
Kiváló hangulatú bálokkal zajlik a veresegyházi farsangi szezon.
Képünk a 25 éves jubileumát ünneplő Fabriczius iskolaszéki bálon készült, amely idén

a Retro Mix jegyében került megrendezésre.   (Fotó: Ruzsovics Dorina)
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2017. február 18.
9.00–21.00 Kürtőskalácsos

és forralt boros szombat
Fő úton, a körforgalmi kertészetben

•
17.00 Remény Nyugdíjasklub Bál

Szabadidős és Gazdasági Innovációs Centrum
•

18.00 Rácz Krisztina verseskötet bemutató
Kölcsey Ferenc Városi Könyvtár

•
február 22.   8.00 óra

Véradás
Váci Mihály Művelődési Ház

•
február 25.

18.00 Ezerkincs Bál
Váci Mihály Művelődési Ház

•
19.00 óra  SPORTBÁL

Mézesvölgyi Iskola
•

március 8.  19.00 óra
Dumaszínház: Kőhalmi Zoltán estje

Váci Mihály Művelődési Ház

március 10.  18.00 óra
Kiállításmegnyitó „MÁRCIUSI IFJAK” 

Kiállítók: a Veresegyházi Ifjak
Szabadidős és Gazdasági Innovációs Centrum

Udvarház Galéria
•

március 11.  16.00 óra
Családi Táncház

Szabadidős és Gazdasági Innovációs Centrum
•

március 12.   16.00 óra
Városi nőnapi rendezvény

Mézesvölgyi Általános Iskola aula
•

március 15. 10.00 óra
Városi megemlékezés az 1848/49-es

forradalom és szabadságharc évfordulóján
Petőfi tér

•
március 17.  19.00 óra

Kárpátia koncert
Váci Mihály Művelődési Ház

•
március 31.  18.00 óra

Közmeghallgatás
Váci Mihály Művelődési Ház

2017. február 19. (vasárnap) 19 óra
Az utolsó hősszerelmes – bérletszünet

•
február 24. (péntek) 10 és 14 óra

A brémai muzsikusok (gyerekelőadás)
a Zenthe Ferenc Színház vendégjátéka

•
március 4. (szombat) 19 óra

Szép jó estét, Mr Green! – bérletszünet
•

március 11. (szombat) 19 óra
Mágnás Miska – bérletszünet

•
március 18. (szombat) 19 óra

Hajmeresztő – bérletszünet
•

március 25. (szombat) 19 óra
A New York-i páparablás

(Vankó István-bérlet)*
•

március 26. (vasárnap) 19 óra
A New York-i páparablás

(Sejtes Vendel-bérlet)*
•

március 29. (szerda) 19 óra
A New York-i páparablás
(Dániel Kornél-bérlet)*

•
* Jegyek a bérletes előadásokra is kaphatók.

JEGYIRODA:
Innovációs Centrum „B” recepció

(Veresegyház, Fő út 45.)
JEGYINFO: 70 3717 838 • veres1szinhaz.hu

facebook/veres1szinhaztarsulat

Eseménynaptár

Ajánló
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Az elmúlt évben a veresegyházi lakosság fo lya -
matos minőségromlást érzékelt a pos ta szol-
gáltatásaiban, amely decemberben csú cso  so-
dott ki. Milyen okokra vezethető ez vissza?
Az elmúlt időszakban tapasztalt problémák
hátterében több dolog húzódik meg. Egyfe lől
nem hagyhatjuk figyelmen kívül azt az évről
évre erősödő tendenciát, amely a novem ber-de-
cemberi időszakot jellemzi a csomagvolumen -
növekedés tekintetében. Ez a trend nem csak a
Magyar Posta, hanem a pi ac minden szereplője
számára folyamatos kihívást jelent, különösen
az év végére jel lem ző szezonális forgalomfel-
futás időszaká ban. A Magyar Posta minden év -
ben kiemelt figyelmet fordít erre az idő szakra,
amely az év egyéb hónapjaihoz vi szo nyítva fo -
kozott terhelést jelent a teljes há lózat számára.
Másfelől pedig Veresegyházon a Magyar Pos ta
az önkormányzattal egyeztetve felül vizsgálta a
beérkezett panaszokat és a postahely műkö dé -
sét, s a felmerült problémák megszüntetése ér -
de kében intézkedéseket tett. Természetesen fo -
lyamatosan figyeljük a működés haté kony sá -
gát, ha szükséges, ak kor a központi területi
igaz   ga tóság bevoná sá val újabb intézkedéseket
ho zunk.
Ön korábban már sikeresen vezette a pos ta hi-
vatalt. Miért ment el, és mi az oka an nak,
hogy most ismét Ön a vezető?
Azt gondolom, nem ritka dolog manapság,
hogy valaki kipróbálja magát más feladatokban
is. Valóban, 2013. augusztus–2015. október kö -
zött én voltam a posta vezetője. Ez a munkakör
teljes embert kíván, egy város vagy település
postai szolgáltatásának ellátásáért felelni fe le -
lős ségteljes és nehéz feladat. Az itteni vezetői
feladat előtt, közel egy évtizede már vezető -
ként dolgoztam. Azt gondolom, vannak idő -
sza kok, amikor az ember egy kicsit elfárad,
amikor azt érzi, váltania kell. Tulajdonképpen
ez történt velem is, lehetőséget kaptam arra,
hogy egy budapesti nagy postán közép ve ze -
tőként dolgozhassak, ahol a szakmai tudáso-
mat kama toz tatni tudtam, ugyanakkor nem
neheze dett rám akkora felelősség. Erre azért is
szük ségem volt, mert a „kisebbik” gyerme kem
abban az időszakban nagyobb odafigyelést,
törődést igényelt. Nagyon szeren csés időszak
és lehetőség volt számomra, mert egyrészt
több időt tudtam szentelni a családomnak,

más részt szakmailag minden képpen nagyon
jó tapasztalat volt, sok év u tán, ismét egy na-
gyobb posta életében részt venni. Az ottani ta -
pasz talatok sokat tudnak segíteni most a mun -
kámban. Annak, hogy visszajöttem, az az egy -
szerű oka, hogy az elő ző postavezető új fela da-
tot kapott, a gö döl lői körzet vezetője pedig
en gem keresett meg azzal, hogy szeretné, ha
el vállalnám a feladatot. Mivel a vezetői munka
már hiányzott, és „kipihentem magam”, a gyer -
mekem sem igényel már túlzott odafigyelést,
újult erő vel, tapasztalatokkal gazdagodva tud -
tam igent mondani a felkérésre.
Ismert a lakosság előtt a krónikus kézbe sí tő
hiány. Hogyan kívánja ezt rendezni?
A Magyar Posta pontosan olyan mun kaerő -
piaci helyzetben van, mint az összes többi lo-
gisztikai szolgáltató. Az iparágra általános   -
ságban jellemző, hogy a központi régióban és
Nyu gat-Magyarországon, különösen az or -
szág   határhoz közel munkaerőhiánnyal küzd.
A Magyar Posta természetesen mindent meg -
tesz annak érdekében, hogy az ü res álláshe-
lyeket betöltse, a munkaerő-tobo rzás folya-
 ma tosan zajlik. Ebben a lakosság segítségét is
örömmel fogadnánk, annyiban, hogy irá nyít-
 sák hozzánk azokat az ismerő sö ket, csa lád-
tagokat, akik szeretnének helyben dol goz ni, és
esetleg kedvet éreznek eh hez a mun ká hoz.
A Ma gyar Postánál van le he tőség a tovább kép -
zés re, előrejutásra, ami azt gondolom, vonzóvá
teheti a postai mun kát.
A késve kihordott – akár közüzemi számlák-
 ból, céges iratokból eredően – kára is szár-
 maz hatott a lakosságnak. Ilyen esetek ben
vál lal felelősséget a posta, vagy valamilyen
kompenzációval kívánják-e kezelni az ilyen
panaszokat?
A Magyar Postánál természetesen minden pa -
naszos ügyet vagy bejelentést kivizsgá lunk, s
ellenőrizzük, hogy az ügyfél által igénybe vett
szolgáltatás sérült-e, s ha esetleg igen, akkor a
folyamat melyik részében. Indokolt esetben a
Ma gyar Posta az előírá sok nak megfelelően kár -
té rítést fizet.
Az ügyfelek bármikor fordulhatnak hozzánk
segítségért személyesen a pos tán, de akár te -
le  fonon vagy e-mailes úton is megke res he tik a
vállalat ügyfélszolgálatát az alábbi elér  he tő -
ségeken: https://posta.hu/ugyfelszolgalat

A postai küldeményekhez hasonlóan a Ve re -
si Krónika terjesztése is megsínylette a hely -
zetet. Kérem, ismertesse a Krónika terjesz tési
megoldásait és a panaszok keze lé sét!
Kiemelten fontos számunkra, hogy a Veresi
Kró nikát magas színvonalon kézbesítsük. En -
nek megfelelően a kiadványt januárban a kéz -
be sítőkkel már „normál üzemmódban” jut tat -
tuk el a lakossághoz, a levélkülde mé nyekkel
együtt. Tudomásom szerint a kiadvány február
hónaptól már nagyobb pél  dány  számban fog
megjelenni, így ezzel azok a problémák is
meg szűnnek, amik abból adódtak, hogy nem
jutott minden címhelyre a lapból.
A lakosság sokszor találgatásokra volt kény sze -
rítve az okokat illetően. Kíván-e a ve resegy-
házi lakossági kommunikáción változ  tatni?
Bízunk abban, hogy a problémák mér sék lőd -
nek, s idővel a lakosság teljes megelé ge dé sét
tudjuk majd szolgálni. Mun katár  saim mal kész -
séggel állunk az ügyfelek rendelkezésére.
Végül kérem, meséljen eddigi pályafutá sá ról
és esetleges hobbijairól!
A Postánál 1981-ben kezdtem dolgozni, első
munkahelyem volt. Bár rövid, átmeneti táv ra
ter veztem, „szerelem első látásra” lett be lőle.
Az elmúlt, több mint 35 évben igen sok felada-
 tot láttam el, sokáig Budapesten dolgoztam, az
ország egyik legnagyobb postá ján. Fótra köl -
tözésünk után, 1996-ban men tem át a fóti pos -
tá ra, ahol először közép ve zetőként dolgoztam,
majd közel tíz évig a posta vezetőjeként, on nan
jöttem át Veresegy házra. A hobbim egy részt a
munkám, sokat foglalkozom szabad időmben
is meg ol dandó feladatokkal, a fela datok meg ol -
dá  sá hoz szükséges lehetőségek meg  kere sé sé vel,
ezeket kihívásként élem meg. A má sik „hob bim”
természetesen a családom, a két gyer me kem
nagy korkülönbsége miatt, két külön időszakban
kellett végigjárnom az ovis-kamasz-felnőtt évek
problémáit, is kola vá lasztásokat, és egyebeket.
Ami szabad időm e zen felül van, azt legszí ve seb -
ben ol vasással töl  töm, illetve nagyon szeretek
úszni. Az úszást szívesen tenném rendsze re-
sebbé, erre fogadalmat is tettem, melyhez már
csak a kicsit jobb időt várom, és a meg úju lás ál-
landó szépsége miatt, a tavaszt!         KOVÁCS PÉTER

ALMÁSINÉ ECKER JUDIT, a veresegyházi postahivatal régi-új vezetője

Nehéz éven van túl a veresegyházi postahivatal, növekvő forgalom mellett kellett helyt -
állniuk a létszámhiánnyal és folyamatos vezetőcserékkel küzdő dolgozóknak, mi köz -
ben állandósulóak voltak az elkallódott levelekről, küldeményekről, meg nem kapott
újságokról szóló ügyfélpanaszok. Az utóbbi hetekben a szolgáltatás javulását ér  zékel-
hette a lakosság, köszönhetően a postahivatal vezetésével újra megbízott Al másiné
Ecker Juditnak is. Vele beszélgettünk a veresi posta helyzetéről.

„Intézkedünk a problémák megszüntetése érdekében”

Fotó: Veréb

A hónap témája
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A Veres 1 Színház 2014-es jelentkezése óta
egyértelművé vált, hogy Veresegyház és
környéke lakossága számára a színházi
időtöltés rendszeresen jelentkező, létező
kulturális igény. A szeretet, a drukkolás,
az elvárások, a 90% fölötti átlagos né zett -
ség, és a két és fél év 36 ezres nézőszáma
sikertörténetet rajzolt egy látszólag sok-
ismeretlenes egyenlet, a kisvárosi szín-
házalapítás képzeletbeli kézikönyvébe. A
másfél év alatt országszerte megvalósított
160 előadás nyilvánvalóvá tette az elkép -
zelés életképességét, a folyton változó és
bővülő tervek megvalósít hatóságának re-
alitását. Azt, hogy a színházunk országos
érvényessége mellett Veresegyház lakos -
sá gának óriási igénye van a helyi színház
működésére, a kialakított jelenlét pedig ki-
mozdíthatatlanul belenőtt Veresegyház
kulturális szövetébe. 

Megalakulásunk óta visszatérő, napon -
ként jelentkező nézői igény egy szabad -
téri  színház megteremtése. A színház
má  jus végén bezár, és leghamarabb októ -
ber elején nyitja az új évadot. 4 hónap, az
év egy harmada esik ki színházi esemé -
nyek nélkül – nem ide számítva a Város -
ünnep rendezvényét. Egy olyan városban,
melynek még a környéke is türelmetlenül
várja az újabb színházi eseményeket. Ide
kell számolnunk a városunkban a nyár
folyamán kitelepülő üdülni járókat, azt a

1500-2000 főt, akik számára kifejezetten
profilba vágó szórakozási forma a sza bad -
téri fesztiválprogram. Ne felejtsük el,
hogy a környéken nem található szabad -
téri színpad, tehát a nézői figyelem kon-
centráltsága várható. A város lakossága
jelenleg 20 ezer fő, a kistérség lakosainak
száma közelíti az 50 ezret. 10 km-es su ga -
 rú körben 100 000, 15 km-esben 250 000,
20 km-esben közel egymillió lakos él.
A po tenciális nézők száma elegendő egy
olyan nagyrendezvény megvaló sí tá sá  hoz,
mely a nézőtér és a kínálat nagy ságát tek-
intve már első körben az ország első tíz
ha sonló rendezvénye közé emeli a Mé zes -
völgyi Nyarat, ahová 2017 nyarán 10 000
nézőt várunk.

A szakmai koncepció lényege a szín-
ház-zene-tánc hármasa prémium elő adá -
sok formájában. Méltó kivitelben, nívós
közönségkomforttal, 1250 fős nézőtéren.
A város vezetésével történt egyeztetések
során arra jutottunk, hogy a jövőben ál-
landó helyet kell találnunk a szabadtéri
színpadnak, azonban addig is az ideig -
lenes nézőtér sikerrel szolgálhat a ren-
dezvény helyszínéül a Búcsú téren.

A fesztiválon – amellyel Veresegyház tör -
té netének eddigi legnagyobb, 2 hónapos
eseménysorozata indul útjára – terveink
szerint olyan közismert művészek lépnek
fel, mint Dolhai Attila, Csonka And  rás,

Xantus Barbara, Szomor György, Fésűs
Nelly, Mahó Andrea, Rálik Szilvia, Oszter
Sándor, Balázs Péter, Pindroch Csaba,
Verebes Linda, Dósa Mátyás, Hujber Fe -
renc, Sári Évi, Ganxta Zolee, Járai Máté,
Esztergályos Cecília, a 100 tagú cigány ze -
ne kar, vagy a színészként nálunk debütáló
Gundel Takács Gábor.

Együttműködő partnerünk az Experi -
Dance, a Tokaji Fesztiválkatlan és az or -
szág egyik legnagyobb közön ség szer vező
iro dája, a Broadway Jegyiroda.

A Mézesvölgyi Nyár Szabadtéri Szín-
ház a város önkormányzatának támo-
gatásával valósul meg, melyet ezúton is
hálásan köszönünk.

ZORGEL ENIKŐ ÉS VENYIGE SÁNDOR

TERVEZETT PROGRAM
A NYOLC EGYMÁST KÖVETŐ

HÉTVÉGÉRE:
ExperiDance – Fergeteges 

Ne most, drágám! – vígjáték
Meglepetés koncert

Anconai szerelmesek
Exkluzív Opera - Operett Gála
ExperiDance – Nostradamus

Csókos asszony – operett
A Gyöngyhajú lány balladája –

Omega musical

MÉZESVÖLGYI NYÁR 2017
VERESEGYHÁZI SZABADTÉRI SZÍNHÁZ • JÚLIUS 7.–AUGUSZTUS 27.
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Tájékoztató a kutak vízjogi létesítési,
üzemeltetési, fennmaradási,

jegyzői engedélyezési eljárásáról

A hatályos jogi szabályozás – a vízgazdálkodásról szóló 1995.
évi LVII. törvény, valamint a vízgazdálkodási hatósági jogkör
gyakorlásáról szóló 72/1996. (V. 22.) Korm. rendelet – alapján
a vízjogi létesítési engedély nélkül megépített vízilétesít-
ményekre – az ásott és fúrt kutakra vízjogi fenn maradási
engedélyt kell kérni. 

A rendelkezés szerint az építtető (tulajdonos) mentesül a
vízgazdálkodási bírság fizetése alól abban az esetben, ha a
2016. június 4. napját megelőzően engedély nélkül lé te sí -
tett kutakra legkésőbb 2018. december 31-ig fennmaradási
engedélyt kér. 

A 2016. június 4. napját követően létesített kutakra vízjogi
létesítési és üzemeltetési engedélyt kell kérni. 

A települési önkormányzat jegyzőjének engedélye szük-
séges az olyan kút létesítéséhez, üzemeltetéséhez, fennma -
ra dá sá hoz és megszüntetéséhez, amely a következő felté  te-
leket együttesen teljesíti:
• a kormányrendelet szerinti védőterület, valamint karszt-

vagy rétegvízkészlet igénybevétele, érintése nélkül, és 500
m3/év vízigénybevételt meg nem haladóan kizárólag talaj -
vízkészlet vagy parti szűrésű vízkészlet felhasználásával
üzemel,

• épülettel vagy annak építésére jogosító hatósági határozat-
tal, egyszerű bejelentéssel rendelkező ingatlanon van, és
magánszemélyek részéről a házi ivóvízigény és a háztartási
igények kielégítését szolgálja, és

• nem gazdasági célú vízigény.

Minden egyéb vízilétesítmény esetében a Katasztrófa vé -
delmi Igazgatóság dönt az engedélyről.

A kút jegyzői engedélyezésének feltétele
• a kitermelt víz használata során keletkező szennyvíznek a

környezetet nem veszélyeztető módon való elhelyezése,
• a kormányrendelet szerinti követelmények maradéktalan

teljesítése, 
• a fúrt kút fennmaradásának engedélyezése esetén – az il-

letékes vízügyi hatóságnak szakértőként történő bevonásá-
val – annak megállapítása, hogy a kút nem veszélyezteti a
vízkészletek védelméhez fűződő érdekeket.

A kérelem benyújtásához szükséges mellékletek:
• Az eljárással kapcsolatos további információ, és a ké re lem -

hez (létesítési, üzemeltetési, fennmaradási) szükséges mel-
lékletek megtalálhatóak a http://www.veresegyhaz.hu/
ugyintezes-fomenu „Műszaki ügyintézés” menü pontban,
vagy átvehető a Városháza recepcióján, valamint a Műszaki
Osztályon.

