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Ajánló

december 16.  18.00 órakor
Bach és fiai – Barokk fuvola koncert

(BARTHOLD KUIJIKEN, EWALD DEMEYERE
és MÁRTA NÓRA) a Szentlélek-templomban

•
december 17. 14.00 órától

Betlehemi Batyus Rendezvény az Agora Körrel
Székely kapu, Fő út 82.

•
18.00 órakor

A Betlehemi Láng érkezése – Szentlélek-templom
•

december 18.  18.00 órakor
Zeneiskola Karácsonyi hangversenye

veresegyházi Baptista Imaház
•

december 19. 17.00 órától
Mindenki Karácsonya– Városháza előtti tér

•
december 20.  18.00 órakor

Fabriczius József Általános Iskola
ünnepi hangversenye – Mézesvölgyi Iskola

•
december 22. 18.00 órától

Swing Karácsony – Honey Valley Big Band
Váci Mihály Művelődési Ház

•
december 23.  15.00 órakor

Új Bojtorján családi karácsonyi koncert
Váci Mihály Művelődési Ház

2018. január 6. 18.00 órától
Liget Ovi Bál – Váci Mihály Művelődési Ház

•
2018. január 13. 17.00 óra

Dr Csókay András előadása
Szentlélek-templom

•
2018. január 13. 19.00 órától

Menyecskebál – Váci Mihály Művelődési Ház
•

2018. január  14. 11.00 órától
Meseszínház – Váci Mihály Művelődési Ház

•
2018. január 20. 17.00 órától

Magyar kultúra napja –
45 éves a veresegyházi Népdalkör

Mézesvölgyi Iskola
•

2018. január 21. 17.00 órakor
A HÓKIRÁLYNŐ - meseelőadás

a Veresi Ifjúsági Színház előadásában.
Váci Mihály Művelődési Ház

•
2018. január 26. 18.00 órakor

a magyar kultúra napján
Matkovich Ilona „Egy anyu, meg két apu”

című zenés irodalmi estje
Kölcsey Ferenc Városi Könyvtár

•
2018. január 27. 19.00 órától

Latin Karnevál – Fabriczius József Általános
Iskola jótékonysági bálja

Mézesvölgyi Általános Iskola

Eseménynaptár 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

•
2018. január 5. (péntek) 19.00 óra

Női furcsa pár
•

2018. január 19. (péntek) 19.00 óra
Ne most, drágám!

•
2018. január 27. (szombat) 19.00 óra

Az egérfogó

•

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
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Igazán szép adventi ajándék a gyüle ke zet nek
a teljesen megszépült templom. Hogyan élik
meg ezt?
Ünnepünknek az értékét a lelkiség emeli. Egy
be ruházásnak a költsége természetesen pon-
tosan kiszámítható, kiszámított összeg, de az
összefogás, áldozatvállalás, alkotás, szeretés
mindezen felülálló.
Mi indokolta a felújítást, milyen fázisai vol tak
és mennyibe került?
Nagyon egyszerű a válasz. A teljes felújítást a
templom állapota indokolta. Veszélyessé vált a
te tő szerkezet, födém, villamos hálózat, és a fű -
tés rendszer is cserére érett. Tavaly tető cse rével
a teljes külső felújítást sikerült megvalósítani 20
millió forintból, és idén való sulhatott meg a bel -
ső felújítás 21 millió forintból. A templomkert ki -
alakítását (parkolók lét rehozása, parkosítás)
tel jes egészében az ön kormányzat végezte és fi-
nanszírozta.
Pontoson mi készült el idén?
Minden, amit a templomon belül látunk. Újra
lett festve az egész templom, restaurálásra ke rült
a csillár, falikarok és az oltárkép. Alkotó mun ka
is történt, gondolok ezalatt az a b la kok ra, melyek
gyönyörűek és önmagukért beszélnek.
Hány főt számlál jelenleg a veresegyházi kö -
zösségük?
Körülbelül 250 fős az evangélikus gyülekezet.
A felújított templom adhat-e új lendületet a
közösségi életüknek?
Már az előzmények és maga a felújítás is adott
új lendületet. Ha ezt tudjuk tartani a jövőben, jó
úton vagyunk.
Idén többszörösen is ünnep van, hiszen 500
éves a reformáció. Önök hogyan emlékeztek e
jeles évfordulóra?

Egyhetes programot szerveztünk és bonyolítot-
tunk le református testvéreinkkel. A program-
sorozat tartalmazott koncertet, előadást, közös
istentiszteletet.
Melyek a legfontosabb közösségi programjaik
és hogyan készülnek a karácsonyra?
Legfontosabb alkalmak az istentiszteletek, de
szoktunk tartani szeretetvendégséget is. Ka rá csony
előtt konkrétan részt szoktunk venni vá ro si ren-
dez vé nyeken, például közös gyer tya gyújtáson.
Kérem, meséljen egy kicsit magáról! Mikor
találkozott először a karácsonnyal és hogyan
éli meg napjainkban?
Egy tíz évvel ezelőtti karácsonyt hadd idéz zek.
Akkor született a fiam három lány után negye -
dik gyerekként december 21-én. Úgy ala   kult,
hogy szenteste napján napközben hoz hattuk
haza az újszülöttet. Az ünnepi isten tiszteleten a
prédikációmban elmondtam, hogy milyen fele -
me lő nekem a mai napon a karácsonyról pré di -
kálni. A karácsony teológi  ai üzenete mellett leg -
fontosabb az egymás megölelése. Az ölelés a
mai napig elérzé ke nyít.
A világunkat számos probléma tépi napja ink ban
is, mégis karácsonykor sokakat szám  ve tésre kész -
tet a kétezer éves történet. Az Evan   gé lium mely
üzenete lehet legin kább az, amelyik a ma em-
beréhez is célhoz érhet 2017 karácso nyán?
Ami hasonlítható volt Jézushoz közel kétezer éve,
az ma is az. Hogy hogyan nyilvánult meg az em-
berek irányába. Mindenkinek magának kell ke -
res nie, hogy hasonlít e valami az éle té ben a krisz-
 tusihoz.  Ami valamilyen mér ték  ben is hason lít
hozzá, azon áldás van. Az áldás a jel, vagy igazo -
lás. Sok jelet kívánok idén karácsonyra, és az ün-
nepet követő hét köznapokra.

KOVÁCS PÉTER

A hónap témája

Interjú ALBERT GÁBOR evangélikus lelkésszel

Fotók: Ruzsovics Dorina

„Ami hasonlít hozzá, azon áldás van”
December 2-án hálaadó istentisztelettel vette birtokába a veresegyházi evangélikus
gyülekezet az immáron kívül-belül megszépült templomát. A Nap utcai „ékszerdoboz”
szépségű templom körül a kerítés lebontásával kinyílt a tér és egyik legszebb épületévé
vált a városnak. Templomról, közösségről és hitről beszélgettünk advent idején ALBERT
GÁBOR lel késszel.
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Önkormányzat

163/2017.(X.18.) Kt. határozat:
1. A Képviselő-testület hozzájárul az Önkormányzat ki -

zá rólagos tulajdonát képező Veresegyház 5785/132/A/8
hrsz.-ú, 54,82 m2-es alapterületű, 308/10000 eszmei
hányadú társasházi lakásingatlan értékesítéséhez
(295 000 Ft/m2ár figyelembevételével) összesen 16 171 900
Ft vételáron Dévai Zsuzsanna Vevő részé re. Vevő az
in gatlan birtokába a végleges adásvételi szer ződés
aláírásával és a teljes vételár megfize té sével egy idő -
ben lép, Vevő lakásbérleti szerződése eddig az idő -
pon tig érvényben marad.

2. A Képviselő-testület elfogadja, hogy Vevő az előszer -
ző dés megkötésekor 1 500 000 Ft első vételárrész le -
tet fizessen meg, melyből Felek 1 000 000 Ft-ot fog  -
la  lónak tekintenek. A Magyar Állam képviseleté ben
eljáró MNV Zrt. nyilatkozatának megérkezését vagy a
nyilatkozattételre rendelkezésére álló 35 nap elteltét
követően Vevő 5 munkanapon belül köteles kifizetni
a fennmaradó vételárhátralékát (14 671 900 Ft-ot).

164/2017.(X.18.) Kt. határozat:
1. A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert,

hogy a FÓT-GÉP Kft.-vel (2151 Fót, Március 15. u. 4.)
a „Veresegyház, 097 helyrajzi szám alatt található inert
hulladék helyszíni újrahasznosítása” tárgyú szerző -
dést aláírja.

2. A képviselő-testület biztosítja a „Veresegyház, 097
helyrajzi szám alatt található inert hulladék helyszíni
újrahasznosítása” tárgyú munka 13 500 000 Ft +áfa
értékű pénzügyi fedezetét a 2017. évi költségvetés tar-
talékkeretének terhére.

3. A képviselő-testület úgy dönt, hogy a 2. pontban rög -
zí tett szerződéses kötelezettségvállalás abban az eset-
 ben írható alá, ha a pénzügyi fedezet rendelkezésre áll.

165/2017.(XI.09.) Kt. határozat:
A Képviselő-testület a 2017. évi költségvetés III. negyedévi
teljesítéséről szóló tájékoztatót elfogadja.

166/2017.(XI.09.) Kt. határozat:
A Képviselő-testület a 2017. évi költségvetés 2017.11.09-i
teljesítéséről szóló tájékoztatót elfogadja.

167/2017.(XI.09.) Kt. határozat:
1. A Képviselő-testület hozzájárul az Önkormányzat ki -

zárólagos tulajdonát képező Veresegyház 5785/143/A/11
hrsz.-ú, 48,62 m2-es alapterületű, 726/10000 eszmei
hányadú társasházi lakásingatlan értékesítéséhez
(295 000 Ft/m2 ár figyelembevételével) összesen
14 342 900 Ft vételáron Tímár Petra és Kirchner Ta -
más Vevők részére. Vevők az ingatlan birtokába a vég  -
leges adásvételi szerződés aláírásával és a teljes vételár
megfizetésével egy időben lépnek, Vevők lakásbérleti
szerződése eddig az időpontig érvényben marad.

2. A Képviselő-testület úgy határoz, hogy az előszer ző -
dés megkötésére csak abban az esetben kerülhet sor,
amennyiben az ingatlanra bejegyzett jelzálogjog jo-
gosultja, a TRAVILL INVEST Pénzügyi Szolgáltató Zrt.
a jelzálogjog törléséhez előzetesen, írásban hozzá -
járul.

3. A Képviselő-testület elfogadja, hogy Vevők az elő -
szerződés megkötésekor 1 000 000 Ft első vételárrész -
letet fizessenek meg, melyet Felek foglalónak tekin te-
nek. A Magyar Állam képviseletében eljáró MNV Zrt.
nyilatkozatának megérkezését vagy a nyilatkozatté -
telre rendelkezésére álló 35 nap elteltét követően Ve -
vők 5 munkanapon belül kötelesek kifizetni a fenn -
maradó vételárhátralékát (13 342 900 Ft-ot).

168/2017.(XI.09.) Kt. határozat:
1. A Képviselő-testület hozzájárul az Önkormányzat ki -

zá rólagos tulajdonát képező Veresegyház 5785/145/A/4
hrsz.-ú, 48,73 m2-es alapterületű, 728/10000 eszmei
hányadú társasházi lakásingatlan értékesítéséhez

(295 000 Ft/m2 ár figyelembevételével) összesen 14
375 350 Ft vételáron Richter Ádám Vevő részére. Vevő
az ingatlan birtokába a végleges adásvételi szerződés
aláírásával és a teljes vételár megfizetésével egy idő -
ben lép, Vevő lakásbérleti szerződése eddig az idő -
pontig érvényben marad.

2. A Képviselő-testület úgy határoz, hogy az előszer ző -
dés megkötésére csak abban az esetben kerülhet sor,
amennyiben az ingatlanra bejegyzett jelzálogjog jogo-
sultja, a TRAVILL INVEST Pénzügyi Szolgáltató Zrt. a
jelzálogjog törléséhez előzetesen, írásban hozzá járul.

3. A Képviselő-testület elfogadja, hogy Vevő az előszer -
ző dés megkötésekor 1 500 000 Ft első vételárrészletet
fizessen meg, melyből Felek 1 000 000 Ft-ot foglaló-
nak tekintenek. A Magyar Állam képviseletében eljáró
MNV Zrt. nyilatkozatának megérkezését vagy a nyi-
latkozattételre rendelkezésére álló 35 nap elteltét kö -
vetően Vevő 5 munkanapon belül köteles kifizetni a
fennmaradó vételárhátralékát (12 875 350 Ft-ot).

169/2017.(XI.09.) Kt. határozat:
1. A Képviselő-testület hozzájárul az Önkormányzat ki -

záró lagos tulajdonát képező Veresegyház 5785/140/A/8
hrsz.-ú, 48.84 m2-es alapterületű, 730/10000 eszmei
hányadú társasházi lakásingatlan értékesítéséhez
(295 000 Ft/m2 ár figyelembevételével) összesen
14 407 800 Ft vételáron Fejér Andor Vevő részére. Ve -
vő az ingatlan birtokába a végleges adásvételi szer ző -
dés aláírásával és a teljes vételár megfizetésével egy
idő ben lép, Ve vő lakásbérleti szerződése eddig az idő -
pontig ér vényben marad.

2. A Képviselő-testület úgy határoz, hogy az előszer ző -
dés megkötésére csak abban az esetben kerülhet sor,
amennyiben az ingatlanra bejegyzett jelzálogjog jogo-
sultja, a TRAVILL INVEST Pénzügyi Szolgáltató Zrt. a
jelzálogjog törléséhez előzetesen, írásban hozzájárul.

3. A Képviselő-testület elfogadja, hogy Vevő az előszer -
ző dés megkötésekor 1 000 000 Ft első vételárrészletet
fizessen meg, melyet Felek foglalónak tekintenek. A
Ma gyar Állam képviseletében eljáró MNV Zrt. nyi-
latkozatának megérkezését vagy a nyilatkozattételre
rendelkezésére álló 35 nap elteltét követően Vevő 5
munkanapon belül köteles kifizetni a fennmaradó
vételárhátralékát (13 407 800, Ft-ot).

170/2017.(XI.09.) Kt. határozat:
A Képviselő-testület hozzájárul „településfejlesztési cél-
lal (a település közigazgatási határára véderdő-telepítés
lehetőségének biztosítása érdekében)” – a Veresegyház
külterület, 014/63 hrsz.-ú, szántó művelési ágú ingatlan
„ +” tulajdoni hányadának megvásárlásához Soós János-
nétól 300 Ft/m2, 310 800 Ft vételáron. A vételár kifi ze té -
se a 2017. évi költségvetés tartalékkerete terhére tör - ténik
meg.

171/2017.(XI.09.) Kt. határozat:
A Képviselő-testület hozzájárul „településfejlesztési céllal
(tervezett elkerülő út mellett később kialakítható iparterület
biztosítása érdekében)” – a Veresegyház külterület, 048/64
hrsz.-ú, szántó művelési ágú ingatlan 1/1 tulajdoni hánya -
dának megvásárlásához 300 Ft/m2, 633 000 Ft és a Veres-
egyház külterület, 048/75 hrsz.-ú, szántó művelési ágú

ingatlan 1/1 tulajdoni hányadának meg -
vásár lásához Soós Jánosnétól 300 Ft/m2,
734 100 Ft vételáron. A vételár kifizetése a 2017. évi költ-
ségvetés tartalékkerete terhére történik meg.

172/2017.(XI.09.) Kt. határozat:
A Képviselő-testület hozzájárul „településfejlesztési céllal
(tervezett elkerülő út mellett később kialakítható iparterület
biztosítása érdekében)” – a Veresegyház külterület, 059/11
hrsz.-ú, szántó művelési ágú ingatlan „+” tulajdoni hánya dá-
nak megvásárlásához 300 Ft/m2, 815 400 Ft és a Veresegyház
külterület, 059/12 hrsz.-ú, szántó művelési ágú ingatlan 1/1
tulajdoni hányadának megvásárlásához Soós Jánosnétól 300
Ft/m2, 814 200 Ft vételáron. A vételár kifi zetése a 2017. évi
költségvetés tartalékkerete terhére tör ténik meg.

173/2017.(XI.09.) Kt. határozat:
1. A Képviselő-testület a sportegyesületek, civil szer ve ze -

tek, magánszemélyek részére a 2017-es évi költség ve -
tésében működési, eszközfejlesztési támogatásként
10 M Ft összeget állapított meg.

2. A Képviselő-testület a Fabriczius Alapítvány által be -
adott pályázatra – a Művelődési, Ifjúsági, Informatikai
és Sport Bizottság javaslata alapján – a megállapított
keretből 800 000 Ft összegű támogatást biztosít.

174/2017.(XI.09.) Kt. határozat:
A Képviselő-testület a Támaszpont MOPKA 2017. III. ne-
gyedévi beszámolóját elfogadta.

175/2017.(XI.09.) Kt. határozat:
A Képviselő-testület hozzájárul, hogy Veresegyház Város
Önkormányzata pályázatot nyújtson be a Magyar Ál-
lamkincstár felé a rendkívüli önkormányzati támogatás
keretében igénybe vehető „Műszakpótlék bérintézkedés
szociális társulás tekintetében” jogcímen.

176/2017.(XI.09.) Kt. határozat:
A Képviselő-testület – az előterjesztés mellékletét képező
Megállapodást elfogadva a Veresegyházi Regionális
Szenny vízrendszerre vonatkozóan – a Veresegyház és
Környéke Szennyvízközmű Társulásnak megadja a kép -
viseleti jogosultságot.

177/2017.(XI.24.) Kt. határozat:
1. A Képviselő-testület a közalkalmazottak jogállásáról

szóló 1992. évi XXXIII. törvény 23. §-a alapján öt évre
szóló – 2018. január 1-jétől 2022. december 31-ig –
meg   bízza Vigh Eleonóra, 2112 Veresegyház, Ország-
bíró u. 4. szám alatti lakost a Meseliget Bölcsőde intéz -
ményvezetői feladatainak ellátásával.

2. A Képviselő-testület Vigh Eleonóra havi illetményét az
alábbiak szerint állapítja meg: alapilletménye: 319 725
Ft, intézményvezetői pótlék: 109 985 Ft, munkáltatói
döntésen alapuló illetménykiegészítés: 20 000 Ft
Illetménye összesen: 449 710 Ft.

178/2017.(XI.24.) Kt. határozat:
1. A Képviselő-testület hozzájárul a Veresegyház bel-

terület 25 hrsz.-ú, az Önkormányzat kizárólagos tulaj -
donát képező kivett „lakóház, udvar” besorolású in -
gat lan „irodaépület, udvar” meg ne vezésűre történő
átvezetéséhez a földhivatali ingatlan-nyilvántartásban.

Értesítem a Tisztelt Lakosságot, hogy a POLGÁRMESTERI HIVATALBAN
2017. DECEMBER 21. (csütörtöktől)
2017. DECEMBER 29. (péntekig)

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

Tisztelettel: Garai Tamás jegyző

VERESEGYHÁZ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK HATÁROZATAI
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A VERESEGYHÁZI POLGÁRMESTERI HIVATAL
2 fő (1 főállású és egy részmunkaidős)

munkatársat keres
KÖZTERÜLET-FELÜGYELŐ GYAKORNOK 

munkakör betöltésére.
A Veresegyházi Polgármesteri Hivatal olyan, elsősorban helyi lakosok je-
lentkezését várja, akik a rend, a közbiztonság, a közlekedésszervezés és
az ezekhez kapcsolódó közterület-felügyelői pálya iránt elhivatottságot
éreznek, azonban ilyen irányú szakképzettséggel még nem rendelkeznek
és ennek megszerzését követően szívesen dolgoznának közterület-
felügyelői munkakörben.

