
A Veresegyház Díszpolgára kitüntető címet idén Hajdi Józsefné
hagyományőrzőnek adományozta a képviselő-testület.
Az ő nevéhez fűződik a Keresztény Női Kör,
a Veresegyházi Hagyományőrző Népi Együttes és a Tájház alapítása.
(Fotó: Ruzsovics Dorina)
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szeptember 15. 19.00 óra
Müller Péter előadása

Váci Mihály Művelődési Ház 
•

szeptember 15.
Honti Napok – Ipolyság 

Janicsák és az Asszonykórus
szeptember 16.

Koós János fellépése – Ipolypásztó 
•

szeptember 16-17.  10.00–16.00
A Kulturális Örökség Napjai

Városi Múzem (Szentlélek tér 5.)
•

szeptember 22. 19.00 óra
Gauguin és Óceánia – Antalffy Péter

előadása
Kölcsey Ferenc Városi Könyvtár

•
szeptember 22.  18.00 óra

BÁNFÖLDI Zoltán festőművész
kiállításmegnyitója az Udvarház

Galériában
•

szeptember 22. 19.00 óra
Dumaszínház –Aranyosi Péter estje

Váci Mihály Művelődési Ház

szeptember 23. 19.00 óra
Orgonahangverseny – Georgij Kurkov 

Szentlélek-templom
•

szeptember 24. 13.00 óra
Szüreti felvonulás és bál

Váci Mihály Művelődési Ház
•

szeptember 29. 18.00 óra
Bevezetés a gombák világába (elmélet és

gyakorlat) Krenedits Sándor előadása
Kölcsey Ferenc Városi Könyvtár

•
október 6. 17.30 óra

Aradi vértanúk napja a Széchenyi dombon 
•

október 12. 10.00 óra
Turisztikai konferencia

Szabadidős és Gazdasági Innovációs Centrum
•

október 13. 18.00 óra
Vogl Magdolna előadása Arany Jánosról

Kölcsey Ferenc Városi Könyvtár
•

október 23. 10.00 óra
Városi megemlékezés 

Kálvin tér 
•

október 23. 15.00 óra
Futóverseny 1956 méteren 

Indulás a Váci Mihály Művelődési Háztól

szeptember 29.   19.00 óra
Szép jó estét, Mr. Green! – bérletszünet

•
október 20. péntek   19.00 óra

A New York-i páparablás – bérletszünet
•

SZÍNHÁZBÉRLET 2017/18
VANKÓ, SEJTES ÉS DÁNIEL BÉRLET

ELŐADÁSAI: 
Ken Ludwig: HAJSZÁL HÍJÁN HOLLYWOOD

– vígjáték. Rendező: Szurdi Miklós
A Veres 1 Színház saját bemutatója

október 28. szombat  19.00 óra
premier(Vankó bérlet)

október 29. vasárnap 19.00 óra
(Sejtes bérlet)

•
Robert James Waller: A SZÍV HÍDJAI

– színmű. Rendező: Novák Eszter
Fsz.: Udvaros Dorottya, László Zsolt

Az Orlai Produkció vendégjátéka
•

Molnár Ferenc: JÁTÉK A KASTÉLYBAN
– vígjáték. Rendező: Schlanger András

Fsz.: Hirtling István, Székhelyi József, Dósa Mátyás
A Veres 1 Színház saját bemutatója

•
Pataki Éva: EDITH ÉS MARLENE

– zenés játék. Rendező: Mészáros Márta
Fsz.: Nagy-Kálózy Eszter, Botos Éva

A Centrál Színház és a MaNNa Produkció vendégjátéka
•

Matthieu Delaporte–Alexandre de la Patelliere:
MINEK NEVEZZELEK?

– színmű. Rendező: Verebes István
A Veres 1 Színház saját bemutatója

KORTÁRS BÉRLET ELŐADÁSOK:
John Fowles: A LEPKEGYŰJTŐ
– thriller. Rendező: Horgas Ádám

Fsz.: Bereczky Zoltán, Ágoston Katalin
A Centrál Színház, a BZ Music

és a Brice Management közös vendégprodukciója
október 15. vasárnap   19.00 óra

•
Hindi Brooks: ROMANCE.COM

Rendező: Dicső Dániel
Fsz.: Molnár Piroska, Jordán Tamás
A Rózsavölgyi Szalon vendégjátéka

•
Nyikolja Koljada: A TOPMODELL

Rendező: Szilágyi Annamária
Fsz.: Megyeri Zoltán, Janik László, Vajda Júlia

Az A&A Produkció vendégjátéka
•

Harold Pinter: HAZATÉRÉS
Rendező: Gyuriska János

Fsz.: Mikó István
A Zenthe Ferenc Színház vendégelőadása

•
Pálfi-Szőke-Mezei: GAUDEAMUS IGITUR

Rendező: Mezei Zoltán
Fsz.: Kalmár Zsuzsa, Baráth Attila

A Szab-way Színházi Szervezet vendégelőadása
•

Bérletek válthatók a Veres 1 Színház jegyirodáiban:

FŐ ÚTI JEGYIRODA:
Innovációs Központ „B” recepció

Veresegyház, Fő út 45. • Tel.: 06 70 3717 838
•

LIGETEK JEGYIRODA:
CBA Príma Áruház

Veresegyház, Budapesti út 1. • Tel.: 06 70 907 2229

www.veres1szinhaz.hu

Eseménynaptár

Ajánló
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Új iskolaépülettel gazdagodott Veresegyház
városa. Augusztus 29-én átadásra került a
Ve resegyházi Egységes Gyógypedagógiai
Módszertani Intézmény (EGYMI) új épülete
az Újiskola utcában. Ezzel mérföldkőhöz
érkezett a veresegyházi és a környező tele -
pülésekről érkező, átlagostól eltérő nevelési
igényű gyerekek általános iskolai képzése
vá rosunkban. Mint ismeretes, korábban
több helyszínen és településen szétszórva,
sokszor az oktatási céloknak alig megfelelő
épületekben zajlott az oktatás. Az új, terve -
zetten az EGYMI nevelési igényeinek kiszol-
gálására épült iskolában olyan lehetőségek
nyílhatnak meg a pedagógusok számára,
amelyek hatékonyabbá teszik a gyerekek fej -
lesztését.

Az átadó ünnepségen szép számú érdek -
lő dő előtt Tuzson Bence, a térség ország -
gyű lési képviselője, kormányzati kommu  -
niká cióért felelős államtitkár kiemelte, hogy
az ország legnépesebb tankerületében is az
a kormány célja, hogy minden gyerek része -
sül hessen a számára legmegfelelőbb okta -
tásban és oktatási körülményekben, ezért az
EGYMI iskolaépületének felépülését 477,3
millió forinttal támogatta a központi költség -
vetés. A képviselő úrhoz hasonlóan Maru -
zsa Zoltán, köznevelésért felelős helyettes
államtitkár és Hajnal Gabriella, a Klebels-
berg Központ elnökhelyettese is kiemelte,
hogy az elkészült épület nemcsak praktikus,
hanem esztétikus, szép környezetet is biz-
tosít az oktatásnak.

Pásztor Béla polgár mes ter úr első szavai
a köszönetről szóltak, kö szönetet mondott
az iskolai telkek koráb bi lakóinak, akik hoz-
zájárultak ingatlanuk ön kormányzat általi
megvásárlásához, a kivite lező Laterex Zrt.-
nek  és mindenkinek, aki segítette a beru -
há zást. Kiemelve természe te sen a kor mány -
zati támogatást, szólt az ön kormányzat által
az épület megvalósu lá sá hoz való költség -
vetési hozzájárulásról is, amely a telek vá -
sár lások kal, a közmű vesí téssel, a belső tér
kialakítá sá val 245,3 millió forintot tett ki, az
így 722,6 millió forintból megvalósult be ru -
házásban.

Az iskola kivitelezésében részt vevők pol-
gármesteri elismerése után Tuzson Bence ál-
lamtitkár úr és Pásztor Béla polgármester úr
az iskola gyerekeinek segítségével avatta fel
az épületet, melyet a gyerekek és tanárok
kedves műsora és Csáthy Tamás intéz mény -
vezető tanévnyitó gondolatai után máris
meg tekinthettek a látogatók.

Pár adat az iskoláról. Az EGYMI új épü -
letei 2956 m2-es telken fekszenek, egy két-
szintes iskolaépületből (földszint: 530,4 m2,
emelet: 449,5 m2), egy különálló új fe dett
sportpályából és egyszintes öltöző épü letből
(306,20 m2) állnak. Az intézményben össze-
sen 14 tanterem és 5 fejlesztő szoba ke rült
kialakításra és természetesen a szüksé ges
irodák, mellékhelyiségek. Az iskola épü let
„m agastetős kialakítású, amely hagyomá -
nyos épületszerkezetek és építőanyagok al-
kal mazásával terveztetett: tégla falazatok kal,
vasbeton födémekkel, fa tetőszer kezet tel. 
A szimmetrikus jelleggel kialakított két
épületszárny V-alakú alaprajzi jelleggel bel -
ső udvart vesz közre, melynek tengelyében
a kétszintes belmagasságú aulatér és a lép -
cső ház áll. A 26 illetve 33 méter hosszúságú
épü  letszárnyak két traktus szélességűek
(tan  t erem+folyosó), a végükön beforduló
tantermi zónával. Az aula és az emeleti tan-
termek nyitott, belülről látszó kialakítású
tetőszerkezettel fedettek. Az épület belső te -
rei, az épület megközelíthetősége a létesí -
tendő parkolóval együtt teljesen akadály -
 men  tesített kialakításúak.”

Egy szó, mint száz: gyönyörű és nagyon
szükséges iskolaépülettel gyarapodott Veres -
egyház! A gyerekek nevében köszönet min-
denkinek, aki tett érte!               KOVÁCS PÉTER

A hónap témája

VERESEGYHÁZI EGYSÉGES GYÓGYPEDAGÓGIAI MÓDSZERTANI INTÉZMÉNY (EGYMI)

Az EGYMI iskola átadása

Fotók: Lethenyei és Veréb



4 2017. szeptember

Szent István király ünnepe

Ismét vendégünk volt Schneeberg

A hagyományoknak meg fe le lően ünnepelte Veresegyház állam -
 alapító Szent István király ünnepét. Augusztus 19-én este a
Margi tára vezető éjszakai túrán vettek részt a vállalkozó
kedvűek, mások karaoket énekelhettek az Innovációs Cent -
rum nál. 20-án kenyérszentelő ünnepi szentmisével folytató-
dott az ünnepségsorozat, délután a városi ünnep keretében
kitüntetés átadásokra került sor (az ünnepi műsorban  köz re -
működött a Veresegyházi Hagyományőrző Népi Együttes, Mor-
vai Csaba, Olajos György és Olajosné Kurucz Orsolya), ezt
kö vetően immár visszatérő ven dég ként fellépett a Budapesti
Bach Kórus Ella István vezény leté vel a Szentlélek-templom-
ban. A Mézesvölgyi Nyáresték szín    padát és nézőterét kihasz -
nálva a Búcsú téren Veresegyház Város Fúvós zene  karának
fellépése és a Magyar Állami Népi Együttes fantasztikus Nap -
legenda című műsora adott keretet Pásztor Béla polgármester
úr ünnepi beszédének és az új kenyér megszegésének. A napot
cso dálatos tűzi játék zárta. Idén ünne pün ket megtisztelte test -
vér  vá  ro  sunk, a német Schneeberg kül döttsége is jelenlétével,
sőt az éjszakai túrán történő kitűnő szerep lésével.

Német testvérvárosunk delegációja elfogadta
meghívásunkat nemzeti ünnepünkre. Az au-
gusztus 18-án érkezett kedves és érdeklődő
csoport szinte minden korosztályt felvonul-
tatott. Az általános iskolás és középiskolás
diákokat saját pedagógusaik kísérték el a
méltán kiérdemelt tanulmányútra, de érkez -
tek óvónők, hivatali alkalmazottak, tűzoltók,
zenészek és a sokak számára már ismert
sárkányhajó versenyek bázisa, a Filz-tó úszó -
mestere is tiszteletét tette nálunk. A delegá-
ciót Ingo Seifert polgármester úr vezette, akit
ez alkalommal felesége is elkísért. Városunk
önkormányzatának az volt a célja, hogy láto-

gatóink minél többet lássanak hazánkból, is-
merkedjenek történelmünkkel, kultúránkkal
és mindezen túl vegyenek részt ünnepi pro-
gramjainkon.

Szombaton az esztergomi Bazilikát, majd
Komáromban a Monostori erődöt tekintették
meg, amelyet követően nagy számban be -
kap csolódtak a hagyományos éjszakai túra
eseményeibe. E döntésük helyesnek bizo -
nyult, hiszen a leggyorsabb csapatként érkez -
tek fel a Margitára. Láthatóan nagyon él vez-
 ték az állomásokon megoldandó fel adato kat,
melyekhez tolmácsként helyi diákok és mun -
katársak fordítottak. Később büszkén vették

át a számukra készített német nyelvű okle -
velet. Vasárnap szívesen csatlakoztak a város
minden ünnepi programjához. Hétfői búcsú -
zásuk kapcsán, polgármesterük köszö ne tet
mondott az emlékezetes és színes progra -
mo kért, valamint azért, hogy bármerre jár-

tak, a veresegyházi emberek kedvesen és sze -
retettel fogadták őket. Szeretnék ezt a ven-
 dég szeretetet viszonozni az idei Sárkányhajó
verseny alkalmával Schneebergben.

Ezúton köszönjük a kedves meghívást
azzal a titkon remélt szándékkal, hogy mi is
hazahozzuk a leggyorsabb csapatnak szánt
oklevelet.                                                        KTI

Fotók: Ruzsovics Dorina, Veréb József, Lethenyei László
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2016. AUGUSZTUS 20-ÁN
VÁROSI KITÜNTETÉSBEN RÉSZESÜLTEK

az alábbi személyek:

Veréb József
kulturális rovatvezető

(Sejtes Vendel Közművelődési Díj)

Csécsyné Dr. Drótos Edina
igazgató,

(Lisznyay Szabó Gábor Művészeti Díj)

Nagyné Gódor Csilla
intézményvezető

(Szotáczky József Egészségügyi
és Szociális Díj)

Lázár Ildikó
asszisztens

(Szotáczky József Egészségügyi
és Szociális Díj)

Fukász Lászlóné
igazgató

(Fabriczius József Közoktatási Díj)

Zádor Rudolfné
óvónő

(Fabriczius József Közoktatási Díj)

Paár Tibor
táncművész, koreográfus

(Sejtes Vendel Közművelődési Díj)
Fia vette át a díjat.

Hajdi Józsefné hagyományőrző
Veresegyház Díszpolgára kitüntető cím

Harcos Györgyné
óvodavezető

(Darányi József Közszolgálati Díj)

Hlinka József
köztisztviselő

(Darányi József Közszolgálati Díj)

Kolesza Antal
köztisztviselő

(Darányi József Közszolgálati Díj)

Lengyel Ágnes
postázó

(Darányi József Közszolgálati Díj)

Kovács Katalin
zenepedagógus, karnagy

(Lisznyay Szabó Gábor Művészeti Díj)

Polgármesteri elismerésben részesültek

ANTAL ISTVÁN • klubvezető 
BERZE LAJOS • könyvtárigazgató

LILLIK LÁSZLÓ • vállalkozó
NECZNÉ ALAPI KATALIN • zenepedagógus

SZABÓNÉ BALIKA RÓZSA • technikai munkatárs
VARGA LÁSZLÓ • vállalkozó

1932-ben született Veresegyházon. Szülei gazdálkodók voltak, a föld jelentette számukra
az életet. Már kislányként megbarátkozott a munkával, mert a családot rávitte a szükség,

hogy hétévesen ő is részt vállaljon a felnőttek dolgos hétköznapjaiból. Édesapja a Katolikus Körben,
édesanyja a Női Körben tevékenykedett. Nagyszüleitől megtanulta a népviseletek készítését,
az öltözetek díszítését, hímzését. Felmenőinek közéleti szerepvállalása egész életére kihatott
és követendő példával szolgált. Felnőtté válásakor a szülői munkaközösség tagjaként kezdte

újraéleszteni a hagyományok ápolását, a népdalok gyűjtését. Kultúrkörökben énekeltek, táncoltak.
Kiváló szervező munkájának köszönhetően 1990-ben, közel 160 asszony és lány összefogásával

megalakult a Keresztény Női Kör. Heti rendszerességgel találkoztak, betanulták,
majd aprólékosan, igényesen kidolgozták a falu táncait, néprajzi szokásait.

Menyecskebálok rendezésével vonták be a fiatalokat a helyi népszokások megismertetésébe,
népszerűsítésébe. Kezdeményezésére e szerveződésből született a Veresegyházi Hagyományőrző

Népi Együttes, melyet 2006-ig lelkiismeretesen és kiválóan vezetett.
Nevéhez fűződik a Veresegyházi Tájház létrehozása is. 20 éven keresztül fáradságot nem kímélve
gyűjtötte és ápolta a település múltjához kapcsolódó népművészeti emlékeket, majd kihelyezett

tanórák keretében diákok százaival ismertette meg a paraszti világ hétköznapjait.
Gazdag életútját számos elismerés és dicséret övezi, többek között

a Magyar Köztársasági Arany Érdemkereszt kitüntetésben és városunk Pro Urbe Díjában is részesült.
Veresegyház dalainak, táncainak, viseleteinek őrzéséért, ápolásáért, a népi kultúra szeretetéért,

az elődök tiszteletéért és a település hagyományainak átörökítéséért 
2017. augusztus 20-tól Hajdi Józsefné Margit néni Veresegyház Díszpolgára.

KITÜNTETÉSEK
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Önkormányzat

114/2017.(VII.26.) Kt. határozat:
1. A Képviselő-testület megvizsgálta a városi infrastruk-

 túrafejlesztési települési adóról szóló 1/2017. (III.3.)
számú önkormányzati rendelettel kapcsolatosan a Pest
Megyei kormányhivatal PE/030/01040-2/2017. számú
törvényességi felhívásában fog  lal takat.   

2. A Képviselő-testület a törvényességi felhívásban foglal-
takkal nem ért egyet, ezért az 1/2017. (III.3.) számú
városi infrastruktúrafejlesztési települési adóról szóló
rendeletét hatályában változatlanul fenntartja.

115/2017.(VII.26.) Kt. határozat:
A Képviselő-testület a közalkalmazotti törvény 1992. évi
XXXIII. 23. §-a alapján 2017.  augusztus 31-től 5 évre meg-
bíz za Negyeláné Pásztor Katalint, Veresegyház, Árpád utca
37/c. szám alatti lakost a Kéz a Kézben Óvoda intéz mény -
ve zetői feladatainak ellátásával. 

116/2017.(VII.26.) Kt. határozat:
A Képviselő-testület elfogadja a Gazdasági Műszaki Ellátó
Szervezet Alapító Okiratának módosítását és az egységes
szerkezetű Alapító okiratot.