• Az eljárási illeték 5000 Ft.
• A kérelem benyújtható a Veresegyházi Polgármesteri Hi-

vatal Műszaki Osztályán.

ÉPÜL AZ EGYMI ISKOLA

Fotó: Fári Fanni

Fotó: Fári Fanni
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1/2017.(I.2.) Kt. határozat:
1. A Képviselő-testület 600 000 000 Ft keret -

össze gű folyószámlahitel igénybevételéről
dönt az alábbi feltételekkel:
Folyósítás ideje: 2017. 01. 02. 
Hitel lejárata: 2017. év utolsó banki napja
Kamat: 1 havi BUBOR+2,30
Rendelkezésre tartási jutalék: 0,1%
Szerződéskötési díj: 0 Ft

2. A Képviselő-testület a fizetési számlához
kap cso lódó 1 500 000 000 Ft keretösszegű
ru lí rozó kölcsönszerződés megkötéséről,
döntött az alábbi feltételekkel:
Futamidő: 2017. 01. 02-től 2017. 12. 28-ig
Kamat: 1 havi BUBOR+2,30
Rendelkezésre tartási jutalék: 0,10%
Szerződéskötési díj: egyszeri 0,5%

3. A Képviselő-testület felhatalmazza a polgár -
mes tert a kölcsönszerződés megkötésére a
K & H Bank Zrt-vel.

2/2017.(I.27.) Kt. határozat:
A Képviselő-testület elfogadja a 2017. évre szóló
munkatervét.

3/2017.(I.27.) Kt. határozat:
1. A Képviselő-testület a 2016. évi CLXXXV. tör -

vénnyel módosított 2011. évi CLXXXIX. tör vény
alapján a polgármester alapilletményét 2017.
január 1-jétől 698 019 Ft-ban állapítja meg.  

2. A Képviselő-testület a polgármester részére e
minőségében felmerülő költségeinek fede zé -
sére 2017. január 1-jétől alapilletménye 15%-
ának megfelelő összeget, azaz 104 703 Ft
költségtérítést állapít meg.  

4/2017.(I.27.) Kt. határozat:
1. A Képviselő-testület a 2016. évi CLXXXV. tör -

vénnyel módosított 2011. évi CLXXXIX. tör -
vény alapján a főállású alpolgármester alap-
 illetményét 2017. január 1-jétől 628 217 Ft-
ban állapítja meg.  

2. A Képviselő-testület a főállású alpolgár mes -
ter részére e minőségében felmerülő költ-
ségeinek fedezésére 2017. január 1-jétől alap -
 illetménye 15%-ának megfelelő összeget, az -
az 94.233 Ft költségtérítést állapít meg.  

5/2017.(I.27.) Kt. határozat:
A Képviselő-testület elfogadja az Önkormány -
zat Képviselő-testületének Szervezeti és Műkö -
dési Szabályzatáról szóló 15/2013. (IV. 17.)
ön kor mányzati rendelete 8. számú függe lé ké -
nek – a Veresegyház Város Önkormányzata és
a Veresegyház Roma Nemzetiségi Önkormány -
zat között 2015. február 17. napján kötött
együtt működési megállapodás – módosítását.

6/2017.(I.27.) Kt. határozat:
A Képviselő-testület az Államháztartásról szóló
2011. évi CXCV. tv. 97.§ (2) bekezdése, valamint
az önkormányzat vagyonáról és a vagyonnal
való gazdálkodás szabályairól szóló 13/2007.
(XI.7.) önkormányzati rendelet 12.§ (4) f.)
pont  ja alapján 2017. január 31-i dátummal a Re-
formátus Egyházközség önkormányzatunk felé
fennálló 9 M Ft kamatmentes kölcsöntartozását
elengedi.

7/2017.(I.27.) Kt. határozat:
A Képviselő-testület Cserháti Ferenc főállású

alpolg ármester, Csécsyné dr. Drótos Edina al -
polgármester és Kosik József alpolgármester
2016. évben végzett munkájáról szóló beszá-
molót elfogadta.

8/2017.(I.27.) Kt. határozat:
A Képviselő-testület elfogadta a bizottsági el-
nökök beszámolóját a bizottságok 2016. évben
végzett munkájáról.

9/2017.(I.27.) Kt. határozat:
1. A Képviselő-testület az Önkormányzat tulaj-

donában álló beépítetlen ingatlanok árát
2017. évre az alábbiakban állapítja meg:
a) lakóterületek esetében: Veresegyház bel-
területén:  12 000 Ft/m2 + 27% áfa
b) kereskedelmi, ipari területek esetében: 
minimum 5000  Ft/m2 + 27% áfa

Értékesítési területek: Kisrét utcai iparterület,
Lévai utcai iparterület, Szadai út–Sport utca–
Dózsa György utca–Hajó utca által bezárt
iparterület,
A meghatározott minimum ár alatt indokolt
esetben (munkahelyteremtés, városfej lesz -
tési érdek, stb.) a Képviselő-testület egyedi
döntése alapján kerülhet sor ipari ingatlan
értékesítésére.

2. A Képviselő-testület felhatalmazza a polgár -
mestert, hogy:
• esetenként a fenti áraknál magasabb eladá -
si árat alkalmazzon;
• az adásvételi szerződéseket és az adás -
vétellel kapcsolatos okiratokat aláírja;
• a vételár megfizetésére éven belüli részlet-
fizetést engedélyezzen;
• az Önkormányzat részéről szükséges telek-
megosztásokat, határrendezéseket és össze -
vo násokat, valamint művelési ágválto  ztatá-
sokat, belterületbe vonásokat kezdemé nyez -
ze, az ezekkel kapcsolatos iratokat alá írja. 
A vételár az alábbi (lakossági fogyasztásra
korlátozott) közműfejlesztési hozzájárulá-
sokat tartalmazza: elektromos hálózat, ve ze -
tékes ivóvízhálózat, gázhálózat, szenny -
 víz-csatorna hálózat, szilárd burkolatú út.
Ezen közművek utcai vezetéket jelentenek,
az ingatlan rácsatlakoztatása Vevő feladata és
költsége.

10/2017.(I.27.) Kt. határozat:
A Képviselő-testület a 152/2016.(VIII.5.) Kt.
határozatát az alábbiak szerint módosítja:
1. A Képviselő-testület egyetért azzal, hogy a

Veresegyház 039/2 hrsz-ú területen a Phar -
ma-Flex Kft. –  az Ingatlanbérleti szer ző dés -
ben foglaltak szerint – kalandparkot léte sít  -
sen.

2. A Képviselő-testület vállalja a kalandpark
létesítésével kapcsolatos – hozzávetőleg 2 M
Ft – költséget, melyet a Medveotthon több let-
bevétele biztosít.

11/2017.(I.27.) Kt. határozat:
1. A Képviselő-testület hozzájárul a Veresegy-

ház 0111/18 hrsz-ú ingatlan alábbiak szerinti
megosztásához. A teljes terület 9,7309 ha-ból,
• létrejövő 0111/20 hrsz, összesen: 9,5297
ha, ebből: a: szántó – 1,2808 ha, b: nádas –
0,5953 ha; c: szántó – 1,7809 ha; d: nádas –
4,6410 ha; f: szántó – 1,2317 ha művelési
ágban marad, 

• létrejövő 0111/19 hrsz, összesen 0,1452 ha
kivett közúttá alakul.

12/2017.(I.27.) Kt. határozat:
1. A Képviselő-testület hozzájárul a 0117/5

hrsz-ú, a 0118 hrsz-ú és a 0119/7 helyrajzi
számú ingatlanok alábbiak szerinti megosz -
tá sához. A teljes változással érintett terület
5.7952 ha-ból
• létrejövő 0118/1 hrsz.-ú erdő, összesen:
4,1994 ha
• létrejövő 0118/2 hrsz.-ú kivett közút,
összesen 0,1051 ha
• létrejövő 0118/3 hrsz.-ú erdő, összesen
0,1051 ha
• létrejövő 0118/4 hrsz.-ú kivett közút,
összesen 0,1560 ha.

13/2017.(I.27.) Kt. határozat:
1. A Képviselő-testület hozzájárul, hogy a Ve -

res gép Kft-vel és a Mesterpeca Kft-vel, mint
Vevőkkel a 1103/33 hrsz-ú ingatlanból határ-
rendezéssel kialakuló új, 3168 m2-es területű
ipari ingatlan értékesítésére (5000 Ft/m2 +
27% áfa) nettó 15 840 000 Ft + 4 276 800 Ft
áfa, bruttó 20 116 800 Ft vételáron adásvételi
előszerződés kerüljön megkötésre. A Kép vi -
selő-testület hozzájárul, hogy Vevők az adás -
vételi előszerződés aláírásával egyidejűleg
birtokba vegyék az ingatlant.

2. A Képviselő-testület hozzájárul, hogy Vevők
a teljes vételárat az alábbiak szerint fizethetik
meg:
• az előszerződés aláírásával egy időben
átutalással: bruttó 4 000 000 Ft vételárrészt;
• 2017. május 31-ig  átutalással: bruttó 16 116
800 Ft vételárrészt.
Összes vételár: bruttó  20 116 800 Ft

14/2017.(I.27.) Kt. határozat:
A Képviselő-testület hozzájárul a 1103/56
hrsz-ú, 1628 m2-es területű ipari ingatlan ér -
té kesítéséhez (5000 Ft/m2 + 27% áfa) nettó
8 140 000 Ft +2 197 800 Ft áfa, bruttó 10 337 800
Ft vételáron. Vevő az ingatlan birtokába a
vég leges adásvételi szerződés aláírásával és
a teljes vételár megfizetésével egy időben lép.

15/2017.(I.27.) Kt. határozat:
1. A Képviselő-testület Veresegyház, Erdő ker -

tes, Őrbottyán, Szada, Csomád és Vácegres
településeken élő igénylők számára hulla -
dék fát biztosít. 

2. A hulladékfa kiszállításáért a veresegyházi
lakosoknak 5000 Ft/gépkocsi szállítási díjat,
az erdőkertesi, őrbottyáni, szadai, csomádi
és vácegresi lakosoknak 6000 Ft/gépkocsi
szállítási díjat kell fizetni a GAMESZ házi -
pénz tárába. A kérelmek elbírálásával a Kép -
viselő-testület felhatalmazza a polgár mes tert,
halaszhatatlan esetben a Jegyző is jo gosult a
hulladékfa juttatás megálla p í tására.

16/2017.(I.27.) Kt. határozat:
A Képviselő-testület jóváhagyja, hogy Horváth
Lajos: Veresegyházi pénzeskönyv című kiad-
ványát 3000 Ft/db bizományi áron átvegye a
Vargabetű Könyvesbolt és 3540 Ft/db vásárlói
áron értékesítse.

VERESEGYHÁZ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK HATÁROZATAI
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Veresegyház Kistérség
Esély Szociális Alapellátási Központ 

KÉSZENLÉTI SZOLGÁLATBA
keres havonta 1, maximum 2 hétvégére

ügyeletes (péntek 14 órától hétfő reggel 8 óráig)

KOLLÉGÁKAT, AKÁR NYUGDÍJAST ÉS GYES-EN
LÉVŐT IS, TISZTELETDÍJAS SZERZŐDÉSSEL.

FELTÉTELEK:
• Szociális gondozó, fogyatékossággal élők gondozója,

szociális gondozó és ápoló, szociális segítő, szociális
asszisztens, mentálhigiénés asszisztens, rehabilitációs
nevelő, segítő, szociális szakgondozó, gerontológiai
gondozó, pszichiátriai gondozó, szenvedélybeteg-gon-
dozó, szociális gondozó-szervező, általános ápoló, fog -
lal kozás-egészségügyi szakápoló, geriátriai szakápoló,
hospice szakápoló, körzeti közösségi szakápoló, pszi chi  -
átriai szakápoló, sürgősségi szakápoló

• Saját gépjármű
• Veresegyház kistérségi lakhely (Veresegyház, Erdő ker -

tes, Vácegres, Galgamácsa, Csörög, Csomád, Vácrátót,
Váchartyán, Váckisújfalu, Szada)

A PÁLYÁZATOK BENYÚJTÁSÁNAK MÓDJA:
Személyesen: Nagyné Gódor Csilla

2113 Erdőkertes, Fő út 51.
E-mail: esely@eselykisterseg.hu

Veresegyház Városi Önkormányzat

IDŐSEK OTTHONA
a „Közalkalmazottak jogállásáról szóló” 1992. évi XXXIII. törvény 20/A § alapján

PÁLYÁZATOT HIRDET

GAZDASÁGI VEZETŐ
munkakör betöltésére.

A KÖZALKALMAZOTTI JOGVISZONY IDŐTARTAMA:
határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony 

FOGLALKOZTATÁS JELLEGE: Teljes munkaidő
A VEZETŐI MEGBÍZÁS IDŐTARTAMA:

A vezetői megbízás határozott időre, 5 évig szól. 
A MUNKAVÉGZÉS HELYE: Pest megye, 2112 Veresegyház, Fő út 106. 

A MUNKAKÖRBE TARTOZÓ,
ILLETVE A VEZETŐI MEGBÍZÁSSAL JÁRÓ LÉNYEGES FELADATOK:

• Veresegyház Városi Önkormányzat fenntartásában működő in-
tézmény pénzügyi, gazdasági tevékenységének hatékony szer ve -
zése, irányítása, ellenőrzése és egyes személyzeti és mun ka ügyi
feladatok koordinálása.

• Az intézmény gazdálkodásához kapcsolódó szabályzatok fo lya ma -
tos karbantartása. Költségvetés, költségvetési be szá molók elké szí -
tése és évközi adatszolgáltatások.

• Az Otthon gazdasági eseményeinek, a gazdálkodás tör vé nyes sé gé -
nek folyamatos nyomon követése. 

ILLETMÉNY ÉS JUTTATÁSOK:
Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a „Közalkalmazottak
jogállásáról szóló” 1992. évi XXXIII. törvény, valamint a(z) 257/2000.
Kormányrendelet a Szociális valamint a gyermekjóléti és gyermek vé -
delmi ágazatban történő végrehajtásáról rendel ke zései az irány adók. 

PÁLYÁZATI FELTÉTELEK:
• Főiskola, felsőoktatásban szerzett pénzügyi, számviteli vég zettség,

vagy a felsőoktatásban szerzett egyéb vég zett ség mellett állam ház-
tartási mérlegképes könyvelői végzettség, a könyv viteli szolgálta -
tás körébe tartozó feladatok ellátása tekin tetében szerepelnie kell
a számvitelről szóló 2000. évi C. törvény 151. §-ának (3) bekezdése
szerinti nyilvántartások valamelyikében,

• továbbá rendelkeznie kell a tevékenység ellátására jogosító enge -
déllyel, 

• felhasználói szintű MS Office (irodai alkalmazások) isme retek. 
A PÁLYÁZAT ELBÍRÁLÁSÁNÁL ELŐNYT JELENT:

Költségvetési szervnél szerzett legalább 1-3 év szakmai tapasztalat.
ELVÁRT KOMPETENCIÁK: 

Kiváló szintű szervezői és vezetői képesség, pontosság,
rugalmasság és jó gazdaszemlélet. 

A PÁLYÁZAT RÉSZEKÉNT BENYÚJTANDÓ IRATOK, IGAZOLÁSOK:
Részletes szakmai önéletrajz, végzettséget igazoló okiratok
másolatai, 3 hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány,

a pályá zó nyilatkozata arról, hogy pályázatát az elbírálásban
résztvevők megismerhessék. 

A MUNKAKÖR BETÖLTHETŐSÉGÉNEK IDŐPONTJA:
A munkakör legkorábban 2017. március 27. napjától tölthető be. 

A PÁLYÁZAT BENYÚJTÁSÁNAK HATÁRIDEJE: 2017. március 3. 
A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt

az intézmény vezetője nyújt,
a 28 386 200, 20 428 5507-os telefonszámon.

A PÁLYÁZATOK BENYÚJTÁSÁNAK MÓDJA: 
• Postai úton, a pályázatnak a Veresegyház Városi Önkormányzat

Idősek Otthona címére történő megküldésével (2112 Veresegyház,
Fő út 106). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban
szereplő azonosító számot: 25/2017, valamint a munkakör megne  -
vezését: gazdasági vezető. 

• Elektronikus úton idosekotthona@veresegyhaz.hu oldalon ke resz tül. 
• Személyesen: Titkárság, Pest megye, 2112 Veresegyház, Fő út 106.  

A PÁLYÁZAT ELBÍRÁLÁSÁNAK HATÁRIDEJE: 2017. március 10. 

A munkáltatóval kapcsolatban további információt
a www.idosekotthonaveresegyhaz.hu honlapon szerezhet. 

ŐSZI NAPSUGÁR
KÖZHASZNÚ ALAPÍTVÁNY

Az alapítvány célja, hogy segítse a Veresegyház Városi
Önkormányzat Idősek Otthonában élő lakókat.

Támogatja az új gondozási módszerek bevezetését,
ápolási eszközök beszerzésével javítja az ellátás

minőségét, jobb életkörülményeket teremtve ezzel. 
Támogatásával hozzájárul az idősek szabadidejének

kulturált eltöltéséhez, kirándulások,
színházlátogatások, nyaralások szervezéséhez.

Amennyiben az alapítvány céljaival egyetért,
és szeretné támogatni az Otthonban élő időseket,

kérjük, hogy járuljon hozzá 

személyi jövedelemadójának 1%-ával!
Adószám: 18691377-1-13

***
Az Őszi Napsugár Közhasznú Alapítvány számlájára a 2015.
év személyi jövedelemadó 1%-ának felajánlásából 107 616 Ft
érkezett, amelyet az idősek otthona rendezvényeinek hango -

sítására (hangfalak és erősítő vásárlására) fordítottunk. 
Köszönjük a támogatást, és a jövőben is várjuk azok felaján-
lását, akik az idős emberek gondozását támogatni szeretnék.