Amit elvárunk a pályázótól: 
• legalább középfokú végzettség (érettségi bizonyítvány)
• a közterület-felügyelői képesítés megszerzése (képzési idő 2 hónaptól) 
• tanulmányi szerződés megkötése a munkáltató feltételei szerint
• városi helyismeret,
• a gyakornoki időt követően többműszakos (délelőtt, délután)

munkarend vállalása
• a közszolgálati jogviszony létesítése után legalább három évig jogvi -

szonyát a munkáltatónál fenntartja. 
• B kategóriás jogosítvány, balesetmentes szgk. vezetői gyakorlat
• felelősségérzet és hivatástudat

Amit nyújtunk: 
Tanulmányi szerződés megkötésével biztosítjuk:
• a betanulási és a képzési idő alatt garantált bérminimum kifizetését

(bruttó 161 000 Ft/hó összegben)
• képzés és vizsga költségeit 
• a közterület-felügyelői vizsga sikeres teljesítése után határozatlan

idejű közszolgálati jogviszony létesítése a Polgármesteri Hivatallal,
ennek megfelelően a közszolgálati tisztviselőkről szóló törvényben
foglaltak szerinti besorolás/bérezés,

• a közterület-felügyelői munkakör ellátásához szükséges felszerelés
(egyenruha), valamit – szükség szerint – gépkocsi biztosítása.

A pályázat benyújtásának határideje: 2017. december 31. 
A munkakör 2018. január 1-jétől

illetve a képzések indulásának függvényében tölthető be. 

A pályázattal kapcsolatban további információt
a 28 588 602-es telefonszámon adunk.

A fényképpel ellátott pályázatokat a hozzá kapcsolódó mellékletekkel
együtt elektronikus úton Gregus Hajnalka humánpolitikai referens

részére lehet megküldeni a gregus.hajnalka@veresegyhaz.hu címre.

GARAI TAMÁS JEGYZŐ

Az idejében felismert melldaganat gyógyítható!
A korai felismerés eszköze a

MAMMOGRÁFIÁS
SZŰRŐVIZSGÁLAT
A Veresegyházon lakó, 45–65 éves nők,

akiknek az utolsó mammográfiás vizsgálata
óta eltelt két év, meghívólevelet kapnak,
amin szerepel, hogy mikor várják őket

a FLÓR FERENC KÓRHÁZBAN
(2143 Kistarcsa, Semmelweis tér 1. telefon: 36 28 507 126)

vizsgálatra.
Vegyen részt Ön is a mammográfiás szűrővizsgálaton!

A szűrővizsgálat térítésmentes.

Információ:
Budapest Főváros Kormányhivatala 

Népegészségügyi Főosztály
telefon: 06 1 465 3823

A lehetőség adott! Éljen vele!  2017. december 1–21.

2. A Képviselő-testület felkéri a Jegy -
 zőt, hogy jelen határozatban foglaltak
alapján az ingatlan ingatlan-nyilván-

tartás szerinti megnevezésének megváltoz-
tatására az ingatlanügyi ható ság hoz kérelmet nyújt son
be, illetve a szükséges átvezetést az Önkormányzat va -
gyonkataszterében tegye meg.

179/2017.(XI.24.) Kt. határozat:
A Képviselő-testület a Veresegyház Városi Sportkör által
építendő kosárlabda csarnok kivitelezéséhez biztosítja a
telekmegosztással létrejött Veresegyház 6401 m2-es 9796
hrsz.-ú területet.

180/2017.(XI.24.) Kt. határozat:
A Képviselő-testület a Veresegyház Városi Sportkör ré -
szére a megvalósítás önerejéhez szükséges 268 millió Ft-
ot 2018. évi költségvetésében az alábbi ütemezésben
biztosítja 2018. május: 42 M Ft, 2018. augusztus: 180 M Ft,
2018. október:  46 M Ft.

181/2017.(XI.24.) Kt. határozat:
1. A Képviselő-testület a Veresegyház Városi Sport kör

részére a kivitelezői számlák kiegyenlítéséhez az
ön erőn felül az alábbi ütemezésben átmeneti fi-
 nanszí rozást biztosít: 2018. október: 8 M Ft, 2018.
de cember: 54 M Ft, 2019. március: 54 M Ft, 2019.
május: 10 M Ft.

2. A Képviselő-testület hozzájárulásával az átmeneti fi-
nanszírozásban biztosított 126 M Ft-ot Veresegyház
Városi Sportkörnek 2019. június 28-ig kell vissza fi -
ze t nie Veresegyház Város Önkormányzatának.

182/2017.(XI.24.) Kt. határozat:
A Képviselő-testület hozzájárul, hogy a tulajdonában
lévő 9796 hrsz.-ú területre a Magyar Állam javára az in-
gatlan nyilvántartásba az igénybe vett TAO adókedvez -
mény mértékéig 15 év időtartamra jelzálogjog kerüljön
bejegyzésre.

183/2017.(XI.24.) Kt. határozat:
A Képviselő-testület hozzájárul, hogy a 2015. december
19-én jogerőre emelkedett PE-07D/EP/513-15/2015. ha -
tá ro zat számú „Veresegyház Budapesti u. 9796 hrsz.-ú
ingatlanon meglévő épület sportcsarnokká történő áta-
lakítás” tárgyú építési engedély jogutódlással átadásra
kerüljön Veresegyház Városi Sportkör részére.

184/2017.(XI.24.) Kt. határozat:
A Képviselő-testület hozzájárul, hogy a 2016. november
15-én jogerőre emelkedett UT/2063/16/2016 sz. hatá ro -
zat számú „Veresegyház Kézilabda Munkacsarnok Par -
ko lója” tárgyú építési engedély jogutódlással átadásra
ke rüljön Veresegyház Városi Sportkör részére.

185/2017.(XI.24.) Kt. határozat:
A Képviselő-testület jóváhagyja a 2018. évi villamos ener  -
gia beszerzés nettó 35 243 976 Ft-os költsége  fede ze tének
a 2018. évi önkormányzati költségvetés dologi kiadásainak
terhére történő tervezését.

186/2017.(XI.24.) Kt. határozat:
1. A Képviselő-testület a „Veresegyház Város 2018. évi vil-

lamos energia beszerzése” tárgyú közbeszerzési eljá -
rás sal összefüggésben az ALTEO Energiaszolgáltató
Nyrt., NKM Áramszolgáltató Kft., E.ON Energiake res -
ke delmi Kft., JAS Budapest Zrt., ELMŰ-ÉMÁSZ Ener -
gia kereskedő Kft. és az MVM Partner Zrt. ajánlattevők
benyújtott ajánlatát egyaránt érvényesnek, a lefolyta-
tott közbeszerzési eljárást eredményesnek nyilvánítja.

2. A Képviselő-testület a 2018. évi villamos energia be -
szerzés tekintetében az eljárás nyertesének az ALTEO
Energiaszolgáltató Nyrt. ajánlattevő ajánlatát hirdeti
ki nettó 16,62 Ft/kWh ajánlati árral.
A második legkedvezőbb ajánlatot adó ajánlat tevő -
ként az NKM Áramszolgáltató Kft.-t hirdeti ki nettó
16,63 Ft/kWh ajánlati árral.

187/2017.(XI.30.) Kt. határozat:
A Képviselő-testület a társulási megállapodás módo sítá -
sát és a módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt tár-
sulási megállapodást elfogadja.

188/2017.(XI.30.) Kt. határozat:
1. A Képviselő-testület a 164/2013. (X.31.) számú hatá -

rozatával elfogadott Helyi Esélyegyenlőségi Prog ra -
mot, a 230/2015. (X.30.) számú határozatával felül  -
vizsgálta és úgy dönt, hogy a program 2017. évi felül -
vizs gálata nem szükséges, a jelenleg hatályos Helyi
Esélyegyenlőségi Programot az Intézkedési Tervnek a
megvalósult intézkedésekkel történő kiegészítésével
és az intézkedések határidejének 2018. október 31-re
történő módosításával változatlan formában, a jelen-
legi tartalommal hatályban tartja.

2. A Képviselő-testület vállalja, hogy az esélyegyenlőségi
programban leírt kötelezettségeinek eleget tesz, a prog -
rammal összehangolja a település más vonatkozó
dokumentumait, valamint az önkormányzat fenn tar -
tásában lévő intézmények működtetését. A prog ram
végrehajtásába bevonja partneri kapcso lat  rend szerét,
különös tekintettel a köznevelés állami intézmény-
fenntartójára.

189/2017.(XI.30.) Kt. határozat:
1. A Képviselő-testület úgy dönt, hogy Kovács Péter

egyéni vállalkozóval a Veresi Krónika önkormányzati
újság 2018. évi lapszerkesztési és nyomdai előállítási
munkáinak megrendelése tárgyában vállalkozási szer -
ződést köt. Az újság havonta jelenik meg, a szerződés
12 lapszámra és 1 különszám kiadására vonatkozik.
A havi példányszám 7500 db. A 12 lapszámból 2 lap-
szám oldalszáma 36 oldal, a fennmaradó 10 lapszám
havi oldalszáma 32. A különszám 12 oldal terjedelmű.

2. A Veresi Krónika kiadására meghatározott szerződés
bruttó 17 454 200 Ft összegű pénzügyi fedezetét a
2018. évi költségvetés terhére szükséges tervezni.

190/2017.(XI.30.) Kt. határozat:
A Képviselő-testület a Veresegyházi Polgármesteri Hi-
vatal Etikai Kódexét elfogadja.

191/2017.(XI.30.) Kt. határozat:
A Képviselő-testület a lejárt határidejű határozatok vég -
rehajtásáról szóló beszámolót elfogadta.



6 2017. december

Városfejlesztés

BERUHÁZÁSI HÍREK

Fotó: Fári Fanni

Fotó: Fári Fanni

Fotó: Kisák Péter

IDŐSEK OTTHONA
Jó ütemben halad az Idősek Otthona konyhájának átépítése.

VÁROSI KARÁCSONYFA
Veresegyház városi karácsonyfáját idén özvegy Demendi Mihály -
nének köszönhetjük, aki a Mogyoródi utcából ajánlotta fel a meg kö -
zelítőleg 12-14 méter magas, körülbelül 40 éves ezüstfenyőt a célra.
Köszönjük szépen a nemes felajánlást!

TÁJÉKOZTATÓ!
Tájékoztatom a Tisztelt Lakosságot, hogy a helyi adóról szóló 1990.

évi C. törvény 2018. január 1-jétől módosításra került.
Az építményadóban egy új adótárgy kerül bevezetésre, mely szerint
adóköteles az önkormányzat illetékességi területén lévő ingatlanon el-
helyezett, a településkép védelméről szóló törvény szerinti reklámhor-
dozó. (Htv. 11/A.§). A törvény szerint, az adó alanya az, aki az év első
napján a reklámhordozó Polgári Törvénykönyv szerinti tulajdonosa.
(Htv.12./A.§). Az adókötelezettség a reklámhordozó elhelyezésére
vonatkozó hatósági engedély kiadását, engedély hiányában a reklám -
hor dozó ingatlanon való elhelyezését követő év első napján keletkezik.
Az adókötelezettség a reklámhordozó lebontása, eltávolítása vagy meg -
semmisülése, de legkorábban az adókötelezettség keletkezése évének
utolsó napjával szűnik meg. (Htv.14.§(5) Az adó alapja a reklámhordozó
reklámközzétételre használható, m2-ben – két tizedesjegy pontossággal
– számított felülete. (Htv.15./A.§). Az adó évi mértékének felső határa a
15/A. § szerinti adóalap esetén 12 000 Ft/m2.
Veresegyház Város Önkormányzat Képviselő-testülete élve a törvény
adta lehetőséggel az adó mértékét nulla Ft-ban határozta meg.
A döntés alapján adófizetési kötelezettsége nem keletkezik a reklám hor-
dozó tulajdonosának, de a bevallás benyújtása alól nem mentesül.

Kérem, akik 2018. január 1-jén Veresegyház Város illetékességi
területén lévő ingatlanon kihelyezett reklámhordozó

tulajdonjogával rendelkeznek, bevallásadási kötelezettségüket
teljesítsék az Önkormányzat honlapján elérhető

építményadó bevallási nyomtatványon 2018. január 15-ig.
Segítséget az Adóügyi Osztálytól kérhet ügyfélfogadási napokon

személyesen vagy a 28 588-617-es telefonszámon.
Garai Tamás jegyző

MEGHÍVÓ
2017. december 17-én, vasárnap 13.30 órai

kezdettel tartjuk a
„Virágos, tiszta Veresegyházért”

mozgalom

„Virágos, tiszta porta 2017”
díjkiosztó ünnepségét.

Helyszín:
Veresegyház, Hősök Parkja, Fő út 82-84.

Az ünnepségre szeretettel várjuk
az elismerésben részesülő porták képviselőit,

kedves ismerőseiket és minden érdeklődőt.

Gratulálunk a díjazottaknak és köszönjük,
hogy munkájukkal

VÁROSUNKAT SZEBBÉ TETTÉK.

ÖSSZKÖZMŰVES
ÉPÍTÉSI TELKEK

Veresegyház Erdőkertessel határos részén,
a Viczián-telepi vasúti megállóhelytől pár száz méterre

újonnan kialakított Forrás utcában,
összközműves építési telkeket parcellázott az Önkormányzat.
A nyugodt, fás, ligetes környezetben fekvő 12 db építési telek

742 és 847 m2 közötti területnagysággal rendelkezik.
Az építési telkek eladási ára:

12 000 Ft +27% áfa négyzetméterenként.
Érdeklődni lehet:

Moldvay Miklós főmunkatársnál a 28-588-648 telefonszámon,
vagy a moldvay.miklos@veresegyhaz.hu email címen.
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BEMUTATJUK KÉPVISELŐINKET 11.

Ennyire nehéz dolgom egyik képviselővel
sem volt. A találkozót hónapok óta pró bál -
juk egyeztetni. A nehézség abból adódik,
hogy kétórányi időt kérek a beszélgetésre
és most már nincs mód a halogatásra.
Késő es te van, amikor leülünk, a végén
pe dig ki de rül, hogy a beszélgetésre terve -
zett időt megduplázzuk. A sorban az utol-
sóként megkeresett képviselő dr. Marik
György háziorvos.
Felkérték vagy önként jelentkezett erre a
feladatra?
Már az előző ciklusban képviselő voltam,
akkor a FIDESZ támogatásával, bár nem vol -
tam a pártnak a tagja. Akkor is egyéniben ju-
tottam be a testületbe. A korlátokat nehezen
fogadom el, a véleményemet meggyő ződés -
ből képviselem. Néhány esetben ez konflik-
tust okozott és nem volt meglepő, hogy négy
év múlva nem alakult ki szoros együtt mű -
kö dés közöttünk.
Az ÉVÖGY-gyel a kapcsolatom régi. Részben
a sport miatt, másrészt azokban az akciók-
ban, amikor rászoruló, hátrányos helyzetű
embereken, családokon segítettek, sokszor
részt vettem. Ez a társaság 2014-ben indított
először jelölteket a választásokon. A Ligetek-
ben, ahol laktam, vállaltam a megmérette -
tést, mert szerettem volna felmérni, hogy
mek kora a támogatottságom. Egészen kis
kam pánnyal, meggyőző eredménnyel jutot-
tam be a testületbe. Az első négy év meg erő -
sítette érdeklődésemet a képviselői munka
iránt, megtetszett a város vezetésének, irá -
nyí tásának sokrétű feladata.
Hogyan fér bele egy orvos zsúfolt program -
jába az esetenként több órán át tartó ülés?
Mindig sokat dolgoztam, a napi rendelések
mellett többször ügyelek, sőt Veresen kívül
van három rendszeres szakmai elfoglaltsá-
gom. Mindezek mellett igyekszem részt ven -
ni az üléseken, bár szeretném elérni, hogy a -
zok inkább az esti órákban, a mun kám el vég -
zését követően kerüljenek meg ren de zés re.
Mennyire van módja felkészülni? Vagy
meg kérdezem másként: van idő esetenként
egy-egy témában mélyebbre ásnia magát a
testületi ülés előtt?
A rendkívüli ülések – amiből elég sok akad –
ne kem rendre indokolatlannak tűnnek,
mert kevés idő jut az elmélyült felké szü lés -
re. Az apparátus tagjai természetesen min-
den esetben készséggel segítenek, ezért ha
van rá idő, elég ismeretet szerezhetünk.
Milyen a kapcsolata, az együttműködése a
képviselőtársakkal, más frakciókkal?

Az együttműködést kifejezetten jónak
tartom. Én akkor hallatom a hangomat,
ha azt indokoltnak tartom. Ezt a kép -
vi selő társaim respektálják. Minden
problémát sikerül tisz táznunk, ese ten -
ként közös álláspontot is ki tudunk alakí-
tani.
Melyik a választókerülete?
A Ligetek. Az önkormányzatiság egyik hibá -
ja úgy gondolom, hogy az egyéni képviselő -
nek kevés beleszólása van a körzete dol gai  -
ba, pedig kellene, hogy legyen feladata és fe -
lelőssége. Igazából csak apró dolgokban tu -
dunk segíteni.
A közelmúltban aláírásgyűjtés indult a Li ge -
tekben, hogy ne épüljön több társasház. Ezt
magam is támogatom. Azzal egyetértek,
hogy a város fejlődését nem szabad megállí-
tani, azonban a szabályozott fejlesztést szük -
  ségesnek tartom. Szerencsére a sor há zak é -
pítésére alkalmas területek elfogytak, legfel-
jebb foghíjak beépítése során épülhetnek
kisebb társasházak.
Hogyan tartja a kapcsolatot a körzete lako-
saival?
Mindenki ismeri a telefonszámomat, keres-
nek is személyes vagy közérdekű problé -
mákkal. Kicsit csalódással veszem tudo má -
sul, hogy a lakosok kevéssé érdeklődnek a
város dolgai iránt, amin mindenképpen sze -
retnék változtatni.
Milyennek ítéli meg a város gazdálko dá sát,
fejlődésének ütemét, a tervezett beru há zá-
sokat?
A város jó irányba fejlődik. A polgármester úr
által kijelölt és felvázolt fejlődési irány jó, de
úgy látom, hogy ennek a valós élethez egy re
kevesebb köze van. Megváltozott a po litikai
és gazdasági környezetünk, ma má sok a vá -
ros lehetőségei, mint akár néhány évvel eze -
lőtt. Az adósságkonszolidáció óta eltelt négy
év alatt ismét 3,5 milliárdnyi adósságot hal-
moztunk fel, ami jelentősen veszélyezteti a
fej lesztéseket, de a mindennapi működést is.