117/2017.(VII.26.) Kt. határozat:
A Képviselő-testület elfogadja a Meseliget Városi Önkor-
mányzati Bölcsőde Alapító Okiratának módosítását és az
egységes szerkezetű Alapító okiratot.

118/2017.(VII.26.) Kt. határozat:
A Képviselő-testület elfogadja a Kéz a Kézben Óvoda Ala -
pító Okiratának módosítását és az egységes szer ke zetű
Alapító okiratot.

119/2017.(VII.26.) Kt. határozat:
1. A Képviselő-testület a házasságkötésre, valamint a csa -

ládi események megünneplésére az alábbi szolgáltatási
díjakat állapítja meg a megrendelők részére:
Asztaldísz: 3500 Ft, Gyertya beszerzése (3 db): 1000 Ft,
Pezsgő beszerzése, hűtése: 1800 Ft, Díszborító (anya -
köny vi kivonat ünnepélyes átadásához): 1600 Ft, Szülő -
köszöntéshez virágcsokor: 2200 Ft, Homoköntéshez
ho mok (homok, ajándék üvegcse): 2200 Ft, Buborék-
fújás:  2000 Ft

2. Az 1. pont szerinti szolgáltatások díjának megfizetése
egyedi megállapodás alapján történik.

120/2017.(VII.26.) Kt. határozat:
Veresegyház Város Önkormányzata az Életfa Gyerme -
keinkért Egyesület számára, a Veresegyházi Waldorf Álta -
lános és Alapfokú Művészeti Iskola működési költségeinek
finanszírozására 7 307 585 Ft támogatást biztosít az ál-
lamháztartáson kívüli működési célú támogatások elő -
irányzatának terhére.

121/2017.(VII.26.) Kt. határozat:
A Képviselő-testület elfogadja a „Beszámoló a környe -
zetvédelem 2016. évi helyzetéről és 2017. évi fenntart ha -
tósági intézkedési terv” című dokumentumot, egyben fel -
kéri a jegyzőt, hogy Veresegyház város hivatalos honlapján
tegye közzé.

122/2017.(VII.26.) Kt. határozat:
A Képviselő-testület elfogadja Veresegyház Város Önkor-
mányzatának módosított Közbeszerzési Szabályzatát.

123/2017.(VII.26.) Kt. határozat:
A Képviselő-testület a 2017. évi tartalékkeret terhére,
16 109 624 Ft-tal megemeli az Idősek Otthonának fenn -
tartói finanszírozását, mely összeget az intézmény az aláb-
biak szerint használhat fel: gépjármű beszerzés –
5 000 000 Ft, konyha felújítás – 11 109 624 Ft.

124/2017.(VII.26.) Kt. határozat:
1. A Képviselő-testület 3 407 784 Ft vissza nem térítendő

egyéb felhalmozási célú támogatás nyújtásáról döntött
Erdőkertes Község Önkormányzata részére. A támo-
gatás fedezete a 2017. évi tartalékkeret. 

2. A támogatás összegével 2017. december 31-ig el kell szá-
molni.

125/2017.(VII.26.) Kt. határozat:
A Képviselő-testület megismerte és  támogatja  az „Álom -
he gyi tározó” építését támogató pályázati kiírást. A pá-
lyázat keretében 300 millió Ft támogatási összeget igényel
53 millió Ft önerő biztosítása mellett. A megvalósítás
önerejéhez szükséges 53 millió Ft-ot Veresegyház Város
Önkormány zatának 2018. évi költségvetésében biztosítja.

126/2017.(VII.26.) Kt. határozat:
1. A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a

„Veresegyház, 9645/45-9645/57 hrsz-ú, 250 m x 40 m
nagyságú terület feltöltése 16 500 m3 mennyiségű föld-
del, 80-90 földtömörségi fokkal, négyszeri méréssel
négy különböző helyen” tárgyú szerződés kivitelezőjét
kiválassza és vele a vállalkozási szerződést megkösse.

2. A munka fedezete a 2017. évi költségvetés Álomhegyi
tó kotrására előirányzott költségéből biztosított.

127/2017.(VII.26.) Kt. határozat:
1. A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a

„Veresegyház, 9645/58-9645/68 hrsz-ú, 220 m x 40 m
nagyságú terület 13 700 m3 mennyiségű földdel történő
feltöltése, szondázás” tárgyú szerződés kivitelezőjét
kiválassza és vele a vállalkozási szerződést megkösse.

2. A munka fedezete a 2017. évi költségvetés Álomhegyi
tó kotrására tervezett előirányzatból biztosított.

128/2017.(VII.26.) Kt. határozat:
A Képviselő-testület hozzájárul „településfejlesztési céllal
(tervezett elkerülő út mellett később kialakítható ipar -
terület biztosítása érdekében)” – a Veresegyház külterület,
059/28 hrsz.-ú, szántó művelési ágú ingatlan 3040/620720
tulajdoni hányadának (225 m2) megvásárlásához Vogl
Bélánétól 300 Ft/m2, 67 500 Ft vételáron. A vételár kifize -
tése a 2017. évi költségvetés Álomhegyi tó kotrására ter-
vezett előirányzatból biztosított.

129/2017.(VII.26.) Kt. határozat:
A Képviselő-testület elfogadja a Támaszpont Alapítvánnyal
kötendő, mellékletben található közfeladat ellátási szer -
ződést.

130/2017.(VII.26.) Kt. határozat:
A Képviselő-testület Praxisközösség létrehozása – Az alap -
ellátás és népegészségügy rendszerének átfogó fejlesztése
– VEKOP-7.2.3-17 pályázat beadásához hozzájárul az aláb-
biak szerint:
1. A projekt megnevezése: Praxisközösség létrehozása
2. A pályázat megvalósítási helyszíne: Veresegyház 
3. A pályázati konstrukció: Az alapellátás és népegész -

ségügy rendszerének átfogó fejlesztése – VEKOP -7.2.3-17
4. A tervezett beruházás teljes beruházási költsége:

149 919 414 Ft
5. A tervezett beruházásnak a támogatás szempontjából

elismerhető bekerülési költsége: 149 919 414 Ft
6. Az önkormányzati saját erő számszerű összege és for-

rása: A pályázat önrészt nem igényel.
7. Az elnyerhető támogatási összeg: 149 919 414 Ft.
8 A Képviselő-testület hozzájárul, hogy Veresegyház

Város Önkormányzata pályázatot nyújtson be a VEKOP
7.2.3-17 „Az alapellátás népegészségügyi rendszerének
átfogó fejlesztése – alapellátás fejlesztése” című pályá -
zati felhívásra. 
A pályázat keretében praxisközösséget hoz létre Veres-
egyház háziorvosainak részvételével, melynek célja az
alapellátás keretében nyújtott lakóhelyközeli, preven-
ciós szolgáltatások bővítése, az alapellátási szereplők
között együttműködések javítása, és a népegészségü-
gyi szemlélet erősítése.

9. A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert és
a Jegyzőt, hogy a pályázatot aláírják, valamint hoz-
zájárul ahhoz, hogy a településen az alapellátásban
területi ellátási kötelezettséggel dolgozó szakemberek
(különösen a háziorvosok, háziorvosi asszisztensek és
területi védőnők) a praxisközösség létrehozásában és
működtetésében részt vegyenek

131/2017.(VII.26.) Kt. határozat:
A Képviselő-testület hozzájárul „településfejlesztési cél-
lal” a Veresegyház belterület, 402 hrsz.-ú ingatlan meg -
vá sárlásához Sinkó Nikoletta tulajdonostól összesen
2 832 000 Ft-os vételáron. A vételár fedezetét a 2017. évi
költségvetés tartalékkerete biztosítja.

132/2017.(VIII.03.) Kt. határozat:
1. A Képviselő-testület a Nemzeti köznevelésről szóló

2011. évi CXC. tv. 65.§ és 95. §-a valamint a törvény 8.
sz. melléklete alapján 2017. augusztus 31-től Negyeláné
Pásztor Katalin intézményvezetői illetményét 363.047.-
Ft/hó összegben állapítja meg.   

2. A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert,
hogy a kinevezési okmányt készíttesse el, azt írja alá.

133/2017.(VIII.03.) Kt. határozat:
1. A Képviselő-testület az Országos Mentőszolgálat Ala -

pítvány részére – az életmentéshez szükséges technikai

háttér biztosítására – 200 000 Ft támogatást biztosít.
2. A támogatás kifizetése a költségvetés államháztartáson

kívüli működési támogatás előirányzatainak terhére
történik.

134/2017.(VIII.03.) Kt. határozat:
1. A Képviselő-testület a Veresegyház Katonai Hagyo mány -

 őrző Egyesület részére az ipolybalogi ünnepségek ki-
adására és hangszervásárlásra 510 000 Ft támogatást biz-
tosít.

2. A támogatás kifizetése a költségvetés államháztartáson
kívüli működési támogatás előirányzatainak terhére
történik.

135/2017.(VIII.03.) Kt. határozat:
1 A Képviselő-testület Ipolybalog Önkormányzat részére

1 000 000 Ft összegű támogatást nyújt a Szent Korona
emlékmű készítésére.

2. A támogatás kifizetése a költségvetés államháztartáson
kívüli külföldieknek nyújtott felhalmozási támogatás
előirányzatainak terhére történik.

136/2017.(VIII.03.) Kt. határozat:
A Képviselő-testület a 2017. augusztus 20-i kitüntetéseket
az alábbi személyeknek adományozza:
Veresegyház Díszpolgára: Hajdi Józsefné hagyományőrző
Fabriczius József Közoktatási Díj: Zádor Rudolfné óvónő,

Fukász Lászlóné iskolaigazgató
Sejtes Vendel Közművelődési Díj: Paár Tibor koreográfus,

Veréb József rovatvezető
Lisznyay Szabó Gábor Művészeti Díj: Kovács Katalin zene -

pedagógus, Csécsyné Dr. Drótos Edina zeneiskola igaz-
gató

Darányi József Közszolgálati Díj: Harcos Györgyné
óvodavezető, Lengyel Ágnes kézbesítő, Kolesza Antal
köztisztviselő, Hlinka József köztisztviselő

Szotáczky József Szociális és Egészségügyi Díj: Nagyné
Gódor Csilla intézményvezető, Lázár Ildikó szak -
asszisztens

137/2017.(VIII.18.) Kt. határozat:
Veresegyház Város Önkormányzata a Dunakeszi Tan ke rü -
leti Központtal – 2017. január 1. napjára visszaható ha -
tállyal – megállapodást köt a vagyonkezelési szer ződésben
átadott ingatlan épületek értékcsökkenése visszapótlásá-
nak feltételeiről.

138/2017.(VIII.18.) Kt. határozat:
A Képviselő-testület utólagosan hozzájárul a Veresegyház
belterület 60 hrsz-ú (Fő út 121.) ingatlan volt tulajdonosá-
val megkötött szívességi (ingyenes) lakáshasználati szer -
ző déshez Morvai Lászlóval. A szerződés megkötésére a
gimnázium módosult beruházói megállapodása és a meg-
valósítás ütemének gyorsítása miatt volt szükség.

139/2017.(VIII.18.) Kt. határozat:
1. A Képviselő-testület hozzájárul „településfejlesztési cél-

lal (tervezett elkerülő út mellett később kialakítható
iparterület biztosítása érdekében)” – a Veresegyház kül-
terület, 059/28 hrsz.-ú, szántó művelési ágú ingatlan
3120/620720 tulajdoni hányadának (231 m2) megvásár-
lásához Zsigri Zoltánnétól 300 Ft/m2, 69 300 Ft vétel -
áron. A vételár kifizetése a 2017. évi költségvetésben
in gatlanvásárlásokra elkülönített keret terhére történik
meg.

2. A Képviselő-testület hozzájárul „településfejlesztési cél-
lal (tervezett elkerülő út mellett később kialakítható
ipar terület biztosítása érdekében)” – a Veresegyház kül-
terület, 059/28 hrsz.-ú, szántó művelési ágú ingatlan
3120/620720 tulajdoni hányadának (231 m2) megvásár-
lá sához Szilágyiné Türgyei Máriától 300 Ft/m2, 69 300
Ft vételáron. A vételár kifizetése a 2017. évi költség vetés-
ben ingatlan vásárlásokra elkülönített keret terhére
történik meg.

3. A Képviselő-testület hozzájárul „településfejlesztési cél-
lal (tervezett elkerülő út mellett később kialakítható
iparterület biztosítása érdekében)” – a Veresegyház kül-
terület, 059/28 hrsz.-ú, szántó művelési ágú ingatlan
3120/620720 tulajdoni hányadának (231 m2) megvásár-
lásához Türgyei Imrétől 300 Ft/m2, 69 300 Ft vételáron.
A vételár kifizetése a 2017. évi költségvetésben ingat-
lanvásárlásokra elkülönített keret terhére történik meg.

VERESEGYHÁZ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK HATÁROZATAI
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Önkormányzat

A lakosság többségének bizonyára tudomása van arról, hogy Veresegy -
házon – elsősorban az Öreghegy és Hegyek térségében – a vadak által
o kozott károk elhárítása érdekében szakember által végzett vadkárelhá -
rítás folyik. Városunk földrajzi elhelyezke dé sé ből adódik, hogy erdővel,
nádasokkal határolt, valamint ár kokkal, vízmosásokkal tagolt, így elke -
rülhetetlen, hogy az un. generalista (tág tűrésű, sokféle környezetben,
sokféle táplálékon élő állatok) vadfajok megjelennek az ember kör nye -
ze tében. Rendszeresen előfordul a vaddisznó, róka, borz, nyest, néha
az őz, va lamint a szarvas, melyek köztünk élnek, táplálkoznak, sza po-
rodnak, nevelik utódaikat, ezáltal folyamatosan bosszúságot és kárt
okoznak az ingatlan tulajdonosoknak. Ezek az állatok elsősorban az
elha nya golt telkeken és a vízelvezető árkok mentén jelennek meg, egyre
job ban hozzászokva az emberek és kutyák jelenlétéhez.

Nagy melegben, gyümölcséréskor, a vaddisznók és borzok annyi ra
felbátorodnak, hogy több esetben nappal találkozhatunk velük a leg-
forgalmasabb utakon, amivel meglepetést szereznek a gyalogo soknak,
sofőröknek. A vaddisznó ellési időszakában pél dául – vadkamerák által
rögzített felvételek alapján – volt, hogy több mint 34 db vaddisznó volt
aktívan jelen Veresegyház belterületén, amelyek között 3-4 koca, 18-20
db malac is meg fi gyelhető volt.

A vadkárelhárító tevékenység nem arra vonatkozik, hogy korláto zás
nélkül minden vadat elejtsünk, hanem arra, hogy ésszerű ke re tek között
óvjuk értékeinket, egészségünket a fegyverhasználat leg körültekintőbb
biztonsági szabályainak figyelembe vételével! Sosem az a cél, hogy kilőjük
a kocát, hiszen annak olyan eredménye lenne, amit semmilyen jóérzésű
ember nem fogadna el. Mindezt alátámasztja az is, hogy az elmúlt 6-8 hó-
napos időszakban, a fent említett két városrészben összesen 7 lövés volt
(5 db vaddisznót és 2 db rókát sikerült kilőni), melyek között nem volt
malacait vezető koca. Állampolgári bejelentés a károkozásokról első sor -
ban a Határ u., Zsellér földi u., Baragödör u., Hópehely u., Csibaj u., Ár -
nyas u., valamint a Ki látó utca környékéről érkezett, így ezeken a te -
rü leteken számíthatunk jelenlétünkre.

Sajnos egyre sűrűbbek a kutyák és az ember elleni támadások az or szág
több pontján, bár Veresegyházon ilyen jellegű ese mény ről sze ren csére
még nem érkezett jelentés. Olyan eset azonban már több alka lom  mal
történt, hogy a vaddisznók jelenléte miatt a gyermekeket nyáron nem en-
gedték 18 óra után a ház előtt játszani, fényes nappal a babakocsi  val ku-
tyáját sétáltató hölggyel szembe jött a vaddisznó a Baragödör utcában,
vagy délelőtt 11 órakor vaddisznókat kergettek ki a lakosok saját telkükről.

Ha vaddisznóval találkozunk – főleg, ha kutyát is sétáltatunk, – akkor
törekedjünk arra, hogy sem mi, sem pedig a kutyánk a vad állatot ne kö -
ze lítse meg. Fogjuk meg a kutyát, mert a vaddisznó sokszor nem az em-
bert, hanem a kutyát tekinti veszélyforrásnak. Ha túl kicsi a távolság
(15-20 méternél kisebb), akkor a vaddisznó megtámadhatja kedvencün-
ket. Ilyenkor a kutya azonnal visszaszalad a gazdájához és hozza magá-
val a meglepetést. Amennyiben a kutyát zavarva jön felénk a vaddisznó,
próbáljunk tá vo lod ni a helyszíntől – általában a koca támad, viszont nem
hagyja el malacait és nem kergeti sokáig a menekülő kutyát. Az ilyen kel -
lemetlen találkozások elkerülése érdekében javasoljuk, hogy a kutyasétál-
tatók sötétedés után kerüljék az erdősávokkal határolt területeket.

Korábban vadászatra alkalmas íjjal történt a vadkárelhárítás, de 2016
januárjától kizárólag lőfegyverrel lehet ezt a tevékenységet folytatni, így
eseten ként hallhatnak kö ze lebbről, tá volabbról lövéseket. Ilyen kor
hívhatják a veresegyházi rendőrörs te lefonszámát, ahonnan visszaiga-
zolást kaphatnak a szabályos fegy verhasználatról.

És, hogy miért van vadkárelhárításra szükség? Miért jönnek be a vadak
– első sorban a vaddisznó – belterületre? A Pilisi Parkerdő Zrt., valamint a
Szent Ist ván Egyetem Vadvilág Meg őrzési Intézete 2011-ben kutatást in-

dított (vmi.info.hu, Dr.
Hel tai Miklós, Prof. dr.
Csányi Sándor) a bu dai
vaddisznó „jelenség”
mi  nél jobb megisme ré -
se ér de kében. Ebben a
programban a vad disz -
nó táplálkozási és terület használati szokásait vizsgálták. Egy, a Budapest,
XII. kerületében élő vaddisznó kocát jelöltek meg GPS/GSM jeladó alkal -
mazásával, aminek eredménye meglepő adatokat mutatott. Az egy évig
tartó vizsgálat során a mért tartózkodási helyek 88.1%-a esett belterületre
(ősszel 90,9%, télen 81,2%, tavasszal 82%, nyáron 97,7%). Vizsgálataik
szerint a táplálékalkotók az alábbi tömegszázalékos arányt mutatták:
makk 18%, kukorica 13%, pázsit, telepített gyep 24%, egyszikű növ ény/bo-
jtos gyökér 24%, emészthetetlen alkotóelemek 17%, pár százalék egyéb
növény és állati eredetű anyagok. Az egy év alatt 1109 lokalizációs pont
alapján megállapították, hogy a belterületet alig hagyta el az érintett koca,
átlag 74 m távolságban tar tóz kodott. A belterület határától maximum 212
m-re távolodott el, befelé viszont 1274 m-re jutott. Természetesen Veres-
egyház nem Budapest, de arányaiban a tapasztalatok ugyanezt tükrözik.
A Kilátó utcai vaddisz nók „lelátogattak” a Nemzetőr utcába is cseme -
gekukoricát dézsmálni egy zárt kertbe.