AZ ALAPÍTVÁNY KURATÓRIUMA NEVÉBEN:
TÖRÖKNÉ SIPOS MAGDOLNA
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Senki nem születik képviselőnek. Hogyan
találta meg önt ez a feladat?
Már 1980-ban felkértek, hogy legyek tanács  -
tag. Fiatalítani szerették volna a testületet,
és nem volt okom, ami miatt ne vállaltam
volna el. Igazi hőskor volt ez az idő, ekkor
épültek köz művek, a víz, a gáz, a csatorna
és a telefon hálózat. Nagyon szívesen vé gez -
tük a mun kánkat, mindenfajta díjazás nél -
kül is. Vál laltuk ezt a feladatot és örültünk
mun kánk sikerének, a város akkori fej leszté-
sei nek. 
Nem ment ez a rendes munkája és a család
rovására?
Harminc éves koromtól, hosszantartó beteg -
ség miatt itthon voltam rokkant nyugdíjas -
ként. A családi hátterem sokat segített és
se gít ma is, különösen, ha vigasztalásra van
szükségem.
Vigasztalásra? Ez is a képviselő munkájá-
nak a velejárója?
Igen, a kritikát tudnunk kell elviselni, de az
igaztalan bántás fáj. 
Mi lehet kritika tárgya az önként vállalt
köz életi tevékenységben?
A körzet lakói elmondják a véleményüket, a
kérésüket. Erre sok alkalmat teremtettem.
Sokféle ember lakik itt, kérik, várják, igény-
lik a személyes kapcsolatot. A lelkiisme re -
tem szerint dolgozom, azzal a hittel, hogy a
körzetemnek és a városnak is jót teszek. Ter-
mé szetes, mint ahogy mindenütt, az én kör -
zetemben is vannak olyan emberek, akik
valószínű nem elégedettek a munkámmal,
esetenként vádaskodnak, alaptalan dolgokat
terjesztenek, amik természetesen vissza -
kerülnek hozzám. A bántást nehezen vise-
lem, ezt soha nem tudtam megszokni.
Melyik pontosan a választókörzete?
A 8. számú. A három tó és azok környezete,
az Ivacs városrész és a Szentek utcái.  A kör -
ze tem sokat fejlődött az elmúlt időszakban.
Majdnem az összes út aszfaltozott, néhol
azonban a járdák még hiányoznak. Az Ár -
pád utcában, az Orgona utcától kez dő dő en

az Ivacs állomás felé vezető szakaszon hat
méteresre szélesítjük az utat, és a tó fe lő li
oldalon járda is készül. A mun ká latok befe-
jeztével a környéken parkosítani fogunk.
Ebben fogom kérni az ott lakók se gítségét,
mert ha maguk is részt vesznek ben ne, job-
ban fognak vigyázni rá.
A választásokat megelőzően folytatott
kampányt?
Régóta itt lakom, sok embert ismerek. Kam-
pány idején őket végiglátogatom és elbeszél-
getünk. A körzetben lakó egyedül élőket fel  -
keresem, rajtuk minden lehetőséget felhasz -
nálva igyekszem segíteni. Sokszor a beszél-
getés is elég, mert a magányos embereknek
erre van a legnagyobb szüksége. 
2006-ban is jelölt voltam, ekkor azonban
nem kerültem be a testületbe. Az akkori
kam  pány ugyan nem volt zajos, sem etikát-
lan, az ellenfelek ügyesebbek voltak és a
politikai környezet is nekik kedvezett.
Ahogy a város más területein, itt is cse ré lő -
dik a lakosság. A gyerekek külön költöznek,
ha a szülők kihalnak, a házuk eladásra ke -
rül. Az újonnan beköltözők ritkábban kere-
sik a kapcsolatot, inkább magam keresem
fel őket, így ismerjük meg egymást.
Őket hogyan tudja megszólítani?
Végigjárom a körzetemet és bemutatkozom.
Nem ördögi dolog ez. Aztán szórólapozunk
és lakossági fórumokat is tartunk. 1990-ben
megszületett a legkisebb gyermekem, akkor
húsz év kimaradt. Ez alatt az idő alatt is kül -
sősként ápoltam a kapcsolatot a hivatallal,
néhány dologban segítettem, nem kijáró em -
ber voltam, hanem érdekelt akkor is az em-
berek sorsa. Van néhány, a szívemhez közel
álló tervem. Szeretnék egy kis emlékkápol-
nát a régi Árpád-kori falu helyén. A csárda
mellett valamikor templom volt, ezt az ása -
tások is bizonyították.
Van ennek ma realitása?
Egy emlékparkkal is kiegyeznék. Voltak pró   -
bálkozások, eddig ez nem sikerült. El kel ne
ott egy kis vegyesbolt is, ezt többen felvetet-
ték. Hiába volna azonban rá igény, üze mel -
tetni nem lehetne nyereségesen, ezt látni kell.
Mennyire sikerült lobbiznia a körzete ér -
dekében?
Vannak sikeres helyi beruházások. A nyúl-
gát – a Szada felé eső erdő alatti terület –
mögötti játszóteret teljesen felújítottuk az
egyik Föld napján megrendezett program
keretében a Gamesz segítségével. A közel-
ben lakó Bata Péter kezdeményezésére az
Ivacs megálló mögötti Nádasliget pihenő -
parkot a lakosok bevonásával befejeztük.
A te rületet sikerült bevonnuk a Tavirózsa
tan ösvénybe.

Tagja valamelyik képviselő-csoportnak?
A SZOVE tagja vagyok. Ez a csapat jobban a
választások idején aktív, a mi politikánk a
polgármester úr támogatása. Én semmilyen
párt kérését nem fogadtam el, bár kerestek
több alkalommal.
Melyik bizottságokban tevékenykedik?
A Szociális és Egészségügyi, a Művelődési,
Informatikai, Ifjúsági és Sport Bizottságban
és az Ügyrendi-Jogi Bizottságban dolgozom.
Ehhez nagyon sokat kellett és ma is kell ta -
nulnom. A képviselői munka már szakma,
a képzetlen jó szándék ehhez kevés. Sze re -
tem nyugodt szívvel megnyomni a gombot
sza vazáskor.
Hogyan látja a város fejlődését?
Szeretem és támogatom is ezt a dinamikus
fejlődést és nagyon örülök, hogy mind a há -
rom gyermekünk itt maradt. A volt me nyünk
is itt lakik, mert megszokta és meg  szerette a
várost. Kellene a fürdő. Azóta, amióta az első
meleg vizű kút elkészült, arra várok, hogy
egy korszerű veresi termálfürdőben füröd-
hessek. Még a helyi népszavazás ötletét is tá-
mogatnám ennek érdekében.
A város fej  lődését megalapozottnak látom,
mert a vagyonunk megengedi, hogy nagyot
álmodjunk.
Milyen tervei vannak a ciklus végéig?
A három tavat összekötő kerékpárút régi vá-
gyam, ezt minden erővel támogatom. Váctól
Veresig jó volna kerékpárral eljutni. Abban
reménykedek, hogy az itt lakó sok fiatal tá-
mogatni fogja ezt az ötletet, amihez azon-
ban nagyon sok pénz kell.
Indul 2019-ben?
Ha polgármester úr indul és hív, jelöltetem
magam.
És ha nem indul? Ki biztosítja akkor a foly -
to nosságot?
A férjem állandóan azt mondja, hogy „Anya,
neked ott a helyed!” A végső döntésemet az
fogja segíteni, ha meglátom, hogy ki lesz a
jelölt az első számú vezető posztjára.

MOHAI IMRE

Keveset tudunk azokról, akik a város é le -
tét alapjaiban érintő kérdésekről dönte -
nek. A képviselőink fényképeivel jobbá -
 ra csak köz vetlenül a helyi választáso kat
meg elő ző időben találkozunk, a két vá -
lasztás kö zött a munkájukról ritkán hal-
lunk. A Ve  resi Krónika következő szá  -
maiban be szélgetéseket közlünk a kép -
viselő tes tület tagjaival. Elsőként Bo bál
Imrénét kér dezzük.

Bobál Imréné

BEMUTATKOZNAK KÉPVISELŐINK 1.

Fotó: Veréb
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Mit takar tulajdonképpen a munkaköre?
Az ifjúsági referensi munkakörre vonat ko -
zóan nincs egységes jogi szabályozás,
ezen  kí vül nagyban függ a különböző
városi sa  játosságoktól is. Például, míg más
városok a fiatalok alacsony létszámával
küzdenek, ná lunk a szerteágazó közös sé -
gek összefo gása, és a város életébe való be -
vonása a fő cél. 
A fó kuszban az önszerveződés elő se gí -
tése, a hasznos információk közvetítése, a
kö zös ségszervezés, a pályaorientáció, az
ér dek képviselet és a minőségi szabadidő -
el töl tési alternatívák ajánlása, összessé gé -
ben a fi ata lok életminőségének javítása áll.
Sok ap ró, egymással nem kapcsolódó szer -
veződés van a városban e téren. Ilyen pél -
dául az If jú sági Házban működő Központ

Ifjúsági Ta go -
zat, A Ház nevű
csapat, a színját-
szó cso por tok, zene -
ka rok, sport egyesületek
és a különböző fe le  kezetek if -
júsági csoportjai is. Az lenne a cél, hogy
egymást erő sítve, együtt mű ködve le gye -
nek jelen, kialakítva ezzel egyfajta iden-
titás tudatot, hogy az itt élők, a ve res  egy-
házi fiatalság, mint a nagyközösség része
ér tel mezzék magukat. Elsősorban a kö -
zép iskolás korosztályt kell felkarolni, őket
a legnehe zebb elérni, hiszen egyelőre nem
mű ködik középiskola a városban.
Milyen konkrét elképzelései vannak?
Folyamatosan szervezünk prog ra mokat fi-
a ta lokkal, fiataloknak. Március 10-én meg-

nyi tunk egy ifjúsági kiállítást az Ud-
varház Ga  lé riában, a március

15-ei városi ünnepségen is
megjelenünk, többek kö -

zött szer ve zés alatt van
egy „tavasznyitó in -
gyen wifi-party” a fő -
tér re, egy Szent Iván
éji mulatság, a má so -
dik Veresegyházi If jú -

sági Fesztivál, és egy
ta lálkozó a testvérváro-

saink fiataljaival.
A novemberi ifjúsági fóru-

munkon felmerült öt letekből
(vá  ros szé pí tés, filmklub, tematikus vá -

rosi séták, túrák stb.) mun kacsoportok
ala kultak, velük is dolgozunk és igyek-
szünk új résztvevőkkel bővülni. Emellett
dolgozom az ifjúsági tartalom feltöltésén
a városi honlapra, egy átfogó városi ön kén -
tes program kialakításán, pályázatokat
írok na gyobb volumenű ifjúsági projektek
megva ló sítására, és folyamatosan keresem
az együt tműködési és fejlesztési lehető sé -
geket.
Mi a helyzet az esélyegyenlőséggel?
Úgy gondolom, hogy magát az ifjúságü-
gyet sem érdemes önmagában álló terület -
ként értelmezni, hiszen természetes mó -
don kap cso lódik a város többi szegmen-
séhez. Ilyen másik fontos terület az esély -
egyenlőség is. Ezenkívül a különböző e -
sély egyenlőségi célcsoportok segítésébe
bevonni a fiatalokat mindkét fél számára
nyertes helyzet. Hiszek a segítségnyújtás,
önkéntesség és a közös ségi lét pozitívu-
maiban, amit minden fiatalnak meg kel-
lene tapasztalnia. Erre jó lehe tő ség a kö -
zépiskolások számára előírt kö zös ségi
szolgálat is.
Szerteágazó, de szép munkakört kapott.
Köszönöm, én is így látom. Itt nőttem fel,
nem is olyan rég még én is itt „bandáz-
tam”, rengeteg fiatalt ismerek személye-
sen. Nem én akarom megmondani, hogy
mi a jó a veresi fiataloknak, de nagyon
bízom benne, hogy segíthetek nekik ab -
ban, hogy jól érezzék magukat ebben a vá -
rosban, és hogy képesek legyenek itt
hely ben megvalósítani az álmaikat. Ha
ezek a folyamatok hosszú távon jól mű -
ködnek, akkor a város is jól fog működni,
hi szen a fiatalok jövője Veresegyház
jövője.                                           KOVÁCS PÉTER

Veresegyház az ország egyik legfiatalabb átlagéletkorú városa,
köszön he tően a lakosság egynegyedét kitevő gyermek- és
ifjúsági korú lakóinak. Mégis nehéz ezeket a korosztályokat
elérnie a programszervezőknek. Ezen is kíván segíteni az
önkormányzat a januárban létrehozott ifjúsági és esély -
egyenlőségi referensi munkakörrel. Rácz Zsófiával, a fiatal
refe renssel beszélgettünk terveiről.

Rácz Zsófia
ifjúsági és esélyegyenlőségi referens

Fotó: Veréb

„A cél, hogy az itt élők, a veresegyházi fia -
talság, mint nagyközösség részeként értel -
mezzék magukat.”

INTERJÚ



10 2017. február

Közélet

A Veresegyházi Hagyományőrző Népi Együttes Alapítvány tisztelettel kéri az Adózókat,
hogy az szja 1 %-ával támogassák munkájukat. Az alapítvány adószáma: 18701517-1-13.

Létezik egy dal, miszerint: „Ha farsang három napjában nem vittél el a bálba, nem vit-
tél el a bálba, nem önthetsz meg húsvétra.” Ennek a galgamácsai hagyománynak az
apropójából a Veresegyházi Hagyományőrző Népi Együttes idén is megrendezte a szoká-
sos batyus Menyecskebált.

„Itt a farsang, áll a bál...”
VÁCI MIHÁLY MŰVELŐDÉSI HÁZ • MENYECSKE BÁL 2017

Fotók: Fári Fanni

A veresegyházi hagyományok szerint a
farsangi időszakot a Menyecskebál nyitja. A
vidámságot és a bohókás hangulatot idézve
a hagyományőrzők egy humoros előadással
készültek erre az alkalomra. A közönséget
is bevonva a játékba, puszikat gyűjtöttek
azoktól, akik az asztalok szélén ültek, majd
megkezdődött az igazi előadás. Elsőként a
hölgyeké volt a főszerep, majd a férfiak is
megjelentek a színpadon és elkapva egy-egy
menyecskét táncra perdültek. Ezt követően
a Gödöllői Táncegyüttes Druzsba Csoportja
vette át a terepet. Színvonalas és fergeteges
műsorukban különböző történetek köré
épített táncokat láthattunk.

A bálon egy igazán különleges személy, a
Hagyományőrző Népi Együttes egykori ala -
pítója és a mai napig is tiszteletbeli tagja,
Haj diné Huszai Margit néni is részt vett. A
mű  sor után virággal köszöntötték őt, majd
Margit néni szót kért. Arról mesélt, hogy Ve -
res egyházon évtizedekre visszamenőleg nagy
múltja van a hagyományoknak. Fel idéz te fia -
talkorát és az akkori menyecskebálokat.

„Veresegyházon nagy kultúrája volt a me -
nyecs  kebálnak már a háború előtt is. 1932-
ben születtem. A szüleimtől azt tanultam,
hogy a hagyományokat becsülni kell, így nagy
tisztelettel tartottuk meg a bált minden évben.
Kereken 70 évig álltam színpadon, és három
csoportot is alapítottam. Ezt sze ret ném azok-
nak elmondani, akik nem ismerik annyira a
várost, hogy ez a hely mindig gaz dag volt a
népi hagyományokban, amiket sorra ünne-
peltünk, mikor még csak három és fél ezren
laktunk itt, akkor is.” – mesélte a mára már
85 éves hagyo mány őrző. Amíg a jó hangula-
tot teremtő zenéről gondoskodó Szénási
Együttes készülődött a színpadon, az aszta -
loknál ülő társaságok között meg kez dődött a
beszélgetés, evés-ivás. Volt ahol kis ko sár ká -
ból házi készítésű pogácsa fogyott, más asz-
ta loknál a férfiak kezében a koccintásra váró
po harak is megteltek az igazi jó házi pálin -
kák kal.

Nem volt más hátra, mint, hogy elkezdőd -
jön a mulatság, amely egészen hajnalig tartott.

FÁRI FANNI
Fotó: Lethenyei



112017. február

FABRICZIUS SULI-BULI 2017
Az elmúlt évek tematikus jelmezes bulijait mixelte az idei Fabriczius alapítványi bál, azzal
a kis pikantériával megöntve, hogy jelmeznek számított a piros-fekete szín össze állí tás is. Így
a 25. alkalommal megrendezett bálon egyaránt találkozhattunk ókori gö rögökkel, vadnyugati
hősökkel, gengszterekkel, jampikkal és bubi frizurás hölgyek kel. De leginkább ismét ta lál -
koztunk az erre a jótékonysági bálra 25 év alatt mindig jel lem ző fergeteges hangulattal, re -
mek zenékkel és  barátokkal. A rock and roll élet ér zés ről a Pedrofon zenekar, a szórakozásról
a fellépők és a tanári kar tánc-, és torna -cso portja gondoskodott, végül hajnalig tartó retro dis -
co vette kezdetét. Remek buli volt, köszönet érte a rendezőknek és a támogatóknak!
A bál teljes bevételét az iskola informatikai fejlesztésére fordítja a Fabriczius Alapítvány.

Fotók:
RUZSOVICS DORINA ÉS

LETHENYEI LÁSZLÓ
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Meghívásának a közelmúltban a köz vé -
le ményt erősen foglalkoztató hírek adták
az alapot, amelyek arról szóltak, hogy a
magyar középiskolások tudásszintje é -
vek óta romlik, amit a frissen közölt
nem zetközi PISA felmérés értékelése tá-
masz tott alá.

A hallgatóság először arról hallott,
hogy mi is a felmérések lényege, hiszen
nem csak egy típus létezik. Különböző
kor osztályokat meghatározott idő sza -
kon ként kérdeznek, a kiértékelés akár
egy évet is igényel. Az eredmény egy-egy
ország diákjainak fejlődését vagy le ma -
ra dását megbízható módon követi.

Tavaly év végén erős kritika érte a ha -
zai pedagógusokat, ami a részükről vá -
lasz nélkül maradt. Csak ők a hibásak a
rossz eredményért?

A látlelet a vártnál is súlyosabb képet
festett. Az alulfizetett és túlterhelt peda -

gó gusok csak a probléma egyik tényezői.
Az átgondolatlan, erőből végigvert okta -
tási program nélkülözi a szakmai kon-
szenzust, a politika különösen a cen t ra-
 lizálással a tanári motiváció és az oktatás
szabadsága ellen hat. A szülők felelős sé -
ge sem elhanyagolható, mert ők sok e-
 set  ben a tanulással kapcsolatos minden
felelősséget és gondot az iskolára hárí-
tanak. A forráshiány, illetve a meglévő
források rossz felhasználása évtizedekre
visszaveti az iskolai munkát.

Az előadó két dolgot tartott kiemelésre
érdemesnek. A kompetenciát és a fele -
lős  séget. Szerinte a diákok tudása még
elfogadható, de a tudás alkalmazásában
jelentős hiányok mutatkoznak. Ezt ne -
vezte kompetencia-hiánynak. Véleménye
sze rint az oktatás különböző szintjein is
találkozunk a kompetencia és a fele -
lősség hiányával.

A hallgatóság nagyon élénken követte
az előadó mondanivalóját, a kérdések és
a hozzászólások az átlagosnál több in-
formációval gazdagították azt. Egy tanár
hozzászóló arról beszélt, hogy kollégái
a felméréseket ceruzával íratják, majd
maguk javítanak bele a felmérő ívekbe,
hogy a valósnál szebb képet fessenek
magukról és iskolájukról. Egyetemi elő -
adó tagunk azt mesélte, hogy vizsgákon
a hallgatói alapvető helyesírási problé -
mával küszködnek, az év elején kia dott
vizsgakérdéseken kívül mást megtanul ni
nem hajlandók. Egy egyetemi hallgató
ki ábrándultságának adott hangot, mert
történelem szakon történészek és nem
pedagógus végzettségűek oktatnak, sze -
rinte kontraszelekció nem csak az álta -
lá nos iskolában tanítók között van, de az
egyetemi oktatók között is. Egy nyug dí-
jas tanítónő azzal érvelt, hogy szerinte a
pénz nem oldaná meg az oktatás jelen-
legi problémáit, ő leginkább az er köl csi
tar tást hiányolta.

Többek véleménye ennek éppen ellen -
ke zője volt. A mostani károk kijavítása
a kár 10-15 évet is igényel, addig pedig
nagy forrásbevonásra és átgondolt, kitar -
tó munkára volna szükség, hogy első -
ként az oktatók körében jelentős szem  -
lé letváltásra kerülhessen sor. MOHAI IMRE

Oktatásban járatos szakember volt a Civil Kör vendége januárban. Dr. Szenes
György nyugalmazott gimnázium-igazgató, mérnök-tanár, oktatáspolitikus.
Aktív életében több oktatási program kidolgozásában vett részt, évekig volt az
Érettségi Tanács elnöke.