A pénzügyi tervezés jelenleg nem azzal a
gondossággal zajlik, ahogy az szerintem el -
várható volna.
Milyen tervekkel készül a következő vá -
lasztásra?
Sokat tanultam a városról és jelenleg érzé ke -
lek bizonyos úttévesztést, a helyzet óva tos -
ságra int, és nagy odafigyelést kíván. Van
ar ról elképzelésem, hogy milyen esz kö zök -
kel lehetne megfékezni az eladósodást és a
város gazdálkodását hogyan lehetne új fejlő -
dé si pályára állítani. Egy ilyen új korszak
szá momra felkínálja azt a lehetőséget, hogy
a város vezetését elvállaljam. Úgy gondo-
lom, hogy a jelenlegi képviselők többségével
tudnék együtt dolgozni.
Meséljen, kérem a családjáról, a hobbijá -
ról?
Kiegyensúlyozott, boldog házasságban é -
lünk feleségemmel és öt gyermekünkkel.
Úgy érzem, hogy hosszú évek után teljes
éle tet élek.
Imádom a vizet, a természetet. Gyermekko-
rom óta vonzódok a Balatonhoz, itt tanul-
tam meg vitorlázni. A Balaton-felvidéken
van egy tanyánk, fákkal, réttel, virágokkal.
El tudom képzelni azt az időt, amikor ide vo -
nulok vissza. De addig sok a tennivalóm,
amihez érzek elég erőt és bátorságot. Uta-
mon egy régóta dédelgetett mondat vezet:
Az égi atya életed fonalát megfonta, a fé le -
lem nem segít!

MOHAI IMRE

Fotó: Lethenyei

ÉVÖGY

December 17.

Dr.Marik György
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ÉPÍTKEZŐK FIGYELEM!TÁMOGATÁS

A sajtótájékoztatón Jobban Eszter főigaz gató nak, az intézmény je-
lenlegi működését felvázoló ismertetője után megtudtuk, hogy az
Európai Uniós források eddig jobbára a leszakadó régiók egészségü-
gyi fejlesztését támogatták. A Buda pes ten és környékén élő, közel
4 millió ember ellátásának javítására ezért a kormányzat részé ről az
idén indult és 2026-ig tartó, több száz milli árd forintos Egészséges
Budapest Program a fő  város és Pest megye eddigi legnagyobb egész -
ség ügyi fej lesztési projektje – hangsúlyozta dr. Ladányi Márta, az
Emberi Erő for rások Minisz tériumának egész ség ügyi ágazati koor -
dinációs he lyettes államtitkára. Ennek keretében felépíte nek egy tel-
jesen új kórházat Budapesten, meg újí  tanak több szakrendelőt és
huszonöt társ kórházat.

Az idén már 40 milliárd forintot fordított a kormány kórházfej -
lesztésekre, további mintegy 24 milliárd forintot pedig hét budapesti
és főváros környéki szakrendelő fejlesztésére.

Ezen fejlesztések sorába illeszkedik, az elsők kö zött, a veresegy-
házi fejlesztés, tájékoztatott Tuzson Bence államtitkár. Az állami tá-
moga tásnak köszönhetően már az idén elkezdődhet a veresegyházi
szak ren delő megújítása. Új épületrészt alakítanak ki, megújulhat az
egynapos sebészet, és orvosi eszközöket is beszerezhetnek.

Épületgépészeti felújítást is terveznek, digitalizálják a képalkotó
diagnosz tikai eljárást, amivel már csatlakozhat az elektronikus
egészségügyi szolgáltatási térhez az intézmény. Miközben termé -
szet szerűen hasznosítani kívánják a gyógyá szatban a veresegyházi
termálvizet is.

A fejlesztések várhatóan 2020 második felére fejeződnek be, ek -
kor ra újulhat meg teljes egé szé ben a jelenleg állami fenntartású
rendelő in tézet. Lapunk folyamatosan tájékoztatni fog a programról.

VERÉB JÓZSEF–KOVÁCS PÉTER

Fotó: Veréb

430 MILLIÓ FORINTOS
FEJLESZTÉSI PROGRAM
INDUL A MISSZIÓBAN

Mintegy 430 millió forintnyi fejlesztési tá-
mogatást kap a veresegyházi Misszió Egész -
ségügyi Központ az Egészséges Budapest
Prog ram keretében – közölte Tuzson Bence
kormány zati kom muni kációért felelős államtitkár és a térség
országgyűlési képvise lője a november 30-án, a Misszióban megtar-
tott sajtótájékoztatóján.

ARCULATI KÉZIKÖNYV
Veresegyház város arculati kézikönyve és településképi rende le té nek
tervezetéről Pásztor Béla polgármester úr 2017. november 22-ére lakossági
fórumot hívott össze. A 2018. január 1-jén hatályba lé pő do  ku mentumokat,
– amelyek városunk honlapján is megis mer   he tőek – Zsigmond László
főépítész elnökletével Dénes Katalin épí tészmérnök tárta az érdeklődő tu-
catnyi szakember és városlakú elé.

A 2017. év elejétől számos építésügyi norma változott. Így az épített
környezet alakításáról és védelméről szóló törvény is, amely beve zette az
egyszerű bejelentés intézményét a 300 m2 alap terü letet meg nem haladó
építmények esetében. Ez azonban nem jelent korlátlan építési szabadsá-
got. Épületeinknek bizonyos mű szaki előírásoknak és esztétikai fel té te -
leknek kell megfelelniük, harmo ni kusan illeszkedve a környezetükhöz is.
Ehhez adnak a lakos ság nak eligazodási pontokat a most készült alábbi
tervezetek.

Az arculati kézikönyv ajánlásaival és a különböző karakterű te rü letek
lehatárolásával építészeti értékeinek megismertetésével nyújt segítséget
a jövőben építkezni, felújítani vagy átalakítani kí vánóknak. Nem titkolt
célja a kézikönyvnek a szemléletformálás, a tele pü lésképi rendelet szak-
mai megalapozása. A településkép védelméről szóló rendelet a telepü lés -
kép védelmének azon elemeit és szabályait tartalmazza, amelyeket a
fészekrakó lakosságnak és vállalkozásoknak kötelezően be kell tartaniuk.
A köve tel mények teljesítése az építtető, a tervező és a kivitelező egyetem-
leges felelőssége. De lássuk, melyek is ezek?
Az egész városra vonatkozó előírások 
A meglévő épületeknek méretben, tetőformájukkal, színükkel illesz  ked-
ni ük kell a szomszédos épületekhez. A hagyományos szí ne  zési és tető fe -
dési anyagokat kell előtérbe helyezni. Új ma gas te tők re szürke beton -
cserép, pala nem tehető. Utca felőli kerítéseknél tömör fal, lemez, beton -
elemek nem használhatók. Az oldalsó kerítések csak áttörtek lehetnek.
Üzletenként legfeljebb egy cégér, vagy cég tábla helyezhető el az épület
homlokzatán, amely nem haladhat ja meg a 2,5 m2-t. A tervezet megkülön-
böztet telepü lésképi véle mé nyezési eljáráshoz és bejelentéshez kötött e se -
teket, melyeket a polgár  mesternek címezve az építészeti-műszaki terv vel
együtt kell be   nyújtani. Az elkészült építményt az építés befeje zését követő
15 napon belül be kell jelenteni. 
Melyek ezek az esetek?
Településképi véleményezési eljáráshoz kötött esetek 
Új építmény építése, meglévő építmény szintterület növekedését ered mé -
nye ző bővítése (tetőtér beépítés is), meglévő építmény kül ső megjele -
nítését érintő átalakítása, és helyi védett értéket érintő építési tevékenység.
Legalább egy alkalommal kötelező szakmai konzultációt kell kérni a
főépítésztől, ha a tervezett építés egyszerű bejelentéshez kötött, helyi
védelemre javasolt építményt érint, vagy helyi védett területen található.
Településképi bejelentéshez kötött esetek
• építmény átalakítása, felújítása, helyreállítása, korszerűsítése, hom-

lokzatának megváltozása,
• meglévő építmény utólagos hőszigetelése, homlokzati nyílás zá ró cse -

réje (ha osztást vagy színt érint), a homlokzat felületkép zésé nek meg -
vál tozása, felújítása, átalakítása, 

• meglévő épületek, építmények építési engedély nélkül végezhető
felújítása, helyreállítása, korszerűsítése,

• cégtáblák, hirdetőtáblák, reklámhordozók elhelyezése,
• építmény, jelzőtábla (közlekedési kivételével), szobor, emlékmű,

kereszt, emlékjel építése, elhelyezése közterületen (6 m alatt),
• telek természetes terepszintjének megváltozása,
• telek közterület felőli határán kerítés építése, szerkezeti változása,

kerítéskapuk áthelyezése és létesítése,
• helyi védett építményeken végzendő munkálatok. 
Településképi bírságot a polgármester szabhat ki a településképi bejelen-
tések elmulasztása, a bejelentéstől eltérően megvalósított építési tevé keny -
ség, elutasító döntés, vagy felszólítás ellenére kivitelezett, bejelentéshez
kötött építési tevékenység esetén, a mulasztástól függően 1 000 000 Ft-ig
terjedhet, amely többször ismételhető mindaddig, amíg a szabálytalanság
megszüntetésre nem kerül. 
Városunk jövője érekében közös felelősségünk városunk esztétikus, egy sé -
ges képének, karakterének fenntartása és fejlesztése – polgármester úr sza -
vaival élve – úgy, hogy „az emberek érezzék jól magukat ott, ahol élnek.” 

RIMAI ÉVA

Önkormányzat
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MÚLTIDÉZŐ               SZABÓNÉ VANK ERZSÉBET GYŰJTEMÉNYÉBŐL

Karácsony Veresegyházon 1970 körül

Veresi Mikulás(ok)
Idén is megjöttek a Mikulások a Vá ros háza előtti térre, mel lé
páratlanul hangulatossá téve az ünnepséget, hó lepelbe burkoló-
zott aznapra Veresegy ház. És volt Ricsi bohóc, RépaRetek Mo gyo -
 ró gyerekműsor, kisvonatozás, manók, kram puszok, kenyér lán -
gos, tea, forralt bor. Minden, ami ily jeles vendégekhez dukál.
Vendégeken értve természetesen a sok csillogó szemű kisgye -
reket, akik számára a tér maga volt Meseország e hangulatos téli
rendezvényen.                         (FOTÓK: RUZSOVICS DORINA ÉS VERÉB JÓZSEF)
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VERESEGYHÁZI SIKER BRÜSSZELBEN
A veresegyházi Boros Borbála a Régiók Európai Bizottsága PES csoportjának „Az én
Euró pám, az en gem megillető jogok” címmel meg hirdetett 2017-es fotópályázatának
közönség díjasa lett.

 A Régiók Európai Bizottsága november 30-i
ple náris ülésének kezdete előtt a PES-csoport
átad ta a díjakat a 10. alkalommal meg ren-
 dezett éves fotó pályá zata nyerteseinek. „Az
én Euró pám, az engem meg illető jogok” té-
ma körében ama tőr és hivatásos fotósok
számára meghirdetett pá lyázatban arra kér -
ték a 18. életévüket be töl tött uniós lako so kat,
hogy egy fotóval fejez zék ki, hogy mit is je-
lent számukra ez a na gyon is aktuális kérdés.
Több mint 500 fotó érkezett az ez évi ver -
seny re. A közönségdíjat Borsos Borbála
nyer te Veresegyházról, aki 500 euró ér tékű
fotófelszerelést kap.

„A fotópályázatnak köszönhetően évről
évre egy re jobban lenyűgöz minket az euró-
paiak al ko tóképessége” – jelentette ki Ran-
del Länts, a PES-csoport tagja, Viljandi (Ész t -
ország) ön kormányzati képviselője és a
2017-es ver seny zsű ri jének elnöke. „Az idei
képek azt mu  tatták, hogy a polgárokat a
hata lommal való vissza élés, az erő szak és az

alapvető emberi jogokkal szembe ni fe nye -
getések kérdése foglalkoztatja. Ugyan ak kor
arról is tanúskodnak, hogy a polgárok között
nagyfokú a szolidaritás.” „A döntés nem volt
könnyű, és a zsűriben vita volt arról, hogy
milyen típusú képet akarunk díjazni és
kiemelni” – tette hozzá. „Végül úgy döntöt-
tünk, hogy 3 alap vető és egyetemes értékre
hívjuk fel a figyelmet, amelyek fontosak poli-
tikai családunk szá mára: ezek a vélemény -
nyilvánítás sza badsága, a békés világban
való élethez való jog és az ahhoz fűződő jog,
hogy azt szeressük, akit akarunk”.

Fotójával kapcsolatban Borsos Borbála el-
mondta: „A fényképet a Másállapotot a szü -
lé szet ben! mozgalom egyik rendezvényén
ké szí tettem, amelynek magam is aktivistája
vagyok. A moz galom küldetése, hogy együt -
tes változást idézzen elő az egyén, az ellá -
tórendszer és a társadalom szintjén, hogy a
nőköz pon tú ellátás meg valósuljon.”
Az idei nyertesek:

1. díj: Antje Bücker (Haltern am See, Néme-
tország)
2. díj: David Taquin (Frameries, Belgium)
3. díj: Adela Nistora (Brad, Románia)
Közönségdíj: Borsos Borbála (Veresegyház,
Magyar ország)             FORRÁS: PES.COR.EUROPA.EU

Kipróbálhattok stratégiai, logikai, ügyességi
társasjátékokat, kártyajátékokat.

Hozd el a kedvenc játékodat, játsszunk együtt!
Szeretettel várunk minden felnőttet, gyereket egy kis játékra!
2017. december 15. péntek 17.00–20.00 óra között

Veresegyház, Innovációs Központ II.em. 324-es terem

Veresi
Társasjáték Klub

SZOCIÁLIS DOLGOZÓK KÖSZÖNTÉSE
A szociális területen dolgozókat köszöntötte Veresegyház a
szociális munka napja alkalmából.
Elismerő emléklapot vehe tett át PIRKNÉ GÁSPÁR ERZSÉBET
ápoló, SZÁSZ FERENCNÉ gazdasági vezető és ÚJVÁRINÉ
TOMKA EDIT házigondozó.

A díjnyertes fotó
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MÚZEUMI HÍREK

A tervezés
és erőgyűjtés ideje

Régi adósságot törlesztett és nagy áldozatot
hozott a város, amikor ez év tavaszán mega-
lapította és június végén felavatta a Városi
Múzeumot. Ha valamivel jellemezni lehet az
elmúlt hónapokat, azt mondhatjuk, hogy az
itt élők hamar megszerették és magukénak
érzik az új muzeális gyűjteményt. Ezt mutat -
ja a „Szakrális értékeink” címet viselő nyi tó -
kiállítás népszerűsége, az azóta kapott sok-
sok helytörténeti emlékanyag és a segítők-tá-
mogatók növekvő száma.

A látszólag csöndesnek tűnő téli hónapok -
ban a Múzeum belső műhelymunkáján és a
2018-as esztendő megtervezésén van a hang -
súly. A meglévő muzeális értékek rendezése,
más közgyűjteményekben lévő veresi vonat -
kozású régészeti leletek és történeti tárgyak
adatainak, fotóinak összegyűjtése aprólékos
munkát igényel, de a későbbi eredményes
munkához (kiállítások, kiadványok, mú ze -
um  pedagógia) elengedhetetlen. Emellett cél
a múzeumok számára kiírt pályázatokon
való sikeres részvétel, javítandó a működési
és szakmai feltételeket.

A jövő év legfontosabb tervei között két
nagyszabású kiállítás szerepel. A márciusban
nyíló „Veresi gyerekek” című bemutató a te -
lepülés elmúlt évszázadairól mesél, a gyer-
me kek életmódját állítva a központba.

A városünnepre tervezett „Veresi aranyak”
kiállítás a város históriájának egészen külön-
leges tárgyi emlékeit vonultatja fel, zömmel
régészeti leleteket, pénzeket és ékszereket.
Mivel az utóbbi évek régészeti ásatásai arra
utalnak, hogy városunk alatt izgalmas em-
lékek rejtőznek. A Múzeum minden évre ter-
vez egy ásatást is: 2018-ban az Álomhegyen
fogunk dolgozni a váci régész kollégákkal.

Az említetteken túl érdemes megemlíteni a
múzeumi szolgáltatások körének kialakítását
(rendszeres kézműves foglalkozások, aján -
dék sarok, városismertető séták stb.), a ked-
velt múzeumi busztúrák szervezését és az
egy-egy helytörténeti téma feldolgozására
vállalkozó szakmai napokat.

Utóbbiak sorát a február 2-ra tervezett, a
családtörténeti emlékek megőrzésének fon -
tos ságát és mikéntjét bemutató múzeumi
rendezvény nyitja meg.

VARGA KÁLMÁN

Régen a parasztemberek az őszi betakarítá-
sok után a hosszú téli estéket használták ar -
ra, hogy maguk fonjanak, szőjenek. Hasz ná-
lati tárgyaikat természetes anyagokból ma -
guk készítették. Emlékszem gyerekkorom-
ból, amikor bajuszos nagyapám vessző ko -
sarat font és közben mesélt az unokáknak.
Csodálattal néztük, ahogy ujjai alatt formáló-
dott az alkotás. Azóta is vonzódom a kéz mű -
ves tárgyakhoz, a veresegyházi piacon min -
dig megcsodálom őket. Mennyi idő és türe -
lem kell elkészítésükhöz! 
A közelmúltban megtaláltam nagymamám
fületlen kosarát, elhatároztam, hogy készítek
rá egy új fület. Így jutottam el PETE ZSOLT
kosárfonó tanfolyamára. A Városi Múzeum-
ban tartott tanfolyamán kellemes társaság-
ban volt elsajátítható a kosárfonás technikája.
Már az első alkalommal sikerélményem volt,
mert egy kész tálcát vihettem haza diadalma -
san. A sikerért azonban meg kell dolgozni!
Meg kell ismerni a fűzfavessző tulaj donsá-
gait, a különböző formájú tárgyak alapjainak
el készítését, a fonás fogásait. Ehhez nyújt Pe -
te Zsolt végtelen türelemmel segítséget, és a
kitartóknak sikerélményt. De ki is Pete Zsolt?
Ajándéktárgy- és díszműáru készítő, aki a
General Electricben végzett főállású munkája
mellett elhivatottan oktatja a népi kultúra e
formáját. Gyerekkorában egy idős bácsitól
les te el a fonás fogásait. Akkor még a megél-
he   tését látta biztosítottnak ebben a mun ká -
ban, ma már csak saját és tanítványai örö mé -
re fon. Gyakran találkozni vele különböző

rendezvényeken, vásárokon. Beszélgetésünk
alkalmával a kosárfonás titkairól kérdeztem.

