
Tizenegyedik alkalommal került megrendezésre a városi gyereknap
az ÉVÖGY (Élhető Vidékért és Összefogás a Gyermekekért Egyesület) 

és Veresegyház Város Önkormányzatának közös szervezésében.
A május 28-i rendezvényen rengeteg program, foglalkozás, bemutató

várta a Fenyvesbe látogató gyerekeket és felnőtteket.
Képes összefoglalónk a 3. oldalon. (Fotó: Ruzsovics Dorina)
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június 10. szombat 16.00 óra
Mazsola és Tádé

– az Ametiszt Társulat előadásában
Váci Mihály Művelődési Ház

•
június 10.   9.00 óra

SULI BULI
a Kálvin Téri Református Általános Iskolában

•
június 13. kedd 15.00 óra

A Lisznyay Szabó Gábor Alapfokú
Művészetoktatási Intézmény rajz- és

festészeti tanszaki kiállításának megnyitója
Váci Mihály Művelődési Ház

•
június 14. 18.00 óra

Zeneiskolai évzáró – Váci Mihály Műv. Ház
•

június 15. 18.00 óra
Ballagás – Fabriczius József Általános Iskola

•
június 17. • Lomtalanítás

•
június 17.  15.00 óra

Ballagás – Kálvin Téri Református Ált. Isk.
•

június 21. 17.00 óra
Felső tagozatos évzáró

Kálvin Téri Református Általános Iskola

június 22. 17.00 óra
Alsó tagozatos évzáró

Kálvin Téri Református Általános Iskola
•

június 22. 18.00 óra
Felső tagozatos évzáró

Fabriczius József Általános Iskola
•

június 23. 18.00 óra
Alsó tagozatos évzáró

Fabriczius József Ált. Isk. (Mézesvölgyi)
•

június 23.  17.00 óra
Arany János-est

Kölcsey Ferenc Városi Könyvtár
•

június 24. • Lomtalanítás
•

június 30.–július 1.  VÁROSÜNNEP
•

július 8.
Strandparty a strand területén

szervező: HÁZ
•

július 8.  19.00 óra
Orgonahangverseny

Fellép: Gyülvészi János Szentlélek–templom
•

július 29. 19.00 óra
Orgonahangverseny               

Fellép: Bátori István orgonaművész
Szentlélek-templom

Eseménynaptár

Ajánló

Értesítem a Tisztelt Lakosságot, hogy

a POLGÁRMESTERI HIVATALBAN

2017. JÚLIUS 10. (hétfőtől)

JÚLIUS 14. (péntekig)

IGAZGATÁSI SZÜNET LESZ.
A Hivatal ez idő alatt ügyeletet tart.        

Tisztelettel: Garai Tamás jegyző

BEHARANGOZÓ

MÚZEUM LESZ
A LÁNG-HÁZBÓL

Miközben városunk folyamatosan
dol gozik a Csiribiri Játék- és Gyerek-
mú zeum tervein, a felújított Láng-
ház ban (Fő út 95., új címén Szent lé -
lek tér 5.) június hónapban helytör té -
neti kismúzeum alapítására is tervezi.
Az avatásra június 30-án 17 órakor ke -
rült sor, s ez alkalommal SZAKRÁLIS
EMLÉKEINK (Válogatás a veresi gyü -
lekezetek tárgyi értékeiből) címmel
nyílik kiállítás. A tárlat egészen no-
vember végéig lesz megtekinthető.

A részletekről és a programról
az ér dek lődők hamarosan a

www.csiribiri.veresegyhaz.hu
oldalon olvashatnak.
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A hónap témája
TISZTELETTEL KÖSZÖNJÜK!
Ezúton mondunk köszönetet az ÉVÖGY EGYESÜLET által meg ren-
 dezett veresegyházi gyermeknap támogatóinak. Nélkülük nem si -
ke rülhetett volna ez a csodálatos nap, ame lyen gyermekek szü  leik -
kel együtt eltölthettek egy bol dog, vidám napot: Veresegyház Város
Önkormányzata, Eco mont, Gáncs Gábor, Gombai Cukrászda, Kuli
Bálint, Gábor Csaba, Praxis gyógyszer tár, Illés Mester, Veresegyház
Kato nai Hagyományőrző Egyesület, Killik Jenő, Csizmadia Zol tán,
Csongrádi Gábor (oryon de sign.hu), Haldorádó étterem, Puskás Ottó
szódás, és nem utolsó sorban minden segítőnek akik egész nap
azon igye keztek, hogy mindenki jól érezze magát a XI. ÉVÖGY GYE -
REKNA PON!                                  Köszönettel: LEVICZKI TAMÁS FŐSZERVEZŐ

Gyereknap

Kiállítással és ünnepi műsorral tisztelgett városunk Veresegyház első-, és második
világháborús áldozatai előtt. A Kórházvonattal a Don-kanyarban címmel, Reményi
József orvos hagyatékából a család jóvoltából  létrejött fotókiállítás az embertelen-
ségen is átsütő humánumba nyit időablakot. Megtekinthető a Tájház (Kaptár)
épületében. A felújított első világháborús emlékmű előtt Dr. Gedai István, a Magyar
Nemzeti Múzeum nyugalmazott főigazgatója tartott ünnepi beszédet, a lélekemelő
ünnepségen mindkét emlékmű előtt koszorúkkal, virágokkal és mécsesekkel
tisztelgett a város. Közreműködött Valler Domonkos (ének), Terék József (tárogató),
a Veresegyházi Népdalkör, a Veresegyház Katonai Hagyományőrző Egyesület és Farkas
Zsolt tanár.                                                                                                             KOVÁCS PÉTER

HŐSÖK NAPJA

Fotók: Ruzsovics DorinaFotó: Lethenyei László

Fotók: Lethenyei László

Fotó: ÉVÖGY

Fotó: ÉVÖGY
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Városfejlesztés

FIGYELEM! VÁLTOZOTT A PARKOLÁSI REND
AZ ÁRPÁD UTCÁBAN!

Több évtizedes szokásokon kell változtatniuk az Árpád utca újon-
nan felújított részén lakóknak. Rövidesen megtörténik a kiszé -
lesített útszakasz teljes aszfaltozása, de addig is a most el ké szült
járdaszakasz esetében máris a KRESZ vonatkozó sza bá lyai az
irányadóak a parkolást illetően. Vagyis, ahol tábla ezt külön nem
engedi meg, ott tilos a járdára parkolni! Tehát ne álljunk se teljes
szélességében, se félkerékkel a járdára! Parkolni a járda mellett, az
út szélén lehet, illetve alpolgármester úr tájékoztatása szerint az
önkormányzat tervezi, hogy rövidesen táblákkal en gedélyezi a
járdával szemközti oldalon a padkára történő felállást. A cél ter-
mészetesen kettős: a gyalogosok számára biztosítani a járda teljes
szélességében a közlekedést, ugyanakkor kihasználni az út szé -
le sítéséből adódó előnyöket is.

•

ÚJ PARKOLÓK

Szintén a parkoláshoz kapcsolódó hír, hogy az ivacsi vasútál-
lomásnál szilárd burkolatot kaptak az újonnan létesített par koló -
helyek. Az önkormányzat itt is kéri a parkoló autósokat, hogy
azoknál a helyeknél, ahol a járdával együtt van a parkoló hely,
fokozottan ügyeljenek a járdák szabadon hagyására. Új parkolók
létesültek a belvárosban is, a Hajdi utcában és a Mol-kút mögött,
ezzel is támogatva, a különösen piaci napokon jelentkező par -
kolási gondok orvoslását.

•

PATAK, DIÓ, TÖLGY, MANDULA ÉS GESZTENYE
UTCÁK: RENDEZŐDŐ VISZONYOK

Jó hír a Patak utca lakóinak, hogy elindult a közbeszerzési eljárás
az utca felújítására, a közbeszerzés lezárulta után a tervek szerint
a lehető leggyorsabban, még a nyáron megkezdődik a beruházás.
Ide tartozik, hogy a Dió, Tölgy, Mandula és Gesztenye földutakat
is rendbe teszi az önkormányzat, megoldva a csapadékvíz elve ze -
tését is egyúttal.

INDUL A KÉZILABDA MUNKACSARNOK
ÉPÍTÉSÉNEK ELŐKÉSZÍTÉSE

Az Újiskola utcában több ingatlant is bontat az önkormányzat
ezekben a hetekben, előkészítve az ezzel párhuzamosan pá-
lyázatra kiírt sportcsarnok építését, amely a közbeszerzési eljárás
várhatóan nyár végi lezárulta után indulhat.

•
MEGÚJULT VILÁGHÁBORÚS SZOBOR

Módy Péter kőszobrász szakszerű restaurálási munkájának
köszönhetően megújult az I. világháborús emlékmű Veresegyhá-
zon. A nagyközönség a magyar hősök emléknapjára rendezett
ünnepségen már a gyönyörűen rendbehozott emlékmű talapza-
tára helyezhette el a megemlékezés virágait.

KOVÁCS PÉTER

BERUHÁZÁSI HÍREK

VÁLTOZÓ PARKOLÁSI SZABÁLYOK AZ ÁRPÁD UTCÁBAN,
ÚTÉPÍTÉSEK, ÚJ PARKOLÓK

ÉS INDUL A SPORTCSARNOK-ÉPÍTÉS ELŐKÉSZÍTÉSE
Veresegyház aktuális fejlesztési híreiről kérdeztük

Cserháti Ferenc alpolgármestert és Gyöngyössy Kálmán műszaki osztályvezetőt

Fotó: Fári Fanni

Fotó: Fári Fanni

Fotó: Fári Fanni
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Önkormányzat

Veresegyház Kistérség ESÉLY Szociális Alapellátási Központ 
és a 

Veresegyházi Gyermekjóléti Alapítvány

VERESEGYHÁZON
2017. július 3–7. között
TÚLÉLŐ TÁBORT

szervez általános iskolásoknak

Túlélni, de hogyan? Valószínűleg sosem fogsz olyan helyzetbe
kerülni, amikor túlélési technikákat kell bevetned, de mi van,
ha mégis? Tudod mit kell tenned, ha eltévedsz az erdőben?

Hogyan tovább, ha rád esteledik? Mit ehető az erdőben?
Hogyan küzd le az akadályokat? Ezekre tanítanak meg a profik.

A túlélő tábor lényege: elsajátítani azt a tudást, ami nevel,
megerősít és bármilyen élethelyzetben önbizalmat ad.

Ezen kívül jól szórakozol,
és talán életre szóló barátságokra teszel szert. Várunk!

A tábor díja: 7500 Ft

Jelentkezni a családsegítő szolgálatban 2017. június 2-től lehet
Bővebb felvilágosítást a 06 70 931 0956-os telefonszámon

kérhetnek a táborvezetőktől
Gesztiné Berta Noémitől vagy Sarkantyús Szidóniától.

NAGYNÉ GÓDOR CSILLA INTÉZMÉNYVEZETŐ

TÁJÉKOZTATÓ 
A LAKOSSÁGI LOMTALANÍTÁSRÓL ÉS

AZ ELEKTRONIKAI HULLADÉK GYŰJTÉSÉRŐL!

Tisztelt Veresegyházi Lakosok!
A Zöld Híd Régió Nonprofit Kft., mint Veresegyház települési szolgálta tó -
ja a lakossági lomtalanítást, valamint az elektronikai hulla dék gyűjtést 2017.
június 17-i és június 24-i, szombati napokon végzi té rítésmentesen.
A 30 m3-es konténerek az adott napokon 8.00 órától 14.00 óráig állnak a
lakosság rendelkezésére, az alábbi helyszíneken:

1. Csokonai u. – Eötvös u. sarok (szelektív sziget)
2. Zivatar utca
3. Hegyalja u. – Zsellérföldi u. sarok
4. Andrássy út – Újtelep u. sarok
5. Búzavirág u. – Gerbera u. sarok
6. Viczián u. – Levendula u. sarok
7. Fészekrakó – Sportföld u. sarok
8. Budapesti u. – Kodály Z. u. sarok
9. Szent Erzsébet krt. játszótér mellett

10. Patak u. – Csomádi u. sarok
11. Ivacs u. szelektív sziget mellett
12. Vásártér u. – Árpád u. sarok

A gyűjtés napján mindenki elviheti a hozzá legközelebb eső gyűj tő helyre
a háztartásában feleslegessé vált bútorokat, eszközöket.
Azok számára, akiknek a hulladékok elszállítása gondot okoz (idő sek,
mozgáskorlátozottak, gépjárművel nem rendelkezők) a GA MESZ segít-
séget nyújt a gyűjtőhelyre történő szállításban, amennyi ben a lomta-
lanítást megelőző napokon legkésőbb déli 12 óráig jelzik igényüket a
GAMESZ felé és a gyűjtési napon házuk elé kite szik a hulladékot. 
Kérjük, ingatlanjaikra senkit ne engedjenek be! (Amennyiben fel tét -
lenül szükséges az ingatlanon belüli segítségnyújtás, úgy kizá ró lag a
GAMESZ arcképes igazolvánnyal rendelkező munkatársait engedjék be.)

A GAMESZ ELÉRHETŐSÉGEI:
Telefon: 28 585 190, 28 585 191, 28 585 196

E-mail: lomtalanitas@veresegyhaz.hu
Levélcím: GAMESZ 2112 Veresegyház, Sport u. 4.

FONTOS!
TILOS ELHELYEZNI a lomtalanító konténerekbe vegyes települési hul-
ladékot, zöldhulladékot, veszélyes hulladékot (festékek, hígítók, vegy  -
sze rek, fénycsövek, elemek, akkumulátorok), fáradt olajat, tinta pat ront,
inert hulladékot (építési törmelék, bontásból származó anyagok, csem -
pe), nagyméretű gumiabroncsot (teherautó, munkagép abroncs), hun-
garocellt és szelektíven gyűjthető üveg, műanyag, papír hulladékot. 
A LOMTALANÍTÁSKOR LERAKHATÓ HULLADÉKOK: bútorok (aszta -
lok, székek, szekrények, matracok), fából készült nagyobb méretű hasz -
nálati tárgyak, szőnyegek, padlószőnyeg, ágynemű, textil, ru ha nemű,
műanyag (linóleum) padlók, kerti bútorok, műanyag meden cék, mű a -
nyag játékok, KIZÁRÓLAG személygépkocsi, kerékpár, mo tor kerékpár
gumiabroncsok.
A GYŰJTŐPONTOKON LEADHATÓ ELEKTRONIKAI HULLADÉKOK:
háztartási kis-és nagygépek (mikró, konyhai robotgépek, hajszárító, hűtő,
mosógép, mosogatógép), távközlési eszközök (telefon, mobiltelefon),
számítástechnikai, szórakoztató elektronikai cikkek (laptop, számítógép-
alkatrészek, tévé, rádió, tablet), elektromos barkácsgépek, világítótestek.

Kérjük együttműködésüket a lomtalanítás során. Tegyünk közösen váro-
sunk tisztaságáért, fontosnak tartva, hogy ezek a hulladékok ne erdőbe,
árokpartra, hanem megfelelő ártalmatlanításra kerüljenek!

Tovább információkért keressék a Zöld Híd Régió Kft.
központi ügyfélszol gálati elérhetőségeit:

Telefon: 06 40 201 026, E-mail: ugyfelszolgalat@zoldhid.hu

NEM ÁRT TUDNI
Nem árt tudni, hogy a „lomizás” bírsággal sújtható!
Az a személy, aki nem rendelkezik a hulladékgazdálkodáshoz szükséges engedé-
lyekkel és hulladékot vesz át – még akkor is, ha ezért nem fizet – az a 2012. évi 185.
„A hulladékról” szóló törvény értelmében szabálysértést követ el, ami akár 500 ezer
forintig terjedő bírsággal sújtható, ami adó módjára behajtható. 
De szabálysértést követ el az is, aki a hulladékot illetéktelennek átadja. A hulladék
birtokosának is (vagyis akitől elszállítják a hulladékot) törvényben előírt köte -
lezettségei vannak. A törvény szerint ugyanis, hulladékot másnak csak abban az
esetben szabad átadni – a hulladékgazdálkodási közszolgáltatás keretében történő
átadás kivételével – ha a hulladék átadója meggyőződött arról, hogy az átvevő ren-
delkezik a hulladék szállítására, kezelésére, kereskedelmére, közvetítésére vonat ko -
zó szükséges engedélyekkel! Így az átadó is bírsággal sújtható, ráadásul a hul la dék-
gazdálkodási bírság megfizetése nem mentesít a büntetőjogi, továbbá a kártérítési
felelősség, valamint – többek között – a természetes vagy eredeti környezeti állapot
helyreállítására vonatkozó kötelezettség teljesítése alól. 
Városunkban nagy terhet és költséget ró a GAMESZ-ra az illegális hulladék össze -
gyűj tése és elszállítása, mind a munkatársainak, mind azoknak a civileknek, akik -
nek fontos környezetük rendezettsége, rengeteg munkát ad. Aki azonban a sza bá-
lyok betartásával, a meghirdetett helyeken és időpontokban adja le a számára fe-
lesleges hulladékot, biztos lehet benne, hogy az a megfelelő környezetvédelmi
előírások betartásával kerül elhelyezésre, megsemmisítésre vagy újrahasznosításra.
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Önkormányzat

68/2017.(V.09.) Kt. határozat:
A Képviselő-testület 100 000 Ft összegű támogatást nyújt
a Medicopter Alapítvány részére. 

69/2017.(V.09.) Kt. határozat:
1. A Képviselő-testület 90 000 000 Ft költségvetési fe de -

zetet biztosít a 2017. évi beruházási elő irány zata ter-
hére, az „Álomhegyi Egyesített leürítő és vízszint  sza -
 bályozó műtárgy” tárgyú közbeszerzési eljáráshoz.

