
A március 15-i megemlékezés a tavasz igazi ünnepe volt. Köszönhetően a Paár Tibor rendezte
Magvető című műsornak, a veresegyházi művészeti és hagyományőrző csoportok közreműködésével,

melyhez korhű programokkal csatlakozott a veresi ifjúság. Az ünnep szónoka Ácsné Csáki Ildikó tanár volt.
(Beszámolónk a 10. oldalon Fotó: Ruzsovics Dorina)
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április 13. 17.00 óra
Veresi Bajuszok – bajusztörténeti

áttekintés, kiállításmegnyitó
Kaptár (Veresegyház, Fő út 95., volt Tájház)

•
április 21. 18.00 óra

A Marosvásárhelyi Műhely (MAMÜ)
Galéria vendégkiállításának megnyitója

(a tárlat május 13-ig látogatható)
Szabadidős és Gazdasági Innovációs Centrum

Udvarház Galéria
•

április 21. 19.00 óra
Antalffy Péter előadása a keltákról

Kölcsey Ferenc Városi Könyvtár
•

április 22. 17.00 óra
A Remény Nyugdíjasklub Estje

Szabadidős és Gazdasági Innovációs Centrum
•

április 23. 8.00 óra
Föld napja – várostakarítás, szépítés majd

közös  ebéd a Horgásztanyán
•

április 28. 14.30 óra
Schwajda György–Victor Máté:

ÓZ, A NAGY VARÁZSLÓ – klasszikus mese
Váci Mihály Művelődési Ház

•
április 29. 17.00 óra

Schwajda György–Victor Máté:
ÓZ, A NAGY VARÁZSLÓ – klasszikus mese

Váci Mihály Művelődési Ház

április 29. 19.00 óra
Ella István Liszt-díjas orgonaművész

koncertje Szentlélek-templom
•

április 30. 16.00 óra
Cantemus kórus koncertje

Szabadidős és Gazdasági Innovációs Centrum
•

május 1. 10.00 óra
Városi Majális a Fenyveserdőben

•
május 5. 19.00 óra

A Veresi Ifjúsági Színház, Ácsné Csáki
Ildikó által rendezett bemutatója

Váci Mihály Művelődési Ház
•

május 6. 16.00 óra
Családi Táncház Regenyésekkel

Szabadidős és Gazdasági Innovációs Centrum
•

május 12. 19.00 óra
Stand up est: Kiss Ádám a nagy világban

Váci Mihály Művelődési Ház
•

május 13.
Veterán Haszonjármű Találkozó 2017

a Medveotthon melletti terület, Patak utca vége
•

május 21. 19.00 óra
Carlo Goldoni: Chioggai csetepaté

vígjáték 2 felvonásban
a LOGO Színtársulat előadásában

Váci Mihály Művelődési Ház

április 7. (péntek) 19 óra
Szép jó estét, Mr. Green!

bérletszünet
•

április 20. (csütörtök) 19 óra
Mezítláb a parkban

(Dániel Kornél-bérlet)*
•

április 22. (szombat) 19 óra
Mezítláb a parkban

(Vankó István-bérlet)*
•

április 23. (vasárnap) 19 óra
Mezítláb a parkban

(Sejtes Vendel-bérlet)*
•

* Jegyek a bérletes előadásokra is kaphatók.

JEGYIRODA:
Innovációs Centrum „B” recepció

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

facebook/veres1szinhaztarsulat

Eseménynaptár

Ajánló
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Március 15-én a helyi önkormányzat meg hívá -
sára Veresegyház város képviseletében Garai
Tamás jegyző, Cserháti Ferenc alpolgármester,
Bobál Imréné képviselő és Harcos Györgyné
óvodavezető vett részt a kézdivásárhelyi nem -
ze ti ünnepi eseményeken. Delegációnk tagjai -
nak meghatározó élményt jelentett mind az
ünnepség, mind az a kimagaslóan vendég sze -
re tő fogadtatás, amivel találkoztak. Ezúttal is
köszönjük vendéglátóinknak!

A közmeghallgatáson először Pásztor Béla
polgármester tájékoztatta a lakosságot a város
2016-os eredményeiről és 2017-es terveiről.
Beszámolójában kiemelte, hogy Veresegyház
lakossága 20.000 főre emelkedett, amelyből
17.948 az állandó lakosok száma és 4300-an 18
év alattiak.2200 vállalkozás 6000 munkahelyet
biztosít, a harmadik legnagyobb foglalkoztató
maga az önkormányzat 550 fővel, miközben
alig 31 főnyi a közfoglalkoztatottak száma,
munkanélküliség gyakorlatilag nincs.

Veresegyház 2016-ban 3,6 milliárd forintot
fordított beruházásokra (Szentlélek-templom,
evangélikus templom, óvoda felújítások, csa -
pa dékvíz elvezetés, útépítések stb.), 800 millió
forintot pedig ingatlan vásárlásra. Ezt lehetővé
tette a kiváló adómorál (96 %-os teljesülés),
aminek révén 4,1 milliárd forintnyi adóbe vé -
tele keletkezett a városnak az 1,6 milliárdos
működési bevétel mellett. A város hitelállo má -
nya 2,5 milliárd forint, amelynek fizetésére a
fenti bevételek és a város anyagi helyzete kellő
fedezetet nyújtanak.

Pásztor Béla kiemelte a város sikeresen
meg  rendezett ünnepeit és az összetartozás

szempontjából nagyon fontos kisközös sé gei -
nek (50 működik jelenleg) és sportegyesü le -
teinek (44),továbbá 10 ezernyi nézőt vonzó
színhá zának, fürdőjének és Medveotthonának
szerepét. Mindemellett kiváló közbiztonságú
településnek számít Veresegyház.

A 2017-es tervekről szólva a legfontosabbnak
az EGYMI-iskola, a sportcsarnok és termé sze te-
sen a nappali tagozatos középiskola épí tését
tartja. De az anyagiak függvényében sok egyéb
terv vár megvalósításra, hogy csak az elkerülő
utat, az Álomhegyi-tavat, a könyv tár épületét, a
Waldorf Iskolát, a jégcsarnokot, vagy akár a
fürdőt említsük. Ez utóbbihoz a lakosság segít-
ségét is kérte, a családonkénti 300-500 ezer
forintos hozzájárulásért cserébe jegyeket adna
az önkormányzat, ennek rész leteit később is-
mertetik. 2017-ben a költség ve tés főösszege 11
milliárd forint lesz, melyből természetesen foly-
tatódnak az útépítések, virágosítások és fentebb
említett fejlesztések is. Bár ő maga „hitelpárti”,
mert „az a gazdaság motorja”, cél a hitelállo -
mány csökkentése is. Nehézséget okoz és jog-
ta lannak tartja a vá rosvezetés az iparűzési
adó ból történő 1,1 milliárdos állami elvételt.

Az első lakossági hozzászóló máris a hitelál-
lományra kérdezett rá pontosan, amire Sza-
lontai Boldizsár képviselő (Jobbik) is reagálva
3,1 milliárdnyi hitelről szólt, ráadásul kép vise -
lőtársait sem tájékoztatva előzetesen, a Patak
utcai pályázat megyei közgyűlés általi eluta -
sítását ismertette.

A szép számú hozzászólás többsége egyéb -
ként a Patak utca áldatlan állapotáról szólt,
melynek így önkormányzati költség vetésből
történő idei rendezésére Pásztor Béla polgár -
mester ígéretet is tett. A másik központi téma
a veresegyházi járdahelyzet volt, többen igé -
nyel tek utcájukba járdákat. A válaszokból ki -
derült, hogy folytatódik a járdaépítési prog -
ram, ugyanakkor „minden utcába nem szük-
séges” járdát építeni a remények szerint javuló
közlekedési kultúra hatására.

További felvetésként többek közt szóba
került még a házszámok rendezése, a termál -
f űtés, a vashíd felújítása, a Köves utca, a Sport
utca, a Rét utca és a Temető utca rendezése, il-
letve a MÁV vonalának, állomásainak állapota.

Válaszaiban Pásztor Béla minden egyes jo -
gos és Veresegyház hatáskörébe tartozó prob-
 léma legsürgősebb megoldását ígérte, egyúttal
a közmeghallgatás zárásaként nagyon köszön -
te az aktív részvételt és a problémák őszinte
ismertetését.

Lapunk szándéka szerint tájékoztatni fog -
juk Olvasóinkat a konkrét intézkedésekről.

KOVÁCS PÉTER

A hónap témája

KÖZMEGHALLGATÁS 2017.
Félig telt meg a Váci Mihály Művelődési Ház nagyterme Veresegyház Város Önkormány -
za ta képviselő-testületének szokásos, éves közmeghallgatására március 31-én. Ez egyrészt
utalt a város működésének lakosság általi elfogadottságára, másrészt viszont a szép számú
érdeklődő jelenléte és a húsznál több hozzászólás jelezte a még orvoslásra váró gondokat is.

A hagyo mányoknak megfelelő módon köszöntötte városunk hölgyeit az önkormányzat március 12-én. A kiváló hangulatú, vendéglátással
össze kötött műsorban többek közt fellépett Csonka András is.                                                                                                  (Fotók: Ruzsovics Dorina)

VENDÉGSÉGBEN JÁRTUNK KÉZDIVÁSÁRHELYEN

NŐNAP
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Konzorciumi szerződést kötött a Váci Egy-
házmegye és Veresegyház Város Önkor-
mányzata a Veresegyházi Katolikus Gim -
názium épületének megépítésére. A szer -
ző dés részletesen sza bályozza többek kö -
zött a konzorcium működési szabályait, a
tagok kötelezettségeit és feladatait, a tagok
hozzájárulásait, a beruházás ütemezését és
a tulajdonjoggal kapcsolatos kér dé se ket. 

Az együttműködés értelmében a felek
két ütemben, közös finanszírozással hoz-
zák létre a 15 osztályos intézményt, mely -
nek első ütemére a Váci Egyházmegye 600
millió Ft támogatást nyert el az Emberi
Erőforrások Minisztériumától. Az idén
kez dődő építkezés első ütemében az
épület északi, Budapesti úti szárnya épül
meg, melynek használatbavételének ter-
vezett dátuma: 2018. 08. 15. Vagyis a má-
sodik tanév már az új épületben in dul hat-
na meg. Az első ütem költségét szinte tel-
jes egészében a Váci Egyházmegye vál-
lalta magára. Az épület a műszaki átadást
kö vetően a konzorcium képviseletére is
jogosult Egyházmegye ingyenes haszná -
la tába kerül 50 évnyi időtartamra.

Elkészült a Veresegyházi Katolikus
Gim názium vázlatterve is.  A terveket Ve -

res egyház Város Önkormányzata és az
Egyházme gyei Katolikus Iskolák Főható -
sá ga (EKIF) is jóváhagyta és meg kez -
dődött az engedélyeztetési eljárás. 

Veresegyház első nappali tagozatos kö -
zépiskolájában a tanítás tehát szeptember -
ben indul, történelminek mondható két
osztállyal, amely tanulói létszám a követ -
kező tanévekben felmenő rendszerben
fog bővülni, mind osztályokat, mind év-
folyamokat tekintve. Ennek megfelelően a

gimnáziumnak a látványterveken most
bemutatott épülete is több ütemben épül
fel, így az épület a mostani számunkban
látható végső formáját a következő évek-
ben fogja majd elnyerni. Természetesen a
mostani tervek a folyamatos egyeztetések
folyamán, a tanítás igényeinek érdeké ben
még jelentősen módosulhatnak, első sor -
ban a belső térkihasználásban.

KOVÁCS PÉTER

BERUHÁZÁSI HÍREK

KONZORCIUMI SZERZŐDÉS A GIMNÁZIUM LÉTREHOZÁSÁÉRT
Szeptembertől két osztállyal indul az oktatás az első veresegyházi nappali középfokú iskolában – a Veresegyházi Katolikus Gim-
náziumban – ideiglenesen a régi Városháza éppen e célból jelenleg is átalakítás alatt álló épületében. Ezzel párhuzamosan
gőzerővel zajlik a gimnáziumi épület beruházásának előkészítése.

GYÁSZOL A POLGÁRMESTERI HIVATAL
Életének 46. évében, hosszú betegség után elhunyt NAGY MÓNIKA, a hivatal belső
ellenőre.
Az államháztartás törvényi rendelkezéseit felsőfokon ismerő és kiválóan alkalmazó
mun ka társa volt a Polgármesteri Hivatalnak. Stratégiai szemléletével, a problémák
gyors feltárásával és megoldási javaslataival nagymértékben hozzájárult az önkor-
mányzat és a hivatal jogszerű működéséhez. Csendes személyisége, szorgalmas és
munkájában kitartó természete példát mutatott kollégái számára.  Méltósággal vívta
harcát a betegséggel és a végsőkig bizakodott.