Honnan ered a kosárfonás?
Az ember a természet megfigyelése közben
ébredt rá a kosárfonás rejtelmeire, tanítómes -
tere többek között a fészekrakó madárvilág
lehetett. Magyarországon már a középkorban
virágzott a fonás mestersége. Elsősorban a kör -
nyezeti adottságok, a jó minőségű fűzfa vessző
és az emberekben rejlő kézműves kész ség az,
ami lehetővé tette hazánkban a ko sár  fonás el-
terjedését.
Mit adhat a ma emberének a kosárfonás?
Az ember ma is vágyik a természetes alap -
anyagú, praktikus és szép tárgyakra. Készí té -
sük közben kiszakadunk az egyre nagyobb
teret betöltő virtuális világból. Ráadásul a ma-
gunk fonta kosarakat jobban megbecsüljük,
mert tudjuk, hogy mennyi munkával jár az el -
készítésük. Közben pedig fejlesztjük kézügyes -
ségünket, kreativitásunkat. Ismerőseink elis -
meré sét is begyűjthetjük, ha egy szép saját ké -
szítésű kosarat ajándékozunk nekik. Nem utol -
só érv a kosár mellett az sem, hogy a mű anyag
szatyrokkal szemben környe zet barát, és a vá -
sárolt áru nem nyomódik össze benne.                             
Aki nem hiszi, próbálja ki kézügyességét szer -
dánként 17 és 20 óra között a Városi Mú zeum-
 ban. (Szentlélek tér 5. sz. alatt, a kato  likus
templomnál.) A fonáshoz az anyagot és a tu -
dást Pete Zsolt, az illatos teát, a süte ményt és
az otthonos hangulatot Szabóné Vank Erzsé-
bet biztosítja.                                         RIMAI ÉVA

VÁROSI MÚZEUM

Közélet

Fotó: Veréb

TALÁLKOZÁSOM PETE ZSOLT KOSÁRFONÓ SZAKOKTATÓVAL

Hagyományőrzés és sikerélmény:
ez a kosárfonás művészete
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Egyszer volt, hol nem volt… Volt egyszer egy
angol nagymama, aki, látva a világégés utáni
állapotokat, és megsajnálva a borzalmakról
mit sem tehető gyermekeket, összecsoma gol -
ta ajándékát egy cipősdobozba, és elküldte
egy szegény gyermeknek. Nem sejthette,
hogy egyszerű, de nemes tettét százak, ezrek,
milli ók követik majd, és, hogy a cipős do boz -
ba zárt szeretet áttör határokat, korokat, élet-
szemléleteket, és mozgalommá fejlődik.

A Cipősdoboz akció egy évtizede érte el ha -
zánkat, akkor még Nyugat-Európából ér ke zett
csomagokat kaptak karácsonyra – a Baptista Sze re tetszolgálat köz re mű -
kö désével – az arra rászoruló gyerekek. 2004-ben pedig a sze  re tet szolgálat
elindította hazánk első önálló akcióját és megszületett annak mottója:
„Tízezer gyermek karácsonya”. Ez akkor még elér he tetlen álomnak tűnt.
Az akció egyetlen gyűjtőponttal működött, postán vagy személyesen egy
kőbányai címre, a Szeretetszolgálat szociális irodájába lehetett eljuttatni a
csomagokat. 2006-ban már minden megyében volt egy helyszín, és értel-
met nyert a mottó is: a hazai adakozók száma elérte a tízezret – de sajnos
a rászoruló, karácsonyi ajándékban nem is re ménykedő kis gye rekek ennél
akkor is, ma is jóval többen vannak. 2010-re a főváros minden kerületében
és minden megyében több gyűjtő pontot létesítettünk. A szegény sorsú
kisgyerekekre gondolók komolyan vették és veszik ma is, hogy „Azt adja,
aminek a gyermeke is örülne”.

És, hogy kik kapják az ajándékokat? Az ünnepeket kórházban töltő,
nagycsaládban élő vagy éppen árva, tanyákon vagy kis falvakban él de -
gélő, fogyatékos iskolában tanuló vagy csonka családban nevelkedő, a
karácsony különlegességéről alig tudó gyermekek.

A Veresegyházi Baptista Gyülekezet 2015 óta tagja a Cipősdoboz akció
adománygyűjtő hálózatának.
Hogyan adományozhatsz te is cipősdobozt?
1. Keress egy jó állapotban lévő, üres cipősdobozt!
2. Döntsd el hány év körüli lánynak, vagy fiúnak szánod az ajándékod!
3. A cipősdobozt töltsd meg ajándékokkal! (Játékok, írószerek, higié-

niai eszközök, édesség, könyv.)
4. Az elkészült ajándékcsomagot csomagold be színes csomagolópapír-

ral (külön a tetejét és külön az alját), majd ragaszd le ragasztószalag-
gal, vagy kösd át zsineggel!

5. A dobozra írd rá, hogy milyen korú lánynak, vagy fiúnak szánod az
ajándékot! (Pl. „fiú 12”, vagy „lány 6”.)

6. Az elkészült ajándékcsomagot december 1. és 20. között juttasd el
az alábbi cipősdoboz gyűjtőhelyek valamelyikére!

• Veresegyház Kálvin Téri Református Iskola Veresegyház, Kálvin tér 2.
Ügyelet hétfőtől péntekig 7.40 és 16 óra között. A dobozok leadása az
iskola portáján lehetséges. Kapcsolattartó: Papp Krisztina 06 20 8868 960

• Veresegyház Baptista Gyülekezet Veresegyház, Hajnal utca 2/A.
Ügyelet: vasárnap 8 és 12 óra között valamint 16 és 18 óra között
Kapcsolattartó: Papp Krisztina, telefon: 06 20 8868 960
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Idén újra CIPŐSDOBOZ AKCIÓ
VeresegyházonMi is az a CityGuide

– Veresegyház?
Veresegyház és a környező települések lakossága folyamatosan vál-
tozik, nő. Sok az új lakos és a régiek közül is sokan nem ismerik
városunk minden üzletét, szakemberét, éttermét. 

A CityGuide – Veresegyház egy innovatív kezdeményezés váro-
sunkban, egy okostelefonokra, tabletekre készült helyi, folyamatosan
bővülő tartalommal működő információs alkalmazás.

Aki itt lakik, vagy csak ide látogat, annak ez egy kötelező és hasz -
nos alkalmazás. Az alkalmazást elsősorban városunk és a környező
négy település lakosai és az idelátogató turisták használhatják. Az
itt élők számára fontos, hogy problémáikra helyi megoldásokat kap-
janak, és tájékozottak legyenek a helyi eseményekről és hírekről is.

A CityGuide – Veresegyház által szeretnénk minden tőlünk telhető
támogatást megadni a helyi lakosságnak a mindennapi élethez szük-
séges információkkal, a helyi vállalkozásoknak pedig azt, hogy
hosszú távon, helyi potenciálokat kihasználva stabil működést va ló -
sít hassanak meg. Az alkalmazást már közel 3000 Veresegyházon és
környékén élő ember használja, és számuk napról napra növekszik.

Az alkalmazás kevés kategóriába csoportosítva, a látogató, illetve
a helybeliek szempontjából csak az adott településen elérhető ese -
ményeket, vállalkozásokat, boltokat, akciókat, híreket tartalmazza.

Ha a turista kategóriát választjuk, akkor egy célirányos, szűkített,
képekkel operáló megoldást kapunk. Ebben az opcióban nem lát ha -
tók azok a vállalkozások, melyek egy látogató szemével nem fon to -
sak. A helybeli kategóriában csak a meghatározott településen
működő helyi vállalkozások szerepelnek.

Minden, ami megjelenik valós és elérhető, ellenőrzött, szerkesztett
információ! Név, cím, elérhetőség, azonnal hívható telefonszám,
azonnali e-mail küldési lehetőség, leírás, kép, weboldal vagy Face-
book oldal hivatkozás, térkép, és ha van kapcsolódó akciós ajánlat.
Rendszerezve, de önállóan is kereshetők. Az alkalmazás átlagosan
1-2 havonta frissül, kiegészül új funkciókkal. A fejlesztés folyamatos,
dolgozunk a webes felületen való elérésen is, hogy akinek nincs
okostelefonja, az is tudja használni a számítógépén.

Töltse le és használja: Android telefonján jelentkezzen be a Google
Play áruházba, Apple eszközén az AppStore-ba majd a keresőbe írja
be „CityGuide – Veresegyház”. Az alkalmazás letöltése díjmentes!
Letöltés után használhatja is! Bízom benne, hogy hamarosan min-
den helyi lakos és számos turista okostelefonján ott leszünk.

BUZA NÓRA / CITYGUIDE – VERESEGYHÁZ VEZETŐ

ADVENTI KÉSZÜLŐDÉS
A ROYAL RANGERS CSERKÉSZCSAPATTAL!

Egy családi délután, sok-sok nevetéssel, vidámsággal
és a karácsonyi ünnepre való készüléssel.

Középpontban az Úr Jézus,
aki azért jött el, hogy az embereket visszavezesse Istenhez.

Kézműves foglalkozások, ajándék-készítés és karácsonyi finom-
ságok a Baptista Imaházban december 16-án 14.00–18.00-ig.

Várunk mindenkit szeretettel!
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A családban más is dolgozik az egészségügyben?                                                                                           
Az édesanyámon kívül két unokatestvérem választotta ezt a pá-
lyát, ők is ápolónők. Anyukám a komlói, majd a váci kórház
csecsemőosztályán egészen nyugállományba helyezéséig dol-
gozott. Édesapám bányász volt, miután a testvérei bányaomlás
következtében lent rekedtek az aknában, apukám szakított a
bányászélettel. Ekkor költöztünk át Vácra,
Gyerekkorában mi volt a kedvenc időtöltése?                                                
Az általános iskola mellett rendszeresen atletizáltam. Viszony-
lag elég későn, tizennégy éves koromban tértem át a kézilab-
dára, majd középiskolásként kosaraztam. Persze mint a legtöbb
jó hangú gyerek az általánosban én is voltam énekkaros, még a
rádióban is szerepeltünk.
A sport mennyire határozta meg az életét? Hogyan tudta össze-
egyeztetni a napi edzéseket a mindennapi munkával?                                                                                  
Nekem a sport mindig az életem középpontja volt. Már gyerek -
ként nagy hatással volt rám, ami a mai napig is tart. Miután a váci
Géza Király Téri Egészségügyi Szakközépiskolában leérettségiz -
tem, egy évig a baleseti utókezelőben, a váci kórházban asszisz -
tens kedtem. Ezt követően Sulyánszki Dezsőnek, a Váci Forte női
kézilabdacsapat edzőjének közbenjárására gépi adatrögzítőként
sportállást vállaltam, majd később pincérnőként dolgoztam. Köz -
ben levelező tagozaton középfokú közgazdasági képesítést sze -
rez tem. 1989-ben a Honvéd Kórház állományába kerültem, majd
1997-ig a Miskolci Megyei Kórháznál dolgoztam. Mindemellett a
kézilabda mindig jelen volt az életemben.
Volt olyan időszak amikor „pályahagyóként” főállásban kézi-
labdázott?     
Igen, öt éven át, miután az NB I-be beválogattak. 2001-ben lejárt
a szerződésem, és ezt követően tértem vissza a szakmámhoz.
Le hetőségem nyílt a Misszió Egészségügyi Központban a sebé -
szeten elhelyezkednem. 2005-ben bővült a háziorvosi praxis,
Dr. Marik György mellett felkínáltak egy asszisztensi állást,
melyet örömmel elfogadtam. Azóta folyamatosan növekszik a
betegkörünk, gyakorta napi 100-130 beteg fordul hozzánk. Ez
még kimondva is nagyon sok.                                                                                                                                                             
Miképp lehetséges a jelenlegi adminisztrációs terhek mellett
mindenkit ellátni?                                                

Már most sincs elegendő idejük az orvosoknak, ezért az asszisz -
tensek többsége a receptek és a beutalók adminisztrációs ter-
heinek átvételével és egyéb előkészítő feladatok ellátásával tud
könnyíteni a rendelésen. November 1-jével került bevezetésre az
e-recept, egyelőre még nem tudjuk, mennyire teszi hatékonnyá
a munkát. Nincs előzetes tapasztalatunk.                                                       
Hogyan látja a magyar egészségügy jelenlegi helyzetét?                           
Általánosságban nagyon kevés az orvos, a szakdolgozó. A kór há -
zak nak is megvan a maguk problémája, és ez jelentősen kihat a
betegellátás minőségére. Már nem elég vonzó a fiatalok számára
az egészségügyi pálya, kevesebben választják, és sokan elmen-
nek a jobb lehetőségek reményében külföldre dolgozni.
Tizenhat éve dolgozik folyamatosan Veresegyházon. Mi tartja
itt a Misszióban?                                   
Lehetőségem volt az elmúlt évek során több szakterületre bete -
kin teni, dolgoztam a sebészeten kívül a szemészeten, neuroló -
gi án és a nappali kórházban. Jelenleg a házi orvosi praxis mellett
továbbra is dolgozom a sebészeten. Szeretem a pörgős terüle te -
ket, a munkámat. Ha nem így lenne, valószínűleg nem lennék
itt. Jó érzés tenni, segíteni az embereken és mindezért a bete gek -
től annyi pozitív visszajelzést kapok.
Lázár Ildikót, kimagasló szakmai munkájának elisme rése -
ként 2017. augusztus 20-án Veresegyház Város Önkormányza-
tának Képviselő-testülete „Szotáczky József Egészségügyi és
Szociális Díj” kitüntetésben részesítette. VERÉB JÓZSEF

LÁZÁR ILDIKÓ egészségügyi asszisztens

Fotó: Veréb

Hazánkban erősen megoszlanak a vélemények az egészségügyi ellátásról. Mindannyiunk feje
felett ott lebeg az elbizonytalanodás, az elképesztően hosszú várólisták, mivel – főleg a kisebb

településeken – köztudottan kevés a szakorvos, állandósult a nővérhiány. Vannak az országban
olyan területek, mint például Borsodban, Szabolcsban ahol a háziorvos ritkán látott, mint a fehér hol -

ló. Közben dúl a paraszol ven cia, a kikényszerült „félelem bére”. Veresegyház olyan, mint egy kis szi get,
ahol a beteg és orvos közti kapcsolat a kölcsönös tiszteleten és bizalmon alapszik. Az itt élők – a Misszió

Egészségügyi Központnak, a Praxis Háznak és a városban dolgozó orvosoknak, egészségügyi dolgozóknak köszönhetően – köz vet -
le nül nem érzékelik, talán nem is értik miért marasztalják el mások az egészségügyet. Mindaddig, amíg kórházba nem kénysze rülnek.
Egy évtizede járok rendszeresen a háziorvosi rendelőbe, itt találtam rá az egyik kedves nővérre, aki olyan természetesen, sza-
kértelmet és magabiztosságot sugárzó határozottsággal látja el a betegeit, hogy szó nélkül elmenni mellette már nem lehetett.
LÁZÁR IL DIKÓ egészségügyi asszisztenssel munkába indulása előtt találkoztam. Beszélgetésünk lényegében a saját életútjára, a
pálya választására, a sport karrierjére, a betegellátásban eltöltött évtizedekre terelődött.

„A végzősöknek kérésre Europass bizonyítvány-kiegészítőt adunk, magyar és általában
angol és/vagy német nyelven, mert – különösen a fiatalok – külföldi munkavállalásra

készülnek, az ottani jobb anyagi és erkölcsi megbecsülés reményében.”
SELYE JÁNOS EGÉSZSÉGÜGYI ÉS SZOCIÁLIS SZAKGIMNÁZIUM ÉS SZAKKÖZÉPISKOLA

Jó érzés segíteni az embereken

ARCOK A VÁROSBÓL

Fotó: Veréb
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VÉLEMÉNY

Korábban még csak itt-ott bukkantak fel kritikus hangvételű, em-
bertársainkat elmarasztaló bejegyzések a helyi internetes kö -
zösségi oldalakon. Először kissé furcsálltam, lelkem mélyén
va  la hol mégis megértettem. Ha sérelem ér, szóljál, beszélj és ne
hallgass, ne hallgasd agyon a hibákat, a tévedéseket.
Mostanára már annyira felerősödni látszik a másik emberben a
„rosszat és csakis a rosszat” keresők aránya, hogy szinte fáj. Vajon
miért is van ennyi problémánk? A környezetünkkel, a várossal,
az emberekkel, az életünkkel! Miért vagyunk ennyire borúlátóak?
Közeleg a karácsony, a szeretet ünnepe. Emlékszem, gyerekko-
romban mennyire vártuk, számoltuk a heteket, a napokat. A zsú-
folt pesti villamoson szinte levegőt is nehezen lehetett venni.
Veresegyházon, ha esett a kásás, havas eső itt sárban tapostak,
csúszkáltak az emberek. Az utcán kutyák szaladgáltak, a kertben
tyúkok káráltak. Sivított a malac a kés alatt, ünnep közelgett.
Fejkendős nénik álltak a sorban a Fő úti boltban friss kenyérre
várva. Gyerekek tűzifát cipeltek, sercegett a friss tepertő a zsír-
ban, hurkát, kolbászt töltött a gazda és a jó szomszédnak kóstolót
vitt estebédre, mert itt akkor még ismerték egymást az emberek.
Mi romlott el időközben? Nagy léptekben fejlődött a település, a
„kenyértelen” faluból nagyközség, majd napjainkra város lett.
Sokan beköltöztek, tanultak, műveltek lettek az emberek és mégis
durvák és bántóan közömbösek. Ha valaki csendben szól, nem
értik egymás szavát, talán ezért hangoskodnak, ordítoznak!
Felépült a Fabriczius József Általános Iskola Mézesvölgyi épülete,
méltán lehetnénk büszkék, mert a gyerekeinknek sokkal jobbak
a körülményeik, mint korábban bármelyikünknek. A szülők itt
is, mint a pestiek a budai oldalon, gépkocsival viszik csemetéiket
óvodába, iskolába. Persze parkolni kell, ha csak 5 percnyi időre
is. Olvasom a neten: „Ott még gyalogosan sem lehet elférni a sok

idiótától. Az biztos, hogy parkolás terén vérbunkók tudnak lenni
az emberek. Ott van hátul a vonóhorog, aztán gázt neki és szeva!”
Álljunk csak meg egy pillanatra! Aki ezt írta már egyenesen fel-
bujtó – Btk. I. általános rész 3.2 pontja. Ő az igazságérzete csú -
csán álló, hibát soha el nem követő igaz ember? Akkor miért ez a
kirohanás? Vonóhoroggal beletolatni a másikéba, aztán „szeva”?
Hol van itt a türelem, a tolerancia? Mindjárt büntessünk, mint az
„igazságosztó”?  S mindezt tegyük a szeretet ünnepére készülve?
A jó emberek léte áldás minden közösségnek, hisz a közösség
olyan, amilyennek mi magunk tesszük. Legyünk hát jobb embe -
rek! A virtuális és a valódi térben is.                                 VERÉB JÓZSEF

Facebook karácsony

Kezdjük egy kis történeti áttekintéssel.
Ami kor az első számítógépek katonai fel-
hasz nálásra létrejöttek rendkívül nagy költ-
 ség  gel, felmerült az igény a távoli hozzá fé -
résre, amennyiben a település megsemmi -
sülne, de a gép üzemképes marad. Később
az a me  rikai egyetemek belső majd külső
(egy más közti) adatelérését oldották meg,
meg  jelent az írott kommunikáció a kisebb
adat bázis hozzáférés csoportok, majd az
egye te mi könyvtárak között. Ezekből az
egye temi és egyetemek közötti hálózatok-
ból nőt tek ki az országos hálózatok (Pl.:
AOL Ame ri ca online), amelyeknek az alap -
ja egy kö zösségi adatbázis volt.

Az adatok elérése (amelyeket egy Ftp fájl
szerveren tároltak) általában hagyományos
betárcsázós telefonon keresztül történt egy
modem felhasználásával (amiről később
lesz majd szó) rendkívül lassú és bizony-

talan módon. A szö ve ges kom-
munikáci ó nál pedig soronként
küld ték át az írott anya got, majd
egy másodperccel később meg -
ér ke zett a válasz.