2. A Képviselő-testület felhatalmazza a polgár mes tert a
„Álomhegyi Egyesített leürítő és vízszint szabályozó
műtárgy” tárgyú közbeszerzési eljá rás megindítására
és lefolytatására, és kijelöli a Közbeszerzési Bírálóbi-
zottság tagjait: Cserháti Ferenc alpolgármester, Garai
Tamás jegyző, Gyöngyössy Kálmán műszaki osztály -
vezető, Jáger Ágnes pénzügyi osztályvezető
Jegyzőkönyvezető: Gergely Lajos műszaki be ru há zási
szakreferens

70/2017.(V.09.) Kt. határozat:
A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert az
„Egységes Gyógypedagógiai és Módszertani Intézmény
(EGYMI) Szó-fogadó iskolájának építésé hez kapcsolódó
eszközbeszerzés” tárgyú köz be szerzési eljárás meg indí -
tására és kijelöli a Köz be szerzési Bírálóbizottság tagjait:
Cserháti Ferenc alpolgármester, Garai Tamás jegyző,
Gyön gyössy Kálmán műszaki osztályvezető, Jáger Ág -
nes pénz ügyi osztályvezető. Jegyzőkönyvvezető: Ger -
gely Lajos műszaki beru há zási referens

71/2017.(V.09.) Kt. határozat:
A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a
„Veresegyház, Patak u. rekonstrukciója, gyalog és ke rék -
párút építése a szelvények között” tárgyú köz beszerzési
eljárás megindítására és lefolyta tá sára, és kijelöli a Köz -
beszerzési Bírálóbizottság tagjait: Cserháti Ferenc alpol-
gármester, Garai Ta más jegyző, Gyöngyössy Kálmán
műszaki osztály vezető, Jáger Ágnes pénzügyi osztály -
vezető.  Jegyzőkönyvezető: Gergely Lajos műszaki beru -
házási referens

72/2017.(V.18.) Kt. határozat:
A Képviselő-testület jóváhagyja a településképi arculati
kézikönyv elkészítése és a településképi vé delemről
szóló rendelet elfogadása határidejének 2017. szeptem-
ber 15-ig történő halasztását.

73/2017.(V.18.) Kt. határozat:
A Képviselő-testület a nemzeti vagyonról szóló 2011. évi
CXCVI. törvény 11. § (13) bekezdése szerint ingyenesen
átadja az önkormányzat tulajdo nában lévő Veresegyház,
Fő út 95. sz. alatti 29/2 helyrajzi számú ingatlan és a rajta
fekvő Tájház vagyonkezelői jogát a Váci Mihály Mű ve -
lődési Ház önkormányzati költségvetési szerv részére.

74/2017.(V.18.) Kt. határozat:
A Képviselő-testület a Kéz a Kézben Óvoda in téz mény -
vezetői állásának betöltésére pályázatot ír ki.

75/2017.(V.18.) Kt. határozat:
1. A Képviselő-testület Fáy András, Kölcsey Ferenc és

Szemere Pál veresegyházi találkozásának em lékére
táblát helyez el a Kálvin Téri Református Általános
Iskola épületének falán.

2. A Képviselő-testület megbízza a polgármestert, hogy
a tábla elkészítéséről és ünnepélyes fela va tásáról gon-
doskodjon.

76/2017.(V.18.) Kt. határozat:
1. A Képviselő-testület a Veres1Színház Nonprofit Kft.

részére 26 000 000 Ft visszatérítendő ön kormányzati
támogatás nyújtását jóváhagyja az alábbi feltételekkel:
Folyósítás ideje: 2017. 05. 11-től több részletben.
Visszafizetési határideje: több részletben, az alábbiak
szerint:
2017. 09. 10-ig 3 000 000 Ft
2017. 12. 31-ig 10 000 000 Ft
2018. 07. 15-ig 13 000 000 Ft

Fedezet: a rendezvények jegyár-bevétele, illetve a jegy-
 bevételhez kapcsolódóan a Veres1Színház Nonprofit
Kft. 2017. és 2018. évben érvénye sít he tő Tao támoga tá sa.
Kamat és egyéb járulék: nem kerül felszá mí tás ra.
Biztosíték:
• inkasszójog a Veres1Színház számlájára
• tárgyévi vissza nem térítendő támogatás fo lyó sításá-
nak felfüggesztése
• közjegyző előtt okiratba foglalt személyi kö te le -
zettségvállalás

2. A visszatérítendő önkormányzati támogatás kifizetése
a 2017. évi tartalékkeret terhére történik.

77/2017.(V.18.) Kt. határozat:
A Képviselő-testülete a Veresegyházi Városi Te le ví zió ré -
szére 200 000 Ft vissza nem térítendő  mű kö dési támo-
 gatást nyújt videókamera javítás céljából. A támogatás
utófinanszírozás formájában kerül kifizetésre. 

78/2017.(V.18.) Kt. határozat:
1. A Képviselő-testület a Fabriczius Alapítvány számára

862 260 Ft összeget biztosít a Fabriczi us József Álta -
lános Iskola szociálisan rászoruló tanulóinak osztály -
ki ránduláson való rész véte léhez, a rászoruló gyer me-
kekre jutó költség 70%-át kitevő összegben.

2. A támogatás a Művelődési, Ifjúsági, Informa ti kai és
Sport Bizottság 2017. évre meghatározott keretének
terhére kerül megállapításra.

79/2017.(V.18.) Kt. határozat:
A Képviselő-testület a Váci Mihály Művelődési Ház által
készített nyári kulturális program-tervezetet jóváhagyja.

80/2017.(V.18.) Kt. határozat:
A Képviselő-testület 200 000 Ft összegű működési tá-
mogatást nyújt a Rákóczi Szövetség részére. 

81/2017.(V.18.) Kt. határozat:
A Képviselő-testület hozzájárul a Veresegyház külterület,
038/3 hrsz.-ú ingatlanból leválasztott 1,2 hektáros te rü -
letrészre vonatkozó 20 évre szóló te rülethasználati
szerződés megkötéséhez, 2017. május 1-jétől a Szlovi Kis -
vo nat Kft-vel, havi 100 000  Ft-os (évenként az infláció
mértékével megemelt) területhasználati díjjal. 

82/2017.(V.18.) Kt. határozat:
A Képviselő-testület hozzájárul „településfej lesz té si cél-
lal” a Veresegyház belterület, 440/4 hrsz.-ú ingatlan meg -
vásárlásához Bellák Györgyné tulajdonostól 23 000 000
Ft-os vételáron. A vételár fe de zetét a 2017. évi költség -
vetés tartalékkerete biz tosítja.

83/2017.(V.18.) Kt. határozat:
A Képviselő-testület hozzájárul „településfej lesz tési cél-
lal” – közösségi célú zöldfelület biztosítása ér dekében –
a Veresegyház külterület, 0103/6 hrsz.-ú, szántó mű ve -
lé  si ágú ingatlan, 3000  Ft/m2, összesen 3 660 000 Ft és
a Ve res egyház külterület, 0103/12 hrsz.-ú, szántó mű ve -
lé si ágú ingatlan, 3000 Ft/m2, összesen 1 482 000 Ft
(mind összesen: 5 142 000 Ft) vételáron történő meg vá -
sár lásához Gast Károly és Gast Sándor László tulaj do no-
soktól. A vételár kifizetése a 2017. évi költségvetésben in-
gatlanvásárlásokra elkülönített keret terhére tör té nik
meg.

84/2017.(V.30.) Kt. határozat:
A Képviselő-testület elfogadja a Váci Mihály Mű ve lődési
Ház Alapító Okiratának módosítását és az egységes
szerkezetű Alapító okiratot.

85/2017.(V.30.) Kt. határozat:
1. A Képviselő-testület hozzájárul a Váci Mihály Műve -

lő dési Ház Veresegyházi Helytörténeti Gyűjte mé nyé -
nek létrehozása céljából működési engedély iránti
kérelem benyújtásához az Emberi Erőforrások Mi -
nisz tériuma felé.

2. A Képviselő-testület, mint az intézmény fenn tar tója
nyilatkozik, hogy kötelezettséget vállal arra, hogy a

Váci Mihály Művelődési Ház Veres egyházi Hely tör té -
neti Gyűjtemény, mint muze á lis intézmény fenn tar -
tá si költségeinek fe de zetét biztosítja.

3. A Képviselő-testület, mint az intézmény fenn tartója
nyilatkozik, hogy a kulturális javak nyilvántartásba
vételét a külön jogszabályban meg határozott szak -
képesítéssel rendelkező személy végezte, valamint a
szakmai munkakört külön jogszabályban meghatáro-
zott szakképesítéssel rendelkező személy tölti be. 

4. A Képviselő-testület nyilatkozik, hogy a Hely tör téneti
Gyűjteményben elhelyezésre kerülő, nyilvántartásba
vett kulturális javak Veresegyház Város Önkormány -
zatának saját tulajdonát képezik, továbbá per-, teher-
és igénymentesek, és a muzeális intézmény lé te sí -
téséhez a Kép viselő-testület hozzájárul.

86/2017.(V.30.) Kt. határozat:
1. A Képviselő-testület a Veresegyházi Kézilabda Jövő -

jéért Alapítvány számára 50 000 Ft összegű működési
támogatást nyújt a „Kucsa Tamás Nosztalgia Kézi -
labda Nap” szervezésének költségeihez történő hoz-
zá járulás céljára.

2. A hozzájárulás az „Egyéb működési célú támogatá-
sok államháztartáson kívül” előirányzat terhére kerül
elszámolásra.

87/2017.(V.30.) Kt. határozat:
1. A Képviselő-testület 100 000 Ft összegű mű ködési tá-

mo gatást nyújt a Gödöllő Környéki Regio nális Turisz -
tikai Egyesület részére.

2. A támogatás kifizetése a 2017. évi költségvetés állam -
háztartáson kívüli működési támogatás elő irány za -
tának terhére történik.

88/2017.(V.30.) Kt. határozat:
A Képviselő-testület a gyermekvédelem hely ze té ről, a
gyer mekjóléti és gyermekvédelmi feladatok 2016. évi el-
látásáról szóló beszámolót elfogadja.

89/2017.(V.30.) Kt. határozat:
A Képviselő-testület a Veresegyház Kistérség Esély Szo-
ciális Alapellátási Központ 2016. évi szakmai munkájáról
szóló beszámolót elfogadja. 

90/2017.(V.30.) Kt. határozat:
1. A Képviselő-testület a Veresegyházi Városfej lesztő Kft.

2016. évi beszámolóját elfogadta.
2. A Képviselő-testület a Veresegyházi Városfej lesztő Kft.

2017. évi likviditási tervét elfogadta.

91/2017.(V.30.) Kt. határozat:
1. A Képviselő-testület elfogadja a Gödöllői Rendőr kapi -

tányság, a Gödöllő Hivatásos Tűzoltó parancsnokság,
a Veresegyházi Polgárőr Egyesület, a Városőrség, a
Mezőőrség, a Közterület-felügyelet és a Veresegyházi
Kábítószerügyi Egyeztető Fórum Veresegyház város
közbiztonsági helyzetéről szóló beszámolóját.

2. A Képviselő-testület köszönetét fejezi ki a rendőrség,
a tűzoltóság, a polgárőrség, a városőrség, a mező őr -
ség, a közterület-felügyelet és a VKEF vezetői és tagjai
fe lé a város biztonságának megőrzése érdekében vég -
zett munkájukért.

92/2017.(V.30.) Kt. határozat:
A Képviselő-testület elfogadja a Kéz a Kézben Óvoda Ala -
pító Okiratának módosítását és az egységes szer ke ze tű
Alapító okiratot.

93/2017.(V.30.) Kt. határozat:
A Képviselő-testület hozzájárul „településfejlesztési cél-
lal” – erdőtelepítés céljára – a Veresegyház külterület,
0185/3 hrsz.-ú, szántó művelési ágú ingatlan megvásár-
lá sához Dudás Zoltán Lászlónétól 50 Ft/m2, 245 350 Ft
vételáron. A vételár kifizetése a 2017. évi költségvetésben
213 800 Ft – ingatlanvásárlásokra elkülönített keret ter-
hére és 31 550 Ft  a  tartalék keret terhére történik.

VERESEGYHÁZ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK HATÁROZATAI
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BEMUTATJUK KÉPVISELŐINKET 5.

Szereti a képviselői munkát?
Nagyon tetszik, igazán szeretem. 2010-ben
kértek meg arra, hogy jelöltként induljak.
Gon dolkodás nélkül mondtam igent annak
elle  nére, hogy elképzelésem sem volt a testü -
letben folyó munkáról. Nagy szerencsémnek
tartom, hogy kiválóan felkészült emberek
közé kerültem, akiktől sokat tanulhattam.
Egyéni képviselőként került a testületbe,
immár a második ciklusát tölti.
A választásokat követően 2010-ben az ügy -
rendi, jogi- és közbiztonsági bizottság el-
nöke lettem. Pótolhatatlan segítséget kap -
tam elő döm től, Szekszárdiné Bányai Kata -
lintól, aki külsősként még maradt a bizott -
ság tagja és szinte a tanítómesteremként állt
mellettem.
A képviselőség előtt volt valamilyen közös -
ségi múltja?
16 éves korom óta rendszeresen orgonálok a
református templomban. Még ma is emlé ke -
ze tes számomra, hogy 2013 és 2015 decem-
berében a templom kórusával a Szent István
Bazilikában szerepeltünk karácsonyi jóté -
kony sági koncerteken. Veresegyházon egyéb   -
ként sok társadalmi munkában vettem részt.
Mit dolgozik a hétköznapokban?
Budapesten egy gyárban dolgoztam évekig,
aztán amikor a MISSZIÓ elindult, hazakerül-
tem a fővárosból, és mint műszaki csoport -
vezető a kezdetektől itt dolgozom. Négyfős
csapatom van, a gépek és felszerelések kar-
bantartását és javítását végezzük, igen sok -
rétű feladatot látunk el.
Mi a dolga a testületen belül?
Az ügyrendi mellett az egészségügyi bi-
zottságnak is tagja vagyok. A testületi ülések
előtt a bizottságok tárgyalják meg a felmerülő
témákat, amiket esetenként szóbeli előter -
jesz tés formájában kapunk meg. A kép vise -
lők ezt követően az elnök előadásában is -
merik meg a bizottság állásfoglalását. Évente
közel 50 ülést tartunk, van feladat bőven.
A bizottsági munkán kívül a frakció tagjai
egyeztetik véleményüket?
Esetenként igen. S bár vállaltan a polgár mes -
tert támogatja a frakció, sohasem kapunk
„pa rancsot” az egységes szavazásra.

Különvéleményüket is
érvényesíteni tudják?
Bárki hangot adhat vé le mé -
nyének, elmondhat ja javas latát.
Egy-egy téma jobb megismerése, alaposabb
körüljárása kapcsán adódhat olyan eset, hogy
valami le is kerül a napirendről.
Melyik az Ön választókörzete?
A 7. számú körzet egyéni képviselője vagyok,
ez a Mézesvölgy és a tavak területe. A kör -
zetemből és más körzetekből is sokszor ke -
resnek megoldandó problémákkal és kérik a
segítségemet, de kapok e-maileket vagy tele-
fonhívást a névnapomon is, vagy ünnepek al-
kalmából. A lakosok részéről felém meg nyil -
vánuló érdeklődés és megkeresés nekem
megtisztelő feladat, elbeszélgetünk, és együtt
keressük a megoldást a problémájukra.
Hogyan látja a város gazdálkodását?
Magam hitelellenes vagyok, magánember -
ként sohasem vettem fel kölcsönt. Azonban
látnom kellett, hogy a városban megvalósult
beruházások nem jöhettek volna létre, ha
nem veszünk fel hitelt. Ha van pályázati lehe -
tőség, de nincs meg az önrész, akkor fel kell
venni hitelt és így teremthetünk értéket a
város részére. Nézzük csak a Fő úti járdákat,
a régi templom felújítását vagy a Fő tér rekonst-
rukcióját, az új polgármesteri hivatalt, az In-
novációs Központot és még számos beru -
házást.
És hogyan látja a város jövőjét?

Magamévá tettem a távlatos
tervezés koncepcióját és lá -
tom előre a feladatokat. Hi -
szen már gyermekkorom-
ban hallottam, hogy lesz új
polgármesteri hivatal, vagy,
hogy az épü letekben elér -
hető lesz a termálvizes fű -
tés és a meleg víz. Ma ezek

már részei a valóságnak.
Folytatódhat az eddigi dina -

mizmus?
A város érdeke a folyamatos fejl ő -

dést kívánja. A termálfürdőt és az M3-
ra történő közvetlen felcsatlakozást ilyen

feladatnak látom. Nehe zíti a dolgunkat, hogy
a régiónkra nincs kiírva pályázat, a kor mány
pedig csak nehezen és szigorú felté telek mel-
lett járul hozzá további hitelek fel vételéhez.
Vállalja-e a megmérettetést a következő vá -
lasztásokon? Vannak-e ennek feltételei az
Ön részéről?
Ha a munkámra igényt tartanak, vállalom az
újabb jelöltséget. Nincsenek fel tételeim.
Van valamilyen hobbi ja?
Orgonálás, zenehallga tás, kerékpározás.
A kert nyújt igazi kikap cso lódást, a saját
sző lőm, a pincém. Termelek bort, de ezt
zöm mel elajándékozom. Szeretek barká-
csolni, a ház körül szinte minden munkát
magam csinálok.
Mondana néhány szót a családjáról?
A feleségemmel és az édesapámmal a kör -
zetem területén lakunk a szülői házban. Fele -
ségem a fővárosban dolgozik a közigazga -
tásban. Ismerem és szeretem a helyi kultu -
rális életet, de elsősorban a zenei programok
vonzanak. Tősgyökeres veresi vagyok, a bé -
kesség híve. A közéletben annyi feszültséget,
ostobaságot látok, hogy ha ilyen szóba kerül,
egy bibliai idézet sejlik fel bennem: „Szenved-
jétek el egymást szeretetben!”

MOHAI IMRE

Csak látásból ismertük egymást. Ha találkoztunk, rövid üdvöz  -
léssel köszöntünk anélkül, hogy akár egy szót váltottunk
volna. Jobban az édesapját ismertem, a kedves, udvarias Sán-
dor bácsit, akit nem lehetett megelőzni a köszönéssel. Amikor
képviselővé választották, érdekelni kezdett, miért vágott bele.
Az interjú kiváló alkalom az ismerkedésre.