Amennyiben vad észlelésről, vagy már kártételről szeretnének beje-
lentést tenni, hívják a Polgármesteri Hivatalt.                    MOLNÁR BALÁZS

VADKÁRELHÁRÍTÁS VERESEGYHÁZON

FELHÍVÁS

AZ INGATLANOK ÉS KÖZTERÜLETEK
TISZTÁN TARTÁSÁRÓL

Veresegyház Város Önkormányzata felhívja minden veresegyházi lakos fi-
gyelmét a 11/2008. (IV.30.) ÖR. számú rendeletének – az ingat lan tulaj-
donosokra vonatkozó – közterület tisztán tartási sza bá lyai ra.

A rendelet hatálya kiterjed Veresegyház közigazgatási területén ál-
landó vagy ideiglenes jelleggel tartózkodó magánszemélyekre, jogi
személyekre, valamint jogi személyiséggel nem rendelkező egyéb szer -
ve ze tek re egyaránt.
Néhány fontos információ a rendelet tartalmából:
A település területén lévő ingatlanok tulajdonosai kötelesek gondos -
kodni az ingatlan
• rendezettségéről és ennek az állapotnak a fenntartásáról,
• tisztán tartásáról, rendszeres takarításáról,
• rendezett, zsúfoltságtól, lomoktól mentes tartásáról,
• növényvédelméről, gyomtól, gaztól történő megtisztításáról,
• rovar- és rágcsálómentesítéséről.

Az ingatlan előtti járda tisztán tartása az ingatlan tényleges hasz ná ló -
jának kötelessége. Intézmények, kereskedelmi és vendéglátó ipari egy sé -
gek és más elárusítóhelyek előtti járdaszakaszt a tényleges hasz nálónak
kell tisztán tartani függetlenül attól, hogy a szemét üz leti tevékenységből
származik-e. Ez a kötelezettség kiterjed a hó el ta  karítással, a síkosság
megszüntetésével kapcsolatos feladatokra is.

A tényleges használó kötelessége a járda mellett növő gaz kiirtása, a
járdára kinyúló ágak és bokrok megfelelő nyesése.

A járda és a közút síkosság-mentesítését a tisztán tartásra kö te lezett -
nek úgy kell elvégezni, hogy abból ne származzon baleset. A járdáról
letakarított havat, jeget a közút és a járda között úgy kell elhelyezni, hogy
sem a gyalogos, sem a gépjármű forgalmat ne akadályozza.

A közterületen lévő árkok, átereszek tisztán tartása, a csapadékvíz aka -
dály talan elfolyásának biztosítása – az ingatlan előtti szakaszra ter je dően
– az ingatlan tényleges használójának, illetve tulajdo nosának köteles sé ge. 

Az épület tulajdonosa köteles gondoskodni arról, hogy az épület te tő -
zetéről az esővíz, hólé a járdára ne csorogjon, a szomszéd ingatlan ra
közvetlenül ne folyjon.

Építési területen és az építkezés közvetlen környékén az építést végző
kivitelezőnek kell biztosítani a tisztaságot.

Tilos közterületre (közútra, útpadkára, járdára) salakot, építési tör me -
léket, illetve szemetet elhelyezni.

A rendelet által meghatározott előírások nem teljesítése felszólítás
nélkül is büntetést von maga után, melynek kiszabásakor az ingat-
lanról készült fénykép is csatolásra kerül.

A tiszta, rendezett és ápolt közterületek meghatározzák
az egész település hangulatát, szépségét és pozitív megítélését.

Vigyázzunk rá és tartsuk rendben környezetünket!
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Önkormányzat
BEMUTATJUK KÉPVISELŐINKET 8.

„1998-ban éppen külföldről érkeztünk ha -
za, amikor telefonhívást kaptam és a kö -
vetkező kérdés hangzott el: Nem akarsz az
önkormányzati választáson indulni?”
Ezzel a meglepő válasszal fogadta az első
kérdésemet a kép viselő asszony, amikor
arról ér dek lődtem, hogyan is kezdődött a
képviselői munkája?
Kislistás választás volt akkor, az első tizen-
négy legtöbb szavazatot gyűjtő jelölt vált
képviselővé, közöttük én is. A pártpolitika
kezdettől fogva idegen volt számomra a
helyi ügyek azonban nagyon érdekeltek. A
választási szóró lapomon is a következőket
írtam: „Én nem akarok politizálni, de sze -
retnék szót érteni bárkivel közös dol-
gainkról.” 
Milyen munka mellett vállalta a kép vise -
lőséget?
28 éves voltam, fiatal házas, egy gyermekes
anyuka és vállalkozó. A Veresi Piactér nevű
közéleti havilapot adtam ki és volt egy gra fi -
kai stúdióm is itt Veresegyházon. 
Minek tulajdonítja a választási sikert rög -
tön az első próbálkozásra?
Az újság révén sok vállalkozót ismertem és
már volt közösségi múltam is. Alapító tagja
voltam az Agóra Körnek, a Családsegítő
Egye sület helyi csoportjának, rendszeresen
látogattam a Civil Kör foglalkozásait.
Megtetszett a képviselői munka?
A kulturális bizottság elnöke lettem a vá lasz -
tást követően. Ismerős terület volt ez, amit
szívesen csináltam. Hozzánk tartozott az
oktatás és az ifjúság-politika is.
Izgalmas időszak volt, Veres akkor lett város
és GE Power is akkor települt ide. A kö zép -
iskola kérdésével pl. már foglalkoztunk,
épült a Mézesvölgyi iskola, bővültek az óvo -
dák és a lakosság száma is ugrásszerűen
növekedett.
Kezdetben nem volt önálló körzete ugye?
Nem, akkor még mindannyian az egész vá -
ros dolgaival foglalkoztunk. Később két cik-
lust kihagytam, mert nagyon nem tetszettek
a pártpolitikai csatározások, amik megter-
helték a helyi képviselők munkáját is. 2010-
ben a SZOVE tagjaként indultam és a He -
gyek térségében azóta kétszer is önálló kép -
viselői mandátumot szereztem.
Milyen szakmai munka folyik az Ön által
vezetett bizottságban?
A bizottság neve Művelődési, Ifjúsági, Infor-
matikai és Sport Bizottság. A nevéből is ki -
derül, hogy sokféle területtel foglal kozunk.

Véleményezünk minden minket érintő elő -
terjesztést, pályázatokat írunk ki és bírá lunk
el a civil kulturális és sportszervezetek szá -
mára. Támogatjuk a nyári táborokat. Vannak
szociális alapon igényelhető támogatási pá-
lyázataink is. Ilyen a „Segítünk, hogy
sportolhass”, illetve „Segítünk, hogy tanul-
hass”, a „Bursa Hungarica” a közép- és fel ső-
fokú tanulmányokat folytató tanulók se gí -
té sére. Egy – a testület által e célokra el kü -
lönített – pénzügyi ke rettel gazdálkodunk. 
Figyelemmel kísérjük az óvodák, az oktatási
intézmények, az ifjúságot érintő szervezetek
működését, sikereit, gondjait. Amíg a KLIK
el nem vitte az iskolákat, az oktatási intéz -
mények felügyeletét is biztosítottuk. Hoz-
zánk tartozik minden sporttal kapcsolatos
kérdés, rendezvény is. Ezen kívül fog lal ko-
zunk a város informatikát és kommuniká-
ciót érintő dolgaival is (pl. web- és Facebook
oldal, újság, VVTV).
Hogyan látja a város fejlődésének irányát
és tempóját?
Látványos, folyamatos és igen intenzív fej lő -
dési szakaszban vagyunk. Az komoly nehéz -
 séget okoz, hogy az állam a város fej lesztését
csak kis mértékben támogatja – sőt még mi
fizetünk vissza a szolidaritási alap ba. Hitel
nélkül azonban fejleszteni nem tudunk. A
ránk váró feladatok (a járdák, a sport csarnok,
a gimnázium, a fürdő meg épí tése) – amiket
mindenki sze retne – komoly forrást igényelnek.
Magánemberként félek a hiteltől, sokakhoz
hasonlóan komoly veszteséget szenvedtem
el a hitelmizéria következtében. A város fej -
lődése azonban folyamatosan megkívánja az
újabb források bevonását, a kérdés legfel-
jebb ennek a tempója.
Milyen személyes ambíciók határozzák meg
a képviselői munkáját a következő években?
Az intézmények vezetőivel, és a város lakói-
val is jó a kapcsolatom, szeretem a kép vi se lői
munkát, de vá rom, hogyan alakul az orszá-
gos politika 2018-ban. Van még idő – az isme -
reteim, ta pasztalataim birtokában elképzel hető,
hogy 2019-ben ismét jelöltetem magam.

Volt olyan, ami a kedvét szegte ebben a
munkában?
Tudom, hogy korlátozottak a lehetőségek és
szűkös a keret, de minden támogatás iránti
kérést szeretnék kielégíteni. Az a lényege a
munkánknak, hogy segítsünk és öröm, ha
jó célra tudunk forrást biztosítani.
Milyen feladatok vannak a körzetében?
A körzetem alapvetően rendben van – a jár -
dák   építésétől eltekintve. A leginkább prob-
 lé  más a Csibaj utca bekötése az Erdő kertes
felé vezető útba. A kertesi állomás áthelye -
zé se régi terv és épülne egy körforgalom is,
de a MÁV miatt a kivitelezés jelentős késés-
ben van.
Mesélne a családjáról?
Nagy családunk van, három kiskorú gye re ket
nevelünk, a 22 éves nagy fiam már Buda pes -
ten  él, dolgozik és tanul. Ha az egész csa lád
összejön, mivel édesanyám és öcsém a csa -
ládjával együtt is Veresen él, igen sokan üljük
kö rül az asztalt. Fiatalon álmodtam e gyé ni
kar  ri erről, de most úgy látom, hogy leg   alább
annyi örömet és feladatot nyújt egy nagy csa -
lád, mint a személyes ambíció és ez bol doggá
tesz.
Néhány éve kitanultam a lelki gondozást. Az
életben szerzett tapasztalatokkal és egyfajta
szellemi tudással, keresztény hittel tudok rá -
szo rulóknak segíteni akár függőségtől, a kár
betegségtől szenvednek.
Továbbra is van egy vállalkozásom – nyom -
dai előkészítéssel, grafikai tervezéssel fog lal -
 kozom. Ha majd a család mellett ismét lesz
több szabadidőm és a férjemet is sikerül rá -
ven ni, akkor társas táncolni szeretnék, mert
ez hos szú évek óta kimaradt az éle temből. 

MOHAI IMRE

Szénás Zsoltné SZOVE

Fotó: Veréb József
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Városfejlesztés

IVACSI FEJLESZTÉSEK
Ahogy fentebb olvashatták, cikkünk hatására megújul, bruttó 2
millió forintos költséggel, az ivacsi vonatmegálló megközelít hető -
sége. Nemcsak a két akadálymentes feljáró helyet lankásabban
összekötő moz gássérült felhajtó épül meg, hanem lebetonozásra
és felújításra kerültek a meredekebb, de rövidebb felhaj tók is, így
mind a kerekesszékkel, mind a babakocsival köz le kedők számára
jóval kényelmesebb lesz a vonatmegálló megközelítése. A vá ros -
vezetés érzékeli azt is, hogy az utóbbi időben megnőtt a vonathoz
ke rékpárral érkezők száma is, így vizsgálja a megfelelő kerék -
pártároló elhelyezésének lehetőségét

ÚJ GYALOGÁTKELŐHELY, BŐVÜLŐ PARKOLÓ,
VÁLTOZÓ FORGALMI REND

A REFORMÁTUS ISKOLÁNÁL
Átadásra került az új gyalogátkelőhely a Mogyoródi úton, amely
a Kálvin Téri Református Iskola parkolójából biztosít könnyű
átkelést az út túloldalára és az Újiskola utca felé. A kifejezetten
esz tétikus látványt nyújtó, új közvilágítást kapó, 3,6 millió forin-
tos költséggel megépült „zebra” enyhén íves, „szigetes” kikép zé -
sével egyúttal akadálymentes is a mozgássérült közlekedők szá   -
mára. Az átkelőnél közúti lámpa nem lesz, de reggel hét és nyolc
óra között városőr és iskolai munkatárs segíti az iskolába igyekvő
diákok biztonságos átkelését. Egyúttal a Hajdi utca sarkán elbon-
tott ház helyén négymillió forintból bővült az iskola par kolója is,
20 új férőhellyel. Ezzel viszont változott a közlekedési rend is.
Megszűnt a Mogyoródi útra a parkolóból történő köz vetlen kihaj -
tás lehetősége, a parkoló továbbra is egyirányú. Behajtani a Kálvin
utca felől lehet, a kihajtás pedig a Hajdi utca felé lett biztosítva.
A fejlesztések hatására mind a gyalogos, mind a kerék páros köz -
lekedés biztonságosabbá vált.

Kérjük a közlekedőket, fokozottan figyeljenek az iskolánál a
megváltozott rend miatt!

ÜTEM SZERINT HALAD A PATAK UTCA ÉPÍTÉSE
Továbbra is ütemterv szerint halad a Patak utca felújítása. Mint
Cserháti Ferenc alpolgármester kihangsúlyozta, az önkormányzat
nagyon szépen köszöni az ott lakók türelmét és megértését az
építkezésért. Az útépítéssel óhatatlanul együtt járó kellemetlen-
ségeket igyekeznek minimálisra csökkenteni, de mindenki szá -
mára az lesz a legnagyobb öröm, ha a terveknek megfelelően
szeptember végére elkészül ennek, a város számára is kiemelt
jelentőséggel bíró útnak a felújítása.
További útépítési hír, hogy szeptemberben aszfaltozásra kerülnek
a Dió, Gesztenye, Sáfrány és Tölgy utcák is.

KOVÁCS PÉTER

BERUHÁZÁSI HÍREK

CIKKÜNK HATÁSÁRA FEJLESZTÉS IVACSON,
ÚJ GYALOGÁTKELŐ, ÉPÜLŐ UTAK!

Lapunk 2017. májusi számában interjút közöltünk Tóth Anna kerekesszékes kismamával,
aki többek közt elmondta, hogy számára nehézséget okoz az ivacsi vonatmegállónál a túl meredek feljáró használata.

Nagy örömmel írjuk, hogy az újságot olvasó városvezetés jogosnak találva az észrevételt intézkedett
és épül az új mozgássérült felhajtó.

Erről és más fejlesztésekről is beszélgettünk Cserháti Ferenc főállású alpolgármesterrel.

Fotó: Fári Fanni

Fotó: Fári Fanni

Patak utca

Új zebra a református iskolánál

Épül az ivacsi felhajtó Fotó: Kovács Péter
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Évnyitó

Az idei tanévkezdés más volt, mint a koráb bi
években. Történelmi eseménynek le hettek
tanúi, akik jelen voltak augusztus 31-én a
Szentlélek-templomban tartott szent misén és
tanévnyitón, hiszen Veresegyház régi álma
teljesült, megkezdődött a tanév városunk első
nappali tagozatos középiskolájában, a Veres-
egyházi Katolikus Gimnáziumban.

A szépszámú érdeklődő között jelen vol -
tak az első évfolyam két osztályának diák-
jai, családtagjaik, a tantestület, az önkor -
 mány zat képviselő-testületének tagjai,
Pász tor Bé la polgármester úr és az egy-
házmegye katolikus iskoláinak képviselői.
A szentmisét Mol nár Zsolt plébános celeb -
rálta, majd polgármester úr köszöntötte a
jelenlévőket, be szédében hangsúlyozva,
hogy „régi vágyunk teljesülé sé hez a Váci
Püspökség mellénk állt, és segítő kezet nyúj-
tott abban, hogy ez az iskolatípus itt Veres-

egyházon létrejö hes sen. A vá ros nevé ben
hálás köszönettel gondolok mindazokra,
akik akár egy jó szóval is előse gítet ték az in-
tézmény megvalósulását. A vá ros minő sé -
gibb változáshoz ér kezett, an nak a hosszú
út nak az eredmé nyeként, amely létrehozta
a gimnáziumot.” Két dologban fogalmazta
meg a köszönet mellett en nek a nap nak a

je len tő ségét. Az egyik: a város ér téke to -
vább nőtt, a másik, hogy „elindult egy
olyan úton, amin a szellemi érték nö ve ke -
dé sé nek az útja van. Akár főis ko lája is
lehet majd egyszer a városnak, mert a
város és a kör nyék gyarapodása ezt majd
idővel le hetővé teszi.”

Beszédet mondott Dr. Csáki Tibor plé bá -
nos, az Egyházmegyei Katolikus Iskolák Fő -
ha tóságának főigazgatója, aki szavaiban
szin  tén a nap jelentőségét méltatta, olyan
kőfaragó mesterekhez hasonlította a diá ko -
kat, akik mernek nagyot álmodni, lehető -
ségként tekintenek az iskolájukra és éle-
 tüket erre alapozva majd katedrálissá ne -
me sítik azt.

Az iskola igazgatójának, Prehodáné
Nagy Évának tanévnyitó beszéde sem
nél kü lözte a meghatottságot. Mint mond -
ta, „nagyon kü lön  leges élmény és ke gye -
lem, amit most itt mi kaptunk Veresegy -
házon. Egy egészen új kö zösségnek, egy
gimnáziumnak a szü leté sé nél lehetünk
jelen és a továbbiakban alakíthatjuk a
legjobb tudásunk, hitünk, akaratunk és
gondolataink szerint, most már veletek
együtt ezt az intéz  ményt. Kívánom, hogy
olyan időszak kez     dőd jön a számunkra,
melyre majd egy kor visszatekintve aján -
déknak vegyük az itt eltöltött éveket, hogy
részesei lehettünk az első lépéseknek.” 

A tanévnyitót az iskola ideiglenes ott -
honának és tantermeinek (a régi Vá ros há -
za, Fő út 106. szám alatt átalakított épülete)
megtekintése és be szélgetős szeretetven -
dég látás zárta.

Sok sikert, Veresegyházi Katolikus Gim-
názium!               VERÉB JÓZSEF–KOVÁCS PÉTER

A régi csengő az iskola udvarán

MÚLTIDÉZŐ                                                       SZABÓNÉ VANK ERZSÉBET GYŰJTEMÉNYÉBŐL

MEGKEZDŐDÖTT A TANÉV...