A nagy nemzetközi áttörést a
világháló, az internet elterjedése
jelentette (www: word wide web).
Ezt követően sorra megjelentek a
bön gészők (Firefox, Google, Explo -
rer, Yahoo, valamint az Apple safari-ja).
A bön gé szők segítségével a keresés és az
adatbázisok megtalálása sokkal egy sze rűbb
lett, ezért az átlag felhasználók is könnyeb -
ben boldogulhattak vele.

A probléma az volt, hogy csak sima, úgy -
nevezett statikus ol da lak megjelenítésére
voltak alkalmasak. Később ezt felváltották
a böngészőben futtatható, úgynevezett di-
namikus prog ramok, amelye  ken keresztül

a felhasz nálók beje-
lent kezhetnek ban -
ki biztonsá gos

be lé  pés  re, valamint
kü   lönböző
ár u  há  zak-
ban vá   sá rol-

hat nak, já té kokat
fut tat  hatnak, fil-
met néz  hetnek.
Ezen igények ki -

elé gí téséhez jelen-
tek meg a Java, vala mint a flash player

bő vít mények, amelyek beépültek a bön gé -
szőkbe és magasabb szintre emelték hasz -
nálatukat. 

Manapság az internet szinte mindenhol
jelen van és életünket elképzelni sem
tudjuk nélküle.

ABONYI ZOLTÁN

SZÁMÍTÓGÉP MŰSZAKI SZAKEMBER

TELEFON: 06 30 941 6636

EGY KIS SZÁMÍTÁSTECHNIKA 18. IDŐSEBBEK IS ELKEZDHETIK...

AZ INTERNET
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Kultúra

Horváth Lajos:

GALAMBOS MARCI
BALLADÁJA
Volt nékem lovam is, nevezett Babaló,
volt nékem szeretőm gyümölcstermő
Szadán,
diósom, málnásom száz rekeszre való,
gurult a málna minden napnak
hajnalán.

Gurult a szekér a fodros dombok alján,
város piacán városi nép tolongott,
gurult  a dinnye is, a pirosló almán
a hajnal éltető fénye játszadozott.

És gurult a szekér és gurult a málna,
gurult a vérrög, majd elakadt a pályán,
kezemből akkor hullt ki virágos láda,
városi jónép éppen estemet látván.

Gurult a málna, gurult a vérrög
bennem,
mire földet értem egy falnak hanyatt,
már tudtam, hogy piacról el kelle
mennem,
hogy minden dolgom örökre
abbamaradt.

Nem gurult a szekér, sem gurulós málna,
a piacra borult szürke köd, komorló,
csak ültettek fal tövében körülállva,
párás szemmel nézett a világba a ló.

Beszámoló a Veresegyház, Csonkás-dűlőben 2001-2002-ben végzett ásatásról

A belterülettől nyugatra található Csonkás-
dűlőben a Régészeti Topográfia munkálatai
keretében 1980-ban Miklós Zsuzsa azonosí-
totta a 6. számú régészeti lelőhelyet. A terep-
bejárás során észlelt nyomok, vagyis a fel  szí -
nen talált edénytöredékek, állatcsontok alap -
ján a Folyás-patakba ömlő kis vízfolyás mel-
let ti domboldalon mintegy 700 méter hosszan,
200 méter szélességben húzódik a lelőhely.
A felszínről gyűjtött leletek késő bronzkori,
késő vaskori kelta és római kori szarmata te -
le pülésre utalnak.

2001. november-decemberben, majd 2002.
június-júliusban a váci Tragor Ignác Múzeum
régésze, dr. Tettamanti Sarolta végzett beru -
há zást megelőző feltárást a lelőhely ÉNy-i ré -
szén. A megkutatott területen késő bronzkori
település objektumai kerültek napvilágra.
Ezek egy része nagyméretű, szabálytalan ala -
kú gödörkomplexum. Eredetileg anyagnyerő
helyek lehettek, ahonnan a házfalak tapasz -
tá sára szolgáló anyagot szedték ki, majd a ko-
rabeli háztartások hulladékával töltötték fel
őket. Ez a hulladék elsősorban összetört a -
gyag edények darabjaiból, valamint állatcson-
tokból áll. Utóbbiak az elfogyasztott élelem
maradványai, így segíthetnek az itt megtele -
pe dő közösség életének rekonstruálásában.
Vannak kisebb méretű, általában szabályos
alakú, kerek gödrök is, amelyek tároló vermek

voltak. A 4. számú gödör alján egy mély füles
tál kb. fél töredéke feküdt. A település feltárt
részén épület, lakóház nem került elő, lé te zé -
sükre azonban következtetni lehet a gödrökbe
dobált patics darabokból. Ezek a házfal ta -
pasztására használt, kiégett agyag töredékek,
némelyiken áglenyomat figyelhető meg. Em-
lí tésre kívánkoznak a gabonaszemek szét zú -
zá sára szolgáló őrlőkő töredékek és a pa tak-
kavicsból készült dörzskövek/zúzókövek is.
Bár a bronzból készült tárgyak ebben a kor -
szak ban már eléggé gyakoriak, a csonkás-dű -
lői lelőhelyről eddig csak két példány ismert:
egy bronz drót pici darabkája és egy vékony
bronz lemez kis töredéke.

A kerámia segítségével a lelőhely a késő
bronzkoron belül pontosabban is keltezhető.
A jellegzetesebb darabokból a halomsíros kul -
túra edény típusaira következtethetünk: a tö -
re dékek mély füles tál, behúzott peremű tá -
lak, tagolt nyakú füles bögre, felcsücs kösö dő
peremű tálak, tojásdad testű fazék, árkolt büty -
kös korsó részei voltak. A halomsíros kultú ra
népe észak, északnyugat felől érkezve a Kr. e.
1500-1250 közötti időszakban élt a Kár pát-
medencében. Eredeti törzs terüle tü kön, Dél-
Németországban, Csehországban és Ausz triá -
ban a rangos személyek sírjai fölé földhal mo -
kat emeltek, innen származik elne ve zésük is.

KŐVÁRI KLÁRA

Váci Mihály Művelődési Ház • MESÉLŐ MUZSIKA a Gödöllői Szimfonikus Zenekarral

A Gödöllői Szimfonikus Zenekar hagyományteremtő és tisztelő
módon évek óta ad hangversenyt, általában évente két alkalommal
Gödöllőn és vonzáskörzetében az óvodás és kisiskolás korú gye re -
keknek. Legutóbb Veresegyházon tavasszal Az állatok farsangja című
több tételes mini koncerttel, most a tél küszöbén az Erdei vigasságok
mesés zenejátékukkal léptek fel.

Előadásukban – a képzelet szárnyán – ismert mesefigurák sora
elevenedett meg. A megszólaló hangszerek hívó szavára benépesült
a színházterem a Kacor király és A három kismalac izgalmas tör té -
neteivel.Az apróságok odaadó figyelemmel hallgatták a „lufi puk -
kasztó”, mesélő Lukácsházi Győző bácsi előadását, és közben szállt
a dallam mintegy háromnegyed órán át. A gyerekek életkorukat meg-
hazudtoló módon nagyon jól viselték az egy helyben való ülést, ami
– valljuk be – nem lehetett az óvodásoknak könnyű feladat.

A mostani koncert alkalmával is a huszonnégy tagú zenekar,
Balogh Sándor karmester vezényletével olyan csodavilágot teremtett,
amit csak a zene, a muzsika szeretete adhat.

VERÉB JÓZSEF

A Városi Múzeum tervei között szerepel, hogy az elkövetkező években évi egy ásatással
feltárja Veresegyház ismert régészeti lelőhelyeit. Lapunk, lehetőségeihez mérten, a jö -
vő ben igyekszik bemutatni ezen lelőhelyek egy részét. Elsőként Kővári Klára régész
írását közöljük a 2001-2002-es, Csonkás-dűlőben végzett ásatásról.

Fotó:  Veréb

Erdei vigasságok címmel mesés zenejáték Veresegyházon
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Veresegyház kulturális életének egyik legmeghatározóbb színfoltja a
korábbi Veresegyházi Asszonykórusból alakult Népdalkör. Bármilyen
„sá toros” ünnep, rendezvény is legyen a városban, elképzelhetetlen a Ve -
resegyházi Népdalkör jelenléte nélkül. Az együttes legkitartóbb tagjai 45
esztendeje áldozzák hétköznapjaikat, ünnepnapjaikat a közös mun ká -
nak. Járnak hétről-hétre próbákra, fellépésekre, bejárva szinte az egész
országot, időnként a határokon túl is képviselik városunkat, viszik ha -
zánk jó hírnevét népdalaink, tágabb értelemben a magyar kultúra be -
 mu tatása által.

A Veresegyházi Asszonykórusnak 1982-83-ban készült el az első rá -
dió felvétele, melyet később több is követett. Ebben az időszakban az
együttes állandó szereplőjévé vált a Magyar Rádió Népdalkörök Pódiuma
című műsorának. Ki ne ismerné a Z'Zi Laborral 1986 óta tartó közös
munkájukat, melynek köszönhetően egy populárisabb műfajban is
országos ismertségre tettek szert.

A Népdalkör jelenlegi tagjai közül többen résztvevői más helyi mű vé -
szeti csoportnak, többek közt a Veresegyházi Hagyományőrző Népi
Együttessel és a Kerecsen Néptáncegyüttessel is dolgoznak.

Vezetőjük évtizedeken keresztül Pataki István volt, irányításával
citera ze nekarral bővült az énekesek kísérete. 2007-től Kovács László, a
Nép  művészet Ifjú Mestere irányítja a szakmai munkát. Vezetésével
mára már közel 20 fő énekessel, és jelenleg 3 citerás kísérővel dol goz -
nak. A citera mellett furulyát, kobozt, tárogatót, klarinétot és dobot is
hasz nálnak.

A csoport tagja az amatőr népzenei, népdalköri mozgalom több
összefogó, irányító szervezetének. Köztük a legismertebbek a Magyar
Kó  rusok és Zenekarok Szövetsége – KÓTA, és a Vass Lajos Népzenei Szö -

vet ség. Büszkén mondhatjuk, hogy a Népdalkör mindkét szervezetnél a
legmagasabb minősítési, értékelési fokozatot tudhatja magáénak, több
„arany minősítéssel” is rendelkezik. Az elmúlt évben megszerezte a
második Arany Páva díjat, így lehetővé vált az ún. Arany Páva Gálán való
részvétel, melynek tétje az Arany Páva Nagydíj megszerzése. A gálán való
részvétel az együttes jövő évi tervei között szerepel.

Kovács László vezetésével a Veresegyházi Népdalkör mellett az
utóbbi években több egyéb népzenei, illetve énekes csoport is
megkezdte  mű ködését. Az általános iskolás diákokból alakult „kiválóra
minősült” Fi  gurás Együttes 3 éven keresztül számos sikert ért el a helyi
be mu tató kon.

A Veresegyházi Hagyományőrző Népi Együttes és a Veresegyházi Nép -
dal kör férfi tagjaiból 2014 szeptemberében alakult meg a Veresegyházi
Férfikórus, mely csoport első minősítésén szintén Arany Páva díjat ka pott.

45 évnyi kitartó munka, számos fellépés, és értékes díj megszerzése
után a Veresegyházi Népdalkör ünnepel, feleleveníti a szorgos évtize de -
ket. Terveink szerint 2018. január 20-án, a magyar kultúra napja al kal má-
ból tartjuk ünnepi koncertünket, melyet az elmúlt évtizedek emlékeiből,
díjaiból, fotóiból rendezendő kiállítással, és meghívott népzenészek,
baráti kórusok műsoraival színesítünk.

KOVÁCS LÁSZLÓ MŰVÉSZETI VEZETŐ

45 ÉVES A VERESEGYHÁZI NÉPDALKÖR

Szentlélek-templom • STEVE TAYLOR-SZABÓ pánsípművész koncertje

Fotó: Veréb

A földkerekség legjobb tíz pánsíp művé szé nek
egyike, Steve Taylor-Szabó magyar szárma zá -
sú svéd muzsikus a Szentlélek- temp lomban
adott koncertet. A hangverseny sajátosságát a
minőségi fél-playback hangtechnika és az élő
zenei élmény együttes hang zása adta. A temp -
lomi tér megtelt a Stuttgarti Szimfonikus
Zenekar aláfestő dallamai mellett az előadó
élő virtuóz játékával. Olyan klasszikus zene -
szer zők művei csendültek fel, mint: Purcell,
Smetana, Mozart, Bach és Schu  bert. Világi
zenei művek sem maradtak ki a repertoárból,
jól ismert barátként köszöntött ránk Ennio
Morricone: Volt egyszer egy Vadnyugat című
filmzenéje. Különleges csemegeként hangzott
el Simon & Garfunkel: El Condor Pasa perui
eredetű örökzöldje. Meglepetésként ének han -
gon az Ave Maria töltötte be a teret a művész
előadásában. Befejezésül a román zeneiroda -
lom leghíresebb darabjával, Grigoras Dinicu: a
Pacsirta című zeneművel búcsúzott el – té ve -

dés ne essék nem hegedűszóval, hanem pán-
síppal – a veresi közönségtől a művész.

Szabó István Budapesten született, tizenhat
éves koráig tanult zongorázni, majd klarinét -
ra és szaxofonra váltott. Kezdő zenészként
játszott Herrel Pál és Nádas Gábor zene ka -
rában, a Galambos János sextettben. Az 1960-
as években, Németországban, Cseh szlo vá kiá-
ban különböző együttesek szaxofonistá-
jaként tűnt fel. Nyughatatlan, kalandos ter-
mé szete hajtotta tovább, előbb Finnor szág-
ban, majd Svédországban mutatkozott meg
tehetségével. Egy napon elérte őt is a végzet,
egy ősi, mitológiai hangszer, a három oktáv
hangterjedelmű pánsíp alakjában. „Minden
eddigi hangszeremet hátrahagyva a további-
akban a pánsípot választottam” – írta életraj -
 zában a művész. Svájcban a zeneművészeti
főiskolán szerzett diplomát, majd a pánsíp
megszállottjaként, svéd állampolgár szólis-

taként beutazta a világ számos országát.
Magyarországra először 1995-ben, közel har -
minc évnyi távollét után tért vissza. Haza-
húzta a szíve, beköltözött a régi szülői házba.
Azóta keresztül-kasul bejárta az országot,
Steve Taylor-Szabó így fedezte fel ismét Ma-
gyarországot.

VERÉB JÓZSEF

Fotó: Veréb

Kultúra

A pánsíp szerelmese

A magyar zenekultúra
szolgálatában

Steve Taylor -Szabó pánsípművész



18 2017. december

Kultúra
Kölcsey Ferenc Városi Könyvtár • HORVÁTH LAJOS előadása

A kereszténység egyik legnagyobb ünnepe a ka -
rácsony, de pogány képzetek, szokások tapad -
nak hozzá a téli napforduló miatt. Érdekes kér -
dés, hogy miközben Jézus születése napját a
keresztény népek a Christus szóból alkották
meg (például az angoloknál Christmas) akkor
mi magyarok miért alkalmazunk az ünnepre
egy teljesen más szót, a karácsonyt?
Azért, mert a karácsony szavunkat az ázsiai
kultúrkörből hoztuk magunkkal, a „karacson”
(ka ra cson) összetett szó, jelentése „fekete far -
kas”. A finnugor népek a téli és a nyári nap for -
dulónak is nevet adtak. A „fekete farkas napja”
Belső-Ázsiában a téli napfordulót, december
24-ét, az év legsötétebb napját jelölte. Az e na -
pon születetteknek általában rossz tu laj don   -
sá got és pusztító életvitelt tulajdonítottak. A leg -
hosszabb sötétség napját követően de cem ber

25-én érkezik egy ragadozó madár, és ki sza -
badítja a fényt a sötétség fogságából. Így válik a
sötétség napja a fény napjává. Ez ve zet het a
turul legendáig is. Utóbbi nem más, mint az ido -
mított sólyom. A fiatal sólymokat éppen de  cem-
 ber 25-én a fény növekedésének napján kezdték
tanítani vadászni. Több Árpád-kori te le pülés is
őrizte nevében a sólyom nevet, pl. Solymár.
A kereszténység meggyökeresedésével a X-XI.
századi Magyarországon lassan elhomályosult a
karácsony – fekete farkas – pogánykori jelen té se.
Ezután az e napon születetteknek már jobb meg -
ítélése volt, sőt: akik a Megváltóval egy na pon
születtek, a jó, a fény jegyében láttak nap   vi lágot.
Ez lehet a magyarázata annak, hogy meg le he tő -
sen sokan viselték a Karácsony nevet a kö zép kor -
ban. Érdemes még megemlíteni, hogy a Kará -
csony, Karácsond nevet települések is őriz ték.

Az esemény fényét az előadás végén két iro dal mi
alkotás emelte. Az egyik Horváth Ferenc verse „A
ka  rácsony és a fekete farkas” címmel, melyet ma -
ga adott elő. A másik Horváth Lajos novellája volt,
amelyet gyermekkori emléke inspirált: „A lo pott
karácsonyfa”, címmel. Ezt Farkas Zsolt in ter pre -
tálásában hallhatta a kö zönség.
Az estén új nyelvészeti, irodalmi és történeti
ismeretekkel gazdagodhattunk. A téma iránt ér -
dek lődők bővebben az Irodalmi Lap III. év fo lya -
mának „Kétnyelvűség” című kiad ványá ban is
olvashatnak Horváth Lajos kutatásáról.

RIMAI S. ÉVA

A KARÁCSONY ÉS A FEKETE FARKAS
Horváth Lajosnak

Karácsonykor, mikor mindenségünk világol,
ősi fekete farkas sötétlő fénye lángol:
évezredek nyomán jár ilyenkor újra s újra,
magát meg-megmutatva, a messzi múltba bújva.

Világunk felvilágol: szentesténk ó, de fénylik!
S farkas fekete lángja csap fel már-már az égig…
Ámde mégiscsak ez van karácsony földi táján:
örök a jászol és az ártatlan, tiszta bárány. 

2017. 11. 24.                                   HORVÁTH FERENC

Kölcsey Ferenc Városi Könyvtár • ANTALFFY PÉTER előadása

Karácsony, avagy a fekete
farkas napja

Városunk díszpolgárának, Horváth Lajosnak a munkásságát
helytörténeti, régészeti és irodalmi alkotások fémjelzik. A Városi

Könyvtárban 2017. október 24-én megtartott ünnepi előadásának
az advent adott aktualitást: karácsony szavunk eredetéről szólt. 

Leonardo titkai
„Mi lehet a varázsa Antalffy Péter előadásainak? Egyszerűen
nem más, mint az a képesség, ahogy le tudja hántani a hí res -
ségekre tapadt mítoszokat, mindezt úgy, hogy egy fikarcnyit
sem veszítenek népszerűségükből, heroizmusukból, fontos sá -
guk ból, mindabból, ami miatt lehet őket szeretni.”