Önkormányzat

Tóth Sándor (SZOVE)

Fotó: Lethenyei

Veresegyházi iskolások kirándulása Budapesten a Gellért-hegynél az 1950-es években

MÚLTIDÉZŐ                                                          SZABÓNÉ VANK ERZSÉBET GYŰJTEMÉNYÉBŐL
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Önkormányzat

Részvételi szándékát,
kérjük a következő címen jelezze 2017. június 20-ig:

Kelemenné Boross Zsuzsa vmmuvhaz@veresegyhaz.hu.
Vagy jelentkezését személyesen is leadhatja

az Innovációs Centrum „A” recepcióján • 06 28 588 690
Várunk minden érdeklődőt Veresegyház fő utcáján zajló rendezvényre.

A gasztronómiai élményeken túl kulturális programok, előadások
szórakoztatják a  benevező csapatokat, a város programjára érkezőket.

FELHÍVÁS

VI. VERESI GASZTROFESZTIVÁL 
VÁROSÜNNEP • 2017. július 1. 

2017. július 1-jén (szombati napon) 14.00 órai kezdettel a Váci Mi-
hály Művelődési Ház meg hir deti a sza bad tűzön készült ételek
főző versenyét, s a „Veresegyház város csemegéi” házi sütésű
sütemények ver senyét a város főterén. (Külön pontot jelent, ha
az elkészült étel, vagy sütemény alkohol tartalmú ital hozzá -
adásával készül. „18 éven felüli” ételek, sütemények” ) 

1. BOGRÁCSBAN, VAGY SZABADTŰZÖN KÉSZÜLT
ÉTELEK FŐZÉSE: 

• minimum 10 adag, de az ajánlott mennyiség inkább 20 adag
(hadd kóstolják mások is) 

• az ételek készítéséhez szükséges alapanyagokról, főző edé -
nyekről, kellékekről minden csapat maga gondoskodik. 

• tűzifát, 1 db asztalt a szervezők biztosítanak 

2. VERESEGYHÁZ VÁROS „CSEMEGÉI”
• A   hagyományos házi sütemények bemutatása, a nagymamák

félt ve őrzött receptjeinek felfedezése mellett szeretnénk be-
mutatni az új otthoni ízeket is.

• A versenyre kizárólag házi készítésű süteményeket várunk fel-
szeletelve, legízletesebb, kulináris élmény a döntő szempont.
Mennyiség: legalább egy. 50×30 cm-es tálcával. Külön pontot
jelent az értékelésnél, ha a sütemény alkohol hozzáadásá-
val készült. (Kérjük, kerüljék a romlandó alapanyagok hő ke -
zelés nélküli felhasználását!)

A szervezők várják: 
• a veresegyházi településrészeken élők benevezését egy mással

való nemes vetélkedés céljából 
• a kistérség településeinek, önkormányzatainak képviseletét

és csapatait 
• civil szervezetek, intézmények, kiscsoportok, gazdasági egy -

ségek, munkahelyek jelentkezését 
• közel és távol élő szabadtüzű főzést, bográcsolást sze rető csa -

patokat, családokat 

A főzőverseny menete: 
• 13.30 órától regisztráció, előkészületek 
• 14.00–18.00 óráig főzés 
• 18.30 órakor ételminta leadása zsűrizésre 
• 19.30 eredményhirdetés 
A süteményeket 16.00 órától 18.00 óráig lehet leadni a Város há -
zán. A verseny anonim, a zsűri csak az alkotások nevét ismeri, és
az alapján választja ki a díjazott süteményeket!

Nevezési díj: NINCS!

Mire számíthatnak jövőre a nyugdíjasok?
Ahogy 2010 óta folyamatosan, a nyugdíjasok
2018-ban is számíthatnak a kormányra. A jövő évi büdzsé ter-
vezésénél kiemelt szempontunk volt, hogy az a munkából élők költ-
ségvetése legyen, ha ugyanis őket helyzetbe hozzuk, az egyértelmű
támogatást jelent a családoknak. Ebbe a körbe mi a nyugdíjasokat is
beleértjük, hiszen rájuk is úgy tekintünk, mint munkából élőkre: az
egyetlen különbség csak annyi, hogy ők korábban tették ugyan, de
egy életen át dolgoztak ezért az országért.
Mit jelent majd ez a gyakorlatban?
Jövőre is biztosítjuk a nyugdíjak vásárlóértékének megőrzését. A kö -
vetkezetes politika eredménye, hogy a korábbi nyugdíje me lé seknek
és a tartósan alacsonyan inflációnak köszönhetően az elmúlt években
emelkedett a nyugdíjak vásárlóértéke.
Milyen mértékű nyugdíjemelést terveznek 2018-ra?
Három százalékos inflációval, tehát ugyanekkora nyugdíjemeléssel szá-
molunk. Arra számítunk, hogy jövőre folytatódik Magyar ország erő -
sö  dése, és a gazdaság növekedése akár meg is ha lad hatja a négy
szá  zalékot. Szeretnénk, ha ennek hatását az idősek is megéreznék,
ezért a 2018-as költségvetésben nyugdíjprémium kifizetésére több mint
harminckétmilliárd forintot biztosítunk. A kormány várhatóan októ -
ber ben dönt, arról hogy van-e lehetőség akár már az idén is a kifize té sé re.
A hagyományos szemlélet szerint az idős nemzedékek is a családok
teljes értékű részei. Ahol viszont a nagyszülők nem tudnak vigyázni
az unokákra, ott felértékelődik a bölcsődék szerepe. Lesz a közel -
jövőben elegendő férőhely?
A bölcsődei ellátásra az idei összeg kétszeresét, 37 milliárdot szánunk.
Ehhez kapcsolódnak a hároméves kor alatti gyermekek napközbeni
elhelyezésének más formái is, amelyeket a hagyományos bölcsődék
mellett szeretnénk széles körben elérhetővé tenni. Ilyenek a családi-,
munkahelyi és a mini bölcsődék, amelyek működtetésére külön for-
rások állnak rendelkezésre.
Miért terjesztették ki az ingyenes tankönyvellátási programot a ki-
lencedikesekre, vagyis a négyosztályos gimnáziumok elsőseire is?
Döntésünk lényege, hogy a tervezettnél gyorsabban hajtjuk végre a
tankönyvellátási programot. Az idén szeptembertől már nemcsak az
első öt évfolyamnak, hanem egészen a kilencedik évfo lya mig min-
denkinek ingyenes lesz a tankönyv. Általában a kilen cedikeseknek,
vagyis a négyosztályos gimnáziumok első évfolyamos tanulóinak
kerül a legtöbbe a tankönyvcsomag, mert ők ilyenkor szerezik be
azokat a kiadványokat is, amelyeket négy esztendőn át használnak.
A program gyorsabb kiterjesztésével további terheket veszünk le a
szülők válláról. Az intézkedésre már az idén 2,4 milliárd forint több -
let forrást biztosítottunk.
A képviselő szerint a 2018-as büdzsé a munkából élők költség vetése
lesz, a kormány továbbra is elkötelezett a munkahely te rem tés ösz -
tön zése, a családok támogatása, valamint Magyar  ország biztonságá-
nak megerősítése mellett.

A KORMÁNY ÁTVÁLLALJA
A SZÜLŐK ANYAGI TERHEIT

A parlamentben lezárult a jövő évi költség ve -
tés plenáris vitája. Tuzson Bence, a Pest me -
gyei 5-ös számú választókerület ország gyű -
lési képviselője a jövőre várható legfontosabb
változásokról nyi  latkozott.

TUZSON BENCE
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Mint arról a Veresi Krónika is beszámolt, az
elmúlt évben indult kezdeményezés lényege,
hogy a Dédi Vendégházának üzemeltetői,
Bartha Melinda és Várnagyi Ákos az étterem
jótékonysági napi be vé telét teljes egészében
(borravalóval együtt, a költségeket is ma guk -
ra vállalva) átutalják egy Pásztor Béla polgár -
mester úr által kedvezményezettként meg  -
hatá rozott alapítvány javára. Tavaly az Idősek
Otthona alapítványa, idén az önkormányzati
óvoda alapítványa kapta az összeget, amely
összeget – nem mellékesen – az önkormány -
zat meg fogja duplázni polgármester úr vál-
la lása szerint. Vagyis a tavalyi 1,2 milliós ado -
mány után az idei összeg több mint 1,4 mil-

lió forintot jelent most az óvodának. Mint
Har cos Györgyné óvodavezetőtől megtud tuk,
a pénzből kerti játékokat fognak venni a gye -
rekeknek.
Ahogy az elmúlt évben, úgy az idén is nívós
műsor kísérte a rendezvényt, ahol a fellépő
művészek díjmentesen vállalták a nemes cél
támogatását. Ezúton is köszönjük a fellépők
segítségét. Köszönet Lakatos Attilának és ci-
gány zenekarának, Mihálydeák Barna népze -
nész nek és tanítványainak, Kucharsky Valé -
riá nak (hegedű) és Licsák Attilának (zon-
gora), a hagyományőrzőknek a csodá latos
citeraszóval kísért népdalokért, Karacs Eriká-
nak és Maros Ottónak az órányi műso rért,

Gerendás Péternek, és természetesen az óvo -
dások bűbájos csoportjának. Mindenekfelett
azonban tisztelet illeti a Dédi Vendég há-
zának üzemeltetőit, dolgozóit és technikai
személyzetét a példaértékű és immáron ha -
gyományosnak tekinthető nemes gesztusért.

KOVÁCS PÉTER

Fáy András neve valahogy mindenki számára
ismerősen cseng, mégis, ha az átlagembert
megkérdezik, ki is volt ő pontosan, nehezen
tudna rá korrekt választ adni. Kétségkívül az
oktatásunk is felelős ezért, hiszen ma már Fáy
nem része sem az általános, sem a közép is -
kolás anyagnak. Jó, ha egy-egy jóérzésű tanár,
eltérve a fejeket egyfelé tájolni szándékozó
tananyagtól, szót ejt róla. Nos, Farkas Zsolt
ta nár olyannyira ez a kategória, hogy a Köl -
csey Ferenc Városi Könyvtárban sziporkázóan
ér dekes előadáson villantotta fel Fáy veresegy -
házi évei kapcsán e színes egyéniség éle tének
egyes részeit.

Merthogy Fáy András veresegyházi is volt,
szolgálati lakása volt a vármegyétől Veresen,
mint alszolgabírónak. A váci járásban telje -
sített hivatalának idején 1812-18 között ideje
jó részét Veresegyházon töltötte, annál is in -
kább, mert a csendes településen nyugodtan
dolgozhatott. Nagy valószínűséggel itt formál-

ták barátaival, bizonyos Szemere Pállal és
Kölcsey Ferenccel (Igen! Ők is jártak, sőt paj  -
kosan szüreteltek Veresegyházon!) a Kazin -
czyt támadó Mondolat-ra adandó feleletet, és
a veresegyházi tartózkodásának irodalmi ter-
mése a Friss bokréta néven közzétett kötet,
amelynek legérdekesebb darabja alighanem
a Különös testamentum című humoros elbe -
szé lés, amely új utat nyitott a magyar elbeszé -
lő prózában. Bőven van hát okunk újra fel fe -
dezni veresegyháziként Fáy Andrást.

No és persze, ki ne hagyjuk Farkas tanár úr
előadásának legpikánsabb elemeit sem. Fáy-
nak különös elképzelése volt a nőnevelésről,
amit először egy veresegyházi kislányon kí -
vánt kipróbálni, aki azonban „nem akart kis -
asszony lenni”, így egy fóti kis hölgy követ  -
kezett. Olyannyira jól sikerült a kísérlet a mű -
velt nővé formálásra, hogy Fáy Szadán kényte-
len volt titokban feleségül venni a közben
számára gyereket szülő Sziráky Zsuzsikát. A

re formkor kö zé -
le ti és irodalmi
vezető egyé nisé -
gé n ek, a „haza
mindenesének”
imígyen meg-
volt a maga kü -
lö nös há zas sá-

ga, amiért nem kevés iróniával gratuláltak is
neki országgyűlési képviselőtársai az 1832-es,
hírneves reformdiétán.

Ily dolgokat hallhattunk tehát Farkas Zsolt
előadásában és még sok minden más érde kes -
séget is, amiért csak hálával tartozunk a
szervező könyvtárnak, de legfőképp az elő -
adónak. 

Fáy András egykori veresegyházi háza ma
már egyébként nem áll, de veresegyházi évei -
nek emlékét emléktáblával kívánja megörö -
kíteni az önkormányzat.

KOVÁCS PÉTER

JÓTÉKONYSÁGI NAP A DÉDI VENDÉGHÁZÁBAN

FARKAS ZSOLT előadása a Könyvtárban

Rekordösszeg az óvodásoknak
Az elmúlt évi sikert is felülmúlta idén a Dédi Vendégháza étterem által szervezett
jóté konysági nap. Nem kevesebb, mint 711 ezer forint jött össze az egész nap bevé te -
leként a Kéz a kézben önkormányzati óvoda alapítványának támogatására.

Fotók: Ruzsovics Dorina

Fotók: Veréb

Fáy András, az ismeretlen veresi ismerős
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Májusban történt

Vastag András katonai hagyományőrző
előadása a Fabriczius Iskolában

Ballagás az Esti Gimnáziumban

A Würzburgi Zenei Főiskola harsonatanszakának koncertje

Amerikai autós találkozó

Fotó: Veréb József

Fotó: Veréb József

Megérkezett az első veresi gólya
a múlt évben készült fészekbe 

Károlyné Szabó Anita cukrász Lajosmizsén
a  Grillázs és Mézeskalács Majálison
2 bronzérmet nyert

Az Óbudai Danubia Zenekar koncertje
a Szentlélek-templomban 

Fotó: Facebook – Szlovák Zsolt

Fotó: Lethenyei László

Fotó: Cserné Szekeres Adrienn

Fotó: Ruzsovics Dorina

A Civil Kör vendége Pásztor Béla polgármester volt

Fotó: Lethenyei László
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PRÁGAI FELLÉPŐK A MEDVEOTTHONBAN

Nincs jó szemét. A szemét sohasem lehet jó. A
jó féle szemetet hulladéknak hívják és ma már
komoly kultúrája van a vele való gazdál ko dás-
nak.

A szemét aktívan keletkezik. Akinek már nin -
csen szüksége arra, amit addig használt és nem
tud vele mit kezdeni, ötletszerűen elszórja. En -
nél kicsivel rosszabb, amikor tuda to san, nem kis
munkával, primitív lele   ménnyel dugdosni pró -
bál ja maga és környezete elől, ezért elcipeli erdő -
be, árokpartra, vagy az utak mellé, de egy kicsit
beljebb, hogy nehe zebb legyen megtalálni.

Azon kívül, hogy nem oda való, és keserű ség -
gel tölti el azok lelkét, akik nem tennének ilyet,
a szemétnek van egy nagyon rossz tulajdonsá-
ga. Vonza a többi szemetet. Ezért nem érdemes
és nem is szabad ott hagyni, ahová nem való. 

Ezek a gondolatok a Föld napja alkalmából
rendezett Várostakarítás kapcsán jutottak e-
 szem be. Társaimmal a fenyves aljában gyüle kez -
tünk, a rossz idő ellenére több mint hú szan.
Igazi meglepetésként egy család ba ba  kocsival és
kisiskolás fiúkával, két nagy szülő pedig a három

fiú unokájával jött el kö zénk. A gyerekek meg-
ható lelkesedéssel kezdtek a munkához, a leg -
apróbb szemetet is zsákba gyűjtötték.

Örömmel láthattuk, hogy az évek során folya-
matosan csökken az erdő zöldjébe kido bott, oda
nem való szemét, ami csak részben köszönhető
a felvilágosító munkának és a környezettudatos
viselkedésnek. A város alkalmazásában dolgo-
zók rendszeresen végig járják a turisták által
gyakran felkeresett területeket és begyűjtik a ki-
dobott szemetet.

Nincs kedvem akár csak egy pillanatra is meg -
értést tanúsítani azokkal szemben, akik nek a
természet, a környezet semmit nem jelent.
Azért morgok értetlenül, mert végképp nem ér -
tem, hogy kerülhet kék törött csempe a tó part -
jára!     m-i-

Képzeljük magunkat egy pillanat erejéig a ragyogó nap-
sütésbe, a prágai Károly-hídra, ahol az árusok, a festők és
más művészek kö zött sétálgatunk. Egyszer csak meg hall -
juk a csodálatos jazz zenét, amely a friss leve gő vel keve -
redve a lelkünkig hatol. A Prágai Ká roly-Híd zenekar
mel lett pedig gyermek korunk varázslatos világába csöp-
penhetünk vissza, amikor elveszünk Josef Borek mari-
onett játékában. Hasonló hangulatnak lehettek részesei
azok, akik kilátogattak az első Méz-Mackó-Muzsika Fesz -
tiválra május 20-21-én. 

A Prágai Károly-Híd hattagú zenekara igazi New Orleans-
i jazz zenét játszik, melynek hallatán táncolni lesz kedve
minden zeneked ve lő nek. A Medveotthonban azonnal meg -
telt a színpad előtti tér az érdeklődő szülők kel és táncoló
kisgyermekekkel. A zenekar 11 és 18 óra között felváltva szórakoztatta
a közönséget Josef Borek marionett művésszel, aki nek a bábuval
előadott produkcióját tágra nyílt szemű apróságok pislogás nélkül fi-
gyelték. A művészek kisebb szünetekben pihentek, miközben, tartva
a cseh hagyo mányokat, egy finom sör mellett gyűjtöttek erőt a folyta -
tás hoz. Egy ilyen kis pihenés közben volt sze rencsém beszélgetni Josef
Borek-kel, akiről kiderült, most először jár Magyarországon. Mint
mondja: „ A távoli tájakra hamarabb eljut az ember, mert a közelebbi or -
szá gokra mindig csak azt mondja, majd, majd, majd. Így különösen
nagy öröm volt, hogy a polgár mester úr meghívott erre az eseményre.” A
ma rionettművész azt is elmesélte, hogyan került kapcsolatba ezzel a
különleges játék kal. „1965-ben végeztem a Prágai Szín mű vé szeti Főis -
ko lán, majd ezt követően szí nészettel foglalkoztam, amíg az egészségem

engedte. 1990-ben kezd tem el ismerkedni a marionett művészettel és
akkor kezdtem a Ká roly-hídon is előadni. Itt találkoztam a zenekarral is,
de ennek már 25 éve. Mivel Brnoban élek, és az egészségi állapotom is
csak ennyit enged meg, így mostanában már csak heti háromszor lépek
fel a hídon.” – me séli, majd azt is meg osztotta velünk, hogyan válogatja
a zenéket, melyeket a marionett bábuval ad elő. „Első sorban arra kell fi-
gyelni, hogy olyan zenéket válasszak, amiket a közönség könnyen felis-
mer. Ezen kívül fontos szempont az is, hogy a gitárra is passzoljanak a
dallamok.”

