
500 éves a reformáció.
Az évfordulóhoz kapcsolódva október 29-én a Bibliát formázó
reformációi emlékmű leleplezésére és Fáy András reformkori

író, költő emléktáblájának avatására került sor a Kálvin téren.
(Írásunk a 3. oldalon, fotó: Ruzsovics Dorina.)
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november 17. (péntek)19.00 óra
Anconai szerelmesek

•
november 21. (kedd) 19.00 óra
Romance.com (Kortárs bérlet)

•
november 26. (vasárnap)19.00 óra
A szív hídjai (Sejtes Vendel-bérlet)

•
november 28. (kedd) 19.00 óra

A szív hídjai (Dániel Kornél-bérlet)
•

december 6. (szerda) 19.00 óra
Hajmeresztő

•
december 12. (kedd) 19.00 óra

Hajszál híján Hollywood
•

december 16. (szombat) 19.00 óra
A szív hídjai (Vankó István-bérlet)

•
december 28. (csütörtök) 19.00 óra

Szép jó estét, Mr Green!
•

december 30. (szombat) 19.00 óra
„Illúzió a szerelem?” – előszilveszteri operettgála

•
GYEREKELŐADÁS:

november 24. (péntek) 13.30, 15.00
Sárkányölő Krisztián – meseelőadás

•

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

Ajánló

november 15. (szerda) 19.00 óra
DUMASzínház – Dombóvári István

Kis ember nagy gonddal jár
Váci Mihály Művelődési Ház 

•
november 22.  9.00 óra

Véradás  Váci Mihály Művelődési Ház 
•

november 23. 9.00 óra
Mesélő Muzsika: Erdei vígasságok
a Gödöllői Szimfonikus Zenekarral

Váci Mihály Művelődési Ház
•

november 24. 18.00 óra
Őstörténetünk: Karácsony, avagy a fekete

farkas napja – Horváth Lajos előadása
Kölcsey Ferenc Városi Könyvtár

•
november 26.  15.00 órakor

Adventi kézműves foglalkozás
Szabadidős és Gazdasági Innovációs Centrum

•
november 26.  16.00 órakor

KOLOMPOS Táncház
Szabadidős és Gazdasági Innovációs Centrum

•
december 1.  19.30 órakor

Kaukázusi hegymászás
Dr. Szász László vetítettképes előadása

Szabadidős és Gazdasági Innovációs Centrum
•

december 2.  15.00  órakor
A felújított evangélikus templom szentelése

•
december 2.  18.00 órakor

Kodály est – a Gaudeamus kórussal és vendégeivel
Mézesvölgyi Iskola

december 3.  15.30  órakor
MIKULÁS a Fő téren  Városháza előtti tér

•
december 4.  17.00 órakor

Spera Ágnes emlékhangverseny
Evangélikus templom

•
december 8.  15.00 órakor

A megbocsátás pszichológiája
Antal Gábor pszichológus előadása

Szabadidős és Gazdasági Innovációs Centrum
•

december 8.  18.00 órakor
Kiállításmegnyitó – Együttállás (Hiány)

Szabadidős és Gazdasági Innovációs Centrum
•

december 10.  16.00 órakor
A Cantemus kórus adventi koncertje

Szentlélek-templom
•

december 10.  17.00 órakor
A Hókirálynő – a Veresi Ifjúsági Színház

előadásában. Rendező: Ácsné Csáki Ildikó
Váci Mihály Művelődési Ház

•
december 16.  18.00 órakor

Bach és fiai – Barokk fuvola koncert
(BARTHOLD KUIJIKEN, EWALD DEMEYERE
és MÁRTA NÓRA) a Szentlélek-templomban

•
december 18.  18.00 órakor

Zeneiskola Karácsonyi hangversenye
veresegyházi Baptista Imaház

•
december 20.  18.00 órakor

Karácsonyi hangverseny – Mézesvölgyi Iskola
•

december 23.  15.00 órakor
Új Bojtorján családi karácsonyi koncert

Váci Mihály Művelődési Ház

Eseménynaptár
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Amikor Luther Márton Pál apostol Rómaiak -
hoz írt levelét olvasta, a szíve és a szeme
rend szeresen megakadt ennél a mondatnál.
Hit által vállalta fel, hogy életét kockára téve
kiszegezi 95 vitatételét a wittenbergi vártemp -
lom ajtajára, melynek plébánosa volt, és ez zel
megújulásra, megtisztulásra, Isten Igéje felé
fordulásra szólítja fel a középkori egyhá zat és
az elvilágiasodott embereket. 2017. októ ber 31-
én 500 éve volt ennek a törté ne lem    for  máló
ese ménynek. Sajnos a nyíltszívű figyel mez te -
tés nem mindenütt talált elfoga dásra. Újabb
sza kadások jöttek létre az egyház ban és a kö -
zépkori Európa társadalmában is. De a refor-
máció nekünk, magyaroknak megtartó erővé
lett. Mikor a mohácsi csatavesztés után szét -
hul lani látszott minden, az elnéptelenedett
falvak melletti mocsarakban, erdősé gek ben a
reformáció prédikátorai összegyűj  tötték és
hitükben megerősítették a szétszórt népet.
Gyülekezetek százait alapították a tö rökök
által megszállt területeken, és a ki üre    sedett
templomok újra Istent dicsérő énekkel és
imád sággal lettek tele. A reformációban Ma -
gyarország megmaradt népe hitet ka pott,
mely ből új élet fakadt a romokon.

Veresegyházon a rendelkezésünkre álló do -
ku mentumok szerint az 1540-es évek kö ze  pén
vertek gyökeret a reformációs tanítások, nagy
valószínűséggel Szegedi Kis István reformátor
munkássága nyomán. A református egy ház -
köz  ség 1718-ig egyedüliként, 1718-1784 között
tiltva és titokban, 1784 után egyre nagyobb sza-
 badságot nyerve élhette hitvalló életét. 

A Reformáció 500 éves jubileumán egy-
házközségünk számos szép megemlékezés-
sel igyekezett felhívni a város lakosságának
figyelmét arra, hogy milyen csodálatos erő for -
rás az Úr Jézus Krisztusba vetett hit. A ma élő
embereknek ugyanúgy szükségük van a meg -
úju lásra és a hitben való megerősödésre, mint
Luther Márton korának. Ennek fényé ben ke -
rült templomunk tornyára október elején a re-
for mációi díszzászló, melyet W. Nagy Péter,
iskolánk tanára készített mun ka tár saival.

Több éves kutató- és gyűjtőmunka eredmé -
nyeként, az Önkormányzat támoga tá sával,
meg jelenhetett októberben a tele pü lés egyhá -
zi életét, és a református egyház  köz ség több
mint 470 éves múltját bemutató könyv „Tudja
meg ezt a jövő nemzedék…” Reformátusok
Veresegyházon címmel. Reformációi em lék -
mű készült templomunk bejárata elé Hor váth
István szobrászművész alkotásában. Egy nyi-
tott Bibliában a Reformáció jelmondatai olvas -
hatóak latinul: Solus Christus – Egyedül
Krisztus, Sola Scriptura – Egyedül a Szentírás,

Sola Gratia – Egyedül ke gye lemből, Sola Fide –
Egyedül hit által, Soli Deo Gloria – Egyedül Is-
te né a dicsőség. 

Október 29-én vasárnap délelőtt csodá la tos
ünnepségsorozat keretében került sor az is-
ten tisztelet után a reformációi emlékmű meg -
áldására. Ezt követte a Kálvin Téri Refor mátus
Általános Iskola falán a Város által elhe lyezett
emléktábla felavatása Horváth Lajos gondo-
lata nyomán, mely az akkor Veres  egy házon
élő Fáy András, valamint az őt 1814-ben meg -
látogató Szemere Pál és Kölcsey Fe renc talál -
kozását örökíti meg. Végül a né pes gyü lekezet
az iskola közösségi termébe vo nult, ahol
könyvbemutató keretében meg is merhették a
veresegyházi reformátusok éle tét bemutató
albumot, melyet Fukk Lóránt lel kipásztor
szer  kesztett, Kala Tamás informa tikus öl töz -
tetett díszes külsőbe. Hálával tarto  zunk az
Úrnak azért, hogy a mi reformá ciónk nem a
szakadásokról, hanem a fe le ke ze tek közötti
kapcsolatok megerő sö dé  séről szólhat tele pü -
lésünkön, hiszen közösek a múlt ba nyú ló
gyökereink és csak közösen, egymás kezét
fogva újulhatunk meg.

Október 31-én, az 500 éves jubileum esté -
jén ünnepi istentisztelet keretében adtunk
hálát Urunknak az elmúlt évszázadok áldá-
sai ért. Ezt vetített képes előadás követte Lut -
her Márton életéről és koráról népes gyüle  -
kezet előtt. Hálával és örömmel készülünk a
Reformáció szellemében evangélizációs he -
tünkre november 6-12 között, ahol minden
este vendég igehirdetők szolgálnak közöttünk.

November 11-én, szombaton Egyházme gyei
Református Iskolák Találkozója lesz ná lunk,
ahol az istentisztelet keretében részt vesznek
az Intézmények képviselői is. A he tet ünnepi
úrvacsoraosztás zárja le vasárnap délelőtt.

Az ünnepi év zárásaként koncertsorozat ré -
szesei lehetnek az egyházi zene kedvelői. De-
cember 3-án este hagyományos adventi kon-
 certünkre kerül sor a református temp lomban.
December 6-án immár hatodik alka lommal
énekelhetünk a Szent István Ba  zi  li kában Bu-
dapesten. December 7-én, csü tör tö kön a világ -
hírű dél-koreai Immanuel kó rus ér ke zik hoz -
 zánk ismét, akik két éve egy szer már csodá -
latos lelki magasságokba ragadták ma guk kal a
hallgatóságot. 2018 elején épülni kezd a Kálvin
Téri Református Álta lá nos Iskola tornaterme…

A reformáció azonban több ennél. A lélek és
az élet, a közösségek megújulása Krisztus ban,
hit által. Fél évezred már messze túlmutat az
emberin, az örökkévalóra. Ahogyan 500 éve
Luther Márton, úgy mi is benne re mény ke -
dünk.                            FUKK LÓRÁNT LELKIPÁSZTOR

A hónap témája

Fotó: Veréb

Fotó: Ruzsovics Dorina

Fotó: Ruzsovics Dorina

Luther
Nem látom, csak remélem.
Ott van a Római levélben.
A mennyek országa nem érdem.
Csak kegyelemből, hit által
Szállhatok szembe a világgal.
Mikor halálba gyötör a vétek,
Krisztusba kapaszkodik a lélek.
A Szentírás áldott ereje
A hívőnek üdvösséges kenyere.
Kinyilatkoztatja benne az Úr,
Hogy ne szégyelljem gazul,
Hanem megragadjam hitből hitbe
Azt, mi lelkemnek örök kincse,
S szívemnek kősziklájára állva hirdetem:
Krisztusban valósággá lett a kegyelem.
Ki benne bízik, haláltól, kárhozattól nem fél:
„Az igaz ember a hite által él.”

„Az igaz ember pedig hitből fog élni.” (Róm 1,17)

Reformáció 500
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Önkormányzat

158/2017.(X.18.) Kt. határozat:
A Képviselő-testület megállapodást köt a III. sz. háziorvosi körzet lakosainak folya -
matos egészségügyi alapellátása érdekében, 2018. január 1-jétől kezdődő hatállyal dr.
Zeidler Ákos Gáborral.

159/2017.(X.18.) Kt. határozat:
A Képviselő-testület hozzájárul, hogy Veresegyház Vá ros Önkormányzata pályáza-
tot nyújtson be a Piros Óvo da felújítására vonatkozóan az alábbiak szerint:
1. A projekt megnevezése: A veresegyházi Piros Óvoda felújítása
2. A pályázat megvalósításának helyrajzi száma: Veresegyház, belterület 1636 hrsz.
3. A pályázat megvalósítási helyszínének pontos címe: 2112 Veresegyház, Béke u. 30.
4. A pályázati konstrukció: PM_OVODAFEJLESZTES_2017
5. A tervezett fejlesztés teljes költsége: 120 714 755 Ft
6. A tervezett fejlesztésnek a támogatás szempontjából elismerhető bekerülési költ-

sége: 120 714 755 Ft
7. Az igényelt támogatás összege: 84 500. 328 Ft
8. A képviselő-testület a szükséges 36 214 427 Ft önrészt a 2018. évi költségvetés ter-

hére biztosítja.

160/2017.(X.18.) Kt. határozat:
A Képviselő-testület hozzájárul a Domján Dóra kizá ró lagos tulajdonát képező, Veres -
egyház belterület 191/2 hrsz.-ú, 246 m2 területnagyságú, kivett közterület meg ne  -
ve zésű ingatlan „kivett beépítetlen terület” meg ne vezésűvé történő átminősítéséhez,
egyidejűleg felkéri a jegyzőt, hogy a vagyonkataszteri nyilvántartás törzsvagyon (for-
galomképtelen) részéből történő kiveze té sé ről intézkedjen.

161/2017.(X.18.) Kt. határozat:
A Képviselő-testület támogatja Veresegyház Város Ön kormányzata, a Veresegyház
Városi Sportkör és a Veres egyház Városi Sportkör Kosárlabda Szakosztálya között
kötendő háromoldalú Megállapodást, amelynek tárgya a Kosárlabda csarnok (Veres -
egyház 9796 hrsz., volt INOX csarnok) hasznosítása.

162/2017.(X.18.) Kt. határozat:
1. A Képviselő-testület hozzájárul a 2017.03.30-i hatályú 34/2017.(III.30.) Kt.

határozat számú, a Veresegy ház Katolikus Gimnázium megvalósítása érdekében
a Váci Egyházmegye és Veresegyház Város Önkormányzata között megkötött
„Konzorciumi Szerző dés” módosításához az alábbi feltétellel:
Az Önkományzat a tulajdoni részarányok változatlan tartása mellett 229 millió Ft
többletfinanszírozást biztosít 2019. évi költségvetésében.

2. A Képviselő-testület a „Konzorciumi Szerződés” módosítását az alábbi változ-
tatásokkal hagyja jóvá:
a) A II. Fogalmak fejezet utolsó két bekezdése az alábbira változik:
Első ütem (1. szárny): A Zsigmond László építész ál tal képviselt Kvadrum Kft.
által készített jogerős é pí t ési engedélyt kapott „Veresegyház, Katolikus Gim ná  zi -
um Építési Engedélyezési Terve” c. tervdo kumentumban, a 2017. augusztus hó-
napban kelt „Veresegyházi Katolikus Gimnázium építési ajánlatadási terve” c.
terv dokumentumban és a Térlabor Kft. által készített, 2017. 09. 15-én kelt „belső -
épí tészeti tender tervdokumentációban” – 1. szárny néven bemutatott műszaki
tartalmú önálló épületrész.
Második ütem (2. szárny, középső szárny): A Zsigmond László építész által kép -
viselt Kvadrum Kft. által készített jogerős építési engedélyt kapott „Veres egyház,
Katolikus Gimnázium Építési Engedélyezési Terve” c. tervdokumentumban, a
2017. augusztus hónapban kelt „Veresegyházi Katolikus Gimnázium építési aján-
latadási terve” c. tervdokumentumban és a Térlabor Kft. által készített, 2017. 09.
15-én kelt „belső építészeti tender tervdokumentációban 2. szárny és középső
szárny néven bemutatott műszaki tartalmú önálló épületrész.

b) A szerződés 5.1. pontja helyébe az alábbi rendel ke zések lépnek:
5.1.1. A beruházás megvalósításának tervezett költsége bruttó 2 781 232 ezer Ft,
amelyet a Tagok pénz beni és nem pénzbeni hozzájárulás formá jában az alábbiak
szerint biztosítanak:
Tagok hozzájárulásai (e Ft) és finanszírozási arány

Egyházmegye Önkormányzat Összesen
Pénzbeni hozzájárulások eszközbeszerzés nélkül 961 958 1 430 722 2 392 680
Nem pénzbeni hozzájárulások 195 000 117 352 312 352
Összes hozzájárulás eszközbeszerzés nélkül 1 156 958 1 548 074 2 705 032
Építési beruházás finanszírozási aránya=Tulajdoni arány 42,77% 57,23% 100,00%
Saját forrás az eszközbeszerzésre 76 200 76 200
Összes eszközbeszerzéssel 1 233 158 1 548 074 2 781 232
5.1.2. Tagok megállapodnak, hogy amennyiben az összes ségében legkedvezőbb
ajánlati ár a jelen szer ző  désben meghatározott becsült értéket meghaladja, a
különbözetet – a Képviselő-testület döntését követően – az Önkormányzat vál-
lalja.
5.1.3. A Beruházás során keletkezett esetleges megtakarításokat a Konzorcium
elsősorban az Építmény külső környezete színvonalának emelésére fordítja, vagy

azt a tulajdoni arányok kiegyenlítődése érde ké ben az Önkormányzat kapja vissza,
a pénzfelhasz ná lásról a Taggyűlés dönt.

c) A szerződés 5.2.1. pontja helyébe az alábbi rendelkezés lép:
5.2.1. Tagok a beruházás megvalósításához az alábbi pénzbeni hozzájárulásokat
biztosítják
Tagok pénzbeni hozzájárulásai (eFt) Egyházmegye Önkormányzat Összesen
EMMI támogatás 600 000
Saját forrás az építési munka megvalósítására 361 958 1 430 722
Saját forrás az eszközbeszerzésre 76 200
Összesen: 1 038 158 1 430 722 2 468 880

d) A szerződés 6.2. pontja helyébe az alábbi rendel kezés lép:
6.2. Az 5.2. pont szerinti pénzügyi hozzájárulásokat a Konzorcium az alábbi in-
dikatív terv szerint tervezi felhasználni:

Pénzbeni hozzájárulások előzetes felhasználási terve (e Ft, bruttó)
Építési munka és kiviteli tervek elkészítése (1. és 2. ütem együtt) 2 392 680
Eszközök beszerzése (100%-ban az Egyházmegye biztosítja) 76 200
Összesen: 2 468 880

e A szerződés 6.3. és 6.4. pontjai törlésre kerülnek.
f) A szerződés 7.2. pontja helyébe az alábbi rendel ke zés lép:

7.2 Az Első ütem elkészítésének céldátuma 2018. 07. 31., a használatbavétel ter-
vezett dátuma 2018. 08. 31.

g) A szerződés 2. sz. melléklete helyébe az alábbi rendelkezés lép:
2. sz. melléklet    A források biztosításának ütemezése

Egyházmegye Önkormányzat Összesen Arány Kumulált forrás
(ezer Ft) (ezer Ft) (ezer Ft) (%) (ezer Ft)

2017.06.30 600 000 600 000 24,3 600 000
2018.03.30 338 158 109 000 447 158 18,1 1 047 158
2018.09.30 312 698 312 698 12,7 1 359 856
2019.03.30 100 000 490 000 590 000 23,9 1 949 856
2019.06.30 519 024 519 024 21,0 2 468 880
Összesen 1 038 158 1 430 722 2 468 880 100,0

3. A képviselő-testület a Katolikus Gimnázium engedélyes és ajánlatadási terveinek
elkészítésével és a megbízási díjjal kapcsolatos 35/2017.(III.30.) Kt. határozatban
foglaltakat változatlanul hatályban tartja.

4. A képviselő-testület a Konzorciumi Szerződéssel kapcsolatban a Taggyűlésbe, a
Közbeszerzési Bíráló Bizottságba és a Tervtanácsba delegált tagokról szóló
53/2017.(IV.07.) Kt. határozatban foglaltakat változatlanul hatályban tartja.

5. A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a „Konzorciumi Szerződés”
alábbi módosításának aláírására a Konzorciumi Szerződés további pontjainak vál-
tozatlan tartása mellett.

VERESEGYHÁZ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK HATÁROZATAI

ÉRTESÍTÉS
A Veresegyházi Polgármesteri Hivatal értesíti a lakosságot, hogy városunkban a

TÜDŐSZŰRÉS
2017. november 20. hétfő 8.00–18.00
2017. november 21. kedd 8.00–18.00
2017. november 22. szerda 8.00–18.00
2017. november 23. csütörtök 8.00–18.00
2017. november 24. péntek 8.00–18.00
2017. november 27. hétfő 8.00–18.00
2017. november 28. kedd 8.00–18.00-ig  lesz.

A VIZSGÁLAT HELYE:
Szabadidős és Gazdasági Innovációs Centrum II. emelet 324. szoba 

Veresegyház, Fő út 45-47. 

KÉRJÜK A VIZSGÁLATRA HOZZA MAGÁVAL A LAKCÍMET IGAZOLÓ
HATÓSÁGI IGAZOLVÁNYÁT, A TAJ-SZÁMOT IGAZOLÓ TB-KÁRTYÁJÁT,

ILLETVE HA VAN AZ ELŐZŐ ÉVI  TÜDŐSZŰRŐ IGAZOLÁST.
A szűrővizsgálat 40 év feletti lakosoknak évente egy alkalommal továbbra is ingyenes.
40 éves kor alatt, illetve munkahelyi alkalmassági vizsgálathoz a vizsgálat díja 1700 Ft,

mely az OEP által országosan elrendelt összeg.
A befizetés a szűrőállomáson (a helyszínen) kapható csekken történik.

A 14-18 év közötti gyermekek szűrése ingyenes, de beutaló, és szülői beleegyező nyilatkozat
szükséges. A törvény által kötelezettek, illetve a 18 évnél idősebb tanulóknál, akiknek az oktatási

törvény ezt előírja, a vizsgálat természetesen ingyenes.