Kulcsszó a kompetencia

CIVIL KÖR 

Jelmezesek az 1960-as években. A fotón Sejtes Vendelné és Dulkai Lászlóné

MÚLTIDÉZŐ                  SZABÓNÉ VANK ERZSÉBET GYŰJTEMÉNYÉBŐL
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A Kárpát-medence magyar református közösségei 2017-ben
számos programmal készülnek a reformáció 500. évfordu lójá-
nak ünneplésére. Az eseménysorozat nyitó rendezvényére
január 31-én Debrecenben került sor. A város Református Kol-
lé giuma, amely folyamatos működésével a közel fél évezredes
hazai református oktatás jelképévé vált, erre a napra a Kárpát-
medence református iskolái körében „Bibliaolvasó Nap” szer -
vezését kezdeményezte, egyházunk Zsinata Oktatási iro dá-
jának közvetítésével.

2017. január 31-én, a „Bibliaolvasó Napon” intézményünk is
bekapcsolódott a Biblia felolvasásába, mely reggel 8 órakor
kez  dődött a templomban és 14 óráig tartott. Örömmel fogadtuk
az elgondolást, hogy ezen a napon a Szent- írás szövegét anya -
nyel vünkön hangosan végigolvashattuk. 

A szervező munkacsoport által, a jelentkező iskolák tanulói
és tanárai számára kijelölésre került egy ószövetségi, egy új -
szö vetségi szakasz, mindenki kapott zsoltárszakaszt, illetve
egy szakaszt Mózes könyvéből, vagy a Krónikák könyvéből.

A Szentírásnak a közelmúltban modern magyar fordításai
is születtek, sőt ma már a Biblia szövege a legmodernebb adat -
hordozók útján is elérhető.  A „Bibliaolvasó Nap” szeretné rá -
irá nyítani a figyelmet a bibliaolvasás és ezen túl általában az
olvasás – sőt leginkább a közösségben történő hangos olvasás
– ma is megtapasztalható lelki és szellemi áldásaira. Hisszük,
hogy ezzel is méltóképpen járulhattunk hozzá a reformáció
500. évfordulójának ünnepléséhez. 

A mi iskolánkban arra törekedtünk, hogy minél többen – diá -
kok, tanárok – vegyenek részt a felolvasásban. A helyi szer vezés
fo lyamata szerint a felolvasást a nyolcadikos diákok kezdték, majd
osztályközösségekben folytatódott a kijelölt sza kaszok felol va -
sása. 8 órakor, az iskolai ünnepi megnyi tón kon, áhítat után kö -
szöntő gondolatok, szavalat és éneklés e lőz te meg a felol va sást.
Lelkipásztorunk bevezető magya rázattal segítette a számunk ra
kijelölt szakaszok megértését. Hálaadással zártuk a napot.

A nap folyamán az egész Szentírás szövegét a Kárpát-me -
den ce református iskoláiban együtt felolvastuk. Áldott alka  -
lom volt.                                  FUKÁSZ LÁSZLÓNÉ INTÉZMÉNYVEZETŐ

A programdús karácsonyi
ünne pi időszakban iskolánk
több vá rosi helyszínen
képviseltette magát (Baptista
Ima ház – Karácso nyi koncert, Főtér –
Mindenki Karácso nya).

A téli szünet nyugalma után a tantermekben újra pezseg
az élet, lezajlottak a félévi vizsgák, melynek ered mé nyé -
ről a szülők meg is kapták az értesítőt.

Az újévben, a közelgő időszakban az alábbi programokat
tervezzük, melyekre szeretettel várjuk zenekedvelő kö -
zön ségünket!:

•
Február 24-én 17 órától tartjuk a Lisznyay Szabó Gábor
Zeneiskola vácrátóti kihelyezett tagozatának 15 éves fenn  -
állását ünneplő Jubileumi Hangversenyét a vácrátóti
Művelődési Házban.

•
Március 4-5-én öt növendékünk Budapesten képviseli
iskolánkat a Kodály Zoltán Zongoraversenyen.

Sikeres szereplést kívánunk nekik és tanáraiknak!

BACSA GABRIELLA

IGAZGATÓ HELYETTES

ZENEISKOLAI HÍREK

KÁLVIN TÉRI REFORMÁTUS ÁLTALÁNOS ISKOLA

„Bibliaolvasó Nap” 
2017. JANUÁR 31-ÉN, KEDDEN

A KÁLVIN TÉRI REFORMÁTUS ÁLTALÁNOS ISKOLÁBAN 

„A teljes Írás Istentől ihletett, és hasznos a tanításra, a fed-
désre, a megjobbításra, az igazságban való nevelésre;”

(2Tim 3:16)
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Közélet

ÖNKÖLTSÉGES 2 NAPOS
BUSZKIRÁNDULÁSOK

AZ ESTERHÁZYAK VILÁGA
(május 13-14.)

Az Esterházy hercegek három leg je len tő -
sebb rezidenciája a családi székhelynek
szá mító kismartoni (Eisenstadt) palota, a
kultúra „tündérkertjeként” ismert fertődi
kastély és a hadászati bázisként kialakított
Fraknó (Forchtenstein) vára. A kirándulás
során felkeressük az ausztriai (Kismarton,
Fraknó) és a magyar (Fertőd) hely szí ne -
ket, megismerkedve az Esterházyak több
év szá zados múltjával és világával. 

KELET-MAGYARORSZÁGI KASTÉLYOK
(május 20-21.)

A keleti országrész legszebb kastélyai
közül keresünk fel három különlegeset: a
kis mé rete ellenére páratlanul érdekes
noszvaji De la Motte-kastélyt, és az elmúlt
években hely reállított, kapuikat nemrég
megnyitott edelényi L’Huillier-Coburg-, il-
letve tiszadobi Andrássy-kastélyokat. Mi -
vel útba esik a bél apátfalvai 13. századi
apátsági templom, ott is megállunk egy kis
gyönyörködésre.

A SZERZETESSÉG NYOMÁBAN
A DUNÁNTÚLON (május 27-28.)

A hazai szerzetesség nagymúltú dunán-
túli helyszínei közül úticélunk a Majki
kamaldu li remeteség, a móri kapucinusok
rendhá za, a zirci ciszterciek temploma és
a pan  non halmi bencések otthona. Majk
kivé telé vel élő közösségekhez látogatunk
el, hogy a százados építészeti és mű vé -
szeti értékeken túl kicsit a mai szerzetesi
élet mindennapjaiba is bepillantsunk.

KÖZÉP-DUNÁNTÚLI KASTÉLYOK
(június 3-4.)

Károlyiak, Nádasdyak, Festeticsek… régi
ma gyar arisztokrata famíliák, gyönyörű re -
zidenciákkal. Túránk során Fehérvárcsur -
gón a klasszicista Károlyi-kastélyt, Ná   -
dasd ladányban a Nádasdyak Tudor-stí lu-
sú gyöngy szemét és Dégen a Nemzeti Mú  -
ze um mintájára épült Festetics-kastélyt,
majd a Festeticsek igazi otthonát, a keszt -
helyi kastélyegyüttest nézzük meg.

***
Szervező: Váci Mihály Művelődési Ház.
Túravezető: Varga Kálmán. A részvételi
dí jak – minden túrára 32 000 Ft – tartal-
maz zák az úti- és szállásköltséget (reg -
ge li vel), a múzeumi belépődíjakat és
kétszeri ét ke zést. Részletes tájékoztatás
és jelent kezés: Az Innovációs Centrum
recepcióján. Grafika: Veréb Csilla

JUHÁSZNÉ BÉRCES ANIKÓ:

A VERESI PIAC

Itten és most kidoboltatik,
Figyeljetek, férfiak, nagyik!
Szerda s szombat, piac napja hív,
minden ember ideváratik!

Hajnalodik, szunnyad még a Nap,
állítják már a nagy sátrakat.
Messziről jött s helyi termelők,
ősi földet híven művelők.

Mi földi jó, minden kapható,
vehetsz lángost, ami laktató,
zöldségfélét, frisset és biot,
mandulát vagy megpucolt diót.

Gyümölcs, gomba természet kincse,
ízletesebb, táplálóbb nincsen.
Túró, sajt, tej – tehén meg kecske –
gazdája ma hajnalban fejte.

Hurka, kolbász, húsos szalonna,
nem lehet ok aggodalomra,
– házisertés meg mangalica –
egészséges, nincs ezen vita.

Aranyló méz, selymes, oly finom,
kóstolhatom, ameddig bírom.
Számtalan íz, benne gyógyerő,
veszem is a pénztárcám elő.

Idős bácsi nagy kád előtt áll,
alig maradt káposztája már.
Savanyítva nagyon szeretik,
nyersen, s főzni, lelkesen veszik.

Cipő, ruha minden méretben,
terítő és függöny végekben.
Kincset érő tárgyak, régiség,
antik könyvek, képek, régi pénz.

Ahány termék, annyi pavilon,
vágott virág, szegfű, liliom...
Cserepes is bőven pompázik,
tarkasága messziről látszik.

Nézelődik az embertömeg,
ifjú siet, ballag az öreg,
gyerek visít, nagyon akarom
a kis cicát, ugye megkapom?

Szatyrok telnek, pénztárca ürül,
ki elfáradt, a padra csücsül.
Elnézi a nagy forgatagot,
gondolkodik: vett tarkababot?

Szél űz felém kedves dallamot,
nosztalgiám ébred, hallgatom.
Vak muzsikus szívéből zenél,
zenéje kis koncerttel felér.

Harangos kút teremt miliőt,
csengve-bongva jelzi az időt.
Karom húzza számtalan pakkom,
de sikerült mindent megkapnom!

Veresegyház, 2016. november 22.
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Városlakó

Amikor a hangtechnikában az analóg hangokat erősítettük fel
(rádió, lemezjátszó, magnó) nagy szerepet kapott a minél kisebb
torzítású erősítő, hiszen az eredeti jel többszörösére volt szük-
ség és az erősítés folyamán természetesen a zajok is négyzete-
sen növekedtek. Ezért szükség volt beiktatni úgynevezett
zajszűrő áramköröket és rendszereket, mint pl a Dolby
zajcsökkentő. Ennek az a lényege, hogy a hang amp -
litudóját összezsugorítja, amivel a rögzítés sta-
bilabb lesz és tisztább. A visszajátszásnál
ugyan ez a folyamat játszódik le csak vissza -
felé, tehát szét húzza az amplitudót.

A másik probléma a tápegység zajának a
beszűrődése, amelyet jobb minőségű táp -
egységgel és tápszűrökkel oldottak meg. A ré -
gebbi hifi erősítőknél volt egy szabály, hogy minél
nehezebb, annál jobb (hiszen a jó minőségű tekercs
nagy volt és nehéz). Sajnos itt még nem feje ződ nek be a jó
minőségű hang előállításának viszontagságai hiszen ennek vala-
hol meg is kellene szólalnia.

A hangfalakban lévő hangszórók általában nem fogják át a tel-
jes hallható hangfrekvenciát (Kb: 20-20000Hrz), ezért több
hangszórót szoktak használni (mély, közép és magas) valamint
u.n. váltó szűrőket, amelyek a hangfalba bejövő jelet osztják el a
frekvenciának megfelelően a hangszórók között. És ne feledjük
a frekvencia kiemelőt (zárójelben megjegyzem, hogy ebből írtam
a diploma munkámat, pontosabban: „Analóg frekvencia kiemelő
digitális vezérléssel”), amelynek a feladata a lejátszó és a hang-
falak harmónikus illesztése, a szoba akusztikájához megfelelő

karakterisztika létrehozása. Magyarul, a hang beállítása a szo -
bához. Egy kicsit hosszúra sikerült a bevezető, de így legalább
rálátást kaptunk a hang visszaadás nehézségeire. 

A hordozható számítógépeknél, de az asztaliaknál is egyre
többször használnak külső, úgynevezett USB-s hangkártyát, bár
itt a kártya szó már nem elég pontos és inkább stick-nek ne vez -

hető, mint a pendrive-nál. A lényeg az, hogy USB porton
csatlakozik,  így sokkal kompatibilisabb, mint a

kár tya, és PC-knél, valamint a notebookoknál
is használható. A gyárilag alap lapra  integrált
hangkártyák minő sé ge ál ta  lá ban nem iga zán
jó, a cél a meglét és az olcsóság, csak másod-
lagos a mi nő ség. Ezek kiikta tására szolgálhat-

nak USB-s társaik, amelyek vá lasz téka is szé  le -
sebb. És eljutottunk a D/A, vagyis a digital/analóg

átalakítóhoz. Mint előbb már leírtam, a régebbi analóg
erősítőknél a minél ki sebb torzítás mentesség volt a cél.

A di gitális technikánál a jelek tisz tán és tökéletesen kerülnek
rögzítésre (ideális esetben), így rendkívül nagy szerepe van az
eddig még nem használt átalakítónak, ami a digitális jelet alakítja
át analóg jellé. A feladata az, hogy minél jobb formában alakítsa
vissza a fülünknek oly kedves analóg szinusz hullámot, hétköz-
napi nevén a hangot digitális négyszög jelből. Ezt minél jobban
teszi, annál jobb minőségű az átalakítás és annál tisztább a hang.

ABONYI ZOLTÁN

SZÁMÍTÓGÉP MŰSZAKI SZAKEMBER

06 30 941 6636

EGY KIS SZÁMÍTÁSTECHNIKA 13. IDŐSEBBEK IS ELKEZDHETIK...

USB hangkártya és
digitál/analóg átalakítók

Nem könnyű pénzügyi tanácsadót ta lál ni.
Az alábbiakban a legnagyobb bukta tók.

JUTALÉKOS TERMÉKEK ÉR TÉ KE SÍ TÉ SE
Ha egy tanácsadó fel sem veti, hogy a rád
for dított időért fizess neki, akkor biztos le -
hetsz abban, hogy a termék, amit meg akar
veled vetetni, jutalékot jelent a számára.
(Persze sokan az óradíj mellett is részesül-
hetnek még jutalékban.) Ez a rendszer tor -
zíthatja az ajánlásokat, hiszen azt kínálja
neked, ami számára is magasabb jutalékot
biztosít.
AZ ADÓSSÁGPROBLÉMA ELHA NYA GO -
LÁSA
Egy tanácsadó nem fogja javasolni, hogy
szabadulj meg a hiteleidtől, hiszen azt a

megtakarítást használnád fel, amelyből az
ő általa javasolt befektetést megvásárolnád,
és őt ez által jutalékhoz juttatnád. 
INGATLANBEFEKTETÉS ÉS VÁLLAL KO -
ZÁS ELHANYAGOLÁSA
Mindkettő tőkét igényel, tehát elvonják a
pénzt más befektetésektől, így ezeket a ta -
nács  adók biztosan nem ajánlják majd. Sőt,
gyakran rémtörténetekkel riogatnak, pedig
az ingatlanok általában hosszú távon jó be-
fektetésnek minősülnek. A vállalkozások
koc kázati foka is valóban magasabb, de a
sikeres cégek kiemelkedő hozamot termel-
hetnek. 
SZÜKSÉGTELEN ÉS ALAPTALAN
IJESZT GETÉSEK
Egyes tanácsadók számítógépes program-

jaikkal félelmetes képet tudnak festeni ar -
ról, mi vár rád nyugdíjas korodban vagy,
hogy mennyi megtakarításra lesz szüksé -
ged, hogy gyermeked iskoláztathasd. A túl-
bo nyolítással azt a látszatot keltik, hogy
azokkal egyedül semmiképpen sem tudsz
megbirkózni. 
AMI BIZTOS…
Soha ne dönts indulati és érzelmi alapon,
pénzügyeidet higgadtan és ésszerűen tedd
rendbe. Ha jó pénzügyi tanácsadót keresel,
a személyes és hiteles referenciák és szak-
mai egyesületek ajánlásai jó kiindulópon-
tot jelenthetnek. 

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

EGY KIS PÉNZÜGY...

HA PÉNZÜGYI
TANÁCSADÓHOZ FORDULSZ
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Milyen módon
készültél az ün -

ne pi ese mény re?
Szerettem vol na a közre -

mű   ködő vendégek által egy nagyon külön-
  le ges összeállításban Ros sini: Kis ünnepi mi -
sé  jét előadni, két zon gorára és harmó  ni um-
ra. A körülmények ezt sajnos nem tették le -
hető vé, ezért elhatá roz tam, hogy én egyedül
fo gok majd orgonálni, a lehetséges megszó -
lal tatási, francia roman ti kus stílusban.
En nek meg fe le lő en válo gat tam össze a da -
ra bokat, igyekez tem minél változa to sabbá,
élmény sze rűvé ten ni a hangversenyt. Úgy
érzem, ez sikerült is.
Hogyan értékeled az eltelt 70 évet, azt az
időszakot, melyet a harmónia jegyében töl -
töttél el?
Általában az emberek pályafutásukat tanul -
má nyaik befejezését követő időszaktól szá -
mítják, az én esetemben ez 1974-re, a kar -
mes  teri másoddiplomám megszerzésére te  -
he tő. De lehetne másképp is számolni, 1961-
ben felvételt nyertem a Bartók Béla Kon  -
zer vatóriumba, majd ezt követően 1963-ban
az iskolai tanulmányaim mellett betöltöttem
egy megüresedett kántori állást a Váci utcai
Szent Mihály templomban, ennek most már
ötven négy éve, ekkor voltam 16 éves. Ha
még egy kicsit visszamegyünk a múltba, az
első rend szeres munkám Erdőkertesen, 10
éves ko  rom  ban volt, az ottani templomban
is kán tor kodtam. 1958-ban bekerültem a
Ma gyar Rá dió Gyermekkórusába, ekkor egy
időre fel kel lett hagynom a templomi or go -
nálással. Hogyan értékelem az eltelt időt, a

zenei mun kásságomat? Ha csak a Zenea ka -
dé miára gon dolok, az ott eltöltött évek olyan
örömet és boldogságot jelentettek, amit egy -
szerűen sza vakba önteni nem is lehet. A kör -
nyezet, az em berek, a hatások, a lehető sé -
gek és a kon cert élmények, mind végig kí-
sér ték a pálya futásomat. Ha újra kezd het -
ném, nem tudnék más képp dönteni, csak
ezt a megélt fél év százados zenei utat járnám
végig újra.
Na gyon hálás vagyok, amiért még a mai na -
pig is tudok szólistaként koncertezni, most
is hív nak országon belül is több helyre.
Legutóbb Pusztaszabolcsra, ott található az
ország leg régebbi, kiváló állapotú és hang -
zású barokk orgonája. Visszahívtak London -
 ba, ahol három koncertet fogok majd adni,
testvérvárosunkba Schneebergbe is ké szü -
lök. Németország nyugati részén több hang -
ver senyem lesz.
A Bach Kórussal készülünk egy német or -
szági koncertkörútra, Frankfurt, Stuttgart és
Mei ningen városokba. Mind emel lett sokat
kon certezem protestáns temp lo mokban, az
idén Luther zenei munkás sá gához kap cso -
lódó előadásaim is lesznek.
Utazás és gépkocsivezetés, majd a koncert.
Honnan van erre erőd, energiád?
Van egy nagyon jó tulajdonságom, ha elfá -
radok, én bárhol ki tudom magam pihenni.
Ez is egy ajándék az élettől!

Köszönöm a beszélgetést, további jó egész -
séget és munkát kívánunk az elkövetkező
évtizedekre!