A két napos programsorozaton a zenekar és a marionett előadások
mellett kicsik és nagyok egyaránt élvezhették a csodaszép má jusi
hétvégét, miközben a medvéket mézzel etethették, vagy játszhattak a
Medveotthon új játszóterén.                                                        FÁRI FANNI

Jazz és marionett, avagy Méz-Mackó-Muzsika Fesztivál

Hogy kerül oda?

Fotók: Lethenyei László

Fotók: Fári Fanni

Az öt éves
Szkorce Zalán
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A filmkészítés azon alapult, hogy rájöttek
arra, ha két kép között egy minimális elté rés
mutatkozik és a váltás idejére egy feke te lap-
pal eltakarjuk a cserét és vigyá zunk,  hogy
az illesztés pontos legyen akkor az agyunk
rendkívül ügyes mó don megpróbálja ki-
találni a különbséget és pótolja. Így jelenik
meg a mozgókép. Azonban két kép helyett
sokkal töb bet használtak fel, amelyeket egy
cel luloid filmszalagra rög zítettek egymás
után, gyakorlatilag ugyanazzal a techniká-
val, amellyel később lejátszották. A film szé -
lét perforál ták, vagyis kis négyzeteket he -
lyez tek el a szélén, hogy a továbbítás vi -
szonylag stabil legyen. Mivel ez nem nyúj-
tott tökéletes meg oldást, ezért látható a régi
filmeknél remegés a képben.

A celluloid nagyon gyúlékony, ezért film-
 szakadásnál előfordult, hogy a meg világítást
végző égő magas hője meggyújtotta a filmet.
A feltekerés miatt pedig hossziránti karcok
jelentek meg rajta. 

Később megpróbálták a filmet hangossá
alakítani, először a moziteremben egy zon-
gorista segítségével, majd később a fém és
magnószalag szinkronizálásával. A legjobb
megoldást azonban a film szé lé re optikai
módon rögzített hang jelentette, hiszen ezt
már nem kellett szinkronizálni.

A videó mágneses rögzítésére is voltak
kísérletek. Amikor egy magnószalagra mág-
neses úton mozgó képet rögzítünk, akkor
azt egy magnófejjel visszanézhetjük.

A prob léma az, hogy nagy se bes séggel kell

mozgatni
a szala got
és így ha -
talmas mé -
retű teker cs -
 re lenne szük-
ség. A meg oldást a forgó videó fej jelen tette,
amelynél ferdén van elhelyezve a 2 vagy 4
félkép fej, jobb minőségű videómagnók nál a
hangfej is. Termé sze tesen a normál hang és
a törlőfej is megmaradt hagyo  má nyos, fix,
álló kivitelben.

A magnó szalag helyett vas ta gabb sza la -
got, ké sőbb ka zettát hasz náltak (video
2000, VHS ka  mera vál to za ta, VHSC stb.). A
lé  nyeg, hogy a forgófej nek kö szön he tő en a
sávok nem víz szintesen he lyezkednek el,
hanem ferdén, sűrűn egy más alatt és így egy
meg adott távolságon belül nagyobb adat  -
meny nyi ség rögzít hető. Ezen kívül nincs
szükség sem hatalmas mágnesszalag tek-
ercs re, sem nagy szalag se bes ségre. Hibája
viszont az analóg feldolgozás, amely során
lejátszáskor és másoláskor is sérül a minő -
ség és megjelennek a tipikus videómagnó
csíkok.

A digitális videó rögzítésnél (DV) a mág-
nesszalagon nem analóg módon, hanem di -
gitális formában, bitenként jelennek meg a
jelek. Ezeknek nagy előnye a könnyebb
vissza olvasás. A másolásnál gya kor latilag az
adat újraírása történik, így elvileg nincs mi -
nő ségvesztés. Gyakorlatilag viszont a videó -
szalag nyú lása, valamint a mágnese zett ség

gyen gülése miatt itt is előfordulnak hibák.
Miért kell a DV kamerával rögzített ké peket
konver tál ni mpeg2 formátumra, mi kor azok
már digitá lisan rögzítve vannak? Azért mert

a videó ka mera csak ötszörös tö mö -
rítést hajt végre realtime-ban és a
további tömörítést a szá mítógépnek
kell végrehajtania, igy elkészül az
mpeg2, amelyet ha meg felelő for-

mátumban felírunk a dvd-re, akkor
dvd videó lesz belőle.

A digitális videónak több változata van.
Idővel megjelent a DVD kamera, ami a vi -
deót mágnes szalag helyett mini dvd RAM-ra
rögzítette (nem keverendő a dvd+ és a dvd–
le me zekkel. A „+”-ost álta lá ban az asztali
dvd í rók hasz   nál ták, a „–”-ost pe dig a szá mí  -
tás   tech niká ban. Persze mind  kettőre akad el-
lenpélda is). És megjelentek a Hdd-s válto -
zatok, majd ké sőbb a me mó riára, sd-kár  tyá -
ra rögzítő változatuk is.

A rögzítés formátuma is sokat változott a
kezdeti videó, majd dvd után megjelent a
H264, H265,majd a legújabb a HEVEC, a me-
 lyeknél megszűnt a digitalizálás, a to vábbi
tömörítés, így már közvetlenül a számí tó  gé -
pen és multimédia playeren is le játsz hatóak,
és megnőtt a felbontás is. A videó és dvd tv
szab ványához képest hd, full hd és 4k tartal -
mak is megjeleníthetőek és a leg újabb Hevec
technológiának köszön he tő en a színmély -
ség vagyis a megjeleníthető szí nek mennyi -
sége is jelentősen megnöve ke dett.

Itt befejeződőtt a képpel, a digitalizálással,
valamint általában a videó rögzítéssel kap -
csolatos kitérőnk. Legközelebb a nyom ta -
tókról lesz szó.
ABONYI ZOLTÁN SZÁMÍTÓGÉP MŰSZAKI SZAKEMBER

TELEFON: 06 30 941 6636

A mai szabályozás szerint a nyugdíjrend-
szer több pilléren támaszkodik, vagyis nem
kizárólag az állami kalapból van le hető -
ségünk nyugdíjat kapni, hanem több hely -
ről érkező ellátásra lehetünk jogosultak. 

2014-ben kaptunk egy lehetőséget/egy
ösztönzési formát az államtól, hogy ma-
gunk is gondoskodjunk a nyugdíjas éveink -
ről. Ezek a formák a személyi jövede lem -
adó, (továbbiakban: szja) segítségével kí -
nál nak motivációt arra, hogy gondoskod-
junk magunkról. Rögtön itt szeretném
meg jegyezni, hogy ez a lehetőség nem
min denkinek jár, akinek ugyanis nincs be-
jelentett munkahelye, az nem fizet szja-t,
így nincs miből visszaigényelje azt. Ebbe a
körbe tartoznak a főállású anyák, a KATA–

s vállalkozók, a GYES-en lévők és a kül föl -
dön dolgozók, akik szintén nem fizetnek
itthon adót. Nem egyszerű a GYED-en
lévők helyzete sem, mert tőlük ugyan von-
nak, de olyan minimális az, amit vissza igé -
nyelhetnek, hogy nem járnak túl jól. Azok
sem, akik minimálbérre vannak bejelentve,
hiszen ha kicsi a bejelentett bér, akkor kicsi
lesz az szja is.

Nézzük sorban, melyek azok a lehető -
ségek, amelyeket ha igénybe veszünk, az
államtól támogatást kapunk (a személyi jö -
vedelemadónkból vissza igé nyelhető adójó -
váírás mindösszesen 280 ezer fo rint.)

Nem árt tudni, hogy ezt az összeget,
nem a kezünkbe kapjuk, hanem az igé -
nyelt nyugdíjszámlán/megtakarításon írják

jó vá. Az adójóváírás összege a nyugdíjcélra
köthető megtakarítási formák esetében el -
térő:
1. önkéntes nyugdíjpénztár esetén maxi-

mum évente 150 000 forint
2 NYESZ számla esetén maximum évente

100 000 forint (2020-as nyugdíjba vo -
nulás esetén 130 000 Ft)

3.nyugdíjbiztosítás esetén évente akár
130.000 Ft lehet.
Még egyszer tehát: ezen kedvez mé nye -

ket az állam a nyugdíjcélú megtakarítási
számlánkra utalja vissza, ami azért hasz -
nos, mert ezek a kedvezmények is tovább
gyarapítják a megtakarításunkat.

(Folytatjuk)
BORSOS KLAUDIA PÉNZÜGYI SZAKEMBER

06 70 9488 441
WWW.PENZUGYIPATRONUS.HU

EGY KIS PÉNZÜGY...

Miből lesz a nyugdíjam? (2. rész)

EGY KIS SZÁMÍTÁSTECHNIKA 15. IDŐSEBBEK IS ELKEZDHETIK...

Videó rögzítések
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Miben rejlik az ének, a dal ereje? Bennünk,
emberekben. A szívünkben és a lelkünkben.
Ma már a valamikori énekkarosok, a több év -
tizeddel korábbi Kicsinyek, Tátikák, Pacsir ták
és Fülemülék legtöbbje nagymama, és persze
a fiúk is nagyapák lettek. Ők is ott álltak
egykor a színpadon az énekkarban, és milyen
jó volt látni az énekszó végén a mosolyt, és
hallani a tapsot. Milyen szép ez valójában!

Az idén is helyet adott a Fabriczius József
Álta lános Iskola Mézesvölgyi épülete az É nek -
 lő Ifjúság Pest megyei minősítő kórus ta  lál  -
kozójának. Május 20-án a megnyitót kö ve tően
az iskola dísztermében zajlott le a verseny,
Szentendre, Gödöllő, Isaszeg, Üröm, Aszód és
Veresegyház általános iskoláinak 11 kórusa
részvételével. Ezen a szép tavaszi szom bat dél -
 előttön 501 csillogó szemű gyermek állt a zsűri
és az érdeklődő szülők elé. Az elhang zott
népdalok és kórusénekek mind egyike szívből
jövő dal volt, „az egész magyar lélek tükre.”
A szakmai zsűri: Igó Lenke az ELTE adjunk tu -
sa, zsűri elnök, Újváry Gézáné nyu gal mazott
szaktanácsadó és Györe Zoltán zeneszerző

által oda ítélt díjak mindegyike elis merés a
gyerekeknek és felkészítő tanáraik nak. Egy
olyan elismerés, ami jól mutatja a tu  dást, a
zene iránti elkötelezettséget és szere tetet.

Különösen kiemelkedő teljesítményt nyúj -
tott: az aszódi Csengey Gusztáv Általános
Iskola Gyermekkórusa, Énok-Nagy Levente
tanár úr vezényletével, továbbá a Fabriczius
József Általános Iskola „Tátika” kórusa, Ko -
vács Katalin tanárnő karvezetésével. Mindkét
kórus „A” minősítést ért el „arany diplo má -
val”, továbbá megkapták az „év kórusa” el   -
is merést is. A résztvevő kórusok elisme ré sé -
hez további 5 „arany”, 3 „ezüst” és 1 „bronz”

fokozatú minősítés került kiosztásra. A zsűri
döntése alapján „elismerő oklevelet” kapott
Kovács Katalin tanárnő „A különleges prog -
ram-összeállítás és a Kicsinyek Kórusa hang -
zásvilágának művészi megvalósításáért.”
Elismerő oklevelet kapott: Énok-Nagy Le vente
tanár úr „Az anyagszerű és művészi formálás
gyakorlati megvalósításáért.” A kórustalál ko -
zó ismételten megmutatta az ének hatalmát,
a dalban rejlő erőt. Gratulálunk a résztvevő
gyerekeknek és felkészítő tanáraiknak az
elért eredményeikhez, további sok sikert kí -
vánunk a kórusmunkában és az életben
egy aránt!                                               VERÉB JÓZSEF

Kedves, családias jellegű kalandozáson vettünk
részt az Innovációs Centrum nagytermében
megrendezett koncert alkalmával. Az ének szár -
nyán „behajóztuk” a világ legdallamosabb vi -
zeit. Olyan zeneszerzők művein keresztül is  -
merkedtünk a muzsika csodáival, mint többek
közt: Hubertus Weimer, Weiner Leó, Orlande
de Lassus, Johann Sebastian Bach, Bárdos La -
jos, James Moor, John Rutter, Kodály Zoltán.
Miről is szólt ez az utazás? A tavaszról, sze re -

lemről, megújhodásról. A szeretetről, a békébe
vetett hitről, a reményről, az életről. Különösen
magával ragadó volt dr. Fehér Anikó nép rajz -
kutató konferansziéja. Az egyedien, stílusosan
előadott meséi hallatán ifjúságom legszebb évei
jutottak az eszembe. Egy székely népmese ta -
nul sága a következőképpen szólt: „Higgyék
meg, ezen a világon a legnagyobb dolog a sze -
relem. Ha nincsen társad, vagy szeretetlen társ -
sal kell, hogy élj, olyan mintha örökké ho mály -

ban volnál. Ha van, kit szeress és tégedet is sze -
retnek, magad virág vagy és örökékig süt rád az
áldott Nap.” A Cantemus Kórus az idén ünnepli
fenn állásának 40. évfordulóját. Alapító kar na -
gyuk Vadász Ágnes egy beszélgetés al kal mával
a következőt mondta: „Amíg ők igénylik a közös
muzsikálást, addig én velük leszek!” Zongorán
közreműködött: Elláné Papp Katalin. Vezényelt:
Vadász Ágnes.                                       VERÉB JÓZSEF

Táncházas Néptáncgála
A Veresegyházért Kulturális Alapítvány szervezésében városunkban
hatodik éve tevékenykedik egy táncházas csoport, közismert nevén
a VÉKA táncház. Egyik legnagyszerűbb újításuk a rendezvényhez
kapcsolt rendezvény, vagyis különböző előadókat hívnak meg
rendszeresen programjaikhoz. Így került sor május 13-án, a sokak
által kedvelt Gyermek- és felnőtt táncházhoz kapcsolt „Tavaszi
Néptáncgála” megtartására. Helyszín a Váci Mihály Művelődési Ház
színházterme. Felléptek: a Bokréta Táncműhely néptánc csoportjai.
Fiatalok, iskolások mind megmutathatták tudásukat, vezetőjük
Almási Bernadett betanításával. A program meghívottjaként a műsort
gazdagították: a veresegyházi zeneiskola Sarjú zenekara, és a szadai

Czibere Táncegyüttes pergő lábú táncosai. A programot követően
kezdetét vette a hagyományos „Moldvai Táncház”, a Sültü együttes és
Bajzát Miklós közreműködésével.                                          VERÉB JÓZSEF

Fabriczius József Általános Iskola – ÉNEKLŐ IFJÚSÁG Pest megyei minősítő hangverseny

Váci Mihály Művelődési Ház – A TÁNCHÁZ NAPJÁN

Az énekszó ereje

Fotó: Veréb

Éljen a muzsika! „Gyertek, énekeljünk új éneket, a zene békét
ad.”                                        HUBERTUS WEIMER

Veresegyházi CANTEMUS KÓRUS tavaszváró koncertje

Fotó: Veréb

Fotó: Veréb

Botorka csoport
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Fabriczius József Általános Iskola – VERESI IFJÚSÁGI SZÍNHÁZ bemutatója

2008-ban, egy évtizede került megrendezésre az
első hangverseny. Az eltelt évek koncertjei sorra
bizonyították: a tanári hangverseny a város zenei
életében a legnépszerűbb események e gyike.
Olyan nagy az érdeklődés a zeneszerető közön -
ség részéről, hogy jóformán meghirdetni se kell,
jön nek az iskola növendékei és hozzák maguk -
kal a szülőket, nagyszülőket, barátokat, is me-
rősöket. Az Innovációs Centrum legna gyobb
létszámot befogadó terme minden eset ben ki csi -
nek bizonyult, a folyosót is igénybe kellet venni,
egészen a lépcsőházig a székek sokaságával.
Megérett a város egy koncert te rem re!
Az idei, jubileumi műsort a szervezők rendkívül
igényesen állították össze, a tizenegy produkció
mindegyike zenei csemegeként, kitűnő előadók

tolmácsolásában került „tálalásra”. Mintegy
meg részegítve a hallgatóságot. Vegyük mindjárt
a kezdést, két zongorán egy „nyolckezes”, de
nyolc előadó által. Akárhogy is számolom ez
bizony tizenhat kéz, de itt „váltófutásban” szólt
Smetana: C-dúr rondója. Bámulatos volt. Ide
kívánkozik az előadók listája: Bacsa Gabriella,
Borbély Tünde, Ella Gabriella, Elláné Papp Ka -
talin, Nagy Éva Cecília, Szabó-Bira Zsu zsan na,
Udvard Gizella és, hogy a férfiak is kép viselve
legyenek, Licsák Attila is szót kért a zon gora
mellett. Minden egyes művet Udvard Gi zella
tanárnő vezetett elő, értékes informá ciók kal
színesítve az amúgy is pergő ritmusú elő adást.
Sorra szólaltak meg a vonós, fúvós, rézfúvós és
ütőhangszeres zenei produkciók. Olyan elő -

adók kal, mint: Jakabné Sebestyén Erika, Necz
István, Neczné Alapi Katalin, Nagy Eszter, Mik -
lós Ágnes, Fritschéné Ambrus Gab riella, Kutas
Do minika, Szellingerné Kosik Dóra, Olajos
György, Iványi Álmos, Olajosné Kurucz Orsolya,
Ko vács Károly Dávid, Boldizsár Zsolt, Szellinger
Tamás, Kovács Zsolt, Nagy Nándor és a Zeneis -
ko la Big Band, élén Tóth Gyulával és az elma -
radhatatlan nagybőgőssel Mihálydeák Bar ná val.
Ünnepi hangverseny volt az idei koncert. Sokáig
fogunk még emlékezni rá, annál is inkább, mert
Pásztor Béla polgármester úr zárszavában a
következőket mondta: „Úgy látszik, van tele pá -
tia, amikor ez a csodálatos zene szólt, azon járt
örökké az eszem, hogy hol lehetne egy nagy ter -
met építeni. Megígérhetjük, hogy a zeneiskola
egy megfelelő környezetű koncerttermet kap, az
iskolai tetőtér beépítésre kerül. Köszönöm mind -
annyiuknak ezt a gyönyörű délutánt!” A hang  -
verseny vendége volt Eich László tan ke rületi
igazgató.