...VERESEGYHÁZ ELSŐ NAPPALI TAGOZATOS
KÖZÉPISKOLÁJÁBAN,

A VERESEGYHÁZI KATOLIKUS GIMNÁZIUMBAN!
Fotó: Lethenyei

Fotó: Lethenyei

Fotó: Lethenyei

Prehodáné Nagy Éva igazgatónő évnyitó
beszéde

Diákok a saját osztálytermükben

A nyitó évfolyam tanárai és diákjai

Dr. Csáki Tibor plé bá nos

Fotó: Veréb
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Közélet

A Kulturális Örökség Napjai (KÖN) az Európa Tanács védnök-
ségével 1984 óta már 50 országban az épített örökség ünnepe,
melynek Magyarországon immár hagyományossá vált időpontja
minden év szeptember harmadik hétvégéje, idén szeptember 16-
17-e. A KÖN alkalmával megnyílnak és bejárhatók olyan épületek,
építmények és régészeti lelőhelyek is, amelyek az év többi napján
nem látogathatók. Az országszerte több száz helyszínre kiterjedő
mozgalomba városunk idén is bekapcsolódik, mégpedig „frissen”
megalapított mú zeumával és az öregtemplomban végzett ré gé -
szeti ásatás be mu tatásával.

Megtekinthető kiállítás a Városi Múzeumban (Szentlélek tér 5.):
SZAKRÁLIS ÉRTÉKEINK (Válogatás gyülekezeteink emlékeiből)
A kiállítás a település felekezeteinek (katolikusok, reformátusok,
evangélikusok és baptisták) legszebb történeti és tárgyi emlékeit
vonultatja fel, kiegészítve a gyülekezetek utóbbi száz esztendejének
gazdag képanyagával. A legkorábbi emlék 15. századi, míg a „legfia -
talabb” alig öt esztendős.
Megtekinthető ásatás:
A Városi Múzeum mellett lévő, 1777/78-ban emelt barokk katolikus
templom rejti a település középkori, egyes részleteiben 14. századi
templomának alapjait, s részben szentélyének sekrestyévé átalakí-
tott falait. Az elmúlt években folytatott ásatások eredményeként tisz -
tá zódtak a középkori hajlék építési periódusai és feltárásra került egy
kisebb kripta is.

Fanyűvők
Leszakadt egy fél fányi ág az idén nyáron a
Találkozók útjára. Nem nagy hír, mondhat-
nánk. Szerencsére nem lett tragikus hír,
mert amikor egy hatalmas reccsenés után
több méter magasból alázuhant a több má -
zsányi faanyag, éppen nem tartózkodott
alatta senki. Pedig lehetett volna, hiszen a
mögöttünk hagyott rekkenő nyárban végig
tömegek kerestek hűsölést a Tó-strandon, és
a forgalmas Találkozók útja nevéhez méltó -
an funkcionált a Mézesvölgyi Nyár esték sza -
badtéri évadának estéin is, amikor az elő -
 adá sok előtt ezen közelítette meg a helyszínt
a nézők sokasága, majd végül itt is vitatta
meg az élményt.

Az ágszakadás mégis túlmutatott önma -
gán. Hiszen ekkor már hetek óta folyt a váro-
sunk negatív hírét keltő országos sajtókam -
pány, mely szerint Veresegyházon tervszerű
fairtás és környezetrombolás zajlik az elö -
regedett fák kivágása címszó alatt, amit
azon nal le kellene állítani. Elég, ha csak pár
cikkcímet idézünk a hangulat érzékelte té -
sére: „Mentsük meg a fákat!”, „A veresegy-
 há  zi fasornak annyi!”, „Csak nem csi lla -
 podik a veresegyházi fagyűlölet!”. 

Nem volt a fákból kreált ügy újszerű a
város közélet iránt érdeklődő embereinek,
hiszen alig fújta el a szél az állítólagos füst-
szennyezéses hajcihőt, máris rácsapott a
városra a fasor ritkítása miatti sajtókampány.
Ne essünk tévedésbe, nem unatkozó és Ve -
res egyházon szemfülesen járó-kelő újság -
írók lelték a szó szerint utcán heverő ügyet,
hanem helyi, önmagukat „kör nyezet védő”
megvilágításba helyezni igyekvő egyé nek
hívták ismételten terepre médiabeli ismerős
sajtómunkásaikat, akik kapva kaptak a szaf -
tosnak ígérkező témán. Az alapvető sajtó -

etikát felrúgva sokszor meg sem hallgatva,
meg sem kérdezve, vagy negatív szöveg-
környezetbe helyezve a valódi szakmaiság
érveit.

Félreértés ne essék, a környezetvédelem-
nél aligha van nemesebb feladat e földön.
Hiszen mindannyiunk kötelessége, hogy oly
módon fejlődjünk, mellyel nemcsak élhető,
lakható állapotban megtartjuk környezetün-
ket, hanem ha lehet, akkor unokáinknak
még a mainál is természetközelebbi világot
teremtünk az elkerülhetetlen modernizáció
mellett. De, ami Veresegyházon e címszó
alatt egyesek körében zajlik, – miközben tel-
jes tiszteletünk a szép számú valódi kör nye -
zetvédőnknek – az kőkemény politika.
Egyetlen cél által vezérelve: bárhogy, bármi
módon népszerűséget szerezni. Ha kell,
akkor korhadt és életveszélyessé vált fák
megtartása révén is. 

Pedig érdemes lenne legalább időnként
odafigyelni a területen dolgozó szakem-
berek hangjaira is, hiszen minden kétke -
dőnek csattanós választ adott a lezuhanó és
csodával határos módon balesetet nem

okozó faág. Mint Kisák Péter, Veresegyház
főkertésze kérdésünkre elmondta, „a nyár-
fák (Populus sp.) 65-70 éves korukra vágás -
éretté válnak. Ez annyit jelent, hogy addigra
befejezték aktív növekedési periódusukat.
Attól a kortól sokkal könnyebben korhad-
nak, jobban megviseli őket a külső körül -
mények változása és nehezeb ben rege ne -
rálódnak. Ráadásul a nyárfák gesztnélküli
szijácsfák a fűzekkel (Salix sp.) együtt, ezért
hívjuk őket puhafáknak. Így sokkal köny -
nyebben törnek. Visszacsonkolásuk mindig
kétesélyes. Abban az esetben, ha elég jó a
kon díciója a fának, a koronája megújul. Vi -
szont, ha gyenge, a fa elpusztul.”

A Veresegyházon kivágott fák ennél jóval
idősebbek voltak, az őket megvizsgáló, eh -
hez értők szerint nem volt már esély a
megújulásukra, így fokozottan életveszé-
lyesnek számítottak.

A fákat kivágó szakemberek csak tették a
dolgukat: óvták az emberéleteket.

KOVÁCS PÉTER

SZEPTEMBER 16-17. • A KULTURÁLIS ÖRÖKSÉG NAPJAI

VÉLEMÉNY

Fotó: GAMESZ
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Spera Ágnes
1953–2017

SPERA ÁGNES, – sokunk Ági nénije – zeneiskolánk igazgatónője volt. 1953. október 11-én szü letett
Budapesten. Szolfézs tanulmányait Gödöllőn kezdte, hegedűt a mátyásföldi zeneiskolában fogott
először kézbe, ahol végig kimagasló eredményei voltak, arany okleveleket nyert. Pécsi tanulmányai
során Gyermán István kísérte zenei fejlődését. Itt tett szert a zenekari játékban való jártasságra is.
1975-től a komlói, valamint a siklósi zeneiskola hegedű és szolfézs tanára lett, 1978-tól pedig a
gödöllői zeneiskola kihelyezett tagozatának tanáraként kezdett Veresegyházon tanítani. 1993-tól,
a Lisznyay Szabó Gábor Zeneiskola megalakulása óta lett iskolánk igazgatónője, ahol 13 éven
keresztül vezette az intézményt, segítette a tanárok munkáját és a gyermekek zenei fejlődését.
Ez év júniusában ment nyugdíjba iskolánkból. Akkor még nem gondol tuk, hogy augusztus 3-án
végleg búcsút veszünk tőle. Közös megemlékezésre az evangélikus templomban, annak felújítása
után kerül sor, melynek pontos dátumáról később tájékozódhatnak a város és az intézmény in-
ternetes felületein. 

BÚCSÚZOM
1994-ben, amikor a kisebbik gyermekem betöltötte a három évet, munka után kellett néznem. Mivel az előző
munkahelyeim a határon túl maradtak, mindent elölről –, illetve teljesen újat kellett kezdeni. A körülmények
szerencsés összjátéka hozott össze a zeneiskolával. Szadán már egy ideje szakkörben oktatgattam zongorát. Az
akkori iskolaigazgató Nagy István szívén viselte a zeneoktatást, ő hozott össze a nemrég önállósodott zeneiskola
vezetőjével Spera Ágnessel.
Idegenként, ismeretlenül – következésképpen szorongva – állítottam be a meg beszé lés re. Egy kedves, szelíd –
szolid szőke nő fogadott… (Percek alatt megnyugodtam.) Ő volt Spera Ágnes, az intézmény vezetője. Egész
lényéből higgadtság, bátorítás, nyugalom sugárzott…
Hát így lettem én az első, akkor még egyszemélyes kihelyezett tagozat.
Az elkövetkező, még „hőskornak” számító években is mindig számíthattunk Ági segítségére, megértésére,
türelmére. (Lehetett az hivatalos ügyintézés, szakmai nehézségek vagy adminisztrációs terhek.) A szadai ta -
gozat kezdte kinőni magát, mellette létrejöttek újak. Az anyaiskola intenzíven fejlődött, a község, majd város
kulturális vérkerin gé sébe aktívan beépült. Spera Ágnes – egy idő után mindenki „Ági néni”-je – csa lád jaként
nevelgette, dédelgette az iskolát a dolgozóival együtt. Áldozatos munkája gyümölcseként – amikor elérkezett
az ideje – valódi értéket tudott átadni a következő vezetőnek. Munkájában, ragaszkodásában csak a betegség
tudta megállítani. Amíg ereje engedte bejárt szeretett iskolájába. Amikor erre már nem volt képes, mi kollégák
próbáltunk meg valami keveset visszaadni abból a törődésből, amit tőle kaptunk. Ki - ki ereje és képessége sze  -
rint segített abban, hogy megpróbáltatásaival ne maradjon egyedül.
Szeretettel és hálával emlékezve búcsúzom a kollégák nevében. UDVARD GIZELLA
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BABA MAMA
Baba-Mama Klub
Vezeti: Tóth Margit Gigi  30 986 3257
SZGIC Dráma terem
Indul: október 3.
kedd és csütörtök: 10.00–11.30
Részvételi díj: 800 Ft/alkalom

Ringató
Vezeti: Czoller Andrea  30 922 7100
SZGIC 309-es terem
Indul: szeptember 5.
kedd 9.30-–10.00

NYUGDÍJAS
Aranyeső nyugdíjas klub
SZGIC Konferencia terem
hétfő: 14.00–20.00

Értelmes Évek nyugdíjas klub
Vezeti: Markó Józsefné  30 416 2764
SZGIC  324-es terem
csütörtök: 14.00–17.00

ONYPE klub
Vezeti: Czeller Boldizsárné 70 383 3008
SZGIC  324-es terem
szerda 17.00–20.00

Remény nyugdíjas klub
SZGIC  324-es
kedd 14.00–17.00
Remény Örömtánc
Vezeti: Baloghné Fodor Éva 
SZGIC 308-as terem
péntek: 15.00–16.30

SZÍNHÁZ ÉS ALKOTÓ
Szerep-Elek Diákszínpad
Vezeti: Éli Nóra színművésznő
30 638 6270
SZGIC 308-as terem
Indul: szeptember 6.
szerda 15.00–17.00
Részvételi díj: 800 Ft/alkalom

Logo Színtársulat
Vezeti: Csombor Renáta 30 406 3164
SZGIC
Jelenleg szünetel, kezdés: 2018. márciusa

Veresi Ifjúsági Színház csoportjai:
Vezeti: Ácsné Csáki Ildikó dráma tanár:
70 263 6198
Színskála Stúdió
SZGIC 308-as terem
péntek 17.00–21.00
Szikrák
Fabriczius József Általános Iskola
Tűzmadarak csoport
Fabriczius József Általános Iskola
Tűztestvérek csoport
Fabriczius József Általános Iskola 

ZENE/TÁNC
Népdalkör
Vezeti: Kovács László népzenész:
20 961 6969
SZGIC 309-es terem
Kezdés: szeptember 12.
kedd: 17.00–19.00
Ingyenes!

Cantemus kórus
Vezeti: Vadász Ágnes 30 297 4314
SZGIC Kamara terem
kedd: 19.00–21.30
Ingyenes!

Gaudeamus kórus
Vezeti: Kovács Katalin 20 344 0550
Mézesvölgyi Általános Iskola
kedd 17.00–19.00
Ingyenes!

Veresegyház Város Fúvószenekara
Vezeti: Szellinger Tamás 70 381 8624
SZGIC Kamara terem
szombat 18.00–20.00
Ingyenes!

Hagyományőrző Népi Együttes
Vezeti: Tóth Judit 30 590 8166
Váci Mihály Művelődési Ház
szerda: 18.00–21.00
Ingyenes!

Kerecsen Táncegyüttes
Vezeti: Balázs Péter 20 257 6444
Váci Mihály Művelődési Ház
szerda: 17.00–18.00
veresi.folkness@gmail.com

Néptánc csoportok Almási Bernadett
vezetésével:
30 364 5883, veresibokreta@gmail.com

Csemete Néptánccsoport Kisóvodás
csoport
SZGIC Dráma terem péntek 17.00–17.45

Bokréta Ifjúsági csoport
SZGIC Kamara terem kedd: 17.30–19.00
SZGIC Dráma terem péntek: 18.00–20.00

Szenior csoport
SZGIC Dráma terem
péntek: 20.00–21.00

Botorka Bokréta Kisiskolás
Néptánccsoport
SZGIC Kamara terem
kedd: 16.00–17.30

Kisbokréta Ifjúsági csoport 4., 5., 6.
osztályosoknak
szerda: 16.00–18.00

SZELLEMI MŰHELY
Civil Kör
Vezeti: dr. Mohai Imre
SZGIC 309-es terem
minden hónap utolsó csütörtökén
18.00–20.00

HNA Biblia kör
Vezeti: Bandi Katalin 06 20 546 1391
SZGIC 309-es terem
páros hét szerdái 16.30–18.30

KERAK Bibliakör
SZGIC 309-es terem
páratlan hét szerda 17.30–19.30

Hit Gyülekezete
SZGIC Kamara terem
hétfő 18.30–21.30

Üdvösség Hirdető Egyház
SZGIC Kamara terem
szerda 17.00–19.00

Boldogság Klub
Vezeti: Csányi Éva 70 285 6994
SZGIC    Ingyenes!

EGYÉB ÉRDEKESSÉGEK
Jog Pont
Fogadóórát tart: Dr. Osztrovszky Zoltán
ügyvéd: 20 943 1600
SZGIC 325-ös terem
péntek 10.00–12.00

Kártya klub
Vezeti: Veress Gábor 30 982 7900
SZGIC 309-es terem
péntek 17.00–21.00
Részvételi díj: 300 Ft/alkalom

Baranyi János Vasútmodellező Klub
Vezeti: Gombos István  30 324 1603

Társasjáték Klub
Vezeti: Boruzs Krisztina  30 741 1433
SZGIC 324-es terem
péntek 17.00–21.00
Ingyenes!

ALKOSS VELÜNK
Szövőkör
Vezeti: Pirók Irén textilművész
30 566 1067
SZGIC 229-es terem
péntek 14.00–19.00

Kerámia Szakkör
Vezeti: Nagy Csilla keramikus
20 779 5865
SZGIC 227-es terem
kedd és szerda 14.30–16.30
Részvételi díj: 800 Ft/alkalom

Mézesvölgyi KisKépzőkör
Vezeti: Márton László festőművész
Info: 20 376 0691 (Czibula Erika)
Mézesvölgyi Ált. Isk. II.em rajzterem
szerda 15.00–16.30
Részvételi díj: 900 Ft/alkalom

Múzeumpedagógia
Vezeti: Klement Zoltán 30 312 1273
SZGIC Udvarház Galéria
Bejelentkezésre!  Ingyenes!

SPORT
Karate Do
Szalay Zsolt 20 361 7382
SZGIC Dráma terem
Indul: szeptember 4. 
hétfő : 16:30–19.30
Részvételi díj: 5500 Ft/hó/fő

Balett
Takács Andrea 20 348 8491
SZGIC
hétfő: 16.30–18.00, kedd: 16.30–19.00
szerda: 16.30–18.00, csüt.: 16:30–19:00

Rock’n board
Farkas Gergely 20 999 1245
SZGIC Dráma terem szerda: 17.00–17.45 
SZGIC Dráma terem péntek: 16.00–16.45
SZGIC Fitnesz terem péntek: 16.00–17.00
SZGIC Fitnesz terem péntek: 17.00–18.00
Váci Mihály Művelődési Ház
hétfő: 16.30–19.30, kedd 16.30–20.00
csüt.: 16.30–20.00
Részvételi díj: 5600 Ft/fő/hó
Testvérkedvezmény van!

Felnőtt női torna:
Takács Andrea 20 348 8491
SZGIC
hétfő: 18.00–19.00, szerda: 18.00–19.00

Hip-Hop
SZGIC
kedd: 17.00–18.00, csüt.: 17.00–18.00

RSG
Vezeti: Csomai Renáta 70 773 1287
Indul: szeptember 12.
SZGIC 308-as terem
kedd: 16.00–19.00, csüt.: 16.00–19.00

Meridián torna
Vezeti: Csányi Éva 70 285 6994
SZGIC szerda: 8.00–9.00
Ingyenes!

Rúdtánc:
Vezeti: Januszewski Pakovics Katalin
70 592 5605
Váci Mihály Művelődési Ház
hétfő: 18.00–20.00, szerda: 17.00–20.00
péntek 18.00–20.00

SZABADIDŐS ÉS GAZDASÁGI INNOVÁCIÓS CENTRUM ÉS A VÁCI MIHÁLY MŰVELŐDÉSI HÁZ INDULÓ FOGLALKOZÁSAI
Információ:  06 28 588 690 • Szabadidős és Gazdasági Innovációs Centrum (SZGIC) „A” recepció • 2112 Veresegyház Fő u. 45-47.