Hiánya végtelen űrt hagyott a munkatársak szívében.
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PÁSZTOR BÉLA POLGÁRMESTER
BÚCSÚBESZÉDE: 

„Tisztelt Gyászolók! 
Kegyelettel és tisztelettel vagyunk itt valameny-
nyi en Mitsui Sen hamvainak végső elhelye zé -
sén. Városunk különleges embere volt. Ideér ke -
zését követően eleinte ritkán találkoztunk. Ne-
hézséget jelentett a nyelvi különbség. Sen nem
beszélte a magyar nyelvet. Kedves felesége olasz
nyelven fordított, ha vele találkoztunk. Sen je-
lenség volt az utcán, bárhol ahol megjelent.
Különös tekintettel a mozgása, az egész alkata
sugárzott valamit, amibe mi nem va gyunk is-
mertek. Az arcán mindig csak az iga zat le hetett
látni. Semmiféle hátsó gondolat, bár mikor
találkoztunk, elő nem fordult. A tisz tesség, a
becsület jelképe volt. Tisztán, vi lágo san beszélt,
amit eldöntött, az úgy maradt, ahogyan azt ő
megígérte. Nem sokat tudtunk róla, ezért
néhány feljegyzést a családtól kaptam, melyeket
Önökkel is megosztok. Az em ber ről, aki eltávo-
zott kö zülünk, és akit nagyon sze ret tünk, be -
csül  tünk, az milyen életutat járt be.

Mitsui Sen 1939-ben Kawaguchi-ban, To kió
egyik elővárosában született. Közép- és fel sőfokú
faipari iskolát végzett, egy misszi ós rend inté ze -
tében. Majd a Tokió Képző mű vészeti Főiskola
(Taiheiyo Művészeti Akadémia) esti tagozatán
tanult. Nagyon fia talon jelentkezett a tehetsége.
Díjakat nyert, tárlatokat rendezett.

1969-ben Olasz ország egyik nemzetközi szob -
rászcentru má ba ment, hogy végre csak a szob -
rá szatnak élhessen, márvánnyal dolgozhasson.
Kiállított Firenzében és a Tokió Galériában.
Mic he  langelo aranyérmet nyert a Carrarai Nem -
zet közi Kiállításon.

1975-76-ban Toki óban tartózkodott, kiállítá-
sokat rendezett. Ez idő alatt rendezte az Itáliá -
ban szerzett ta pasztalatait. Az útkeresés idő sza -
ka volt ez.

1976-ban Magyarországra jött és meg há zaso -
dott. Bekapcsolódott a művészeti élet be, felvételt
nyert a Magyar Képzőművészeti Alap  ba, és a
Művészeti Szövetségbe (Magyar Képzőmű vé -
szek és Iparművészek Szö vet sége).

1978-ban megrendezi első kiállí tását Buda pes -
ten, a Magyar Építőművészek Szövetségé ben.
Részt vesz minden csoportos kiál lí táson, min den
kiállítás meghívót el fogad, hogy megismerjék.

1980-ban egyé ni ki állí tása volt a Műcsarnok
Dorottya ut cai ki állítótermében. Közben keresi
műtermé nek végleges megoldását. Ezt a helyet
Veresegyházon találja meg, ott ahol őt befogad ták.

1983-ban elkezdődött a posta épületének az
építése. Sen elkezdi a posta előtt ma is látható
„Kapcsolat” című kőszobrának megalkotását.

1985-ben történt a posta és a szobor felava tá -
sa. Sen arra gondolt, hogy most már meg lehet
kezdeni a műterem lét re hozását, mert az a szo-
bor miatt csak lassan épült. A hi vatása sokkal
erősebben hatott rá. A mű te rem 2003-ban elérte
végső formáját. Min dig a szobrászat volt az
előbb re való. 

Egy szoborparkról álmodott, és ekörül forgat -
ta a gondolatait. 1993-ban sikerült Olaszország -
ból az ott maradt kamionnyi szobrot Veresegy -
házra hozni. 1994-ben nyílt meg Gödöllőn a 25
éves jubileumi kiállítása az Európában készült
munkáiból.

1996-ban a Millecentenárium évében Japán
Szoborparkot épít, és elkészíti a Hon foglalás
című kőszobrát az évforduló 1100 éves ünne pé -
re. A szobor ma is látható a Fenyvesben.

2003-ra végre fűthető a mű te rem, télen is
hasz nálható. Készíthet bonsai fákat, egy kicsit
megpihenhet.

2009-ben szabadtéri kiállítást rendez 70.
szü letésnapja alkalmából Veresegyházon.

2014-ben „Visszatekintés” címmel az Udvar -
ház Galériában volt látható 75. születésnapi
kiállítása.

2016. december 18-án, egy év betegeskedés
után életének 78. évében Kistarcsán elhunyt.

Mitsui Sen nemcsak a környezetére, ott ahol
élt, az emberekre is nagyon vigyázott, arra is,
hogy a világ népei között a kapcsolat minél
erősebb legyen, függetlenül a távolságoktól.
Nagy erővel tartotta és művelte a kapcsolatot a
magyarországi Japán Nagykövetséggel, ahová
évente egyszer kétszer ellátogatott. Fontosnak
tartotta, hogy a város képviseletében magam is
részt vegyek a találkozókon. Meg kell monda -
nom, ezek a látogatások, amelyek elsősorban a
szilveszteri ünnephez kötődtek, számomra is, a
mai napig is használható gondolatokat, érté se -
ket adtak. Egy világra rátekinteni, Ázsia népére,
amelyik oly termékeny, küzdő, önmagával
szem ben is kegyetlen, látni őket együtt a soka -
ságban.

Sen azt is kívánta, hogy Veresegyházon hív -
juk össze az akkor Magyarországon élő japá no -
kat, és rendezzünk ünnepségeket, sportbe mu -
tatókat. Amikor a rendezvényre sor került, na -
gyon boldog volt, találkozhatott az övéivel, füg -
get lenül attól, hogy nem a szülőhelyéről, de a
szülőföldjéről jöttek.

Nagyon készült a japán csá szár magyaror -
szá gi látogatására, amelyre szin tén meghívott.
A kézfogásra a japán csá szár ral, ami számunk -
ra is és Sen számára is egy olyan kapcsolatot je-
lentett, amit nem lehet elfeledni. A nép iránti
megbecsülést és tisz tele tet, az ő személyén ke -
resz tül csak ápolni és erősíteni lehet. 

A várostól két kitüntetést kapott, egyet 1996-
ban a városért, a másikat pedig művészeti
díjként 2014-ben. Nem csak mi, a hivatalos em-
berek becsültük meg őt, hanem mindenki, aki
látta és ismerte. Úgy néztek rá, mint olyan em-
berre, akit csak szeretni lehet.

Búcsúzom tőled Sen, őszinte baráti sze retet-
tel! Búcsúzom tőled a város nevében, aki be-
fogadott, és akit te is befogadtál, és örökös
lakója lettél. Nyugodjál békében!”  

VÉGSŐ BÚCSÚ MITSUI SEN IZUMI
MICHELANGELO-ARANYÉRMES SZOBRÁSZMŰVÉSZTŐL

Veresegyházi Szentlélek-templom • 2017. március 17.

MEZEI KLÁRA:  SZEN – SZÁLL
• BÚCSÚZÓUL MITSUI SENNEK • 

Ellebegett madár könnyű teste,
Itt maradtak kőbe álmodott meséi.

Fák lelkével táncolt,
Tűz fényénél múltba szállt,

Magában őrizte a Haikuk harmóniáját,
Idegen maradt e fagyott korban.

Gyermek mosolyában
Aggastyán terhét hordozta,

Csodás márvány csípőbe formált csend szimfóniát,
Gyönyörű lányaiban keresve

Elveszett fiáért vigaszt,
Asszonya alázatában

Puha, fészek-melegre talált,
És mégis fázott.

Évezredek hidegét viselte csontjaiban,
Sosem tudta, értik-e amit adott a világnak.

Az Univerzum tojására farag ma odaát
Üzenetet nekünk.
2017. március 17.
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30/2017.(III.10.) Kt. határozat:
Pályázat benyújtása az alábbiak szerint:
1. A projekt megnevezése: Veresegyház Város Önkor-

mányzatának csatlakozása az önkormányzati ASP
rendszerhez 

2. A pályázat megvalósítási helyszínének pontos címe:
2112 Veresegyház, Fő út 35.

3. A pályázati konstrukció: Csatlakoztatási konstruk-
ció az önkormányzati ASP rendszer országos kiter-
jesztéséhez – KÖFOP-1.2.1-VEKOP-16

4. A tervezett fejlesztés teljes költsége: 8 999 591 Ft
5. A tervezett fejlesztésnek a támogatás szempontjából

elismerhető bekerülési költsége: 8 999 591 Ft
6. Az igényelt támogatás összege: 8 999 591 Ft
7. A képviselő-testület határozatot hoz annak érdeké -

ben, hogy Veresegyház Város Önkormányzata az ön -
kor mányzati ASP rendszerhez történő csatlakozási
kötelezettségének eleget tehessen, melyben felha tal-
mazza a polgármestert és a jegyzőt, hogy az önkor-
mányzat nevében a „Csatlakoztatási konstrukció az
ön kormányzati ASP rendszer országos kiterjesz té sé -
hez” című felhívásra támogatási kérelmet nyújtson
be és a támogatási jogviszony létrejötte esetén a ked-
vezményezetti kötelezettségeket és jogokat gyako-
rolja Veresegyház Város Önkormányzata nevében és
javára.

31/2017.(III.10.) Kt. határozat:
A Képviselő-testület Mitsui Sen Izumi szob rász mű vészt
saját halottjának tekinti. 

32/2017.(III.30) Kt. határozat:
A Képviselő-testület a Veresegyház Városi Önkor-
mányzat Idősek Otthona 2016. évi munkájáról szóló
intézményvezetői beszámolót elfogadja.

33/2017.(III.30) Kt. határozat:
A Képviselő-testület elfogadja az intézményvezető be -
számolóját a Meseliget Bölcsőde 2016. évi mun kájáról.

34/2017.(III.30) Kt. határozat:
A Képviselő testület 2017 március 30-i hatállyal elfo-
gadja a Veresegyház 58 hrsz területen építendő Katoli -
kus Gimnázium megvalósítása érdekében a Váci Egy -
ház  megye és Veresegyház Város Önkormányzata kö -
zött kötendő „Konzorciumi Szerződést” és felhatalmaz -
za a polgármestert a szerződés aláírására.

35/2017.(III.30) Kt. határozat:
A Képviselő testület megbízza a Katolikus Gimnázium
engedélyes és ajánlatadási terveinek elkészítésével a
budapesti székhelyű Kvadrum Kft.-t azzal, hogy az en-
gedélyes tervek elkészítésekor vegye figyelembe a 2016.
december 30-i vázlatterveket, valamint a megbízási díj
nem haladhatja meg az 57 millió Ft+áfa értéket.
A megbízási díj fedezetét bruttó 40 millió Ft értékben
2017. évi költségvetésben elfogadott „Beruházás Kiadási
Előirányzatai” tartalmazza, míg a további 32,5 millió Ft
a tartalék keretből kerül biztosításra.

36/2017.(III.30) Kt. határozat:
A Képviselő-testület – tekintettel arra, hogy „A nemzeti
köznevelésről” szóló 2011. évi CXC. törvény” alapján
2017. január 1-jétől az állam gondoskodik a köznevelési
alapfeladatok ellátásáról – a társulási megállapodás mó-
do sítást és a módosításokkal egységes szerkezetbe
foglalt társulási megállapodást elfogadja.

37/2017.(III.30) Kt. határozat:
A Képviselő-testület tudomásul veszi a 2017. év eltelt
időszakáról szóló ingatlanforgalmazási beszámolót.

38/2017.(III.30) Kt. határozat:
A Képviselő-testület hozzájárul „településfejlesztési cél-
lal” a Veresegyház belterület, 1561 hrsz-ú ingatlan meg -
vá sár lásához Vass Viktória tulajdonostól 22 000 000 Ft-os
vételáron. A vételár fedezetét a 2017. évi költség vetésben
ingatlanvásárlásra elkülönített keret biztosítja. 