BERZE LAJOS KÖNYVTÁRIGAZGATÓ

ŐSTÖRTÉNETÜNK:

KI VOLT VALÓJÁBAN LEONARDO DA VINCI?
A Leonardo munkásságához kapcsolódó hagyatékok, írásos fel-
jegyzések roppant méretű anyagot képviselnek.  Személye a
modern korra gyakorlatilag egy kulturális ikonná vált. Az idős,
rejtélyes, mindent tudó, korát megelőző mester, aki már akkor
– az 1400-as évek végén – „kitalálta a biciklit, a tankot és a heli -
kop tert” mindemellett mellékesen megalkotta Mona Lisa fest-
mé  nyét. A korszakok igyekeztek is mindig kisajátítani ma gu-
 kénak. De ki is volt valójában Leonardo?
Születéskori teljes neve: Leonardo di ser Piero da Vinci, melynek
jelentése: Leonardo, ser Piero fia Vinciből. Vinci egy kicsiny falu
Firenze közelében. Törvénytelen gyerekként született, ser Piero
frissen végzett jogász és egy alig tizenhat éves Caterina nevű
parasztlány boldog ölelésének gyümölcseként. Az apa nem
hagy   ja magára Caterinát és a gyermekét, törődik velük. Leo nar -
do végeredményben meleg családi környezetben cseperedik fel.
Jár elemi iskolába, időközben apja újra és újra házasodik, de
Leonardo élvezi az atyai törődést és támogatást. Tizenhét éves

korában felutazik Firenzébe és gyakornoki állást vállal Andrea
del Verocchio festő műtermében. Mint kiderül, tud rajzolni. Az
élet rajzírói szerint nagyon jól tud rajzolni. Akkor miért fog lal -
kozik mással? Elképesztően csodálatos, nyughatatlan szellem,
aki bámulatosan tud alkotni, rajzolni és festeni. Ennek ellenére
szétaprózza magát, mindenbe belefog, minden tudományba,
minden filozófiába. Botrányos gondolatai vannak, bonckéssel a
kezében anatómiai tanulmányokat folytat. Miért nem marad a
festésnél, ha ennyire jó benne? Vajon miért folytatja a kész
alkotást követően is a kísérletezést? Minden kísérletezésen túl -
megy, őt már önmagában érdekli a dolog.                                                    
Antalffy Péter előadásában végigkísérte Leonardo életútját, mind-
végig lebilincselő, egyedien humoros módon. Beszélt az alkotói
láz ban égő fiatalemberről, az érett mesterről, a mindenbe belefo -
gó, kísérletező, idősödő Leonardóról. A festményeinek és raj zai -
nak titkairól, Mona Lisa elbűvölő mosolyáról. Antalffy Péter
ré tegről rétegre hántotta le az évszázadok során felrakodott mí-
toszt, mintegy tiszta vizet öntve a pohárba.                  VERÉB JÓZSEF

Fotó: Veréb

Fotómontázs: Veréb
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Interjú PETRIDISZ HRISZTOSZ színész, táncos, énekessel

Petridisz Hrisztosz a Mézesvölgyi Nyár es té -
ken találkozott először a veresi közönség gel.
Az Anconai szerelmesek Don To mao-jaként
olyan alakítást nyújtott, hogy aki látta vissza-
 képzelte őt a színpad desz ká ira. A képzelet
valóra vált, a Veres 1 Szín ház negyedik évad-
já nak első saját produkciójában, a Szurdi
Miklós által rendezett Hajszál híján Holly-
wood című vígjáték férfi főszerepében ismét
visszatért, egy amerikai kisvárosi színház
mindenre elszánt igazgatójaként. A novem-
beri harmadik előadást megelőzően, míg a
színpadon serényen ügyködtek a techniku-
sok, a rendelkezésre álló időt kihasználva
beszélgettünk.
Az Anconai szerelmesek főszerepét koráb-
ban Bozsó József alakította. A színház fel -
ké rését követően, a nyári szabadtéri előa-
  dás ra volt elég ideje felkészülni, vagy ez a
zenés játék annyira a vérében van, hogy
nem is kellett?
A szolnoki Szigligeti Színházban már játszot -
tam ezt a komédiát. Könnyebbség volt szá-
momra a szövegkönyvi azonosság, így a sze -
rep megformálásánál elsősorban az itteni kol-
légákra kellett figyelnem, ők hogyan csi nál -
ják, erre kellett összpontosítanom. Megkap -
tam az előadás videofelvételét, így a rendel -
ke zésemre álló két hét felkészülési időt, az
egyéb kötelezettségeim teljesítése mellett, a
felvétel tanulmányozásával töltöttem. Így ta -
nultam meg a színpadon történő mozgást, a
koreográfiát, az elhangzó dalok sorrendjét.
Végeredményben az egész előadást.                                             
A Hajszál híján Hollywood című darabban
lenyűgöző alakítást hozott. A végkifejletben
közrejátszott a szerencse. Hollywoodba, ér -
tem ezalatt a pezsgő színházi világot való ban
csak a szerencse által juthat el az em ber?
Saját példámon tudom ezt a legkönnyebben
érzékeltetni. A pályámat amatőr néptáncos -
ként kezdtem. Először egy görög tánccso-
port ban, majd a nemzetiségek együttesében,
a Fáklyában táncoltam. Ezt követően jutot-
tam el a Budapest Néptáncegyüttesbe. Az e -
gyik kollégám elment a Rock Színházba, én is
kíváncsi lettem az ottani életre. Elmentem,
megnéztem őket, nagyon tetszett. Miután fel-
vettek, tulajdonképpen elkezdődött a szín-
házzal való kapcsolatom. Tehetség, szorga -
lom, tudás és szerencse, mert ezek nélkül az
ember nem tudja megvalósítani mindazt a ki-
hívást, ami elé állítja az élet. Jókor, jó időben
ott kell lenni és a szerencsét megragadni,
nem elengedni. A Rock Színház egy olyan vo -
nalat indított meg a színházi világba, ami

eddig nem volt elérhető. Világhírű musica lek-
ben játszottam, mint például: a Nyomorul-
tak, az Evita, a Jézus Krisztus szupersztár
vagy a West side story. Büszkén mondom,
hogy az akkori kollégáim közül szinte min-
denki a pályán van. A mi szakmánkban a sze -
rencse is nagy szerepet tölt be. 
Milyen hatással volt a tánc az életére, végig -
kíséri a mai napig is?                                                        
Számomra jelentős pluszt ad a tánctudásom.
A magyaron kívül otthon vagyok a görög, a
szerb és a horvát néptánc világában. Mond-
hat nám azt is: nem idegen egyik tánc sem.
Ha a színpadon táncolni kell, nekem ez nem
okoz gondot, megtanulom. A Szentivánéji
álom ban a rendőrfőnököt alakítottam, és itt
egy cigánytáncot jártam, elmondhatom: nagy
sikerünk volt.                          
A közönség mennyire nyitott a mai, kortárs
darabokra?                                                                                   

Jelenleg olyan világot élünk, ahol az emberek
döntő többsége igyekszik elfeledni a min den-
napos gondokat, a színházban is el ső  sorban
nevetni, szórakozni akarnak. Ezért a reper-
toárban maximum egy mély gondolatokat
ébresztő darab lehet, az erre igényt tar tó min-
denkori réteg számára. Lehet kon zekvensen
csak kortárs darabokat játszani, de az a szín-
ház egy idő után bezár.  Az a jó, ha az embe -
rek nem süppednek bele a hétköznapokba,
és amikor eljönnek a színházba, feljebb tud -
nak emelkedni a mindennapok egyhangú sá -
gán. Mindezek ellenére én nagyon remélem,
a színházban nemcsak szórakoztatunk, ha -
nem az általunk játszott darabok által gon-
dolkodtatunk is.
Mi a véleménye a vidéki színházakról?
A szolnoki Szigligeti Színházban tanultam
meg a prózai színház fortélyait. Az én ese -
tem ben is igaz, a vidék gyakorlatilag megta -
nítja az embert a pályára. Több rendező által,
akikkel munkám során találkoztam, külön -
bö ző stílusokat sajátíthattam el. Számos e -
set ben nem tudtam hazamenni, ezért folya -
matosan a színházzal foglalkoztam. Ez egy
nagyon nagy iskola volt a számomra. Nagyon
tisztelem azt, amit itt a Veres 1 Színház ve ze -
tése csinál, ez egy jól prosperáló vállalkozás.
Mikor Venyige Sándorral az idén nyáron elő -
ször találkoztam, láttam rajta, hogy ő nem az
a szokványos igazgató. Teljesen meg lehet
nyíl ni előtte, nem kell az embernek attól tar-
ta nia, ha problémája van, akkor nem mond-
hatja el következmények nélkül. Ez a színház
az alkotás miatt létezik, és ezt nagyon becsü -
löm. Ahogyan ők csinálják, ennek a színház-
nak van jövője.                                  VERÉB JÓZSEF

Feljebb emelkedni a mindennapok egyhangúságán

Hajszál híján Hollywood
A kiváló színészek, akiket a veresi közönség néhány kivétellel egytől egyig jól ismer, mind
lubickoltak a szerepükben, s nem csak kacagtattak, de maguk is ragyogtak a mulatságban.
Ritka az olyan szereposztás, amikor minden szereplő egyaránt kiemelkedő és maradandó
nyomot hagy a néző emlékezetében. Itt ez történt, s ennek két fő oka lehet. Az egyik, hogy
a színészek szeretettel és élvezettel játszanak ebben a darabban, a másik a kiváló rendezés,
amely teret hagyott még a legkisebb szerepnek is ahhoz, hogy valódi jellem ként jelenjen
meg. Ami ritka jó döntés a komédiák típusfiguráinak világában. Szur di Miklós hagyta
megszületni az egyes tragédiákat, jól helyezte el, majd ismételgette a karakterekhez kötődő
poénokat és szépen vezette ezeket a szálakat egy csokorba a komédia hepiendje felé.
Megelevenedett a színpad, volt itt minden: kiábrándult színészektől kezdve, vágyódó,
dühös és reménytelen szerelmeken túl tarka-barka életutak, s egy köti össze mindegyiket:
a SZÍNHÁZ. Hiszen a darab a színház halálának állandó problémájában él. Zorgel Enikő re-
mekül hozta a már reményvesztett, de egy utolsó lehetőség reményében újra naivaként
feléledő színésznőt. Petridisz Hrisztosz élethűen formálta a komédia főhősét, aki a helyzet
komikumában még mindig képes lovagregényhőst alakítani, de hát már George Hay sem
a régi. Miklós Kriszta pedig minden durcássága ellenére simán magára kapta a csillanó ko-
ronát a család kedvéért. Esztergályos Cecília Etheljét és Pál Tamás, Vastag Tamás ala kítá -
sát már a premier után is üde színfoltnak láttuk. Remek szereposztás és alakítás mind e gyik,
egy nagyszerű előadásban!                                                                                         VERÉB ÁRNIKA
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Rohanó életünk szinte minden pillanatában a fe -
lénk érkező információk nagy részét vizuálisan
dolgozzuk fel. Azaz ismereteink többségét ab ból
szűrjük le, amit látunk. A művészeti isme re tek –
vizuális kultúra – tantárgy olyan komp  lex is me -
reteket adó műveltségi terület, ami az élmé nyeken
keresztül történő megértést, valamint a kommu-
nikáció, a kooperáció, a kreativitás fej lesztését is
magába foglalja. Választható érett ségi tantárgy.
A képzőművészet, a környezeti kultúra mellett a
társművészetekkel (zene, színház, film) való kap -
csolata elősegíti a művészet átfogó ismeretét.

A képzőművészet műfajainak megismerése e -
zeken az órákon nem kizárólag elméleti úton
történik, hanem alkotó folyamat során. A rajzo -

lás, festés és tárgyalakítás olyan tevékenység,
ami alapján a tanulók emocionális érzékeny sé -
ge, a befogadást és a kifejezést segítő képessége
fejlődik, s felkelthető érdeklődésük az egyete mes
és kortárs művészet iránt.

Fontos része a tantárgynak az egyéni és cso-
por tos műelemzés és témafeldolgozás. A mű -
elem  zés lényege a mű által közvetített infor -
máció megértése, felismerése, önálló gondola-
tok éb resztése.

A művészeti ismeretek nagy lehetőség azoknak
a tanulóknak, akik más tantárgyak tanulása so -
rán nem tudnak kiemelkedő eredményt elér ni.
A kre ativitás, a tehetség, és a bátorság kibonta ko -
zásával szárnyakat adhatunk tanulóinknak, si -

kerélményhez és jókedvhez segíthetjük ezáltal
Őket. Gyakran hallani a felnőttektől: „csak pálci -
ka embert tudok rajzolni, nincs kézügyes ség em,
sosem tudtam rajzolni, utoljára általános isko lá -
ban festettem, akkor sem sok sikerrel”. A ku  darc -
élmény orvosolható, csak olyan feladatot kell ki -
tűzni a tanulóknak, ami újdonság, izgalmas és ki -
vitelezhető. Az élethosszig tartó ta nulás csak akkor
eredményes, ha nem kény szer ből, hanem igényből
ered. A kínkeserves tanulást fel kell válta nia a sze -
retet és öröm által irányított tudásvágy nak.

A legfontosabb hasznát azonban maga az él -
mény szerzés, a kikapcsolódás és megnyugvás
adja, amivel az érzelmi intelligencia egy maga-
sabb szintjére léphet az, aki részt vesz az alkotó
folyamatokban. Az órákon oldott hangulatban
történő alkotómunka segíti a kapcsolatépítést és
kapcsolatfenntartást, erősíti a lelket.

MÓRICZ KATALIN

Móricz Katalin hivatására a pedagóguspályán talált rá, jelenleg a
Fabriczius József Esti Gimnázium rajz és vizuális kultúra szakos
tanára. Pályafutása során tanított a budapesti Hermann Ottó és a
To mori Pál Általános Iskolában, a Katona József Szak középis ko lá -
ban, ahol a későbbiek folyamán 2017-ig az igazgatói feladatokat is
ellátta. Olyan pedagógus, akinek az életét áthatja a művészet. Már
ko ra gyermekkorában elcsábította az alkotás vágya, ami a festő áll -
vány felé vonzotta. Főiskolásként, – elmondása szerint – a világ e -
gyik legjobb mester-tanára, Szappanos István tanszékvezető tanít  -
ványaként mélyülhetett el a pasztelltechnika világában. A Magyar
Iparművészeti Főiskolán (Moholy-Nagy Művészeti Egyetem) foly-
tatott tanulmányai során a művészeti oktatás tekintélyei, többek
közt Polgár Csaba, Andrási Gábor, Droppa Judit, Penkala Éva és
Szacsvay Éva voltak a mesterei. Később az ELTE Pedagógia és Pszi-
chológia Karán múzeumpedagógus végzettséget is szerzett.

Mindemellett a mai napig rendszeres résztvevője Szappanos István
festőművész-tanár bükkzsérci alkotótáborának. Móricz Katalin az
a művész, aki a természet szépségeiben megtestesülő érzést sok ol -
dalúan képes vászonra és pasztellpapírra álmodni, a megszerzett
tu dást tanítványainak átadni. Munkáival itt Veresegyházon is több
alkalommal találkoztunk az Udvarház Galéria „Együttállás” kiál-
lításain. Legutóbb önálló tárlatán, a Putnoki A. Dávid művészeti
vezető által fémjelzett Unio Gallery kiállítótermében voltak lát ha tó -
ak alkotásai. Harminc pasztell és akril festmény, erdők, patakok,
csendéletek és természeti tájak szín-kavalkádjai. A művésznővel a
megnyitót követően beszélgettünk az életéről, a festészet rejtel mei -
ről. Többek közt elmondta: „A plein air festészet számomra a va ló -
ság bemutatásának, a pillanatnyi látványnak az életszerűségén
alapszik. Évek múltán, más év-, és napszakokban is visszajárok a
Holt-Tiszához és több képemet ugyanabból a szemszögből festem
meg, mint korábban. Veresegyházra költözésünket követően hamar
felfedeztem a tavakban rejlő harmóniát, a víz szépségét. Számos al-
kalommal festettem meg a tavakat, a víz környezetét, valahogy nem
tudok ellenállni a víztükör csillogásának.”
Móricz Katalin festőművész 2017. november 5-én vette át a mű vé -
szetek terén elért eredményeinek elismeréseként az Unio Gallery
által adományozott „David Arts Alkotói Nívódíj” kitüntetést. Gra -
tu  lálunk az elismeréséhez!                                    

VERÉB JÓZSEF

UNIO GALLERY BUDAPEST • MÓRICZ KATALIN festőművész kiállítása

A teljesség igényével  „Szerencsés embernek tartom ma -
gam, mert csodálatos családom, fér-
 jem, há rom gyermekem van. Ked ves
emberek, barátok vesznek körül. Az
életben, amit eddig el sze ret tem vol -
na érni, elértem, bár ne kem is vol -
tak, vannak kudarc él ményeim, de
eb ből mindig tanul tam. Valahogy ez
vitt, hajtott előre!”       MÓRICZ KATALIN

Móricz Katalin: Veresegyházi tavak

Fotó: Veréb

FABRICZIUS JÓZSEF ESTI GIMNÁZIUM

A vizuális kultúra tantárgy jelentősége
a felnőttoktatásban

A veresegyházi Fabriczius József Esti Gimnáziumban a vizuális kultúra tantárgy min-
den tanulónak lehetőséget ad arra, hogy felfedezze magában az alkotni vágyó, a kultúra
iránt nyitott, érzelem-gazdag embert.
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Fiataloknak, fiatalokról

Mikor kezdtél művészettel foglalkozni? 
Már óvodás koromban látszódott, hogy szépen tudok rajzolni, így
a szüleim úgy gondolták, hogy próbálnak ebbe az irányba terel-
getni. Alsós koromban jártam Nagy Csillához korongozni, közben
anya minden kézműves és rajz táborba beíratott. Felsőben már
tudtam, hogy szeretnék majd jelentkezni a KISKÉPZŐ-be (Képző-
és Iparművészeti Szakgimnázium és Kollégium), így délutánon -
ként elkezdtem Veress Enéh szobrászművészhez járni. Végül ő
készített fel a felvételire is. Jártam Tóth Lívia textilművészhez is
nemezelni, és többször voltam Lívia bábkészítő táboraiban is. 
Mennyire volt nehéz bekerülni a középiskolába?
A Kisképzőbe nagyon nagy túljelentkezés van minden évben.
Amikor én felvételiztem, akkor 430-an jelentkeztünk és csak 11
em bert vettek fel egy szakra. Eredetileg textil szakra szerettem
volna menni és oda is vettek fel, de annyira megszerettem a fes-
tést, hogy az első félév után átiratkoztam a festő szakra.
Miért váltottál?
Amikor elkezdtem Enéhhez járni, nem szerettem festeni, mert nem
ment annyira jól. Viszont Líviánál nagyon sok min-
dent csináltunk, amit szerettem. Ezen kívül
pedig, mivel anyu kám megtanított varrni,
amit nagyon szeret tem, kitaláltam,
hogy a textil szak lesz a nekem való.
Azt gondoltam, hogy a festés úgyis
megmarad majd rajzórán, de
kiderült, hogy ott csak rajzolunk
és szénnel dolgozunk, így el kez -
dett hiányozni a festés, mert pont
mire felvettek, addigra kezdtem
érezni, hogy már mennyire jól
megy és mennyire szeretem. Enéh
sokat segített, hogy ki tudjam ma -
gamból hozni a maximumot és
neki köszönhetem, hogy megsze ret -
tem a festést. Közben a suliban sok-
szor át jártam a festő szak ra, mert a
rajzta nárom annak a szaknak a vezetője
és van a Nemzeti Galériában egy szakköre
is, ahova jártam, így végül átcsábultam. 
Emlékszel még az első kiállításodra?
Amikor tizedikes voltam, volt egy országos „Női vonal”
címet viselő pályázat, ami a festészet világnapja alakamából lett
meghirdetve és női festők munkáira kellett para frá zisokat ké -
szíteni. Én egy fekvő női alakot festettem meg. A pá lyázott műveket
a Deák 17 Galériában állították ki. Nem osztottak ki helyezéseket,
hanem az első ötöt díjazták ahová én is bekerültem. Ez volt az első
nagyobb sikerem. Nagyon jó visszajelzés volt arra, hogy jó úton
haladok. Bár amikor leszedték a műveket, akkor pont nem voltam
itthon, és nem tudtam elmenni a festményemért, szóval ez pont
hiányzik a gyűjteményemből. 