A csoportok adatairól, esetleges térítési díjairól a csoportok vezetői tudnak pontos információt adni.
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Szárnyra kelt a mozi
Beindult a Veresi Filmklub. Júliusban Koncz Zsuzsa nagy sikerű veres-
egyházi szabadtéri koncertjét megelőzően vetítésre került az 1967-ben
készült Ezek a fiatalok című első magyar zenés film. „Egy kis nosztalgia
az idősebbeknek, egy kis rácsodálkozás a fiatalabbaknak” – mondta a
vetítés kapcsán a házigazda, Berze Lajos. Hogy mennyire van igaza? Ha
engem kérdeznek, a válasz: teljes mértékben. Mert akik átélték a '60-as
évek Magyarországát, netán éppen akkor voltak a filmbeli szereplőkkel
egykorúak, bizton mondhatják: életük legszebb időszaka volt az em-
lített évtized. Miért is? A válasz roppant egyszerű: mert „minden ember
egyszer fiatal”. Mai szemmel nézve, a mostani érettségi előtt állók nyil-
ván megmosolyogják „nagyapáikat és nagyanyáikat”, látván azt hogyan
éltek, nyak ken dő sen, öltönyben, kosztümben buliztak, milyen gitár szer -
kójuk volt. Egy biztos, Koncz Zsuzsa személyiségének varázsa mit sem
változott. Bródy János dalszövegei még a mai napig sem veszítettek ak-
tualitásukból. Lehet az is, hogy örök érvényűek lesznek!                                                                                                                                        
Az előzetes tervek szerint szeptemberben más vizekre kalandozik a klub
tagsága, egészen Gaál István rendezésében a Legato című 1977-es ma -
gyar játékfilm vetítéséhez. A történet elvisz a múltba, egy olyan világba,
ami a mai fiatalok számára már csak „apáink emléke”. De ha megis-
merjük a múltat – mint a filmbeli fiatalok – mi is „higgadtabban, éret-
tebben nézünk majd a jövő felé”.                                              VERÉB JÓZSEF

Második alkalommal került megrendezésre a Szent Korona Lovastúra
a Veresegyház Katonai Hagyományőrző Egyesület szervezésében.
A Veresegyházról induló lovascsapatot Vácon dr. Beer Miklós, a Váci
Egyházmegye püspöke áldotta meg. A 100 kilométeres,  öt napon át
tartó, hat települést és két országot érintő túra zárónapján a felvidéki
Ipolybalog Szent Korona Fesztiválján a lovascsapat a Szent Korona
másolatát vezette fel történelmi viseletben.

Városlakó

Ez jutott eszembe rögtön az első előadás után.
Elegáns. Nem a ruhák, nem a csillogó fények és
nem a hivalkodó viselkedés miatt. 

A Veres1Színház legújabb attrakciója, a nyolc
előadásból álló Mézesvölgyi nyár szabadtéri
sorozata már az induláskor olyat mutatott, ami a
legkritikusabb kétkedőket is meggyőz te. Akkora
nézőteret építettek a hepe-hupás Búcsú térre,
ami párját ritkítja. Micsoda magabiztos hit kel-
lett ahhoz, hogy a minden előzmény nélküli
nyári programot ekkora látogatottságra tervez-
zék? Ki adott volna hitelt egy ekkora álomra
előzetesen? A sikerrel teljesített kőszínházi har-
madik évad összes előadásának lehetett csak
annyi látogatója, mint itt a nyolcnak. Tizenkilenc -
re lapot kértek!

Legalább olyan izgalommal készültem az első
elő adásra, mintha én volnék az ötletgazda. A szín  -
ház felé sétálva minden utcából gyalogosan pá -

rok, kisebb csoportok tartottak velünk egy irány -
ba. Ezek szerint célba talált a szervezők kérése,
hogy a korábban érkezők és a helybeliek hasz -
nálják a távolabbi par ko lókat, hogy a mes szeb b -
ről érkezők és a későn jövők életét kicsit meg  -
könnyítsük. A bejárat után a tágas elő tér ben a
nyu galom és a felfokozott várakozás egyszerre
volt érezhető. A sok ismerős mellett rengeteg ide-
gen arc. A né zőtér aljáról feltekintve ámulatba
ejtően ma gasodik a huszonhét sor. És lenyűgöző
látvány a telt ház! A néhányszáz nézőhöz szo kott
színészeket is bizonyosan sokkolta egy pilla natra.

A magas színvonalú produkciók fogadtatása
is lenyűgöző volt. Hiába a szabad tér, a lelkese -
dés és az ováció megtöltötte a teret és tapint -
hatóvá tette a sikert. És a csoda a nyár folyamán
nyolcszor történt meg.

A hazafelé úton alig láttam autót. Gyalogosok
mindenfelé, nyugodtan sétálva, mosolyogva a fris-
sen szerzett élmény hatása alatt. Az a néhány
autó, ami a közvetlen közelben parkolt, egy másra
licitálva udvariaskodott, a gyalogosok és a jármű -

vezetők sokszor parázs viadalának nyoma sem
volt látható. Az elegancia ezekre a pillanatokra is
jellemző volt. Arra az esős vasárnapra is, amikor
a gondviselés kicsit megleckéztette a szervezőket
és parádés vihart küldött az estére. Nem könnyű
dolog 1200 emberhez eljuttatni az előadás le mon -
dásának hírét, de a másnapi eső nap hangulata
mindenért kárpótolta a nézőket, a színészeket és
a szervezőket is. A közönség eleganciája mentette
meg az utolsó előadást, amikor az este 7 órakor
hir telen beköszönő vihar miatt a produkció veze -
tése össze akart pakolni, de a töretlen érdeklődést
látva nem tették. A pótszékekkel felturbózott telt -
házas nézőtér tü re lemmel kivárta a másfél órás
késést, nehogy a színpad és a díszlet egy erősebb
széllökés játékszerévé válhasson.

Veresiként jogos büszkeséget érzek, amiért a
város egy újabb színfolttal gazdagodott. Nem vá -
sári komédiázás folyt itt, hanem igényes szóra -
koz tatás. A nyolc sikeres hétvégi este a színházi
élményen kívül az eleganciája miatt lesz szá-
momra emlékezetes.                           MOHAI IMRE

Kölcsey Ferenc Városi Könyvtár • VERESI FILMKLUB SZENT KORONA LOVASTÚRA

Elegáns volt
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Veresegyházi Szabadtéri Színház – MÉZESVÖLGYI NYÁRESTÉK

A Veres 1 Színház végleges épülete még
csak terveken létezik, szimbolikusan a mi
szín házunk is bezárta kapuit az évad vé gez -
tével, ahogy azt a kőszínházak teszik min-
denütt. Ezzel egy időben a Búcsú téren
meg kezdődött az ezerkétszázötven férő -
helyes nézőtér, majd a színpad építése, hogy
a Veres 1 Színház kilépve a kőfalak közül a
nyárban estéről estére az ország különböző
híres, avagy ha az Őrült Nők Ketrecére gon-
dolunk, egyesek szerint hírhedt előadását
hozza el városunkba. Szabadtéri színházat
nyitni hatalmas vállalkozás, és kockázatos
is, hiszen azt a rengeteg széket hétről hétre
meg kell tölteni. A Veres 1 Színháznak ez
sikerült, és még ennél több is!

A Búcsú tér most minden kétséget kizáróan
a város egyik legkedveltebb helye lett. Hisz
nyolc hétvégén át, este fél kilenckor kígyózó
sorok álltak a kordonok előtt, hogy átjutva a
veresi asszonykórus vidám hostesskörein a
csillagos ég alatt részesei lehessenek a Mézes -
völgyi Nyárestéknek. Ahogy a megismétel-
hetetlen és egyszeri Koncz Zsuzsa koncert is
mutatja, a nyári színházunk a nézőtérről
kiszorult füleket is magához vonzotta. Az éne -
kes nő előadásán nem csak hogy minden pót-
szék elkelt, s viaszcsillagok ringatóztak az oly
sokak által szeretett dalokra, de még a kor-
donokon és a parkolókon túl is voltak olyanok,
akiket az esti tennivalók hevében elcsábított a
Mézesvölgyi Nyáreste.

A szezont az ExperiDance Production és a
100 tagú Cigányzenekar koprodukciója nyi-
totta meg. A Fergeteges egy tündérmese Sissi
(Lázár Anna Dóra) korából. A színpadon a
királyi Magyarország báltermeinek fénye,
unott arccal, peckesen bevonul A Gróf (Pato -
 nai Norbert), mögötte egész parádés nemesi
tömeg és A Cigánylány (Boros Bettina). A
mese felidézi azt a világot, amikor még a nép-
tánc kommunikációs eszközként szolgált,
ahol még a nők a legszebben csattanó bokáért
rebegtek hálaimát. Az ExperiDance lenyűgöző
táncosainak két felvonásos előadását a 100
Tagú Cigányzenekar szólistáinak játéka és
személyes részvétele tette valóban fergete ges -
sé. A művet Meskó Zsolt írta Vona Tibor ötlete
alapján, és Román Sándor rendező, koreográ-
fus állította színpadra.

A hírhedt előadással, az Alföldi Róbert által
rendezett Őrült Nők Ketrecével három éve
találkoztam először, még anélkül, hogy tud -
tam volna, mi is jött velem szembe. Békésen
sétáltam Budapesten a Széna tér felé, amikor
az Átrium előtt egy csapat cigarettázó transz -
vesztita (A Madárkák) mellett ballagtam el.

Most, a Mézesvölgyi Nyárestéken kiderült,
hogy a musical jóval több, mint amit én akkor
az esti körúton gondoltam. Nem csak a transz -
neműség kérdését boncolgatja, de mélyre ás a
prototipikus szerepek, mint anyaság és apaság
beszűkült felfogásában, és merészen térképezi

fel azokat a lelkeket, akiket nagy általánosság-
ban kirekeszt a mai társadalom. Mindeközben
egy olyan tükröt mutat fel önmagunk elfo-
gadásával kapcsolatban, amibe nem lehet nem
belenézni. Stohl András, mint Albin, a mulató
sztárja valóban a musical egyik legfényesebb
csillaga, párja Georges (Hevér Gábor), a mu-
latótulajdonos pedig elénk, kö rénk, belénk
varázsolja az Őrült Nők Ketrecét.

Az ExperiDance többször is Veresegyház
színpadjára lépett, hiszen a Nostradamus –
Világok Vándora is a Mézesvölgyi Nyáresték
műsorlistáján szerepelt. A darab egészen mást
fog közre, mint a Fergeteges, hiszen itt egy ön-
feledt szórakoztatásba (és szórakozásba) át  -
csa pó időutazáson vettek részt mind a tán -
cosok mind a nézők. Nostradamus (Sze beni
János), Létha (Rimár Izabella) a felesége, Sec -
retius (Újszászi András) a bűvész és Puncius
(az áthallás nem véletlen, Torma Zsolt) a lelkes
tanítvány, térben és időben való utazásra in-
dulnak. Ellátogatnak Indiába, Japánba, szem -
ügyre veszik Rómát, Egyiptomot, ahol Kleo -
pátra és Antonius románca elevenedik meg.
Bekukkantanak az Amerikai Egyesült Álla -
 mok ba, ahol Elvis éled újra a színpadon, még-
pedig négyszeresen, és Dracula Erdély misz  -
tikus szívéből űzi őket egészen Magyar or szá -
gig, hogy ott a csalfa Létha és a nagy képű Nost -

radamus végre békére és nyugodt otthonra lel-
jen. A Világok Vándora öröm játék, amelyet
Pozsgai Zsolt és Román Sándor az ExperiD-
ance korábbi előadásainak koreográfiájából
gyúrt kerek egésszé, így az utazás nem csak a
világot térképezi fel, hanem egyfajta összeg -
zése is az ExperiDance múltjának és re mény -
kedő iránya a társulat jövőjének.                                         

A Mézesvölgyi Nyáresték alatt nem csak az
ország különböző pontjairól érkeztek hozzánk
színpadi előadások, a Veres 1 Színház két leg-
nagyobb sikerű darabja is kikerült a falak
közül. A színház művészeti igazgatójának,
Venyige Sándornak rendezésében a Ne most,
drágám! és az évad Veres Medve Díjával kitün-
tetett Anconai szerelmesek (rendező: Szilágyi
Annamária) is a műsorlistára került. A telt há -
zas előadások jelzik, hogy aki eddig talán nem
látta, most a nyár folyamán bepótolta a Veres
1 Színház saját produkcióit, aki pedig már ko-
rábban is boldog estét töltött ezzel a két darab-
bal, az repetázott.

A veresi színház hatalmas vállalkozása au-
gusztus 27-én a musicalek alfájával és ome -
gájával zárult, a Gyöngyhajú lány balladájával.
Az ExperiDance Production és az Omega mu-
sical koprodukciója a felnőtté válás édes bús
történetén keresztül, első szerelmen át a bala-
toni partra kalauzolta a veresi közönséget.
Mindezt a tulajdonképpen ősi történetet (hisz
a felnőtté válás rögös útján mindannyiunknak
végig kell bukdácsolni), olyan halhatatlan
Omega-slágerek tették a Mézesvölgyi Nyáres -
ték méltó lezárásává, mint: Ha én szél lehet-
nék, Petróleumlámpa vagy a Nyári Éjek Asszo  -
nya. Ez a produkció minden bizonnyal hosszú
időre emlékezetes marad, mert az időjárás új
helyzettel állt elő, erőteljes széllö késekkel
megérkezett a hidegfront. Kitartás és bizalom,
ez jellemezte az estét és eredményeként közel
másfél órás csúszással, de meg lett tartva a
teltházas előadás.

Lassan így értek, sárgultak meg a levelek, és
a kőszínházak kapui újra kitárultak.                                  

VERÉB ÁRNIKA

Szemelvények a Mézesvölgyi Nyáresték tablójából

Fotó:Veréb

Fotó:Veréb

Koncz Zsuzsa a veresegyházi szabadtéri
színpadon

Mézesvölgyi Nyáresték: a közönség
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UDVARHÁZ GALÉRIA • MEGYERI LÁSZLÓ szobrászművész kiállítása

„A forgács antagonizmusa”
A kiállításon bemutatott, igényesen megmunkált, szép faragványok mindegyike a ki -
békíthetetlen ellentét, az ellentmondás fába „öntött” tárgyiasult valósága. A minket kö -
rül ölelő világ sokarcú, nincs csak jó, vagy rossz, a kettő együtt jár. Kéz a kéz ben,
pár ban, ahogy a fény és az árnyék. Megyeri László szobrászművész mun kái  ban ott él,
felénk kiált a forgács antagonizmusa: vegyél észre, láss, lásd, itt va gyok köztetek! A mű -
vésszel az Udvarház Galériában beszélgettünk. 

Hogyan jött létre a kiállítás?
Végeredményben a szobraim az életem út-
jainak tematikus összefoglalásai. Téma kö ré -
ben, formavilágában, anyag felhasz nálásá  -
ban, vagy éppen a restaurátori múltamban
megtapasztaltak összevont esszenciája min-
daz, ami itt most megjelenik. Mindig is azt
vallottam, a szobrászatnak, föleg a fához
kap csolódó ága viszonylag több szakmából
te vődik össze. Fel so rolásszerűen: hajóács,
bú torasztalos, épület ács, restaurátor, és nem
utolsósorban a szob rász szakma az, ami ad
egy olyan egyedi stí lust, ami engem a többi
fát faragótól meg kü lön böztet. A témakörö -
kön itt is látható – A híd, a Kékszakállú her -
ceg vára – a fának, mint építő elemnek a
han gulatvilága, az a meleg ség, amit csak a
fa tud kisugározni. Sokkal szaba dabban
nyúl hatok egy kompozícióhoz, mert nem

csak az emberi formákat faragom ki. Itt van
a Csónak, ahol a köz le kedési eszköz for-
mavilágát, vagy Dugovics Titusznál a vár
bel ső építészeti elemeit mentem át az össze   -
állí tás ba. Meg győző désem, ahol csak pozitív
meg ítélés jelenik meg, akár a képző mű vé -
szet ben vagy az irodalomban, az minden -
képpen gyanús. A Torkemada (Tomás de
Torquemada spa nyol főinkvizítor) szobrom
tulajdonképpen egy jellemrajz, ahol bemu-
tatom az ember mindkét oldalát, a jó lelkű
atyát és a mindenek felett álló szigorú
inkvizítort, az ellentétek szimbólumát. Egy
embert, aki a hit magabiztosságával néz kö -
rül a világban.
Az alkotások milyen fából készültek?                                                                        
Többségében tömbösített akác és cseresz -
nye fából. A tömbösítés a fánál egy termé sze -
tes eljárás, mert így lehet nyitottabb kom -

 po zíciót létrehozni. Az emberalakos korábbi
munkám a Csónak, viszont körtefából készült.
Tudomásom szerint megközelítőleg egy évet
dolgoztál a kiállítási anyagon, a szobrok
közt van olyan, ami megrendelésre készült?   
Végeredményben mind az, régebbi mun ká im
közül többet gyűjtőktől kellett bekér nem a
kiállítás idejére. Összességében ti  zenhárom
szobrom kerül bemutatásra, eb ből hatot ké -
szí tettem az elmúlt idő szak ban.
A kiállítást megnyitotta: Böjte Horváth Ist -
ván szobrászművész. Közreműködött: De -
zső Piroska – koboz, ének.

VERÉB JÓZSEF

2017. július harmadikán tizenhat „művészpalántával” benépesült a
gyer mekligeti Körteház, öt napon át szívták magukba a nyári nap -
fény áldását és Helga néni iránymutatása mellett az együtt alkotás
határtalan élményét. Orosz Helga festőművésszel a tábor lehető sé -
gei ről beszélgettünk.  
Hogyan jött létre az alkotótábor?
Már régen érlelődött bennem az elhatározás egy nyári művészeti
alkotótábor megrendezésére. 2016-ban Tokajhegyalján, gyönyörű, fes tői
környe zetben Tarcalon sikerült is megvalósítani az elképzelésemet. Az
egy hetes tábor idején felnőttek és gyerekek, profi és amatőr al ko -
tóművészek vettek részt a közös művészeti munkában, és a terápiás
foglalkozásokon. Ekkor határoztam el, hogy itthon Veresegyházon, a
he lyi adottságok és lehető ségek figyelembevétele mellett is megren-
dezek egy hasonló tábort, egy ter mészetközeli helyszínen, ahol sza ba -
dabb a tér és a mozgás lehetősége. Kellett egy év ahhoz, hogy kiforr ja
ma gát a gondolat. Sokat segített az Al kotó- és Élményműhely létre-
hozása az Innovációs Centrumban. Később már láthatóvá vált a szü  lők
részéről is az igény, hiszen minden szülő keresi a gyermeke számára a
jó megoldásokat, főleg a nyári szünidő tartalmas eltölté sé hez. Végül, a
Váci Mihály Művelődési Ház szervezésében kerülhetett sor az első, álta -
lam vezetett művészeti tábor megtartására. Sok segítsé get kaptam mind
az Alkotóműhely, és a mostani tábor megszer  ve zésé hez Nagy Csilla mű -
velődésszervezőtől. Nagyon jó megoldásnak találom a foglalkozások
megtartásához a Gyermekligetet. Bensőséges, családias, termé szet kö -
zeli helyszín, ahol a gyerekek igen aktívan vettek részt a napi munká ban.                                                                                                            

Milyen életkorúak voltak a résztvevők? A foglalkozások során mit
tartott fontosnak?                                                                                                        
Nyolc és tizenhárom év közöttiek, akik már elég nagyok ahhoz, hogy
hosszabb időn keresztül tudjanak figyelni, alkotó munkát végezni. Olyan
feladatokat adtam a gyerekeknek, amelyekben örömüket lel ték, a munka
során sikerélményük volt és mindezek mellett a kreativitásukat és a tanu -
lási és szociális képességeiket is fejleszthettük. Mert nem pusztán csak a
tárgyalkotásra törekszem, hanem sokkal fon to sabb számomra a tanulási
képességek és az önismeret fejlesztése. A fog lalkozásokat úgy kap csol -
tam össze, hogy inspirálóak legyenek, olyan technikákat igyekeztem a
gyerekek kezébe adni, amit tőlem függetlenül tudtak, és a későbbiek
során is tudjanak alkalmazni.
Lesz ennek folytatása?
Reményeim szerint az Alkotóműhelyt szeptembertől újra indíthatjuk, a
szülők részéről már most van rá érdeklődés.
A Lisznyay Szabó Gábor Alapfokú Művészeti Iskolában, a Rajz-festészet
tanszakon folyik kreatív művészeti oktatás. Gondolt már arra, hogy
esetleg itt is vállalhatna feladatokat?
Megtiszteltetés lenne a számomra, ha a ké sőb biekben úgy alakul és
felkérnek rá, természetesen szívesen be kap csolódnék és segíteném az
ottani művészeti oktatást.
Köszönöm a beszélgetést, további sikeres munkát kívánunk!    VERÉB JÓZSEF

Fotó: Veréb

Kékszakállú herceg vára

Művészeti Alkotótábor OROSZ HELGA festőművésszel Fotó: Veréb

Az együtt alkotás öröme
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Első alkalommal került megrendezésre Ve -
res egyház kistérségében élő képző mű vé -
szek részvételével a Veresegyházi Mű vész -
telep. Kállai András szobrász művész ne vé -
hez fűződik a telep életre hívása. András
„lángban égő” lelke, nyughatatlan tenni
akarása hozta az ötletet a művésztelep
megrendezésére. Felvállalva a szervezői és
vezetői feladatokat, megnyerve a megva -
lósításhoz több művésztársának támogató
együttműködését, segítő kezét. A telep lét -
re hozásának fő célja a közös eszmecserén,
az alkotás örömén túlmenően, „a minőségi
képzőművészeten keresztül az egy integ -
rációban gondolkodó, a kulturális azo  nos -
ságokra épülő művészeti párbeszéd meg -
teremtése.” Hogy mennyire érte el a célját a
közös munka, a hely atmoszférája terem -
tette alkotói szabadság, az együtt átélt
ti zenegy nap mély gondolati síkokat érintő
eszmecserés pillanatainak hatása? Bizo -
nyá ra a résztvevők többségében egy életre
szóló, meghatározó élmény marad az esti
előadások hangulata, ahol megismerték
egymás életútját, alkotói stílusát, sze mélyi -
ségét, gondolatait.
Hogy mindez mire volt elég?  Elég volt talán
az induláshoz, a mű vészet nyelvén szóló
közös párbeszéd megteremtéséhez, a
művésztelep hagyo mány teremtő pillér -
jeinek megalapozá sához.