VERÉB JÓZSEF

Szentlélek Templom • ELLA ISTVÁN orgonaművész, karmester hálaadó előadása

Kultúra

Horváth Lajos:

KAPUSI MULAT
Kapusi Imre költő emlékére

Született a zeleméri csonka
torony aljában, a messzi földön
híres csárda falának tövében,
mikor a darvak elszállnak szépen.
Akkor már kitettek a hóhérok
fekete posztóra vas szegeket.
Ezért mulat tegnap óta bátran,
mint aki régen elvégeztetett.

Kihallszik a Böszörményi útra,
hogy Kapusi elkezdte a nótát
a budai Gödörbe, csárdába,
dalol is, dünnyög is, a feje bánja.

A tanya a világnak közepe,
tudja az ő boros lelke váltig,
fordul tengelyen nap-nap a világ,
de a játék mindig ugyanaz.
Hisz kitették fekete posztóra
a vas szegeket bajszos hóhérok,
kalapács is mellé vagyon rakva,
búvában azért mulat magába.

Kihallszik a Böszörményi útra,
hogy Kapusi másodnapja mulat
a budai Gödörbe, csárdába,
dalol is, dünnyög is, a feje bánja.

Leszálltunk az Avas-hegy gyomrába,
szegény legény módjára tál pörköltön,
s gyenge vinkón felszállt lelkünk hamar,
kuruckodott Kapusi régi dalt
fogván az idők szittyós síkjáról,
mely a szívbe mar és könnyre fakaszt,
ráérzett a cigányprímás, nemzet
kell újra, Rákóczi szól a dalban.

Kihallszik a Böszörményi útra,
hogy Kapusi harmadnapja mulat
a budai Gödörbe, csárdába,
dalol is, dünnyög is, a feje bánja.

Lelkében ótanya süpped, pusztul,
este ablakfény iránt nem jár vándor,
homály terül a tájra rendszerint,
Isten megáldja szerencsétlent kint.
Mert kitették fekete posztóra
a vas szegeket a hóhérok segédi,
az ácsolt keresztfa illatában
a színhelyt egy pillangó szemléli.

Kihallszik a Böszörményi útra,
hogy Kapusi folytatja a nótát
a budai Gödörbe, csárdába,
míg a feje színe bíborrá vált.

(A Tarsoly Kiadó várhatóan a költészet nap -
jára – 2017.04.11-re – jelenteti meg Horváth
Lajos válogatott verseit Fehér ingben címen.)

„Az a csodálatos az egészben, hogy már gye rekkoromtól kezdve
tudtam, hogy mi aka rok lenni. Maradhattam volna egy fa lusi

kántor, de akkor is a zenei pályán vagyok.” ELLA ISTVÁN

A közönség a Szentlélek Templomban megtartott hang -
ver senyen ajándékot kapott. Egy felejthetetlen zenei
él ményt, a XIX-XX. századi francia zeneszerzők mű -
vei ből, a mű vész 70. születésnapja alkalmából. Ella
István or go  na   mű vésszel, otthonában a hangversenyt
követően, az eltelt évtizedekről, pályafutásáról be -

szélgettünk.

Hangverseny vízkeresztkor

Megjelent Horváth Lajos: Fót története 1712–1867 című kötete
Fót Város Önkormányzatának kiadásában.

A mű a Fót története sorozat második kötete,
Veresegyházon megvásárolható a szerzőtől, a Kölcsey utca 12. szám alatt.

Fotó: Veréb
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FIATAL FORRÁS SZÍNTÁRSULAT • Interjú MOLNÁR KLÁRA rendezővel
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Kedves, mosolygós tekintete hamar ma gá -
ra vonta a figyelmet. Ott ült a „rendezői
székben” és csillogó szemmel figyelte Ózt,
és a többieket, a Fiatal Forrás Színtársulat
tagjait. Molnár Klára nyugalmazott álta -
 lános iskolai pedagógussal Schwajda
György – Victor Máté: Óz, a csodák cso dá -
ja rendezőjével beszélgettünk a próbát
követően.
A mostani mesejáték lesz a társulat első,
bemutatkozó előadása. Mikor alakultak,
hogyan jött létre a színjátszó csoport?
2016 nyarán kezdtük el a szervezői munkát.
Nagy kérdés volt az indulás, a hogyan
kérdése? A szűkös anyagiakra gondolok, a
jog díjakra, vajon milyen darabot tudunk fel -
vállalni. Így jött képbe az Óz, a csodák cso -
dá ja. Mert tulajdonképpen egy csoda volt
Shwajda György özvegyének és a fiának a
támogató hozzájárulása az előadáshoz. Vic-
tor Máté egyenesen örült az élő zenei kí sé -
retnek. Gyakorlatilag ellenszolgáltatás
nél kül kaptuk meg a mesejáték színreviteli
jo gát, melyet ezúton is köszönünk. Komoly
erkölcsi támogatást kaptunk az Önkormány -
zat részéről Kisné Takács Ildikótól, aki a
gondolat megszületésének pillanatától biz-
ta tott, és biztosított támogatásáról. Szeret -

ném megköszönni a GAMESZ,
Rőfös Dóri és Dinka Orsi segít-
ségét, melyet az eddig vég zett
munkánk során kaptunk tő -
lük. Szent gáli-Tóth Áronra a
veresi piacon leltem rá. Na -
gyon megnyerte a tetszé se -
met, ahogy ott a piaci forga -
tag ban szintetizátoron elő adott
több ismert darabot. Áron nem
látó fia talember, de zeneileg roppant
művelt, ta  nult, rutinos zenész. Már most so -
kat segít a próbáinkon a közremű ködésével.
Kik szerepelnek a mesejátékban?
A főbb szerepeket játssza: Erdős Lili, Tóth
Á kos, Csombor Renáta, Bene Dávid, Gárdos
Péter, Meskó Kinga, Szabó Krisztina. To váb -
bi szereplők: Tósa Kende, Óvári Dominik,
Ács Bence, Téglás Levente, Horváth Laura,
Tóth Emese, Tóth Lili és Tóth Anna. Óz sze -
repére két jelöltünk is volt, végül Illés Zoltán
vállalta ezt a szép feladatot.
A Logo Színtársulattól a színpadi próbán
több fiatallal is találkoztam. Hogyan ke -
rül tek a társulatba?
Csombor Renátával egy közös beszélgetés
folyamán jutottunk arra az elhatározásra,
hogy egyesületi for mában együtt majd köny -

nyebb lesz a szervezés, a
játék, a fennmaradás. Most

ezen dolgozunk.
A Fabriczius József Általános

Iskolában tanított, korábban is
foglalkozott színjátszással?

A pedagóguspályát 1981-ben képesítés nél -
küli tanítóként kezdtem, később munka
mellett levelező tagozaton a Zsámbéki Ta -
nítóképző Főiskolán diplomáztam. Gyakor-
latilag harminchat éven át tanítottam. Tagja
voltam a Forrás Színpadnak, majd évti ze -
deken keresztül foglalkoztam a gyerekekkel,
kreatív színjátszással. Színpadra vittük a
Padlást, a Hazudós egeret, az Enyém a vár
című mesejátékot. Volt egy zenei osztályom,
akikkel színjátszás szempontjából a 8. osz tá-
lyig kitartottunk egymás mellett. Sok tehet-
séges fiatal került innen ki az életbe. További
terveim közt szerepel, most, hogy nyugdíjas
vagyok, folytatni a megkezdett munkát. Ját-
szani és játszani tanítani, mert a családom
mellett ez az életem.                    VERÉB JÓZSEF

Megjelent HORVÁTH FERENC: JÓB KÖNYVE című verseskönyve

Játszani, és játszani tanítani

Horváth Ferenc költő, nyugalmazott ál-
talános iskolai tanár mindennapjait a ver-
sírás, a költészet tölti ki. Rendkívüli sze  -
mélyiségének ez a verseskötet, az erede-
tileg is költeménynek íródott ószövetségi
alkotás, a Jób könyve is hangsúlyos nyo -
matéka. Egy ember, aki egész életében,
tanári pályafutása során és a költészetben
is mindig igyekezett ember maradni. Ta -
nít, oktat és nevel, műveinek számos pél -
dája is ezt hangsúlyozza.

„Meg  könnyebbülten, egyben bizonyos
nyug talan várakozással bocsátom útjára
munkámat, ám annak jótékony tudatá -
ban, hogy erőim legjavát fordítottam a
létrehozására. Látó szemek és halló fülek
döntik majd el, hogy ez mire volt elég.” –
írta korábban a szerző, az egyik kézi-
ratában.

Az öt fejezetből álló verseskönyv cí-
madó utolsó része maga a Jób könyve,
mintegy koronája a műnek, Horváth Fe -
renc költői munkásságának. Jób könyvét,
„a világirodalom egyik legszebb alkotását”
most már verses formában, bibliai szö veg -
hűséggel olvashatjuk Horváth Ferenc fel-
dolgozása nyomán. A kötet, a Napkút
Ki adó gondozásában, Megyeri László il-
lusz trációival 2016-ban jelent meg. A mű
itt Veresegyházon, a Kölcsey Ferenc Vá -
rosi Könyvtárban és a Vargabetű Könyves-
boltban is megtalálható.         VERÉB JÓZSEF

Miért szenved az igaz, és miért él jól a bűnös?
VERSES FORMÁBAN, BIBLIAI SZÖVEGHŰSÉGGEL 

„Számomra fontos szempont volt az alkotó
közösség létrehozásánál a több generáció

együttléte, mert végtelenül izgalmas
tud lenni, amikor a szerepeket a

korosztályuknak megfelelő
személyek alakítják.”

MOLNÁR KLÁRA

Fotó: Veréb

„Az Úrhoz kiáltót ti kikacagjátok, pel-
len gérre a jót, a hűt állítjátok. A sze ren -
csétlent a szerencsés csak rúgja, s löki a
megvertet félre, aztán újra.”

RÉSZLET JÓB HARMADIK VÉDEKEZÉSÉBŐL:
12, 5-6.
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A kézdivásárhelyi születésű, de Ve res -
egy házon élő és alkotó szobrász, Ilés-
Musz ka Rudolf január 21-én megtartott
kiállításmegnyitójára, a művész szülő vá -
rosába Veresegyházról egy kisbusznyi
látogató érkezett. A kiállítás érdekessége,
hogy volt iskolatársa, Varga Mihály szob -
rászművész is ebben az időben rendezte
meg kiállítását, így mindkét szobrász
mun kásságába betekintettek az érdek -
lődők. A megnyitón az Incze László Céh  -
történeti Múzeum kiállítóterme zsúfolá -
sig megtelt a helyiekkel és a veresegy há -
ziakkal. A kiállítást a múzeum mun ka -
társa, Dobolyi Annamária mű vészet tör  -
ténész nyitotta meg, méltatva a két mű -
vészt, kiemelve a közös és eltérő alkotói
megoldásokat, kettejük életútját, kötő dé -
süket szülővárosukhoz, a hazához. A kö -
zös kiállítás címe: Szoborerdő.

Dobolyi Annamária szavaival: „Ilés-Musz -
ka Rudolf szobrainak letisztult formája
felsza ba dítja a fa anyagszerűségét. A fő alap   -
a  nyag, a fa néma erezete és textúrája to -
vább lendíti a formát, energiát és irányt ad
neki, anélkül, hogy uralná azt. 
Munkáinak minden darabja, legyen az fa

vagy kő, megvalósítja az anyag és forma,
a hagyományos és kortárs szobrászat egy -
másba olvadását, amely nem megbékélt
egymásmellettiség, hanem energikus abszt-
 rakt játékká minősül. A talált tárgy, illet  ve
a talált forma felhasználása, be épí té se is
jellemző szobraira (gondolok itt a Farsang
és Kopott idő szobrokra). Össze köti, össze-
i lleszti ezeket a talált tárgyakat, olyan
tárgy- vagy nevezzük „szobor im plan tá -
ciót” hozva létre, amely egyszerű, füg get-
len létezésében képes megteremteni saját

terét és auráját, páratlan ügyességgel ál -
cáz va a tárgy eredeti funkcióját.”

Veresegyház képviseletében a város pol gár -
mestere, Pásztor Béla és a szobrász több
mű vésztársa, kedves ismerőse és barátja
utazott el a kiállításmegnyitóra. Hosszú
volt az út, de mindannyian éreztük és tud -
juk: megérte. Köszönjük Rudolf!

KELEMENNÉ BOROSS ZSUZSA

INTÉZMÉNYVEZETŐ

„Találkozások”
A K11 Művészeti és Kulturális Köz pont -
ban egy kiállítás alkalmával találkoztam a
művész mitológiai álomvilágával, színes
akril és erőteljes, élénk pasztell képeivel,
és személyesen magával az alkotóval. A
kiállítóterembe történt belépésemet kö -
vetően Laci régi jó ismerősként fogadott,
láthatóan örült, hogy Veresegyházról is
eljöttünk megcsodálni legújabb alkotásait.

Megálltunk a festmények egyikénél, egy
sokszínű világ rejtelmeibe betekintést
engedő kompozíció előtt. A festmény cí -
me: Egy. Színes vonalak, és mértani for    -
mák sokasága között csak egy volt az Egy,
a gömb. Ami lehet maga a kék boly gó, a
Föld, vagy a Teremtő, a mindenség cso -
dája.

Geröly Tibor a Művészetbarátok Egye -
sületének elnöke a megnyitó alkal mával a
következőket mondta: „Darvasi Lászlót
huszonöt évvel ezelőtt az első önálló ki állí -

tásán ismertem meg. Az itt lát ható ki ál -
lítá si anyag az eltelt évek során fel gyűlt
gondolatiságának gazdag tár há za, mellyel
az alkotó üzen: hitben, re   mény ben és út -
keresésben.

De szerényen ránk bízza, hogy mi ebből
mit fogadunk el.”

Darvasi László sokoldalúságát, kísér le -
tező útkeresése determinálja. Alázattal és
sze re tettel nyúl a festőecset felé, mely
elvezeti őt az álmok útján, kerek dombok
és er dők, piros háztetők és csigavonalas
lép   csők vezette világba. A ki állítás al -
kalmával egy látogató a kö  vet kező képpen
írt az emlékkönyvbe: „Jó volt itt lenni,
betérni a zord hidegből, ahol min den por -
cikánkat, de főként a szívün ket, lel künket
meg me lengető látványban le hetett ré -
szünk.

Köszönjük, és kívánunk még jó egész ség -
ben, szép alkotásokkal eltöltött sok évet!”  

VERÉB JÓZSEF

ILÉS-MUSZKA RUDOLF szobrász kiállítása Kézdivásárhelyen

DARVASI LÁSZLÓ veresegyházi festőművész kiállítása Budapesten

Szoborerdő

Fotó: Szabóné Vank Erzsébet

„Darvasi László vágyódása örök, ahogy
festészete is időn túli. Tárgya a létezés va -
lóságának gazdag formavilága, melyet a
festő énje fog csokorba, hogy eme csokrok
szirmait a vászonra hullajtsa.”

KLEMENT ZOLTÁN AZ UDVARHÁZ GALÉRIA

KURÁTORA, KIÁLLÍTÁSRENDEZŐ

Középen Ilés-Muszka Rudolf szobrászművész

Darvasi László
Fotó: Veréb
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A veresi színháznál ez volt az ötödik mun -
kája. Általában milyen szempontokat vesz
figyelembe a tervezésnél?
Amíg nincs kész a látványtervem, addig a
korábbi megoldásokat nem nézem meg. Így
elkerülhetem a befolyásoltságot. A Szép jó
estét, Mr. Green! egy nagyon izgalmas és
sajátságos munka volt díszlet- és jelmez ter -
vezői szempontból is. A darab dramaturgi á -
ja két ember egymás közti, bensőséges be  -
szélgetésére épül, melyet egy nagyon „fel-
dolgozott” tér véleményem szerint megfoj-
tana. A rendezővel már a munka legelején
éreztük, hogy itt valamilyen stilizációra len -
ne szükség, ami segíti a cselekményben zaj -

ló folyamatot, és erősíti az előadás han  gu -
 latvilágát. Így alakult ki az a díszlet, ami a

lakásnak egy-egy részletét, szögletét mutatja
be. Egy kis bejárati rész, egy kis nappali, a
konyhának és a hálószobának egy része.
Teret akartunk adni a nézőnek is, a közön-
ség képzelőerejének, így lett elvon tabb ki -
alakítású a lakás. Ahogy a két karakternél,
úgy a díszletben is el van ásva az ér ték. Ami -
képp a cselekmény halad előre, a sze rep -
lőknél fokozatosan felszínre törnek a prob -
lémák. Az egymással folytatott pár be szédek
által, ahogy nekik sikerül a belső vi lágukban
rendet teremteni, úgy alakul át a lakás egy
szerethető otthonná. Hasonlóan a jelmezek -
nél is van egy átalakulás, Mr. Green a darab

elején egy kicsit depresszív képből
indít, a ruházatának termé sze tesen ezt

kell sugallnia, a feladott  ságot, nekem édes
mindegy benyomást. A hogy peregnek az e -
se  mények, nála egyfajta felöltözöttség megy
végbe, és ez a darab végére teljesedik ki.
A szülei és a nővére képzőművészek, ké -
rem, árulja el miért épp a látványtervezést
választotta hivatásul?
Művészcsaládba születtem, körülöttem a
mai napig is mindenki alkot. Már tíz évesen
volt egyfajta irányultságom, történeteket
írtam, majd megrajzoltam a karaktereket, a
kitalált lényeket és életterüket. Később fel se
merült bennem, hogy más irányba menjek
továbbtanulni, így lettem a Képző- és Ipar -
művészeti Szakközépiskola tanulója, textiles
szakon végeztem. Érettségit követően felvé -
teliztem a Magyar Képzőművészeti Egye tem
Látványtervezői Tanszékére, persze elsőre
ez nem sikerült. Ezért elmentem egy OKJ
képzésre látványtervező asszisz tens szakra,
időközben felvettek az egye temre, így ezt a
képzési formát már nem tud tam befejezni.
Bár nagy élmény volt odajárni, mintaszerű
tanáraim voltak, akiktől sokat lehetett ta nul -
ni. 2016-ban diplomáztam egy olyan szak-
mából, amire bátran mondhatom, hogy az
életem nagy sze rel me, mert hihetetlenül
bonyolult, na gyon las san és finoman ki ala -
kuló kon cep  ciókból álló összetett munkát
igényel. További terveim? Már készülök a
MOME – Moholy-Nagy Művészeti Egyetem
Média design mes terszakára. A kétéves
képzés mellett természetesen a továbbiak-
ban is szívesen vállalok felkéréseket, min-
denképpen szeret nék dolgozni, alkotni.

VERÉB JÓZSEFFotó: Veréb

„Már gyerekként is rettentően ér -
dekelt, vajon a körülöttem élők
hogyan alakították ki a saját é -
let terüket? Ebből adódóan, ha
valahová, valakihez eljutot-
tam, első dolgom volt, hogy kö -

rül nézzek.”           GEDEON BORÓKA

Nálam az ember mindig
központi helyet foglal el
A Veres 1 Színház első évadját a 2015-ben megrendezett gálával,
a Veres Medve-díj átadásával zárta. A „Legjobb díszlet” és a „Leg -
jobb jelmez” kategóriákat egy fiatal, akkor még egyetemista lány,
Agatha Christie: Az egérfogó krimijének látványtervezője, Gedeon
Boróka nyerte. A színháznak az idei évad harmadik „saját gyár tású”
darabja, Molnár Kristóf rendezésében, Jeff Baron: Szép jó estét, Mr. Green! című
színműve, a Jászai Mari-díjas Székhelyi József és Pál Tamás előadásában. A darab be-
mutatója a Kortárs-bérlet legújabb előadásaként február 1-jén volt. A színmű díszlet-
és jelmeztervezőjével, Gedeon Borókával beszélgettünk.