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

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

lehetőleg a délelőtti időpontokban keressék fel a tüdőszűrő állomást.
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Az apparátusban, az adócsoportnál dol-
gozott hosszú éveken át. Munkáját nagy
hozzáértéssel, odaadóan végezte. Több
évtizedes kötődés után nyugdíjba vonult
és a családi vállalkozásban segítette férjét.
Két éve azt látjuk, hogy vége lett a nyu-
galmas otthoni életnek és visszakerült a
pörgősebb közéletbe, mint képviselő.

Hogyan tudták rávenni, hogy képviselő
legyen?
2015-ben Harcos György halála miatt meg -
ürült egy képviselői hely. Mivel abban a
körzetben lakom és 37 évig dolgoztam a hi-
vatalban, számomra ismerős terep volt. Az
időközi választás előtt a polgármester úr kért
fel a jelöltségre és nem adott túl sok gondol -
kodási időt a válaszra. A munkában együtt
töltött idő elég volt azonban ahhoz, hogy ne
is gondolkodjak sokat. Előtte azért végig néz -
tem a jelöltek listáját és úgy gondoltam, hogy
van esélyem bekerülni a tes tületbe.
Milyen támogatottsággal nyert?
Heten indultunk és 39 %-al a legtöbb sza -
vazatott kaptam.
A családja támogatta a próbálkozását?
A férjem bátorított, de végső soron ez az én
döntésem volt. A fiaim családja komolyan
meglepődött, mert előtte sokszor kijelentet-
tem, hogy mennyire szeretem és becsülöm a
nyugodt életet.
Mennyire más a képviselőség, mint az ap-
parátusban végzett munka?
Mindig volt rálátásom a képviselők munká já -
ra és évente mi is beszámoltunk az adó  cso-
 port feladatairól. Képviselőként most azon -
ban jobban átlátom a város gazdál ko dását,
éppen úgy, mint kicsiben egy háztar tásét.
Milyennek látja a város gazdálkodását eb -
ből az új nézőpontból?
A pénzügyi bizottság tagjaként az előter jesz -
tések előtt már vannak információink a ter-
vezett lépésekről. Előfordult, hogy a bi zott-
 ság egy-egy témában megfontoltabb lépése -
ket követett, vagy áttervezésre kérte az elő -
ter jesz tőt. Azt most is világosan látom, hogy
a pénzügyi források előteremtése mekkora
feladat.
Melyik a körzete?
A 3. körzet képviselője vagyok. A körzetem
legnagyobb problémája a közlekedés. Bár az
útjaink szinte teljesen szilárd burkolatúak, a
Fő utat kikerülő átmenő forgalom külö nö -
sen reggelente, de esténként is igen nagy ter-
het ró ránk. A Ráday utca megnövekedett
for galma miatt a járda hiánya nagy gond és

közben a terhelés miatt az útburkolat is egy -
re romlik. A problémát évek óta görget jük
ma gunk előtt, de valószínűleg csak a teljes
bur kolatcserével együtt valósulhat meg a
járda legalább az egyik oldalon.
A körzetemben négy vasúti átjáró van. Kö -
zülük az egyik legforgalmasabb és leg in kább
problémás a Fő úti, amire a Csokonai utc ából
a malom mellett elhaladva igen ne héz kihaj -
tani és ez a gyalogosokat is kü lö nö sen érinti.
Bármennyire szeretnénk, a meg oldás nem az
önkormányzattól függ, hanem a közút ke ze -
lőt és a vasutat is érinti, de ők ebben nagyon
nehezen hozhatók hely zetbe.
Az idén sikerült lebetonozni a Csokonai ut -
cai körforgalomtól a Fő útra, a Triangoló és
a Spar felé levezető utat, aminek a gyalogo -
sok is nagyon örülnek. A körzetem egyik új
beruházása volt a Széchenyi téri óvoda tava-
lyi bővítése. 
A családom, a szomszédaink és a környék-
beliek segítségével úgy tíz éve csináltunk
egy játszóteret itt előttünk a Csokonai utcá -
ban, ami idén átépítésre, korsze rűsítés re
került. Gyakran előfordul, hogy vidékről is
jön nek olykor csoportosan gyerekekkel és
esténként is nagy a nyüzsgés.
A dombról lejövő forgalom miatt a város felé
nehéz a gyalogosok sorsa, mert sem a Cso -
konai utcában, sem a Fő út befelé vezető o l -
da lán nincsen elfogadható minőségű jár da.
Sajnos erre pályázni ma lehetetlen.
Milyen az együttműködés a frakció tagjai -
val?
A frakció tagjait régóta ismerem. Fajsúlyo -
sabb döntések előtt tartunk ülést, ahol gyak -
ran hangzanak el egyéni vélemények. Nem
vagyunk szavazógép, mint azt sokan gon-
dol   nák, de támogatjuk a polgármester úr vá -
rosépítő törekvéseit.
A közelmúltban volt egy szakmai vita a tes   -
 tületen belül a termálvíz hasznosításával
kapcsolatban. Nyugvópontra jutott a kérdés?

A problé  ma
abból adó dott, hogy nem volt egy értelmű a
hasz no sítás besorolása. A táv fű tésre kü lön
jogsza bályi és pénzügyi ke re tek vo natkoz-
nak. A he  lyi megoldás azonban nem ki zá -
rólagos fűtési rendszer, hanem ki e gé szítő,
ezért a táv fűtésre vonatkozó sza bá lyozások
nem alkalmazandók rá. Ezt a prob lémát sike -
rült szakemberek bevonásával tisztáznunk
és közben az is kiderült, hogy nyereséget ter -
me lő tevékenységről van szó.
Mik a távlati tervei?
Szeretem ezt a munkát és úgy érzem, hogy
a körzetem is jó szívvel fogadott, jó csapat-
ban dolgozom, szívügyem a város fejlődése.
Egyelőre mégsem tervezem azt, hogy vállal-
jam a következő megmérettetést. A csalá-
dom több törődést vár tőlem és ennek is
meg kell feleljek.
Meséljen kicsit a családjáról, kérem!
A kisebbik fiam családjával egy házban, de
mégis külön háztartásban élünk a férjem-
mel kettesben. Négy unokánk szerez na pon -
ta örömet nekünk, a nagyobbik fiunknál egy
fiú és egy leány, akik már egyetemi hallga -
tók, a kisebbnél két általános iskolás fiú.
Legfőbb hobbimnak a gyerekeink és uno -
káink számára nyújtott háttér meg terem -
tését tartom és hitbéli elkötelezettségem a
rászorulók támogatása.

MOHAI IMRE

Varga Józsefné

Fotó: Lethenyei

SZOVE

Önkormányzat

A város önkormányzata október 11-én köszöntötte az egész -
 ségügy területén dolgozókat. Pásztor Béla polgár mes ter úr
ez alkalomból köszönte meg a veresegy házi gyer mek or-
vosok, háziorvosok, fogorvosok, vé dőnők és asszisztensek
lelkiismeretes és felelős ség teljes munkáját. Az orvo si hi-
vatás szellemi sé gé hez méltó szolgálatáért és a telepü lésen
végzett há rom évtizedes munkássága elisme réséül nyug -
állományba vonulása alkalmából DR. FEKETE BEATRIX
doktornő jubileumi oklevélben részesült.

SEMMELWEIS NAP
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Városfejlesztés
BERUHÁZÁSI HÍREK

Fotó: Fári Fanni

GEOTERMIKUS TANULMÁNYÚT
A veresegyházi termálvíz városunk egyik legkiemelkedőbb sajátossága,
mely meleg vizű strandunk mellett immár több éve számos közép ü le -
tünk fűtését látja el sikerrel. A termál kutak és rendszerek üze mel te -
tését ellátó négyfős szakembergárdából 2017 szeptemberében két
munkatársnak is lehetősége adódott, hogy ennek a geotermális ener-
gia forrásnak a felhasználásáról nemzetközi tapasztalatokat szerezzen.
Fe kete István, hévízkút üzemeltetési vezető és Fekete Bence, üze mel -
te tési munkatárs az EU Európai Gazdasági Térség Finanszírozási Mecha  -
nizmus 2009-2014 időszakának pénzügyi támogatásával háromnapos
izlandi tanulmányúton vehetett részt. Az út kétnapos workshopból és
egy nap terepszemléből állt, melynek során a veresegyházi delegáltak,
a többi magyarországi termálrendszert képviselő szakemberrel együtt
betekintést kaphattak Izland geotermális energiapolitikájába, jogi rend-
szerébe és az erőművekben tett látogatások során megismerhették az
ott alkalmazott műszaki megoldásokat is.

Izland a világon egyedülálló geológiai adottságokkal rendelkezik,
melyek lehetővé teszik, hogy a geotermális energia nagyhatalmai kö zött
tartsák számon. A szigetország fűtési igényeit 2010-ben már 90%-ban geo -
termális távfűtő rendszerek elégítették ki. A főváros, Reykja vík távfűtő
rendszere is geotermális. Az igényt 99%-ban fedezi a teljes hálózat, mely
napjainkig, mintegy 85 év alatt került kiépítésre. Ez az ener  giaforrás azért
is kiemelkedő jelentőségű az ország számára, mivel így biztosítható a
fosszilis energiahordozók miatti nemzetközi függőség minimalizálása.
Izland számos jó gyakorlattal rendelkezik a termálvíz által nyerhető e -
nergia maximális kinyerésére és a fenntarthatóságot biztosító visszasaj-
tolásra vonatkozóan, emellett jogi szabályrendszere és állami támogatási
struktúrája is számos pontban figyelemreméltó hazánk számára.

Az izlandi termálenergia felhasználása igen sokrétű, meglepően nagy
a kihasználtsága. Szinte a teljes hőfokban rejlő energia kivételre ke rül.
A táv fűtésen túl használják még elektromos erőművekben, az i parban,
mezőgazdaságban (például a termőföld melegítésére, üvegházak fűté -
sére), az állattenyésztésben, hó olvasztásra, és a közutak, járdák fűtésére.
A maradék energiát hőszivattyúval még kinyerik. Szükség is van erre a
törekvésre, hiszen Izland teljes energiaigényének legnagyobb hányadát
geotermális energia tölti ki, és az intenzív kitermelés veszélyeztetheti a
vízbázisok meglétét. Az izlandi szabályozások elő ír ják a minél nagyobb
százalékú visszasajtolást, mindenhol, ahol ez fizikailag lehetséges.

Az utazás során meglátogatott hévíz kutak, geotermális erőművek és
távfűtő rendszerek műszaki adottságaikban és az alkalmazott tech-
nológiában hasonlóak hazánk geotermális rendszereihez, ugyanakkor
a szigetországban óriási hangsúlyt fektetnek a folyamatos kutatásnak
és fejlesztésnek. A tanulmányút során meglátogatott jelentős geoter-
mális tanácsadó és kivitelező vállalatok, úgy, mint az EFLA, a VERKIS
és a Mannvit olyan jelentős tudással rendelkeznek szakterületükön,
hogy több kontinensen, számos országban foglalkoznak termál rend-
szerek kivitelezésével.

A workshop keretében a veresegyházi delegáltaknak lehetőségük
volt meglátogatni Izland egyik legnagyobb turisztikai látványosságát, a
„Blue Lagoon” elnevezésű termálfürdőt. A szabadtéri medence mérete
lenyűgöző: ötezer négyzetméteres lagúna, hatmillió liter 36-38 fokos
víz zel, ami 40 óránként teljesen kicserélődik. A hely teli van érdekes öt -
letekkel, csobogókkal, hidakkal, medence bárral, barlangokkal. Ez egy
tökéletes példa a kisebb beruházási költséggel, tulajdonképpen hul-
ladék energiával létesíthető fürdőkre.

A harmadik napon a Thingvellir Nemzeti Park kulturális és termé -
szeti kincseinek megtekintésével zárult ez a feszített tempójú, de
nagyon inspiráló szakmai út, melynek tapasztalatait a jövőben váro-
sunkban is igyekeznek meghonosítani a termál rendszer munkatársai.

ÚJ KIJÁRAT A MÉZESVÖLGYI PARKOLÓBÓL
A Mézesvölgyi Iskola melletti parkoló újabb kijáratot kapott a gyor -
sabb közlekedés érdekében. A parkoló oldalánál lévő kijáratot a Mo-
gyoródi út irányába közlekedők használhatják. Szintén beruházási
hír, hogy az októberi szélviharban városszerte megrongált reklám -
táblák javítását folyamatosan végzi az önkormányzat.

VERESEGYHÁZ VÁROS
ÖNKORMÁNYZATA
ASP KÖZPONTHOZ
VALÓ CSATLAKOZÁSA
Az ASP (Application Service Provider) rendszerhez Veresegyház-
 nak 2018. 01. 01-jéig csatlakoznia kell, mely csatlakozás elő ké szü -
le tei javában folynak. A csatlakozási költségek mérséklése céljából
az önkormányzat sikeres pályázatot nyújtott be a KÖFOP-1.2.1-
VEKOP-16 számú, „Csatlakoztatási konstrukció az önkormányzati
ASP rendszer országos kiterjesztéséhez” című pá lyázati felhívásra.
A Miniszterelnökség, mint Támogató a „VERESEGYHÁZ VÁROS
ÖN KORMÁNYZATA ASP KÖZPONT HOZ VALÓ CSATLAKOZÁSA”
című, KÖFOP-1.2.1-VEKOP-16-2017-01296 azonosító számú támo-
gatási kérelmet támogatásra érdemesnek ítélte.

A támogatás összege 8 999 591 Ft, a támogatás formája vissza
nem térítendő, támogatási intenzitás 100%. A támogatás forrását
az Európai Szociális Alap és Magyarország költségvetése társfinan -
szí rozásban biztosítja.  

Az ASP egy alkalmazás szolgáltatási modell, melynek rész let  sza -
bá lyait az önkormányzati ASP rendszerről szóló 257/2016. (VIII.
31.) Kormányrendelet állapítja meg. Az ASP rendszer az önkor-
mány zatoknak egységes felületen, felhőalapú szolgáltatásként teszi
elérhetővé a feladataik ellátásához szükséges alkalmazásokat, így
biztosítva az ügyfelek hatékony kiszolgálását. A rendszer lehetővé
teszi továbbá, hogy az ország minden önkormányzatának nyilván-
tartási adatait egy központi helyen tá rol ják. Az igénybe vehető szol-
gáltatások köre igen széles, több szakrendszerből áll: beletartozik
az iratkezelő rendszer, az ön kormányzati települési portál, az elekt -
ronikus ügyintézési portál (elektronikusűrlap-szolgáltatással), a
gazdálkodási-, az ingatlan va gyon-kataszteri rendszer, az önkor-
mányzati adórendszer, az ipari- és kereskedelmi-, valamint a hagya  -
téki leltár-rendszer. 

A fizikai hardver feltételek már rendelkezésre állnak, meg tör tén-
tek a szükséges eszközök beszerzései. Az ügyintézők fel készítése,
oktatása (vizsgával egybekötött) e-learning és tan termi képzések
keretében folyamatosan történik. A jelenlegi rendszerben lévő ada-
tok összegyűjtése, rendszerezése az új rendszer számára (adatok
migrálása) folyamatos. Az éles rendszerben létrehozásra kerültek a
felhasználók. Az átállási fo lya matok végrehajtását, kiemelten az ada-
tok migrálását külső szak  értő segíti. A csatlakozást a Magyar Állam -
kin cstár koor di nálja.

A folyamatos fejlesztéseknek köszönhetően a jövőben az ügy in  té -
zők könnyebben tehetnek eleget az adatszolgáltatási kötele zett sé -
geik nek, továbbá hozzáférhetnek a központi nyil vántartá sok ada -
  tai hoz is. A szakrendszerek integrációjával meg szün tet hetőek az ügy -
viteli és az adminisztrációs párhuzamosságok, csökkenthetőek az
eljárási költségek, lerövidülhet az ügyintézési idő.
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Önkormányzat

A kormány novemberben fizeti a nyugdíj prémiumot, a jogosultak
körét pedig jelentősen kibővítette a kabinet, hiszen a törvény szerint
ez a juttatás alapvetően csak azokat illetné meg, akik betöltötték az
öregségi nyugdíjkorhatárt, most mégis megkapják az árvaellátás-
ban, a rokkantsági vagy fogyatékossági ellátásban, valamint az özve -
gyi nyugdíjban részesülők is. Tuzson Bence, a Pest megyei 5. számú
választókerület or szággyűlési képviselője elmondta: Magyarorszá-
gon most először fizet nyugdíjprémiumot a kormány.

Ha gazdasági növekedés van az országban, abból a nyugdíjasok-
nak is részesedniük kell – ezzel indokolta Tuzson Bence, a Mi nisz -
terelnöki Kabinetiroda kormányzati kom munikációért felelős állam -
titkára a nyugdíjpré mium kifizetését. A juttatás össze  ge, átlag nyugdíj
esetében, 24 ezer forint lesz, és ezt a novemberi nyug dí juk kal együtt
kapják meg az érintettek. Magyarország történetében most először
fizet nyugdíjprémiumot a kormány – hang sú lyozta térségünk or -
szág gyűlési kép vi se lő je. Mint mondta, ez egy fontos előre lépés, mert
olyan országot akarunk építeni, amelyben minden nemzedéknek
megvan a helye.

Tuzson kitért arra is: javasolták, hogy akár csak tavaly, a nyugdíja-
sok az idén is kapjanak 10 ezer forint értékű Erzsébet-utalványt ka -
rá csony előtt. A prémiumot nemcsak a nyugdíjasok kapják meg –
mondta az államtitkár –, hanem mindazok, akik a nyugdíjszerű el-
látások bár melyik formájára jogosultak, tehát az árvaellátásban, a
rokkantsági vagy fogyatékossági ellátásban, valamint az özvegyi
nyugdíjban részesülők is. A kabinet döntése értelmében nekik egy -
szeri kiegé szí tés formájában fizetik ki ezt a juttatást. Az intéz ke dés
így már 2 millió 750 ezer em bert érint.

A politikus hangsúlyozta, hogy a kormány pártok szerint Magyar -
ország többgenerációs otthon, vagyis úgy tekintenek az idősekre, mint
akik egy élet munkájával dolgoztak ezért az országért, a nyug díj -
prémium kifi zetése pedig az elmúlt évek sikeres gazda ság politikájának
eredménye. Az állam  adós  ság minden évben csökken, a nyugdíjakat
nem hitelből fizetjük és emeljük, hanem saját erőből – fogalmazott Tu -
zson Bence. Mint mondta, a 2011 és 2017 közötti időszakban 26 száza-
lékkal emelték a nyugdíjakat, erre vezethető vissza a mostani lépés is,
és „jó reményünk van arra, hogy 2018-ban is lesz nyug díj prémium”.

NOVEMBERBEN FIZETIK
A NYUGDÍJPRÉMIUMOT

Karácsony előtt 10 ezer forintos
Erzsébet-utalványra is számíthatnak

a nyugdíjasok
Hogyan fogadták a lakók az utca megszépülését?
Csak pozitív visszajelzések jutottak el hozzám. Nagy az öröm,
jellemzően a lakók maguk kérték, hogy legyen ünnepélyes átadás is,
ami októberben meg is történt. Úgy gondolom a Patak utca a város-
nak is nemcsak egy fontos közlekedési útvonala, hanem az ékessége
is lett. Hosszú út, sok munka vezetett idáig, hiszen ez a terület egy ki -
csit eddig úgy érezte, hogy kimaradt a fejlesztésekből. A legnagyobb
gond a csapadékelvezetés volt, amit a Tölgy utca és a Búcsú tér között
előbb egy 1400 mm-es átmérőjű csővezetékkel, 185 millió forintos
beruházással meg kellett oldanunk, csak ezt követhette az út meg -
épít ése, amire pályázatot nyújtottunk be. Büszke vagyok rá, hogy a
pályázat sikertelensége ellenére is betartotta ígéretét az önkor-
mányzat és önerőből (125 millió forintos költséggel) megépült az út
ezen szakasza. A telkek adta lehetőségek szerint az út szélessége vál-
tozó, 6-7 méter széles lett viacolor járdával kiegészítve. Az aszfaltréteg
6 cm-es vastagságú + 4 cm kopóréteg. Túlzás nélkül kiváló minőségű
út lett, azt sem feledve, hogy nem csak a Patak utca, hanem a kör -
nye ző, rá merőleges utcák is megújultak, megújulnak. Szintén a
lakosság igényének megfelelően lettek a 30-as táblák is kihelyezve,
figyelembe véve a bekötő utak miatt is az egyértelmű jelzéseket. Ki -
csit soknak tűnik, de így szükséges. Köszönöm minden kivitelezés-
ben részt vevő segítségét, de legfőképp a lakosság türelmét és meg  -
értését!

Gyakran keresték meg az építkezés alatt panaszokkal, kérésekkel?
Az elérhetőségeim nyilvánosak a városi honlapon. Tulajdonképpen
24 órás fogadóórát tartunk képviselőtársaimmal. Természetes, hogy
egy ilyen, sok nehézséget okozó beruházás idején is minden esetben
a helyszínen segítettem, naponta ellenőriztem a munkálatokat, tá jé -
koztattam az embereket. Több lakossági fórumon és a sajtón keresz -
tül informáltunk polgármester úrral és a kivitelezőkkel együtt.   
Mik a további tervek?
A kisboltnál tervezünk egy kis közparkot kialakítani, ide kérjük majd
a lakosság segítségét is a lehetőségeik szerinti társadalmi munkára. A
jövő évi költségvetéstől függően pedig folytatni kívánjuk az út
korszerűsítését a Medveotthon irányába és van még egy-két aszfal-
tozatlan út a körzetben is. A tervünk az, hogy a ciklus végére ne ma -
radjon burkolatlan út egész Veresegyházon.