A telep augusztus 8-án nyitotta meg a ka -
puit, a Gyermekliget családias zöld   öve -

z etében. Ideális helyszín, ahol minden
adott volt az elmélyült szabad al ko táshoz.
A kö zös záró kiállításra augusz  tus 17-én
került sor, a résztvevő művészek,
családtagjaik, barátaik, a ked ves ismerősök
és az érdek lődök gyűrűjében. Pásztor Béla
polgár -

mester méltatta a kezdeményezést,
biz tatva az al ko tókat, megköszönve mun  -
kájukat: „Köszönöm a hitet, az akarást és

az erőt mindannyiuknak, akik itt dolgoz -
tak és segítették a telep létrejöttét. Kívánom,
hogy ez a tábor, amíg jó kedvű alkotó em -
berek élnek itt a kistérségben, addig nagyon
sokáig évről évre működjön. Andrásnak
külön köszönöm a szervező munkáját.”

A kiállított festmények, rajzok, grafikák,
szobrok sokunk számára szokatlanul sze -
met gyönyörködtető módon kerültek el -
helyezésre. Kint a szabadban a fák törzsén
és lombjaik közt, szárítókötélen csipe -
szelve, kerítésen függesztve, autógumis
talapzaton és még számos, a természet
sugallta módon.

Baranyi Zoltán hegedűművész és Pu por -
ka Melánia zongoraművész közös előadása
színesítette az amúgy is élménygazdag
tárlatot. Két tehetséges fiatal, akik J. S. Bach
és J. Brahms műveivel kedveskedtek a
jelenlevőknek.

Gratulálunk az alkotóknak, a mű vész -
telep megálmodójának és létre hozójának!                                                                                                

MŰVÉSZTELEP VERESEGYHÁZON

Farnad ünnepén
Augusztusi számunkban hírt adtunk
a Veresi Balett szlovákiai ven dég sze -
repléséről. Egy határmenti, többsé -
gében magyar ajkú településről ér ke -
zett a Falunap rendezvényeire a meg -
hívás. Takács Andrea tánckarvezető
védőszárnyai alatt útnak indult hu -
szonnyolc veresi Tündérke és a kisé -
rő szülők Farnad ünnepére. A tele -
pülés lakossága szeretettel fogadta
városunk küldötteit, hisz oly szépen
táncoltak. Az elismerés sem maradt
el. Levél érkezett Veresegyház Város
Pol gármesteri Hívatalába.                                   

Tisztelt Pásztor Béla Polgármester Úr!

Csomor Vlasta  Farnad (SK) község
polgármester asszonya, a képviselő-
testület tagjai  és a helyi kultúrház
alkalmazottai nevében szeretnék
kö szönetet mondani Önnek, hogy
le hetővé tette a Veresi Balett Tün -
dér kék fellépését a Farnadi Fa lu-
 napokon.
Hálásak vagyunk a színvonalas elő -
adásukért, mely  a közönség tetszé -
sét is nagymértékben elnyerte.
Bízunk benne, hogy még ellátogat-
nak hozzánk  és szemet gyönyör köd -
tető  előadásukkal meg örven dez-
tetik falunk lakosait.

Munkájukhoz további sok sikert,
ki tartást és jó egészséget kívánunk!

Tisztelettel: Harangozó Kornélia
A Farnadi Kultúrközpont
vezetőnője

RÉSZTVEVŐ ALKOTÓK:
Böjte Horváth István – szobrász

Breszkovics Bernadett – festő
Dankó Bernadett – festő
Esse Bánki Ákos – festő

Kállai András – szobrász
Kállai Henrik – festő

Maróti Dénes – grafikus
Németh Marcell – szobrász
Tejeda Erika Anna – festő

Fazekas Katalin – festő

A MŰVÉSZTELEP MUNKÁJÁT SEGÍTETTE:
Klement Zoltán – kiállításrendező                   

A pluralizmus jegyében

Kultúra

A Művésztelep helyszíne

VERESI BALETT sikerei Felvidéken

Fotó: Veréb
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Kultúra

VERESEGYHÁZ HANGJA Karaoke Dalverseny • Interjú TÖRÖK ILDIKÓ I. helyezettel

BUDAPESTI BACH KÓRUS hangversenye • Szentlélek-templom

Negyedik alkalommal rendezte meg a Fecó és
Zsuzsa Karaoke Team a Váci Mihály Művelődési
Házzal karöltve, az egyre népszerűbb dalver -
senyt. Tizenhét előadó minden korosztályból,
idősebbek és fiatalok a színpadon. Mi lehet a
népszerűség oka? A nyitottság, az őszinteség, a
verseny játékos komolysága, tisztasága és a zsűri
(Lantos-Lyka Antal előadóművész, Vándor Attila
színész-rendező, Dósa Mátyás színész, énekes és
a közönség képviseletében Takács-Boda Henri-
etta) szakmaisága. Itt mindenki nyert, első sor -
ban szereplési lehetőséget, tapasztalatot, a zsűri
biztató szavait és a barátok, is me rősök elisme -
rését. Jó volt látni a sok csillogó szempárt, bol -
dog mosolyt. Jó volt hallani a tisz ta ének hangot.
A fellépők sorra lepték meg a közönséget, volt,
aki a dalválasztással, színpadi mozgásával, hu-
morával, egy esetben a Sway Tánciskola háttér
produkciójával. Vankó István műsorvezetőként
minden egyes fellépőt pár mon dattal – vagy ép -
pen a tőle megszokott tré fál kozó hangnemben –
bemutatott a közönség nek. Hogy mi az, ami nem
tetszett? A dizájn. Vala hogy nem volt értel mez -
he tő a színpadi háttér. Mit is jelent a „teto vá lás és
műköröm” feliratú plakát az énekesek háta mö gött?
Az idei dalverseny különlegességét a Budapestről
érkezett Török Ildikó hozta magával. Megje-
lenése, énekhangja, dal vá lasztása (Puccini: Gi-
anni Schicchi – Lauretta ári á ja) által. El is nyerte
a zsűri elisme ré sét, a meg érdemelt I. helyezést.
Nehéz lehetett a döntés, mert a továbbiakban dí-
jazott fellépők is amatőr ka te góriában kima-
gaslóan szerepeltek. Eredmény hirdetést követően
éjfélig tartott a mulatság, a karaoke rejtelmeiben
az önismereti életérzés, az eddig észre nem vett
képességek feltárása. Török Ildikóval a munka-
helyén, egy csa ládias hangulatú budapesti optikai
szalonban beszélgettünk.
Kimagasló előadói képességekkel rendelkezik,
ennek ellenére nem az énekesi pályát válasz-
totta. Miért?

Mindig is szerettem énekelni, már gyerekként el-
határoztam, hogy énektanár leszek. Érettségit
követően felvételt nyertem a Juhász Gyula Ta -
nárképző Főiskola matematika-ének szakára.
Édesapám, aki Gyulán szikvízkészítő kisiparos
volt, sajnos megbetegedett, hosszú hónapokra
ránk, a család többi tagjára maradt a megélhetés
megteremtése. Ennek okán kimaradtam a főis -
ko  lából, szikvizet készítettem, alig voltam tizen -
kilenc éves. Apukám gyógyulását követően to-    
vább kellett lépnem, egy olyan szakmát kellett
választanom, ami a későbbiekben biztos bol -
dogulást jelenthet. Így lettem látszerész tanu ló.
Hogyan került a Magyar Televízió kulturális
tehetségkutató műsorába?
Egy napon az üzletben beszélgetés közben felfi-
gyelt rám egy vásárló, egy fiatal zongorista. A
javaslatára jelentkeztem 1995-ben a Ki mit tud
verseny, ének kategóriájába. Ekkor találkoztam
először Veresegyházzal, heteken át jártam ide
próbálni Laczkó-Tóth Gergely zeneszerzőhöz.
Sajnos ez a próbálkozásom is félbemaradt, mert
a munkahelyem nem tudta tolerálni a törekvé-

seimet, mondták: „Nekik nem művésznőre van
szükségük, hanem dolgozóra!” Ennek ellenére,
amikor volt egy kis szabadidőm magánúton
énektanárhoz jártam.
Nem gondolt zeneiskolai képzésre?
Gyerekkoromban nyolc évig tanultam zon-
gorázni. 1996-ban jelentkeztem a Színház- és
Filmművészeti Főiskola operett-musical sza-
kára, a felvételim elsőre nem sikerült, a továb-
biakban már nem próbálkoztam.                                          
Optikai üzletet igazgat, optometrista szakem-
berként szemészeti szűrővizsgálatokat végez.
Miért választotta hivatásul ezt a furcsa nevű
szakmát?                                                                                    
Látszerészként figyeltem fel a látásvizsgálat
előnyeire, a munka szépségeire. A sors úgy
hozta, tudomásul kellett vennem, mint vállal -
ko zó csak úgy boldogulhatok, ha saját magam
végzem el a vizsgálatokat. 2010-ben diplomáz-
tam a Semmelweis Egyetem Egészségügyi
Karán, mint optometrista. Majd megszületett a
második kislányom, ismét rendszeresen eljár-
tam énektanárhoz, ekkor derült ki, akár opera -
énekes is lehetnék. Negyvenévesen énekeltem
először áriákat.                                                                          
Operán kívül más műfajt is énekel?                                    
Jóformán mindent, operettet, magyar nótát,
sanzont, musicalt.                                                                    
Hogyan került Veresegyházra? Hallott már ko-
rábban is az itt zajló dalversenyről?
Sok ismerősöm van a városban, többek közt a
Bo róka Optika, rendszeres a kapcsolattartá-
sunk. Már az elmúlt évben is hívtak a dalver -
seny  re. Örömmel érkeztem, és simogatja a
lel kemet a dicséret, amit, mint amatőr énekes
kaptam a várostól.

Török Ildikó személyében egy tehetséges éne -
kest ismertünk meg, egyénisége akár egy profi
előadóé. Gratulálunk az I. helyezéséhez!

VERÉB JÓZSEF

Hagyománytisztelő módon az idén is ünnepi
hangversenyt adott Ella István orgonaművész,
karnagy vezényletével a Budapesti Bach Kó -
rus. A kórus tagjai hivatásos énekesek, az
1989-es megalakulásukat követően rendszeres
adnak hangversenyeket, elsősorban Johann
Sebastian Bach műveiből, de fontos feladatuk-
nak tekintik további magyar zeneszerzők élet -
műveinek továbbvitelét. Ismertségük ha zánk-
 ban és országhatárainkon túl is jelentős, ki e -

mel kedő, fontos képviselői zenei életünknek.
Ella István nemzetközileg elismert orgona mű -
vész, aki pályafutása során bejárta szinte egész
Európát, járt Izraelben, az Egyesült Államok-
ban, Kanadában, Indiában és Libanonban is.
Az idén nyáron Németországban tartott kon-
certkörutat, elutazása előtt közvetlenül Veres-
egyházon a Szentlélek-templomban is fel lé -
pett. A kórust megalakulása óta saját gyer-
mekeként szívvel-lélekkel ápolja és szereti.

Mostani hangversenyükön a felcsendült kó -
rus művek és orgonaszó méltón emelte ki az
ün nep hangulatát. Köszönjük a kórus tagjai -
nak és karnagyának a színvonalas előadást!

VERÉB JÓZSEF

Még az „égi harangok” is megszólaltak

Fotó: Veréb

Államalapító Szent István király ünnepén

VERESEGYHÁZ HANGJA DALVERSENY
2017-ES DÍJAZOTTJAI:
I. helyezett: Török Ildikó

Megosztott II. helyen végzett:
Kun Krisztián és Negyela Bernadett

Megosztott III. helyezett:
Vandendriessche Edit és Földvári Sándor

A zsűri különdíját kapta: Oláh Gábor
Közönségdíjas: Szabó Brigitta

Fotó: Veréb

Fotó: Keresztes Kristóf
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Egyszer volt hol nem volt az Óperenciás tengeren túl, az
üveghegyen in nen a kerek erdő közepén egy gyö -
nyö rű tisztás. Az ős öreg fák és bokrok gyű rűjében a szín-

pompás kora nyári virágok sűrűn borították a földet. Ki se
látszott tőlük a moha és a fű. Volt itt százával fehér gyöngyvirág,
kék harangvirág, lila ibolya, sárga kankalin, tarka-barka árvács -
ka, ró zsás liliom, piros százszorszép, és még kitudja hány féle
szebbnél szebb virág. Édes, fű sze res illatuk elvarázsolta az erdő
lakóit. Boldogan látogatták őket, begyűjtötték kelyhükből a sárga
virágport, a mézédes nektárt. 
A juharfa mellett a kökény-
bokor alatt pom pázott egy
picinyke kék harangvirág.
Csak egy virága volt. Har-
matcseppek borították szir-
 mait, mert a nap sugarai
még nem szárították fel.
A szorgos hangyák sietve vitték a hangyabolyba a friss vizet,
szükség volt rá az építkezésnél. Halkan dolgoztak, mert a ha-
rangvirág lakója a Pisze-Pusza Pákosztoros Pondró, akit nem
akartak felébreszteni.
– De ki is ez a Pisze-Pusza Pákosztoros Pondró? – kérdezi min-
denki, aki csak hallott róla vagy találkozott vele. Bűbájos teremt-
mény, az már igaz! Pisze-Pusza, mert szinte nem is látni az
or rocs káját, s ha igen, az is maszatos. Mindig majszol valamit,
ettől lett Pákosztoros a tíz pár lá bú Pondró. Nagyon szereti a
hasát s ez meg is látszik rajta! 
A harangvirág hajladozni kezdett, kü lö nös mormogás hallat-
szott a belsejéből. A hangyák lefutottak, lentről nézték, ahogy
kipattannak a szirmok és kidugja fejét Pisze-Pusza Pákosztoros
Pondró. Nagyot ásítva dünnyögött az orra alatt. 
– Ajaj, ajaj, kinőttem ezt a kényelmes ott hont, bizony nem férek
már el benne! Új la kást kell keresnem, ha nem akarok a sza bad-
ban aludni éjszakánként. – Lassan, komótosan elindult lefelé,
gondosan kereste a kapaszkodót mind a tíz pár lábával. Dél lett
mire leérkezett a fűre. Nagyon éhes volt, már vacso ra óta egy fa -
latot sem evett, Úgy döntött, hogy a regge lit és az ebédet egy -
 szer re tüstént elfogyasztja. A legközelebbi gyöngyvirágnál belak -
mározott, a pocakja alaposan meg nőtt.
– Jóllakottan kinek van kedve új lakást keresni? – gondolta, s
rögvest leheveredett egy mohaszőnyegre. Azon nyomban el -
aludt. Csak aludt, és aludt és aludt. A har kály már a fűzfán az
esti takarodót ko  pácsolta. Pisze-Pusza Pákosztoros Pondró
ijedten ébredt az ismerős hangokra. 
– Most aztán mit csináljak? A harangvirágomba már nem
térhetek vissza. Körülnézett. Nem messze tőle meglátott egy
rózsaszín liliomot. 
– Ez pont jó lenne. – gondolta. Sietve meg indult felé. Most aztán
szedte mind a tíz pár lábacskáját, még a nyelve hegye is kilógott
a nagy igyekezetben. A liliomnál illedelmesen kopogott, bemu-
tatkozott.
– Kedves Liliom! Kérlek, engedd meg, hogy a kelyhedben lak-
jam, kinőttem a régi ott ho no mat, nincs hol aludnom. Ígé rem, jó
lakótárs leszek, vigyázni fogok rád! Ha megtámadnak a levél-
tetvek, mindet elzavarom.

A liliom jól megnézte ma gának
Pisze-Pusza Pá kosz toros Pondrót.
Végig gondolta az ajánlatát.
– Rendben van, szívesen látlak. Remélem, amit mondtál azt be
is tartod. Gyere fel, helyezd magad ké nyelembe, már erősen es-
te ledik, mindjárt leszáll az éj szaka.
Bizony nem kellett kétszer mondani. Meg köszönte a ven dég lá -
tást, és elindult felfelé. Kimelegedett, elfáradt mire felért. A liliom

tágas, puha ágy lett, azon-
nal meg szerette. Hálásan
hajtotta álomra a fejét.
Mire a hold előbujt a

felhők mögül, már békésen
szuszogva aludt.

Itt a mese vége, fuss el véle! Jó
éjszakát gyerekek, szép álmokat kívánok!

***
NAZIMECKINÉ BÁZLIK ILDIKÓ Veresegyházon él és gyakorló
nagymamaként ön maga, de főleg unokái szórakozta tá sá ra
kezdett el meséket írni. Az itt közölt meséje az induló történet
a Pisze-Pusza Pákosztoros Pondró sorozatból. Ez most az uno -
kák egyik kedvence. A mesefo lyam   ban  szinte minden élet -
helyz etre van története, nátha, ünnepek stb., amit a felnőtt
gyermekei is szívesen olvasnak, várva a folytatást. Meséit maga
illusz t rálja.