39/2017.(III.30) Kt. határozat:
A Képviselő-testület hozzájárul a 981/61 hrsz-ú, 2831 m2-
es területű ipari ingatlan értékesítéséhez (5000 Ft/m2 +
27% áfa) bruttó 17 976 850 Ft vételáron a Veres-Metál Kft.
részére. Vevő jelenleg Bérlőként használja az ingatlant,
tulajdonosként a végleges adásvételi szer ző dés megkö té -
sével és a teljes vételár megfizetésével egy időben lép bir-
tokba.

40/2017.(III.30) Kt. határozat:
A Képviselő-testület hozzájárul „településfejlesztési cél-
lal” – a tervezett elkerülő út mellett véderdő telepítése
céljából – a Veresegyház külterület, 065/74 hrsz-ú,
gyümölcsös művelési ágú ingatlan megvásárlásához
Stadler Mihálynétól 300,-Ft/m2, összesen 89 100 Ft
vételáron. A vételár fedezetét a 2017. évi költségvetés-
ben földvásárlásra elkülönített keret biztosítja.

41/2017.(III.30) Kt. határozat:
A Képviselő-testülete hozzájárul „településfejlesztési cél-
lal” – a település közigazgatási határára véderdő-tele pí -
téshez terület biztosítása érdekében – a Veresegyház
külterület, 014/19 hrsz-ú, szántó művelési ágú ingatlan
51/68 hányadának megvásárlásához dr. Ebinger József -
nétől 300 Ft/m2, 346 200 Ft és 17/68 hányadának meg vá -
sárlásához dr. Turóczi Károlynétól 300 Ft/m2, 115 500 Ft
vételáron. A vételár fedezetét a 2017. évi költségvetésben
földvásárlásra elkülönített keret biztosítja.

42/2017.(III.30) Kt. határozat:
A Képviselő-testület hozzájárul a Veresegyház belterület,
342/2 hrsz-ú, kivett beépítetlen terület megnevezésű,
3053 m2 alapterületű ingatlan megvásárlásához Takács
László 1/1 tulajdonostól, összesen 915 900 Ft vételáron.
A vételár fedezetét a 2017. évi költségvetésben földvásár-
lásra elkülönített keret biztosítja.

43/2017.(III.30) Kt. határozat:
A Képviselő-testület hozzájárul „településfejlesztési cél-
lal” a Veresegyház belterület, 355 hrsz-ú ingatlan egé -
szé nek megvásárlásához, az alábbiak szerint:
Oláh Lászlóné 4/16 hányad 151,5 m2 227 250 Ft
Mészáros Károlyné 4/16 hányad 151,5 m2 227 250 Ft
Hajdi Ferenc  1/16 hányad 38 m2 57 000 Ft
Hajdi Ferencné  1/16 hányad 38 m2 57 000 Ft
Pillmann Henriett  1/16 hányad 38 m2 57 000 Ft
Bagyánszkyné Fekete Katinka 1/16 38 m2 57 000 Ft
Hajdi György 2/16 hányad 75,5 m2 113 250 Ft
Szlovák Lajosné 2/16 hányad 75,5 m2 113 250 Ft
Összesen: 16/16 hányad 606 m2 909 000 Ft
A vételár fedezetét a 2017. évi költségvetésben földvá -
sár lásra elkülönített keret biztosítja.

44/2017.(III.30) Kt. határozat:
A Képviselő-testület hozzájárul a 1103/41 hrsz-ú, 1049
m2-es területű ipari ingatlan értékesítéséhez (5000 Ft/m2

+ 27% áfa) bruttó 6 661 150 Ft vételáron az Alfa-Win-
trade Kft. részére. Vevő az ingatlan birtokába a végleges
adásvételi szerződés aláírásával és a teljes vételár meg-
fizetésével egy időben lép.

45/2017.(III.30) Kt. határozat:
A Képviselő-testület elfogadja Veresegyház Város Önkor -
mányzatának 2017. évre szóló közbeszerzési tervét.

46/2017.(III.30) Kt. határozat:
A Képviselő-testület, mint tulajdonosi jogokkal rendel -
ke ző önkormányzat véleményezte és támogatja a Veres -
egyházi Egységes Gyógypedagógiai Intézmény átszer -
vezésére vonatkozó alábbi javaslatot.
1. Az intézmény székhelyét érintő változás 
2. Új székhely: 2112 Veresegyház Újiskola utca 15.

Helyrajzi szám: 26 Hasznos alapterület: 1295 m2

Az intézmény jogköre: ingyenes használati jog
A fenntartó jogköre: vagyonkezelői jog
A felvehető tanulói létszám: 160 fő

3. Az 1. pont szerinti változás következménye: az in-
tézmény 2112 Veresegyház, Kálvin u. 6. szám alatti
székhelye megszűnik.

4. Köznevelési és egyéb alapfeladatok az intézmény
székhelyén (2112 Veresegyház, Újiskola utca 15.):
- egységes gyógypedagógiai, módszertani feladat
(utazó gyógypedagógusi hálózat)         
- iskolai könyvtár együttműködésben: települési
könyvtárral                
- általános iskolai nevelés-oktatás
- nappali rendszerű iskolai oktatás                
alsó tagozat, felső tagozat    
- sajátos nevelési igényű tanulók gyógypedagógiai
nevelése-oktatása (mozgásszervi fogyatékos, be -
széd fogyatékos, autizmus spektrumzavar, egyéb
pszichés fejlődési zavarral küzdők, értelmi fogya -
tékos - enyhe értelmi fogyatékos)    
- egyéb köznevelési foglalkozás       
- egész napos iskola, napközi otthonos ellátás                              

5. Az intézmény alapfeladatainak bővítése új alapfela-
dattal: óvodai nevelés - sajátos nevelési igényű gyer-
mekek gyógypedagógiai nevelése (mozgásszervi
fogyatékos, beszédfogyatékos, autizmus spektrum -
zavar, egyéb pszichés fejlődési zavarral küzdők, ér -
telmi fogyatékos - enyhe értelmi fogyatékos)
Az óvoda maximális létszáma 10 fő. 

6. Az intézmény alapfeladatainak csökkentése: a sajá-
tos nevelés igényű tanulók integrált nevelése-ok-
tatása feladat törlése a következő telephelyeken:
- 2112 Veresegyház, Köves utca 12.
- 2112 Veresegyház, köves utca 14.
- 2113 Erdőkertes Fő tér 6.

7. Az intézmény telephelyein használt egyedi megne -
ve zés törlése:
- 2113 Erdőkertes, Fő tér 6. 
Szó-fogadó Beszédjavító Általános Iskola 
Kincs-tár Általános Iskola 
- 2112 Veresegyház, Köves utca 12.
Kincs-tár Általános Iskola 
- 2112 Veresegyház, Köves utca 14.
Szó-fogadó Beszédjavító Általános Iskola 

47/2017.(III.30) Kt. határozat:
A Képviselő-testület elfogadja bruttó 15 939 085 Ft vál-
lal kozói díjjal az Illésmester Építő és Forgalmazó Kft.
megbízását a Veresegyház, régi városháza átalakítási
munkáira vonatkozóan, amelyre Veresegyház Város
Ön kormányzatának 2017. évi költségvetési előirány zat -
ban foglaltak nyújtanak fedezetet.

48/2017.(III.30) Kt. határozat:
A Képviselő-testület elfogadja 12 959 650 Ft+27% áfa
vállalkozói díjjal a B és M Építő Bt. megbízását az Árpád
utca útburkolat-kiszélesítésének kivitelezési munkáira
vonatkozóan, amelyre Veresegyház Város Önkormány -
zatá nak 2017. évi költségvetési előirányzatban foglaltak
nyújtanak fedezetet.

49/2017.(III.30) Kt. határozat:
A Képviselő-testület elfogadja 9 873 375 Ft+27% áfa vál-
lalkozói díjjal a B és M Építő Bt. megbízását az Ivacs
vasútállomáson történő személygépkocsi parkolók
kialakításának  kivitelezési munkáira vonatkozóan,
amely re Veresegyház Város Önkormányzatának 2017.
évi költségvetési előirány zatban foglaltak nyújtanak
fedezetet.

50/2017.(III.30) Kt. határozat:
A Képviselő-testület elfogadja 13 100 000 Ft+27% áfa
vállalkozói díjjal az Arche-Accord Kft. megbízását a Köl -
csey Ferenc Városi Könyvtár kiviteli terveinek el készí -
tésére vonatkozóan, amelyre  Veresegyház Város Ön -
  kor mányzatának 2017. évi költségvetési előirány zatban
foglaltak nyújtanak fedezetet.

51/2017.(III.30) Kt. határozat:
A Képviselő-testület elfogadja az Idősek Otthona de-
mens részleggel történő bővítés tervezői szerződésének
módosítását. Az ehhez szükséges 3 206 445 Ft a 2017.
évi költségvetésben eredetileg tervezésre került, vala -
mint az 1 873 555 Ft a tartalékkeretből biztosított.

VERESEGYHÁZ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK HATÁROZATAI

TÁJÉKOZTATÁS EBZÁRLATRÓL
Tájékoztatjuk a Lakosságot, hogy a vörös rókák veszettség elleni

immunizálása miatt a Pest Megyei Kormányhivatal Gödöllői Járási
Hivatala 2017. április 3–27. között

ebzárlatot és legeltetési tilalmat rendelt el Veresegyházon is.
Bővebben: www.veresegyhaz.hu

Veresegyház Város Képviselő-testülete márciusban
rendeletet alkotott

az önkormányzat 2017. évi költségvetéséről
és az egészségügyi alapellátásról.

Részletek:
www.veresegyhaz.hu/Önkormányzat/hatályos helyi rendeletek
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2006 óta képviselő. Hogyan jött az ötlet erre
a feladatra?
Hívő emberként az egyháznál világi elnök
voltam, sokféle feladatot vállaltam. Akkor újí-
tottuk fel a templomot, a parókiát és épült a
Szent Pió Otthon. Nem dolgoztam, én a pénzt
szereztem – mondja nevetve. Pályáztunk és
egyéb forrásokból, meg a lakos ság tól is sike -
rült tőkét felhajtani az építésre. Harrach Péter
kérte, hogy segítsek a kampányában és ma rad-
 tam is ennél a feladatnál. 2006-ban egyé niben,
ké sőbb kétszer listáról kerültem a tes tületbe.
Tagja valamelyik bizottságnak?
Nem vagyok bizottsági tag, nem kértek fel
ilyen feladatra. A képviselői munka érdekes
vol na, de keveset látok bele a kártyákba. A
szakmai tudásomat szerettem volna a város
szolgálatába állítani, de úgy érzem, hogy erre
eddig nem került sor, mivel a város vezetése
erre nem tart igényt.
Értsem úgy, hogy kevés információhoz jut?  
2006-ban, amikor valamennyi egyéni helyet
megszereztünk, komoly esély volt arra, hogy
az elgondolásainkat érvényesítsük, de az
összefogás hamar meglazult és a megváltozott
erőviszonyok miatt kisebbségbe ke rül tünk. A
testületben jelenleg ellenzékben va gyok, és
úgy érzem, hogy az a feladatom, hogy kriti -
kusabb hangot megütve képviseljem a la kos -
ság és a város érdekeit.
A kritikájának van foganatja?
Úgy érzem, hogy nincsen. Képviselőtársaim
szótlanul fogadják az észrevételeimet. Egye -
dül vagyok kormánypárti képviselő.
A Jobbik képviselőjével sincsenek azonos
platformon?
Nem kerestük egymást és nem is kon zul -
tálunk egymással.
Áll Ön mögött működő szervezet?
Természetesen. A KDNP helyi csoportjának
tagjaival rendszeresen találkozom, a koalíciós
partner felé félévente beszámolok a képvi se -
lői munkámról.
Van olyan javaslat, amit Ön vetett fel, mint
szükséges tennivalót?
Idegenforgalmi programot terveztünk, az utak
besorolását is elvégeztük. Ehhez szak em be -
rek segítségét kértük és ennek a mun kának a
hasznosítására is lassan sor kerül.
Sajnálom, hogy a gimnázium építése csak most
következik és azt is sajnálom, hogy a Széchenyi
terv idején nem kezdtünk hozzá a fürdő építéséhez. 