VERÉB JÓZSEF

Az évek során megszokhattuk már, hogy a Veresi Ifjúsági Színház
csoportjai minden évben nagy sikerrel szerepelnek a Weöres Sán -
dor Országos Gyermekszínjátszó Találkozón. Nem volt ez más -
képp az idén sem, a minősítőn résztvevő két színjátszó csoport, a
Tűz ma darak „arany”, míg a Tűztestvérek „ezüst” minősítést sze -
rez tek. A ver senyen előadott darabokról pedig úgy gondolták, élve
a le he tő séggel megosztják családtagjaikkal, barátaikkal és ter -
mé   sze tesen minden érdeklődővel, így május 21-én és június 1-jén
a Váci Mihály Művelődési Házban újra színpadra kerültek az elő -
adások.

Ácsné Csáki Ildikó drámapedagógus vezetésével elsőként az iskola
Színjátszó szakkörének alsós diákokból álló Szikrák csoportja mu -
tatta meg, hogy mit tudnak. Ők már két éve dolgoznak együtt. A
mos tani alkalomra Lázár Ervin klasszikus meséjével, a Nagyravágyó
feketerigó című előadással készültek, mely Kányádi Sándor és Zelk
Zoltán verseiből, valamint egyéb népköltészeti művekből állt. A tör -
ténet egy kisfiúról szól, aki nagyon vágyik egy barátra. Akit azonban
nehéz megtalálni, még akkor is, ha történetesen ott áll az orrunk előtt.                                                                                            

A Tűztestvérek ötödikes és hatodikos tanulók színjátszó csoportja,
akik A furulyafa című előadásukkal nemcsak a színjátszó találkozón,
hanem itt Veresegyházon is nagy sikert arattak. Különleges jelme -
zükért a verseny szakmai zsűrije különdíjban részesítette őket. A
da rabot tíz Lázár Ervin mese és egy vers alkotja. Az összeállítás ér de -

kessége, hogy az író minden meséjében elrejtett egy szeletet Cso da -
or szágból. Miről is szól a mese? A manógyár kifogástalanul működik,
Mumus pedig már nem fél semmitől, miközben December tábornok
harcba száll az idővel... A gyerekek minden egyes nézőt messzi tájak -
ra, a mesevilágba repítettek, akik örömmel vettek részt ezen a
va rázs latos utazáson.                                                                                                   

Az előadást a Tűzmadarak csoportja zárta, akik napjaink egyik leg -
ne hezebb kérdéséről, a válásról állítottak színpadra VÁL-SÁG-OK
cím mel egy megrázó történetet. Ez a produkció közös rendezés volt,
ahol Weöres Sándor versei mellett a szereplők saját gondolatai is
helyet kaptak. A darab egy kapcsolatot mutat be a kezdetektől, a
végső, utolsó pillanatig, és mindeközben az is kiderül, hogyan élik
meg a szülők ádáz harcát, végül a válást a gyerekek.  FÁRI FANNI

„A tanári hangverseny egy zseniális ötlet
volt. Népszerűsíti az iskolát, a zenei okta tást,
lehetőséget ad a tanároknak a meg mutat ko -
zásra, és támogatja az iskolai alapít ványt.”

TÓTH GYULA ZENÉSZ, ZENEISKOLAI TANÁR

Fotó: Veréb

Fotó: Fári Fanni

Lisznyay Szabó Gábor Alapfokú Művészeti Iskola – JÓTÉKONYSÁGI TANÁRI HANGVERSENY

Jubileumi hangverseny a Zeneiskola művésztanárainak részvételével

„Színház az egész világ”

A furulyafa
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VERES 1 SZÍNHÁZ: VÁNDOR ÉVA Jászai Mari-díjas színművésznő vendégjátéka

LOGO SZÍNTÁRSULAT: Carlo Goldoni: CHIOGGIAI CSETEPATÉ

A színpadon egy tál krumplival a kezében meg -
jelent Shirley Valentine (Vándor Éva), az élet
hétköznapjainak elszürkülésében is elragadóan
vonzó nő. Willy Russell darabja egy álmait
vesztett középkorú kétgyermekes család anyá -
ról, a türelmes feleségről szól. Olyan férjjel
meg áldva, akivel már beszél getni sem lehet,
mert csak hallgat, süketen, né mán. Olyan ez
mintha a konyhafalhoz szólna az ember. Míg
egy napon, a barátnője egy kéthetes görög or -
szági közös nyaralásra in vitálja. Hogyan fogja
ezt a férje elfogadni? Mit szólnak majd a gye re -
kek? Pillanatokon belül ebben a keserédes lírai
komédiában önma gunk helyzetére ismer het -
tünk, és ekkor tör tént valami, ami megrengette
a színpadot. Villámlások és mennydörgések
közepette sötétség borult a színházra, az utcára
és a városra. Veresegyház elsötétült!  Meg in -
dultak az égnek csatornái. Valahonnan előkerült
egy zseblámpa, melynek fénye mellett Shirley
Va lentine barátnőjével Görögországba uta zott.

A szünetet követően két gyertya lángja és a
nézők mobiltelefonjainak reflektorfénye mel lett
a varázslatos Mykonos szigetén ta láltuk ma -
gunkat. A tenger zúgása, a kék ég, a nap sütötte

teraszok, a hűsítő habok, Shirley és egy helybéli
férfi. Új korszak kezdődött! Egy néző a mű vész -
nő megjegyzésére: „Ennél a jelenetnél elvileg
zene szól” a telefonjáról bejátszott egy görög
táncot. Hát nem zseni á lis? Mire képes a Veres 1
Színház közönsége!

Vándor Éva kitűnő érzékkel és profiz mus sal
hi dalta át a mindent magába szippantó sö tét -

séget, egyszerűen ura lett az adott kö rül  mények -
nek. Néhol eltérve a szöveg könyvtől beleszőtte a
helyzet komikumát az elő adás ba. A színház
technikusainak igyekezete sem volt hiábavaló,
végül egy akkumulátoros ref lektor segítségével
kigyúltak a fények az esti szürkületbe hajló
görög tengerparton. A játék folytatódott, majd az
előadás utolsó percei ben felgyulladtak a szín -
padi lámpák és teljes pom pájában felragyogtak a
mykonosi tenger part fényei. A színház kö zön sé -
ge – ezen a rend hagyó, mondhatnánk egyedien
sa ját sá gos elő adáson – Vándor Éva játékának kö -
szön hetően felejthetetlen élmény része sé vé vált.
Ahogy a nézők egyike, Darvasi László meg fo gal -
mazta: „Vándor Éva Shirley sze repé ben egy olyan
felismerés, amely nemcsak meg  személyesítés
Shirley lényével, hanem ezen túlmutat, előa dá sa
nemcsak „mono drá ma”, vagy párbe széd. Felis -
merés, kapcsolat, találkozás a lélek szintjén.
Érintés, a szó ne mes értelmében.”

VERÉB JÓZSEF

2017. május 21-én és 27-én a Váci Mihály Művelődési Ház színpada egy
olasz kisvárossá, Chioggiává változott. A halászfalvak kedvesek, teli
vannak csipkével, jólelkű jegyzőkkel, de van egy hátulütőjük: a férfiak
mind a tengeren dolgoznak, heteken, sőt hónapokon át magukra hagyva
az asszonyokat. Ahol pedig sok a nő, ott kevés a békesség.

Carlo Goldoni darabját a Logo Színtársulat saját rendezésben vitte színre.
Annak ellenére, hogy a komédiát ennyi kéz építette fel, mégis egységes a
rendezési ív, ismétlődő motívumok tartják össze az egyes jeleneteket.
A commedia dell’arte bohócfiguráihoz híven itt is széles skálája jelenik
meg a mókás figuráknak, kezdve az asszonyoktól (Asiama Evelyn, Pásztor
Ildikó), akik különböző módokon – anyatigrisként vagy halláskárosult
tyúkanyóként – őrzik a családjukat; a lá nyokon át (Csom bor Renáta, Po zso -
nyi Fanni, Meskó Kin ga), akik úton út  fé len férjet kívánnak fogni – s

minde köz ben gáncsot vetni a másiknak. Persze az egész ről
csak és kizárólag Toffolo (Bene Dávid) tehet, meg a sült
töke, mármint az, amit az utcai árustól (Bulik Ilona) vá sárolt
a lányoknak. A nők fecsegnek, mert nem lehet vissza tartani
a mondanivalót, Beppe (Nervetti Viktor) morog, Titta Nane (Kre ne  dits Fe -
renc) dühöng, Toffolot meg akarják ölni, a Csibefaló Isidoro (Tég lás
Le vente), a bírósági jegyző meg az se tudja, miként tegyen rendet. Igazi ko -
mé diát láttunk további olyan fiatalok közreműködésével, akik lel kesen,
örömmel alakították a szerepüket, mint Kerstner Róbert, Ács Bence, Ma  rusz -
ki Csaba,  vagy éppen a bírósági kézbesítő karakterében Koválszky Tamás.

A díszlet és a jelmez Gedeon Boróka nevével fémjelzett. Ügyesen
használta ki a Művelődési Ház adta lehetőségeket, a díszlet egy félig festett
félig megépített móló és a messzi tenger látképe, a két, egymással szemben
álló család házaihoz az út száradó ruhákkal övezett. A jegyzőnél történt
események a vörös szőnyeg előtt, a kerek asztal mellett esnek. Használják
az ablakokat, a teremajtót, a nézőtéren a székek közti folyosót, Chioggia
nem csak elméletileg, de gyakorlatilag is betölti az egész teret.

A darab rengeteg feldolgozást ért meg 18. századi születése óta, s Ve resegy -
házon bebizonyosodott, hogy még mindig van létjogosultsága. A nők min dig
is hisztisek, ha férfi nélkül maradnak, s egyáltalán nem látnak más megoldást,
mint egymás arcát karmolni. De deus ex machina: a bíróság mindig segít!

A Logo Színtársulat nemrég ünnepelte ötödik évfordulóját. Megala ku -
lásuk óta több darabot is bemutattak, kisebb, nagyobb létszámmal, de
mindig nagy sikerrel. A Chioggiai csetepaté méltó a korábbi sikerekhez és
egyenes út a következőkhöz. Szeretnek játszani, és ez minden jeleneten,
minden mozdulatukon érezhető. A közös rendezés feltűnően jó egysége
is egy erős társulati összetartást feltételez. Színházat csinálni pedig csakis
szerelemmel lehet!                                                                           VERÉB ÁRNIKA

„Shirley Valentine mindig is képes volt meg -
látni a legtöbb helyzet mulatságos oldalát.
Az egykori lázadó gimnazista mára már fe -
leség és anya. Egy napon visszatekint eddigi
életére, és rádöbben: már régen elvesztette
álmait.” 

Rendhagyó önvizsgálat a Veres 1 Színházban

Fotó: Veréb

Fotó: Veréb

Sok nő, semmi béke!
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A legtöbb ember mikor meghallja a nevedet,
a megasztáros Pál Tomira, az énekesre gon -
dol. Mi volt előbb az ének vagy a színház?
A színház, mert már egészen kiskoromtól
kezd   ve érdekelt a műfaj. Édesapám igazából
nem örült a törekvéseimnek, mindig azt mond -
ta: „Azt szeretném fiam, ha egy rendes, nor  -
mális szakmád lenne. Aztán bánom is én,
mellette eljátszhatod életed nagy szerepét.”
Valami természettudományos elfoglaltságra
gondolt, érthető volt a részéről, mert hivatását
tekintve tanárember volt. Megfogadtam a szü -
lői intelmet, polgári foglalkozásomat tekintve
így lettem külkereskedelmi üzletkötő. De min -
den másképp alakult.                                                                                                                     
Felfedezett a színpad?
Nyolcosztályos gimnáziumba jártam, ahol
Parragi Mária vezette a színjátszókört. Tizen -
hat évesen kerültem a művésznő szárnyai alá,
életem első színpadi szerepe a Magyar Elek t -
rában volt. Majd követte a Bánk Bán előadása,
ahol a főszerepet már én kaptam meg. Érett -
ségit követően jelentkeztem a színművészetire.
Persze nem vettek fel, ekkor okulva az esetből
civil foglalkozás után néztem.
Azért nem engedted el teljesen a színházat,
hisz továbbra is a Földessy Margit színita no -
dájába jártál.    
Még gimnazistaként kezdtem az itteni tanul -
má nyaimat, több-kevesebb kihagyással 2008-ig
voltam a stúdió növendéke.
Az éneklés hogyan jött képbe?
Természetesen én is tagja voltam az iskolai
énekkarnak, majd próbálkoztam a Crazy Café
karaoke estjein. Ez egy új dolog volt. Az ének
oldotta a viszonylagos zárkózottságomat,
mely nek következtében szépen, lassan bon to -
gattam a szárnyaimat. Végül egészen fiatalon
megkaptam József szerepét. A rá következő év -
ben a Szentivánéji álom egyik mesteremberét
alakítottam, majd egymást követték a további
„margitos” szerepek és fellépések.

Hogyan kerültél a TV2 tehetségkutató prog -
ramjába?
2002-ben megismerkedtem Presser Gáborral,
a tanodában keresett az LGT műsorához fia ta -
lokat. Egy idő után elbeszélgettünk az akkor
induló Megasztár produkcióról. Végül is jelent -
keztem, a második szériára behívtak. Hat
év  a dot ért meg ez a széria, elmondhatom,
hogy a második volt a legsikeresebb. Közben
nagyon sokat koncerteztünk, sok helyen fel -
lép tünk. Nem gondoltam akkor sem, hogy
most aztán megoldódik minden álmom. Igaz,
nagyon ma gasra földobott, de nagy volt a törés
utána. Mikor vége volt, bevallom egy óriási űr
támadt bennem, amiben én nem találtam a he -
lyem. Három, négy évre megszűnt számomra
a szín ház is. Egyetlen dolog volt, ami a mű -
vészethez kötött: a szinkronizálás.                                                                                           
Hogyan kezdődött a filmszinkronizálás?                                                                                                               
2007-ben egy beszélgetés eredményeként,
mivel sok szabadidőm volt, teljesen ennek tud -
tam szentelni az életemet.  Egy volt a lényeg,
lehet itt sokat dolgozni, csak rá kell, hogy érjen
az ember. Ebben az időszakban külsős part -
ner  ként a Fővárosi Vízműveknél, a Kom mu -
ni kációs Osztályon tevékenykedtem.
Be kerültél a Veres 1 Színház társulatába. Mit
jelent ez neked? 
Tulajdonképpen az igazi színházi életet. Egy
olyan lehetőséget, ahol az ember teljes egé -
szében ki tud bontakozni. Mert a színház az
egy olyan műfaj, ahol érzelmekkel, saját lel -
künkkel játszunk. Az előadás erejéig bele bú -
junk valaki másnak a bőrébe. Az ő fejével
gondolkodunk, az ő érzelmeit éljük, ez egy
elképesztően ambivalens érzés.
Jó példa erre a Szép jó estét, Mr. Green! című
előadásotok.
Székhelyi Józseffel ezt a darabot megelőzően
az Egérfogóban és a Semmi pánikban ját -
szottunk együtt. Arról korábban fogalmam se
volt, hogy Jocó valójában egy elképesztően

varázslatos személyiség. Miután kö -
zelebbről megismertem, előkerült a

da rab szövegkönyve. Elolvasta. Azt mond -
ta: „Ez csodálatos, csináljuk meg!”

A Veres 1 Színház megcsinálta Jeff Baron
színművét, ahol Ross Gardinert Pál Tamás,
míg a zárkózott öregurat Mr. Greent, Szék -
helyi József alakítja. Pál Tamás a színház
harmadik évadának legsikeresebb darab -
jában Ross-ként lenyűgöző alakítást hozott.
Csillag született a veresi színházban.

VERÉB JÓZSEF

„Nagyon szorgalmas, melegszívű,
tehetséges fiatal kolléga. Ilyen li-
bi  kóka színdarabot nem is lehet
úgy játszani, hogy az egyik ka -
rakter lecsúszik a hintáról. Az
elkép zel hetetlen. Tomi nagyon
jó part ner.”

SZÉKHELYI JÓZSEF SZÍNMŰVÉSZ

MŰVÉSZPORTRÉ: PÁL TAMÁS előadóművész, színész, énekes

PÁL TAMÁS
•előadóművész, színész, énekes •
1981-ben Budapesten született
1997 és 2008 között a Földessy Margit vezette
Színjáték- és Drámastúdió növendéke
1999-ben érettségizett a Németh László Gimnázi-
umban
2002-ben a KOTK Oktatási Központ szerve zésé -
ben  „külkereskedelmi üzletkötő” OKJ végzettséget
szerzett
2002-től 2005-ig a Fővárosi Vízműveknél dolgozott
2002-ben háttérénekesként közreműködött az
LGT-fesztiválon
2004-2005 között a  TV2 Megasztár tehetségkutató
műsor második szériájának döntőse
2004-ben házasságot kötöttek  Lattmann Eszterrel,
egy fiúk született, később elváltak
2005-ben megjelent első nagylemeze „Amit adha-
tok” címmel
2007-től számtalan mozifilmben, sorozatban, ani-
mációs filmben szinkronizál
2013-tól 2016-ig a  HoldonGolf Projekt színházi
művészeti csoportnál színészként tevékenykedett
2014-től a Veres 1 Színház társulatának tagja

FÖBB SZINKRONSZEREPEI:
Mozifilmes: Nagyfater elszabadul, Race,
The Muppets, Szépség és a szörnyeteg, Baywatch
Sorozatbeli: Smallville, Dr. Csont, Szulejmán,
A szultána, Carter ügynök, Egyszervolt
Rajzfilmes: A hercegnő és a béka, Jégvarázs, Fanboy
és Chum Chum, Kedvenc Ed, Totál Dráma Sziget

FÖBB SZÍNHÁZI SZEREPEI:
Képzelt riport egy amerikai popfesztiválról – József
Szentivánéji álom – Vackor Péter
Ne most, drágám! – Harry
Hajmeresztő – Szenttamási Miklós
Az egérfogó – Giles
Semmi pánik – Mr. Kilroy
Szép jó estét, Mr Green! – Ross Gardiner
Anconai szerelmesek – Giovanni

ELISMERÉSEK:
„Veres Medve-díj" a Legjobb férfi mellékszereplő
kategóriában. Veresegyház 2017.