KOVÁCS PÉTER

Interjú TÓTH SÁNDOR önkormányzati képviselővel

A megújult Patak utcáról
beszélgettünk

a körzet képviselőjével

Fotó: Lethenyei László

MÚLTIDÉZŐ               SZABÓNÉ VANK ERZSÉBET GYŰJTEMÉNYÉBŐL

Ha ősz, akkor lakodalom. Szőczei Lídia és Szabó Sándor esküvője (1958).
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Önkormányzat

Veresegyház Városi Önkormányzat Idősek Otthona • Interjú TÓTH GÁBORNÉ intézményvezetővel

A polgármesteri hivatal korábbi
– jelenleg a Veresegyházi Ka-
tolikus Gimnázium ideig -
lenes – épületének szom  -
szédságában található a
Veresegyház Városi Ön -
kor mányzat Idősek Ott -
ho na. Az impozáns épü -
let együttesben 25 éve csa -
lá dias körülmények között
élnek idős, személyes gondos -
kodásra szoruló embertársa -
ink. Különös intézménye a város -
nak ez az otthon. Az itt élő időskorúak
ked  vesen fogadják a betérőket, szívesen elbe -
szél getnek a régi időkről, a lelkük mélyén őr -
zött kincsekről, az életről. Rendszeresen részt
vesznek az intézményen belüli különböző
kul turális rendezvényeken, ünnepi megemlé -
kezéseken, a szó legszorosabb értelmében, ők
otthon vannak, jól érzik magukat. Egy ne-
gyedévszázad az itt élőknek roppant nagy idő,
sokan elmentek már a kezdetektől, de akik
maradtak, a mai napig is emlékeznek. Tóth
Gáborné intézményvezetővel beszélgettünk
az eltelt évtizedekről.     

Hogyan jött létre az Idősek Otthona?
Veresegyházon már az 1970-es évektől, a ta ná -
csi rendszerben is működött az idős, rászoruló
emberekkel való törődés. Akkor még területi
gondozásként Gazsó Imréné majd Dobóné
Tóth Esz ter vezetésével a gondozónők által házi
segítségnyújtás keretében folyt a munka. Egy
idő után szembe kellett nézni az egyedül élők
éjjel-nappali felügyeletének szükségességével.
Több elképzeléssel is próbálkozott a település
veze té se, de végül is innovatív megoldásként az
Idősek Otthonának felépítését választották.
1992-ben az épület átadásával minőségi vál-
tozás állt be a gondozás területén. Dobóné Tóth

Esz ter irányítása mellett létre-
jött egy komplex gon dozási

rend szer, mely nagyban
se  gítette az elhelyezésre
kerülő idős korú ak élet -
minőségének fej  lő  dését.
Az első otthonla kók a -
zon idősek köréből ke -

rültek ki, akiket korábban
családoknál helyez tek el.

1993-ban az egyik beköltöző
így emlékezett vissza: „Az ott -

hon formája és az ellátás színvo -
nala egye dülálló. Új lakóként magunk

mö gött hagytuk az ön ellátás terhe it, a magány
ér ze tét.” Olyan gondolatsorok ezek, melyek idő  -
ről időre visszatérnek, erősítve a hitet, mely sze -
 rint helyes döntés volt az otthon keretein belül az
idősek szakellátásának bevezetése. Bár erre tör -
vényi kötelezvénye nem volt a fenn tar tó  nak,
ennek ellenére felkarolta ezt a kér dés kört.
Az eltelt 25 év távlatából miképp látja az in-
tézmény fejlődését?    
Kezdetekben még melegítő konyhával biztosí-
tottuk az étkeztetést, majd önálló főző kony -
hánk lett. 2004-ben megnyitottuk a fürdőt és a
fizio te rá piás részleget. Megtörtént a teljes ott -
hon aka dály mentesítése és külsejében is meg -
szépült az épület. A mozgásukban korlátozott
la kóink szá má ra kitágult a világ, most már o -
lyan gépjár mű vel rendelkezünk, ami alkalmas
speciális sze  mélyszállítási feladatok ellátására
is. Az idős ellátás – egészségügyi, gazdasági és
mentálhi giénés – területein belül napjainkig
nagyon sokat fejlődött az intézmény. Meg győ -
ződésem, ami létrehozható az eredményes el-
látás ér de kében az itt a lehetőségekhez mérten
meg tör tént. Na gyon fontos, hogy az idős kor-
ban je lent kező „felesleges vagyok” érzést mi itt
elke rüljük. Az ellátottak megtalálhatják az in-
téz ményen belül a képességeiknek és ér dek -

lődési körüknek meg felelő elfoglaltságokat.
Szolgáltatásaik között szerepel a babaúsz-
tatás, jakuzzi, infraszauna. Kik vehetik mind -
ezt igénybe?
Sajátosságunk, hogy vásárolt szolgáltatásunk
nincs, mindent – étkeztetést, mosást, takarítást –
itt helyben, magunk oldunk meg. A szakel-
látáshoz kapcsolódó feladatokat szakszemélyzet
végzi.  A társadalmi elszigetelődés elkerülése
végett nyitottá tettük az intézményt, fogadjuk a
város és a környezetünkben élő időseket a hét
minden napján a reggeli órákban egészségügyi
tornára. Lehetőséget biztosítunk kisgyermekes
babaúszásra, a családoknak a fürdő szolgáltatá-
sainak igénybevételére. 2016-ban megnyitottuk
a vendégek részére az elektroterápiás részt is,
melyet szakorvosi javaslatra, önköltséges for-
mában bárki igénybe vehet.
Nem zavarja az itt élő idős emberek nyugalmát
a külsős vendégek látogatása?
Nincs ilyen problémánk, mert mindent meg te -
szünk azért, hogy a lakók ne izolálódjanak.
Szeptembertől átmenetileg 60 gimnazista jár be
hozzánk étkezni, a gondozottjaink örömmel fo-
gadták a fiatalokat.
Milyen összegű térítési díjat kell fizetniük az
ellátottaknak?   
A térítési díj összege a szolgáltatással arányos
mértékű, egyben differenciált a lakrész fokozata
szerint. A jogszabályban foglaltak lehetőséget
biztosítanak egyszeri bekerülési költséget, nyolc -
millió forint értékhatárig felszámolni a gondo-
zottnak, de ezzel a jogával a fenntartó jelenleg
nem él.
Nem okoz ez a könnyebbség megnövekedett
igényt, több kérelmezőt?                                                           
Pályafutásom alatt még soha nem tapasztaltam,
hogy valaki indok nélkül kérné az elhelyezését,
mert kedvezőbbek a lehetőségek. A rengeteg i -
gény nek, ami jelentkezett, a fő oka az a saj ná la -
tos jelenség, ami országosan is tapasztalható,
hogy napjainkban egyre több, köztük mentá li -
san leépült idős ember szorul ellátásra. Biztató
számunkra az intézmény további fejlesztéséhez
kapcsolódó elképzelések, egy demens és ápolási
részleg létrehozása.
2017. szeptember 4-én ünnepelték az intézmény
fennállásának 25. évfordulóját. Szeretnek itt
dolgozni a munkatársak?  
Az ápolók és gondozók tizenhét fős létszáma
hosszú évek óta betöltött, állandósult létszám -
hiánnyal nem küzdünk. Személy szerint negy -
venkét éve dolgozom az egészségügyben, a
váci kórházban kezdtem a szakmát, itt veze tő -
ként 1999-től látom el a feladatokat. Szeretjük a
mun kahelyünket, ezt a bensőséges, családias
légkört.

VERÉB JÓZSEF

Fotó: Veréb

Fotó: Veréb

25 éves az Idősek Otthona
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Egykor, még
ál ta lá  nos is ko lá -

ban, de gimnázium-
ban is soroltuk a 13 vértanú nevét – nagyszerű
történelem ta ná raim voltak! Olyan hévvel tud -
tak beszélni az 1848/49-es szabad ság harcról,
hogy még a történelemből gyengébbek is meg-
ta nulták, mintha telefonkönyvből mondták vol -
na fel. A tanár – hogy diákjainak érdekes és él -
vezetes legyen és emlékezzen a történelemre
évekkel később is – szemléltet. Még most is fel -
idézzük ezeket az órákat, pedig tanáraink közül
már alig élnek néhányan. (Nekünk, akkori diá -
kok nak most huszonéves gyerekeink vannak.)

Az 1848/49-es szabadságharc a nemzetiségek
összefogása is volt az elnyomó Habsburgok el -
len. Az aradi vértanúk között ketten székely és
ma gyar-örmény származásúak voltak: Lázár
Vilmos és Kiss Ernő. Vallomásaikban mindkét
származásról többször említést tettek, büszkék
voltak erre! Eleink mindig szem előtt tartották,
hogy honnan indultak és mindig tudták, hogy
merre tartanak.

Általános iskolában még nem tudtam, hogy
apai Nagyapó révén örmény származású va -
gyok, de a gimnáziumi időszakban már mesélt
Nagyapóka, az utolsó mondata mindig ez volt:
„Ez a mi titkunk, erről sehol nem szabad beszél -
ni!” Ezek még azok az idők voltak.

Elültette a magot. Mindig kaptam egy-egy be -
szélgetéssel sok olyan történetet, ami belém
véste, hogy mi azon örmény családok egyike
vagyunk, akiknek felmenőit Apafi fejedelem te -
lepítette le Erdélyben. 300 család, akik az 1670-
es években menekültek Örményországból. Be il -
lesz kedtek és javára voltak a Fejedelemség nek.
Idővel elvesztették az anyanyelvet és a táncot, hi -
szen több generáció ideje múlt el azóta. Nagy a -
pó a marosvásárhelyi Cukorgyár főmér nö ke volt
– Wertán Pál, Nagyanyóka Kézdi szent léleki Koz -
ma Sára névre hallgatott. Isten nyu gosz talja
Őket! Édesapám még Brassóban szü letett, aztán
menekült a család a Világégés elöl.

Most 5. ciklus óta vagyok örmény nemzetiségi
kép viselő, magyar-örmény származású vagyok.
Kapcsolatom az anyaországgal – hiszen nekünk

Erdély az anyaország – töretlen és napi. A Te réz -
 v árosi Örmény Nemzetiségi Önkormányzat kép -
viselőjeként és a Magyar-Erdélyi Magyar-Örmény
Egyesület elnökeként már tavaly elha tá roz tam,
hogy ebben az évben Kiss Ernő szobor ál lítását
támogatni fogjuk anyagilag. A Fodor Gab ri ella
„Szép magyar szó” Alapítvány kura tó ri  umi ve ze -
tőjével Czeller Karolinával egyez tet ve, idén – hála
a Teremtőnek – megvalósult, amit tervez tünk.

Az Egyesület koordinálásával, édesanyám-
mal, Wertán Zsoltné Kingával, aki a Terézvárosi
Örmény Nemzetiségi Önkormányzat elnöke és
a Budaörsi Örmény Nemzetiségi Önkormányzat
elnökével, Fancsali Jánossal 100-100 000 Ft me -
cé nási támogatással akartuk jelezni, hogy a mai
magyar-örmények itt vannak és teszik a dolgu -
kat. Az avató beszédre Dr. Kedves Gyula urat, a
Parlament Múzeumának és Közgyűjte mé nyé -
nek főtanácsadóját kértem fel. A hallgatóság
nagy érdeklődéssel hallgatta a történész urat,
hiszen nem tud másképp beszélni erről a kor-
ról, csak hévvel. Az összefüggések ismerete mi -
att pedig még tanácsot is adott beszédében,
hogy a még hátralevő vértanúk közül kettőt
hogy helyezné el Kiss Ernő szobra mögött,
hiszen parancsnokuk volt.

Dr. Kedves Gyulával amúgy is nagyon sokat
van módom beszélgetni, mert Czetz Jánosról, aki
Kossuth Lajos legfiatalabb szárnysegédje volt, fil-
met forgatunk. Hatalmas élmény olyan had tör -
ténészt hallgatni, akiről én ezt szoktam mondani
(nem vagyok, és nem leszek tör té nész): „Aki töb-
bet tud 1848/49-ről, az vagy ott volt akkor és úgy
beszél most róla, vagy nem mond igazat!”

Kiss Ernőről nem vagyok érdemes beszélni, az
ünnepi szoboravató szónoka, Dr. Kedves Gyula,
amit lehetett, 15 perc alatt elmondott. Aki nem
hal  lotta, nem látta, az nézze meg, a Veres Tv rög -
zítette. Érdemes! Megtiszteltetés volt számunkra,
hogy delegációval érkezve ezen az eseményen
így vehettünk részt! A delegáció min den tagja
csak elismeréssel volt a veresegyházi kez de mé -
nye zéssel kapcsolatban, tudomásunk szerint
ilyen nincs sehol a világon, hogy Batthy ány Lajos
miniszterelnök és a 13 aradi vértanú szobrot kap
– évente újabb szobor kerül lelep lezésre.

Két rövid megjegyzés még: Budapesten, az
Orlay utcában van Magyarország egyetlen ör-
mény temploma. Az épületegyüttes felső szint -
jén közgyűjteményi kiállítás látható. Vagy 10 éve
en nek a szintnek a teljes felújítása miatt e gész
nyá ron reggel korán mentem és késő este jöt-
tem ha za. Leltározva és minden tárgyat szak -
sze rűen elcsomagolva dolgoztunk. Minden da -
rab kéz be vé tele egy pillanat elcsodálkozást je-
lenthetett csak, hiszen rengeteg kis és nagy
tárgy volt még hátra. Egy alkalommal éppen a
következő után nyúltam és megállt a kezem mi -
előtt hozzáértem volna: Kiss Ernő tábori kely he
volt. Nem mer tem másodpercekig megfogni
sem. Szinte hallottam történelem ta náraim
hang  ját, ahogy erről az idő szakról beszéltek.
Aztán felocsúdtam és leltári számot adtam a ke-
helynek, lefény ké pez tem és elcsomagoltam – az
előírás szerint. Sohasem fogom elfelejteni eze -
ket a pillanatokat.

Amikor valaki közel megy a már felavatott
Lázár Vilmos és Kiss Ernő szobrokhoz, a posz-
tamensen bevésve ott talál egy stilizált örmény
keresztet. Köszönöm az ötletet és a csodás kivi -
telezést Módy Péter szobrászművésznek, a két
szobor megalkotójának.

WERTÁN KINGA

SZÉLJEGYZET KISS ERNŐ ARADI VÉRTANÚ VERESEGYHÁZI SZOBORAVATÁSÁHOZ

Ünnep

OKTÓBER 23.
Fotók: Ruzsovics Dorina

Fotó: Ruzsovics Dorina

Fotó: Veréb

Esős időben emlékezett
városunk az 1956-os
forradalomra.
Az ünnepségen jelen volt
és koszorúzott Tuzson Bence
országgyűlési képviselő,
beszédet mondott Antalffy
Péter történész, az ünnepi
műsort a Gödöllői Fiatal
Művészek Egyesülete adta.
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Közélet
BESZÁMOLÓ

A Veresegyházi Egységes Gyógypedagógiai Intézmény 23 tanulója és
3 pedagógusa 2017. október 4-én korán reggel indult útra a veresegy-
házi Kálvin Téri Református Általános Iskola elől. Gödöllőn felvettük
a Hajós Alfréd Általános Iskola tanulóit és velük együtt vettünk részt
a Határtalanul! programon. Megszerettük őket a négy nap alatt, mert
nagyon kedvesek voltak.  Hosszú utazás után elsőként Nagyszalon-
tán néztük meg a Csonka tornyot, majd Arany János szülőházában
jártunk. A nádfedeles parasztház homlokzatán emléktábla hirdeti,
hogy valamikor itt állott az egyik leghíresebb magyar költő szülőháza.
Koszorút helyeztünk el a költő emléktáblájánál és közösen elmond-
tuk a Toldiból az Előszót.

Következő megállónk Nagyváradon a Püspöki Palota volt. Az épü -
let a Római katolikus Bazilika közvetlen szomszédságában helyez -
ke dik el, 100 szobája és 282 ablaka van. Barokkos stílusjegyekkel látta
el a tervező a palotát. Kápolnája csodaszép! Mennyezetét, falait
freskók borítják. A napot végül a város Főterén sétával zártuk, és meg-
néztük a híres Fekete Sas palotát. Utunk következő állomása a tör -
ténelmi Erdély határa, Királyhágó volt, majd elfoglaltuk szállás -
 he lyeinket Torockón.

Második nap a reggeli után irány Kolozsvár. Elsőként Mátyás király
szobrát és szülőházát tekintettük meg. A szobor a győztesen be vo -
nuló, seregszemlét tartó uralkodót ábrázolja. A szobrok többségénél
a mozdulatot örökítették meg, Mátyás viszont mozdulatlan, alatta az
ura parancsára váró mén. Következett a Szent Mihály templom fel -
térképezése.  Ez Erdély második legnagyobb alapterületű temploma.
76 méteres tornya (a kereszttel együtt 80 méter) a legmagasabb erdé-
lyi templomtorony. Nyugati főkapuját Zsigmond király címere díszíti,
felette Szent Mihály szobrával.

Utunk során meglátogattuk a Babes-Bolyai Tudományegyetem
épületét és a Farkas utcai református templomot is. A templom akusz -
tikája kiváló, így rendszeresen orgona hangversenyeknek ad helyet.  

A Házsongárdi temetőben is jártunk. Számos ismert magyar nyug -
helye van itt. Dsida Jenő és Apáczai Csere János síremlékét is megke -
restük és koszurút helyeztünk el. Megnéztük  Torockószentgyörgy
várát. Nekem ez tetszett a legjobban. Az 1200-as években épült, több
ostrom is romba döntötte. Felkerestük Brassói Sámuel polihisztor
szü lőházát és koszorút helyeztünk el az emléktáblánál. Este fakulta -
tív program keretében lehetőség volt egy aktív sétára, a Székelykő höz.

A harmadik napot a Tordai sóbánya meglátogatásával kezdtük. Jól
fel kellett öltöznünk, mert hűvös volt odabent. A sóbányában kisebb
templom, teke és golfpálya, biliárdasztalok és egy kiváló akusztikájú
amfiteátrum is helyet kapott. Mindezek mellett műgyepes futball pá -

lya és fűtött konferenciaterem, valamint egy óriáskerék is rendel ke -
zésre állt. Nagyon vicces volt az idegenvezető. 

Megtekintettük a Tordai római katolikus templomot, amely több
or szággyűlésnek is helyt adott.  Ezt követte a Tordai-hasadék. A legen  -
da szerint Szent László hadban állt a kunokkal, akik elraboltak egy
lányt, a király utánuk eredt, sikerült megmentenie, viszont a kun se -
reg elkezdte üldözni. Isten úgy segítette a királyt, hogy hasadékot vájt
a hegyben, és a kunok ebbe beleestek. 

A Torockón lévő Kis Szent Teréz Gyermekotthon lakóinak még a
kirándulást megelőzően könyveket és társasjátékokat gyűjtöttünk.
Ezen a napon meglátogattuk őket, és átadtuk az ajándékokat. Nagyon
örültek neki, nagyon sajnálom, hogy a beígért közös foci elmaradt. 

A nap zárásaként a torockói Néprajzi Múzeumot tekintettük meg,
ahol az erdélyi népviseletet tanulmányozhattuk. 

Az utolsó napon, a szálláshelyen történt összepakolás után Nagy -
enyedre tartottunk. Kezdésként a Református Kollégiumban voltunk,
amelyet Bethlen Gábor alapított. Koszorút helyeztünk el az 1949-es
vérengzés emléktáblájánál. Nagyenyedet követően Gyulafehérvárra
érkeztünk, ahol a Római Katolikus Székesegyházat tekintettük meg.
Itt található Hunyadi János és László síremléke. 

Végső állomásunk a hazautazás előtt Arad városa volt, ahol a 13
ara di vértanú emlékművét néztük meg. Koszorút helyeztünk el tisz -
teletükre, majd elénekeltük a Himnusz első és utolsó versszakát. 

Ismét hosszas buszozás következett a hazafelé vezető úton. Na gyon
fárasztó napok vannak mögöttünk, de megérte, mert nagyon jól é rez -
tük magunkat. Szeretnék újra eljutni Erdélybe, ha lehetőség nyílik rá. 