Szerettem volna, hogy az ipart koncent ráltan
helyezzük el a városon kívül, nem így szét-
szórva. A Kisrét utca környéke és a He gyes-
hegy területe (a Medvefarmmal szem közti, a
vasúton innen lévő terület) alkalmas lett volna
erre a célra. Az elkerülő út is rég óta ese dékes,
a zsúfoltság ma már nagy nehéz sé ge ket okoz.
Hogyan fogadta az új templom építését?
Örülök neki. Katolikusként a régihez jobban
kötődöm és sajnálom, hogy jelenleg nincs
funkciója.
És a fürdő?
El kell dönteni, hogy kinek építjük, népfür dő
lesz, vagy luxus célokat szolgál? Egy i lyen
kisváros lakossága nem tud eltartani egy
fényűző fürdőt, ahhoz növelnünk kell az ide-
genforgalmi beruházásokat szálláshelyekkel,
programokkal, látványosságokkal.
Mi a véleménye a város fejlődéséről?
Örülök, hogy a város ilyen színvonalat ért el
a bölcsődei, az óvodai, az iskolai ellátásban
és a szolgáltatások terén. A lakosság számá -
ban azonban túlfejlődött. A további dina miz  -
must az agglomerációra vonatkozó ren -
 deletek fogják megszabni. 
Felvetek egy régi témát. Mi a véleménye ma
a fecskendőgyár történetéről?
Megítélésem szerint a gyár számára kijelölt
terület vívta ki a lakosság tiltakozását. A He -
gyes-hegy inkább megfelelt volna erre a cél ra,
mert elég messze esik a várostól, és erdő -
sávval el is lehetett volna választani a lakó te -
rü lettől. A fecskendők sterilizálására hasz nált
technológia szerintem nem volt olyan veszé-
lyes, mint azt az ellenzők beállították. 
Kár volt ezt a beruházást elveszíteni. Most
más várost és lakóit gazdagítja a gyár. 
Mondana néhány szót magáról és a családjáról?

Ajkáról kerültem Veresegyházra 37 évvel ez -
előtt. Mezőgazdasági gépészmérnök és mű -
szaki fejlesztő szakmérnöki képesítésem van.
A feleségem tősgyökeres veresi családból
származik. Két gyermekünk és két uno kánk
van. Az egyetemi éveim alatt tá jé   kozódási
futó voltam, ötszörös megyei baj nok. Be-
barangoltam és megismertem szinte az egész
országot. Az unokáimmal manapság is sokat
kirándulunk.
A Fő úton lévő mezőgazdasági bolt a csalá-
dunk vállalkozása, ezen kívül növény vé del -
mi és öntözéstechnikai szaktanácsadással
foglalkozom. A mini gazdaságunk saját fo-
gyasztásra termel. Tartunk sertéseket és ba -
romfit, termesztünk gabonát, gyümölcsöt,
amiből ivóleveket is készíttetünk. A szőlő met
folyamatosan fejlesztem, új fajtákat te lepítek,
büszke vagyok a saját boraimra és remek
pálinka készül a szőlőtörkölyből.
Ilyen mértékű gazdálkodáshoz komoly fej -
lesztésekre volt szükség.
Természetesen. Megfelelően korszerű gép-
parkunk van, a borászatban is újítottunk.
Úszófedeles tartályokat csináltattam, felfúj -
ható peremmel.
Láthattam ilyet a polgármester pincéjében is?
Egész biztosan, én szállítottam neki.

MOHAI IMRE

Csak kávét kér, frissítőt nem. „1985 óta három hektár szőlőt művelünk, csak a saját
boromat iszom. Január közepe óta metszek, mínusz 10 fokban kezdtem, jó is lesz leülni,
beszélgetni, mert a derekam tiltakozik egy kissé!”

Gáncs Gábor

BEMUTATJUK KÉPVISELŐINKET 3.

(FIDESZ-KDNP PÁRTSZÖVETSÉG)

Fotó: Veréb
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Önkormányzat

Különleges és derűs kiállítással nyit Húsvét előtt az önkor -
mányzat által felújított régi tájház, immár Kaptár névvel:
Szabóné Vank Erzsébet fotográfia gyűjteményéből válo-
gatva a helyi bajuszviselet históriájával ismerkedhet meg
a házba látogató. A bemutatót a bajuszfajták ismertetése,
régi és mai bajuszápolási termékek, hirdetések és egyéb
ér dekességek színesítik. A kiállítás május 23-ig tekinthető
meg, napközben 10–18 óra között.

S.Ujvári István és Molnár Julianna kisfiukkal az 1910-es években

MÚLTIDÉZŐ                  SZABÓNÉ VANK ERZSÉBET GYŰJTEMÉNYÉBŐL

ÁPRILIS 23.

TÁJÉKOZTATÁS

A SZÁLLÁSHELY –SZOLGÁLTATÁSI TEVÉKENYSÉG
FOLYTATÁSÁNAK ÉS BEJELENTÉSÉNEK,

VALAMINT AZ IDEGENFORGALMI ADÓ SZABÁLYAIRÓL

Felhívjuk az érintettek figyelmét, hogy aki Veresegyház város területén
szállodát, panziót, kempinget, üdülőházat, közösségi szálláshelyet vala -
mint egyéb szálláshelyet kíván üzemeltetni, annak a tevékenység meg -
kez dését megelőzően a jegyzőhöz be kell jelentenie az ilyen irányú szán  -
dékát, melynek részleteit a szálláshely-szolgáltatási tevékenység foly-
tatásának részletes feltételeiről és a szálláshely-üzemeltetési engedély
kiadásának rendjéről szóló 239/2009. (X. 20.) Korm. rendelet (további-
akban: rendelet) tartalmazza.
Az egyes szálláshely típusok üzemeltetésének részletes megfelelési
követelményeiről a rendelet 1, és 3. sz. mellékleteiből kaphat útmutatást
az érdeklődő.
A bejelentést a tevékenység megkezdését megelőzően a kereskedelmi
célú szálláshely- szolgáltatási tevékenységet végző szervezetnek vagy
személynek kell benyújtania a Polgármesteri Hivatalba (Veresegyház, Fő
út 35. 119. sz. iroda). A bejelentés tartalmi előírásai és szükséges mel-
lékletei Veresegyház város honlapján (www.veresegyhaz.hu) az ügyin-
tézés/igazgatási ügyek fül alatt találhatók.

A tevékenység folytatásnak bejelentése 3000 Ft illetékbélyegben le ro -
vandó illeték kötelezettséggel jár.

Nem kell a fenti tárgyú bejelentést megtennie annak, aki nem szállás -
hely-szolgáltatás rendeltetésű ingatlant tartós tartózkodás céljából hasz -
ná latba ad lakásbérlet, házbérlet, albérlet vagy ágybérlet keretében.
(Ez esetben bejelentés és bevallási kötelezettség a NAV felé van.)

Idegenforgalmi adókötelezettség terheli azt a személyt, aki nem állandó
lakosként Veresegyház Város Önkormányzata illetékességi területén
legalább egy vendégéjszakát eltölt.
A fizetendő adót a szálláshely ellenérték fejében történő átengedése
ese tén a szállásdíjjal együtt a szállásadó vagy az ingatlan (szálláshely)
ingyenesen történő átengedése esetén a szálláshellyel, ingatlannal ren-
delkezni jogosult az ott-tartózkodás utolsó napján szedi be.
Az idegenforgalmi adót az adóbeszedésre kötelezett akkor is köteles
megfizetni, ha annak beszedését elmulasztotta.

Az adó alapja a megkezdett vendégéjszakák száma. Az adó mértéke
személyenként és vendégéjszakánként 400 Ft.
Az adókötelezettség alóli mentességet a helyi adókról szóló 1990. évi C.
törvény 31. §-a szabályozza.
Az adóbeszedésre kötelezett adózónak (szállásadónak) az önkormány -
za ti adóhatóság által rendszeresített nyomtatványon az adómentes és
adóköteles vendégéjszakákról a tárgyhónapot követő hó 15-ig kell a be-
vallást benyújtania.
A bevallás elmulasztása esetén mulasztási bírság szabható ki az adózás
rendjéről szóló 2003. évi XCII. Tv. 172.§ (1) bekezdés a) pontja alapján.



92017. április

Önkormányzat

Tisztelt Veresegyházi Lakosok! Kedves Ügyfelünk!

Tisztelettel felhívjuk a figyelmét, hogy Ve resegyház tele pü lésen
2017. április elején változik a szelektív gyűjtés rend  je, mivel tár-
saságunk április el se jétől átáll a kétműszakos munka rendre. Ezt
követően kéthetente, minden páratlan héten lesz mindkét
településrészen (SZE  LEKTÍV 1 ÉS 2) a szelektív gyűj tés, azaz
április 24-én, május 8-án és így to vább. 
A kommunális, szelektív és zöldhulla dék gyűjtési napokat az
alább feltüntetett gyűjtési naptárban tudják fi gye lemmel kö vet ni.

Felhívjuk szíves figyelmét, hogy
2017. június 17-én és június 24-én lesz a LOMTA LANÍTÁS és

ELEKTRONIKAI HULLA DÉKGYŰJTÉS Veresegyházon.
TOVÁBBI INFORMÁCIÓK:

www.zoldhid.hu • ugyfélszolgalat@zoldhid.hu
facebook.com/www.zoldhid.hu

Veresegyház, Patak u. 39.
Jegypénztár: +36 20 593 8113• iroda@medveotthon.hu

www.medveotthon.hu

MEDVEOTTHONMEDVEOTTHON
VeresegyháziVeresegyházi

TOJÁSFESTÉS • LOCSOLÁS • NÉPI KÉZMŰ -
VES KEDÉS • LOCSOLÓVERSEK
a lovaskocsin érkező Hagyományőrzőkkel
a terített húsvéti asztalnál!

TOJÁS KERESÉS • TOJÁS DOBÁS • JÁTÉKOS
KÉZMŰVESKEDÉS • CSILLÁMTETOVÁLÁS
a gyerekeknek a kézműves pavilonban!
A                 rajzeszközök támogatásával.

NAGYMAROSI GYERMEK ÜTŐS ZENEKAR
11 órakor (ütős lesz).

Medveotthon

HÚSVÉT
HÉTFŐ

Medveotthon

HÚSVÉT
HÉTFŐ

KÉZ A KÉZBEN ÓVODA
Veresegyház, Széchenyi tér 2.

ÓVODAI BEIRATKOZÁS
a 2017-2018. nevelési évre

A BEÍRATÁS IDŐPONTJAI:
2017. április 24-én (hétfő) 8-17 óráig
2017. április 25-én (kedd) 8-17 óráig

BEÍRATÁS HELYE:
6.sz. tagóvoda (2112 Veresegyház, Hétvezér u. 6.)

3 éves kortól kötelező az óvodai nevelés:
A Nemzeti Köznevelésről szóló 2011.évi CXC tv. rendelkezése
értelmében a gyermek, abban az évben, amelynek augusztus 31.
napjáig a 3. életévét betölti a nevelési év kezdő napjától, vagyis
szeptember 1-jétől kezdődően, legalább napi 4 órában óvodai
foglalkozáson köteles részt venni. Ez a kötelezettség azon gyer-
mekekre vonatkozik, akik 2014. augusztus 31-ig születtek.
A szülő az óvodai nevelésben történő részvételre, jogszabály
alapján kötelezett gyermekét, köteles beíratni az e közlemény-
ben meghatározott időpontban.

AZ ÓVODAI FELVÉTELRŐL:
• A gyermekek óvodai felvétele jelentkezés alapján történik.

A szülő gyermeke óvodai felvételét bármikor kérheti, a gyer-
 mek felvétele a nevelési évben folyamatos. Az óvodai felvé tel -
ről az óvoda vezetője dönt.

• Az óvoda a gyermek hároméves korától a tankötelezettség
kezdetéig nevelő intézmény.

• A Köznevelési Törvény rendelkezése alapján az óvoda felve-
heti azt a gyermeket is, aki a harmadik életévét a fel vé tel től
számított fél éven belül betölti abban az esetben, ha min-
den a településen lakóhellyel, ennek hiányában tar tóz ko -
dá si hellyel rendelkező 3 éves és annál idősebb gyer mek
óvodai felvételi kérelme teljesíthető.