Fotó: Veréb

Szép jó estét Mr. Green – díszlet

VERES 1 SZÍNHÁZ • GEDEON BORÓKA díszlet- és jelmeztervező

VERES 1 SZÍNHÁZ • A BOLOND LÁNY

Vajon mit takarhat a cím: A bolond lány? Vajon miért
bolond ez a lány? Talán azért, mert őszinte? Kérdés,
kérdés hátán. A vá laszt a Veres 1 Színház ban kap-
tam meg. Színpadon Josefa Lantenay, a bolond lány
(Földes Eszter), erős férfiakarnokok (Sza bó P. Szil-
veszter és Csonka András) ke reszt tűzében. A Ka -
rinthy Színház ven  dégjátéka egy kegyetlen gyil kos-
ság gyanújába keveredett, igen cserfes és szemrevaló

sző keség viszontagságairól szól. Ő az, aki lenyű -
gözte a körülötte lebzselő férfinépet, a mosolyával,
naivságával és természetes őszinteségével. A címsze -
repet játszó Föl des Eszter pedig tündöklő játékával a
ve resi közönséget.  A kétrészes vígjáték eddig két al-
kalommal került Veresegyházon színpadra, telt há -
zas közönség előtt. Egy krimibe ágyazott kedves
já ték, kitűnő rendezésben, nagyszerű szereplőkkel.

VERÉB JÓZSEF

Színpadon az álom
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Az elmúlt hónapok során három rep re zen-
 tatív fotókiállítás volt a városban. Idő rendi
sorrendben: a „Szentlélek temp lom születése
ké pekben” – rendezte: Zsolnai-Deák Emese
és Nagy László. „Fotó kiállítás az elmúlt évek
Betlehemeiből” – rendezte az Agora civil kö -
zös sége a Betlehemi ünnepi rendezvényén
belül: Klement Zoltán és Lethenyei László.
A har ma dik kiállítás „Épül-szépül” címmel
Ve resegyház várossá válásának fejlődését
mu  tatta be, Klement Zoltán rende zé sé ben. 

Az első két kiállítás a fényképezés sze rel -
me seinek és a szakmailag elhívatott fotográ-
fusok blendéjén keresztül megörö kített fel vé -
 telek sokaságából került válogatásra. Így töb -
bek közt láthattuk Almási Dániel, Hollai
Gábor, Lethenyei László, Ladjánszki Zol -
tán, Nagy László, Nagy György, Papp Erika,
Sza bó László és a VVTV munkatársainak
fel vé teleit (Szent lélek Templom), továbbá
Ábra hám Ág nes, Berze Péter, Biróné Pet -
rucz Györgyi, Fe renczi János, Tóth Lívia,
Mik lósfalvi Lász ló, Porkaláb Edit, Let he -
nyei Lász ló, Lő  rinc Rita, Veress Enéh Erzsé-

bet és Veréb József fényképeit (volt Tájház
épü letében). Mindhárom kiállítás méltó mó -
don mutatta be Veresegyház fejlő désé hez, és
a Bet lehemi hagyományok megörö kíté séhez
kapcsolódó felvételeket. Különösen figye -
lem reméltó kiállítás volt a város fej lő dé sé ről
egy szép, tematikusan rendezett vá logatás-
ban az Udvarház Galériában kialakított fény -
kép gyűj teménynek a bemu tatása. A kiállítási
anyag Ferenczi Já nos és Let he nyei László

közel másfél évtizednyi mun kájának a gyü -
mölcse.

Ferenczi János, aki idős kora ellenére még
most is szenvedélyesen fényképezi a körülötte
levő világot, munkásságáról egy korábbi
beszélgetés alkalmával a kö vet kezőket mond -
ta: „Annak idején az 1960-as években, amikor
kikerültem erősáramú szerelőként a Kasmír-
völgyében léte sülen dő vízerőműves épít ke zé -
sek egyikéhez, még csak húsz éves múltam.
Ekkor kez dődött minden ami fotográfia, meg-
érintett a Himalája és India sokszínű világa.
Azóta se tudtam letenni a fényké pező gé pet.
Amatőr fotósnak vallom magam, aki szív ből,
szeretetből dolgozik. Olyan ez szá momra, mint
a levegő, már élni sem tudnék nélküle.” 

Lethenyei Lászlót a településen szinte min-
denki ismeri, ő a város szerződéses fényké pé -
sze. Mesterségét hivatásának te kinti. Miután
befejezte a Magyar Távirati Iroda fotósisko -
láját, 1966-tól töretlenül a fényképezésnek
szentelte az életét. Gaz dag életpályát tudhat
maga mögött, a meg szerzett tudást a mai na -
pig is kama toztatja, 2004-től rendszeres részt -
vevője a városi eseményeknek, fotografál,
meg   örö kít, archivál. Szinte nincs olyan hely -
szín, vagy rendezvény ahol ne találkoznánk a
fényképezőgépe lencséjével. 

Veresegyház fényképészei a kiállításokon
bemutatott fotográfiáikkal, a város fejlő désé -
nek egy jelentős hányadát tárták a szemlélő
elé. Ezzel is gazdagítva a tele pü lés történetét
és az életünket.                                 VERÉB JÓZSEF

Megmutatják múltunkat, fejlődésünket, sokszor a hibáinkat is. Nemcsak egy em lék,
hanem okulásra szolgáló tanulság mindannyiunk számára. Hogyan éltek eleink, hová
jutottak, miképp fejlődtünk, hogyan küzdöttünk és örültünk. Veresegy ház fény ké -
pekben is gazdag, mert itt szeretnek élni az emberek.  Szívesen örökítik meg minden -
napjaikat, a várost, annak jelenét, az utca emberét.

Ferenczi János és Lethenyei László

A fényképek értéket képviselnek

FOTÓKIÁLLÍTÁSOK VERESEGYHÁZON

Szentlélek Templom – a SZENT KORONA KÓRUS hangversenye

Fotó: Veréb

„Jézus nékem drága kincsem” 
A magyar koronáról elnevezett Szent Korona Kórus, Szlovákia te -
 rületéről, egy túlnyomórészt magyar lakosú, gazdag népi ha gyo -
 mányokkal rendelkező községből, Ipolybalogról érkezett. A kó rus
tagjai nem először jártak Magyarországon, az 1997-es megalaku -
lá sukat követően napjainkig az ország több kis és nagy városában
adtak hangversenyt. Felléptek többek közt Budapes ten, Győrben,
Székesfehérváron, Debrecenben, és most itt Ve  resegy há  zon a
Szent lélek Templomban. Magyarországon kívül Ausztriában, Cseh   -
országban, Lengyelországban, Olaszországban és természetesen
a Felvidéken is énekeltek. Szerepeltek a ró mai Szent Péter-bazili -
kában, amikor II. János Pál pápa szentmisét celebrált, hangver -
senyt adtak Budapesten a Mátyás-templomban, bemutatkoztak
ko rábban a Liszt Ferenc Zeneművészeti Egyetem nagytermében.
Az évek folyamán az énekkar a magyar zenei és egyházzenei élet
számos kiemelkedő képviselőjével dolgozott együtt, ami talán
nekünk, veresegyháziaknak a legje len tősebb, Ella István orgona -
mű vésszel is. Munkásságukat az eddigi pályafutásuk során több
nemzetközi és szlovákiai kórusver senyen elismerték, legutóbb
2014-ben a Szlovákiai Magyar Fel nőtt Énekkarok Országos Minő -
sí tő Versenyén ismételten „arany koszorús” minősítést értek el.
Kórusvezetőjük Molnár Ottó karnagy. A mostani veresegyházi fel-

lépésen, a karácsonyi ünnepkör „lezárásaként” újévi hangver se -
nyük dallamait hallottuk. Repertoárjukban elhangzottak Bach,
Mozart, Rossini, Schubert, Liszt Ferenc továbbá G.Caccini, C.
Franck, J. Massenet, Kersch Fe renc, Charles Wood és Farkas Fe -
renc művei. Közreműködött: Mekis Péter orgonaművész, Nagy
Renáta fuvolán, valamin Híves Mária szoprán-, és Szerekován
János operaénekes. Vezényelt Pászti Károly és Molnár Ottó.
A Szent Korona Kórus nem először járt Veresegyházon, régi ba -
rát ként, kedves ismerősként tértek vissza hozzánk. A kórusmu zsi -
kát kedvelőknek a mostani előadásuk is igazi zenei csemege volt.
Kö szön jük a közreműködő művészeknek és a rendezvény szer -
vezői nek.                                                                              VERÉB JÓZSEF

Fotó: Veréb
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MŰVÉSZPORTRÉ: SCHÜTZ ZOLTÁN szobrászművész-restaurátor

Veresegyház 2016-ban felépített egy új temp -
lomot, ahol a műkőből öntött tizenkét apos tol
sziklaszilárdan állva vigyázza a csen det és a
nyugalmat. Az építkezés idején, valamikor a
tavaszi napsütésben ott jártam a mun ka te rü -
le ten, ahol veresegyházi és őrbottyáni szob -
 rászok kollektívája egy hatalmas állvány se -
gít ségével az utolsó szobrot helyezték a ta -
lapzatára. Schütz Zoltán szobrászművész fe -
jén védősisak, kezében az aktuális munkafo -
lyamathoz kapcsolódó szerszám, láthatóan
keményen dolgozik. Mint ahogy később
meg  tudtam, szereti a társaságot, az em be re -
ket, a vidámságot, a közösen végzett munkát,
az összefogást. Zoltánnal az életéről, a szob -
rász énjéről, a Szentlélek Templomban, Ve -
  resegyház új templomában egy téli napon
beszélgettünk.

Igaz, hogy annak idején a művészeti kö zép -
iskolába is vasutas egyenruhába jártál?
Édesapám a vasútnál dolgozott forgal mis ta -
ként, majd később állomásfőnökként. A pá lya -
választásom idején mindenáron vasutast akart
faragni belőlem. Úgy gondolta, hogy a mű vé -
szeti pályából nem lehet megélni, ellenben a
vasutas az igen, az egy szép, derék szakma.
Még a mai napig is tisztán emlékszem a sza -
vaira: „Ez kell neked fiam! Biztos megélhetés,
tisztes állami nyugdíj!” Titokban mentem el
felvételizni a szegedi művészeti gimnáziumba,
édesanyám kedves, meleg biztató szavainak
kíséretében. Miután felvettek, és édesapám
látta az elszántságomat, barátsága jeléül elin -
téz te az elhelyezésemet a szegedi Vasút For  -
galmi Technikum Kollégiumába. Itt viszont
ka tonás fegyelem uralkodott, a nevelők nem
tűrtek ellentmondást és bizony kötelező volt
az egyenruha viselése. Nem bírtam egy fél év -
nél tovább, albérletbe költöztem, inkább el -
men tem éjszakánként vagont kirakni, hogy ki
tudjam fizetni a bérleményt. De szabad vol -
tam! A legszebb diákéveimet éltem itt akkor.
Bevallom, bizony mély nyomokat hagyott ez
bennem, már ami az emberi kapcsolatok ki -
alakítását illeti.
Mi volt ez a nagy elszántság a művészet, a
szobrászkodás iránt?
Gyermekkoromban gyakran költözködtünk,
ahogy apunak a munkája megkívánta. Csa ba -
csűdön, az állomáson abban az időben nem
volt áram, az akkori viszonyoknak megfelelő
életkörülmények között kényszerültünk élni.
Viszont mindent kárpótolt a természeti kör -
nye zet, ami körülvett, az leírhatatlanul cso dá -
latos volt. Már ekkor kiütközött bennem a „fur -

csa gyerek”, gyúrtam a sarat, mindent, amit
láttam megmintáztam. Általános iskolás ko -
rom ban volt egy szeretetre méltó rajztanárom,
felfigyelt rám, jártam a szakkörébe, külön fog -
lalkozott velem. Valahogy számomra ter mé-
 szetes volt mindezek után a pályaválasztásnál
a szobrászat, valahogy nem is tudtam volna
mást elképzelni magamnak.
A Tömörkény István Művészeti Gimná zi um -
ban érettségiztél, kőfaragó-kőszobrász ok le-
vél lel a zsebedben. Hogyan alakult a sorsod
ezt követően?
Visegrádon kezdtem a szakmát az Országos
Műemlék Felügyelethez tartozó restaurátor
csoportban, itt később csoportvezető lettem.
Felkerestük a volt iskolámat, és szerződéssel
gyakornokokat fogadtunk, így ismertem meg
Módy Pétert, ő is tömörkényi diák volt. Tizen -
három évet dolgoztam ennél a kirendeltségnél,
bejártuk az országot, ami adódott restaurátori
munka, azt mind elvégeztük. 1985-től dol go -
zom vállalkozóként, és ezzel egy időben kezd -
tem meg a tanulmányaimat, ekkor már 35 éve -
sen, családos fejjel, a Magyar Képzőművészeti
Főiskola levelező tagozatán.
A mai napig abban a tévhitben voltam, hogy
kőszobrászként végeztél a főiskolán, hogyan
lettél végül farestaurátor?
A tanulmányaim során foglalkoztam fémmel,
fával, bőrrel és kővel is. Az utolsó évben szako -
sod tunk, természetesen én köves akartam
len ni, de ezzel akkor egyedül maradtam. Nem
indult köves szak. Nincs ezzel semmi prob lé -
mám, így lehetőségem volt a szakmán belül
komoly farestaurátori munkák elvégzésére.
Hármas felállásban végeztük annak idején a
fás munkákat. Mint például Budapesten a Pe -
tő fi téri templom, valamint Miskolcon a Ma -
gyar Ortodox templom ikonosztázionja restau -
rátori munkáit. Mondhatnám azt is, hogy

polihisztornak kell lenni ebben a szakmában,
ha az ember hosszú távon akar érvényesülni.
Kőrestaurátorként milyen munkákban
vettél részt?
Rengeteg mívesen faragott csodálatos kővel
találkoztam a román stílusú építészet egyik
megmaradt legszebb magyarországi emlé ké -
nél, a vértesszentkereszti templomromnál. Itt
a szentélyfülkétől kezdve a templomkupola
rekonstrukciós feladatait is én végeztem. Ide-
sorolhatom az ócsai református templomot, a
ráckevei Savoyai-kastélyt, a gödöllői Grassal -
ko vich-kastélyt és még számos egyéb hely  -
színt, ahol dolgoztam.  
Mióta élsz Őrbottyánban?
Korábban Budapesten laktam, de megelé gel -
tem a nagyváros zsibongását, azt a képtelen
hely zetet, hogy Csepelre kellett kijárnom a
műtermembe minden áldott nap. Tizenhét éve
már annak, hogy itt élek Őrbottyánban, élet -
tár si kapcsolatban. A fiam és a lányom már fel  -
nőtt emberek, saját családjuk van, öt uno ká val
büszkélkedhetek. Nagyon szeretem őket!

RESTAURÁTORIVERÉB JÓZSEF

SCHÜTZ ZOLTÁN
• szobrászművész-restaurátor •

1950-ben Makón született
1965-től 1969-ig a szegedi Tömörkény István Gim-
ná zi um és  Művészeti Szakközépiskola tanulója
1966 és 1969 között a szegedi Tábor utcai Képző -
mű vészeti Kör hallgatója
1969-ben érettségizett, egyben kőfaragó-kőszobrász
szakmunkás végzettséget szerzett
1972-től 1985-ig az Országos Műemlék Felügyelet-
nél kőszobrász-restaurátorként tevékenykedett
1985-től önállóan dolgozik, jelenleg az EPU FA-KŐ
Kft. ügyvezetője
1985 és 1990 között a Magyar Képzőművészeti
Főiskola levelezőszakos hallgatója
1990-ben farestaurátor művész diplomát szerzett
1995-ben az ócsai református templom vezető
restaurátora
Elvált, két gyerek édesapja

JELENTŐSEBB RESTAURÁTORI MUNKÁI:
A ráckevei Savoyai-kastély homlokzati szobrai,
a Hilton Szálló gótikus kerengője,
a gödöllői Grassalkovich-kastély homlokzati szob -
rai, a Magyar Nemzeti Múzeum Bártfai Mátyás
stal luma, Miskolcon a Magyar Ortodox templom
ikonosztázionja

KÖZTÉRI SZOBRAI:
Lovak násza – Kunadacs,
Buzgár emlékmű – Tiszasas,
Dávid Krausz bronz mellszobra – Budapest,
Dr. Hegedűs Lajos emlékmű – Szolnok                                           

ELISMERÉSEI:
„Európa Nostra-díj” – Ócsa 1995
„Zechmeister Károly ezüst emlékérem” – Győr 2010
Erdőkertes polgármesterének elismerő oklevele
Veresegyház Város polgármesterének elismerő
okle vele – 2016

„Én egy életigenlő ember vagyok, szeretem
a társaságot. Annak nincs értelme, ha az
ember magába zárkózik, és úgy dolgozgat.
Ez engem nem elégit ki!”

SCHÜTZ ZOLTÁN

Faragványos csodálatos kövek

Fotó: Veréb
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Ilyés Zsani lelkében legalábbis biztosan. Már korábban is hal-
lottam ahogyan a hangja betölti a templomot. Azonban most
szerencsém volt személyesen is megismerni az élettel teli, cél-
tudatos fiatal lányt. Ilyés Zsanett a Bartók Béla Zene mű vé -
szeti Szakközépiskola és Gimnázium (Bartók Béla Kon -
zer vatórium) növendéke, akinek az iskola az álmai
megvalósításához vezető út elejét jelenti.

Nem régóta élsz Veresegyházon, mi volt a költözés oka?
Eredetileg őrbottyáni lány vagyok, tavaly októberben
költöztem édesanyámmal Veresegyházra a szüleim
válásakor. Mindig is kö tőd tem a városhoz, hiszen
már hosszú évek óta énekelek az egyházi kórusban,
va la mint az éneklést is a Lisznyay Szabó Gábor Ze ne -
is kolá ban kezdtem, amikor a gimnáziumban ki len  ce -
dik évfolyamos voltam.
Ezek szerint csak pár éve foglalkozol komolyan az
énekléssel?
A zene már régóta szerepet játszik az életemben. Hat
éves vol tam, amikor az anyukám beíratott zongora órák ra,
ami mellett kötelező volt a szolfézs is. Majd 12 éves ko-
romban az akkori ta ná rom mondta először, hogy ő úgy látja,
mivel nagyon szép, tiszta han gom van, a későbbi ek ben fog lal -
koz nom kel lene az énekléssel. Az é nektanárnő, akit felkeres tünk
azt javasolta: várjunk még pár évet, amíg mu tá lok, és ha elkezd -
tem a közép iskolai tanulmányaimat, jöjjek vissza. Bár mindezek
mellett az általános iskolában és a gimnáziumban is kórustag
voltam, mindent össze vet ve most már hatodik éve foglalkozom
az énekléssel.
Milyen műfaj fogott meg?
Az opera iránt érdeklődöm, így majd a későbbiekben az Opera -
házban szeretnék énekelni. A konzervatóriumban érettségire é pülő
két éves szakmai képzésen veszek részt, ami
felkészít a Zene akadémiára való fel -
vé telire is, hiszen az csak egy
dolog, hogy tu dok é ne -
kelni, de e mö gött ko-
moly háttértu dás sal
kell rendel   kezni. Je-
lenleg in kább a rö -
vidtávú cé lok le-
  begnek a szemem
előtt. Na gyon nagy
dolog már az is,
hogy itt ta nulhatok és
minden erőmmel azon va -
 gyok, hogy egy szinttel újra és
újra feljebb tudjak lépni.
Hogyan néz ki egy napod? Mennyit gyakorolsz?
A reggeli ébredéseim időpontja már ahhoz van igazítva, hogy
hány órakor kezdődik az énekórám, mivel a hangomnak is fel kell
ébrednie. Ez a gyakorlatban elég változó. Vannak sűrűbb és
lazább napjaim. Egy nehezebb napon 11 órától délután 17 óráig

az iskolában vagyok, viszont van olyan nap, amikor csak egy
tanórám van. A gyakorlásom pedig attól függ,

hogy van-e aznap énekem, mert akkor
már nem gyakorolhatok többet, a

hang szá lai mat nem terhelhetem
túl, ha megvan a napi adag.