Szerencsés csillagzat alatt
Tamást 23 évesen ismerte meg az ország. Az eltelt évek során
hitelt érdemlően bebizonyosodott, hogy egy sokoldalú fia tal -
ember állt már akkor is a Tv2 Megasztár tehetségkutató második
szériájának színpadán. Mint „margitos” – hosszabb időn ke resz -
tül tanult Földessy Margit színitanodájában, ahol – tizennyolc
évesen már eljátszhatta a Képzelt riport József szerepét. Idővel a
szinkron szakma is felfigyelt a kellemes hangú, intelligens fiatalra,
nem is engedték el, azóta is foglalkoztatják. Az évek teltek, majd egy
szép napon megcsörrent a telefon. A vonal túlsó végén Venyige Sándor,
az akkor alakuló Veres 1 Színház művészeti igazgatója csak egy kérdést
tett fel. A válasz: „igen” volt. Találkozásunk napján a színház társulata egy
vendégjátékra Dombóvárra készült. Pál Tamással az indulás előtti órákban beszélgettünk,
arról az útról, amely egészen Veresegyházig vezetett.

Fotó:Veréb

Kultúra
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Kultúra

A cím számtalan értelmezési lehetőséget rejt magában, utal a ki -
állított művek tematikai elemeinek összetartozására, vagy éppen a
színek és formák közötti viszonyra. Az alkotó és a műtárgyak köz -
ti kapcsolatra. Gondolhatunk arra is, hogy a kötődés a két test vér -
város, Ipolyság és Veresegyház kölcsönös kulturális együtt mű kö -
dését, a két városban élő emberek összetartozását sejteti. A cím
nyitott, rajtunk áll, hogy miképpen értelmezzük. A két mű vész
elhozta alkotásaikon keresztül lelkük és szellemük világát. Ér de -
kes, töprengésre alkalmat adó kisplasztikákat és festmé nye ket.

Kutak Adrienn ipolysági kerami kus -
művész nem először jár városunkban.
2009-ben egy önálló kiállítással már be -
mutatkozott Veresegyház művészetet
kedvelő közönsége előtt. A mostani tár -
lat ra az elmúlt négy év alkotásaiból,
egye di látásmódjára és kifinomult alko -
tói bravúrjára jellemző fali- és tér plasz-
 tikai munkáiból állított ki egy válo ga -
tást. Lenyűgöző, bámulatos munkák,
ahol megtalálhatóak az egyedi raku ke -
rá miák, továbbá a kő, samott és por  ce -
lán anyagú alkotások. Kozák Csaba mű -
vészeti író, a következőképpen méltatta a művésznőt: „Új lá  tás -
módja, bátor anyagpárosítása, kifinomult technikai tudása, nem -
zetközileg is jegyzett munkássága okán nemcsak szeretem, hanem

tisztelem is ipar- és formatervezői életművét, ami úgy képes lebon -
tani a művészeti ágak klasszikus határait, hogy az alkalmazott
művészet által képzőművészeti szobrászattá nemesedik.”

Michaela Holotová-Bodnárová fia -
tal szlovák festőművész meglepően
sajátságos festményei, a terembe be -
lép ve szinte azonnal magával ragadják
a szemlélőt. Tucatnyi figurális és
nonfiguratív absztrakt, többségében
akril, olaj, vászon festmények. De tet -
ten érhető a viasztechnika alkal ma -
zása is. Több alkotásán visszaköszön
a művésznő portréja, egyéni saját sá -
gos megközelítéssel, mint a nőiesség
és az őszinteség alanya. Például a „Lé -
lek merülés” című festményein, ahol

a művészet eszközeivel ábrázolja önmagát, a mű alanyát és
tárgyát. Egyik legmegragadóbb alkotásán, a „Pillanat” című olaj,
vászon festményén röptükben állnak meg a madarak, mint ahogy
a pillanatot az objektív lencséje keretbe zárja. „Kísérletező művész,
eddigi munkássága azt bizonyítja, hogy sikeresen meg fogja
találni saját útját az absztrakt és az ábrázoló művészet határán.”
– mondta megnyitójában Kozák Csaba.
A kiállításmegnyitóról képes beszámolót olvashatunk a
http://felvidek.ma/2017/05/kotodesek-felvideki-muveszek-
kialli tasa-veresegyhazon/ cím alatt. A kiállítás megtekinthető:
2017. július 2-ig, az Innovációs Centrum Udvarház Galériában.

VERÉB JÓZSEF

Mikor kezdődött a fotográfia iránti sze re tete?
Középiskolás voltam, amikor a nagypapám
meglepett egy Ricoh kisfilmes géppel. Ab ban az
időben még nem volt okostelefon, bár mennyire
is furcsa, fotografálni csak fény   képezőgéppel
lehetett. Eleinte a köz vet len környezetemet, a
barátaimat, a csalá dunkat kaptam lencsevégre.
Majd jöttek a főiskolás évek, a pályakezdés, a
szakmai karrier építése és szinte észrevétlenül,
de elsodort az élet, elmaradtak a fotós sétáim.
Míg egy napon, 2006-ban újra kezdődött min -
den. A férjemtől kaptam egy Fujifilm FinePix
fényképezőgépet. Neki akkor már volt egy tükör -
reflexes Nikon gépe. Hobbi szinten el kezd tünk
együtt fo tóz  ni, célunk nem a tö ké le tes re való tö -
rekvés, hanem a pil lanat meg   örö kí tése volt. 
Az eltelt évek során a fényképeit hat önálló
kiállításon lehetett látni, gyönyörű felvé te leket

a természetről
és az ember al -
kot ta építészeti
cso dákról. Milyen
érzés egy ki állí tó te -
rem ben az érdeklődők
gyű rűjében állni?
Első kiállításom öt évvel ezelőtt Budapesten, az
egyik barátom szervezésében került meg    ren de -
zésre. Ő volt az, aki felfigyelt a lá tásmódomra.
Erősítette bennem a hitet, és biz tatott, hogy jó
úton járok. Mindig partner volt a közös fotókalan -
do zá saink ban, segített, támogatott, hogy fej lőd-
hessek. Első alkalommal szo kat lanul izgalmas
volt a kiállítás  meg nyitó. Vajon mit szólnak az em -
berek? Látják ők is a képeimben mindazt, amit én?   
A főiskola elvégzése után gazdasági terü le ten
helyezkedett el. Mennyire tudja össze egyeztetni

a szakmai munkáját a hobbi já val? 
1998-ban a Pénzügyi és Számviteli Főis ko -
lán diplomáztam, több munkahelyem is
volt. Tizenegy éven át töltöttem be egy
nem zet közi humánerőforrás szolgáltató

cégnél a gazdasági igazgatói posztot, majd
egy in for matikai vállalatnál voltam üzletág -

vezető. A mindenkori munkámhoz is szük -
séges a fo tós látásmódom, az, hogy összetetten,
a leg apróbb részletekig képes legyek meglátni a
folyamatokat. A munka és a fényképezés jól elfér
egymás mellett, mondhatnám azt is, hogy egy
cipőben jár. Rengeteget tanultam és dolgoztam,
míg eljutottam idáig, megtanulni alkotó módon
látni a világot. Ebből adódóan dédelgetek egy
titkos vágyat. Átadni a megszerzett tudást, itt
első sorban a fényképezés iránt érdeklődő gye -
rekekre gondolok. Mindemellett készülők a
he te dik kiállításomra is, melyet az egyik barát -
nőm mel közösen rendeznénk meg.
Köszönöm a beszélgetést, gratulálunk az elért
eredményeihez! VERÉB JÓZSEF

Kötődések

COOP GALÉRIA – Év fotósa 2016 Veresegyház fotópályázat

Fotó: Veréb

Fotó: Veréb

„A fotózás számomra egy hobbi, az a tevé -
kenység, amely leginkább ki tud kap csolni.
Egy-egy fénykép megkom po ná lá sa, elkészítése
közben megszűnik a külvilág, a hétköznapi
feladatok, a problémák és csak egy cél lebeg a

szemem előtt: meg találni és megörökíteni az
adott hely legszebb arcát.”      TÖRŐCSIK ANIKÓ

Kutak Adrienn

Michaela
Holotová-Bodnárová

Udvarház Galéria • KUTAK ADRIENN keramikusművész és MICHAELA HOLOTOVÁ-BODNÁROVÁ festőművész közös kiállítása

Anikó nyerte az AXUS Art Képkeretezés által meghirdetett „Év fo tósa
2016 Veresegyház” fotópályázatot. A szakmai zsűri dön tése alapján
a kiállításra benevezett fotográfiája, a ve  resegy házi Öreg-tó víz -
tük rében, a parti sétány témájú szépia szín árnyalatú kom po-
zíciója kapta az I. díjat. A nyer  tessel az eredményhirdetést kö -
vetően az életéről, szakmai mun ká já ról és legfőbb kedv te léséről,
a fény ké pezésről beszél gettünk.

Interjú Törőcsik Anikó fotográfussal

Fotó: Veréb
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Fiataloknak, fiatalokról

Hogyan történt az első „találkozásod” a jég -
koronggal?
A bátyám kezdett először a családban hokiz -
ni, egy idő után én is kedvet kaptam a hoki-
hoz és négy évesen beírattak a szüleim a ve -
resegyházi Gepárdok csapatába. Ekkor még
leginkább csak bóját tologattam, így tanultam
meg jégkorcsolyázni.
Mi következett ezután?
Pár évvel később csapatot váltottam, így ke -
rül tem a Dragon Skorpiókhoz. Később meg -
vál tozott a csapat neve és az emberek is ki cse-
 rélődtek, ezért ismét váltás következett. Az
UTE-hez igazoltam. Itt 3 vagy 4 évet töltöt-
tem, de a kölyök szezon végével egy kor osz -
tályt feljebb kellett volna lépjek, amit sem én,
sem a szüleim nem akartunk. Elérkezettnek
láttuk az időt, hogy külföldön is szerencsét
próbáljak.
Hogyan indultatok el?  
A szüleim küldtek több csapathoz is email-t,
egy kis portfólióhoz hasonló anyaggal, ezzel
jelezve, hogy ha van lehetőség, akkor elmen-
nék egy próbajátékra hozzájuk. Több csapat -
tól is kaptunk visszajelzést, de végül a svájci
Basel játékosa lettem.
Hogyan zajlik egy próbajáték hokis körök-
ben?
A többi sportághoz hasonlóan nálunk is végig
kell a csapattal csinálni két-három edzést, a -
mi alatt az edző megfigyel és eldönti lát-e a
já tékosban potenciált.
Itt is elég fiatal voltál még. Hogyan élted
meg? Csak jó lehetőségnek tűnt arra, hogy
új embereket, új csapatot ismerj meg, vagy
volt benned feszültség?
Persze, volt bennem némi feszültség, de ak -
kor még nem éltem annyira át, hogy ez a lé -
pés, az egész karrieremre hatalmas hatással
lehet. Sokkal inkább azon izgultam, hogy egy
teljesen másik országban kell teljesítenem,
ahol nem ismerek senkit, sőt a nyelvet sem
értettem még akkor. Végül persze rájöttem,
hogy emiatt feleslegesen aggódtam, hiszen
angolul már akkor is jól tudtam, így sikerült
mindenkivel kommunikálni.

Az, hogy
felvételt
nyertél a
Baselbe a
csa ládod éle -
té ben is nagy vál-
tozást hozott.
Így van, először nem is tudtuk
eldönteni, hogy csak én költözzek, vagy men-
jünk mindannyian. Végül együtt mentünk.
Kerestünk egy iskolát, ahol a sportolást nagy-
ban támogatják, így már ez sem jelentett ne-
hézséget. Az első évben még saját nyelvta -
nárt is kaptam, hogy rendesen tudjak haladni
a tananyaggal.                                                                                                                                         
Mennyire más a kinti oktatás?
Lehetséges, hogy Magyarországon is vannak
kevésbé szigorú iskolák, de az alapján, ahova
én jártam, kint sokkal szabadabb. Míg itthon
öt, maximum tíz perces szünetek voltak,
ebéd szünet pedig egyáltalán nem is volt, ad -
dig kint minden óra között van 15 percünk
pihenni, és van egy másfél órás ebédidőnk is.
Persze ez azzal jár, hogy tovább vagyunk is -
kolában, mégis kevésbé érzem fárasztónak.
Mennyire volt nehéz a beilleszkedés akár a
csapatba, akár az iskolába?
A csapatba könnyű volt, mert volt közös té -
ma, közös érdeklődési kör, egy volt a célunk.
Az osztályba nem tudtam beilleszkedni, nem
is a nyelv vagy a közös téma hiánya miatt,
egyszerűen nem tetszett az a közösség. Volt
egy-két jó barátom, de a többséggel nem
nagyon beszélgettem.
Mára a Zürich játékosa vagy. Miért váltottál?
A Basel egy második ligás csapat, és ennél
több tudást és erőt éreztem magamban, fej lőd -
ni akartam. A válogatott edzőnk Zürichben
volt edző és megkerestük őt, hogy tud na-e
nekünk segíteni. Nagyon segítőkész volt és
leszervezett nekem egy próbajátékot. Ez már
év végén volt, a háromnapos játék után szól-
tak, hogy jöhetek a szárazföldi  felké szü lésre.
Teltek az évek és közben az U18-as magyar
válogatottba is bekerültél. Mesélj erről egy
kicsit, kérlek.

A válogatott edzők megkérik a csapatok ed -
ző it, hogy ajánljanak pár embert, akikben ők

látnak fantáziát. Majd ezek a gye re -
kek együtt töltenek egy-két-

vagy három napot, ahol
a válogatott edzői

meg figyelik őket.
Így kerültem be
én is. Először az
UTE-ből küldtek
el erre a váloga -
tás ra, és aztán
egyre többet hív-

tak ezekre a kö -
zös, válogatott

ed zé sekre.
Mi fogott meg ennyire

ebben a sportban?
Leginkább a gyorsaság és az ad -

re nalin, valamint az, hogy csapatsport.
Amikor nyerünk, akkor együtt örülünk, vi -
szont amikor veszítünk, akkor sem vagyunk
egyedül és szerintem ez sokat jelent. Sokkal
könnyebb feldolgozni, ha elrontunk valamit,
mert az sem csak egy ember felelőssége.
Mennyire érzed másnak a te életedet azok -
kal szemben, akik nem élsportolók?
Szerintem nekik is meg van a kihívás az éle -
tükben, hiszen nekik a suliban kell sokkal
job ban teljesíteni. Nekem az iskola kicsit hát -
rébb marad a hoki miatt, de mindannyian
akkor tudunk majd nagy sikereket elérni a
jövőben, ha a saját céljainkat sikerül elérni.
Nem sok 16 éves fiatal mondhatja el ma gá -
ról, hogy már több újságcikk és tévé felvétel
készült róla. Milyen volt az első alkalom?
Először elég stresszes volt, emiatt sokszor
belerontottam, de mint minden, ez is a gya -
kor laton múlik. Úgy érzem, egyre nyugod-
tabb tudok maradni ezekben a helyzetekben,
aminek köszönhetően összeszedettebb is
vagyok. Már nem vallatásként kezelem az in-
terjúkat, sokkal inkább csak, mint egy beszél-
getést.
Mi az álmod? Hova szeretnél eljutni?
A közeljövőre nézve az U18-as válogatottal az
utolsó évemben szeretnék még egy világbaj -
noki címet szerezni, aztán az U20-al meg
jöjjön, amennyi csak tud. A későbbiekben pe -
dig, mint minden jégkorongozónak, aki profi
szinten szeretne játszani, így nekem is az a
cél, hogy az NHL-ben hokizhassak. Én most
úgy érzem, hogy erre jó esélyeim vannak, és
ha tényleg minden nap ezért keményen dol-
gozom és a száz százalékot nyújtom, akkor
bízom benne, hogy megvalósulnak a terveim
és a vágyaim.                                                                        

FÁRI FANNI

FIATAL TEHETSÉGEINK

EGY VERESI FIÚ SVÁJCBAN
Révész Marcell jelenleg Svájcban él, viszont a jégkorongozó pálya-
futását itt kezdte Veresegyházon még négy évesen, azonban ma
már a Zürich csa patát erősíti. Emellett az U18-as és U20-as
korosztály ma gyar válogatott hokisa, aki már büszkélked-
het egy világbaj noki címmel. Egy sérülés miatt az idei
Bled-ben ren dezett világbajnokságon nem tudott részt
venni, így a húsvéti szünetet Veresegyházon töltötte.
Ez alkalomból be szél gettem vele.