BEIRATKOZÁSHOZ SZÜKSÉGES OKMÁNYOK:
• a gyermek születési anyakönyvi kivonata
• a szülő és a gyermek lakcím igazoló kártyája
• a gyermek TAJ kártyája
• oltási kiskönyv
• nem magyar állampolgárságú szülők/gyermekek tar tóz ko -

dási jogcímét igazoló dokumentumok
• szakértői bizottsági véleménnyel rendelkező gyermek ese té -

ben a szakértői vélemény másolata

A felvételről hozott óvodavezetői döntés ellen a szülő részéről
jog orvoslat kezdeményezhető. Az óvoda döntése ellen a szülő
– a közléstől, ennek hiányában a tudomására jutástól számított 15
napon belül – a gyermek érdekében eljárást indíthat. Ebben az
esetben a fenntartó jár el és hoz másodfokú döntést.
Az óvodába felvett gyermekek csoportba való beosztásáról – a
szülők és az óvodapedagógusok véleményének kikérése mellett
– az óvodavezető jogosult dönteni.

KÖRZETHATÁR:
A Kéz a Kézben Óvoda felvételi körzethatára Veresegyház Város
közigazgatási körzete. Ez azt jelenti, hogy a gyermekek ellátására
bármelyik tagintézmény kijelölhető a szabad férőhelyek függ -
vényében.

FELMENTÉS AZ ÓVODÁBA JÁRÁSI KÖTELEZETTSÉG ALÓL:
A 2017-2018. nevelési évre a kötelező óvodába járás alóli felmen-
tés lehetősége továbbra is megmaradt. A felmentéssel kap cso-
 latos döntési hatáskör Veresegyház Város jegyzőjét illeti.
Az eljárás szülői kérelemre indul. A döntéshozó az óvodavezető,
valamint a védőnő egyetértésével – a gyermek jogos érdekét szem
előtt tartva – az 5. életév betöltéséig adhat felmentést a kötelező
óvodai nevelésben való részvétel alól.

HARCOS GYÖRGYNÉ ÓVODAVEZETŐ
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Március 15.

Fotók: Ruzsovics Dorina

Kétszázötven éve is és valószínűleg holnap
is fognak. Ez az, ami összeköt bennünket,
egy világban élünk, együtt, még akkor is,
ha városhatár, óceán, vagy az idő választ el
bennünket. Szóval összetartozunk, nem
csak itt és most, hanem nagyon sokféle kép-
pen; a múlt is mi vagyunk, a jövő pedig ret-
tegjen, mert belőlünk lesz.

Szerintem hibátlan körforgás, amit egy pi -
cit meg kell érteni ahhoz, hogy legyen ér tel -
me március 15-ét tartani. Ugyanis abban a
pillanatban, mikor megállunk egy kicsit, hogy
ezt az összetartozást szemügyre ve gyük, pont
arról feledkezünk meg, hogy megemlítsük:
Vasvári és Petőfi sem volt más, mint mi, ők
nem magasztos, érint he tet  len alakok a tör -
ténelemből, hanem emberek, sőt mi vagyunk
– mi, elvontan, és mi, akár szó szerint is.

Petőfi 25 éves volt, amikor meg akarta
váltani Magyarországot, egyetlen évvel
idősebb, mint én. Valószínűleg ivott bort
vagy sört, nagyhangú is lehetett. Aztán ott
volt a Pilvax, meg a baráti társaság, ahol
biztosan sok röhögés volt és okoskodás –
nem volt glória a fejük fölött, lehet, hogy

széppé tették az irodalmat, de szerintem
káromkodtak is, volt jó és rossz napjuk,
talán olyan pillanat is volt, amikor nem a
nemzet járt a fejükben.

Fiatalok voltak, nagy tervekkel és még
veszítenivaló nélkül – mi voltunk, és így
már érthetőbb talán. Ők mi vagyunk, és
nem csak átvitt értelemben.

Szóval az a feladat, hogy csináljunk már-
cius 15-ét a fiatalok számára is, nem kellett
volna, hogy feladat legyen, és az volt, de
még, hogy… A forradalmat ugyanis meg-
mérgezte a hagyomány, a hagyományt a
közhely, az egészet pedig az érdektelenség,
úgyhogy nem jut más eszünkbe március 15-
éről, mint egy rosszul hangsúlyozott Nem -
zeti dal szájbarágós történelemleckével.

Berendezni egy Pilvax kávéházat az Ud-
varház Galériában, vagy összekötni a Star
Wars-t a 12 ponttal viszont pont a közelebb
hozásról szól; arról, hogy minden minden-
nel összefügg, hogy ez igenis rólunk szól.
Azt kell megtanulnunk, hogy nem csak
tanulnunk kell a történelmet; mi vagyunk,
nekünk kell megélni, és akármennyire is il-

letlen, oda kell adni a fiatalságnak, hogy
szétszedje és valami újat csináljon belőle.

Mikor fent ültünk a „Márciusi Ifjak” kiál-
lítás termében és hallgattuk a slamet – sza -
bad vers a máról – végre hallgattuk a ma
tanulságát is, s bár az aktualitás pont a
nemzeti ünnepeken veszik el mindig, a „jön
egy jó meló, Deutschland helló, végre a kis -
padról nézhetem csatáink” – mégis az ün -
nep igazi szellemét bújtatta elő. Szólni kell,
nekünk, mert ezt tették a márciusi ifjak és
ez a fiatalok dolga ma is; tiszteleg jünk mél -
tó képp azzal, hogy nem emlé ke zünk, ha -
nem mi is forradalmat csi ná  lunk.                                 

DÁN ESZTER

VIRTUÁLIS FORRADALMI KALANDJÁTÉK AZ UDVARHÁZ GALÉRIÁBAN • 2017. MÁRCIUS 15.

Tegnap is éltek emberek a Földön „Szólhatnék, de nem fogok. Nem szólok
egy szót se. A néma sikolyokról lesz ez még
így se. Úgyhogy üvöltsd teli torokból, hogy
ó hazám, úgy szeretlek téged! Annyira,
hogy törvényt szegnék érted. Harcolnék,
vérem folyatnám, s mindezt addig folytat-
nám, míg nem jön egy jó meló. Egy német
lakosztály, úgyhogy Deutschland hello!
Majd megmarad egy foszlány, hogy otthon
övvel vertek bántalmazó atyáink, de végre
a kispadról nézhetem csatáink...”

VARGA BENCE (szabad vers a máról)

Fotó: Lethenyei László

Fotó: Klement Zoltán
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Közélet

Márciusban 
történt...

Varga Kálmán az Esterházy hercegek
XX. századi történetéről mesélt a városi könyvtárban

Népszerű a Dumaszínház

Dumaszínház – Kőhalmi Zoltán önálló estje

Medve Kupa kutyafogathajtó-verseny a Medveotthonban

Fotó: Medveotthon Facebook oldala

Fotó: Veréb József

Fotó: Veréb József

Fotó: Veréb József

Fotó: Veréb József

Fotó: Veréb József

Mágnás Miska tett igazságot
a Veres 1 Színházban

Halmos Mónika a konyhában is hasznosítható
virágok titkaiba avatott be minket

Civil Kör – Horváth Ferenc: Versek a Biblia nyomán című
könyvének bemutatója

Fotó: Ruzsovics Dorina
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Elismerés

Veresegyház Város Érdemes Sportolója Díj 2016.
2017. március 4-én délután a Szabadidős és Gazdasági Innovációs Központ második emeletén nagy volt az izgalom.
Ezen a napon adta át polgármester úr az előző év eredményei alapján a „Veresegyház város érdemes sportolója” díjakat
kiváló teljesítményt nyújtó sportolóinknak. A díjazottak:

1. AIKIDO:
KI Művészetek Egyesülete
Szilvási Norbert
Edző: Pintérné Gazdag Anett

2. ASZTALITENISZ:
GALAXIS Veresegyházi SE.
Letanóczki Dalma, Cserey Bálint
Edző: Letanóczki István

3. ATLÉTIKA:
VVSK Atlétikai Szakosztály
Filep György Dominik
Leány csapat: Menner Olívia, Osváth
Jázmin, Sulyán Alexandra, Szabó
Enikő, Tábori Sára, Vas Nóra
Edzők: Bori Horváth Annamária,
Szalma Róbert

4. SZINPADI TÁNC, SHOW TÁNC:
Csillag Mozgásművészeti és Tánc Stúdió
Gyurik Eszter Boglárka
Edző: Balláné Budai Boglárka

5. JUDO:
Veresi Küzdősport Egyesület
Karacs Erika, kettlebell, giri-sport
Németh Szabolcs, judo, kempo, sport-
jitsu, sumo
Edzők: Ilyés Gyula, Kerstner Róbert        

6. KARATE:
Veresi Karate SE.
Ritter Csaba Edző: Szalay Zsolt

ÉVÖGY KARATE
Gödény Márta Edző: Burján János

7. KICK-BOX, K1:
Black & Gold Angels Veresegyház Kick-
Box,K1 S.E.
Erdélyi Nikoletta és  Györe Bendegúz
Edző: Papp Attila

8. KOSÁRLABDA:
Kiss Lenke Kosársuli
Kurdi Mónika és Kocsis Gergő
Edzők: Tóth Melinda, Szecsei Balázs,
Szabó Tibor, Rosta Balázs

9. KUTYÁS SPORT:
Fanatic Dog Sports Team
Molnár Adrienn és SAID
Edző: Horváth Anikó

10. AKROBATIKUS ROCK'N ROLL:
Rockin' Board TáncSport Egyesület
Dömötör Viktória és Szoljár Zsombor
Edzők: Farkas Krisztina, Farkas Gergely

11. VERSENYTÁNC:
SWAY STE.
Bálint Nikolett és Sulyán Bálint Pál
Felkészítők: Fischer Mariann, Szabó
Anita, Szalai Ágnes, Belucz Zoltán,
Balogh Csongor, Magyari Róbert             

12. TRIATLON:
VVSK Triatlon szakosztály
Ferencz Janka és Ferencz Ábel
Edzők: Hegedűs Gabriella, Szalma
Róbert, Csombor Zoltán, Szegedi Attila

13. VÍVÁS:
VVSK Vívó szakosztály
Kálózi Anna és Nagy Balázs
Edzők: Beszédes Zoltán, Szakmáry
Sándor,  Sallay Attila

14. KAJAK-KENU: 
Veresegyházi Diák- Szabadidős SE. és
KAJAK-KENU CLUB 
KENU SZAKÁG: U15 3×200 m váltó
Bagyánszki Kristóf, Prehoda Levente,
Somogyi Dániel
KAJAK SZAKÁG: U12 4×300 m váltó
Boga Zsuzsanna, Prehoda Hanga,
Regenye Júlia, Takács Eszter
Edző: Frohner Ferenc

15. VVSK Kézilabda Szakosztály
Kardos Márton Edző: Fülöp Andrea

16. HandBear Kézisuli SE.
Holósi Dominika és Kutrovics Kornél
Edzők: Piricsi Lászlóné, Szőke István

17. VÍZILABDA:
OCTOPUS BVSE
Tóth Bálint Edző: Vince Gitta

Fotók: Ruzsovics Dorina

12. 2.

5.

8.

15.6.14.
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Február 24-én zeneiskolánk vácrátóti kihelyezett tagozata, nagy
sikerű jubileumi hangversennyel ünnepelte 15 éves fennállá -
sá nak évfordulóját. Mindkét érintett iskola (Lisznyay Szabó Gá -
bor AMI és a helyi Petőfi Sándor Általános Iskola) növendékei,
tanulói felléptek. Közreműködtek még a zene is kola tanárai, s
az általános iskola gyerek kórusa ének tanárnőjük
vezényletével.
Március 2-án immár második alkalom-
mal rendeztük meg, a résztvevők és a
hallgatóság nagy tetszésére a Csa lá -
di hangversenyt. Nagyszerű volt
lát ni, hallani a szereplő diá kokat,
testvéreikkel, unokatest vé reikkel,
esetenként szüleikkel (fő leg anyu -
kák kal!) közösen sze repelni! Vala-
mennyiüknek köszönjük a fel készü-
lést és a színvonalas produkciókat!
Március 3-4-én került megrendezésre Bu-
dapesten a IV. Kodály Zoltán Zongoraver -
seny, melyen iskolánkat Pálmai-Balla Dávid, Her -
man Dalma, Bors Luca és Tóth Ákos (ők láthatóak a fotón!)
képviselték. Kimagasló teljesítményü kért mindnyájan a zsűri
dicséretében részesültek! Gratu lá lunk nekik, valamint felkészítő

tanáraiknak, Nagy É. Cecí  liának, Sza -
bó-Bira Zsu zsan nának, Bacsa Gab -
riellának, Elláné Papp Ka ta linnak!
A március 24-25-én megrende zett
Or szá gos Népzenei Ver senyre két nö -
ven dékünknek, Do  bos Lillának és Farkas Ágnes nek is sikerült

kvalifikálni magát! Szé pen helyt álltak és kép vi sel -
ték is kolánkat. Verseny zőink nek és taná ruk  -

nak, Mihálydeák Barnának is gratu  lá lunk!
Programelőzetes:

Április 28-án az esztergomi Szol  fé zs
ver senyen és a gödi Réz fú vós ver -
se nyen is 3-3 nö ven  dékünk vesz
részt. Az idei tanévben is ki emelt
jelen tő  ségű a május 7-én, va sárnap

18 órá  tól tartandó, hagyo mányos
JÓ  TÉKONYSÁ GI TANÁRI HANG-

 VER  SE NYÜNK az Inno vá ciós Cent rum
Kon   fe ren ciatermében.