Van kedvenc alkotásod? 
A suliban minden évben
van egy pályázat, amin
kötelező részt venni. Ta -
valy a témája az átírás volt.
Ez ugye elég tág fogalom, hi -
szen maga a festészet is egy átí -
rás. Két vászonból álló képet készí -
tettem, amin egy férfi portréját festettem
meg profilból. Ennek az a különlegessége, hogy ak kor is látni az
arcot, ha egymás felett van a két vászon. Ha pedig a felső részét
megfordítom, akkor is, csak úgy a háttérből lehet kiolvasni. Persze
az installálás itt sem ment tökéletesen, mert hiába jelöltem meg és
fotóztam le, hogyan szeretném ha kiállítanák, nem úgy tették fel a
falra. Így is jó volt persze, csak pont a különl ges ségét vesztette el
vele a festmény.
Itt, a városban is már több képed is látható volt, például a Meg
mered nézni? kiállításon.  
Igen, három képem volt kiállítva, egy csendélet, egy félbevágott

önarckép és egy portré. Eredetileg csak egyet szerettem
volna, de amikor Zsófiék elkezdték az installációt, akkor

szóltak, hogy van még hely, és ha szeretném, akkor
vihetek plusz képet.  

Hogyan készült a Veresi Bajuszok című kiál-
lításra a festményed, amely egy teljes falat

beterített? 
Rácz Zsófi hívott fel. Varga Kálmán említette
neki, hogy szeretne egy bajuszos kiállítást
és megkérdezte, lenne-e kedvem készíteni
egy festményt. Találkoztam Kálmánnal és
meg be széltük, hogy kifestem az egyik falat.
Na gyon kedves volt, egyből kaptam egy
kul csot, így bármikor tudtam csinálni, ami -
kor volt egy kis szabadidőm. 

Két vagy három hétig csináltam. Maximum
két órát tudtam egyszerre dolgozni, mert elég

nagy volt a falfelület és sokszor térdelve festet-
tem, az pedig egy idő után kicsit fárasztó volt. 

Ebben a tanévben fogsz érettségizni, mik a terveid
utána? 

Nekünk a szokásos öt tárgy mellett már az érettségin is van
pluszban két tantárgy, egy művészettörténelem és egy ágazati
érettségi, ami azt takarja, hogy a szakunkból külön kell vizsgát ten-
nünk. Az érettségi után pedig még maradok ötödévre, mert sze ret -
nék továbbtanulni a Magyar Képzőművészeti Egyetemen, festő -
restaurátor szakon. A felvételi négyfordulós, ahol a raj zolások mel-
lett egy portfóliót is be kell mutatni, amit ötödéven szoktuk olyan
szintűre megcsinálni, hogy az a felvételire alkalmas legyen. Sok
munka vár még rám, de mindezt örömmel és sze retettel teszem. 

FÁRI FANNI

FIATAL TEHETSÉGEINK

Dékán-Deák Csenge városunk egyik új, fiatal feltörekvő művésze, aki kicsi korától kezdve
részt vesz a város művészeti képzésein. Alkotásait a tavalyi évi március 15. alkalmából
rendezett „Meg mered nézni?” című kiállításon láthattuk először, majd a Bajusz kiállítá-
son külön felkérésre készített egy teljes falat beborító festményt. 

Fotó: Fári Fanni

Fotó: Fári Fanni

DÉKÁN-DEÁK CSENGE
„A FESTÉSZET NÉMA KÖLTÉSZET”
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Életmód

ÖTVENESEK TÁNCISKOLÁJA

„Táncolj, a zene majdcsak megjön vala-
honnan!” Ez az életfilozófiája dr. Kaszáné
Sára Erika pedagógusnak, aki „Ötvenesek
Tánciskolája” néven új kezdeményezéssel
állt elő: táncba hívja az érettebb korosztályt!
Ő maga is közéjük tartozik, saját bőrén ta -
pasztalta meg, hogy milyen fontos az
egész   ség megőrzése szempontjából a moz -
gás ahhoz, hogy még nyugdíjas éve ink re is
megőrizzük fittségünket. 

A tánc gyógyító hatása, közösségformáló
ereje bizonyított. Tudományos vizsgálatok
igazolják, hogy tánc közben az agynak
olyan területei is aktivizálódnak, amelyek
sokáig nyugalomban voltak. Sokan e kor -
osztályból már megérdemelt nyugdíjas
évei ket töltik. Számukra fontos a közös ség -
hez való tartozás, mert aki aktívan tesz tár-
sas kapcsolatainak ápolásáért, ha van kivel
megosztania örömét és bánatát, arra
hosszabb egészségben eltöltött és kiegyen -

súlyozottabb élet vár. A tánc
javítja a tar tást, az
egyensúly ér zéket, a
me móriát, a kerin -
gést, emellett égeti a
ka lóriá kat és fel -
idézi az ifjúságot,
egy ko ri bulikat,
ahol sze  relmek
szö vőd tek.

Erika csupán
lelkes amatőr, aki
alkal man ként pe da gó-
gus társaival meg örven-
dez teti táncával a suli
közönségét. A fejlő  dés hez
szakembert hívott segítsé -
gül Veréb Dániel személyé -
ben, aki a Budapesti Tánc mű vé szeti Egye -
tem hallgatója. Dani már táncot oktat az
egyetemén és segít a veresi Sway tánc is -

kolában is, tehát rendelkezik idő sebbek
oktatásának tapasztalatával. Most első sor -
ban a latin és a standard táncok megis-
mertetését tűzte ki céljául.

A Fabriczius József Általános
Iskolában 2017. de-

cember 13-tól in-
dulva, szerda es -

 tén ként 17.30-
tól 19.30-ig al-
k a l  m a n k é n t
1000 Ft-ért,

vagy bér letért
lehet táncolni.

Jelent kezni:
dr. Ka szá né Sá ra

Erika  szer ve ző nél a
saraera62@gmail.com e-

mail címen, vagy Veréb Dá -
ni el tánctanárnál a 06 30 844 4587-es
tele fonszámon.

STIFI

Teremtsünk olyan  pillanatokat, amelyek-
ben a külvilág megszűnik létezni, mert az
együtt meg élt pillanatok tudják csordultig
megtölteni a gyer mekek szívét szeretettel.
Tanítsuk meg gyer me keinknek az együtt -
lét örömét, érezzék, hogy vagyunk egy -
másnak, történjék bármi, ha hibáz nak,
vagy rosszat cselekednek is, a családra
min   dig számíthatnak, mert szeretjük ő -
ket. Ah hoz, hogy minőségi együtt töltött
időt varázsol junk a karácsonyi idő szak -
ban vagy akár e gész télen is, nem kell
nagy beruházás.

Sze  re tettel osztjuk meg az alábbi pár
bevált ötletet: készítsünk együtt kará -
csony fa díszeket, süssünk együtt mézes -
kalácsot, főzzünk forró csokit, készítsünk
madáretetőt és szórjunk bele magokat,
színezzünk karácsonyi színezőt, fessünk
képeslapokat, este pedig olvashatunk ka -
rá csonyi meséket, történeteket.

A december hónap érzelmileg is felfoko-
zott időszak. Tegyük félre a csalódottsá-

gunkat, a haragunkat, a békét len sé gün -
ket, és hagyjuk, hogy a lelkünket betöltse
a karácsony szelleme: a jóság (pl. jót cse-
le kedni egy ismeretlennel), a szeretet (pl.
mutassuk ezt ki minden nap egy ölelés-
sel), a türelem (pl. bevásárlásnál ne szid-
juk az eladókat). Ez a napi három csele -
kedet felkészíti lelkünket az ünnepekre.

A gyere kek nek ezen dolgok megélése,
megtapasztalása olyan erős mentális és
szociális alapot ad,  ami nehéz helyzetben
segít majd leküzdeni a félelmet. Nem fél
majd a kudarctól, kitartást ad a minden-
napi nehézségek leküzdéséhez, bátran
felvállalja ha hibázik. Egyszóval a közös
élmé nyek, a pillanatok sokkal fontosab-
bak, mint azt gondolnánk, és sajnos azt
tapasztaljuk, hogy sokan nem szentelnek
elég időt rájuk.  Igy az ad venti időszakot
használjuk arra, hogy tuda tosan ké szül -
jünk az „élmény megajándékozással”, így
teremtsünk értékes, közös pillanatokat
gyer mekeinkkel, társunkkal, családunk -

kal, ba rátainkkal, de még akár ismeret -
lenek kel is. Hi szen semmibe sem kerül ki -
nyitni az ajtót valaki előtt, vagy a sorban
ma gunk elé engedni a hátunk mögött ál -
lót, esetleg ott hagyni a 100-as érmét egy
be vásárló kocsiban, vagy csak rá moso lyog -
ni a pénz tárosra, és egy bókot mondani a
pékségben az eladónak. Ezek az apró fi-
gyel  mességek igazán sokat jelenthetnek.

Egészséggel és mozgással teli
új évet kívánunk

minden kedves Olvasónknak!
Fitten Veresen:

alapot adunk a mindenna pok hoz!

GYŐRI RITA ÉS VIGH MERCÉDESZ ROVATA

AJÁNDÉKOZZUNK EMLÉKEKET!

info@fittenveresen.hu
30 509 5084

Facebook/Fitten Veresen

Táplálkozz tudatosan,
légy mér ték  tartó min denben és eddz

velünk az egészségedért!

Nemsokára itt a Karácsony! Szomorú, hogy az ünnep közeledtével halomszámra az
édes ségeket és a „kütyüket” vásárolják meg a szülők. Mi azt gondoljuk, hogy a mai
gye rekeknek nem még egy játékra, csokira, „kütyüre”  van szükségük, hanem a szü -
lőkkel eltöltött meg hitt pillanatokra, minőségi élményekre. Olyan pillanatokra, ami
velünk, szülőkkel is el fe led  teti, hogy „nélkülözhetetlenek vagyunk  a munkahelyen”
vagy csak „épp megnézem mi jött e-mailen”.

Úgy táncolnék veled!
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U12-es kézilabda csapat

A VVSK BKG-Veresegyház NB-II. csapata

VERESEGYHÁZI VÁROSI SPORTKÖR EREDMÉNYEI

Sakk Szakosztály
Pest megyei I/A csapatbajnokság (5 táblás)
11.26. Veresegyház – Szigetszentmárton 0 – 5
Pest megyei bajnokság Szuper csoport (10 táblás) 
11.12. Szentendre – Veresegyház 8 – 2

Kézilabda Szakosztály
Felnőtt (Pest megyei bajnokság A csoport) 
11.12. Tököl VSK II. – Veresegyház VSK 33 – 40
11.19. Veresegyház VSK – VS Dunakeszi 31 – 48
11.26. Veresegyház VSK – Üllői VKSK 26 – 42
Ifjúsági (Pest megyei bajnokság) 
11.12. Tököl VSK II. – Veresegyház VSK 32 – 30
11.19. Veresegyház VSK – VS Dunakeszi 30 – 49
11.26. Veresegyház VSK – Üllői VKSK 30 – 39
Serdülő (Országos III. oszt. Serdülő Bajnokság Északi csop.) 
11.10. Budapesti Honvéd SE – Veresegyház VSK 45 – 14
11.17. Veresegyház VSK – Pásztói KC 32 – 34
U14 (Országos Gyerek Bajnokság Pest megyei Régió „B” csop.) 
11.18. Veresegyház VSK – Ceglédi KKSE 22 – 18

Vecsési SE – Veresegyház VSK 18 – 18
U12 (Országos Gyerek Bajnokság Pest megyei Régió „D” csop.) 
11.26. Veresegyház VSK – CYEB Budakalász 37 – 20

KASE - Veresegyház VSK 9 – 35

Labdarúgó Szakosztály
Felnőtt (Pest megyei II. osztályú bajnokság Északi csoport) 
11.12. Veresegyház VSK – Gödi SE 1 – 1
11.19. Kisnémedi MSE – Veresegyház VSK 0 – 0
11.26. Veresegyház VSK – Gödöllői Egyetemi AC 1 – 1
U19 (MLSZ III. oszt. utánpótlás bajnokság Közép-keleti csop.) 
11.11. FC Dabas – Veresegyház VSK 2 – 1
11.18. Veresegyház VSK – Somos SE 9 – 3
11.25. Mezőkövesd Zsóry SE – Veresegyház VSK 10 – 0
U17 (MLSZ III. oszt. utánpótlás bajnokság Közép-keleti csop.) 
11.11. FC Dabas – Veresegyház VSK 6 – 0
11.18. Veresegyház VSK – Somos SE 11 – 0
11.25. Mezőkövesd Zsóry SE – Veresegyház VSK 14 – 0
U16 (Pest megyei I. oszt. utánpótlás bajnokság Észak-keleti csop.) 
11.11. Veresegyház VSK – Szendehely FC 7 – 1
11.18. Fortuna SC-Kismaros – Veresegyház VSK 7 – 0

Kosárlabda Szakosztály NB-II.
FELEMÁS IDŐSZAK
Örömteli, hogy várhatóan januártól két utánpótlás csapatunk
is megkezdi versenyzését a város színeiben. A felnőtt csapa -
tunk nak már vannak győzelmei, de vereségei is, elkészültek
a város színeiben pompázó mezeink is a KOS Product jó-
voltából, és mindenképpen pozitív az is, hogy egyre többen kí -
váncsiak a csapatunk játékára. Menjünk szépen sorjában, mi is
történt az elmúlt időszakban.

Október 29-én megszereztük az első győzelmünket, idegenben
76-78-ra legyőztük a Kandó FSC csapatát. Kiegyensúlyozott já -
tékkal hátrányból fordítottunk. Ez volt a klub kosárlabda szak -
osztályának első győzelme, így kiemelt jelentősége van!

November 12-én vasárnap szintén idegenben, megszereztük a
második győzelmet is, a Zuglói Sasokat győztük le 55-60-ra. Itt
már végig vezettünk, és domináltuk a mérkőzést az elejétől a
végéig. Jó előjel volt a hazai fordulók előtt.

November 19-én végre ismét hazai pályán játszhattunk, a Kő -
bányai Darazsak volt az ellenfelünk. Heroikus küzdelemben egy
utolsó 3 pontos érvénytelenítésével kikaptunk 60-63-ra. Fájó ve -
reség volt, mert a csapat a legjobb formáját mutatta, egy papíron
jobb csapat ellen szívvel tudtunk küzdeni.

November 26-án a kistérségi rangadó sem sikerült jól, és tovább-
  ra is keressük a ritmust hazai pályán. A gödöllői csapat ellen 49-
72-re kaptunk ki. Egyrészt hiányosan tudtunk kiállni a mér kő -
zésen, másrészt, akik jelen voltak, azok nem találtak be. A dobó
helyzeteink megvoltak, de a dobások pontossága igencsak gyat -
rá ra sikeredett.

December 3-án a bajnokaspiráns Közgáz látogat el hozzánk.
Nagyszerű alkalom lesz arra, hogy felmérjük erőnket, lássuk,
hogy valóban hol tartunk.

Az elmúlt időszak örömteli tapasztalata volt, hogy nő a létszám
az utánpótlásedzéseinken, az elkövetkező időszakban tervezzük,
hogy a környék összes iskoláját meglátogatjuk, és tovább nép sze -
rűsítjük a sportot, az egyesületet. Egyre többen kíváncsiak a fel -
nőtt csapatra is, hiszen az utóbbi hazai mérkőzéseinken 40-45
ember volt jelen a teremben a VVTV-vel egyetemben. Aki gon-
dolja, kövessen minket a Facebookon, hogy mihamarabb hírt
kapjon csapatainkról: www.facebook.com/bkgveresegyhaz

TASNÁDI DÁVID
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Nem volt eseménytelen a kajak-kenusok élete az elmúlt
időszakban. Többen távoztak a csapatból, ezzel megbir -
kózva kellett teljesíteni a versenyidőszakot. A kezdeti megrázkód-
tatásból magukra találtak versenyzőink és újra szállították a szép
eredmé nye ket. Kadók Nikolett (U14 NK-1500 m-en) nemzetközi
versenyen, Szlo vé niában első lett legyőzve Nagykanizsa 2017. év
országos baj nokát! Mile Sárát (NC,U15-ben) meghívták a női kenu
serdülő válogatott ba!

Hosszú idő után jelentkezünk, hiszen tavasz óta forrt köröttünk a
levegő. „Nagymenőink”, bajnokaink edzőtábori renitenskedése és
Clubunkból való távozása (6 év után) megrengette versenyzőink ön-
ma gukba vetett hitét. Át kellett állítani a fejekben a további felké szü -
lések mikéntjét. 
A fiatalabbaknak, akik szintén nagyon tehetségesek, kellett átvenni
és diktálni az iramot, és átadni azt a többi tagnak. Nem könnyen, de
si került október közepére kialakítani az új kemény magot. Kadók
Nikolett vezetésével komoly eredményeket produkáltak verseny ző -
ink az idei vidék- és országos bajnokságon, az Eszkimó és Indián
játé ko kon, valamint a diákolimpián.
Regenye Júlia vidék bajnokságon harmadik, OB-n 5. helyezett U11-
ben MK-1-es hajóval. Mellé felzárkózott ez évben U10-ben MK-1-es
hajóban Horváth Hanna. Az újoncnál is újoncabb Magyari Regina
már ver seny rutinnal bír. A következő évek új kenus vonala és
reménységei, Reindl Erik, Zagyvai Áron, Tóth András Áron és
Halász Balázs U11-U12-ben, 2000 m-en, kenu négyesben (PC-4)
országos bajnoki harmadik helyet szerezték meg. Halász Balázs
egyéniben (MC-1) az ötödik helyen, a Reindl-Zagyvai páros (PC-2)
pedig a negyedik helyen ér kez tek célba szintén 2000 m-en.
Kadók Nikolett U14-es női K-1 által vezetett csapat értékes pontokat
gyűjtött az országos- és vidék bajnokságon 1000 m-es, 500 m-es és
2000 m-es számai mellé egyesben és párosban is Takács Esztivel és
Prehoda Hangával az oldalán. Nikolett még egy fantasztikus ered-
ményt ért el Szlovéniában egy nemzetközi versenyen, 500 m-en,
gyönyörű csatában győzött és verte meg az idei országos bajnok
Kálovics Adélt, a Nagykanizsa remek versenyzőjét. (Adél edzője
három évig volt Kovács Katalin a „kajak-királynő” az olimpiák
között!)  Az eredménylistáját Nikolett növelte a kupa versenyeken,
főleg olimpiai távokra koncentrálva. Páros kajakban is messzire
tekint, Dunakeszis párral készül a jövő évi nemzetközi porondra az
Olimpiai Re mény ségek Versenyére! 
Szándékosan a végére hagytam Regenye Julika távozását a KSI-be!
Nekünk három év alatt 36 érmet szerzett! Sok sikert Julika!
Még mindig a végén, mert ez a legújabb: Mile Sára, aki némi tétovázás
után, 2017-ben áttért a női kenu – eddig nálunk nem preferált – szak -
ágra. Csak a kenus mozgásra figyelve, egy két versenyen elindulva,
betegségből éppen kigyógyulva állt rajthoz. Szülei által, reszketeg iz-
galommal kísért pályákat tudott menni, nagyokat küzdve, nem csak
az ellenfelekkel, hanem a széllel is, ami keményen beleszólt a ver -
senyekbe az idén. Végül, nagyon friss hír: meghívták a serdülő váloga-
tott olimpiai felkészítő edzőtáborába, Dunavarsányba, közös, egyhetes
téli alapozásra! Mile Sára Veresegyház második válogatottja az ország
legeredményesebb sportágában, a kajak-kenuban!
A jóból sohasem elég: a Kolonics György emlékfutáson, október 23-
án kutya időben, 11,5 km-en, sorsolással Veresegyház csapata egy
ön járó fűnyíró gépet nyert, a csapat töretlen összefogásának kö szön -
hetően.