KARSAI HENRIK TANULÓ

Erdélyi fejedelmek városai
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Gőzerővel zajlik az óvoda bővítése. Ponto san
mi is épül most?
Alapterületben, közösségi térben és csoport-
szobában is bővül az épület egy új épület rész -
nek köszönhetően, amit több dolog is indo -
kolt  tá tett. Egyrészt a jelentkezési igényeket
kielégítendő 20 fővel növekedhet így a gyer-
meklétszámunk, másrészt a bővítést indo kolt -
tá tette az is, hogy a negyedik csoport  szobánk
korábban fejlesztőszobából lett kialakítva.
Az é pület helyiségbeosztása is átalakul ezzel
pár huzamosan, aminek következtében lehető -
sé günk nyílik egy 100 m2-es tér egybenyitására,
ami kiváló helyszíne lehet a közösségi ren-
dezvényeinknek. Az óvodabővítés ugyanakkor
nem csak azt jelenti, hogy szépül, praktiku -
sabban kihasználható lesz az épület, hanem
belső többletet, szakmai fejlődést is hoz, olyan
programokat, gyermekfejlesztési elemeket e -
mel hetünk be a nevelési rendszerünkbe, ame-
 lyekre eddig nem volt lehetőség.
Szakmai programjuk alapvetően a hagyo -
mány  ápolásra és a környezeti nevelésre épül.
Így van, ezen nem is kívánunk változtatni,
hiszen mind  a szülők visszajelzései, mind a
ki kerülő gyerekek későbbi eredményei visz -
szaigazolják, hogy jó úton járunk. Ugyanakkor
két plusz módszer beépítése válik lehetővé a
jövőben, amelyek az eddigiekhez szervesen
tudnak kapcsolódni. Az egyik az Így tedd rá!
program, ami ha leegyszerűsítjük, akkor a ha -
gyományos értékek és a korszerű pedagógia
világának találkozását jelenti. A néptáncot pe -
dagógiai segítségül hívva dallal, játékkal, tánc-
cal támogatjuk a személyiség-, és moz gás-

fejlesztést. A másik ilyen új szakmai elem in-
dítását az tette lehetővé, hogy 2016 májusától
az óvodák számára megnyílt a lehetőség a Pol-
gár Judit Sakk Alapítvány új óvodai program -
csomagjának a bevezetésére. A program egy
komp lex képességfejlesztő program, ami az
é let kori sajátosságok figyelembe vételével, tel -
jes körű megoldást nyújt az óvodás korú gyer -
mekek képességfejlesztéséhez, és felkészíti
őket az iskolakezdésre. A sakk egyébként az
egyik leghatékonyabb eszköz, melynek segít-
ségével a gyerekeket be lehet vezetni a tudatos
ismeretelsajátítás világába.  A gyerekek játszva
sajátítják el a szabályokat. A mozgásos játé kok -
kal, mesékkel, gondolkodásfejlesztő felada-
tokkal észrevétlenül fejlődik a gyerekek prob -
lé mamegoldó képessége, kreativitása, logikus
gondolkodása, mozgása, szem-kéz koordiná-
ciója, koncentrációs képessége, figyelme, szó -
kincse, szövegértési képessége és szám fogal-
ma. Kevés olyan játék van, mely a digitális esz  -
 kö zökkel is felveszi a versenyt, a sakk ilyen. Ez,
a kollégák folyamatos kép zésével járó szak mai
fejlesztési terv intézményi szinten azt jelenti,

hogy hosszabb távon a tér ségben módszertani
és re ferencia intéz ménnyé sze retnénk válni.
Bölcsődét és óvodát is működtetnek. Mik a
ta pasztalatok a „váltás” idejéről a gye re kek -
nél?
Ebben az életkorban az állandóság, a meg -
szokott környezeten belül maradás rendkívül
sokat jelent a gyerekeknek. Nem élik meg válto -
  zásként nálunk, hiszen ismerős területen mo-
zog nak, jól ismert óvónénikkel találkoznak az
óvodába kerüléskor is. Egy közösség va gyunk,
ami nagyban segíti a fejlesztő munkát. Nem
véletlen, hogy a bölcsődéből kikerülő gye rekek
kétharmad része marad az óvodában is.
Az újabb nagy váltás az iskolába indulás szo -
kott lenni. A programuk folytatása miatt is
gondolkodnak az iskolaalapításon?
Igen. Minden ez irányba mutat. A társadalom,
a szülők részéről érzékelhető az igény az új -
szerű, a korszellemnek megfelelő, az Árnyas
szellemiségét továbbvivő oktatásra. Szakmai
utunk, fent említett fejlesztéseink, programunk
is egyértelműen igénylik, hogy a gyerekek
ilyen irányú nevelési támogatása folytatódjon
az iskolás korban is. És természetesen nekünk
is régi álmunk egy igazán jó iskola létrehozása.
Információim szerint ez most már kon kré -
tabb ügy, mint egy álom.
Kimondhatjuk, hogy 2018 szeptemberében in-
dí tani szeretnénk az alsó tagozatos Árnyas Is -
kolát egy első és egy második osztállyal. Ehhez
telket vásárolunk, Zsigmond Lászlóval, Veres-
egyház főépítészével épületet tervezünk, e -
gyez   tetünk a kivitelezővel. Természetesen még
nagyon sok mindent pontosítani, szer vez ni,
tervezni kell, elég ha csak a jogszabályi előírá -
sokra utalok, de valóban a meg valósítás útjára
léptünk. A lelkesedésünk óriási, nyil ván köz -
ben a legoptimálisabb anyagi megoldásokat
keressük folyamatosan, pályázati, támoga tási
lehetőségek bevonásával, hiszen az ala pítvány
lehetőségei is korlátozottak. De szakmai téren
nem lesz kompromisszum: nagyon jó iskolát
szeretnénk létrehozni a gyerekeknek.
Mit szólnak a szülők a változásokhoz, a ter-
vekhez?
Csak köszönni tudjuk az elismerést, a folya ma -
 tos bizalmat részükről, ami alapot ad a mun -
kánknak, arra, hogy tervezhessünk és bővül -
hessünk minden téren. Sokat elmond, hogy
előzetes igényfelmérésünk alapján az iskolai
helyek jelentős részére máris bejelentkeztek.
Sok volt árnyasos más iskolából is visszahozná
a gyerekét hozzánk. Ez a bizalom felemelő,
hatalmas erőt ad az utunkhoz.

KOVÁCS PÉTER

BŐVÍTI AZ ÓVODÁT ÉS ISKOLAALAPÍTÁST TERVEZ AZ ÁRNYAS ALAPÍTVÁNY

Már több mint álom az Árnyas Iskola
Nagy változások válnak valóra mostanában az Árnyas Alapítvány által működtetett
népszerű veresegyházi alapítványi Árnyas Bölcsőde és Óvoda háza táján. Mind épület-
ben, mind szakmai téren fejlesztések zajlanak, miközben körvonalazódik az isko-
laalapítás is. Az alapítvány vezetőivel, Kvakáné Balyi Barbarával, Kvaka Ferenccel és
Gazdag Mónika óvodavezetővel beszélgettünk.
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10 évvel ezelőtt a társuláshoz tartozó tele pü -
lések vezetői úgy döntöttek, hogy a maga-
sabb szakmai színvonal biztosítása érde ké-
ben az addig önkormányzati fenntartásban
külön-külön működtetett intézményeket
összevonja, ezzel jobb, hatékonyabb, és ami
nagyon fontos volt, minden település lakója
részére egyforma színvonalú szociális szol-
gáltatást biztosítson. Így jött létre a jelenleg
is működő Veresegyház Kistérség ESÉLY
Szo ciális Alapellátási Központ, ismertebb ne -
vén a Családsegítő. 

Jelenleg 10 településen nyújtjuk szolgálta tá-
sainkat. Intézményünk családsegítő és gyer-
 mekjóléti szolgálattal, szociális ét kez te tés  sel,
házi segítségnyújtással, idősek és hajléktala -
nok nappali ellátásával, és jelzőrend szeres
házi segítségnyújtással szolgálja Önö ket. Er -
dő kertesen található az Intézmény köz pontja. 

Az elmúlt 10 évben a rengeteg jogszabályi
változásnak köszönhetően folyamatosan vál-
tozott az intézmény rendje, így a dolgozók
összetétele is. Azonban vannak, akik már a
kezdetektől ebben az intézményben dolgoz-
nak, és szakmai elhivatottságukkal segítik a
lakosságot. Ők ebben az évben, lelkiisme re -
tes és magas színvonalú munkájuk elisme ré -

se ként Hűséges Esélyes Díjban részesültek.
Idén augusztusban Czulák Krisztina Er -
dőkertesen dolgozó családsegítő és Új váriné
Tomka Edit Veresegyházon dolgozó házi
gon dozó kapták meg ezt a díjat. 

Czulák Krisztina 2002-ben a Kossuth Zsu -
zsa Humán Szakközépiskola és Gimnázium
OKJ-s képzésének keretében Szociális asszisz -
tensi végzettséget szerzett. 2005 óta dolgozik
az Intézmény erdőkertesi irodájá ban család-
gondozóként.  2015 nyarán munka mellett
szer zett főiskolai diplomát a Károli Gáspár Re-
formátus Egyetem Tanárképző Főiskolai ka -
rán Általános Szociális munkás szakon.
Mun káját minden információra figyelve apró -
lékosan, precízen végzi. Az évtized során a

családsegítés és gyermekjóléti szolgáltatás
minden területén jelentős tapasztalatra, tu -
dásra tett szert. Az ügyfelek bátran fordulnak
hozzá segítségért, ő pedig minden követ meg-
mozgat a tőle támogatást várók élethely ze té -
nek megkönnyítéséért. Kivételes türe lem mel
fordul még a legnehezebben kezel hető ügy -
felekhez, családokhoz is. Kollégáival mindig
kedves, érdeklődő, segítőkész.

Újváriné Tomka Edit életpályáját 1987. 07.
8-án kezdte meg az akkori Veresegyház Nagy -
község Tanács keretein belül szociális gon -
dozó nőként. 2004-ben a Szentágothai János
Egészségügyi Szakképző Iskolában Szociális
Gondozó és Ápoló szakképesítést szerzett
jeles minősítéssel. Szervezeti átalakításoknak
köszönhetően 2007-től tagja az Esély Kis tér -
ség Szociális Alapellátási Központ csapatának.
Veresegyházon szinte mindenkit ismer, talán
csak ő tudná pontosan megmondani hány
család, illetve idős ember életét támogatta,
könnyítette az évek során. Munkáját lelkiis-
meretesen, türelemmel vég zi. Gondozottjaival
mindig megtalálja a közös hangot, fényt visz
az életükbe.  Gyakran a hétvégéi is munkával
telnek, fáradhatatlanul rója Veresegyház ut -
cáit, hogy meleg ebédet juttasson el az arra
rászorulóknak. A sűrű mindenapjai közben
mindig szakít időt arra, hogy kollé gái val vált-
son néhány szót, meg hallgassa őket.

Díjukhoz gratulálok és megköszönöm
mun  ká jukat!

NAGYNÉ GÓDOR CSILLA INTÉZMÉNYVEZETŐ

Hűséges Esélyesek
Idén 10 éves a Veresegyházi Kistérség Önkormányzatainak Többcélú Társulása által
fenntartott ESÉLY Szociális Alapell átási Központ.

PÁLYÁZAT CÉLJA:
a háztáji kiskertek veteményes célú megművelése annak érdekében,
hogy az hozzájáruljon a család vagy magánszemély önellátásához. 

A pályázatkiíró (VEVI) szeretne segítséget nyújtani abban,
hogy azok a családok, akik rendelkeznek saját tulajdonú kerttel,

de nem vagy csak kezdetlegesen művelték eddig, a terület egy meghatározott
részén konyhakertet alakítsanak ki és azt saját hasznukra fordítsák. 

A pályázat alapvetően 3 éves, de évente lehetőség van a bevont személyek
kilépésére és újak bevonására. 

A pályázat keretében a VEVI természetbeni és gyakorlati, szakmai
támogatást ad, valamint elvárásokat támaszt a bevont személyekkel szemben.

A támogatási időszak 3 éve egymásra épül, évente emelt fokozatú
támogatással és elvárással.

A PÁLYÁZATBA AZ A SZEMÉLY/LAKOS VONHATÓK BE, AKI:
• eddig nem vagy nem folyamatosan művelte kertjét
• rendelkezik legalább 50nm-es saját tulajdonú megművelhető területtel;
• az első tájékoztató alkalomra (várhatóan 2017. november eleje) 

kertjének 50 m2-nyi felásott területét bemutatja a VEVI munkatársainak.

ELVÁRÁSOK A BEVONT SZEMÉLYEKKEL SZEMBEN A PÁLYÁZAT IDEJÉRE:
A bevont személyekkel a VEVI 1 év időtartamra szerződést köt, melynek részeként

a bevont személy vállalja, hogy a 2018-as év kertészeti szezonjának ideje alatt:
• évi 2 csoportos képzésen megjelenik;
• 50 m2-nyi veteményesét folyamatosan gondozza;
• havi egy alkalommal megmutatja veteményesét a VEVI kertész szakem-
berének és vele együttműködik.

A pályázatra 2017. november 15-ig lehet jelentkezni
az alábbi elérhetőségeken.

KERTELEK PROGRAM

Nagyné Gódor Csilla • E-mail: esely@eselykisterseg.hu • Telefon: 06 70 931 0966

TISZTELT VERESEGYHÁZI LAKOSOK!
A Váci Egyházmegye Veresegyházon a bérlakásokban, lakásokban élő lakosok részére közösségi kert programot indít idén ősszel.

Veresegyház Város Önkormányzata a programhoz ingyenesen biztosít földet a Misszióval szemközti termál kút és a patak közötti területet.
Várjuk mindazon lakosok jelentkezését, akik szívesen művelnének saját felhasználásra közösségi kertben zöldséget, gyümölcsöt.

A VÁCI EGYHÁZMEGYE VIDÉKFEJLESZTÉSI IRODA PÁLYÁZATOT HIRDET AZ ALÁBBI FELTÉTELEKKEL:



Elkészült végre, az ut cá -
ban lakók nagy meg köny-
nyeb bü lé sé re. Az Árpád
út egé szen az Ivacs meg -
álló ig új burkolatot, és
ami ennél talán még fon -
to sabb, szé les gyalogos
sá  vot kapott, amin a ke -
rék párosok is biztonsággal köz  le  kedhetnek.
Elválik, hogy tartható-e a sebességkorlátozás, amit a nyu galomra vágyó
tulajdo no sok jogos követelésnek tekintenek, de azt az autósok egy -
szerűen képtelenek betartani. Az élet már csak ilyen.

Hanem a parkolás rendje! Az is megváltozott termé sze tesen. A széles
járdán tilos a parkolás (csak mellette az út szélén szabad) érthető okok-
ból, hiszen akkor hogyan férnének el gyalogosok és kerék párosok ké -
nyelmesen. 

Parkolásra inkább ott a másik oldal, amire gondosan, minden sarokra
kihelyezett táblák adnak útbaigazítást. De hogyan? A járdára egyik
kerékkel felállva! A jelzett oldalon azonban nincs járda, van viszont
bokor, fenyőfa és gyom, nem is kevés. A házuk előtti kerítés mentén
kertészkedő vagy éppen hanyag lakókat is bizonyára meglepte a hirte-
len megváltozott parkolási rend. Annyira, hogy nem volt érkezésük fel -

készülni rá. A táblák
ki helyezéséért fe le lő -
sök azonban tették a
dolgukat bokor ide, fa
oda. A parkolni szán -
dé kozó autós meg tör -
heti a fejét, ho gyan
old ja meg a nem ép -
pen vicces feladványt.

-i-e
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Budapesten a Ferenciek terén, a ferences temp -
lomban közel 1000 em ber részvételével vi -
tézavatást tartott a Vitézi Rend. Az avatás ke  -
  retében már lassan 100 éves hagyomány,
hogy elismerések áta dására is sor kerül. 

Mint veresegyházi lakos, s mint sportoló
nagy büszkeséggel tölt el, hogy városunk pol-
gára és a hazai karate sport hazai ikonja is
ma gas elismerésben részesült. A Rend nem
csak vitézeket jutalmaz, hanem kivételes e -
setben olyan személyeket is, akik Ma gyar -
országon több évtizede olyan tevé  keny séget
végeznek, ami a tár sa dalom hasznára válik,
annak elismerését vívja ki. Burján János Ti -
bor több mint 40 éve rendkívül sikeres a k a -
rate sportágban. Nem csak egyéni ered mé  -
nyei tiszteletreméltóak, hanem a gyer mekek
és fiatalok karate oktatásában és sportra való

nevelésében kifejtett több évtizedes mun kás -
sága is. Ezért a magyar katonai rend – Vitézi
Rend legfelsőbb vezetője úgy döntött, hogy
Burján János Tibort a Vitézi Rend tisztike -
reszt jével tünteti ki, így köszönve meg azt a
közel egy emberöltőnyi időt, amit a gyerme -
kek oktatásával töltött. A Rend tisztikeresztjét
az elmúlt évek során többek között olyan
jeles magyar személyek kapták, mint Harrach
Péter ország gyűlési képviselő, KDNP frak ció -
vezető vagy Szé  les Gábor, a Magyar Gyár  ipa -
rosok Or szágos Szövetségének elnöke.

Burján János Tibornak ezzel a pár sorral
szeret nék gratulálni és köszö ne temet kife-
jezni azért az áldo za tos munkáért, amit a
gyer   mekek egész séges életre való nevelése
során végez.

GAZSÓ KÁROLY

Vicces?

Burján János Tibor

Egy életút elismerése

Ebéd a parkolóban
A gyógyszergyár parkolójában mindennapos látvány a hosszú
rakományát vontató kamion. Néha többen is besorolnak, türelme-
sen várnak a lepakolásra. Az is gyakori, hogy a gép mellett kis szé -
ken görnyedve főz vagy falatozik a sofőr, különösen, ha hosszú
várakozásra van kényszerítve.

A rideg tartáshoz szokott lovagok nagy rutinnal kezelik a
kívülálló számára szokatlan, kényelmetlen körülményeket. Úgy
tűnik, hogy a gépben minden szükséges dolog adott számukra.
Nekik Veresegyház egy, a nehezen kimondható állomások közül,
ők nekünk jelek, egy lassan nélkülözhetetlen szakma élő kellékei.

Különös pillanat hagyott emléket bennem a minap. A parkolót a
közúttól elválasztó tenyérnyi füves sávon hosszú hajú leány gug-
golt, előtte élére állított kartondobozból forró étel gőze szállt.

A párja, egy sötét hajú kedves fiatalember habos szivaccsal
moso gatott éppen egy fedőt. A srác felnézett és biccentett, a leány
tenyerébe temette fejét és türelemmel várt.

Mindennapos látvány, nekik. Nekem rendkívüli. Sohasem vol tam
a minimális igényeket luxus-szintre turbózó kempingező, a gug-
golósan ölbe rakott tányérból talán nem is esne jól az étel. A rend-
 szám alapján olasz fiataloknak naponta ismétlődő történet, va lami
mégsem hagyott megnyugodni az akár idillinek tetsző képben.

A parkoló minden szegletét látja a biztonsági kamera. Kezelője
pár méterrel odébb ül fűtött, kényelmes szobájában. Tudna-e ak -
kora helyet szorítani maga mellett, ahol a megfáradt idegen emberi
körülmények között készítheti és fogyaszthatja el vacsoráját. Vagy
tudna, de nem teheti? 

Adott egy helyzet, amit lehetne, vagy kellene kezelni. Akkor is,
ha szokatlan volna az országutak vándorai számára. Készséggel
elismerem, hogy ennek a cég részéről biztonsági feltételei is van-
nak, de ezeket bizonyosan meg lehetne oldani.

És még valami. Legalább egy, tájba illő kisebb szemetes konténer
elférne a parkolóban, így a szél nem játszadozhatna az ott hagyott
zacskókkal, törlőkkel kénye kedve szerint.                                   m-i-
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Nem jutott be a show döntőjébe, és mégis énekel, ezt a pályát vá -
lasz totta?  
Nagyon szeretek énekelni, de az életem nem csak erről szól. Korábban
fodrászként Veresegyházon dolgoztam, most Óbudán édesanyámmal
közösen visszük a szépségszalonunkat. Időközben pénzügyi előadásokra
jártam, mert jó dolog, ha az ember vállalkozóként otthon van a pénzügy
világában. Ameddig tehetem, tanulok, mert annyi minden érdekel, de
legelső helyen mégiscsak az éneklés szerepel. Sikerrel felvételiztem a

Kőbányai Zenei Stúdióba, szeptembertől már itt kezdtem a tanul-
mányaimat.                                                                                                                               
Egy évig volt a Társadalomshop együttes énekese. Milyen zenei stílust
képviseltek?
Az együttes alapvetően a soul és funk műfajban van otthon, jellemzően
saját dalokat és feldolgozásokat adtunk elő. Romkocsmákba, fesztiválokra
jártunk fellépni, velük indultam az RTL-Klub 2016-os tehetségkutatóján.
Egészen eljutottunk a táborig, majd ezt követően elváltunk. Volt az életem-
ben egy zenekar, a veresegyházi Red Van House, nagyon kedveltem ezt a
társaságot, többször is énekeltem velük. Sajnos sok időm nem volt együtt
örömzenélni.                                                                                                                            
Villámcsődület a hídon. Hogyan került a Sza badság hídra?
Nyáron négy hétvégén át, a gépjárműforgalom elől lezárt Szabadság híd
volt Budapest egyik legkedveltebb színfoltja. Piknikező fiatalok, zene, tánc
jellemezte az önfeledt szabadságot. Az elmúlt évben léptem fel először a
hídon egy zenei rendezvény keretében, így az idén régi ismerősként
térhettem vissza. Jó alkalom volt a megmutatkozásra, új együttes, új for-
máció, színes zenei stílus, az összetartozás és a jótékonykodás jegyében.
Úgy érzem sikerünk volt, egy jó cél érdekében énekelhettem.