Emellett én mást hallok be lül,
mint a hallgatóság, így fontos
az is, hogy felügyelet mellett
é ne keljek, annak elke rülése
ér de kében, hogy a rossz
han gok ne rögzüljenek.
Itt a tél, nagy hidegek
van nak. Neked kü lö nö -
sen figyelni kell arra,
hogy óvd az egészséged. 
Ez így van, hiszen egy ki -

sebb megfázás is okozhat
kárt, melynek következ té ben

akár napokig beszélni sem sza -
bad. De ez abszolút a sze ren csén

múlik, hogy kinek mennyire gyen -
ge az im munrendszere. Az én ese tem  -

ben az is nehézség ezzel kap csolatban,
hogy a hangomon nem le het hallani, ha beteg vagyok, csak már akkor,
ha megerőltettem. Egy éne kes nek nemcsak a hidegre kell figyelnie,
például a különböző fű szeres ételek, és a szénsavas üdítőitalok
fogyasztása is lehet ká ros. Mindenkinek saját magának kell kita-
pasztalnia, hogy mit lehet és mit nem.
Gondolom a szüleid nagyon büszkék rád és támogatnak az
éneklésben. 
Igen, maximálisan! Nincs olyan fellépésem, amire ne jönnének
el. Sőt, a nagymamám eddig sokkal inkább az operett és a musi-

cal szerelmese volt, most viszont elkezdett az opera iránt is
érdeklődni. A múltkor mesélte, hogy a televízióban nézett

az egyik este egy operát és mennyire tetszett neki.
Ennek köszönhetően legközelebb már a Művészetek
Palotájába szeretne menni.
Van példaképed? 
Több olyan operaénekes van, akit nagyon kedvelek,
de ha kell valakit mondanom, akkor Renée Fleming

lenne az. Az érdekesség vele kapcsolatban, hogy a je-
lenlegi énektanárnőm mondta: még nem tudni, hogy

lírai vagy drámai szoprán leszek, mégis már most meg-
van a hangomban az az érdekes csillogás és göm bö lyűség,

ami ennek a hölgynek. Renée Fleming énekét sokat szoktam hall-
gatni. Szerencsémre most itt van Budapesten, éppen kaptam két je-
gyet az előadására, ráadásul arra a helyre ahova szerettem volna. 
Mi a legnagyobb álmod?
Az, hogy énekelni tudjak! Nekem teljesen mindegy, hogy milyen
operában, melyik szerepet éneklem. Kiállhassak a színpadra a
közönség elé, az emberek érdeklődve figyeljenek rám. Ha ez
valóra válna, akkor igazán boldog lennék.                      FÁRI FANNI

FIATAL TEHETSÉGEINK ILYÉS ZSANETT
ÉNEKES

MINDENKINEK A LELKÉBEN VAN EGY DAL

Fotó: Fári Fanni

Fotó: Facebook

Fiataloknak, fiatalokról
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A Journal of the International Society of
Sports-ban megjelent tanulmány szerzői
szerint egyáltalán nem fogynak gyorsab-
ban azok, akik üres gyomorral men-
nek el sportolni. És miután
sem  mi nem támasztja a lá
azt a tényt, hogy éhe sen
több zsírtól sza ba -
dul nánk meg, ezért
mindenképp ér de -
mes bekapni egy-
két falatot spor tolás
előtt. Miért? Mert a -
hogy az autónk sem indul
el üres tankkal, igy a szer -
vezetünk sem fog 100%-on mű ködni meg -
felelő tápanyag, energia nélkül. Energia
hi ányában nincs jó teljesítmény és csak
bosszankodunk azon, hogy nem megy az
edzés, akár még meg is szédülhe tünk,
balesetnek téve ki magunkat. Hosszú távon
pedig inkább az izmainkból épülünk le és
az anyagcserénket lassítjuk. Ha fel vagyunk
„tankolva”, akkor viszont nagyobb inten -
zitással és hosszabb ideig tudunk dolgozni.

Azt, hogy miből mennyit együnk és
mennyi idővel az edzés előtt fogyasszuk,
számos tényező befolyásolja. Mivel nem

va gyunk egyformák, így az emésztési fo -
lya matok ideje is egyénenként változik. A
tö ké letes edzés előtti ételt sokszor csak

tesz teléses alapon találjuk meg,
miv el ez min denkinél máskép-
pen alakul. Né hány ember

emész tése na gyon gyors:
1 banán emész té se

10 perc, míg más-
 nak 20 perc vagy
több is lehet. Van
aki 30 perc cel az
edzés előtt is tud

enni, úgy, hogy pom-
pá san érzi ma gát, mi -

közben mások túl fáradttá és émely gőssé
válnak az étkezéstől.
TIPPEK:
1.Kerüljük a nehéz, zsíros ételeket edzés

előtt.
2.Válasszunk olyan egészséges nasikat

amelyek komplex szénhidrátot és fehér -
jét tartalmaznak.

3.30-40 perccel edzés előtt kapjunk be 
gyor san emészthető gyümölcsöt (pl ba -
nán), energia szeletet vagy igyunk
100%-os, vagy frissen facsart gyümöl cs -
lét, ha úgy érezzük szükségét. Nagyobb

étkezés leg alább másfél-két órával ed -
zés előtt történjen meg.

4.Vezessünk étkezési naplót, hogy nyo -
mon követhessük mit ettünk, mikor és
mennyit edzés előtt és hogyan éreztük
magunkat. Így találhatjuk meg a szá-
munkra tökéletes megoldást.

5.Ha kimarad az étkezés és üres hassal in-
dulunk edzeni, ne frusztráljuk magun -
kat! Figyeljük meg szervezetünk jel zé -
seit: ha úgy érezzük, hogy teljesen rend-
ben vagyunk azzal, hogy nem eszünk a
hajnali futás előtt, de utána ledöntünk
pl. egy shake-et, tegyük azt! Ne eről tes -
sünk magunkra olyan dolgot, amely el -
len a szervezetünk minden sejtje til ta -
 kozik. Az a fontos, hogy érezzük jól ma-
gunkat edzés alatt!

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

EDDZÜNK VAGY NE EDDZÜNK ÉHESEN?
Ahogyan mi látjuk: sokszor kaptuk már a kérdést, hogy éhesen szabad-e/lehet-
e edzeni? Fogyhat-e valaki attól gyorsabban, ha nem étkezik sportolás előtt?

DIETETIKA:  Asiama Evelyn rovata

Farsangnak a Vízkereszttől egészen hús -
hagyó keddet követő napig, Hamvazó-
 szerdáig tartó időszakot nevezzük, melyet
a húsvétot megelőző 40 napos böjt követ –
a keresztény kultúra alapján. A farsangot
mára gyakrabban inkább a jelmezes be öl -
tözések és bálok, karneválok, valamint
gasztronómiai különlegességek fogyasz tá -
sa (esetenként jelentős mennyiségű evés-
ivás) jellemzik.
Napjainkban Hamvazószerda másnapján
rendezik a „Torkos csütörtök” elnevezésű
eseményt is, melynek fő ismérve, hogy je -
lentős kedvezménnyel válogathatunk az ét-
termek és vendéglők kínálatából. Azonban
ennek a kezdeményezésnek nem a túlevés
a célja – annál is inkább az új ízek megisme -
rése, a gasztronómia népszerűsítése széle-
sebb körben.
Otthon a konyhánkban, farsang idején is
szá mos recept alakítható egészségtu da -

tosabbá, mely főleg a hozzáadott zsírtar-
talom vagy cukortartalom csökkentésével és
rosttartalom emelésével jár.

GULYÁSLEVES, PÖRKÖLTFÉLÉK
Marhahús és sertéshús helyett (vagy mel-
lett) merjünk használni pulyka vagy csirke-
húst, ill. zöldségféléket is (pl. gomba, karfiol
stb.), emellett csökkentsük az ételkészítés
során felhasználandó olaj vagy zsír mennyi -
ségét (adagonként kb. 1 teáskanálnyi zsira -
dék)!

GOMBÁS KORHELYLEVES
Amennyiben gomba hozzáadásával ké szít -
jük az ételt, a füstölt húsok mennyiségét
csökkenthetjük, ill. ki is válthatjuk „natúr”
húsfélékre is, valamint a gomba mennyi -
ségét növelhetjük. Így ennek és természete-
sen a savanyú káposzta aromás íze teszi
karakteressé a levest, jelentős mennyiségű

zsiradékot meg -
spó rolva.
Receptcsere ötlet:
– Savanyú becsi -
nált leves (több -
fé le leves zöld -
ség, és „füstölés-
mentes” hústartalma miatt)

FARSANGI FÁNK
Az egyik „legkritikusabb” desszertféle. Mi -
vel eredeti recept szerint bő zsiradékban
sütve készítendő, máris adja a receptcsere
ötletét: – Sütőben sült fánk. Ebben az eset-
ben az előkészítés módja hasonló, sütőben
180 °C-on kb. 30 perc alatt szépen megsül-
nek a fánkocskák. Tésztája rosttal gazda gít -
ható (Graham liszttel, búzakorpával, útifű
maghéjjal stb.), a lekvár pedig legyen minél
magasabb gyümölcstartalmú (és esetleg cu -
kor mentes)!

ASIAMA EVELYN, DIETETIKUS

EVELYN@EVEDIET.HU

ITT A FARSANG, ÁLL A BÁL...
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A Fabriczius József Általános Iskola ered-
ményei:
I. korcsoport:
50 m gyorsúszás: Nemes Zsófia 6. hely
50 m hátúszás: Nemes Zsófia 6. hely

II. korcsoport:
50 m gyorsúszás: Elekes Tamara 1. hely

Cseh Zsófia 4. hely
Cser Dominik 5. hely

50 m mellúszás: Cseh Zsófia 4. hely
50 m hátúszás:  Elekes Tamara 1. hely

Cser Dominik 2. hely
4×50 m lány gyorsváltó: 1. hely
(Elekes Tamara, Kálmán Dorka, Kovács
Enikő, Cseh Zsófia)

III. korcsoport:
4×50 m lány gyorsváltó: 2. hely
(Portik Bog lárka, Tibenszki Míra, Nagy
Ivett, Ka zinczy-Hegyes Ajsa)
4×50 m fiú gyorsváltó: 2. hely
(Jankov Milán, Tóth Ákos, Antalóczky
Márk, Pataki András)

IV. korcsoport
100 m gyorsúszás:Kádár Máté 1. hely 

Bunda Bíborka 4. hely
Molnár Kinga 6. hely
Portik Botond 2. hely
Izsák Belián 6. hely 

100 m mellúszás: Szelényi Dóra 1. hely 
Izsák Belián 2. hely
Almási Sebestyén

Levente 3. hely
Tóth Márton 5. hely

100 m hátúszás: Bunda Bíborka 2. hely
Nagy Eszter 3. hely
Dalanics Fanni 6. hely

4×50 m lány  gyorsváltó:  1. hely
(Bunda Bíborka, Molnár Kinga, Nagy Esz -
 ter, Szelényi Dóra)
4×50 m fiú gyorsváltó:  1. hely
(Portik Botond, Kádár Máté, Izsák Belián,
Tóth Márton)

Felkészítők: Csombor Zoltán, Csombor Re -
ná ta, Csombor Barnabás, Szegedi Attila,
Hicsák Zsolt

ÚSZÁS

HÉT ARANYÉREM A PEST MEGYEI ÚSZÓ DIÁKOLIMPIÁN
2017. január 22-én, Százhalombattán került megrendezésre az Úszás Diákolimpia

megyei döntője. Mind a hat korcsoportban számos versenyző állt a rajtkőre.
Az első helyezettek továbbjutottak a Debrecenben megrendezésre kerülő

országos döntőbe.

Izsák Belián 2. hely és Almási Sebestyén Levente 3. hely (100 m mellúszás) Kádár Máté 1. hely és Portik Botond 2. hely (100 m gyorsúszás)

IV. korcsoport 4×50 m gyorsváltó győztes fiú csapata

IV. korcsoport 4×50 m gyorsváltó győztesei

Elekes Tamara: három első hely

II. korcsoport 4×50 m gyorsváltó győztes lányai
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VÍVÁS

2017. januárban országos bajnokságon dőlt el, hogy ki kezdi
legjobban az új évet a kadet párbajtőrözőknél. A 109 főt szám-
láló népes mezőnyben nem csak a baj no ki cím elnyerése volt a
cél, hanem a kor osztályos plovdi vi Európa Baj nok ság váloga-
tott kerettagsága is. 

Többek között e zért is rendkívül ér tékes Szakmáry Nándor
második helyezése. Nándor az egész nap során meggyőző
fölénnyel győzte le ellen feleit, de a dön  tőben BVSC-s ellenfe lé -
vel szemben nem találta az ellenszert, így az ezüstérem jutott
számára. Ezzel a jó szerepléssel az u tolsó válogató verseny előtt
sikerült stabilizálnia a helyét az Eb-re utazók listáján.

A szombati egyéni versenyek után vasárnap rendezték a csa -
pat versenyeket, ahol a 22 induló csapat közül a veresegyházi
kadet párbajtőrözők a 7. helyet szerezték meg. A Bús Dániel,
Nagy Balázs, Szabó Márton, Szakmáry Nándor összeállítású
csapat, a influenza-járvány tüneteivel is küzdve nagy csatában
jutott a legjobb nyolc közé a Pécs legyőzésével, majd a Vasas 1-es
csapata a papírformának megfelelően legyőzte fiainkat. Az 5-8.
helyért egy újabb patinás csapat, az MTK következett, akiktől
rendkívül szoros végjátékban, 8 találatos hátrányból felzárkózva
szenvedtünk szoros vereséget. Végül a hetedik helyért folyó
hely osztón az Óbudai Fless csapatát sikerült legyőzni úgy, hogy
minden fiú jelesre vizsgázott a küzdeni tudásból. 

A többnyire serdülő korosztályú fiatalabb lányaink (Kálózi
Anna, Szőke Napsugár, Zsótér Lilla) szintén a kadet csapatbaj -
nok ságon a 11. helyezést érték el.               

EDZŐK: BESZÉDES ZOLTÁN, SZAKMÁRY SÁNDOR

Serdülő (Országos Serdülő bajnokság F1 csoport)
01.07. Veresegyház VSK – PLER-Budapest II. 21 – 51 
01.08. Veresegyház VSK – Szent István SE 32 – 24 
U12 (Országos Gyerek bajnokság Pest megyei régió B csoport)
01.08. Veresegyház VSK – Pilisvörösvári KSK 20 – 23

Váci KSE – Veresegyház VSK 19 –19 
U12 (Országos Gyerek bajnokság Pest megyei régió Rájátszás
Felsőház)
01.22. Veresegyház VSK – Gyömrő VSK 15 – 21

Budai Farkasok NKFT – Veresegyház VSK 22 – 18 
Felnőtt (Pest megyei bajnokság A csoport)
01.28. Üllői VKSK – Veresegyház VSK 30 – 24
Junior (Pest megyei bajnokság)
01.28. Üllői VKSK – Veresegyház VSK 22 – 38

KISS PÉTER

VVSK  – KÉZILABDA SZAKOSZTÁLY

SPORTTAL
KAPCSOLATOS HÍRE, KÉRÉSE, KÉRDÉSE VAN?

Keresse BARANYÓ CSABA rovatvezetőt!
E-mail: sportreferens@veresegyhaz.hu

Telefon: 20 9749 686

Szakmáry Nándor az edzőkkel, Kadet Országos Bajnokság 2. hely

ORSZÁGOS BAJNOKI EZÜSTÉREMMEL

INDULT AZ ÉV!

MÁRCIUS 15-I VÁROSI UTCAI FUTÓVERSENY
EGYÉNI ÉS VÁLTÓ VERSENYSZÁMOKBAN

2017. március 15-én szeretettel várunk minden kedves
érdeklődő családot, iskolai, munkahelyi és baráti tár-
saságot a hagyományos utcai futóversenyre!

TÁVOK: 1848 m egyéniben (női, férfi,)
korcsoportos értékelés.
1848 m váltóban (három fő).

NEVEZÉS: 14.00-14.50-ig a helyszínen.
RAJT: Külön rajtolnak az egyéni versenyszámban

és a váltóban indulók, az
egyéni: 15.00 órakor, a váltó: 15.05 órakor!

HELYSZÍN: Veresegyház, Váci Mihály Művelődési Ház
(Köves u. 14.)

HELYEZÉSEK MEGÁLLAPÍTÁSA:
• Az egyéni futóversenyen indulókat nemenként és

korcsoportonként értékeljük! 
• A váltót alkotó futók összeadott életkora alapján a

vál tó futásban az eredményeket négy kategóriában
hirdetjük:      
I. KATEGÓRIA: 35 éves korig,
II. KATEGÓRIA: 36 évtől 50 éves korig
III. KATEGÓRIA: 51 éves kortól, 100 éves korig
IV. KATEGÓRIA: 101 évtől.

Az egyéni verseny első ötven női és férfi befutója a cél-
ban kapott tombolajeggyel saját maga választhat aján -
dé  kot. A megmaradt ajándékokat tombolán ki sorsoljuk!
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ASZTALITENISZ

VIDÁM ÉVADZÁRÓ
A GALAXISOKNÁL!

Január 14-én, a telt házas edzés után tar-
totta a Galaxis Asztaltenisz Klub és SE a
2016-os évzáró partiját, melyen 66 fő vett
részt, megdöntve ezzel minden eddigi
közös évzáró létszámát. 

Kezdésként Balogh Bálint harangjátéka,
Rajcsán Balázs hegedű szólója, és Szabó
Botond klarinét előadása adta meg az est
hangulatát, melyet ezúton is köszönünk.
Az ezt követő évértékelésünkön jó volt
látni a mosolygós arcokat, felidézni az
elmúlt év nagyszerű pillanatait, majd a
gyer mekek mellett a GALAXIS VSE 4 fel -
nőtt csapatának eredményeit is átbe szél-
 hettük.  Az este sem maradhatott el, hogy
ne emlékeztünk volna meg azokról, akik
az év folyamán kiválóan, vagy valami lyen
terü le ten kiemelkedően teljesítettek. 
Év fiú játékosa: Cserey Bálint (GVSE I.) 
Év Galaxis AK felnőtt játékosa: Horváth
Lóránt (GVSE IV.- Fortuna) 
Év fair-play díjasa: Molnár Gábor (GVSE I.) 
Év leány játékosa: Letanóczki Dalma
(GVSE, Statisztika) 

Év Galaxis VSE tagja, támogatója: Hor -
váth Kálmán (GVSE, Szufla III.) 
Év szülője: Cserey Zoltán (GVSE IV. – For-
tuna) 
Az évadban nyújtott segítésükért, lanka-
datlan pozitív hozzáállásukért díjaztuk a
következő gyermek sporttársainkat: Mar -
kó Csanád, Markó Zsombor, Leskó Le  -
ven te, Krausl Benedek, Tűzkő Gergő,
Drozd Balázs.