Fotó: Révész Dávid

RÉVÉSZ MARCELL JÉGKORONGOZÓ
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Életmód

Megdöbbenve nézem nap mint nap, hogy
az edzeni járók nagy része mennyire nem
foglalkozik a bemelegítéssel. Bejönnek a te -
rembe, végeznek három karkörzést, az tán
felveszik a legnagyobb kézi súlyzót vagy
felpattannak a futó-
padra és nyomják.
A 20-as életévekben
leg több ször ennek
nincs komoly kö -
vet kezménye, mert
a szervezet még
friss, üde és fiatal, a
fájdalmat is jól tű ri,
de 30 tájékán már
kezd kellemetlen
len ni a dolog, és a
40-esek, amikor nem múlik a fájdalom, ak -
kor eljutnak odáig, hogy kihagynak egy
gya korlatot inkább, mert „an nál mindig
fáj”. Ezek a „versenyzők” szép lassan el -
tűnnek a teremből  mert fáj minde nük. Pe -
dig egyetlen dolog hiányzik csak, a meg -
felelő bemelegítés és persze a nyújtás az
edzés végén. Annyi, de annyi sérülés meg -
előzhető lenne azzal, ha mindig meg fe -
lelően és alaposan bemelegítenénk! Nem

csak az izmainkat, de az idegpályákat is be
kell melegíteni, ráhangolni az edzés alatti
terhelésre. Ezt is az edzés részeként kellene
kezelni, ugyanúgy, mint az egyes gyakor-
latokat, hiszen az egészségünkért edzünk.

Az első és legfon to -
sabb dolog, hogy
soha ne végezzünk
olyan gyakorlatot,
ami fájdalmat okoz,
mert azzal csak sú-
lyosbítjuk a sé rü -
lést. Mindenképpen
át kell gondolni az
ed zést még mielőtt
a sérülés króni kus -
sá válik. A fanatiku-

sok nyilván semmi pén zért nem hagynak
ki edzést, de ezzel könnyen a 22-es csap -
dájába eshetnek. Ha ráedzünk a sérü lésre,
vagy túl korán visszatérünk az ed zé sek hez,
akkor a sérülés talán soha nem fog el múlni.
A rege neráció gyorsítása és a sé rü lés súlyos -
ságának csökkentése ér de kében:
1. tudd abbahagyni az edzést!
2.a regeneráció 4 alapvető eleme: pihenés,

jegelés, nyomás, rehabilitáció.

3.eddz kisebb súlyokkal és magasabb is-
métlésszámmal.

Egy sérülésből felgyógyulni hetek vagy hó-
napok kérdése is lehet, ez személy- és per-
sze sérülés függő. A gyógyulás nagyban
függ a vérellátástól. Minél erősebb és táp -
anyagban gazdagabb a vérellátás a sérült
te rületeken, annál gyorsabb lesz a gyó -
gyulás.
Sajnos úgy vagyunk kitalálva, hogy ahogy
idősödünk, annál nehezebben regeneráló-
dunk. Ezt el kell fogadnunk.
(Segédletek: Sportanatómia, Orvosi lexikon
a családnak)

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

GYŐRI RITA ÉS VIGH MERCÉDESZ ROVATA

info@fittenveresen.hu
30 509 5084

Facebook/Fitten Veresen

EDZÉS SÉRÜLTEN?

DIETETIKA:  Asiama Evelyn rovata

Keverjük a szezont…
Az való igaz, hogy bizonyos táp lálé kok -

kal befolyásoljuk a kémhatást, na de nem
a vérét, sem a sejtközi vagy a sejten belüli
folyadékét – ahogy állítják a „szakértők” –
, hanem a vizeletét. A humán szervezet
vérének pH-ja élettani körülmények kö -
zött 7,37-7,43 között mozog. Ha ebből a
finom egyensúlyból kibillen, az keringési
problé mákat, sőt kifejezetten életveszé-
lyes állapotot eredményez. Hazugság azt
állítani, hogy a „savasító” ételek elsa va -
sítják a szervezetet, ennél szerencsére jó -
val bonyolultabb rendszer az emberi
szer vezet. 

Ha nem létezik, mégis mi történik?

Addig, amíg a valóban kiegyensúlyozott
és változatos táplálkozásra törekszünk
(magas élelmi rostbevitel, hozzáadott cu -
kor tartalom csökkentése, bőséges folya -
dék pótlás stb.), fizikai aktivitás rend sze -
resítésével, valamint mentális egész sé -
günk javításával, természetesen hasz-
nunk ra válik az életmód-reformálás.

Azonban a sokszor ellentmondásos ta -
nácsok miatt helytelenül szűkül be az
étrend egy-egy nyersanyagcsoportra, sőt
szinte észrevétlenül egy cég vagy forgal-
mazó saját termékeire.

Ha speciális élelmiszerekre, étrend-ki -
egészítőkre költünk, amellett, hogy pénz -
tárcánk hamarabb fog lefogyni, mint mi

magunk, betegségek esetén a „félre ke -
zelés” miatt súlyos hibát is követünk el. 

A lúgosítást propagáló oldalak érvrend-
szerei tudományosan nem megalapozot-
tak, téves feltevéseken és „elméleteken”
alapulnak. Legyünk bátran szkeptikusak,
és emlékezzünk néha vissza biológia ó -
ráink egy-egy szösszenetére! 

ASIAMA EVELYN, DIETETIKUS

EVELYN.ASIAMA@DIAVITAS.COM

NYÁR ELEJEI HÓBORTOK

– A lúgosítás mítosza
Gyakorta olvasunk divatos blog bejegy zé seket, közismert személyek tanácsait: lú-
gosítani kell, mivel a szervezet elsa vaso dá sa elhízáshoz vezet, emellett különböző
betegségek egyértelmű forrása. És ezután következnek az egymásnak erős en ellent-
mondó javaslatok és tanácsok. Nos, mi az igazság?
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U12-es csapat

VERESEGYHÁZI VÁROSI SPORTKÖR EREDMÉNYEI

Kézilabda Szakosztály
Felnőtt (Pest megyei bajnokság Rájátszás 9–12. helyért elődöntő 2. mérkő -
zés/23 csapat)

05.07. Mogyoródi KSK – Veresegyház VSK 29 – 26
Összesítésben: Veresegyház VSK – Mogyoródi KSK 55 – 57
Felnőtt (Pest megyei bajnokság Helyosztó 11. 1. mér kőzés 11. helyért/23 csapat)

05.21. Veresegyház VSK – Vecsés SE II 28 – 37
Junior (Pest megyei bajnokság Rájátszás 1-4. helyért, elődöntő 2. mérkő zés)

05.07. Veresegyház VSK – Gödöllői KC 28 – 37
Összesítésben: Veresegyház VSK – Gödöllői KC 57 – 66
Junior (Pest megyei bajnokság Helyosztó 3. helyért 1. mérkőzés)

05.21. Veresegyház VSK – Abonyi KC 31 – 33
Serdülő (Országos Serdülő bajnokság F1 csoport Alsóházi rájátszás)

05.07. Szigetszentmiklós II. – Veresegyház VSK 30 – 24
05.13. Veresegyház VSK – Szent István SE 27 – 30
U9 (Országos Kisiskolás bajnokság Pest megyei Régió)

05.21. Veresegyház VSK – Diósdi DSE 6 – 7
Budakalászi SC – Veresegyház VSK 15 – 10

Labdarúgó Szakosztály
Felnőtt (Pest megyei II. osztályú bajnokság Északi csoport) 
04.30. Vác-Deákvár SE – Veresegyház VSK 0 – 2
05.07. Veresegyház VSK – Piliscsaba SE 0 – 2
05.17. Városi SE Dunakeszi – Veresegyház VSK 3 – 2
05.21. Veresegyház VSK – Leányfalu SE 3 – 1
U19 (MLSZ III. osztályú utánpótlás bajnokság Közép-Keleti csop.) 
04.29. Veresegyház VSK –  Rákosmente 0 – 9
05.14. Veresegyház VSK –  Pásztói ULC 19 – 0
05.20. Nagykáta SE –  Veresegyház VSK 2 – 1
U17 (MLSZ III. osztályú utánpótlás bajnokság Közép-Keleti csop.)
04.29. Veresegyház VSK –  Rákosmente 0 – 5
05.14. Veresegyház VSK –  Pásztói ULC 6 – 1
05.20. Nagykáta SE –  Veresegyház VSK 3 – 4
U16 (Pest megyei I. osztályú utánpótlás bajnokság) 
05.11. Veresegyház VSK– Sülysápi Gyerekfoci SE 5 – 3
U14 (Pest megyei I. osztályú utánpótlás bajnokság) 
05.16. Veresegyház VSK – Tököl VSK 4 – 3
05.21. KID FC Abony – Veresegyház VSK 12 – 1
Öregfiúk (Pest megyei Öregfiúk bajnokság Közép csoport) 
05.02. Gödi SE – Veresegyház VSK 2 – 1
05.08. Vácrátóti KSE – Veresegyház VSK 0 – 0
05.15. Fóti SE – Veresegyház VSK 1 – 4

Sakk Szakosztály
Pest megyei csapatbajnokság I/A csoport (5 táblás)
05.07. Aszód – Veresegyház 2 – 3

KÉZILABDA UTÁNPÓTLÁS
Véget ért a szezon a Veresegyház VSK U12-es utánpótlás kézi -
labda csapata számára is. A Kovács László régió alapsza ka szából
csoport harmadikként jutottak fel a Felső ház ba, ami már ön-
magában is az elmúlt évek egyik legnagyobb sikere. A csoportból
az idény elején álomként emlegetett országos elődön tőbe jutás
sajnos nem sikerült, mivel a legtöbb szoros mér kőzést – sokszor
végig vezetve – az utol só percekben bukták el a srácok. Így a
csapat a Régió Bajnoka csoportban folytatta sze replését, ahol ter-
mészetesen a cél az első hely megszerzése volt. 
Ebben a csoportban olyan csapatok voltak az ellenfelek, akikkel
a szezon során már találkoztunk, de most végre nekünk jött ki jól
a lépés a végjátékban. A Veresegyház VSK csapata négy győ -
zelemmel és egy döntetlennel, veretlenül a Kovács László Régió
Bajnoka csoport ezüstérmese. Külön öröm, hogy a csapat három
kiemelkedő tagja – Kardos Márton, Tósa Tamás Bendegúz és
Bárány István – is a csoport góllövőlistájának elején, a legjobb
10-ben végzett.  Jövőre cél az országos döntőbe kerülés!
Eredmények:
Veresegyház VSK – Budai Farkasok NKFT 20 – 18 
Veresegyház VSK – Vecsés SE 25 – 22 
Veresegyház VSK – Budaörs 24 – 24 
Főnix ISE – Veresegyház VSK 16 – 23 
Százhalombattai VUK SE – Veresegyház VSK 21 – 23

EDZŐ: FÜLÖP ANDREA

IV. VÁROSAVATÓ KUPA
FÉRFI KISPÁLYÁS LABDARÚGÓ TORNA

VERESEGYHÁZ

2017. JÚNIUS 25. (VASÁRNAP) 8.00 ÓRA
HELYSZÍN:

Veresegyházi Városi Sportkör Sporttelep
MŰFÜVES PÁLYÁI

(Veresegyház, Csokonai utca 2/A)

RÉSZTVEVŐK: 10 fős férfi csapatok 
A KUPA LEBONYOLÍTÁSA:

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

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

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

A benevezett csapatoknak elküldjük a részletes versenykiírást.
NEVEZÉSI DÍJ: NINCS

NEVEZÉSI HATÁRIDŐ: 2017. június 19. (hétfő) 16.00 óra
BŐVEBB INFORMÁCIÓ: Baranyó Csaba +36 20 9749 686
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Azt már megszokhattuk, hogy a Veresi Küzdősport Egyesületben
mindig történik valami extra. Versenyeken sikert sikerre halmoz-
nak, hét különböző sportágban gyűjtik az érmeket hazai, nemzet -
közi, illetve világversenyeken is. Újabb és újabb programokkal
teszik színessé napi munkájukat, tevékenységüket. Az egyesület
elnökének, Ilyés Gyulának a hívó szavára rendszeresen illusztris
vendégek látogatják meg őket.

Március közepén a négyszeres olimpikon, olimpiai ezüstérmes,
háromszoros VB bronzérmes, háromszoros Európa bajnok Ung -
vári Miklós, május elején pedig Magyarország máig egyetlen judo
olimpiai bajnoka, dr. Kovács Antal, vagy ahogy a közvélemény
1992-ben megismerte: „Atom Anti” látogatott el Veresegyházra. 

Ritkán látható hatalmas tömeg várta a jelen judo sport legna -
gyobb alakjait. A legendák közvetlenek, barátságosak voltak.

Mindketten edzést is vezettek és természetesen az autogramosztás
sem maradhatott el.

Ősszel Budapesten lesz a soron következő világbajnokság.
Ungvári Miki azt mondta, valószínű, hogy ott búcsúzik aktív
pályafutásától. Az biztos, hogy egy emberként fogunk szurkolni,
hogy úgy zárhassa le versenyzői karrierjét, ahogy azt ő szeretné. 

Kovács Antal a civil életben is megtalálta számítását, a Paksi
Atomerőmű kommunikációs igazgatójaként dolgozik. Elhozta
olimpiai aranyérmét is, ami nagy sikert aratott. Mesélt a célokról,
a tanulás fontosságáról, felejthetetlen élménnyel ajándékozva meg
a megjelent judosokat, szülőket, edzőket. Magával ragadó stílusa
komoly motivációt jelentett mindenki számára.

•
A VERESI KÜZDŐSPORT EGYESÜLET MÁJUSI EREDMÉNYEI

MÁJUS 7. CSEPPKŐ NEWAZA KUPA, BUDAPEST
Öt arany, egy ezüst, két bronzérem és egy különdíj az egyesület
mérlege! Judos pályafutásuk elején járó ifjú judokáknak rendez -
tek versenyt Budapesten. A viadal különlegessége az volt, hogy
sajátos nevelési igényű gyermekek versenyezhettek ép társaikkal.
A Veresi Küzdősport Egyesületet nyolc ifjú versenyző képviselte.
Nem is akár hogyan! Öt arany, egy ezüst és két bronzérem,
valamint egy különdíj a napi termés!
Aranyérmes lett Vári Ajna, Nygaard Emese, Szabó Dávid, Cse-
peli János és Zsoldos Péter. Ezüstéremnek örülhetett Palya Alex,
aki a legharcosabb versenyzőnek járó különdíjat is hazavihette.
Bronzérmet szerzett Budovinszky Döme és Molnár Máté.

MÁJUS 20. II. BUDAKESZI KEMPO KUPA
A Veresi Küzdősport Egyesületet öt harcos képviselte! A Submis-
sion versenyszámban indultak, hárman esélyesként, ketten pedig
most debütálóként várták a rajtot. Szabó Zsófi és Ballon Andi
először indultak kempo versenyen. A judo tudás, a remek fizikai
és mentális állapot azonban mind-mind olyan tényezők, amire
bőven lehet alapozni. 

Ballon Andi a döntőben a mezőny egyik legtapasztaltabb ver -
senyzőjével harcolt az aranyért, de ellenfele rutinosabb volt nála
így egy szépen csillogó ezüsttel lett gazdagabb.

Szabó Zsófinak, aki szintén először vett részt kempo viadalon,
saját súlycsoportjában nem volt ellenfele, így két (!) súlycsoport-
tal feljebb, nálánál 13 (!) kg-mal nehezebb ellenfelekkel küzdött
meg. A döntőbe könnyedén beverekedte magát, ott azonban nem
bírt a nálánál lényegesen erősebb ellenfelével. Ő is egy ezüstérem-
mel zárta a napot.  Hegyi Dávid folytatta a sort, ellentmondást
nem tűrően lett súly cso portja legjobbja. Gaál Bendegúz követ ke -

zett, aki szintén megnyerte kategóriáját,
jelezvén, hogy ve le is számolni kell a jövő -
ben a válogatásnál.

Aztán jött a „Király Kategória” a nehéz -
súly. Kerstner Robi már több sportágban bi-
zonyította, hogy a világ élvonalába tartozik,
most ezt újra megerősítette. A mindent el -
döntő mérkőzésen az egész csar nokban
leálltak a küzdelmek, mindenki a gigászok
csatáját nézte. Robi nagyon ke mé nyen har-
colt és mérkőzésen   diadalmaskodott. Min-
den versenyzőt csak di csérni lehet, nagyon
szépen küzdöttek, igazán nagyon jól dol -
goz tak, szép eredményeket értek el.
FELKÉSZÍTŐK: ILYÉS GYULA ÉS KERSTNER RÓBERT

Ilyés-Dubecz Dorottya, dr. Kovács Antal és Ilyés Gyula

Kerstner Róbert, Ungvári Miklós, Ilyés Gyula

ERŐEMELÉS

2017. 05. 12-14 között került megrendezésre Eger -
ben a MA GYAR PROFESSZIONÁLIS ERŐ EMELŐ
LIGA KUPA.
A három napon át tartó ver se nyen közel 700 ver seny -
ző sze repelt. Kovács Krisztián tűz oltó főtörzs őr mes -
ter két kate gó riában 110 kg-os súly csoport  ban Open
Raw gug go  lásban és Open EQ fek ve  nyomásban mé -
ret tette meg ma gát és mindkét kategó riában sike rült
a dobo góra állnia. 110 kg-os kategó riá ban, az Open
EQ  fekvenyo másban 210 kg-os teljesít ménnyel a II.
helyet, míg az Open guggolásban 215 kg-os teljesít-
ménnyel a III. helyet szerezte meg.

JUDO LEGENDÁK, LEGENDÁS JUDOSOK
VERESEGYHÁZON!
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I. TÁJFUTÓGÁLA

A Gyermekliget Általános Iskola januárban úgy döntött, hogy tan-
rendjébe illeszti a tájfutást. A Ku bik-Wekerle O-team szakmai hát-
terével az iskola igazgatója és pedagógusai széleskörű szakmai
program létrehozásába fogtak. En nek lényege, hogy a tájfutás –
amellett, hogy színesíti a heti testnevelés órákat – olyan elméleti
tudást is biztosít, amely számos tantárgyban hasznosítható, illetve a
gyerme keknél olyan készségeket fejleszt, me lyeket az élet minden
területén használ hatnak.
Az iskola vezetése bátran felvállalta, hogy az első négy hónap ered-
ményeit tájfutó gála keretében méri fel, melyre meghívtuk a finn

nagykövetséget. A képviseletükben megjelent nagykövet-helyettes
asszony és asszisztense őszinte elismeréssel adóztak a kezde mé -
nyezésnek. Nem csak megnézték, de részt is vettek a 80 tanulóval
együtt a parkban felállított tanpályák teljesítésében. Véleményük
azért fontos, mert Finnország a tájfutás őshazája. Megerősítették,
hogy a kezdeményezés jó úton halad, és megállapodtunk a további
szakmai együttműködésben.