VERÉB JÓZSEF

A Szabadság hídon

Interjú KRIZSMA GWENDOLIN SARMEN énekessel

Jótékonysági zenés flashmob
Budapest egyik legszebb hídján  

Fotó: Veréb

A 2014-es X-faktoros Gwendolin annak idején nem került be a tehetségkutató élő show-jába, en nek el-
lenére énekesi pályája töretlenül felfelé ível. 2015-ben megnyerte a Veresegyház Hang ja Dalversenyt, majd
a 2016-os X-faktorban újrázott, de most nem egyedül. A 23 éves veresi lánnyal 2017 nyarán, a Szabadság hídon
megrendezett jótékonysági zenés flashmobon ta lálkoztam. Gwendolin egy nyolctagú együttes énekeseként „bűvölte”
az összegyűlt villám-cső dületet. Olyannyira, hogy a negyvenperces produkciót követően a közönség nem akarta leengedni a színpadról, amíg
ráadást nem kaptak. Az együttes nem kérette magát, újra rá zendítettek. Volt valami egyedien különleges ebben a zenekari formációban. Az
énekesük hangja, vagy talán a barátságos összemosolygásuk. Mint megtudtam, mindkettő. Egy tehetséges fiatalokból alakult együttesről van
szó, akik összeálltak és azóta is önfeledten muzsikálnak. Gwendolinnal az X-faktoros izgalmakat követő évekről beszélgettünk. 

Szeptember második hetében a zeneiskolában is elkezdődött a
zene- és a rajz-festészet oktatás.
Alig egy hónap elteltével, október 2-án a Zene Világnapját sike res,
jó hangulatú koncerten ünnepeltük a Művelődési Házban a Fabri -
czius József Általános Iskola osztályaival. Kovács Katalin, az elmúlt
tanév végén nyugdíjba vonult nagyszerű énektanárnő műsor ve -
zetésével, magyarázataival színesítette a koncertet és kérdéseivel,
majd a helyes válaszért adott apró ajándékokkal még lelkesebbé tette
a hallgatóságot. Utolsó műsorszámként a nyár egyik slágere csendült
fel Tóth Gyula tanár úr átdolgozásában, melyet a fellépő tanárok
kíséretében a közönség nagy örömmel végigénekelt. Né hány mű -
sor   számot az EGYMI iskolában is bemutattak nö ven dé keink, be von -
va ezzel az ünneplésbe az oda járó gyerekeket és ta náraikat is.
Növendékeink és tanáraink közül többen szerepeltek különböző
fel kéréseknek eleget téve: a Semmelweis Napon, a Népművelők
Nap ján, a Lévai és a Csonkás óvodák Szüreti napján.
Két versenyt is megrendeztek már ebben a tanévben:   
A IV. Országos Bihari János Hegedű- és Vonós Kamarazenei Feszti vá -
lon Veres Regina Sára és Szmodits Zsombor – mindketten Novák
Gyuláné növendékei – szóló kategóriában Ezüst minősítést értek el.
Az V. Nemzetközi Bartók Béla Zeneiskolai Zongoraverseny területi

válogatójáról az országos döntőbe, a leg -
jobb 24 közé került iskolánk növendéke,
Herman Dalma. Tanára Bacsa Gabriella. Fel -
ké szülésükhöz és eredmé nyük höz mindhárom növen dé künk nek
és tanáraiknak szeretettel gratulálunk!
Október végén megtartottuk I. Növendékhangversenyünket, me -
lyen 15 jól felkészített műsorszámot hallhattunk.

NOVEMBERBEN:
16-án 17.30-kor zongora tanszakunk növendékei a fóti zeneiskola
vendégeként közös koncertet adnak a csomádi Művelődési Házban.
21-én 18.00-kor a II. Növendékhangversenyünket hallgathatják
meg a Zeneiskola Nagytermében.
28-án a II. évfolyamosok számára, immár hagyományosan, Szolfézs
versenyt rendezünk.

DECEMBERI ELŐZETES:
4-én 17.00-kor Emlékkoncertet tartunk az Evangélikus templomban is -
 kolánk néhai igazgatónőjének, Spera Ágnesnek a tiszteletére, emlékére.
7-én Mikulás-búcsúztató hangverseny a Zeneiskola nagytermében.
18-án Karácsonyi Hangverseny a Baptista Imaházban.

Szeretettel várjuk az érdeklődőket minden rendezvényünkön!
BACSA GABRIELLA IGAZGATÓHELYETTES

ZENEISKOLAI HÍREK

Fotó: Veréb
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Kölcsey Ferenc Városi Könyvtár • NAGYNÉ VOGL MAGDOLNA előadása Arany János életéről

A Városi Könyvtárban második alkalommal találkoztunk Arany
János költészetével, – a születésének 200. évfordulója tiszteletére, az
„Arany-emlékév 2017” országos rendezvénysorozathoz csatla koz va,
– egy helyi megemlékezés alkalmával. A korábbi nagysza bá sú
szavalóest után, a mostani ünnepi alkalmat Nagyné Vogl Mag  dolna,
Arany János életéről szóló előadása tette emlékezetessé. Köz re mű -
köd tek a tanárnő volt tanítványai: Bíró Erzsébet és Kiss László.
Arany János a magyar irodalom legismertebbje és a magyar nyelv
egyik legnagyobb ismerője. Egy rendkívüli ember, aki tisztes sze gény -
ségben, békés környezetben, szülei nádfedeles kis házikójában kezdte
életét. Már kisgyermekkorában kitűnt társai közül, szinte csodagye -
rek nek számított, alig pelyhedző állal, tizennégy évesen segédta nító -

ként dolgozott, ezzel is segítve idősödő szülei megélhetését. Nagyné
Vogl Magdolna előadása gazdagon, tényszerűen, idézetekkel és köl-
teményekkel színesítve tárta elénk a költőóriás életútját. Előadása
lebilincselően mutatta be Arany gyermekkorát, ifjúságát, útkeresését,
a költő fájdalmait, alkotói zsenialitását. Egy olyan magyar poétát,
akinek szókincse a maga korában meghaladta Shakespeare géniuszá-
nak szókészletét is. Arany János költő, újságíró, publicista, tisztviselő
és tanár, a legnagyobb magyar balladaköltő. 1865 és 1879 között az
MTA titkára, illetve főtitkára. Az idősödő, betegeskedő költő életének
utolsó éveiben a nyarat a Margitsziget hűs fái alatt töltötte.  Itt született
az Őszikék című verseskötet, benne például  A tölgyek alatt című köl-
teménye is.                                 

Arany János 1882. október 22-én 65 éves korában hunyt el. Élete során
olyan maradandót alkotott, mely mindannyiunk lelkében, a szép ma -
gyar nyelv, és a költő kiemelkedően gazdag szókincse alapján „él tovább”.

VERÉB JÓZSEF

A II. világháború vérzivataros időszaka Veresegyházat sem
kímélte, a férfiakat bevitték katonának, az asszonyokra maradt
a megélhetés megteremtése. A két zászló korábban a falu ren-
dezvényeinek ékeként vitte hírül az itt élő emberek összefogását,
de a háború mindent megváltoztatott. Az ál mokat porrá zúzta.
Margit néninek a szülei féltve őrzött kincsként rejtegették, dug-
dosták először a német megszállók, majd a Vörös Hadsereg ka-
tonái elől a falu selyembe hímzett örökségét, a Veresegyházi
Ka tolikus Nép mű velő dési Egyesület és a Veresegyházi Jézus
Neve Férfiak Egye sülete zászlait.
„Az 1930-as évekre nyúlik vissza a történet, – kezdi az emlékezést
Margit néni. Édesapám hosszú éveken keresztül volt a Római Kato-
likus Kör pénztárosa, az Egyházközség templomgondnoka, a mű -
kedvelő színjátszók tag  ja. Tőle tanultam a faluközösség szere te tét,
összetartását. Sok emlékem fűződik az el  beszéléseiből, így tudtam
nyomon követni a zászlók hányatott sorsát is.                                          
Dr. Luttor Károly körzeti orvosnak Rómában élő testvére Dr. Luttor
Ferenc pápai prelátus, 1934-ben magyarországi tartózkodását köve -
tően magával vitte a falu által adakozásból összegyűjtött pénzből
készült Veresegyházi Jézus Neve Férfiak Egyesülete zászlaját. Koráb-
 ban a Szentföldön jártakor egy ezüstszelencébe földet gyűjtött, melyet
a ma is látható módon a zászló selymére erősített, majd így járult a
pápa őszentsége színe elé. A pápai áldással fölszentelt zászló Veres-
egyházra haza jutva a katolikus templomban került elhelyezésre.                                      
Megalakulásának 10. évfordulója alkal má ból a Veresegyházi Kato-
likus Népművelődési Egyesület közadakozásból készítette el a zász  -
laját, melyet 1937-ben avattak fel. Meg kö  ze lítőleg kétszáz veresi
ember járult hozzá, ki-ki a maga tehetsége szerint. Volt, aki csak fil-

léreket tudott adni, de odaadta az utolsót is, jó szívvel. Kislányko-
rom ból emlékszem, az egyesületek a rendezvényekre és a kör   me-
 netekre innen a templomból vitték magukkal a zászlókat.                                 
Az 1970-es évek elején sajnálatosan olyan dolog történt, amit a mai
napig sem értek. Várhelyi Vilmos atya a katolikus templom akkori
plébánosa, a templom festésekor mindent, ami korábban szent volt
az itt élőknek kidobott. Évekig nem tudtunk a zászlókról semmit,
míg egy alkalommal 1986-ban nagy takarítás közben a parókia kam-
rájában rájuk nem leltem. Szomorú volt látnom, szinte mindenki
rajtuk taposott. Ekkor vettem magamhoz a zászlókat, hazahoztam,
rend be tettem, kimostam, vasaltam, az évek során a lehetőségeim
sze rint kiállításokon bemutattam. Egy gondolat éltetett, majd eljön
egyszer az idő és a zászlók újból méltó helyre kerülnek. 2017 tavaszán
elkészült a volt Tájház épületében a Városi Múzeum. A zászlók Dr.
Varga Kálmán szakmai védnöksége alatt, a múzeumot gazdagítják.
Hosszú volt a megtett út idáig, de végül, most már elmondhatom:
hazaértek Veresegyház zászlai.”                      LEJEGYEZTE: VERÉB JÓZSEF

Múltunk öröksége • HAJDI JÓZSEFNÉ, Margit néni emlékei

A két zászló

A két zászló
Fotó: Hajdi Józsefné gyűjteménye

„A ballada Shakespeare-je”

„A tölgyek alatt
Szeretek pihenni,
Hova el nem hat                                                                                               

Város zaja semmi.

Zöld lomb közein
„Áttörve” az égbolt

S a rét mezein                                  
Végül árny- és fényfolt.”         

„És szemébe mondtam: ez nem szabad, király!
Ha megromlik a nép régi jó erkölcse: Mit ér a világnak csillogó
kenőcse?”                                               (ARANY JÁNOS: TOLDI ESTÉJE)  
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VERES 1 SZÍNHÁZ • HAJSZÁL HÍJÁN HOLLYWOOD

A Veres 1 Színház már lehozott egy korábbi
saját produkciót és két vendégjátékot az idei,
negyedik évadban. Az igazi évadnyitóját
még is október 27-én, Ken Ludwig Hajszál
híján Hollywood című fergeteges komédiájá-
nak premier előadásával tartotta. Hiszen az
új évadban ez az első saját rendezésű veresi
darab és bátran állíthatom, hatalmas siker.

Varsányi Anna, a díszlettervező keze nyo -
mán az 1950-es évek Buffalójában járunk, a
kis városi vándorszínház pergő vakolatú szí -
nész társalgójában. A falon szakadt Mucha
posz  terek, néhány viseltes jelmez a fedetlen
fogason és maguk a megkopott színészek, akik
évtizedek óta játsszák ugyanazokat a Shakes -
peare drámákat, meg a Cyranót, és a Magán é -
leteket. Lány, lovag és királydrámák, csípőből
játszott szerepek, tartozások halmai és egy
össze-vissza kuszált családi tragédia a háttérben.

A komédiákra jellemző, hogy ha lehántjuk
róluk a viccet és a könnyed deus ex machina
zárójeleneteket, komoly tragédiát találunk
mag  ként. Itt sincs ez másként, hiszen a köz -
pon ti kérdéskör már önmagában tragédia. Túl
tud-e lépni egy kiöregedett színészházaspár

azon a tényen, hogy sosem kapták meg azt a
csillogást, és azt a szakmai elismerést, amire
egész életükben vágytak. A komédia egy utol -
só utáni lehetőség totális katasztró fá ját festi fel.

Charlotte Hay (Zorgel Enikő) volt film szí -
nésznő, aki férjével, a Cyrano-bolond George
Hay-jel (Petridisz Hrisztosz) töretlenül várja
az új felemelkedést, hiszen bármikor eltörheti
a lábát Frank Sinatra és akkor a kor leghíre-
sebb rendezője leereszkedhet akár Buffalóig
is egy beugró színész reményében. Így is lesz.
Az örömhír hallatára pedig George merev ré -
szegre issza magát. A bukás elkerülhetetlen.

A központi konfliktus mellett, ami a férj és
a feleség között bontakozik ki, még jó pár má -
sik is színesíti a darabot. Ebben rejlik a komé-
dia ereje, az egyes szereplők szépen meg raj -
zolt tragédiájában. Szurdi Miklós, a rendező
nem ragaszkodott feltétlenül az egyenes dra-
maturgiához, hagyta a szereplőit élni a szín-
padon, hogy mindegyik kibontakozhasson,
és megmutathassa a maga kis világát.

A társulat legidősebb tagja, a félig-holt, de
teljesen süket nagymama, Ethel. Esztergályos
Cecília alakításában bátran állíthatom, hogy

a darab legnagyszerűbb mellékszerepeként
könyvelhetjük el. A már-már fülsértő félre-
hallások kiapadhatatlan forrásai a darab ko -
mi kumának, s a Fekete Mónika jelmezter  -
vező által megálmodott súlyos, bordó bár-
sonykaftán látványától mosoly ült a nézők ar-
cára. Kevesen viselik ilyen előkelően és mégis
szórakoztatóan azt a pár évet, amikor már
úgyis az ajak fölé kenik a nénik a rúzst, s leg -
inkább csak az ír kávé bősz adagolására al-
kalmasak. Viszont Ethel karakterében már ott
van a jövő, Charlotte jövője. A ténylegesen ki -
öre gedett és elfeledett színésznő nadrágstop-
polási korszaka, ami, akár egy damoklészi
kard lebeg Charlotte feje felett.

Ez elől a jövőkép elől menekült el George
és Charlotte lánya, Rosalind (Miklós Kriszta).
Szakít a színházzal és a színház-őrült vőle gé -
nyével, Paul-lal (Pál Tamás), hogy teljesen új
életet kezdjen egy teljesen új szakmában és
egy teljesen új férfi karján. Bár ez a férfi nem
pont a megfelelő választás, kicsit ügyefo gyott,
kicsit híján van a személyiségnek, meg a jó -
zan paraszti észnek, de azért Howard (Vas tag
Tamás) a maga ügyefogyottságában élénk
színfoltja a komédiának és kulcsfontosságú a
jóhiszeműsége a darab megoldása szempont-
jából.                                                  VERÉB ÁRNIKA

VADÁSZ ÁGNES karvezető 70. születésnapjára

Vadász Ágnes ötödéves volt a Zenea kadé mi -
án, amikor elvállalta a veresegyházi általános
iskolában az 1970/71-es tanévben óraadó
tanárként a tanítást. A diploma kézhezvételét
követően maradt az iskolánál, azzal a feltétel-
lel, hogy lehetőséget kap nagy álmának, az
ének-zene tagozat létrehozásának meg-
valósítására. Éveken keresztül, 1985-ig taní-
tott Veresegyházon. Munkássága gyümölcse  -
ként a mai napig is innen, a Fabriczius József
Általános Iskolából kerülnek ki a „legboldo-
gabb” fiatalok, akik az eltelt évek során bi-
zonyították: a zene, az énekszó hatalmas erő,
kitárja a szíveket, megérinti a lelkeket, szár -
nyalni tanítja a képzeletet. Vadász Ágnes kö -

zel félévszázados pályafutása során ének -
t anárként, karvezetőként, majd a magyar

zenei élet sűrűjében, a Magyar Kórusok és
Zenekarok Szövetségénél gyakorolta hiva -
tását, jelenleg is végzi kultúrmissziós tevé -
keny ségét, mint a Szövetség ügyvezető
főtitkára. Negyvenegy évvel ezelőtt mega-
lapította a Veresegyházi Cantemus Kórust,
melynek a mai napig is karnagya.

Munkásságukat számos elismerés és díj
fémjelzi, többek közt megkapták a „Veres-
egyház Kultúrájáért” kitüntetést, de tulaj-
donosai a görögországi Prevesa-i Nemzetközi
Kórusversenyen elért „ezüstdiplomának” is.
2015-ben Vadász Ágnest Magyarország köz -

társasági elnöke, a magyar kórus mű vészet -
ben betöltött kiemelkedő tevékenysége elis-
 meréseként, a Magyar Érdemrend Lovagke -
reszt kitüntetésben részesítette.

Vadász Ágnes énektanárt, kórusalapítót,
kar nagyot szeretettel köszöntjük születés-
nap ján és további énekszóban gazdag, bol -
dog életet kívánunk! VERÉB JÓZSEF

Fotó: Veréb

Vadász Ágnes hetvenéves

Hollywoodig csak szerencsével vezethet az út

Fotók:  Veréb
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Több évtizedes múltra tekint vissza a tagóvodák részvételével a közös
kiállítás megszervezése, melynek eredményeként az óvo da peda gó -
gusok és a gyerekek kreativitása által évről évre bete kintünk egy
„cso davilágba”, ahol, ha átmenetileg is, de megpi hen hetünk. Mert hol
van már az, mikor kisgyermekként csüng tünk a Marika nénik és Kati
nénik kitárt ölelésében? Hol vannak az együtt töltött boldog órák, a
közös játékok és kirándulások, az ebéd utáni csendes pihenő? Az el -
ma radhatatlan mesék és a közös születésnapi torták, a süte mény-
evések?  Az idén ősszel megnyílt kiállítás tematikájában ugyan másról
szól, de minden egyes darabjában ott bujkál a feltétel nélküli szeretet.
Szűcs Gáborné óvónővel, a 10. születésnapját ünneplő Lévai utcai
tagóvoda ve zetőjével beszélgettünk. 
A mostani kiállításhoz mi adta az ötletet?
Az óvoda adottságai korábban nem tették lehetővé a kiállítás meg ren -
dezését. Az idén legnagyobb örömünkre most már a helyze tünk nél
fogva mi is aktív részeseivé válhattunk a kiállítás megszer vezé sének. Az
alapötletet a májusi Kincsek Portáján tett látogatásunk adta. Mint
minden évben most is elmentünk a portára, a nyári konyhában a gye -
rekekkel kenyeret sütöttünk, az udvaron játszottunk. Elmond ha tom, az
óvónők és a gyerekek nagyon élvezték a természeti, szép környezetben
eltöltött napot. Vastag András búcsúzóul felajánlotta az óvoda részére
a korábban a parasztszobában kiállított két élet nagy ságú, népviseleti
babát. Mikor az óvodában az első megbeszélésre a kiállítás kapcsán
összejöttünk, egy idő után feltűnt: ezek a babák fi gyelnek minket! Ek -
kor jött az ötlet. Csináljunk egy igazi, hagyo mány őrző falusi udvart!
Természetes anyagokat lehet itt látni, minden eredeti, még a vihar -
lám  pa is. Hogyan sikerült megvalósítani ezt a szép, régmúlt idők
pa raszt portáját?
Elmentünk segítséget kérni a nagymamákhoz és nagypapákhoz,
összegyűjtöttünk régi használati emlékeket. A szülők is bekap cso -

lódtak, egyre csak gyűltek a tárgyak. A tagóvodák is küldték a szebb -
nél szebb munkákat, természetes anyagból készült tyúkokat, piros
lábú gólyát, madárijesztőket, faliképeket és egy óriás fehér házőrző
kutyát. Majd eljött a mi időnk, a kiállítást megelőző szombati napon
bejöttünk, és még aznap elkészítettük a parasztportát.
Látható itt egy konyha, a „tekenőben” a tészta, ropogós cipó készül,
körülötte a gazdasszony és egy élénk kisfiú. Nagyon kreatív, élet sze -
rű megoldás. Kérem, árulja el a kemence titkát!
Az egyik kolléganőnk liszt és víz felhasználásával csirizt készített,
melybe bemártott egy lepedőt és másodmagával ezzel a masszával vo n-
 ta be a papírdo bozokból összeállított kemencetestet. A vég ered mény
meglepően jó lett, hófehér kemence, friss kontyos kenyérrel bélelve.
Hogyan értékeli a kiállítást?
Tartottunk tőle, de végeredményben nagyon jó csapatépítő program
volt. Itt mindenki magáénak érezte a feladatot, nem is munkának,
inkább egy örömteli kihívásnak. Gyerekek között élünk, és valahol
még mi is gyerekek vagyunk. Úgy érzem, ez az oka annak, hogy si -
ke  rült egy vidám program keretében visszahozni egy letűnt világ
han gulatát, bemutatni dédnagyanyáink korát.                     VERÉB JÓZSEF

KÉZ A KÉZBEN ÓVODA • Hagyományőrző kiállítás a Lévai utcai óvodában

Őszi emléknapokra

Beszélgetés KONKOLY GYÖRGY kőszobrász-restaurátor művésszel

Fotó: Veréb

Az időjárásnak kitett köztéri műalkotások megóvása is szük ség -
szerűvé teszi a rendsze res „karbantartást”. Egy ilyen mun ka vég -
zés alkalmával találkoztam Konkoly György kőszobrász-res  tau -
rátorral. A mű vész, Mitsui Sen Izumi Michalengo arany érmes
szobrászművész két alkotásának, – a postaépület előtti parkban
levő „Kapcsolat” és a Fenyvesben a millennium évében felállított
„Újjászületés” című szobrok – restaurálását végezte éppen. E pél -
dákon keresztül ismerkedtünk  a folyamattal.    
Miért tartod fontosnak a kőszobrok esetében az időszakos karban-
tartást? Milyen munka folyamatok váltak szükségessé?
Sajnos Sen már nem lehet közöttünk, de nem hagyhatjuk sorsára a
szobrokba zárt üze neteit. Az általam felújított munkái „süttői” tömött
mészkőből lettek kifaragva. Az alkotásokon a több évtizednyi idő nem
múlt el nyomtalanul. Az évek során a felületükre több rétegben rárakó-
dott a por és korom, továbbá különböző légszennyező anyagok, bio ló-
giai kórokozók, alga, moha, zuzmó, melyek az eredetileg szép vi lá gos
színárnyalatú köveket erősen elszí nez ték. A restaurátori feladatok
során első lé pés ként az esztétikailag zavaró lerakodásokat távolítottam
el, majd ezt kö ve tően került sor a megtisztított felületen található kisebb
zár vá nyok és plasztikai hiányok tömítésére és pótlására. Az Újjászü le -
tés egy monumentális térplasztika, az idő múlásával itt kisebb stati kai
problémák is adódtak. A fu gázó anyag el öre gedése miatt egy tömbkő

kimozdult, me  lyet segédesz köz alkal mazásá-
val tudtunk csak az eredeti helyére vissza-
illeszteni.                                                                                                               
Mit jelent a kőfelületi védelem?
A munkálatok elvégzése során mindkét szo-
bor esetében a teljes felületet hidrofobizáltuk.
Ez az eljárás egy víztaszító felületkezelés,
mely végeredményben a kő vízgőzáteresztő
al kalmasságának meg ha gyá sa mellett a nedv -
szívó képesség minimumra való csökkentését eredményezi.
Korábban a Fenyvesben jár va azt tapasztaltam, hogy a szobrot
övező térkövek rend kívül foghíjasok. Mi történhetett?
Valószínűleg játékos áldo zatává váltak a fiatalok kedvtelésének. Több
követ a tó irányá ban szétszórva találtunk meg, a hiányzó da rabokat
és a korábbi réz emléktáblát kőtáb lá val pótoltuk. A szobrok környe -
ze  té nek rendbetételét, a munkálatok befejezéseként a GAMESZ
munkatársai vé gezték el.
Veresegyházon a fentieken kívül több mű al kotás is, – az itt élő
művészek és szakembe rek által – az év folyamán felújításra ke  -
rült, kerül. Többek közt: az I. világháborús emlékmű (Módy Péter
szobrász), a Székely kapu (Megyeri László szobrász), a Japán-kert
(Kisák Péter főkertész). A szakszerű res taurálások következtében
a műtárgyak is mét régi fényükben ragyognak a város közterein.