2016-2017-es szezonban elért megyei
diák olimpiai dobogós helyezésükért tá-
mo gatónknak köszönhetően jutalmaztuk,
az alábbi 14 év alatti Galaxisokat:  Sándor
Petra, Letanóczki Dalma, Szabó Botond,
Erős Bianka. 

A vacsora megint bőséges és finom volt,
köszönhetően a Leszák Ildi Konyhájának.
Az esti étkezést követő játékban a Zsivány
Titánok Panda csapat a mindent eldöntő
utolsó fordulóban érdemelte ki az első he -
lyet, az Ébredő Erő és a Mókus Őrs előtt.
Nagyon jó hangulatban, mindenki ki kia -
bálhatta magát. 

AZ ELSŐ ÉREM
Megszerezte az első érmét a Galaxis kö -
zös ség, január 14-én a budapesti ping-

pong Club-ban Bacsa István (GVSE IV. –
For tuna) 3. helyezést ért el a felnőttek me -
zőnyében. 

ÚJONC ÉS SERDÜLŐ
BUDAPEST-BAJNOKSÁG,

ORSZÁGOS RANGLISTA
VERSENY

2017. 01. 27-28. Budapest Ormai-csarnok.
Letanóczki Dalma U12-ben bronzérmes,
összevont U13-as korosztályban életében
először döntőt játszott és ezüstérmes lett.
Párosban klubtársával, első alkalommal
bejutott a legjobb 8 mezőnyébe, a kiemelt
párost is megverve végül az 5-8. helyen
vé geztek. Egyéni- és a páros mér kőzé sei -
nek köszönhetően 12 ranglista pontot
gyűj tött össze.

A serdülők (14-15 évesek) napján – a
BVSC csarnokában, Cserey Bálint már az
új korosztályában küzdött meg ellenfe lei -
vel. Bálint az összesen lejátszott 8 mér -
kőzéséből – a párossal együtt – hatot meg -
nyert és 12 ranglista pontot szerzett. 

LETANÓCZKI ISTVÁN

A 2005-ben születettek bajnokságában induló legifjabb csapa tunk
már két fordulón túl van. Legutóbb Vácon mutathatták meg, hogy
mennyit fejlődtek. A nagyrészt 2006-os születésű gye  rekek fel-
vették a versenyt az 1-2 évvel idősebb fiú és lány csapatok ellen is.
Mivel ennek a korosztálynak ez az első éve a bajnokságban, így a
tanuláson, fejlődésen van a hangsúly. 

Ez szépen alakul, ugyanis egyre kisebb különbségű vereséget
szenvedünk ellenfeleinktől. 

A védekezésben nagyon figyelmes, összeszedett a csapat, már
csak a támadásban kell fejlődnünk. Sajnos látszik, hogy szinte
kapu nélkül edzenek a gyerekek, hiányzik a mindennapos ka-
pura lövéses edzés. Ezt próbáljuk a továbbiakban orvosolni, és
a következő, februári fordulón, amit Martfűn rendeznek, igyek-
szünk még közelebb férkőzni ellenfeleinkhez. 
Eredmények: 
Octopus – Szeged bébi (lánycsapat) 6 – 10
Kiskunfélegyháza – Octopus 24 – 3
Invictus (Szolnok) – Octopus 9 – 2
Octopus – Szentes leány 1 – 9

VINCE GITTA

Korosztályaink rendszeresen
mérköznek a vidék bajnokságban

VÍZILABDA
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JUDO

SUMO NEMZETKÖZI VÁLOGATÓVERSENY ÉRD
január 15.

A Veresi Küzdősport Egyesület három versenyzőt indított a ran-
gos, Eb-erősségű viadalon, ahol közel 300 versenyző nevezett.
A mieinknek ez a verseny volt életük első sumo viadala, igazi
mélyvíz volt nekik ez a nap. Hegyi Dávid kezdte a sort, és rend-
kívül bátor versenyzéssel bronzérmet harcolt ki magának. 

Kerstner Robi következett. Neki volt talán a legnehezebb dolga
a nehézsúlyúak között. Fortuna nem fogadta kegyeibe, mind-
járt a többszörös magyar bajnok volt az első ellenfele. Robi le -
győzte! Aztán mégis a vigaszágra kényszerült, ahol végül a
he tedik helyen végzett. Nagy csatákat vívott, harcolt, küzdött,
sok tapasztalatot gyűjtött. Robi az open kategóriába is nevezett,
ahol a mezőny egyik vitathatatlan nagyágyúja állta útját, itt nem
ért el értékelhető eredményt.

Gaál Bendegúz zárta a sort, aki saját kategóriájában a hetedik
helyet szerezte meg.

Versenyzőink szépen dolgoztak, munkájukkal, sportszerű
magatartásukkal kivívták a sumo társadalom elismerését.  

FELNŐTT ELSŐ OSZTÁLYÚ
ORSZÁGOS BAJNOKSÁG KECSKEMÉTEN!

Január 28-án került megrendezésre az országos bajnokság,
amire 139 judoka nevezett, 3 olimpikon is emelte a viadal amúgy
is magas színvonalát. A Veresi Küzdősport Egyesületet Kerst-
ner Róbert képviselte a versenyen. Nehézsúlyban lépett ta ta -
mira. Robi egyértelműen a hazai nehézsúlyú mezőny egyik
meghatározó alakja, amit már többször bizonyított. 
A döntőbe jutásig megállíthatatlan volt, magabiztosan, erőtől
duzzadva haladt. Aztán jött a kaposvári 203 cm-es óriás. Robi
kézben tartotta, irányította a mérkőzést, de egy apró hiba, fi-
gyelmetlensége a döntőjébe került. A harmadik helyért régi jó
barátjával, Urbán Gergővel mérkőzött. Robi taktikusan győzte
le tapasztalt riválisát, és lett a „Király Kategória” bronz ér mese.

ILYÉS GYULA

EGY ARANY- ÉS HÁROM EZÜSTÉREM 

A NEGYEDIK FORDULÓBAN

2017. január 7-én, Szadán, a Székely Bertalan Általános Iskolában
rendezték a 38. Pest megyei nyílt országos egyéni sakkverseny
sorozat negyedik fordulóját.
A versenyen összesen 77 sakkozó indult. A Fabriczius József Ál-
talános Iskolából 21 fő versenyzett.
Eredmények:
I. korcsoport

Fiú: 4. Pálinkás Gergely 2.e 4,5 pont
Leány: 7. Nagy Darinka 2.f 3,5 pont

III. korcsoport
Fiú: 5. Nagy Dominik 5.c     6. Horváth Ákos 5.c
Leány: 1. Székely Júlia 6.d       2. Ródler Kinga 6.d

IV. korcsoport
Fiú: 2. Lochner Alex 7.f
Leány: 2. Székely Borbála 8.c

BREITENBACH ZOLTÁN SAKKTANÁR

SAKK

Kerstner Robi a 3. helyen
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KÉZILABDA 

Január hónapban elkezdődtek a kézilabda
diákolimpia küz del mei is. A Fabriczius Jó -
zsef Általános Iskola fiú csapatai a III. és
IV. korcsoportban voltak érdekeltek.

A IV. korcsoportosokkal Mogyoródon a
III. korcsoportosokkal pedig Kerepesen si -
került kiharcolni a körzeti döntőbe ju tást.

A csapatok gerincét a korosztályos baj -
nokságokban edződött VVSK csapat tag-
jai alkották, akiket az iskolai keretek kö -
zött edző tanulókkal egé szí tettünk ki.

Dere ka san küzdöttek, a IV. korcsoportos
fiúk egyik leg jobbjukat sérülés miatt nél kü -
löz ve értek el szoros győzel meket, a III. kor  -
cso port csapata mindkét mér kő zé sén ma ga-
biztos fölénnyel vette az akadályt.
A III. KORCSOPORTOS FIÚ KÉZILAB-
DÁ  SOK MEGNYERTÉK A KÖRZETI DI -
ÁK OLIMPIA DÖNTŐJÉT
Február 2-án, (csütörtökön) Gödöllőn, a
Hajós Alfréd Általános Iskola tornacsar no -
kában folytatódott, a diákolimpiai sorozat

körzeti versenye, itt rendezték a fiú III. és IV.
korcsoport döntőit. A Fabriczius József Ál-
talános Iskola mindkét kor csoportban érin-
tett volt. Elsőként a IV. korcsoport lé pett pá  -
lyára, a gödöllői Premontrei Gimná zium

csapata ellen. Megilletődötten kezdte a mér -
kőzést a csapat, de aztán szépen be lejöttek
a gyerekek, és fokozatosan felzár kóztak. A
já tékunkat nehezítette, hogy csa patunk
egyik oszlopos játékosa – Hor váth Tamás –
sérülés miatt csak „korlátozot tan” szerepel-
hetett. Mindenki nagy lel kesedéssel játszott.
Végeredményben a második he lyen zártuk
a döntőt, de még van esélyünk bejutni a
megyei területi dön  tőbe, ehhez nem kell
más, csak győzni a körzeti ver se nyeken má-
sodik helyezést elért csapatok tornáján. 

A III. korcsoport döntője, változatos játé -
kot és óriási küzdelmet hozott. Ellenfelünk
a hazai pályán játszó Hajós Alfréd Álta lános
Iskola csapata volt, akiknek nagyon sokan
szurkoltak a helyszínen. De nem tud tak túl
tenni a mi – szülőkből és is me rősökből álló
lelkes – szurkolóinkon, ami meghozta a
gyümölcsét. A csapat fantasz ti kus hajrával
bebiztosította az első helyet, így közvetlenül
jutott a megyei területi dön tőbe.

FELKÉSZÍTŐK:
FÜLÖP ANDREA ÉS BARANYÓ CSABA

KUTYÁS SPORT

Lezárult a 2017-es belga juhász agility világbajnokságra a válo-
gató, ami idén 5 fordulóból állt, fordulónként két futammal:
egy agility és egy jumping futammal.

Az így összesen 10 futam alatt összegyűjtött pontok alapján
a válogatón elindult 17 páros közül a legjobb 8 páros képvisel-
heti Magyarországot ezúttal Németországban 2017. április
végén, amennyiben elérik a kiírás szerinti minimum pontszá-
mot, amelyet idén mindösszesen 9 páros tudott abszolválni.

A 8 kvalifikáló párosból a 4 legkevesebb hibával rendelkező
páros csapatban is képviseltetheti magát a Világbajnokságon.
Nagy örömünkre szolgál, hogy a 8 legjobb páros között idén is be-
jutott az a két Fanatic páros, akik elindultak a válogatón, így Hor -
váth Anikó & Pheobe (egyéniben és csapatban) valamint Mol  -
nár Adrienn & SAID (egyéniben) idén is képviselhetik Ma gyar -
országot a világ legjobb belga juhászai között Német or szágban.

KÉZILABDA DIÁKOLIMPIA

III. korcsoportos csapatunk

IV. korcsoportos csapatunk
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2017. április 2. napján harmadik alkalommal rendezzük meg
Veresegyházon a Veresi Futófeszt elnevezésű városi futóver -
senyt, melyre sok szeretettel várjuk városunk mozgást kedvelő
lakóit! A versenyen ingyenes családi futás és regisztrációhoz
kötött 2,5 km-es, 5 km-es, 10 km-es és félmaratoni táv várja a
futókat. A verseny napján játszóház, babasarok, színpadi prog -
ramok és kézműves foglalkozások teszik még színesebbé a
programot. 

Köszönjük minden veresegyházi lakos türelmét az esetleges
forgalomkorlátozások miatt!

További információk és nevezés: www.futofeszt.hu

Várunk minden mozgást szerető lakost! Hódítsuk meg a város
utcáit közösen.

A SZERVEZŐK

III. VERESI FUTÓFESZT
2016. április 2. (vasárnap)

Legyél Te is Futófeszt önkéntes!
Ha versenyzőként most nem szeretnél részt venni az eseményen, de szereted

a futóversenyek hangulatát, akkor itt a helyed közöttünk!
Legyél Te is Önkéntes, varázsoljuk együtt ezt a napot felejthetetlenné minden résztvevő számára! 

Jelentkezni Önkéntesnek a www.futofeszt.hu oldalon, a verseny menüpont alatt
a „Legyél Te is Futófeszt önkéntes” űrlap kitöltésével,

illetve e-mailben az onkentes@futofeszt.hu címen tudsz! Köszönjük!

FUSS vagy segíts ÖNKÉNTESKÉNT!

www.futofeszt.hu • https://www.facebook.com/futofeszt

2017. április 2-án előre láthatóan 8.00–14.00 óra között har-
madik alkalommal kerül megrendezésre a Veresi Futófeszt
várhatóan 1500 fő fölötti indulói létszámmal. A futóverseny
útvonala az előző évekhez hasonlóan érinti a városközpon-
tot, a tavakat, illetve a Csonkás és Ivacs városrészeket is.

2017. április 9-én 9.00–17.00 között kiemelt országos du-
atlon ranglista versenyt látunk vendégül, mely egyben
Egyetemi és Főiskolai Duatlon Országos Bajnokság is lesz
500 fő feletti részvétellel. A versenyközpont ebben az eset-
ben is a Polgármesteri Hivatal előtti tér, ahonnan a kerék -
páros pálya a Kálvin utca – Mogyoródi út – Csomádi út –
Ano nymus utca útvonalon halad majd, a futókör pedig az
Alvég utcáin vezet.

A biztonságos lebonyolítás érdekében mindkét rendezvény
útvonalán forgalomkorlátozásokra és időszakos útlezárá-
sokra van szükség. A lakosság közlekedésének lehető leg -
kisebb mértékű korlátozása érdekében a lezárások azonnal
feloldásra kerülnek, amint a mezőnyök elhaladása azt le he -
tővé teszi. A több futamos lebonyolítású duatlon verseny
esetében az egyes futamok között rövid időszakokra le he -
tővé válik az érintett utcákba történő be- és kihajtás.

A szervezők a versenyeket megelőző időszakban több fóru-
mon (városi újság, szórólapok, plakátok, Facebook oldalak
stb.) is részletes tájékoztatást adnak a pontos időrendekről
és útvonalakról, így mindenki előzetesen informálódhat a
lebonyolítás rendjéről.

TÁJÉKOZTATÁS
a 2017. áprilisi városi sportrendezvényekről

Veresegyház Város Önkormányzata támogatásával, két országos méretű sportesemény lebonyolításának
ad otthont városunk április hónapban, melynek megrendezése érinti a lakosság közlekedését is.

Kérjük a lakosság megértését és szíves támogató együttműködését a biztonságos lebonyolításhoz,
mely városunk jó hírnevét is öregbíti egyúttal!
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ÁLLÁSLEHETŐSÉG
A POLYWELD Kft. felvételre keres

műszaki végzettséggel rendelkező
(pl. elektroműszerész, elektrotechnikus,
mechatronikai műszerész) szakembert

HEGESZTŐGÉPEK
karbantartására és javítására.

Pályakezdők jelentkezését is várjuk. Ha hirdetésünk felkeltette
érdeklődését, kérjük juttassa el önéletrajzát az alábbi címre:

Polyweld Kft. • 2111 Szada, Dózsa György út 5.
Tel./Fax: 28 404 904 • E-mail: polyweld@polyweld.hu

KÉRI ÜGYVÉDI ÉS

INGATLAN IRODA 

Iroda: 2112 Veresegyház, Páskom utca 8-10. 2. épület
E-mail: keriz@t-online.hu • Honlap: keriingatlan.hu
Fax/Tel.: 06 28 349 460         Mobil: 06 30 627 8915
Ügyfélfogadási idő: hétfő–péntek 8–16 óra között

ÜGYVÉDI SZAKTERÜLET:
•cégjog, alapítványok, egyesületek jogi támogatása
•eljárásjogi (büntető és polgári peres) gyakorlat
•innovációs fejlesztés
•családjog, válóper, gyermekelhelyezés
•követeléskezelés, kártérítési ügyek
•munkajog
•szellemi alkotások joga

INGATLANKÖZVETÍTÉS:
•ingatlanok értékesítési/csere közvetítése
•ingatlanjog, ingatlan-beruházás
•ingatlanok bérleti közvetítése
•adásvételi/csere szerződések elkészítése
•földhivatali ügyintézés
•hitellel terhelt ingatlanok tehermentesítése 
•hitelkiváltás, adósságrendezés,

hitelügyintézés

§
DR. KÉRI ZOLTÁN ügyvéd
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MÉZESKALÁCS
ÓVODA

Várunk minden kis- és mégkisebb gyermeket 
mosolygós óvodánkba, gyertek el programjainkra 

és nézzetek meg minket!

•CSALÁDI  NAPKÖZIVEL•
0 6  3 0  5 4 4 - 7 8 8 4

• V e r e s e g y h á z ,  B á r d o s  L a j o s  u t c a  3 3 . •

MOSOLY•BIZALOM•BOLDOGSÁG

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

Terebesi Andrea
+36 70 631 2368

MUNKA LEHETŐSÉG
Még mindig keresem azt a személyt,

akivel együtt tudnék dolgozni.
Elvárásaim:

• érettségi bizonyítvány • szorgalom • tanulni akarás

• jó kommunikáció • sok szabadidő 
Veresegyház, Őrbottyán, Szada, Erdőkertes környéki lakosok

jelentkezését várom az alábbi elérhetőségeken.
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Telefon: 30 437 7582
Nyitva: kedd–péntek: 9–16 • szo.: 9–12
http://katona-sandor.varga-gomba.hu/

VARGA GYÓGYGOMBA
S Z A K Ü Z L E T

szakképzett tanácsadókkal várja az érdeklődőket

Veresegyház, Kálvin tér 6. szám alatt

Hívja szakszervizünket!
06 30 522 1258 

Mosógépek, mosogatógépek,
mikrók, elektromos tűzhelyek,

hűtőszekrények, fagyasztóládák
javításával foglalkozunk!                   

A meghibásodás jellegétől függően
helyszínen,

vagy szakműhelyünkben
végezzük el a javításokat.

Teljes megoldást biztosítunk,
a gépek szállítását

is megoldjuk.
Kedvező árakkal,

kiszállási díj nélkül dolgozunk
az elvégzett munkára

garanciát adunk!

Hibafelvétel: 06 30 522 1258





Fotó: Veréb József

Fotó: Esti Gimnázium

Fotó: Ruzsovics Dorina

A humort sem nélkülözte Majsai László kamaszokról
szóló előadása a Városi Könyvtárban

Történelmi esemény: az első felvételi vizsga az ősszel
induló Veresegyházi Katolikus Gimnáziumba

A 12.A osztály az esti gimnázium szalagavatóján

Januárban 

történt...

Fotó: Veresegyházi Katolikus Gimnázium

Fotó: Veréb József

A Csonkási óvoda jótékonysági bálján

Óvónők jelmezben a Liget óvoda bálján

Fotó: VVTV

A veresegyházi vallási együttműködésről is szólt
az ökumenikus imahét.  Albert Gábor evangélikus lelkész
igehirdetése a katolikus Szentlélek Templomban.