Május 17-én 18 órától Magyar Zeneszerzők
mű vei ből tartunk koncertet az Innovációs Cent -

rum Konferencia termében.
Minden rendezvényünkre szeretettel hívjuk és várjuk az ér -
deklődő közönséget. BACSA GABRIELLA IGAZGATÓ HELYETTES

ZENEISKOLAI HÍREK

Fotó: Bacsa Gabriella

A Kálvin Téri Református Általános Iskolánk
közössége – a Reformáció 500. évében – az isko-
laalapítás 10 éves jubileumát ünnepelte március
26-án tartott hálaadó istentisztelet keretében.
Igét hirdetett Nyilas Zoltán, az Északpesti Re-
formátus Egyházmegye esperese. Iskolai és
gyülekezeti énekkarunk szolgálatával, ünnepi
beszédekkel – Fukk Lóránt lelkipásztorunk
emlékezésével folytatódott a hálaadás:
„Tudjátok, mi itt az igazi csoda?
Az Úrnak bennetek lett temploma.
Lelki ház, melyben nincs felekezet,
csak Krisztusban megújult szívek, életek.
Halljátok? A lelki kövek énekelnek.
Itt ma évszázadok felelnek egymásnak, s nekünk.
Azt mondják: csak addig épülhetnek a falak,
amíg Krisztus az alap.” (Fukk Lóránt: Emlékezés)

Majd testvérgyülekezetek köszöntése zárta
az ünneplést. Lapu Boglárka szavalatában
Reményik Sándor gondolatai erősítették a kö -
zösséget: „Ne hagyjátok a templomot, a temp -
 lo mot, s az iskolát…” Ünnepi díszbe öltözött a
szívünk, és az egész iskolánk! 

Hosszú évek során a remény, a vágy újra és
újra felélesztette az iskolafenntartás gondo-
latát. Majd 59 év szünet után lángra lobbant az
elhatározás, és 2007 márciusában egyház köz -
sé günk presbitériumának döntése alapján
Alapító Okirat született: szeptemberben újra

indul a református egyházi oktatás Veresegy-
házon. A hatalmas gyermeklétszámon túl nagy
volt a lelki igény, mivel egyetlen felekezet fenn  -
tartásában sem működött egyházi iskola a
városban és a környező falvakban.

Amikor a Kálvin Téri Református Általános
Iskola megnyitotta kapuit, első évfolyamon két
tanulócsoportban 43 gyermeket fogadott. Az 1-
8 évfolyamos általános iskola felmenő rend-
szerben, a 2014-2015. tanévben teljesedett ki,
évfolyamonként két osztályban, közel 60 tanu -
lóval. Ma összesen 430 gyermek tanul, 40 pe da -
gógus tanít az intézményben és 21 egyéb mun-
 ka társ segíti az iskola zavartalan működését. 

2007-ben indult az első tanév a lelkész lakás-
ból átalakított 2 tanteremben. 2008-ban eme -
let ráépítés, fenntartói finanszírozással – újabb
4 tanterem. 2010-től a tanulólétszám folyama -
tos emelkedése miatt kevésnek bizonyult a
férőhely, városi segítséggel, külső telephelyen
került elhelyezésre két osztályunk. Sürgetővé
vált az építkezés. Veresegyház város képviselő -

tes tülete kedvező döntést hozott számunkra új
iskolaépület megépítéséről, mely 2011-ben át -
adásra került. Feltételeink a XXI. századnak
megfelelően megvalósultak. 2013-ban sport-
pályát vehettünk birtokba, iskolánk alapítvá -
nyá nak, a Damaszkuszi Út Alapítványnak tá  -
mogatásával – ezáltal a sportélet is megélén -
kült. 2014-ben a tanteremgondok ismét jelent -
keztek. Kívánatossá vált az iskolabővítés.
Újabb önkormányzati segítséggel további tan-
termek kerültek kialakításra. Hála és köszönet
mindenért! Soli Deo Gloria!

Sokan részt vettünk iskolánk történetének
alakításában valamilyen módon, részt vállal-
tunk a nehézségek leküzdésében, az eredmé -
nyek elérésében. Így köszönöm meg refor  má-
tus egyházunk vezetőinek, városunk elöljárói-
nak odafigyelését, segítő támogatását terheink
hordozásában. Köszönetemet fejezem ki kol-
légáimnak, hogy megőrizték a hivatásukba
vetett hitet. Hisszük, hogy a gyermekeket sze -
retni és biztatni kell, hogy egészségesen fej lőd -
jenek, és iskolánkban igyekszünk biztonságot
nyújtó érzelmi környezetet teremteni számukra
képességeik szabad kibontakoztatásához.

Mind ezek elérése érdekében továbbra is na -
gyon számítunk a szülők bizalmára és együtt -
mű kö désére, fenntartónk, igazgatótanácsunk,
gyüle ke zeteink támogatására.

FUKÁSZ LÁSZLÓNÉ INTÉZMÉNYVEZETŐ

„Magasztallak téged, Istenem, királyom, 
áldom nevedet mindörökké.”

(Zsoltárok 145,1)

KÁLVIN TÉRI REFORMÁTUS ÁLTALÁNOS ISKOLA

Közélet

10 éves jubileum
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Városlakó

Ahogy a számítógépek megjelentek, igény
lett a hang és kép digitalizálására, digitális
archívumok létrehozására. Az ok a cellulóz
filmek és a mágneses videó szalagok
minőségi romlásának megállítása. Ez a
verseny az idővel napjainkban is folyik. 

A technika fejlődésével egyre gyorsabb és
megbízhatóbb hardverek és szoftverek ke -
rülnek piacra, melyek már nem csak a digi-
talizálást tudják real time-ban (valós idő -
ben) kép kihagyása nélkül megoldani, ha -
nem képjavító funkciókkal is el vannak látva.

De nézzük a műszaki részét. A moz -
gókép nek a legnagyobb problé mája mű sza -
ki szempontból, hogy mo zog. Amikor egy
fényképet digitalizálunk tulaj donképpen kor -
látlan idő áll rendel ke zés re a képpontok,
színek rögzítésére. Erre haszná lták a szken-
 nereket (lapbeol vasó kat), illetve jobb minő -
ség elérése ér de kében a le vi lágítókat.  A film -
nél ez sajnos nem így működik. Másod-
percenként 24-30 kép ke rül megjele nítésre,
tehát másodpercen ként max. 30 ké pet kell
rögzíteni (reklámoknál 60, illetve léteznek
nagyobb rögzítést hasz náló ka merák) úgy,
hogy közben ne le gyen kép  vesztés.

Az első időkben külön szá mí tó gépeket
terveztek videó rögzítésre. (Lásd a régebbi
cikkben leírt Silicon grafik céget és gépeit)
Ahogy nőtt a gépek teljesítménye, megje-
lentek a videó digitalizáló kártyák, amelyek
már otthoni kör nye zet ben is tud ták rög zíteni
a filmet ké penként, de sajnos a kismértékű
tömörítés miatt rendkívül nagy adatmennyi -
ség kelet ke zett, amelyet rög zíteni kellett.
Mivel még nem voltak sem SSD meghajtók,
de még  csak gyors SATA winchesterek sem,
be kellett érni a lassú IDE csatlakozású me -
rev lemezekkel. Ezek azonban nem voltak
képesek a rendkívül nagy adatmennyi séget
rögzíteni. 

A megoldást a „raid” jelentette, ami tulaj-
 donképpen két vagy több hdd egy meg haj -
tóként való kezelése, amivel megoszlik a
terhelés a hdd-k között. Az írási és ol vasási
sebesség nagymértékben megnő, ezért
lehetővé vált az otthoni videó digitalizálás.
Persze még így sem volt gyors a folyamat,
hiszen az első fázisban digitalizáltuk és
rögzítettük a filmet. A második fá  zisban edi -
táltuk (vágtuk, szerkesztettük), trük kö ket,
úsztatást stb. vittünk a filmre, majd jött az

utószinkron, zene, szöveg alámon dás és az
eredeti hang keverése. Amikor mindezzel
megvoltunk, le hetett konver tálni (átalakí-
tani) a képeket (jpeg) és egy film formátu-
mot (mpeg1– videó cd szabvány), vagy
mpeg2 (dvd szabvány) létrehozni. Ez sok-
szor egy hét vé gét is igénybe vett és örülhet-
tünk, ha nem fagyott le a számító gép, ami
folyamatos 72 órás kódolásnál ritkán fordult
elő. Ilyenkor kezdhettük elölről a kódolást. 

Ahogy fejlődött a technika, megjelentek
azok a videó digitalizáló kártyák, amelyek
már nemcsak képeket tudtak egymás után
rögzíteni, hanem folyamatos tömörített fil-
met is, így az adatátvitel mennyisége is le -
csökkent és már nem volt szükség raid (több
hdd/winchester-lásd előző cikkekben) rög -
zítésre, hanem elég volt egy hdd.

A processzorok fejlődésével az átkon-
vertálás (átalakítás) is lerövidült néhány
órára. Most ott tartunk, hogy a digitalizálás
már mind anyagilag mind technikailag ott -
hon is elvégezhető egy nagyobb telje sít -
ményű géppel. Emellett kaphatóak usb-s
digitalizálók is, melyek nagymértékben
meg könnyítik az ilyen folyamatokat.

A következő cikkben a videokamerák
rögzítéséről lesz szó.

ABONYI ZOLTÁN

SZÁMÍTÓGÉP MŰSZAKI SZAKEMBER

06 30 941 6636
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A VIDEÓ DIGITALIZÁLÁS

Először is szeretnék néhány fogalmat is-
mertetni:
alulbiztosítás: akkor van az otthonunk
alul biztosítva, ha olyan értékre bizto sí t -
juk, amiből nem lehet újraépíteni,
túlbiztosítás: akkor van túlbiztosítva, ha
sokkal magasabb biztosítási összeget ha -
tá rozunk meg, mint amennyiből újra le -
het ne építeni.
Mind a kettő probléma. Az esetek nagy ré -
szé ben az ember arra törekszik, hogy mi nél
kevesebb legyen a biztosítás díja, ezért ala -
 csony biztosítási összeget határoz meg. Vagy
úgy gondolkodik, hogy „mennyiért tudnám
eladni”? Az alulbiztosítás azért nagy gond,
mert ha pl. leég az egész ház, a biztosító
maximálisan a meghatározott biztosítási ösz-
sze get fogja fizetni, és ha ez ke ve sebb, mint
amennyiből újra fel lehet épí te ni, akkor bi-
zony bajban va gyunk. A túlbiz tosítás esetén
teljesen feles  legesen fize tünk magasabb dí -
jat, ugyan is ha a példánál maradva leég az
egész ház, a biztosító nem a meghatározott
biztosítási összeget fogja fizetni, hanem azt,
amiből újra fel lehet épí te ni. 