VERÉB JÓZSEF

Fotó: Konkoly György
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Karbantartott alkotások
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MŰVÉSZPORTRÉ: LETHENYEI LÁSZLÓ fotográfus

Lethenyei László Veresegyház képes króni ká -
sa.  Szinte nincs olyan városi rendezvény, ahol
ő ne lenne jelen. Dokumentál, megörökít, mű -
vészi fokon fotografál. Egy kora őszi délutá non
az életéről, a pályafutásáról beszél  gettünk.   

Már gyerekkorodban is fényképész szerettél
volna lenni?
Nem volt a családban ilyen indíttatás, gyerekként
én másról álmodoztam. Budapesten a nyolcadik
kerületben nőttem fel. A szüleim legnagyobb
örö  mére a bátyámmal és az öcsémmel hárman
voltunk a családban gyerekek. Mi voltunk a Let -
henyei fiúk, már messziről ránk lehetett ismerni,
olyanok voltunk, mint az orgonasípok. Nem vol -
tam rossz tanuló, kifejezetten érdekelt az elektro -
nika. A bátyám példáját követve a szabadidőm -
ben én is ezermesterkedtem, együtt barká csol-
tunk erősítőket, rádióvevőket, mindent, ami elér -
h et ő volt a számunkra. Kedvenc időtöltésem a
sütemények világában való kalandozás volt, ko -
moly elhatározással néztem a jövő felé, álmom a
cukrászat, az édességek mestersége felé vonzott.
Mikor eljött a pályaválasztás ideje, mégis édes a -
pám tanácsára a Magyar Távirati Irodához adtam
be a jelentkezésemet, az ottani fényképész kép -
zés re. Gyakorlatilag ez egy hároméves középfokú
iskolai rendszerű oktatás volt, ahol az MTI az ál -
taluk kiválasztott tanulóknak a gyakorlati képzé -
sét biztosította. A közismereti tantárgyak elsajá -
tí tását egy kispesti szakiskolában végeztem. Így
visszaemlékezve elmondhatom, a szigorú iskolai
fegyelem ellenére ez a három év határozta meg a
későbbiek folyamán az életemet. Az MTI-nél
olyan neves oktatóim voltak, akik nemcsak meg -
ta nították a fényképezés gyakorlatát, hanem
meg  szerettették a fotográfiát, annak szemléletét,
látásmódját, az alkotás örömét. Édesapám mun -
kás  ember volt, anyukám háztartásbeli. A szüleim
a lehetőségeikhez mérten a legjobbat akarták a
gyerekeiknek, a testvéreim továbbléptek, felső fo -
kú tanulmányokat folytattak, mérnökök lettek.
Az én sorsom meg az volt, hogy egészen fiatalon
már munkába álltam, pénzkeresővé váltam. Sze -
ren  csére egy olyan szakmában ahol önmagamra
találtam, a saját kifejezésmódomra és a megél he -
tésemre.                                                   
Mikor szerettél bele a fényképész mesterségbe?
Az iskolai gyakorlati képzés rendkívül sokoldalú
volt, tele érdekességgel, rendszeres kihívásokkal.
Itt nem csak a fényképezőgéppel dolgoztam,
mindenre rálátásom volt, a színes és fekete-fehér
labor munkákra, a művészi retusálási, műtermi
és riporteri feladatokra. Széles volt a paletta, ahol
kiteljesedhettem. Olyannyira, hogy a második év -
ben már tudtam, én jó helyen vagyok, ez az,

amire vágytam. Rend -
sze resen kijártam te  -
rü letre, együtt dolgoz -
tam többek közt Keleti
Éva Kossuth-díjas fotog -
rá fussal. Őtőle lestem el a
szín házi fényképezés alap -
jait. Sokat tanultam Tóth Jó  -
zsef  től, aki az MTI-nél reklám -
fotós ként dolgozott. Munkáira már
akkor is jel lemző volt az ötletesség, a látványos
meg je le nítés és a humor.
Miután kézhez kaptad a fényképész okle ve -
ledet, a továbbiakban mi történt, merre vitt az
utad?                                                  
Tizennyolc évesen kaptam egy olyan lehetőséget,
amit nem lehetett visszautasítani, alkalmaztak a
hírügynökségnél, a színes laborban dolgoztam.
Az MTI-ben eltöltött évek után átkerültem a Fő -
fo tóhoz, ahol 1973-ig voltam állásban. Itt ta lál koz -
tam Jeszti Jenővel a színes fényképezés meste -
ré  vel, bevallom nagy hatással volt rám a szem lé -
lete. Ezt követően váltottam ki az iparengedélyt
és kezdtem el egy professzionális színes labor be -
indításával az egyéni vállalkozói pálya fu tá so mat.
Nyugdíjazásodig önállóként dolgoztál?
Az 1970-es években színes labor kevés volt az
országban, ebből adódóan hosszú időn keresztül
helyzetelőnybe kerültem. Az amatőr felvételek
ki dolgozásán kívül a megrendelőim között szá -
mos neves művész és riporter munkái is sze re -
peltek. Egy alkalommal történt, az egyik riporter
ajánlására kezdtem el járni riportfotózásokra. Az
el ső munkám egy szállodai fogadáson volt, majd
sorra jött a többi. Ismertté váltam többek közt a
Tavernában, a Hiltonban, a Kempinski szállóban,
a Budapest Kongresszusi Központban, a Viga dó -
ban és több éttermi rendezvényen, így a Gun  del-
ben is. Közel egy évtizeden át dolgoztam a Ma -
gyar Játékfilmszemlének, évekig fényké pez tem
a Bélyegmúzeumnak és a Turista Maga zinnak.
Jártál Izraelben, ott is volt kiállításod?
A sógorom él kint, a meghívására voltam az or -
szág ban. Látogatásom ideje alatt lehetőségem
volt a Földközi-tenger partján fekvő városban,
Netanya kultúrházában egy önálló kiállítás
megrendezé sére.
Ilyen gazdag és eredményes életút után hogyan
kerültél Veresegyházra?
Ahogy teltek az évek, úgy erősödött bennem a
vágy egy nyugodtabb életre, kerestem azt a helyet
ahol, mint fotográfus folytathatom a pályámat.
Veresegyház már akkor is gazdag volt kulturális
és közéleti program kínálatában. Számomra ez
nagyon szimpatikus volt. A gon do  latot tett kö -
vette, leköltöztünk a városba.

In dulásként ki béreltem az Átrium
Üzletházban egy helyiséget, melyet

berendeztem fo tómű te rem nek. Sajnos egy
év után a magas költségek miatt a műtermet fel
kellett szá mol nom. Idő köz ben kapcsolatba ke -
rül tem a GE Ener  gy veres egy házi gyárával, ahol
Orosz Rita megkeresésére első alkalommal
tárgyfotózási feladatokat vál lal tam. Meg közelítő -
leg tíz éven át dolgoztam a gyárnak, mint fot o g - 
ráfus. Így kez dődött el az it teni pálya fu tásom.                       
Tudomásom szerint három év múltával 2008-
ban visszaköltöztél Budapestre. Volt ennek
valami különösebb oka?
Az utolsó időszakban egyedülállóként laktam itt a
városban, sajnos megbetegedtem és a gyere ke im
kérésére mentem vissza. Ott lakom Budapes ten,
de azóta is visszahúz a szívem, nyugdíjas ként itt
dolgozom Veresegyházon, itt érzem jól magam.
Hogy mit jelent nekem a fotózás? Rá cso dál kozást
a világra, az önkifejezés örömét, magát az életet!                     
Lethenyei László Veresegyházra vonatkozó mun -
kái a www.pillanatkepek.hu oldalon meg te -
kint  he tőek.    VERÉB JÓZSEF

„Mindannyian láthattuk
már, ahogy a kamerát
nem a szeme előtt tartja,
hanem az ölébe rejti,
csak néz, mosolyog, de
ke ze célra tartva dol go -

zik. A képek különleges
né zőpontból rajzolják a tör -

ténéseket.”      DR. MOHAI IMRE

LETHENYEI LÁSZLÓ
• fotográfus •

1948-ban Budapesten született
1966-ban a Magyar Távirati Iroda szakmai képzése
keretében fényképész oklevelet szerzett
1966 és 1969 között az MTI fotószolgáltatásának
munkatársa
1967-ben Heltai Katalin fényképésszel házasságot
kötött, két gyermekük született.
1969-től 1973-ig a Főfotónál színes fotólabor
műszakvezető-helyettes
1973-től 2007-ig egyéni vállalkozóként dolgozott
1983 és 1990 között a Magyar Játékfilmszemle
külsős munkatársa
2005-től 2008-ig veresegyházi lakos
2008-tól megbízással Veresegyház  közéleti fotográfusa 
EGYÉNI KIÁLLÍTÁSAI:
„A szubjektív objektív” Karinthy Szalon – Buda pest 2000
„Magyarországi pillanatképek” Netanya kultúrház
– Izrael 2001
„Lethenyei Tárlat” Veres-Dent Galéria állandó kiállítás
– Veresegyház 2007
„Pillanatképek” Rátkai Márton Klub – Budapest 2009
„Életképek” Udvarház Galéria – Veresegyház 2009
„Pillanatképek” – Erdőkertesi Faluház és Könyvtár 2009
„Pillanatképek” Közösségi Ház Klub Galéria  –
Pestszentimre 2010
„Föld napja” Váci Mihály Művelődési Ház – 2010

DÍJAK, ELISMERÉSEK:
„Legjobb pályamunkáért” elismerő oklevél –
KIOSZ Somogy megyei vezetősége 1985
„III. díj” Fényképész Kisiparosok Országos Fotóki állítás
– Budapest 1986
„Fotó újság különdíj” Fényképész Kisiparosok
Országos Fotókiállítás – Budapest 1986
„Polgármesteri elismerés” – Veresegyház 2009
„Darányi József Közszolgálati Díj” 2013

A pillanatképek mestere

Fotó:Veréb
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Fiataloknak, fiatalokról

MESE

Egyszer volt hol nem volt, az Óperenciás tengeren túl, az üveg-
hegyen innen a kerek erdő közepén volt egy gyönyörű tisztás.
Itt élt a Pisze-Pusza Pákosztoros Pondró a legszebb rózsaszínű

liliom kelyhében. A liliomot magas lombos fák és sűrű bokrok vették
körül, védték a viharos széltől és a heves esőktől, ami gyakran
előfordul nyári zivatarok alkalmával.
Most kellemes meleg volt, a nap ki-ki
kandikált a pufók fehér bárányfelhők
mögül. A tisztáson nagy volt a sürgés-
forgás. A sok színű, illatos virágszőnyeg
terülj-terülj asztalt nyújtott az erdő lakóinak.

Pisze-Pusza Pákosztoros Pondró álmosan pislogott virág szir om
ágyában, szemeit dör zsöl getve nézett körül. Hirtelen a po cakja nagyot
korgott. – Ejha! Éhes vagyok, itt az ideje az ebédnek – gondol ta. Tíz pár
lábát gondosan sorba rendezte – nem volt ám könnyű álmosan – és
elindult lefelé, hogy megebédeljen. Óvatosan lép delt lábacskáival, vi-
 gyázott a liliom szá rára.
Lent ta lál kozott a han -
 gyák kal, akik szor go san
vitték a lehullott
le veleket, virág -
szir  mo kat a boly -
ba. Ott mindent
be raktak a raktá -
rak ba, eltették a szűkösebb időkre. De Pisze-Pusza Pákosztoros Pond -
ró bizony most csak a hasára gondolt! Körülnézett. A sárga kankalin
szíves szóval kínálta az édes virágharmatot. Nagyon finom ebéd lett
belőle.

A lakoma után pihent egy keveset, majd hazaindult. A liliom szá -
ránál földbe gyökerezett a lába a csodálkozástól. Amerre nézett, min-
denhol pici zöld-fekete le   vél  tetvek mász tak. Sze gény lili om ide-oda
haj la dozott, annyi ra csik lan dozta őt a több száz picinyke láb. A li li -
om na gyon megörült Pondrónknak.

– Kedves Pisze-Pusza Pákosztoros Pondró! Kérlek, segíts nekem,
már többen nem férnek el rajtam. Megígérted, amikor beköltöztél
hozzám, ha jönnek a levéltetvek, akkor elzavarod őket.

– Így igaz, nem hagylak cserben, rögtön kitalálok valamit! Még egy
kicsit tarts ki! – biztatta. Gondolkodott, törte a fejét mit is csináljon.
Hírtelen eszébe jutott a sür gő-forgó hangyacsapat, akik a sok munka

miatt mindig derékfájásról pa -
naszkodtak. – Hurrá rájöttem a
megoldásra! – kiáltott fel örö mé -
ben. Máris szaladok és intézkedem. – Azzal sarkon fordult, és meg -

 kereste a vezér hangyát. Ud variasan meg szó -
lí totta: – Szép napot kí vá  nok! Van egy ja vas -
latom a számotokra. Fogadjátok be a levéltet -

ve ket a bolyba! Cserébe a pici pelyhes lábaikkal
minden alkalommal megmasszíroznak benne  teket,

amikor csak kéritek. Ettől rögvest elmúlik majd a hátfájásotok.
Ráadásul helyben lesz! 

A vezérhangyának felcsillant a szeme.  – Ez ám a jó ötlet! Gyere, be -
szél jük meg a levéltetvekkel. – Azzal rohantak is a liliomhoz. A ve zér -
hangya és Pisze-Pusza egymásra li citálva ecsetelték a megoldás elő   -
nyeit. Mindenkinek nagyon tetszett az ötlet, így hamar egyezségre
jutottak. Volt is öröm és hálálkodás. A vezérhangya füttyentett a töb-
bieknek, akik futó lé pésben jöttek. Bevezették az új lakókat a bolyba.

A leg nagyobb teremben kényelmesen elfértek a levél-
tetvek. Mire elhelyezkedtek, a han gyák közt már el-
terjedt a masszírozás híre. Sorba jöt tek egy kis ké -
nyeztetésért. Esteledett már, mire Pisze-Pusza Pá kosz-

to ros Pondró hazafelé bandukolt. A nap eseményei jutottak
az eszé   be. – Haj-jaj! Micsoda nap volt, de minden jól vég ződött,

hiszen betar totta az ígéretét! A liliomot már senki sem csiklandozta,
a levéltetveknek új komfortos otthonuk lett, a hangyák pedig masszí   -
 ro   zás hoz jutottak, amikor csak szükségük volt rá és messzire se kel-
lett menniük. Itt a mese vége, fuss el véle! Jó éjszakát gye re kek, szép
álmokat kívánok.

NAZIMECKINÉ BÁZLIK ILDIKÓ (MESÉIT MAGA ILLUSZ T RÁLJA.)

Pisze-Pusza Pákosztoros Pondró és a levéltetvek
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Mesélj kérlek egy kicsit arról, hogyan lehet egy ilyen versenyre
kijutni. 
Összesen négy válogató verseny volt az év folyamán. Ezután meg hí -
vásos alapon lehetett tovább jutni a következő két fordulóba, amiket
egyszerre rendeztek meg, és ott dőlt el, hogy ki melyik csapatba jut,
egyáltalán bejut-e a valamelyik csapatban. Majd júliusban Dom-
bóváron volt egy felkészítő tábor, amely során olyan típusú felada-
tokat oldottunk meg, amelyekkel később Vilniusban is találkoztunk. 
Hogyan zajlott a verseny? 
Kétfajta verseny volt, egyéni és csapat, de ezek nem függtek össze,
külön értékelték őket. Mindkét alkalommal négy és fél óránk volt
négy feladat megoldására. A feladatok nehezek voltak, kihívás volt
őket megoldani. Egyéniben, ha jól emlékszem egy feladatot oldot-
tam meg hibátlanul, egynek csak a végét rontottam el és egyben
kaptam részeredményt. A csapatversenyben pedig mindenki csak
egy feladatra összpontosított, mert így tudtuk leghatékonyabban
kihasználni az időt. Négy témakörből kaptunk négy könnyű és
négy nehéz feladatot, így muszáj volt négyünk között ezeket szét -
osztani. Én a nehezebb kombinatorika feladatot kaptam, de végül
azt már közös gondolkodás után sem tudtuk megoldani és nem is
em lékszem arra, hogy lett volna egyetlen ország is, akiknek sike -
rült volna. 
A feladatokat angol nyelven kellett megoldanotok? 
Nem, szerencsére ezzel nem kellett szembenéznünk, mert volt
velünk két kísérő tanár, akiknek elsősorban az volt a fela-
datuk, hogy lefordítsák a feladatokat magyarra.
Igazából a matematika fel adatokat meg ér -
teni angolul nem olyan nehéz és azt
hiszem annak ellenére, hogy még
leírni nem próbáltam, az sem le -
het túl komplikált. A meg ér tés -
hez meg kifejezetten kicsi
szó kincs is elegendő. 
Milyen szintű tudás kell egy
ilyen ma te matika olimpia fe-
ladatainak megol dá sához? 
A MEMO olyan szempontból em-
berbarátibb, hogy kevesebb tárgyi
tudást követel, kevesebb tételt és kép -
letet kell fejből tudni, mert sok kal inkább a
gon dolkodást méri, míg a nemzetközi versenyre már jó val több tár-
gyi tudásra van szükség. Ahhoz tudnám hasonlítani, hogy ha
valaki egy emelt szintű matematika érettségihez min den tételt tud,
akkor az talán elengedő tárgyi tudás, de a fel adatok nehézségében
sokkal-sokkal magasabb szintű egy verseny. Egészen más világ. 
Milyen programokon vettetek részt a versenyen kívül? 
Volt egy szervezett városnézés idegenvezetéssel Vilniusban, azu -
tán elmentünk egy közeli várat megnézni, amely egy tó közepén

egy szigeten állt. Szép, bár szerin -
tem kicsit túlrestaurált volt. A har-
 madik napon egy energia és technológia
múzeumot látogattunk meg, amely egy régi szélerőműbe volt be -
építve. Itt meghagyták a fő kazánházat, ez elég érdekes lát vá -
nyosság volt. Ezt követően voltunk egy skanzenben is, ahol a régi
helyi életformát mutatták be, de szerintem ez annyira nem külön-
bözött egy magyar skanzentől. Utolsó előtti nap pedig elvittek ben-
nünket egy aqua parkba is, ami levezetésnek nagyon jó volt. 
Volt lehetőség a többi ország csapattagjaival kicsit kapcsolatot
építeni, ismerkedni?  
Mivel minden program közös szervezésű volt és egy szállodában
is voltunk elhelyezve, így egy kicsit tudtunk ismerkedni is. 
Hogyan jutott eszedbe, hogy elindulsz ezen a versenyen? 
A válogató versenyekre csak azért jelentkeztem, mert a matek
tanárom azt mondta, hogy induljak el a válogatón annak ellenére,
hogy nem hiszi, hogy idén ebből bármi komoly lenne, de legalább
jövőre már lesz tapasztalatom. Lássam legalább a feladatokat és
tapasztaljam meg ezeket a négy és fél órás időtartamokat. Meg le -
pe tésként ért, hogy ilyen jó eredmény lett. 
Kicsi korod óta ilyen közel áll hozzád a matematika? 
Igen, itt Veresegyházon kezdtem az iskolát a Fabriczius József Ál-
talános Iskolában, de hatodikban felvételiztem a mostani isko lám -
ba, a Szent István Gimnáziumba matematika tagozatra. Anya

szok ta gyakran mondani, hogy az én életem a matem-
atika körül forog, amit én nem érzek így, de

ahhoz képest persze mondhatjuk így,
hogy egy átlagos diák ennyit nem

foglalkozik ezzel a témával. 
Mit értesz az alatt, hogy ekörül
forog az életed? 
Én a magamét nem nagyon ér -
zem, de talán anyukám arra gon-

dol, hogy már alapból ma te mati -
ka tagozatos va gyok. Ezen kí vül

pedig még csi ná lom a Köziskolai
Matematika és Fizikai La poknak (KÖ -

MÁL) a versenyét, és járok tanév köz ben
kétszer-háromszor Buda pest re a Tapolcsányi

utcába matematika táborokba, nyáron pe  dig egyhetes
táborokon is részt szoktam venni. Ez évtől pedig az olimpiai
felkészítő szakkörökre is járok két hetente. 
Mire készülsz most? Mi lesz a következő megmérettetés? 
Most egyelőre még nincs ilyen verseny, mert a legtöbb januártól
indul, de idén is indulok az olimpiai válogató versenyeken, amiből
az első most novemberben lesz. 