A Pisze-Pusza Pákosztoros Pondró
MESE

Fiataloknak, fiatalokról
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Fiataloknak, fiatalokról

Kicsi korod óta szoros kapcsolatban állsz a zenével és színját-
szással is.
Így van, elsős korom óta zenei tagozatba jártam, ahol Kovács Kati
néni volt az ének tanárom, ő megszerettette  velünk a zenének min-
den stílusát. Később hegedülni is tanultam. Másik meghatározó
tanárom, akinek szintén sokat köszönhetek, a felsős osz  tály főnököm
Ácsné Csáki Ildikó, akinek a színjátszó csoportjába az osztályunkból
elég nagy számmal jártunk. A színjátszást azt ekkor szerettem meg
iga zán. Majd a Logo Színtársulat egyik, Álom című zenés darabjába
játszottam, ahová beugrósként kerültem Gaál Julcsi helyére. Ez volt
életem első darabja, ami mögött igazán kemény munka állt.
Hogyan alakult  ezt követően az életed? 
Volt egy pályázat, amit Thália Színház hirdetett meg, amelyben má-
sodikként kerültem be az úgynevezett Thália Tanodába. Ekkor egy -
szerre három társulat tagja voltam, ami már nagyon sok volt, főleg
hogy felvételi előtt álltam, így az általános iskolai csoporttól meg kel-
lett válnom, mert úgy éreztem, hogy én komolyan szeretnék
foglalkozni  a színészet tel és a fejlődésem azt kívánja meg, hogy
tovább lépjek egy szintet. 
Most pedig a Radnóti Színházzal állsz kapcsolatban. 
Igen, nem rég végeztem el a Radnóti Ifjúsági Műhelynek a második
évadát, ami fantasztikus élmény volt. Az első évben sok szakmabe-
livel ismerkedtem meg, de nem csak színészekkel, hanem díszlet- és
jelmezterve zők kel, dramaturgokkal, ezáltal teljesen beláttunk a kulisz -
szák mögé. Volt lehető sé günk például egy darabot a színfalak mögött
végignézni, ami miatt még jobban magával ragadott ez a világ. 
A gyakorlatok mellett volt esetleg lehetőség igazán, színpadon is
játszani? 
Az elmúlt évben a Színház- és Filmművészeti Egyetem három hall-
gatója segítségével ké szítettünk egy nagyon klassz darabot, aminek
a címe „Kicsiny szexualitásunk apró titkai”. Ebben a mi gondolataink,
a mi tapasztalataink vannak benne. Eleinte nehezen nyíltunk meg, de
végül a fél éves munkánk nak meg lett a gyünölcse, mert nem csak
április 3-tól játszottuk az évad végigég, ha nem majd még a Színházak
éjszakáján, szep tember 16-ról 17-re virradó éjszakán is előd  hatjuk a
mi kis darabunkat. 
Itt vagyunk lassan a nyár végén, Neked pedig nagyon is mozgal-
masan telt az elmúlt időszak. Mit csináltál a nyáron?
Most volt szerencsém egy hétre beköltözni a egyetem kollégiumába,
mert jelentkeztem egy nyári egyetem nevezetű programba, ahol
különböző színházi órákon vehettünk részt. Úgy kezeltek bennün-
ket, mintha rendesen felvételt nyert, első éves színművészetis hallga -
tók lennénk. Napi négy tárgyunk volt két-három órás turnusokban.
Rengeteget tanultam ezalatt az egy hét alatt.
A nem régen bemutatott Medve-dal egyik szólamát te énekled,
hogyan kaptad ezt a lehetőséget? 
Engem Bankó László és Rácz Zsófi keresett meg, hogy lenne-e ked-
vem részt venni ebben a Medve-dal projektben. Már elsőre nagyon
tetszett az ötlet, mert itt, Veresegyházon nőttem fel, nagyon szeretem
ezt a helyet és a Medvefarmon is megszámlálhatatlanul sokszor

voltunk az unokatest -
vé reimmel és a csalá-
dom mal. 
Mennyi időtök volt a pró -
bára?
Kevés időnk volt, de a legnagyobb
gon dot az jelentette, hogy összeegyeztessük hatunk programját. Én
voltam a legfiatalabb, rajtam kívül mindenkinek nagyon zsúfoltak
voltak a napjai, így nehéz volt mindenki számára megfelelő próba
időpontot találni, így voltak olyan alkalmak is, amikor nem tudott
mindenki ott lenni, de mivel Maros Ottó fantasztikus zenét írt, hatal-
mas kedvvel mentünk próbálni és mindig nagyon jó volt a hangulat. 
Úgy tudom lesz folytatása ennek a projektnek. Mesélnél erről
egy kicsit? 
Augusztusban lesz egy stúdió felvétel, ami már megint egy kicsit má -
sik verzió lesz, komolyabb és modernebb hangzású lesz majd annál,
mint amit a Városünnepen bemutattunk. Utána pedig lassan kez dő -
dik a suli, az érettségi éve, úgyhogy a színház és a Medve-dal mellett
a napjaim nagy részét a tanulás és felvételire való készülés fogja kitöl-
teni.                                                                                                     FÁRI FANNI

FIATAL TEHETSÉGEINK

Jáger Lillát Veresegyházon nem csak diák színpadok és a helyi társulatok darabjaiban
láthattuk, de a Városünnepen bemutatott Medve-dal egyik énekeseként is bemutatko-
zott júliusban. Amellett hogy iskolába jár, éli a tinédzserek életét, Budapesten a Radnóti
Ifjúsági Műhelyben is aktívan tevé keny kedik, tehát sokoldalú tehetség, akire  a jövőben
is érdemes lesz odafigyelni.  

Fotó: Fári Fanni

JÁGER LILLA
ÉLNI A LEHETŐSÉGEKKEL! EZ A TITOK KULCSA!
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Életmód

12 éves kisfiammal beszélgettem a minap a
kütyükről és a mozgásról. A digitális gene -
ráció tagjaként másképp gondolkodik, mint
én, aki még a régi korból maradtam itt. Én
gyerekként még a játszótéri vas má szó ká -
kon lógtam, fára másztam, a mezőn fut ká -
roztam a lepkék után, a kertben épí tet tem
autósztrádát és babaházat. Bandáztunk, bi-
cikliztünk, rollereztünk, rohangáltunk, gya-
log mentünk boltba, iskolába és onnan ha -
za, kirándultunk. Gyermekem sze rint igen -
is szükség van arra, hogy „világot lásson”
és infókat szerezzen be az internet segít-
ségével, hogy így is tanulhasson (és mivel
sokszor angol nyelvű oldalakat böngész és
hallgat meg, ezáltal az angol nyelvtudása,
kiejtése valóban fejlődik is). Én mégiscsak
úgy látom, hogy a mai időkben a gyerekek
egyre nagyobb része rendkívül moz gás sze -
gény életmódot folytat (egész napos üldö -
gé lés az iskolapadban, aztán otthon, a házi
feladatok, majd a tévé vagy számítógép
előtt), aminek következtében a korábbinál

több köztük az ízületi, gerinc- és szívprob-
lémával, elhízással küszködő.

Nem vagyok (annyira) a kütyük és kö -
zösségi oldalak ellen, egy egészséges ha tá -
ron belül szükség van rájuk, hiszen valóban,
a jövő (jelen) már nagyon is erről szól.
Azonban a kiegyensúlyozott élethez szük-
ség van ennek ellenpólusára is: hogy a
gyer mek kimozduljon a görnyedésből,
hogy testi-lelki fejlődése kiegyensúlyozott
le gyen. Érdemes rendszeres sportolásra
ösz tönözni (és magunkat is, hiszen példák
va gyunk). Az edzés nem csupán erőnlétet,
egészséges izomzatot fejleszt, hanem a
gyer mek szellemi és szociális fejlődését is
pozitívan befolyásolja. Gondolták volna,
hogy a matematikai gondolkodás fej lesz -
tésében és a nyelvtanulás sikerességében is

hihetetlen szerepet játszik a rendszeres
sportolás? Ezen kívül az edzés alapvető esz -
 köze a személyiségfejlődésnek, és segít a
helyes önkép kialakulásában is. Ez pedig
főleg fontos, hogy ne a közösségi média
(Facebook és társai) határozzák meg gyer-
me keink értékeit, és hogy ne a kapott láj -
kok tükrében lássák magukat jónak, ér té -
kes nek! Nem mellékesen, amelyik gyer-
 mek mozgásigénye kielégített, tehát rend-
szeresen jár valamilyen edzésre, sokkal
nyugod tabban viselkedik a tanórákon, fe-
gyel  me zettebb, kitartóbb a számára egy-
hangúbb, unalmasabb órákon is.

Mindent egybevetve, a mozgásszegény
életmód nagyon hamar megbosszulja ma -
gát, érdemes minél előbb kimozdítanunk
a csemetét belőle. Ha megtaláljuk azt az
edzésfajtát, amit igazán nagy élvezettel
végez, akkor a rendszeres edzés pozitív
hatásai egész életét végigkísérik majd. 

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

GYEREKEK, KÜTYÜK, MOZGÁS

Bilaterális Ifjúsági Cserének (a projekt
címe: Empower Entrepreneurship)
adott otthont Veresegyház 2017. au-
gusz tus 7-13. között. A Veresegyházi
Köz-Pont Ifjúsági Ház/Támaszpont
MOPKA az Erasmus Plus program
keretén belül ifjúsági cserét rendezett.
A program helyszínei a Veresegyházi
Innovációs Központ és a Köz-Pont Ifjú -
sági Ház voltak.

Pár héttel ezelőtt szomáliai származású
fiatal lányokat láthattunk Veresegyházon,
akik valójában második generációs afrikai
származású finn lányok voltak, ugyanis a
fentebb említett programban egy finn
csoport, amely szomálai származású fi-
atalok segítésével foglalkozik, a veres-
egyházi Támaszpont MOPKA-t válasz -
totta partnereként. Az Ifjúsági csere 40
részvevője közül 20 lány finn,és 20 vere-
segyházi, illetve más városban elő m agyar
lány. A program bilaterális, ennek első fe -
lében voltak a lányok Veresegyházon,

majd október 16-22. között folytatódik
Helsinkiben. A projekt témája a női vál-
lalkozókészség volt. Mivel ez nem egy
tréning, így lehetőség nyílt arra is, hogy
ez idő alatt igazi kis közösséggé kovác-
solódjon a csapat. Ennek szellemében az
első napon ismerkedős és csapatépítő
játékokkal vette kezdetét ez az egy hét,
majd kedden városunk polgármestere,
Pásztor Béla is köszöntötte a vendégeket.
Köszöntő beszédében arról számolt be,
hogy különösen nagy öröm számára,
hogy ilyen fiatal hölgyeket láthat ven dé -
gül a város, ugyanis a jövő a fiatalok ke -
zében van. Míg nálunk inkább a csa pat  -
épí tésre és a készségek fejlesztésére
került a hangsúly, addig Helsinkiben több
szakmai workshopon vesznek majd részt
a lányok. A pénteki napon hasznos taná -
csokat és tanulságos történeteket hallhat-
tak, amikor is word-cafe-t rendeztek,
aho vá különböző cégektől és vállalkozá-
soktól hívtak meg olyan hölgyeket, akik
„szakértőként” fórumbeszélgetéseket tar-

tottak lányoknak a saját életükről. A prog  -
ram továbbá abból a szempontból is
hasznos volt a fiataloknak, hogy lehe -
tőségük nyílt megismerkedni egy másik,
a miénktől különösen eltérő kultúrával,
de ami még ennél is fon tosabb, hogy a
jövőre nézve is hasznos kapcsolatokat
alakíthattak ki egymással.

FÁRI FANNI

TÁMASZPONT MOPKA

Finn cserediákok jártak Veresegyházon 

Fotó: Fári Fanni
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VVSK – TRIATLON SZAKOSZTÁLY (MANTA SWIM)

EURÓPA KUPA, TÁBOR (CSEHORSZÁG)
Július utolsó vasárnapján az ifi és junior fiúk Junior Európa Kupán
vettek részt. Egy nagyon népes és erős mezőnyben a kupasorozat
egyik legnehezebb, legtechnikásabb pályáján küzdöttek az Eu-
rópa Kupa pontokért, ahol Jankov Máté 27., Ferencz Ábel 53.,
míg Ferencz Domonkos 63. helyen végzett a mezőnyben.

UTÁNPÓTLÁS ORSZÁGOS BAJNOKSÁG, VELENCE
A kisebbek augusztus első hétvégéjén az utánpótlás országos baj -
noksággal fejezték be a versenyszezont. Az U23-as Európa-baj -
nokság „betét” programjaként megrendezésre kerülő versenyen
sportolóink az alábbi eredményeket érték el:
Újonc 1 – Kárpáti Máté országos bajnok, Sum Nikolett 6., Tóth
Anna 15.
Újonc 2– Zsemle Hanna 4., Kürtösi Hanna41., Vaszkó Kristóf 82.,
Gyermek – Ferencz Janka 10., Soós Lívia 18., Foky Réka 39.,
Kárpáti Ákos 8., Nagy Richárd 9., Lesták Ármin 15., Szabó
Márk 47., Tóth Ákos 57., 
Serdülő – Soós Dorina 42., Lőrincz Vera 50., Tóth Krisztián 41.
A Kárpáti Ákos, Nagy Richárd, Lesták Ármin összeállítású gyer -
mek fiú csapat 2., míg a Ferencz Janka, Soós Lívia, Foky Réka
gyermek leány csapat 6. helyezést ért el.

TRIATLON HOSSZÚTÁVÚ ORSZÁGOS BAJNOKSÁG,
NAGYATÁD 2017. július 29.

A Manta Swim Veresegyház Triatlon mára nem csupán az egyik
legsikeresebb utánpótlás egyesület a sportágban, hanem az age
group mezőnyben is figyelemre méltó eredményekkel szerepel.
Felnőtt csapatunk versenyzői közül többen tavaly szeptember óta
készültek az „év leghosszabb napjára”, az idei versenyre, mely
hagyományosan Nagyatádon került lebonyolításra.  Az Ironman
távon (3,8 km úszás – 180 km kerékpár – 42,2 km futás) Pánczél
Andrea a felkészülését jelentősen hátráltató sérülése ellenére fan-
tasztikus versenyzéssel ezüstérmet szerzett, a szenior férfi csapat
(Ondi Levente – Jankov István – Fritz Balázs) pedig az előkelő
ötödik helyen végzett. A nyolc egyéni induló mellett két váltó is
részt vett a versenyen, így klubunké volt az egyik legnépesebb
csapat ebben az évben. Részletes eredményeink a következők:
Egyéni indulók: Pánczél Andrea 12:41:42 (2.), Ondi Levente
10:35:32 (13.), Kerekes Ferenc 12:01:02 (18.), Jankov István
10:59:35 (23.), Morvai Zoltán 11:02:36 (29.), Fritz Balázs
11:18:43 (31.), Sessler László 11:28:10 (38.), Durda Ferenc
12:54:40 (90.)

Váltók: Trimedvék és bocsaik 10:01:50 (3.) Lesták Ármin, Nagy
Richárd, Lesták Imre, Nagy Tamás
TriKárpáti 9:41:53 (10.) Kárpáti Máté, Kárpáti Ákos, Kárpáti
Attila
A triatlon sport iránt érdeklődő felnőtteket szeretettel várjuk
úszóedzéseinken a Mézesvölgyi uszodában!             JANKOV ISTVÁN

Utánpótlás bajnokság – Velenece

Az eredményhirdetés után

A medvék a rajt előtt

Lakatos Dávid, (aki Veresegyházon tanult meg úszni, jelenleg
az Egri Úszó Klub tagja)  az egyesült államokbeli Indianapolisban
augusztus végén megrendezett junior úszó-világbajnokságon a
4x100 méteres gyorsváltó tagjaként aranyérmet, 800 méter gyor-
son egyéniben ezüstérmet szerzett, 1500 gyorson egyéniben
pedig a negyedik helyen végzett.
Gratulálunk és nagyon büszkék vagyunk rá!

ÚSZÁS
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VÍVÁS ASZTALITENISZ

Ahogyan a szakértők tartják, minden siker 80%-ban a fel ké szü lé -
sen múlik. Ennek jegyében a veresi vívók idén már augusztus ele -
jétől elkezdték a felkészülést.

A legnagyobb augusztus eleji melegben két, városunkban ké -
szü lő amerikai öttusázót segítve, kezdődött a 2017-2018-as idény
felkészülése, melyet 14 fővel egy horvátországi alapozó tábor kö -
vetett. A napi 3 edzés és a sokszor 33 Celsius fokos meleg igen
komoly igénybevételt jelentett a résztvevők számára, de az ed -
zések közötti tengeri fürdőzés, illetve a raftingolás a hegyek kö -
zött, min dig adott egy kis plusz energiát. Horvátországban több
esetben együtt edzettünk a Bayer Leverkusen szintén ott edző tá -
borozó vívóival. 

Külföldről visszatérve egy nap pihenő után indult a szokásos
hazai edzőtábor a Mézesvölgyi iskolában, melyen már a kisebbek
is, és néhány új érdeklődő is részt tudott venni. Az itthoni időjárás
sem volt sokkal kegyesebb hozzánk, így többször 30 fokos hő -
ségben kellett teljesíteni a tó körüli futásokat.

Az idén is van olyan versenyzőnk, aki eredményei alapján a kor -
osztályos válogatott edzőtáborában vett részt. Szakmáry Nándor
a junior keret tagjaként augusztus végén, Mátraházán táborozott
a hazai legjobbakkal.

A rendkívül sikeres riói Olimpia után a 2016-2017-es vívó évad
a magyar vívók számára szintén sikeres volt. Számos érmet nyer -
tek a nemzetközi versenyeken, Európa- és világbajnokságokon.

A kitűnő eredmények közül is kimagaslik az augusztus má-
sodik felében megrendezett Taipei-i Universiaden elért magyar
siker, ahol 3 arany- és 3 ezüstéremmel a magyar vívók lettek a leg-
eredményesebbek. 

Ha Te is részese szeretnél lenni egy jó csapatnak és sikeres
akarsz lenni egy izgalmas és küzdelmes sportágban, akkor
gyere vívni! Próbáld ki a vívást, hívj minket a 20 267 2627 tele-
fonszámon!

SZAKMÁRY SÁNDOR

MAGYAR-KÍNAI ASZTALITENISZ KLUB VERSENYE. 
HCTC KUPA, BUDAPEST. 2017. AUGUSZTUS 14. 
Sztranyan János (Galaxis VSE I.) jó játékkal először léphetett fel a
dobogóra az erős versenyen, ahol végeredményben 3. helyen vég -
zett. Molnár Gábor (Galaxis VSE I.) szintén az értékes 6. he l yen fe-
jezte be a napot. 