WEKERLE BALÁZS DR. • AWEKERLE@AWEKERLE.HU

TÁJFUTÁS KARATE

ATLÉTIKAI DIÁKOLIMPIA PEST
MEGYEI DÖNTŐ, ALBERTIRSA

Szép eredményeket értek el a Fabriczius
József Általános Iskola sportolói!
Megyeri Tibor: távolugrás 561 cm ezüst -
érem, 100 m 12,1 mp 4. hely.
Tóth Máté: magasugrás 165 cm, bronzérem.
Nemes Nóra, Szabó Enikő, Sulyán Alexa,
Tábori Sára összetételű 4×100 m váltó,
bronzérem.
Horváth Máté: távolugrás 451 cm 4. hely,
kislabdahajítás 48,57 m 5. hely.
Sulyán Alexa: távolugrás 447 cm, és 60 m
8,5 mp egyaránt 6. hely.
Skultéti Jázmin: távolugrás 455 cm, 6.hely.
Németh Levente: több próba 8. hely.
Bunda Bíborka: 300 m 49,33 mp 9. hely.
Bíró Rozália: 600 m 1,57 mp, 10. hely.
Az egyéni számok dobogós helyezettjei
bejutottak az országos döntőbe!

NEMZETKÖZI ATLÉTIKAI GYERMEK-
VERSENY, DEBRECEN
Kiváló eredmények, egyéni csúcsok!
2005-ös korosztályban Sulyán Alexa 60
méteres síkfutásban 8,54 másodperces
idejével aranyérmes helyen száguldott a
célba,  távolugrásban 472 centiméteres ug -
rá sával a dobogó második fokára állhatott.
Horváth Máté kislabda-hajításban 50,51
mé teres dobásával arany, míg 465 centi mé -
teres távolugrásával ezüstérmet vehetett át.
Szabó Enikő magasugrásban elért 130
centiméteres eredményével a bronzérmes
helyre „ugorhatott” fel,
Tábori Sára kislabda-hajításban 40,28
méterrel 4. és Csernák Anna a 2007-es
korosztályban távolugrásban 361 cen-
timéterrel az 5. helyen végzett!

TESTNEVELŐK:
HEGEDŰS GABRIELLA, SZALMA RÓBERT

Látványos bemutatót tartott a Reiniku Kyokushin Karate
Klub a veresegyházi gyereknapi programon. Az alaptech-
nikákon túl full-contact küzdelmeket, tégla- és fa töréseket
láthattak a nézők.

HORVÁTH ÁGNES

Sulyán Alexa

A 4×100 m váltó csapat tagjai

ATLÉTIKA
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KAJAK-KENU

REGENYE JULIKA NEGYEDIK HELYEZETT A MARATON
ORSZÁGOS BAJNOKSÁGON! 

Túl két edzőtáboron és két versenyen már vannak jó eredményeink
is! A Hídépítő Kupa és a Győrben rendezett Maraton Országos Baj -
nok ság nem volt kötelező versenyzőink számára. Külön nem ké szül -
tünk rá, az éves felkészülési terv része volt, éppen ezért lett nagyon
értékes a bevállalós versenyzőink teljesítménye.

A Maraton Országos Bajnokságon Regenye Julika valamennyi
jegy  zett ellenfele jelen volt, az így szerzett negyedik helye U11-leány
MK-1 5000-m en ezért rendkívüli eredmény számára! 

A Hídépítő Kupán 2000-m-en a harmadik helyen végzett Julcsi.
Rendkívül jól teljesített az U14 leány K-2 10000 méteren a Kadók

Nikolett-Takács Eszter páros, (Takács Eszti még csak U13-as), akik
az első ezer méteren az első háromban voltak, – ez volt az utasítás –
végül Veresegyház párosa az országos bajnokság nyolcadik helye -
zett je lett 10000 méteren! 

A Hídépítő Kupán MK-1-ben Takács Eszti hetedik lett 2000 mé -
teren, Nikolett ezen a versenyen a fordulóig második volt K-1 U14-
ben, de a fordulóban kifordították, így ahogy kértem, verseny körül -
mények között edzett egy nagyot.

A júliusi fő versenyszakasz még messze van, addig még edző -
táborozunk, diákolimpián és Eszkimó Játékokon indulunk és ké -
szülünk a fő versenyeinkre

Prehoda Hangával és Hubával, Reindl Erikkel és Boga Zsuzsi-
val, és a többi gyerekkel, akik szeretnének valamit elérni a magyar
kajak-kenu sportban. Szorítsatok nekik kedves veresegyháziak!

FROHNER FERENC ELNÖK EDZŐ VKKC

BELGA JUHÁSZ AGILITY VB, NÉMETORSZÁG

Igazán eredményes Belga Juhász Agility vb-t tudhat maga mögött
a Fanatic Dog Sports Team.
A Németországban megrendezett Belga Juhász Világbajnokságon
Magyarországot nyolc páros képviselte, és ebből kettő páros a Fa-
natic Dog Sports Team versenyzője volt! A világbajnokságon a
világ számos országából hozzávetőlegesen 160 páros indult.
Versenyzőink legjobb eredményei a 2 egyéni jumping és a 2
egyéni agility futamokból:
Molnár Adrienn & SAID: egyéni jumping 8. hely és egyéni agility
6. hely. Az eredményekkel SAID így egyenes ágon finalista lett a
világ cc. 50 legjobbra szűkített belga juhászai között.
A 4 egyéni futam összesített eredményei alapján: vb 5. helyet értek
el.

Horváth Anikó & Pheobe: Anikó és Pheobe a 4 egyéni futama
alapján Magyarország legjobbjaként (az egyenes ágú finalisták
után országonként még nem kvalifikált párosokból az ered-
ményeik alapján bekerül még fináléba az ún. „ország legjobbja”
is) finálézhatott szintén.

Pheobe ezzel a vb-vel befejezte aktív versenyzését – szívből gratu -
lálunk neki és Anikónak a közösen elért rengeteg szép ered-
ményükhöz, és sok aktív közös programot, jó egészséget kí -
vánunk a következő, kicsit nyugodtabb időszakban is!

MOLNÁR ADRIENN

KUTYÁS SPORT

Regenye Julika (balról a második)
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ASZTALITENISZ

Sikeres szezon a Galaxis felnőtt
asztaliteniszezői mögött. 

I. Ismét nagyszerű évet zártak a Galaxis VSE
asztalitenisz felnőtt csapatai a Budapest-baj -
nokság 16 csapatos küzdelmeiben. Mind a
GVSE III. mind a GVSE IV. Fortuna újonc volt,
mégis szépen helytálltak, sőt utóbbi esetében
a dobogó is közel volt, mint ahogy az első
számú csapatnak is. Idén a GVSE II. a har-
madik helyen végzett. 
Kerület I. osztály: 
GVSE I. 4. hely (Molnár Gábor, Sztranyan
János, Cserey Bálint, Komáromi Tamás,
Flander  Anita, Letanóczki István) 
GVSE II. 3. hely (Bohus Pál, Mókus Miklós,
Szuhanyik György, Takács Andor, Vajda
Zol tán) 
GVSE III. 12. hely, újoncként a felső osztály-
ban (Király A. László, Sárosdi István, Szán -
tó Ernő, Batizi Sándor,  Deliagosz Achilles) 
Kerület II. osztály: 
GVSE IV. Fortuna 4. hely, újoncként (Cserey
Zoltán, Bacsa István, Horváth Lóránt, Papp
László, Erős Tibor, Héregi László) 

II. Imre-Kupa,
Budapest, 2017.05.21 (Pestszentimre) 

3. helyezett Gubai György (Galaxis AK) 

III. Majális-Kupa, Dunakeszi, 2017.05.28. 
3. helyezett Bacsa István (Galaxis VSE IV. For-
tuna). Párosban Mókus Miklós-Sztranyan
János Galaxis pár ezüstérmet, Bacsa István
bronzérmet vehetett át. 

LETANÓCZKI ISTVÁN

A versenyen a FŐNIX SC. 51 versenyzőt ál-
lított rajthoz egyéni, páros, csapat és kom-
binációs csapat versenyszámokban. Közel
20 egyesületből (400 versenyzőből) a Főnix
SC. az előkelő V. helyet szerezte meg a ku-
paszámítás alapján.
Eredmények röviden: 4 arany, 6 ezüst és 9
bronzérem. Külön említést érdemel Batizi
Hanga, aki a háromnapos megmérette té -
sen 3 versenyszámban is elindult. Példa -

mutató alázattal és kitartóan versenyzett és
ennek a sorozatnak 3 ezüstérem lett a ju-
talma. 
Köszönjük a türelmet az uszoda ven dé -
geinek, akik heteken át maximális respek-
tussal bírták az ordító zenét és az edzők
hangos utasításait.

EDZŐK: GUSZTOS STAFI VEZETŐ EDZŐ

ÉS LUKÁCS-BORBÉLY DANIELLA.
BARTHA ZSUZSÁNNA ELNÖKASSZONY

A 2004-ben születettek bajnokságának
utolsó fordulójára Kiskunfélegyházán ke -
rült sor. Teher nélkül játszhattunk, mert a
mérkőzéseknek már nem volt befolyása a
helyezésekre. A hétvége mérlege 3 vereség
és egy győzelem. 
A csoport végeredménye: 1. Hód mező vá -
sárhely, 2. Kolozsvár, 3. Baja, 4. Monor,
5. Octopus Veresegyház, 6. Kiskunfélegy-
háza
Büszkék vagyunk, hogy a 2. 3. és 4. helye -
zettel folyamatosan szoros meccseket sike -
rült játszanunk, több döntetlent is elértünk
ellenük. Sajnos az egymás elleni eredmé -
nyek és körbe verések miatt pont a legsze -
rencsétlenebbül jöttünk ki, de nem csügge -
dünk, összességében nagyon pozitív évet
zártunk. A csapat igazi CSAPAT lett, amit a
motiváltság, összefogás, küzdelem és vi -
dám ság jellemez.                         VINCE GITTA

VÍZILABDA

SZINKRONÚSZÁS

C S A L Á D I  S P O R T N A P
-OT SZERVEZ.

MÁR MOST ÍRJÁK BE A NAPTÁRUKBA!

Helyszíne: A MÉZESVÖLGYI ISKOLA LÉTESÍTMÉNYEI (Veresegyház, Mogyoródi út 5-7.)
Időpontja: 10.00–16.00 óráig folyamatosan • Belépés: DÍJTALAN!

A rendezvény keretében bemutatkoznak a Veresegyházon működő sportcsoportok,
ahol a sportágakat a látogatók kipróbálhatják, kérdéseket tehetnek fel közvetlenül

a sportcsoportok vezetőinek, edzőknek.

Várunk minden kedves érdeklődőt szeretettel!

Veresegyház Város Önkormányzata, a Fabriczius József Általános Iskola
Alapítványával és az Iskolaszékkel közösen

2017. SZEPTEMBER 9-ÉN (szombaton)
Ú J R A

XIII. Nemzetközi Delfin Szinkronúszó Verseny, Monor
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Legyen tagja Magyarország
egyik vezető építőipari cégének,
vegye ki részét a sikerből!

Az alábbi munkakörökbe várjuk Önt 
gyárunk csapatába:

 lakatos   villanyszerelő   targoncás

Ha: van szakirányú végzettsége, van hasonló 
munkakörben szerzett tapasztalata, vállalja a több 
műszakos munkarendet, akkor jelentkezzen 
újrainduló őrbottyáni téglagyárunk csapatába!

Bruttó alap órabér lakatosként 1700 Ft-tól, 
villanyszerelőként 1900 Ft-tól, 
targoncásként 1300 Ft-tól, 
plusz juttatások: mozgóbér, műszakpótlék, 
cafeteria, 13. havi bér, munkába járási támogatás.

Ideje, hogy jelentkezzen hozzánk!

Jelentkezését az alábbi elérhetőségekre várjuk: 

E-mail: orbottyan@wienerberger.hu

Tel.: +36 30 460 2093

www.wienerberger.hu/rolunk - Karrier

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

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

Boneker MBNK Kft.

KERÍTÉS–FESTÉK
CENTRUM

Gipszkarton 1195 Ft/db
UD (3 méter) 530 Ft/db
Színezett falfesték (2,5 liter) 3990 Ft

FA-, FÉM TÁBLÁS KERÍTÉSELEMEK, MŰNÁD, CSIRKEHÁLÓ,
HEGESZTETT MADÁRHÁLÓK, DÍSZKERÍTÉSEK, VADHÁLÓK,
ÁGYÁSSZEGLY, VADÁSZKERÍTÉS, APÁCARÁCS, PERGOLA,
ÁTLÁTÁSGÁTLÓ, GEOTEXTÍLIA, VAKONDHÁLÓ, NÁDSZÖVET
GIPSZKARTON, PROFIL, RIGIPS, SZÉRIA, STYROBOND SW, 

PURHAB, SZILOPLAST, AKRIL, GV3 – GV4 NEHÉZLEMEZ
ÜVEG-, KŐZET-, ÁSVÁNYGYAPOT, DRÉNCSŐ, DRÉNLEMEZ,

ESZTRICHBETON, FALAZÓ-VAKOLÓHABARCS, CSEMPERAGASZTÓ,
HOMLOKZATI HŐSZIGETELŐ RENDSZER, KIEGÉSZÍTŐK

SZÍNKEVERÉS: vakolat, festék, lábazati anyag

RENDELHETŐ:
TÉGLA, CSERÉP, GERENDA, KÉMÉNY
TÖRZSVÁSÁRLÓI KEDVEZMÉNYEK! • RUGALMAS, GYORS KISZÁLLÍTÁS!

Jegyek elővételben július 15-ig: 1900 Ft, utána és a helyszínen: 2400 Ft
Jegyrendelés: 06 70 505 89 09
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KOBALT INGATLAN
2112 Versegyház, Fő út 30. • Telefon: +36 70 631 2368

e-mail: terebesi.andrea@kobalt.hu
www.kobalt.hu

Terebesi Andrea
+36 70 631 2368

MUNKATÁRSAT KERESÜNK!!!
Újonnan megnyílt Fő út 30. szám alatti

család barát sarokkal is kialakított irodánkba keresünk
3 fő gyakorlattal rendelkező vagy kezdő kollégát,

aki az alábbi elvárásoknak megfelel:
• középfokú végzettség • motíváltság • tanulni vágyás • rugalmasság.

Jelentkezést az alábbi elérhetőségeken várjuk.
***

Egyúttal a nagy érdeklődésre való tekintettel meghosszabbítjuk
májusi akciónka június 30-ig, amely szerint azon ügyfeleink között,

akik az irodában adnak exkluzív megbízást ingatlanuk értékesítésére,
kisorsolunk egy két fő részére szóló

3 NAPOS WELLNES HÉTVÉGÉT.
Várjuk megkereséseiket.

Szeretettel várjuk Önöket!
www.godollocoop.hu

facebook.com/godollocoop

VERESEGYHÁZ,
Fő út 49.

AKCIÓS AJÁNLATUNK: JÚNIUS 14–20.

599 Ft

1399 Ft/kg

179 Ft

59 Ft

MIZO Túró Rudi
natúr, mogyorós
30 g

Nádudvari grillkolbász
több ízben

300 g, 1997 Ft/kg

Csirkecomb
farrésszel

SUZY
Őszibarack ital

12%, 1 liter

Trappista
sajt359 Ft/kg
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Amikor Virág, Zsófi és Blanka néhány éve a Kre atív
Nyelvtanulással elkezdtek nyelvet tanulni, ők sem
gondolták, hogy ilyen sike res nyelvtanulók lesznek.
Virág és Blanka átlagos nyelvtanulónak tartotta ma -
gát, 27 é ve sen mindössze egy nyelvből volt bizo nyít -
ványuk. Életük nagy felfedezésének érzik a mód szer-
rel való megismerkedést.
Azóta ugyan is Virág ki-
lenc, Blanka pe dig tizen-
három nyelv ből szer zett
középfokú nyelv  vizs gát.
Zsófi pedig 18 éves „kre atív
nyelv tanuló”, negye dikes
gimna zis taként már tíz
nyelvből vizsgázott sikere-
sen, telje sít ménye kor osztá-
lyá ban egyedülálló.
Könnyedén, há  rom-négyha -
von ta tettek kö  zépfokú nyelv -
vizsgát, a fel   készüléshez ki  zá rólag a Kreatív
Tan  anyagot hasz nál ták.
Figyelem, manapság gyakori, hogy a középfokú
nyelvvizsga hiánya miatt a végzősök fele nem veheti
át diplomáját!

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

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

be kellene iratkoznunk egy nyelv tanfo lyam ra.

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

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

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

Gaál Ottó nagysikerű
tankönyveinek bemutatója!
ÚJ ÚT A NYELVTANULÁSBAN!

Eredeti módszer, különlegessége
az önálló beszédgyakorlás,

egyéni tanulási tempó!
ANGOL, NÉMET, FRANCIA, OLASZ,
SPANYOL, SVÉD, DÁN, NORVÉG,
OROSZ, PORTUGÁL, HOLLAND,

ESZPERANTÓ, HORVÁT
tananyagok megtekinthetők
és 21990 Ft-os egységáron

megvásárolhatók:
VERESEGYHÁZON

2017. június 15. (csütörtök)
és 21. (szerda) 17–19 óráig

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

www.kreativnyelv.hu
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Hívja szakszervizünket!
06 30 522 1258 

Mosógépek, mosogatógépek,
mikrók, elektromos tűzhelyek,

hűtőszekrények, fagyasztóládák
javításával foglalkozunk!                     

A meghibásodás jellegétől függően
helyszínen,

vagy szakműhelyünkben
végezzük el a javításokat.

Teljes megoldást biztosítunk,
a gépek szállítását

is megoldjuk.
Kedvező árakkal,

kiszállási díj nélkül dolgozunk
az elvégzett munkára

garanciát adunk!

Hibafelvétel: 06 30 522 1258

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

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