FROHNER FERENC

EGYESÜLETI ELNÖK-EDZŐ

KAJAK-KENUJUDO

Azt nem lehet mondani, hogy a Veresi Küzdősport Egyesületben nem
történik semmi! Versenyek, találkozók világhírű judósokkal követ-
ték egymást november hónapban, és már az is látszik, hogy a de-
cembert sem adják alább!

NOVEMBER 12. 
FELNŐTT II. OSZTÁLYÚ ORSZÁGOS BAJNOKSÁG, BUDAPEST 

Ezen a versenyen a Veresi Küzdősport Egyesületet három versenyző
képviselte.  Szerdahelyi Soma, és Gaál Bendegúz a harmadik helyen
zárt, míg Kertész Boróka a negyedik helyen végzett. Versenyzőink
nagyon szépen dolgoztak, szívüket adták az újabb veresi sikerekért! 

NOVEMBER 15.
Baczkó Bernadett négyszeres Európa-bajnok, felnőtt vb bronzérmes,
olimpiai 7. helyezett, Japánban a Jigoro Kano Kupán bronzérmes, ki-
lencszeres felnőtt országos bajnok, több világverseny, világkupa ér -
mese, helyezettje látogatott el Veresegyházra. Két edzést is tartott
kedvenc technikáiból, illetve azok rávezető gyakorlataiból adott át
egy csokorra valót. 

NOVEMBER 18.   ORSZÁGOS SUMO VERSENY, ÉRD 
Nehézsúlyban és Open kategóriában Kerstner Róbert képviselte a
veresi színeket. Nagy mezőny gyűlt össze a viadalon. Robi a nehéz -
súly ban egészen a döntőig menetelt, ahol ezen a napon meg kellett
elégednie a második hellyel, ami szintén nagyon szép eredmény,
különösen úgy, hogy ebben a súlycsoportban igazi nagyágyúk mérik
össze erőiket. Aztán jött az Open Kategória. Robi itt esélyt sem hagyott
ellenfeleinek, magabiztosan nyerte az abszolút kategória küz del meit.

NOVEMBER 21.
Zala György kétszeres olimpiai bronzérmes, világ-, és Európa-bajnok
kenus erőnléti edzést tartott a veresi judosoknak. Ő többek között a
magyar férfi vízilabda válogatott és a MOB erőnléti edzője is. Fan-
tasztikus élmény volt az edzésén részt venni.

NOVEMBER 22.
A Veresi Küzdősport Egyesület termében illetve annak közelében
szokatlanul nagy tömeg gyűlt össze ezen a napon, hogy láthassák az
élő legendát, Hajtós Bertalan olimpiai és világbajnoki ezüstérmes, két-
szeres Európa-bajnok judóst, aki magával hozta Tóth Benedek ifjú sági
Európa-, és világbajnoki érmes tanítványát, aki ifi olimpián is do bo góra
állhatott fel! Hajtós Bertalan fantasztikus volt. Két legfőbb fegy ve rét, a
támasztott gáncsdobást, és a válldobást tanította judo káinknak.
Úgy gondoljuk, hogy még nagyobb inspirációt, élményt nyújtunk a
hozzánk járó ifjaknak, ha valódi világsztároktól tanulhatnak test kö -
zelből. Decemberben folytatjuk, 8-án a háromszoros olimpikon, vb és
Eb ezüstérmes sokszoros világkupa győztes Bor Barna, a világ je-
lenlegi nehézsúlyú mezőnyének egyik meghatározó alakja látogat el
hozzánk! 11-én pedig újra családi nap! Töltsünk együtt egy boldog
estét szeretett egyesületünkben!                                              ILYÉS GYULA
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A Reiniku Kyokushin Karate Klub 5 versenyzője vett részt
novemberben a váci Hinomoto Kupán és a karcagi Nagykun Kupán
formagyakorlatban és küzdelemben. Sokhetes készülés, edzés előzte
meg a versenyeket, és több száz induló között vették az akadályokat.
Nagyon büszkék vagyunk rájuk: Kósa Lili Fruzsina, Hoksza Bálint,
Hornyák Hanna, Hornyák Péter, László Krisztofer.      HORNYÁK ÁGNES

A Veresi Futókör tagjai folytatták nagy vállalásukat, és a Dobogókő–
Visegrád szakasz teljesítésével már több mint 125 km-t túráztak le az
Országos Kéktúrából. Az Országos Kéktúra Magyarország északi tá-
jain végighaladó, Írott-kőtől Hollóházáig tartó, folyamatos, jelzett tu -
ristaút. A hossza több mint 1100 km. Ez Magyarország és Európa első
hosszú távú turistaútja.                                                                  ERŐS ISTVÁN

FABRICZIUS SAKKVERSENY,  2017. OKTÓBER 20.
I. korcsoport: 5 fordulós svájci rendszerű, gondolkodási idő: 10-10
perc, 
Leány: 1. Gyócsi Tifani, 2. Horváth-Gyurcsó Laura, 3. Molnár
Csenge,
Fiú: 1. Simon Dávid, 2. Lukács Ákos, 3. Galla Dániel
II. korcsoport:
Leány: körmérkőzés, gondolkodási idő: 10-10 perc 
1. Bartha Benedikta, 2. Dudás Réka, 3. Takács Pálma,
Fiú: 5 fordulós svájci rendszerű, gondolkodási idő: 10-10 perc,
1. Földi Mátyás, 2. Virkler Ádám, 3. Pálinkás Gergely,
III. korcsoport: páros mérkőzés
Leány: 1. Gubrán Alexandra Fiú: 1. Weisz Ádám

EGY KIS ELMÉLET A PONTSZÁMÍTÁS MEGÉRTÉSÉHEZ
Svájci rendszerű párosítás sakkversenyen: A rendszer alapelve, hogy min-
den fordulóban az előzőleg azonos vagy hasonló teljesítményt elért ver -
senyzők kerülnek szembe egymással. A győztes egy, a döntetlent elérők
fél-fél pontot szereznek egy-egy fordulóban, a vesztesek nem kapnak
pontot. Az első forduló után a győzteseket győztesekkel, a veszteseket
vesztesekkel, a döntetlenezőket döntetlenezőkkel párosítják össze. A kö -
vetkező fordulóban a párosításkor az azonos vagy közel azonos pont -
számúakat párosítják össze. Ugyanazt az ellenfelet azonban senki sem
kapja kétszer.
BH (Buchholz-pontszám): A számítás lényege, hogy ugyanazon ered-
mény értékesebb, ha erősebb versenyzők ellen érik el. Ennek meg fe le -
lően az egyenlő pontszámot elért versenyzők vagy csapatok közül az
végez előbb, aki a versenyben több pontot szerzett ellenfelek ellen ját-
szott. Ennek megállapításához összeadják azoknak az ellenfeleknek a
pontszámát, akikkel a holtversenyben levők játszottak.
RBH (Módosított Buchholz-pontszám): A leggyengébb és a legerősebb
ellenfél pontszámát a Bucholcz-pont számítás során nem veszik figye -
lem be.

BREITENBACH ZOLTÁN, SAKKTANÁR

SZABADIDŐSPORT

ISKOLAI SPORT – KOSÁRLABDA

Sport
ISKOLAI SPORT – SAKK

A Fabriczius József Általános Iskola diákjai november 16-án
Törökbálintra utaztak a B33 Pest megyei kosárlabda döntőre.
A fiú és a lány csapat is 3-3 győztes meccsel és 1-1 vereséggel az
5. helyen végzett. A lány csapat tagjai: Borsodi Nóra Luca, Fási
Viktória, Gedó Luca és Szix Anna. A fiú csapat tagjai: Bögös
Ádám, Kocsis Gergő, Lugossy Ádám és Szabó Tamás.

TESTNEVELŐ: ERDICZKY KRISZTINA

Karatésaink verseny előtt

I. korcsoport fiúk

II. korcsoport leány
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ASZTALITENISZ

KÖRZETI DIÁKOLIMPIA
VERESEGYHÁZ, 2017. NOVEMBER 14.

A Fabriczius József Általános Iskola Mézesvölgyi épületében rendeztük
meg a körzeti asztalitenisz diákolimpiát, mely kvalifikáció volt a Pest
megyei döntőbe. Az idei évtől külön van „A” és „B” kategória a diák olim -
pián, előbbi az igazolt versenyzőknek, utóbbi a még nem igazoltaknak.
Mind a két kategóriában csak az első helyezettek jutottak a decemberi
nagykőrösi megyei döntőbe. 
Eredmények: 
LEÁNY 3-4. KORCSOPORT: 
1. Unyi Eszter (Kálvin Téri Református Általános Iskola, Veresegyház) 
2. Erős Bianka (Fabriczius József Általános Iskola, Veresegyház) 
3. Balogh Enikő (Fabriczius József Általános Iskola, Veresegyház) 
LEÁNY 3-4. KORCSOPORT IGAZOLT: 
1. Letanóczki Dalma (Fabriczius József Általános Iskola, Veresegyház) 
LEÁNY CSAPAT: 
1. Fabriczius József Általános Iskola, Veresegyház (Erős Bianka,
Balogh Enikő, Szappanos Éva)
FIÚ 1-2. KORCSOPORT: 
1. Szaszák Csongor (Kálvin Téri Református Általános Iskola, Veresegyház) 
2. Ozsváth-Sarok Ákos (Kálvin Téri Református Általános Iskola, Veres-
egyház) 
3. Szirtesi Soma (Kálvin Téri Református Általános Iskola, Veresegyház) 
FIÚ 1-2. KORCSOPORT CSAPAT: 
1. Kálvin Téri Református Általános Iskola, Veresegyház (Szaszák
Csongor, Ozsváth-Sarok Ákos, Szirtesi Soma)
FIÚ 3-4 KORCSOPORT: 
1. Szaszák Ábel (Kálvin Téri Református Általános Iskola, Veresegyház) 
2. Varga Vince (Kálvin Téri Református Általános Iskola, Veresegyház) 
4. Varga Gergő (Kálvin Téri Református Általános Iskola, Veresegyház) 
FIÚ 3-4. KORCSOPORT CSAPAT: 
1. Kálvin Téri Református Általános Iskola, Veresegyház (Szaszák
Ábel, Varga Vince, Varga Gergő, tartalék: Benkő Mátyás) 
4. Fabriczius József Általános Iskola, Veresegyház (Voith András,
Balogh Bálint) 
FIÚ 1-2. KORCSOPORT IGAZOLT: 
1. Deliagosz Sztamatisz (Veresegyház, Szadai Általános Iskola) 
FIÚ KÖZÉPISKOLA IGAZOLT: 
1. Cserey Bálint (Veresegyházi Katolikus Gimnázium) 
FIÚ KÖZÉPISKOLA NEM IGAZOLT: 
1. Vadas Áron (Veresegyházi Katolikus Gimnázium) 

X. KÖRZETI ASZTALITENISZ BAJNOKSÁG
2017. NOVEMBER 12.

Új részvételi rekord a galaxisban, a galaxisok „jubileumi röppályáján”!
158 fő nevezés 11+1 különböző kategória, 127 egyéni induló! 

Támogatók: Veresegyház Város Önkormányzata, Galaxis IV.-Fortuna,
Sztranyan János építőipari vállalkozó, Magyar Tibor, Mókus Miklós,
Horváth Kálmán, Király A. László, Nervetti Géza, Drozd Péter, Fekete
Lász ló, Sárosdi István, Gubai György, Voith László, Sebesztha család,
Kőszegi János, Ozsváth Zsolt, Krausl Benedek családja, Szappanos Sán-
dor, Gamesz, Papp László, Danada Talpallak-Sarkallak, Mézesvölgyi
Általános Iskola, Wellcamino, Galaxis VSE. 
Mediapartnerek: A Kistérség, Hanka Média, Veresi Piactér, Veresi Krónika,
Veresegyház Városi TV, www.cserny.hu, www.facebook/Mozdulj Veresegy -
ház, /Veresegyház város hivatalos oldala, /Veresegyháziak Veresegyházért.
VERESEGYHÁZI EREDMÉNYEK: 
Kisleányok (7-12 év): 2. Erős Bianka (Veresegyház, Galaxis AK) 
Lányok: (13-18 év): 1. Balogh Enikő (Veresegyház, Galaxis AK), 2.
Fekete Erika (Veresegyház, Galaxis AK) 3. Szappanos Éva (Veresegy-
ház, Galaxis AK), 
Felnőtt nők: 1. Fülekiné Keresztes Orsolya (Veresegyház, Galaxis AK),
2. Szabóné Makai Emma (Veresegyház, Galaxis AK) 3. Fekete Erika
(Veresegyház, Galaxis AK) 
Fiúk (2005-): 3. Varga Gergő (Veresegyház) 
Fiúk (2002-2004): 3. Vadas Áron (Veresegyház, Galaxis AK), 3. Leskó
Levente (Veresegyház, Galaxis AK) 
Ifjúsági fiúk (1999-2001): 1. Drozd Balázs (Veresegyház, Galaxis AK),
2. Markó Csanád (Veresegyház, Galaxis AK), 3. Krausl Benedek (Ve -
res egyház, Galaxis AK), 3. Orosz László (Veresegyház, Galaxis AK) 
Gyermek összevont páros: 
1. Drozd Balázs - Magyar Tibor (Veresegyház-Bp., Galaxis AK) 
3. Szappanos Éva - Cseri Marci (Veresegyház, Galaxis AK) 
Hobbi férfi: 1. Mészár János (Veresegyház) 
Amatőr 1 (Megye C, Budapest kerület 2): 2. Héregi László (Veresegyház,
Galaxis VSE) 
Amatőr 2 (Megye B és A, Budapest Kerület 1): 3. Cserey Bálint (Veres-
egyház, Galaxis VSE) 
Összevont felnőtt páros:
2. Hiriczkó Ede - Horváth Kálmán (Veresegyház, Galaxis VSE),
3. Bedron János - Schleer György (Veresegyház, OBCSE, Gödöllő) 
+ Extra Apa-fia páros verseny: 
1. Voith László - Voith András (Veresegyház), 1. Varga Gergő - Varga Zsolt
(Veresegyház), 1. Ozsváth-Sarok Ákos - Ozsváth Zsolt (Veresegyház)
Támogatóinknak és „Galaxisos” sporttársainknak köszönjük a nagyon
szép díjakat, érmeket, okleveleket a finom enni és inni valókat.

LETANÓCZKI ISTVÁN
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TÁNC – ROCKIN’ BOARD

NOVEMBER IGAZI ÉREMESŐT HOZOTT!

A Budapesten megrendezett területi bajnokságon a Tuto nevű felnőtt
nemzeti nagyformáció állhatott a dobogó legfelső fokára. Ezzel nem ért
véget az öröm, ugyanis a felnőtt nemzeti kisformációs kategóriában a
dobogós helyek mindegyikén Rockin’ Board-os lányok álltak! A kategória
aranyérmese a Truváj nevű formáció. Ezüstérmet ért a The Revenants
előadása és az előkelő harmadik helyet a Secret-es lányok szerezték meg. 
Felnőtt nemzetközi nagyformációs kategóriában is megmérettették ma -
gukat táncosaink. A kategória aranyérmes csapata a Ladies nevű formá-
ció lett. A fiatalabbak is kivették részüket a sikerekből: Children kisf or -
mációs kategóriában bronzérmet szerzett a Shine nevű formáció. Ne vük -
höz méltóan ragyogtak a lányok a dobogón. Junior kisformációs ka te -
góriában a Wave nevű formáció menetelt egészen a dobogó második
fo káig. Children nagyformációs kategóriában az Incredibles nevű csapat
bronzérmet szerzett, akárcsak a Jump nevű formáció a serdülő nagyfor-
mációs kategóriában. Páros kategóriában versenyző táncosainkra is mél -
tán lehetünk büszkék. Szoljár Bence és Lajti Renáta párosa bronzérmes
lett a felnőtt „C” kategóriás párosok versenyében. A Pécsett megrendezett
Magyar Bajnokságon is indult a páros, ahol az előkelő negyedik helyet
sikerült megszerezniük. A pécsi versenyen serdülő kisformációs kate gó -
riában a dobogó harmadik fokára állhatott a Love nevű formáció. A Jump
tagjai életük első Magyar Bajnokságán a hatodik helyet szerezték meg.
Óriási siker ez a lányok életében, hiszen alig pár hónapja táncolnak csak
együtt. Rettentő büszkék vagyunk mindenkire!                    FARKAS GERGELY

Lajti Renáta és Szoljár Bence
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Kellemes
ünnepeket
kívánunk!

KÉRI ÜGYVÉDI ÉS

INGATLAN IRODA 

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

ÜGYVÉDI SZAKTERÜLET:

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

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

hitelügyintézés

§
DR. KÉRI ZOLTÁN ügyvéd
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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  8–16 • szombat  7–13

Boneker MBNK Kft.

KERÍTÉS–FESTÉK
CENTRUM

ÉV VÉGI AKCIÓ! 
GIPSZKARTON 1,2 m×1,2 m 1199 Ft
Impregnált gipszkarton 1999 Ft
UD (3 méter) 490 Ft/db
Fehér beltéri falfesték 3 liter 999 Ft
Fehér beltéri falfesték 10 liter 2990 Ft
Színes beltéri FALFESTÉK 2,5 liter 3990 Ft
Fagyálló csemperagasztó 980 Ft
Felixbilis csemperagasztó 1740 Ft
Purhab 750 ml 1100 Ft
Csirkeháló 1 m horganyzott 280 Ft/fm-től

GIPSZKARTON, PROFIL, RIGIPS, SZILOPLAST, AKRIL, GV LEMEZ
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!





Fotó: Lethenyei László

Fotó: Lethenyei László

Sztár a Könyvtár Filmklubjában: Demi Moore, az esküdt
Sztárok a Veres 1 Színház színpadán: Molnár Piroska és Jordán Tamás
a Romance.com előadásán

Adventi készülődés

Népművelődési konferencia az Innovációs Centrumban

Fotó: Lethenyei László

Fotó: FacebookFotó: Veréb

Fotó: Veréb

Kolompos táncház: az új dal tanulása

Az Erzsébet napi búcsú alkalmából óvodásokkal telt meg a Szentlélek-templom

Novemberben történt