NEM HIVATALOS KOROSZTÁLYOS EURÓPA-BAJNOKSÁG
SCHILTINGHEIM (STRASBOURG) 2017. AUGUSZTUS 25-27.
A Franciaországban megrendezett újonc 11 és 12 évesek nem hi-
vatalos asztalitenisz Európa-bajnokságán, összesen 31 országból
375 induló vett rész a 2-2 fiú-leány korosztályban. 
A leány U12-esek között 74-en neveztek. Letanóczki Dalma előző
évben bekerült a legjobb 48 közé, idén előbbre lépve a legjobb 32-
be, végeredményben 29. helyen végzett, óriási akarattal, elszánt -
ság gal küzdve. A versenyt megelőzte az európai tehetségek
ed ző tábora, melyet Kiskunfélegyházán tartották az ottani impozáns
sportcsarnokban 22 versenyasztalon. Tizenhárom ország mintegy
hatvan ifjú pingpongosa edzőtáborozott azon héten az európai
szövetség (ETTU) által szervezett Eurotalent PS Camp keretében. A
tábort záró versenyen Dalma a 24 leányból végül a 6. helyen végzett. 
EGYÉB HÍREK:
Cserey Bálint a Pest Megyei Asztalitenisz Szövetség által szer ve zett
edzőtáborban vett részt Gödöllőn, ahol a megyénk fiatal aszta li -
tenisz játékosai készültek együtt az induló szezonra. 
A Galaxis Asztalitenisz Klub szeretettel vár minden felnőtt, gyer-
mek asztalitenisz kedvelőt a Mézesvölgyi Általános Iskola torna ter-
mébe, kedden, szerdán, valamint szombati napokon délutáni, esti
időpontokban. Érdeklődni az istvan.letanoczki@wellca mi no.hu e-
mail címen vagy  telefonon a +36 30 9000 175-ös számon. 

LETANÓCZKI ISTVÁN

Veresi és horvátországi
edzőtáborozással készültek a vívók!

Egy kis raftingolás a horvátországi edzőtáborban

Sztranyan János: 3. hely

2017. szeptember 28-án  7.00–8.30
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IV. NYÁRI NAPKÖZIS KARATE TÁBOR 2017
A Veresi Karate Sportegyesület idén – veresegyházi Innovációs Köz -
pont ban augusztus 14-18 között – negyedik alkalommal rendezte
meg nyári napközis sport táborát, nem csak karatézni tudó gyerekek
számára. A foglalkozások reggel nyolctól délután fél ötig tartottak.
Az edzéseken megtanultak minimális szinten bottal támadni illetve
védekezni, a tapasztaltabbak elsajátíthattak egy botos formagyakor -
l atot. Napi két edzés mellett jutott idő focizni, társasozni, fogócs -
kázni, mesefilmet nézni. Ellátogattunk a Fővárosi Nagycirkuszba
ahol az Antarktisz gyermekei című előadást tekinthettük meg és
voltunk a gödöllői moziban. Utolsó napon a nagy melegre való te -
kin tettel – mindenki örömére – rendeztünk egy vízipisztoly csatát,
ami mindenkinek nagyon tetszett. 
Szeretném megköszönni a támogatást Veresegyház Város Önkor-
mány zatának, a 100 mester barkácsboltnak, aki a karate botok kal tá-
mogatta táborunkat. Köszönöm a segítséget a magasabb övfokozatú
tanítványoknak, akik csapatvezetőként segítették a tábort, és végül,
de nem utolsó sorban a táborozó gyerekeknek és szüleiknek, akik
nél kül ez a tábor nem kerülhetett volna megrendezésre. SZALAY ZSOLT

Mozgalmas nyarat tudhat maga mögött a Reiniku Kyokushin
Karate Klub. Bemutatók, edzőtáborok és sikeres övvizsgák, gra-
tu  lálunk minden karatékának!
Szeptemberben folytatódik a munka, a felkészülés a versenyek -
re, vizsgákra. Minden érdeklődőt szeretettel várunk továbbra is
edzéseinkre, illetve a gyerekeknek induló kezdő csoportunkba.     

HORVÁTH ÁGNES

A Futókör egy Nagymaros–Nógrád közötti, több mint 40 kilomé te res
szakasszal megkezdte a KékTúra teljesítését a Börzsöny legna gyobb
hegyeinek megmászásával. Célunk, hogy közel 2 év alatt tel jesítsük
az 1160 km-es távot Írott-kő és Hollóháza között.               ERŐS ISTVÁN

VVSK – KOSÁRLABDA SZAKOSZTÁLY

2017. szeptemberétől a VVSK (Veresegyház Városi Sportkör) keretein
belül elkezdi működését a kosárlabda szakosztály. A szakosztályon
belüli képzés célja, hogy Veresegyház is felkerüljön a kosárlabda
országos térképére, országos szinten bekapcsolódjon a versenyzésbe,
mind utánpótlás, mind felnőtt szinten (férfi NB2). A munka több kor -
osztályban indul egyszerre, és szakmai koncepcióját tekintve egy már
sikeres program hátterét kapta meg. Az MKOSZ (Magyar Kosárlab-
dázók Országos Szövetsége) terem hitelesítése után a felnőtt csapat a
Mézesvölgyi Iskola tornatermében játssza hazai mérkőzéseit. Szep -
tem ber végén már látható is lesz felnőtt csapatunk első mérkőzése.
A Mo nori SE NB2-es csapata látogat el hozzánk, a Hepp Ferenc em-
lék kupa selejtező fordulójának keretein belül. Részletek még egyez -
tetés alatt, így keressék a további információkat hivatalos Facebook
oldalunkon: www.facebook.com/bkgveresegyhaz
Köszönjük a város vezetésének a felkérést, és a VVSK-nak a keretek
biztosítását, annak érdekében, hogy a munkánkat ebben a városban is
megkezdhessük. Jelenleg 9 városban dolgozunk országszerte, 40 fős
szakmai stábbal, és megközelítőleg 1000 fős játékos állománnyal, tehát
tapasztalatunk az van. Ebből a szakmai stábból 5 fő szak kép zett, és
tapasztalt munkatársat irányítottunk át Veresegyházra, hogy mindent
a koncepciónknak meg felelően alakítsanak ki. Többségünk a város és
a kistérség számára még talán ismeretlen, de ezen igyekszünk változ-

tatni. Hamarosan indítunk egy sorozatot a Facebook oldalunkon, ahol
bemutatjuk a munkatársainkat, és az eddigi eredmé nyeiket.

TASNÁDI DÁVID A VVSK KOSÁRLABDA SZAKOSZTÁLYÁNAK VEZETŐJE

KARATE REINIKU KYOKUSHIN KARATE KLUB

VVSK KÉZILABDA SZAKOSZTÁLY

VERESI FUTÓKÖR A KÉKTÚRÁN

PATTOG A LABDA… Új sportág a veresi versenysport  palettán

VVSK Kézilabda Szakosztáy • Felnőtt csapat
Pest megyei bajnokság • 2017/2018 Ősz
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ROCKIN’ BOARD

MOLNÁR KITTI
ELSŐ NEMZETKÖZI TORNAGYŐZELEME!

ROCKIN’ BOARD EDZŐTÁBOR
Kétszer egy hét edzőtáboron vannak túl a Rockin’ Board Tánc-
Sport Egyesület versenyző táncosai. A tánciskola magasabb
szintű versenyzőinek apraja-nagyja töltötte meg a már hagyo -

mány szerint július végén, augusztus elején megrendezésre
kerülő ott alvós táborokat, ahol a napi kétszer másfél óra tánc -
edzés mellett jutott idő stretchingre, forgástecnika fejlesztésére,
állóképességi, erőnléti edzésre és ismét volt lehetőségük bele -
kóstolni más táncműfaj sajátosságaiba, gazdagítva ezzel a gye -
re kek mozgáskultúráját. Idén először csatlakoztak hozzájuk
barátaink Svájcból, akikkel a közös munka már évekkel ezelőtt
elkezdődött. Természetesen a kemény munka mellett – mely az
őszi versenyszezonra való felkészülést hivatott szolgálni – jutott
idő a szórakozásra, kikapcsolódásra, medencézésre is. Az idei
táborok is fantasztikus hangulatban teltek, rendkívül haté -
konyak voltak és életre szóló élményekkel gazdagodtak a gye re -
kek és felnőttek egyaránt. Jövőre ismét találkozunk.
Addig viszont, aki kedvet kapna csatlakozni ehhez a szuper
csapathoz, az megteheti a szeptemberben több helyszínen in-
duló csoportjaikhoz. Közkedvelt zenék, tánc, mozgás, szuper
társaság, fellépési és versenyzési lehetőség, oktatás már négy -
éves kortól.

www.rockinboard.hu
facebook.com/rockinboard

instagram.com/rockinboardtse

2006-ban az Olasz Tenisz Szövetség és a Kinder+ sport létrehozott
egy versenysorozatot, amit idén már 9 ország részvételével rendezett
meg. Magyarországon 4 versenyen lehetett kvalifikálni a verseny -
zők nek. Ezekből Kitti 3-an tudott részt venni, amit meg is nyert, így
a korosztályából ő képviselhette Magyarországot Rómában a Tennis
Trophy Master 2017-es versenyén. A gyerekeknek óriási élményt
nyújtott, hogy a nagy bajnokok szentélyében, a Foro Italico-ban ver-
se nyezhettek!
128-as tábláról vágtak neki a 2006-os korosztály versenyzői, ahol
Kitti első helyezést ért el. A döntőben 2 órás izgalmas mérkőzésen
6/4, 7/5-re megverte olasz ellenfelét és ezzel megszerezte első
nemzetközi torna győzelmét!

Köszönjük azoknak a veresegyházi lakosoknak, akik végig szur kol -
ták velünk együtt a döntőt!!!                                           MOLNÁR EDINA

2017. szeptember 2-án, immár 14. alkalom-
mal vetélkedtek a tenisz szerelmesei a Vad-
kacsa Teniszklubban, a Civil Kör Veresegy -
há zért Egyesület szervezésében. Persze nem
a vetélkedés, a győzni akarás, az „érem szer-
zés” volt a résztvevők célja. Mint a korábbi
években is, az önfeledt  játék, a tenisz sze re -
tete, a barátok, régi és újabb ismerősök
között eltöltött kellemes órák, a Vadkacsa
teniszklubban uralkodó jó hangulat tobo -
rozta össze a társaságot. Idén is sikerült 10
párosnak a pályára lépni, reggel fél kilenc től
délután háromig tartottak a mérkőzések,
úgy tűnik, kifogtuk a nyár utolsó kellemes
időjárását.  Ideálisak voltak a feltételek a jó

játékhoz. A díjakról  a résztvevők gondos -
kod tak, mindenki hozott valami érdekes,
értékes „díjat”, olyat, amit maga is szívesen
fogadna. Ebből először a győztes pár tagjai
vihettek haza egyet – egyet, majd a további
helyezettek. Így mindenki valamilyen díjban
részesült. A győzelmet a Lantos György–
Ros tás János páros szerezte meg, miután
jobban játszott ellenfelénél, a Herczeg And -
rea–Sárközy Péter párosnál. A bronzérmet
a Herczeg János–Mádi Csaba páros ér de -
melte ki. A mérkőzéssorozat végén mind -
 annyian élvezhettük Mezei Marika vendég -
szeretetét és kiváló főztjét. 

DR MÁDI CSABA SZERVEZŐ

Sport
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Sport

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
IDŐPONTOK: 2017. 09. 16. 8.3–11.30 valamint 2017. 10. 14. 9.00–12.00
TALÁLKOZÓ: Veresegyház, Ivacs Vasútállomás
TANFOLYAM DíJA: 5000 Ft/fő, 14 év alatt 1000 Ft/fő
AJÁNLOTT: 9-99 éves kor között mindenkinek
SZÜKSÉGES FELSZERELÉS: sportos öltözet az időjárásnak megfelelően, 1 liter folyadék.
Tesztbotot biztosítok.

JELENTKEZÉS: Vigh Mercédesz NW C-trainernél e-mailben: merci@fittenveresen.hu,
INFÓ: 70/39-126-03, Facebook: Nordic Walking Veresegyház 

A helyek korlátozott számban elérhetők.
A jelentkezésről e-mail-es visszaigazolást küldök.

Eső vagy extrém időjárás esetén a tanfolyam elmarad!

Gurulós Nap
2017. október 15-én (vasárnap)
Veresegyház Város Önkormányzata a városon belüli  kerékpározás

népszerűsítésére GURULÓS NAPOT szervez, melyhez várja
a kerékpározni, tudó és szerető lakosok, családok csatlakozását!

A program KERÉKPÁROS FELVONULÁSSAL kezdődik
SZÜKSÉGES FELSZERELÉS: saját eszköz, kerékpáros sisak, fényvisszaverő mellény!

TALÁLKOZÓ: 2017. október 15-én (vasárnap) 8.15-kor a Városháza előtti téren.
INDULÁS: 8.30 órakor. 
ÚTVONAL: Városháza előtti tér – Fő utca (Szada felé) – vasúti átjáró – körforgalom

–  Eötvös utca (enyhén emelkedik) – Csokonai utca – Petőfi utca – Petőfi
tér – Ráday utca – Fő út – Budapesti út – Gyermekliget utca – Bölcsőde
utca (enyhén emelkedik) – Sportföld utca – Fészekrakó utca – Liszt Fe-
renc utca – Bartók Béla utca – Körforgalom – Könyves Kálmán utca –
Szent Erzsébet körút – Csonkási Óvoda – Hétvezér utca – Anonymus
utca – Mogyoródi utca – Kinizsi utca – Nap utca – Köves utca – Kálvin
utca – Városháza előtti tér

TALÁLKOZÁSI- ÉS PIHENŐPONTOK AZ ÚTVONALON:
1. Csokonai utca – Attila utcai kereszteződés, játszótér
2. Petőfi tér
3. Fészekrakó utcai buszmegálló
4. Bartók Béla utca, Gombai cukrászda melletti füves területen az új körforgalomnál
5. Csonkási Óvoda előtt a Szent István téren
Programok a Városháza előtti téren a visszaérkezést követően kb 10.00 órától.
•  Bölcsis korúak futama a szökőkút körül. 
•  Ovisok ügyességi futama (szlalom pálya időre) a Városháza előtti téren
•  Ügyességi verseny, akadálypálya időre a  Városháza parkolóban

Kategóriák: alsós korosztály, felsős korosztály, és 14 év felettiek.
A rendezvényen mindenki saját felelősségére vesz részt. Az útvonalat rendőrségi felvezetés

biztosítja. Az útvonalon több találkozási pontot jelöltünk ki, ahol a kerékpározók egymást
bevárják, illetve a lakóterületen élőknek, itt lehet csatlakozni a kerékpáros felvonuláshoz.

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

TÁMOGATÓNK:

ÚJRA
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Fájdalommentes eljárás, Ha ritka, ha kopott, ha nem szép az íve,
ha nem szimmetrikus, ha kihullott túlszedett

akkor ez a legjobb legtermészetesebb eljárás a hibák korrigálására. 

MIKROBLADING
SZEMÖLDÖK TETOVÁLÁS

VERESEGYHÁZON.

Előzetes telefonos egyeztetés: Főnix Szépségszalon,

Biró Andrea kozmetikus 06 30 508 7497
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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

A veresegyházi központtal rendelkező Kobalt Ingatlan Iroda
dinamikus fejlődés miatt keres tapasztalt, szorgalmas ingatlanos kollégákat

Fóton, Dunakeszin és Gödöllőn 2-2 fő személyében.
Ha jól működtök, akkor a lakóhelyeteken iroda nyitási lehetőséget biztosítunk.

Hívj, hogy elképzeléseidet és igényeidet át tudjuk beszélni.

A dinamikusan fejlődő veresegyházi irodába várunk
3 fő kezdő és tapasztalattal rendelkező ÜZLETKÖTŐT.

MIT VÁRUNK EL? Akard megmutatni, hogy ki vagy, akarj sokat tanulni,
akard eddig elsajátított tudásod kamatoztatni.

KIKET VÁRUNK VERESEGYHÁZI CSAPATUNKBA?
Olyanokat, akik, ha kaptak, akkor adni is tudnak és akarnak is.
Olyanokat, akik függetlenek, de odafigyelnek másokra is.
Olyanokat, akik akár kezdők akár már 1-2 éve dolgoznak a szakmában,
de újat, jobbat akarnak és erre nyitottak is.

MIT ADUNK MI? Szó szerint mindent, ami ahhoz kell, hogy sikeres légy,
hogy gazdagabb légy szellemileg, lelkileg és anyagilag.

Akik várják hívásodat:
Terebesi Andrea 06 70 631 2368 • Balázs István 06 70 631 2699

Hívj, hogy megismerhess minket és mi is megismerhessünk téged.
Szemléletünk alapja Will Rogers idézete:

„Érts ahhoz, amit csinálsz! Szeresd, amit csinálsz! És higgy abban, amit csinálsz!”

Terebesi Andrea
irodavezető, 15 éve a  szakmában

Balázs István
ügyvezető, 26 éve a szakmában

FOGJUNK KEZET,
HOGY EGYÜTT

SIKERESEK LEGYÜNK
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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

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

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

AKCIÓS TERMÉKEINK! 
NÁDSZÖVET, ÁGYÁSSZEGÉLY, LAMELLA KERÍTÉS, ÁTLÁTÁSGÁTLÓ
Gipszkarton 1195 Ft/db
UD (3 méter) 530 Ft/db
Tikkurila Jedynka súrolható BELTÉRI FALFESTÉKEK
Színes 2,5 liter 3990 Ft
Színes 5 liter 6990 Ft
Fehér 15 liter (180 m2) 5790 Ft
Felixbilis csemperagasztó 1720 Ft

RIGIPS, PURHAB, SZILOPLAST, AKRIL, KÁTRÁNYLEMEZ
ÜVEG-, KŐZET-, ÁSVÁNYGYAPOT, DRÉNCSŐ, DRÉNLEMEZ,

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

SZÍNKEVERÉS: vakolat, festék, lábazati anyag

ÚJ TERMÉK: FA ÉS FÉM LÉTRÁK
RUGALMAS, OLCSÓ és GYORS KISZÁLLÍTÁS!

TÖRZSVÁSÁRLÓI ÁRAK: 5–10–15% KEDVEZMÉNNYEL!





Augusztusban történt

Fotó: Lethenyei László

Fotó: Lethenyei László

Fotó: Lethenyei László

A veresi szüret vendége lesz a somorjai Csali Gyermek
Néptáncegyüttes, a Felszállott a páva tehetségkutató nyertese

Emlékezés Jókai Anna írónőre 

Felvonulás Madéfalván

A Veresegyházi Hagyományőrző Népi Együttes Erdély-
ben, a IX. Madéfalvi Nemzetközi Hagymafesztiválon
képviselte hazánkat

A Fabriczius József Általános Iskola alsós tanévnyitója

Fotó: Hagyományőrző Népi Együttes

Fotó: Hagyományőrző Népi Együttes

Évnyitók sorát tartották városunkban 

Fotó: VVTV

Fotó: Csali

25 éves és bővítést tervez a MEY Hungária
veresegyházi üzeme