A lakásbiztosítások a vagyonbiztosítások
körébe tartoznak, az a céljuk, hogy baj ese -
 tén segítsenek. A gazdagodás viszont so -
sem lehet sem a célja, sem az eredménye.
Ezért azt tanácsolom, ha biztosítást köt-
nek, soha ne azon gondolkodjanak, hogy
mennyiért lehetne eladni, hanem azon,
hogy mennyi ből lehetne újra felépíteni az
ingatlant.
Mi az ingóság? Minden, ami nem az épü-
let  hez tartozik, vagyis minden olyan moz -
dít ható tárgy, amit ha elköltözünk, el tu -
dunk vinni magunkkal. Ez főleg a be épí -
tett konyhabútor esetén érdekes kérdés.
Az ingóságnál különbséget kell tennünk
álta lá nos ingóság, különleges ingóság és
kész  pénz, ékszer stb. között. Az általános
ingóságba a legutolsó zoknit is bele kell
számolni, és mindent új értéken. A külön-
leges ingóság lehet egy értékes festmény.
Javaslom, ha ilyen van, akkor a szerződés
megkötése során ragaszkodjanak ahhoz,
hogy tételesen legyen rögzítve, hogy mi-
lyen festmények vannak, és milyen érté -
ket kép viselnek. A későbbi esetleges viták

el kerü lése érdekében akár fotót is lehet
róluk csatolni. 
Külön említeném meg a készpénzt és az
ékszereket. Egyes biztosítóknál bizonyos
összeghatárig lehet készpénzt biztosítani
széf használata nélkül. Van, ahol ez érték -
határ hoz kötött és ilyenkor, ha pl. betör -
nek, a biztosító csak akkor fog fizetni, ha a
MABISZ által meghatározott értéktároló -
ban, a szabályzatban lefektetett módon
volt elhelyezve, és onnan vitték el. Ha erre
is sze retnék biztosítani magukat, minden
esetben nézzék át a feltételszö ve get/sza-
 bály zatot. Ennek a hasznosságát egyéb -
ként is kiemelném, mert fontos tudni azt,
hogy a szabály zatban minden társaság
pontosan feltűn te ti, hogy milyen védett -
ségi szintnek (rács az ablakon, több pon-
ton záródó ajtó stb.) kell megfelelnie az
otthonunknak ah hoz, hogy egy kárese -
mény bekövet kez tét köve tő en fizessenek is. 
Sok felesleges bosszúságtól kíméljük meg
magunkat, ha ezekről körültekintően tájé -
ko zódunk a szerződés megkötése előtt.

BORSOS KLAUDIA

WWW.PENZUGYIPATRO

EGY KIS PÉNZÜGY...

Mire figyeljünk, ha lakásbiztosítást kötünk?
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Kultúra

Veresegyház túlnőtte önmagát. Ez nem -
csak a város dinamikus fejlődésében mu-
tatkozik meg, hanem az itt élő emberek
kulturális igényeinek sokszínűségében is.
Az év első negyedében a mű ve -
lődési ház ban egymást követ-
ték a kö zös ségi bálok, a rend -
szeres telt há zas színházi elő -
adá sok, a Szentlélek Temp lom-
ban a komolyzenei hang ver-
senyek. A Vá  rosi Könyv tárban a
külön böző érdekfeszítő elő adá -
sok, az Innovációs Cent rum
programjairól nem is szól va, a -
hol szinte nincs olyan hét, hogy
ne tör ténne valami érde kes ese -
mény, legyen az ifjúsági, kép -
ző mű vé szeti vagy egyéb kul tu -
rális rendezvény. 

De vajon hogyan került a vá rosba a Kárpá-
tia zenekar? Erről beszélgettünk az együttes
rendezvényszervezőjével, Pallai Zsolttal.
Kérdéseimre a következő választ kaptam:
„Évekkel korábban felmerült a zenekar részé -
ről egy veresegyházi fellépésnek a gondolata.
Kapcsolatba léptünk a Váci Mihály Műve lő -
dési Házzal, az itt dolgozók megértéssel, se -

gítőkészen fogadtak minket. Az együttes első
fellépésére 2011 januárjában került sor, és
azóta minden évben ismételten eljövünk és
koncertezünk. Az évek során bebizonyo so -

dott, hogy Veresegyházon is van igény az
együttes által képviselt zenei stílusra. Kivétel
nélkül minden egyes koncertünket telt házas
közönség előtt tudtuk lebonyolítani, minden
esetben problémamentesen. A mos tani kon-
cert is normális keretek közt zajlott, a szülők
magukkal hozták a legkisebbeket, a gye re ke -
ket, de itt volt a legidősebb korosztály is.

A ze nekar szervezetten állandó stábbal dol-
gozik, ez értendő a zenekari tagokon kívül a
hang- és fénytechnikusokra, és természetesen
a biztonsági szolgálatra is. A ze nei programot

általában két ha vonta frissítjük.
Az együttes re pertoárja közel 200
dalból áll, igyekszünk minden e -
set ben az adott helyszínen élő em-
berekhez igazodni a műsor össze -
állítá sá nál. Hogy mióta foglalko-
zom rendezvény szervezéssel?
Negy  ven évig Szolnokon éltem, az
indíttatás az volt, hogy láttam,
csak azok a zenekarok, előadó -
mű vé szek lépnek fel a városban,
akik a televízióból és a rádióból
már ismertek. Húsz éve kezdtem
el a rendez vényszer ve zést, először
kö zön ségta lálkozók, művelődési

há zak rock programjait, később már na gyobb
koncerteket, fesztivá lo kat. Jelenleg Duna ke -
szin élek, és évek óta a Kárpátia koncertútjait,
fellépéseit is szer vezem.”  

A színpadon a Kárpátia zenekar. A kö -
zönség lelkesen ünnepelt, mert, ahogy a
dal is mondja: „magyarnak születtem!” 

VERÉB JÓZSEF

Második alkalommal került megrendezésre
Veresegyház fiataljainak összefogásával az
egyre népszerűbb 12 órás rock maratón. Az
est tapasztalatairól Berta Tamás szervezővel
beszélgettünk.  
Hogyan látja a rendezvényt, és annak ered-
ményességét?   
A tizenéves korosztály részéről az idén is nagy
volt az érdeklődés. Sorra jelentkeztek a fellépő
együttesek, nem is tudtunk mindenkit fo-
gadni. A közönség felülmúlta minden eddigi
elképzeléseinket, mint létszámában és lelke -
se désében. A belépéskor a szervezők írták a
neveket, mintegy 300 fő látogató érkezett az
est folyamán. A napokban kiraktunk az ese -
ményről a Facebook közösségi oldalunkra egy
rövid aftermovie videót, elmondhatom, hogy
röpke 30 perc alatt közel 100 ember nézte meg.
Mi más ez, ha nem maga a siker!                                                                                          
Kik voltak a fellépők?                                                                                                                                       
19 órakor kezdtünk a veresegyházi és erdő ker -
tesi fiatalokból álló Superformance együttes-
sel, majd sorra következtek a további fellépők:
az isaszegi No Respect, Veresegyházról a

Strong együttes, Budapestről érkezett az AWS,
a Levitál és az Amprophony zenekar. Végül a
sort a veresegyházi I.”Z.”É (Indokolatlan „Ze -
nészek” Érdekszervezete) nevű együttes zárta.
Hogyan oldották meg az esemény kézben-
tartását?
Minden rendezvényünk előtt tartunk egy
szervezői megbeszélést, ahol szétosztjuk a fe-
ladatokat. Elsődleges szempont, jelen esetben
a rock koncert gördülékeny, atrocitásoktól
mentes lebonyolítása volt. Nem könnyű fela-
dat, a helyszín adottságai és a résztvevő nagy
létszámú fiatal miatt. De elmondhatom, min-
den különösebb probléma nélkül sikerült
lebonyolítani a rendezvényt. Elsősorban a
szer vezők kitartásának köszönhetően, de az
is igaz, hogy az összesereglett fiatalok is
tudták, hogy hol van a határ, mi az, amit meg -
engedhetnek maguknak és mi az, amit nem.
Véleménye szerint megfelelőek az ingatlan
biztosította körülmények ilyen és hasonló
tömegrendezvények megtartásához?
Nehéz erre válaszolnom, mert felelőtlenség
lenne a részemről, ha azt mondom, hogy igen.

Ha megvizsgáljuk a körülményeket, sajnos
már nem olyan egyértelmű a helyzet. Az épü -
let jelenlegi állapota sok kívánnivalót hagy
maga után. Felújítást kíván!                                                  
Mik a további terveik?                                                           
Ígéretet kaptunk az épület rendbetételére, ezek
a szakipari munkák elkerülhetetlenek, de
addig is szeretnénk megfelelő programokat
biztosítani. Gondolkodunk egy szabadtéri áp -
ri lisi filmvetítés megszervezésében, a helyszín
előreláthatóan a Fő téren lenne. A strandon az
elmúlt évhez hasonlóan szeretnénk egy kon-
certsorozatot szervezni. A további programok
alapvetően a Ház sorsától függnek. Szeretik a
fiatalok ezt a találkozóhelyet, magukénak ér -
zik, de sajnos a felújításhoz kapcsolódó fel ada-
tok már túlmutatnak rajtunk.

VERÉB JÓZSEF

„Nem hajlok semmi szélnek, pusztító jég ve -
résnek. Úgy állok rendületlen, magyarnak
születtem!”

Fotó: Veréb

Váci Mihály Művelődési Ház • KÁRPÁTIA KONCERT

Interjú BERTA TAMÁS szervezővel

Zsúfolásig megtelt színházterem 

RockEst – Amatőr rock együttesek a HÁZ színpadán  

Fotó: Veréb
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Az ortodox zsinagógákban a mai napig is tiltott az orgonának,
mint hangszernek a használata. Változást a neológ zsidó hitélet -
ben, a zsidó újító mozgalmak hoztak, így Magyarországon is
meg jelent az imaházakban a hangszer. Napjainkban is léteznek
olyan kiemelkedő zenei tudással rendelkező személyek, mint a
veresegyházi Szentlélek-templomban hangversenyt adó izraeli szü -
letésű, Svájcban élő Yuval Rabin orgonista. A művész, a Jeruzsálemi
Rubin Zeneakadémia elvégzését követően további zenei tanul má -
nyokat folytatott a Bázeli Zeneakadémián, majd 2014-ben a Jeruzsá  -
lemi Zsidó Egyetemen doktori oklevelet kapott. Mint elhivatott
zenész, előadóművész, komponista és zenetudós, Japánon kívül
Euró pa számos országában, szólistaként és különböző zenei együt -
tesek tagjaként adott már pályafutása során hangversenyt. Így jutott
el 2017-ben Magyarországra, Veresegyházra is. Hogy mi csábította
ide a művészt? Nem titok: Veresegyház új orgonája.

Egy különleges zenei prog ram -
nak voltunk a részesei. A klasszi -

kus orgonamuzsikán kívül az elő -
adó saját szerzeményét is elját szot -

ta. A műsorból ízelítőleg említvén:
Johann Sebastian Bach G moll fantázia

és fúga, Félix Mendels sohn D Dúr andante
vagy éppen Louis Lewan dowski 2. Prelúdium című művét hallottuk.
A meglepetés igazi ajándék volt, Yuval Rabin Semirot fantázia című
dallamai bejárták a templomi tér minden szegletét, hangzásában
(billentyűs, fúvós, vonós) – mintegy egész zenekar ként – a hall -
gatóságot ámulatba ejtve.  

VERÉB JÓZSEF

SZENTLÉLEK-TEMPLOM • DR. YUVAL RABIN orgonaművész hangversenye

Rendhagyó ZONGORA KONCERT és VONÓS TÁNCHÁZ

Kultúra

Bartók Béla szavai ezek. Azt vallotta, hogy a népzene ugyan -
azzal a szabadsággal fejlődött, mint a természet egyéb élő lé -
nyei, így ezért olyan gyönyörű és tökéletes. A népdalok
da llamait pedig egyenesen a művészeti tökéletesség meg tes -
tesítőjének tekintette.  

Veresegyházon rendszeresen kerül megrendezésre táncházas
rendezvény. Így volt ez március 11-én is az Innovációs Centrum
konferenciatermében. Azonban ezen az estén még egy külön-
leges zongorakoncertet is meghallgattak a népzene kedvelők.
Szentgáli-Tóth Áron, Roni adott elő Bartók Béla népdalfeldol-
gozásokat, mintegy bevezetőül a táncházas jókedvhez. Roni
már régóta tart a városban különböző zenei stílusokban zon-
gorakoncerteket. Volt már klasszikus komoly zenei repertoárja,
de játszott lazább jazz muzsikát is. Ezúttal a Vonós Táncház
szer  vezője, Regenye Zoltán ötlete alapján került sor a táncházas
mulatozás előtti új programra. Az előadott népdalok pedig már
maguktól értetődően kerültek a zongorista műsorába.