FÁRI FANNI

FIATAL TEHETSÉGEINK

A 2017. augusztus 21–27. között Vilniusban került megrendezésre az idei évi Közép-euró-
pai Matematikai Olimpia (MEMO), amelyen egy veresegyházi fiatal tehetség is ered ménye-
sen szerepelt. Bukva Balázs (Budapest), Imolay András (Budapest) és S imon Dániel Gábor
(Kecskemét) aranyérmet; Janzer Orsolya Lili (Budapest) ezüst érmet; Molnár-Sáska Zoltán
(Budapest) és Zsigri Bálint (Veresegyház) bronzérmet nyert. A tizenegy ország rész vé te -
lével zajló versenyen a magyar csapat a 3. helyen végzett. Bálinttal a versenyről és a matem-
atika szórakoztató mivoltáról beszélgettem.

Fotó: Fári Fanni

ZSIGRI BÁLINT
A MATEMATIKA SZÓRAKOZTATÓ!
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Fotó: Fári Fanni



212017. november

Életmód

Októberi cikkünkben az idősek testedzéséről
írtunk. Most az időskori helyes táplálkozásról
szólunk pár szót, hiszen az évekkel megvál-
tozik az anyagcserénk, a helyes táplálkozás-
sal azonban hozzájárulunk az egészséges
idős korhoz. Az anyagcsere korral járó válto -
zásai és a megbetegedések szükségessé teszik
az étkezési szokások megváltoztatását.

Az egészséges táplálkozással megelőzzük a
betegségeket. Az evés kihat a közérzetre és az
élettartamra is, amely tudományos vizsgálatok -
kal is alátámasztott tény. Bizonyos táplálkozási
módok kedveznek egyes betegségek kialaku lá -
sá nak és előrehaladásának (túlsúly, cukorbeteg -
ség vagy csontritkulás) és fordítva: a kiegyen -
súlyozott táplálkozás nemcsak a szükséges táp -

anyagokkal – fehérjék, zsírok és szénhidrátok,
vitaminok és ásványi anyagok – látja el a szer ve -
ze tet, hanem hozzájárul a betegségek megelő -
zé séhez, és segít a fogyásban. Fontos mindezek
mellett az elegendő folyadékfogyasztás, valamint
a rendszeres mozgás is.

Sokan a növekvő életkorral egyre kevesebbet
mozognak. A mérleg egyre többet mutat, és ez -
zel emelkedik mindenféle betegség rizikója – az
ízületi porckopástól kezdve a cukorbetegségen
keresztül bizonyos daganatfajtákig. Nem túl sok
kalóriát, de mégis elegendő vitamint és ásványi
anyagot felvenni – ez egy fontos kihívás az élet
második felétől. Mert ezekre a létfontosságú táp -
anyagokra normál esetben ugyanolyan men nyi -
ségben van szüksége a szervezetnek, mint ko -
rábban.

Időskorban gyakori probléma a folyadékbevi-
tel is. A szomjúságérzet sokaknál csökken, így az
idősek olykor nem is veszik észre, hogy túl ke  ve -
set isznak. Keringési problémák, rosszullét és za -
vartság lehetnek többek között a követ kez  mé-
nyek. Táplálkozástudósok szerint az egész sé ges
idősebb emberek teljes értékű táplál ko zásához
naponta legalább 1,5 liter folyadék szük séges.
Figyelem: krónikus betegekre, kü lö nösen vese-
vagy szívbetegségben szen vedők re más értékek
vonatkozhatnak, ők feltétlenül kér dez zék meg
orvosukat a helyes folyadék mennyi ségről!
(Forras:Webbeteg, idoskori_taplalkozas_fontossaga,
geriatrics/taplalkozas-idoskorban-27932.html)

GYŐRI RITA ÉS VIGH MERCÉDESZ ROVATA

ÉTKEZZÜNK OKOSAN!
AZ IDŐSKORI HELYES TÁPLÁLKOZÁS

VERESEGYHÁZI I. HELYEZETT A KECSKEMÉTI 100 BOGRÁCS FESZTIVÁLON

Ezt jól kifőzték!

info@fittenveresen.hu
30 509 5084

Facebook/Fitten Veresen

A Kecskeméten első alkalommal megrende -
zett 100 Bogrács Fesztivál elnevezése a széles
választékra, a mennyiségre és a kü lönleges
elkészítési módokra utal. A hagyo mány terem -
tő szándékkal szeptember utol só hétvégéjén
megrendezett háromnapos fesztivál utolsó
napján a környező és tá vo labbi települések
képviselői ragadtak faka nalat és bográcsot,
hogy megküzdjenek a legjobbaknak járó dí-
jakért. A paprikás bográcsos étel kategóriá -
ban az első helye zé sért járó díszes kupát és
oklevelet a ve res  egyházi csapat hozhatta el.

A veresegyházi kis csapatot Pancza József,
barátja Gál István, és 15 éves fia, Norbert al kot-
 ták. A kecskeméti gasztrofesztivál előtt két héttel
főztek együtt először. Zuglóban, ahol a Bethesda
kórház javára szervezett jóté kony sági főző ver se -
nyen indultak a részt vevő 51 csapat egyikeként,
az első helyet sikerült meg szerezniük egytálétel
kategóriában. Ezen az eredményen felbuzdulva
jelent kez tek a kecs ke méti fesztiválra. Józsefnek
és Nor binak na gyon tetszett a közös apja-fia
élmény, István pedig magától értetődően ma radt
a csapat tagja. Az olvasó már bizto san kíváncsi,
milyen ételkülönlegességgel lepték meg a zsűri
tagjait, de erre később visszatérek. 

Azt gondolhatnánk, hogy az a csapat, aki ilyen
szép eredményeket ér el két-három héten belül,
már évek óta együtt dolgozik vagy szak ma beliek.
Nos, Józseféknél ez teljesen vélet le nül alakult így.
Két évvel ezelőtt, 2015-ben egy badacsonyi csalá -
di nyaralásra készülve vették észre, hogy éppen
azon a vi déken szervezik immár sokadszorra a

hagyományos szürkemarha gulyásfőző fesztivált.
A verseny vasárnap volt, ők szombaton indultak
útnak, és amúgy spontán arra gondoltak, hogy
miért ne vehetnének részt a ver   senyen, ha már
úgyis ott lesznek. Bográcsoz ni egyébként is szok-
tak a kertben és szeretik a jó ételeket, ízeket, a
társaságot és a jó hangulatot, így hát az utolsó pil-
lanatban bejelentkeztek a versenyre. Mon da nom
sem kell: a család (szülők és a négy gye rek) tel-
jesen kez dő versenyzőként és mintegy kívülál-
lóként abszolút fődíjasok lettek a több mint 50
csa pat közül, elvitték a vándorkupát és az ezzel
járó tárgynyereményeket. A 2016-os évben is elin-
dultak ugyanezen a versenyen, és bár akkor nem
védték meg a címüket, úgy vol tak vele, ha máshol
is látnak egy arra érdemes „jó főző bulit”, ők arra
beneveznek. Ennek kö  vet kezménye lett az idei
zuglói verseny majd a kecskeméti gasztrofesz-
tivál. És hogy milyen étellel „főzték meg” a zsűrit?
Most már elárulom: Veresi Szürkemarha Gulyást
készítettek. Különlegessége pedig? Egy hagyo má -
nyos gulyást általában burgonyával és csipetkével
ké szítenek. József specialitása azonban a burgo -
nya gombóc, amelyet három részre, a nemzeti
szí nekre választott szét: a krumplis-lisztes keve -
rék egy harmada fehér marad, a piros színű részt

kápiával, a zöldet zellerzöldből készített krém-
mel színezi, és teszi bele az utolsó pilla nat  ban a
gulyásba. József elárult még egy tit kot: édes any -
jától még régen úgy tanulta, hogy a pi ros paprikát
egy több órán át főzendő marhagulyás esetén
csak a legvégén teszi az ételhez, így az szép piros
színű marad tálaláskor is.

Ezzel a különleges húsból, különleges gom-
bóccal készült gulyással sikerült levenni a lá báról
a kecskeméti Szakképzési Centrum Széchenyi
István Idegenforgalmi és Vendég lá tóipari Szak -
középiskola szaktanárokból álló zsűrijét, akik már
az elkészítés folyamán is körbe jártak és figyelték,
ki milyen módon, milyen környezetben főzi az
ételt. „Mik a további tervek?” kérdezem a kiváló
gulyás szakértőt: „Az idei évre már nem tervezünk
több megmérettetést, de 2018-ban leg alább három
versenyen szeretnénk részt ven ni”. Még az is lehet,
hogy a városlakók is talál koz hatnak ezzel a külön-
leges étellel Veresegyház vá ros  sá nyilvánításának
év fordulóján 2018-ban, a hagyományos veresi
gasztrofesztiválon. VIMER



„A cél, hogy minél több csúcsot ússzak!”
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Sport

ELEKES TAMARA ÚSZÓ

Tamara már óvodában is hetente egyszer járt
úszásoktatásra az Árnyas Uszodába, ekkor
még Vince Gittához. Az iskola kezdetekor pe -
dig a Mézesvölgyi iskola uszodájában Csom-
 bor Barnabásnál (Barna bácsinál) és Csom -
bor Zoltánnál (Zoli bácsinál) folytatta az ed -
zé  se ket, de úszott Hegedűs Gabriella és Sze -
gedi Attila keze alatt is. Tamara azt mond ja,
azóta is hálás ezeknek edzőnek, akik meg-
tanították őt úszni és támogatták a további
sikerek elérésé ben. Másfél évvel ezelőtt Zoli
bácsi ajánlására ellátogatott a Budapesti Vasu -
tas Sport Club – Zugló Közhasznú Egye sü let,
vagy ahogyan a leg többen ismerik, a BVSC
egyik edzésére, ahol először, mint mond ja:
„azt gondoltam hogy milyen könnyű, mert
nem úsztunk erő set, aztán később már per-
sze kezdett nehe zed ni.” 
Ez a 10 éves kislány az idei nyári Országos
Baj nokságról (OB-ról) 13 érmet hozott el,
abból 8 arany a többi ezüst és bronz, a
váltókkal együtt. Most több mint 120 érme
van, annak a 90% arany, amelyből 16-ot OB-
n szerzett. Egyedüli nehézségnek a kora reg -
geli ébredéseket érzi, mint azt anyukája

mond ja: „a mélypont esetleg reggel hajnali
4.40-kor van. Olyankor magára húzza a ta -
ka rót és csak annyit mond, nem. Két perc
múl va pedig persze már lelkesen fel is kel.”
Tamara példaképe Hosszú Katinka. Kedvenc
úszásneme a gyorsúszás, de minden más
szám ban is sorra hozza az aranyérmeket.
Egyik legnagyobb élménye, amikor a Duna
Aréna átadásakor pár úszótársával együtt
felavatták a vizet, melynek alkalmával három

futamot úsztak le a gyerekek a vizes világbaj -
noksághoz hasonló hangos bemondóval,
fényekkel és a hatalmas kijelzővel. Szeretne
hivatásos úszó lenni. Erre a BVSC ad is lehe -
tő séget, hiszen az egyesületnek vannak sike -
res felnőtt úszói is. Tamara is gyakran ta  lál -
kozik a reggeli edzéseken például Biczó Ben -
cével, Kozma Dominikkal vagy a Verrasz tó
testvérekkel. Közülük Evelin még üzenetet is
küldött Tamarának a nyári OB előtt, amit Ta -
mara a verseny előtti éjszaka olvashatott el.
Az üzenet pedig ez volt: „Sze retettel Tamará-
nak! <3 Sok sikert az OB-hoz!”
Ebben az év ben már csak egy nagy verseny
várja Tama rát, az év végi BVSC záró verseny
ahol sze retne az októberben megúszott két
kor osztályos országos csúcs mellé még több
csúcsot elérni, és szeretne a 2004-es szü le té -
sűek versenyének a döntőjébe is bejutni. 

FÁRI FANNI

Elekes Tamara a 10 éves úszótehetség életének középpontjában határozottan az úszás
áll. Ez tölti ki hétköznapjainak több mint a felét. Ez a fajta elkötelezettség ritka ebben
a korban, azonban Tamara minden energiáját a sportba fekteti. Teszi ezt úgy, mintha
az lenne a világ legtermészetesebb dolga, hogy 4. osztályosként heti kétszer négy óra
negyvenkor ébred és iskola előtt részt vesz egy reggeli edzésen is Budapesten.

TENISZ

KOROSZTÁLYOS MESTERVERSENY, 2017. OKTÓBER 20-24.
A Magyar Tenisz Szövetség által rendezett versenyen a szabadtéri sze-
zonban a kvalifikációs versenyek alapján a legjobb 16 versenyző jutott
a főtáblára. Molnár Kitti a nyári OB kihagyása miatt, 3. kiemeltként vá-
gott neki a küzdelmeknek. A korosztálya nagy esélyeseként  az elődön -
 tőben az (L12) korosztályos magyar bajnokot verő MTK-s ellen felét
6:1 6:2, a döntőben  pedig csapattársát  6:0 6:1 arányban múlta fe lül.
A ver senyt szett veszteség nélkül sikerült megnyernie.        SZABÓ EDINA

ASZTALITENISZ

XVII. ESZTERGOMI ASZTALITENISZ VERSENYEN, 2017. 10. 08.
Bacsa István, Horváth Lóránt és Papp László – mindannyian a
Galaxis Veresegyházi SE IV.– Fortuna csapat tagjai – vettek részt a
versenyen. Az 1. kategóriában az egyéni indulók közt Papp Lász -
ló az értékes 3. helyen végzett, Horváth Lóránt az 5-8. he lyen zárt.

RANGLISTAVERSENY, BÜK
Letanóczki Dalma az újonc összevont (U13) leány kate góriá -
ban 3. helyen fejezte be a versenyt, serdülőknél (S15) pedig –
eddigi legjobb eredményét elérve a jóval idősebbek közt – a 9.
helyen végzett.

KELET-MAGYARORSZÁGI TERÜLETI VERSENY, 2017. 10. 15., EGER
Letanóczki Dalma a serdülők közt (S15) egyéniben a dobogó
3. míg párosban a 2. fokára állhatott fel, és vehette át méltán
meg érdemelt érmeit.
A MAGYAR ASZTALITENISZ SZÖVETSÉG (MOATSZ) magyar
utánpótlás válogatott csapatot indított el a Női NB/I-ben, melynek
tagja lett Letanóczki Dalma (Fabriczius József Álta lános Iskola
6. a. osztályos tanulója, a Galaxis VSE versenyzője) is. Első mér -
kő zésükön meg is szerezték a csapatuk első győ zelmét.

EDZŐ: LETANÓCZKI ISTVÁN
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GURULÓS NAP

VERESEGYHÁZI VÁROSI SPORTKÖR EREDMÉNYEI

Kézilabda Szakosztály
Felnőtt (Pest megyei bajnokság A csoport) 
10.15. Veresegyház VSK – Pásztói KC 26 – 29
10.22. Százhalombattai KE III. – Veresegyház VSK 28 – 40
10.28. Veresegyház VSK – Diósdi DSE 45 – 25
Ifjúsági (Pest megyei bajnokság) 
10.15. Veresegyház VSK – ESMTK 27 – 17
10.21. Martonvásári KSE – Veresegyház VSK 36 – 33
10.28. Veresegyház VSK – Diósdi DSE 41 – 20
Serdülő (Országos III. osztályú Serdülő Bajnokság Északi csop.)
10.13. Veresegyház VSK – Főnix ISE 11 – 22
10.21. Salgótarjáni Strandépítők – Veresegyház VSK 32 – 29
U14 (Országos II. oszt. Gyerek Bajnokság Pest megyei régió B csop.) 
10.15. Veresegyház VSK – Abonyi KC 24 – 22

Főnix ISE - Veresegyház VSK 18 – 22
U12 (Országos Gyerek Bajnokság Pest megyei régió D csop.) 
10.21. Veresegyház VSK – VS Dunakeszi 35 – 7

Veresegyház VSK – Váci KSE 22 – 10

A helyszín most is a Városház előtti tér volt.
Öröm volt látni, hogy minden korosztály kép -
viseltette magát. Rendőrségi autós felve ze tés-
sel indult útnak a csapat a több mint tíz kilo -
 mé teres távnak, amely Veresegyház tele pü -
lés részeit érintve érkezett vissza a Városháza
elé, ahol egy fantasztikus, világszínvonalú
BMX bemutatónak lehettek szemtanúi Rob
Alton, a veresegyházi SPORT ZONE BMX
Suli ve zetőjének jóvoltából. A fizika tör vé -
nyeit meg  hazudtoló elemeket a lelkes közön-
ség tapssal jutalmazta.
A látványos bemutatót követően először a
bölcsisek, majd az ovisok akadálypálya futa -
má ra került sor, ahol máris igazi versenyhan -
gulat alakult ki. A kicsinyek fantasztikus
ügyes séggel és látványos kerékpározással há -
lálták meg a biztatást. A bölcsiseknél minden
résztvevő nyert, az ovisoknál Kriston Patrik,
Kovács Ajsa Sára és Gyócsi Lívia sorrend
ala kult ki. Az alsósok versenyét Gaál Tamás
nyerte, Kriston Emma és Nagy–Szűcs Na ta -
niel előtt. A felsősöknél lány kategóriában
Ko vács Enikő győzött, második Kürtösi
Han na, harmadik Szabó-Galiba Noémi.
A fiúk  nál Mészáros Kornél lett az első Gál
Viktor és Farkas Bercel előtt.

A felnőttek versenyén pedig ismét Gáspár
Géza állhatott a dobogó legfelső fokára. Má-
sodik Baranyó Szabolcs, harmadik pedig
Var ró Bálint. A családi Tájbicikli versenyt
(tér  kép alapján kellett kerékpárral ellenőrző
pontokat megtalálni időre) a Pozman család
nyerte a Szentesi- a Nagy- és a Hangvári
csa ládok előtt. A győztesek ajándékokat és
édes séget kaptak.
Köszönjük a rendőrségnek, a Kubik Wekerle
Team-nek, a lelkes triatlonos szülőknek, Cso -
bán Attilának, Hegedűs Gabriellának, Tis  lér
Ráhelnek, Baranyó Szabolcsnak és Vigh Eleo -
nó rának a segítségét. A DINAMYC Sportnak
és a Dekor Klinikának a támogatást, Kato na
Zsoltnak pedig a hangosítást. De leg in kább
köszönet azoknak, akik eljöttek!

BARANYÓ CSABA

Sakk Szakosztály
Pest megyei csapatbajnokság Szuper csoport (10 táblás)
10.15. Veresegyház – Biatorbágy 4 – 6
Pest megyei csapatbajnokság I/a csoport (5 táblás)
10.29. Pomáz – Veresegyház 3,5 – 1,5

Labdarúgó Szakosztály
Felnőtt (Pest megyei II. osztályú bajnokság Északi csoport) 
10.15. Veresegyház VSK – PILE-Szántó S 3 – 2
10.22. Piliscsaba SE – Veresegyház VSK 0 – 3
10.29. Veresegyház VSK  – Csömör KSK 4 – 2
U19 (MLSZ III. oszt. utánpótlás bajnokság Közép-keleti csop.) 
10.15. REAC Sportiskola SE „B” – Veresegyház VSK 10 – 0
10.21. Veresegyház VSK – Testvériség SE 2 – 6
10.28. SBTC Kft. – Veresegyház VSK 5 – 4
U17 (MLSZ III. osztályú utánpótlás bajnokság Közép-keleti
csoport)
10.15. REAC Sportiskola SE „B” – Veresegyház VSK 2 – 3
10.21. Veresegyház VSK – Testvériség SE 0 – 7
10.28. SBTC Kft. – Veresegyház VSK 12 – 3
U16 (Pest megyei I. osztályú utánpótlás bajnokság Északkeleti
csoport) 
10.22. Aszód FC– Veresegyház VSK 4 – 5
U14 (Pest megyei I. osztályú utánpótlás bajnokság) 
10.15. Veresegyház VSK – Üllő SE 5 – 3
10.28. Gödöllői SK – Veresegyház VSK 1 – 2
Öregfiúk (Pest megyei bajnokság Keleti csoport) 
10.16. Veresegyház VSK  – Fóti SE 2 – 0
10.24. Heréd LC – Veresegyház VSK 2 – 3 
10.30. Veresegyház VSK  – Tura VSK-Rabel 2 – 3 

IV. GURULÓS NAP A DINAMYC SPORT TÁMOGATÁSÁVAL

Október 15-én, egy kellemes, igazi bringás vasárnap délelőtt fogadta a kerékpárosokat
a negyedik alkalommal megrendezett városi GURULÓS NAPON.
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2017. október 7–én Budapesten, a soroksári sportcsarnokban a veres-
egyházi shotokan karate csapat versenyzői egy a WKF szabályrend-
szere alapján megrendezett Wado Magyar Bajnokságon vettek részt,
kumite küzdelem kategóriában. A versenyen 300 induló volt. 
A versenyzőink még újak a versenyek világában, ennek ellenére rend-
szeresen érmekkel térnek haza, így öregbítve Veresegyház hírnevét.
A Wado Magyar Bajnokságon elért eredményeik: Ádám Adrienn I.
helyezett, aranyérmes; Gazsó Regina III. helyezett, bronzérmes;
Ádám Alexandra IV. helyezett; Szolnoki Imre V. helyezett
Köszönet a mesternek BURJÁN JÁNOS TIBOR vezetőedzőnek, aki
edzői munkáján túl is segíti a karate csapatot. Nagyon reméljük, hogy
az eredmények láttán a jövőben lesz olyan vállalkozó vagy cég, akik
megtisztelik a karate csapat lelkes gyermekeit nagylelkű támogatá-
sukkal, mert jelenleg sajnos semmilyen helyi támogatójuk nincs!

Ismét eredményesen szerepelt a Fabriczius József Általános Iskola
csapata a XIII. Sződi mezei futóversenyen. Közel 1000 résztvevővel
lebonyolított versenyen, az alábbi dobogós helyeket szerezték meg
versenyzőink: Első helyezett: Kovács Réka, második helyezett: Sum
Nikolett, harmadik helyezett: Liszicsán Sára.                 SZALMA RÓBERT

MEZEI FUTÓVERSENY

KARATEÖTTUSA

Ötödik hely az országos Elit Bajnokságon!

2017. DECATHLON KÉTTUSA MK FORDULÓK EREDMÉNYEI
V. forduló rendező: ESMTK Pesterzsébet 2017. szeptember 23.

U 10 korosztály Leány: 9. Kovács Réka Fiú: 10. Hargitai Csanád
U 11 korosztály Leány: 6. Kovács Enikő
U 12 korosztály Leány: 22. Baranyai Zsófi Fiú: 16. Hargitai Bánk

ELIT BAJNOKSÁG rendező: MÖSZ Budapest, Margitsziget
2017. október 7-8. (A versenyen az éves versenyek összesített

eredményei alapján az országos legjobb 16 indulhatott!)
U 10 korosztály  Leány: 15. Kovács Réka Fiú: 11. Hargitai Csanád
U 11 korosztály  Leány:  8. Kovács Enikő
Váltó  U 11 korosztály  Leány: 5. Kovács Réka, Kovács Enikő

AKROBATIKUS ROCK AND ROLL

Elég mozgalmas volt ez a hónap a versenyzők számára. Hazai és kül -
földi versenyekkel tarkított októbert tudhatnak maguk mögött a tánco -
sok. A Ladies nevű felnőtt női nagyformáció a Németországban meg -
 ren dezett Európa-bajnokságon tehetett tanúbizonyságot a tudásáról.
Magyarországot három csapat képviselte csupán és a lányok a döntőig
me netelve, végül a 7. helyet szerezték meg a 9 nemzet 22 csapatát fel -
vonultató rangos tornán.
Szoljár Zsombor és Vass Nikolett párosa a Belgiumban megrendezett
világbajnokságon tette próbára tudását. A rendkívül erős, 41 párost
felvonultató mezőnyben, ahol hazánkat csak néhány táncos képvisel-
hette, végül a 15. helyen sikerült befejezniük a versenyt.
A hazai területi versenyeken a Love nevű serdülő kisformáció maga-
biztos előadása a dobogó második helyére repítette a csapatot. A Wa -
ve nevű kisformáció szintén a második helyet szerezte meg a junior
formá ciós csapatok versenyén. Ugyancsak junior kategóriában a
Mercy formá cióját alkotó lányok a dobogó harmadik fokát foglalhat-
ták el. A child ren kategóriában is diadalmaskodtak a fiatalabb ver -
seny  zők. A Shine formációja is dobogós helyezést ért el és a lányok
az érem kollekciójukat egy bronzéremmel gyarapították. Felnőtt
nem zeti kisformációs kategóriában sem maradtak alul a lányok.
Kategóriájukban ezüstérmet szerzett a The Revenants.

EDZŐK: FARKAS GERGELY ÉS FARKAS KRISZTINA

Kovács Réka 1. Sum Nikolett 2. és Liszicsán Sára 3.

Ádám Adrienn Gazsó Regina
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AIKIDO

VERESI FUTÓKÖR

ERŐEMELÉS

A Veresi Futókör az őszi Cserhátban teljesített egy újabb – 33 km-es –
szakaszt a „Futókörös KékTúrájukon”, amivel már átlépték a közösen
teljesített 100. kilométert.

2017. október 16-22. között rendezték meg Prágában (Csehország), a
WUAP  fekvenyomó és erőemelő világbajnokságot.
A versenyen 515 versenyző képviselte a hazáját, Magyarországról,
Szlovákiából, Montenegróból, Ausztriából, Németországból, Svájcból,
Szerbiából, USA-ból, és Csehországból.
Kovács Krisztián a „Fekvenyomás Eq – 125 kg-os Submasters” kate -
gó riában indult és 200 kg-os nyomással szerezte meg az első helyet,
ezzel az előző évben szerzett világbajnoki címe után – sorrendben –
a második világbajnoki címét nyerte.

Dan (fekete öv) diplomák Japánból

Szeptember 30-án Karcagon egyesületünk (KIME) két tagja is átve-
hette Mirko Jovandich senseitől (az Európai Aikido Szövetség techni -
kai igazgatója) a tokyoi „hombu dojo”-ból (aikido központja) érkezett
dan diplomáját. Mirko sensei a kurzus során a pusztakezes technikák
szamuráj kardforgatásból eredeztethető mozgásanyagára világított rá,
így a fakarddal végrehajtott technikák igen érdekes és csak ritkán
gyakorolt formáival találkozhattunk. Az edzések zárásaként pedig a
diplomák átadása, hivatalos keretek között, a japán hagyományoknak
megfelelően történt. Schersing András 1 dan, míg Kakuja Izabella 3.
dan fokozatot szerzett. 

FELKÉRÉS A DREAM CUP WORLD KARATE VILÁGKUPÁN
VALÓ FELLÉPÉSRE

Márton Imre sensei (Nemzeti Aikido Szövetség Magyarország tech-
nikai igazgatója) közel 40 éve teremtette azt a hagyományt, hogy
aikido bemutatói során kosztümös akciójeleneteket, esetlegesen
más harcművészetekből kölcsönzött látványos, akrobatikus ele-
meket és művészi megoldásokat is alkalmaz. Nevéhez fűződik a
„lassú” műsor szám is, mely aikido technikákat tartalmaz lassított
tempóban kivi te lez ve, stroboszkópos megvilágítással, mellyel or -
szágszerte nagy nép  sze rűségre tett szert. Egyesületünk továbbvitte
ezt a hagyományt, így október 6-ára meghívást kaptunk a Dream
Cup World karate világ ku pára, melyen 18 ország, 400 versenyzője
vett részt. A bemutató részt vevői voltak Szirbik Ferenc (4. dan,
KIME alelnök), Schersing András (1. dan), Nagy Bálint (4. kyu) és
Pintérné Gazdag Anett (5. dan, KIME elnök). Bandi és Bálint már
7 éve edzenek együtt, jól ismerik egymást és bíznak egymásban,
így lehetséges, hogy a nyakba ugrós-szabadzuhanós jelenetet vég -
rehajtsák, mely még a díszven dé gek között jelen lévő Várszegi Ru -
dolf sensei (6. dan, az aikido magyar országi meg hono sításának
egyik úttörője) arcára is elismerő mosolyt csalt. A bemutató után
begyűjtött elismerő szavak tetőpontjaként pedig, egy igazi harc mű -
vész legendával, az ugyan csak díszvendég shihan Furkó Kálmán-
nal (8. dan, kyokushin karate) és sensei Kalmár Árpáddal (Magyar
Karate Szakszövetség általános elnöke a rendez vény főszervezője)
fényképezkedhettünk, akinek ez úton is sze ret nénk megköszönni
a meghívást és a lehetőséget!

PINTÉRNÉ GAZDAG ANETT,
KIME AIKIDO 70 388 8716

13. NÉMETH MIKLÓS
GERELYHAJÍTÓ VERSENY, VÁC
Az október elsején rendezett ver -
senyen Horváth Máté a 2005-ös
szü le tésűek között 500 grammos
gerellyel, egészen kiváló 43,18 m-
es egyéni csúccsal arany érmet
nyert!

BUDAPEST BAJNOKSÁG, OKTÓBER 7.  
Kis atlétáink kiváló eredményeket értek el.
Horváth Máté: turbó gerely aranyérem 39.01 m

távolugrás bronzérem   463 cm
Gergely Kitti: kislabdahajítás ezüstérem 28.77 m
Molnár Bence: kislabdahajítás bronzérem 37.38 m
Sum Nikolett:  600 m 5. hely 2.03 perc
Zsemle Hanna: 600 m  6. hely 2.05 perc
Harcos Lóránt: kislabdahajítás  7. hely 30.17 m 
Csernák Anna: távolugrás 7. hely 366 cm

SPORT XXI. ÉSZAK-MAGYARORSZÁGI RÉGIÓ CSAPATVERSENYE
Nagyszerűen szerepeltek október elején sportolóink az U11-es  és az
U13-as korosztályban, egyaránt két-két nyolcfős csapattal álltak ki, az
előbbiek egy kiváló harmadik és ötödik, az utóbbiak  szintén egy har-
ma dik, és egy hetedik helyet szereztek meg.

EDZŐK: BORI-HORVÁTH ANNAMÁRIA, HORVÁTH GERGELY, SZALMA RÓBERT

Sport
ATLÉTIKA

JUDO
BAKONY BAJNOKA NEWAZA VERSENY,

PÁPA 2017. 10. 21. 
A Veresi Küzdősport Egyesület nagy reményekkel, és hét verseny ző -
vel képviselte magát a viadalon. Nagyon jó mérkőzéseket vívtunk,
minden versenyzőnk bátran küzdött, szép eredményeket értek el.

Öt aranyérmet, két bronzérmet, egy negyedik, és egy ötödik helye -
zést gyűjtöttünk. Kertész Boróka kezdte a menetelést. Magabiz-
tosan, nagyon keményen küzdött, teljesen megérdemelten szerezte
meg súlycsoportja győzelmét. Gaál Bendegúz és Zoltán Dávid
következett a 66 kg-os súlycsoportban. Bendegúz ellentmondást
nem tűrően győzött, Dávid egy szép bronzzal lett gazdagabb. Al -
má si Sebestyén Levente következett. Hatalmasat küzdve lett bronz -
ér mes súlycsoportjában. A szívét adta az éremért. Aztán jött Kerst  -
ner Robi a nehézsúlyban. Robi nem hagyott esélyt az ellenfe lek nek,
megnyerte a +100 kg–os súlycsoport küzdelmeit!

100 kg-ban Vass Kristóf, és Marx Karcsi versenyzett. Nekik nem
sikerült a dobogóra állni, Kristóf negyedik, Karcsi az ötödik he lyen
végzett. Aztán a nap fénypontja, az open kategória következett
Kerst ner Robival, aki esélyesként várta a küzdelmeket. Nagyszerű
mérkőzéseket vívott, mindenki számára nyilvánvalóvá tette, hogy ez
az ő napja volt. Magabiztos, nagyon sportszerű versenyzéssel lett a
Bakony Bajnoka.

FELNŐTT I. OSZTÁLYÚ MAGYAR KUPA
BUDAPEST 2017.10.29.

A Veresi Küzdősport Egyesületet Kerstner Róbert képviselte a via -
dalon. Robi három magabiztos győzelem mellett egy vereséget is
könyvelhetett, így a dobogó második fokára állhatott, ezüstérmet
nyert. Néhány hét leforgása alatt három arany és egy ezüstérem, azt
hiszem nagyszerű mérleg.

FELKÉSZÍTŐ EDZŐK: ILYÉS GYULA ÉS KERSTNER RÓBERT



26 2017. november

Sport

ÉPÍTŐIPAR
Veresegyházi építőipari cég

ÁLLÁST KÍNÁL
SZAK ÉS SEGÉDMUNKÁSOK

részére hosszútávra.
Megbízható, terhelhető, rugalmas

munkavállalók jelentkezését várjuk.
Telefon: 06 20 776 2963

MEGLÉVŐ ÜGYFÉLKÖR
ÁPOLÁSÁRA

keresünk munkatársakat.
Alapfizetés és jutalék, ingyenes képzés.

Feltétel: érettségi.

Telefon: 06 20 957 67 68

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

V. ÉJSZAKAI 12 ÓRÁS ÚSZÁS ÉS
II. SPINRACING, SPINNING MARATON

A JÓTÉKONYSÁG JEGYÉBEN

2017. december 8. (péntek) 20.00 órától,
december 9. (szombat) 08.00 óráig

Veresegyház Város Önkormányzata, a Fabriczius József Általános Iskola
és a Veresi SpinRacing ebben az évben is megrendezi a már hagyományos,

12 órás éjszakai úszást és a SpinRacing, Spinning maratont!
HELYSZÍNE: MÉZESVÖLGYI ISKOLA

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

csapatainak (úszásban maximum 12 fő, SpinRacingben 2 fő) nevezését.

NEVEZÉSI DÍJ: 
RÉSZTVEVŐKÉNT EGY CÍPŐDOBOZBA CSOMAGOLT

KARÁCSONYI AJÁNDÉK! 

(Az ajándékokat, veresegyházi családoknak ajánljuk fel!)

18 év alatti csapattagok esetén a csapatvezetők felelőssége a szülői beleegyezés beszerzése!
A létesítmény adta lehetőségek miatt úszásban 10 csapatot tudunk fogadni.

A SpinRacing, Spinning maraton 21.00-tól 01.00 óráig tart, ahol a résztvevők egymást
váltva teljesítenek, DIÓSI PÉTER vezényletével. A mindenféle teremkerékpár elemekkel

vegyített mozgásanyagot különböző zenei stílusok szerint összeállított zenére végzik
a résztvevők, akik tetszés szerinti időbeosztással válthatják egymást!

Egyéb meglepetés elemek!  ELŐZETES REGISZTRÁCIÓ SZÜKSÉGES!

A sportrendezvényen a csapatok gondoskodnak értékeik megőrzéséről, saját ellátásukról
és az éjszakai pihenéshez szükséges laticelről, takaróról vagy hálózsákról.

A rendezvényen mindenki saját felelősségére vesz részt!
A rendezvény ideje alatt az intézmény házirendje minden résztvevőre nézve kötelező!
Ennek értelmében, az épületben szeszesital fogyasztása, a sportterekben étkezés nem
megengedett, dohányozni a törvényi előírásoknak megfelelően, az arra kijelölt helyen,

az épületen kívül lehetséges!

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

VÉGSŐ NEVEZÉSI HATÁRIDŐ: 2017. december  4. (hétfő) 12.00 óra.

A kitöltött nevezési lapokat az alább megadott e-mail címre kérjük eljuttatni! 
ÚSZÁS: Szegedi Attila, 30 9303 281, trimackok2010@gmail.com

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

VÁRJUK NEVEZÉSEIKET! 
Bővebb információ: Baranyó Csaba 20 9749 686, sportreferens@veresegyhaz.hu

Világbajnok az Európai Sporthéten

Az Európai Sporthét keretében Bánhegyi Adrienn ugrókötél világbajnok
látogatott városunkba a KangaZone – Jumpplus World Veresegyház meg -
hí vására. Adrienn a Gyermekliget Általános Iskola diákjainak tartott egy
rendhagyó testnevelés órát, ahol megmutatta, milyen sokoldalú is ez a
sporteszköz, a legegyszerűbb, pár óra alatt elsajátítható mozdulatoktól
kezdve hosszú évek gyakorlásával mennyi trükköt lehet vele megcsinálni.
Természetesen a gyerekek megmozgatása sem maradt el, mindenki
kipróbálhatta a gyakorlatban is, mire képes az ugrókötéllel, akár egyéni-
leg, akár csapatban.

Azokat a gyerekeket, akik szeretnék kipróbálni ezt a remek sportot,
minden héten pénteken Szirmai Edit képzett Jumpplus World ugrókötél
oktató várja egy vidám, játékos, pörgős órára. a Mézesvölgyi Iskolában
További információ: ugrokotelfitnesz@gmail.com, vagy 06 20 471 7045

KANGAZONE – JUMPPLUS WORLD VERESEGYHÁZ
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TESTKEZELÉSEK
Vákuum masszázs (comb/fenék)
Cellulit masszázs  (comb/fenék) 
Mélymeleg terápia (comb/has/fenék)
Alakformáló masszázs (comb/has/fenék)

KOMBINÁLT TESTKEZELÉSEK
Cellulit masszázs + mélymeleg terápia 
Vákuum masszázs + mélymeleg terápia 
Cellulit masszázs + testtekercselés 
Vákuum masszázs + testtekercselés 

KOMBINÁLT CSOMAGOK
Kényeztető testpeeling-masszázs +

• testtekercselés iszappakolással
• vákuum masszázs/cellulit masszázs

Alakformáló stúdió • Cellulit kezelések

Molnár Adrienn (Zita Kozmetikában)
+36 20 311 93 94 • Veresegyház, Rózsavölgyi Márk utca 8.

Molnár Adrienn (Zita Kozmetikában)
+36 20 311 93 94 • Veresegyház, Rózsavölgyi Márk utca 8.

AKCIÓ
2017. év végéig havonta

November:
5 KEZELÉS

+1 ALKALOM AJÁNDÉK

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
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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

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

AKCIÓ! 
GIPSZKARTON 1,2 m×1,2 m 1240 Ft
CD (3 méter) 850 Ft/db
UD (3 méter) 530 Ft/db
Fehér beltéri falfesték 15 liter 5790 Ft
Színes beltéri FALFESTÉK 2,5 liter 3990 Ft
Fagyálló csemperagasztó 980 Ft
Felixbilis csemperagasztó 1740 Ft
Purhab 750 ml 1100 Ft
GIPSZKARTON, RIGIPS, PURHAB, SZILOPLAST, AKRIL, KÁTRÁNYLEMEZ

ÜVEG-, KŐZET-, ÁSVÁNYGYAPOT, DRÉNCSŐ, DRÉNLEMEZ,
ESZTRICHBETON, FALAZÓ-VAKOLÓHABARCS, CSEMPERAGASZTÓ

HOMLOKZATI HŐSZIGETELŐ RENDSZER
SZÍNKEVERÉS: vakolat, festék, lábazati anyag

FESTŐ-, KŐMŰVES SZERSZÁMOK, FA ÉS FÉM LÉTRÁK
NÁDSZÖVET, ÁGYÁSSZEGÉLY, LAMELLA KERÍTÉS,

ÁTLÁTÁSGÁTLÓ, GEOTEXTÍLIA, VAKONDHÁLÓ, KERÍTÉSEK
RUGALMAS, GYORS KISZÁLLÍTÁS!

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





Októberben történt

Fotó: Lethenyei László

Fotó: Lethenyei László

Sulibörze-iskolaválasztó program

Népművelők napja alkalmából köszöntötte az önkormányzat a kultúra területén
dolgozó munkatársakat. Eredményes munkájáért polgármesteri elismerésben
részesült: BOD NÁR ERZSÉBET gazdasági ve zető, CZIBULA ERI  KA nép mű ve lő,
JAKAB SÁNDORNÉ recepciós, PITTERSNÉ PITTLIK JULIANNA technikai
munkatárs és HAJ DU GYÖNGYVÉR könyvtáros.

Filmklub a Kölcsey Ferenc Városi Könyvtárban

Idősek napi ünnepség az Otthonban

A Gödöllő Környéki Regionális Turisztikai Egyesület
szakmai napja

Fotó: Lethenyei László

Fotó: Lethenyei László

Fotó: Lethenyei László

Fotó: Veréb

Fotó: Veréb

Wittenberg galaxis címmel a reformáció világába
kalauzolt Újvári László előadása

MaciZOO Ház néven, családja felajánlásával, Kéri Árpádné Eszter emlékére az általa gyűjtött macikból nyílt kiállítás a Medveotthonban