A koncert családi hangulatban telt, három csokorba szedve
hallottuk a szebbnél szebb dallamokat, amelyek címét a
közönség soraiban ülő kicsik és nagyok fejtették meg. Ismert
és kevésbé ismert dallamok egyaránt felcsendültek, így a
közönség számos új zenei élménnyel és tudással tért a ren-
dezvény végén haza. Roni arcán pedig minden érzelem tük rö -
ződött, amelyet zongora játéka közben, a népdalok útján
átadhatott a jelenlévőknek. Ha vidám dallamot játszott, az
ujjai csak úgy pásztáztak a zongora billentyűin, ha pedig
melankolikusabb dalhoz ért, teljesen átszellemülve, már-már
könnyeket csalva a hallgatóság szemébe, úgy adta át az üze -
netét. A koncertet követően újabb vendégek érkeztek, akik tel-
jesen megtöltötték a táncparkettet. A Vonós Táncház talp alá-
 valójáról Teszáry Bori és bandája gondoskodott.

A táncolni vágyók körbe álltak és együtt kezdték felele veníteni
a néptánc alapjait. Majd a párok szárnyra kaptak és tán coltak és
csak táncoltak. Az eseményről távozva az utcán elha ladva még
egy utolsó pillantást vetettem a felcsendülő hegedű hangjának
irányába. Meg is állapítottam magamban, hogy bárki is jár majd
ezen az estén erre, biztosan felteszi a kérdést: honnan jöhet ez
a fantasztikus muzsika és mindent átható hangulat? Mi tudjuk
a választ: Teszáry Bori és bandája húzta!

FÁRI FANNI

„Yuval Rabin vallását tekintve ortodox
zsidó ember, aki Svájcban egy refor -

má tus templomnak az orgo nistá-
ja, rendszeresen játszik, de soha
nem szombaton.”

ELLA ISTVÁN ORGONAMŰVÉSZ

A nyugati és keleti zene
találkozása

Fotó: Veréb

Fotó: Fári Fanni

Fotó: Fári Fanni

„A népzene tehát a természet tüneménye”



172017. április

Kultúra
MŰVÉSZPORTRÉ: CSAPÓ KRISZTIÁN jazz harsona előadóművész

A hatalmas hajó úgy ringott az
óceán végtelenén, mint a -
hogy gyermek az édes -
anyja ölében. A ten -
ge részek se ré nyen
dolgoztak, a hajó
meg ér ke zett egy
szu ssza násnyi
időre a ki kö tőbe,
egy szigetre. A fe dél -
zetén két fiatal mu zsi -
kus, a harsonás és a trom -
bitás már előző nap elha tá roz ták,
hogy kikötés után azonnal útra kelnek, és
körbeautózzák a szárazföldet. Az egyik pin -
cér mesélt a szigetről, az Atlanti-óceán kék
tükréből kimagasló Csodálatos Sziget ről, La
Palma kráterek és tűzhányók uralta világáról.
A muzsikusok kocsit béreltek és elindultak
az ismeretlenbe, egy számukra eddig még
nem látott új világba. Csapó Krisz tián jazz
harsonás tulajdonképpen egy világutazó.
Eddigi pályafutása során ameri kai luxus ha jók
fedélzetén, a színházi ze  nekarok tagjaként
több évig, kisebb megsza kí tásokkal mintegy
nyolcvan országot érintve járta a vi zek biro -
dal mát. Most egy időre ha za érkezett, és ta-
 lálkozásunk során mesélt a gyermek ko rá ról,
az életéről, de legfőképpen a har soná járól.

Az általános iskolai tanulmányait különböző
zenei oktatási intézményekben végezte. Még -
is a Gödöllői Református Líceumban kötött
ki. Hogyan történt mindez?  
Budapesten születtem, egy olyan családba, ahol
én voltam a hat fiú között a harmadik gyerek.
Édesapánknak nagy rálátása volt a kórusis ko -
lák ra, minduntalan kereste a jobbnál jobb le  -
hetőségeket. Így történhetett, hogy mi fiúk sor -
ra vettük az általa megfelelőbbnek ítélt meg -
oldásokat. Végső soron három kórusis ko lában
is tanultam, majd Veresegyházra köl tö zésünket
követően a mindennapos utazási problémák
elkerülése végett, a Gödöllői Re for mátus Lí ce -
umban fejeztem be a tanul má nyaimat. Innen
már egyenes út vezetett Vácra, a konziba.
Miért éppen a Váci Zeneművészeti Szakkö -
zép iskolát választotta?
Veresegyházon Ella Attila volt a harsona ta ná -
rom, ő volt az, aki legelőször mondta, hogy
nekem jazz harsonásnak kell lennem. Ekkor
voltam tizenhárom éves. Megfogadtam a ta -
nácsát, de előtte klasszikus tanulmányokat
kellett folytatnom Vácon, ahol egy Attila által
ajánlott har so na mű vész tanított. O lyan is ko la -
tár saim voltak, a kik szintén a jazz felé kacsin gat-

tak, rend sze resen ze -
 néltünk együtt.

Nem bán tam
meg a dön té -
semet, mert a
közép is ko lá -
ban rend kívül

pezsgő réz fú -
vós élet volt. Min -

den nyáron a Ka pol -
csi Művészetek Völ  -

gyébe kurzusokra jár tunk,
nagyon inspiráló volt ez az időszak.

A tanárai a komolyzene felé terelték a fi -
gyelmét, mégis az érettségit követően a Ze -
neakadémia Jazz Tanszékére jelentkezett.
Ahová elsőre felvették.
Megpecsételődött a sorsom, mert az egyete -
men nagyon jó hatások értek, nagyszerű ze -
né szekkel találkozhattam. Az egyik zon go ris -
ta-zeneszerző szakos diák, Sapszon Bálint
összehozott egy 10 tagú iskolai zenekart. Le -
szer  vezett egy ausztráliai, majd egy hong -
kon gi-kínai turnét. Ekkor ismerkedtem meg
olyan zenészekkel, akikkel a mai napig is élő
kapcsolataim vannak.
Bejárta a fél világot, mikor volt az első kül -
földi szereplése?  
1994-ben, tizenegy éves koromban voltam
először egy fúvószenekar tagjaként Svájcban.
Már itt a fúvósok között megfogalmazódott ben -
nem az érzés, a zene iránti szeretetem. Ahogy
teltek az évek egyre erősödött a ka landvágyam,
majd diploma után beadtam a je  lentkezésemet
egy amerikai hajótársasághoz. A meghallgatást
utazások sora követte. A hajó kon a legmo der -
nebb technikával felszerelt gyönyörű 1000-1500
férőhelyes színház ter mek ben dol goz tam. Min -
ket zenészeket e gyen ként szer  ződtettek, főleg
amerikai és brit muzsikusokat. Lehetőségem
volt olyan ki emel kedő előadó mű vészekkel
együtt játszani, mint a Latin Gram my-díjas Nés -
tor Torres jazz fuvolistával, Ed Neumeister jazz
harsonás-komponistával vagy például Elio Pace
brit énekes-dalszerzővel.
Miből áll egy ilyen hajóút?
A hajók, mint például a Cunard Hajótársaság
óceánjárója, a Queen Mary 2 a világ egyik leg -
híresebb utasszállítója, a 345 méteres hosszá -
val, 79 300 tonnás súlyával igencsak im pozáns
építmény. Ezen a hajón kétszer négy hónapot
töltöttem. A hajóutakon mindennap kikötünk,
reggeltől délutánig áll a jármű, ekkor van
lehetőség kimenni a partra. Általában 17 órától
próbálunk, este kezdődik a műsor.  Bizonyos
szempontból ez egy nagy kaland, a munka

mellett akár nyaralásnak is tekinthetjük. Az
utazás egy idő után már rutinszerűvé válik.
Egyszer a Kanári-szigeteken, egy La Palma
nevű helyen kötöttünk ki. Gyönyörű, eg zo -
tikusan csábítóan szép táj. Zenésztársammal
kimentünk a partra, elkalandoztunk, egy szó -
val éppen, hogy visszaértünk időben, már
szedték fel a horgonyokat.
Csapó Krisztián amerikai luxushajók szín -
ház termeiben muzsikált, számos neves kül -
földi és magyar szólistának volt a partnere,
egykori tagja a Budapest Jazz Orchestra big
bandnek. Állandóan képezte és képzi ma gát.
New Yorkban és Londonban olyan neves
muzsikusoktól magánórákat vett, mint Elliot
Mason. További tervei közt szerepel a bos toni
Berklee College of Music zenei felsőfokú in -
tézményben továbbképzésen való rész vé tel.
Itthon saját zenekarokat (Morgenfunk,
Bonnection, Kriz) alapított. 2016-ban má -
sodik helyezést ért el „Az év harsonása”
JazzMa.hu Olvasói Szavazólistán, és még
csak 33 éves. Gratulálunk az ered mé nyei hez!

VERÉB JÓZSEF

CSAPÓ KRISZTIÁN
• jazz harsona előadóművész •

1983-ban Budapesten született
1990-ben a Magyar Állami Operaház Gyermek kó ru sá-
ban kezdi meg általános iskolai tanulmányait, majd
később a Magyar Rádió- és Televízió Gyermekkarában
és a Kodály Zoltán Magyar Kórusiskolában tanul tovább
1996-ban szüleivel és testvéreivel Veresegyházra költözik
1996 és 1998 között a Lisznyay Szabó Gábor Zeneis ko -
la növendéke
1997-1998-ban a Gödöllői Református Líceum tanulója
1997-től 2002-ig a Gödöllői Városi Fúvószenekar tagja
1998-tól egy évig a Veresegyházi Városi Fúvószenekar-
ban is játszott
1998-tól a Váci (Pikéthy Tibor) Zeneművészeti Szak kö -
zép iskola tanulója, 2002-ben érettségizik
2002 és 2007 között a Liszt Ferenc Zeneművészeti
Egyetem Jazz Tanszékének hallgatója
2007-ben jazz harsona előadóművész-tanár diplomát szerzett
2007-ben részt vesz első útján egy óceánjáró hajó
zenekarában, melyet számos további út követ
2012-ben tagja lesz Feke Pál zenekarának
2012-től 2013-ig a Budapest Jazz Orchestra tagja
2013-ban New Yorkban magánórákat vesz Elliot
Mason és James Burton III művésztanároktól
2014-ben jazz kvintettjével a Balassi Intézet Londoni
Magyar Kulturális Központban koncertezik
2016-ban megalapítja új zenekarát, ahol mint szólista
KriZ néven mutatkozik be

ELISMERÉSEI:
„Aranytíz jazz verseny” I. hely – SoulWhat együttes
Budapest 2005
A Magyar Rádió Jazz Harsona Tehetségkutató
Verseny IV. hely – Budapest 2007
„Az év harsonása” II. helyezés – JazzMa.hu Olvasói
Szavazólista

„Az akkori tanáraim azt szerették volna, ha
klasszikus komolyzenei szakon tanulok to -
vább. Javasolták, hogy maradjak még az
iskolában az ötödik évfolyamon, így lehe tő -
ségem lesz felkészülni a felvételire. Nem
mond tam el senkinek, és nagy titokban érett -
sé git követően felvételiztem a Liszt Ferenc
Zeneművészeti Egyetem Jazz Tanszékére.”

CSAPÓ KRISZTIÁN

Fotó:Veréb

A Csodálatos Sziget
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Színre került a Veres 1 Színház harmadik évadának negyedik saját
produkciója, a New York-i páparablás. Veresegyház színháza
ismételten egy könnyed vígjátékhoz nyúlt, ami viszont, habár
komikus elemekkel, de mégiscsak egy egészen komoly témát vet
fel: a világbéke lehetetlenségét.

Szurdi Miklós rendező a mindenható híradó keretébe foglalta a
történetet. Remek megoldás, hiszen a kétfelvonásos darab
egyetlen színen játszódik, viszont rendkívül fontos, mi történik
úgymond a nagyvilágban, az ENSZ gyűlésén.  A híradó fojtott női
hangja mindennapjaink tájékoztatását idéz. Ha nem is köz vet -
lenül, de mégis fontos kapcsolódási pontot használ így fel ahhoz,
hogy mi is megértsük a darab üzenetét. Kedves né ző ink, ma
meghalt ez, megölték azt, megverték így, kifosztották úgy, és
elrabolták a pápát.

Kialszik a televízió kékes fénye, felgyúlnak a lámpák és egy
teljesen hétköznapi családi ház belső tere jelenik meg. Nem éppen
a legszokványosabb emberrabló környezet. Ide lép be IV. Albert
pápa (Papp János), teljes hófehér díszében – habár tiarát épp nem
visel – mögötte egy ideges középkorú úr, kissé jellegtelen, kissé
zavart, és pisztolyt szorít a szentatya hátához. (Hát illik ezt?)
Enyhe szóváltás keretében Samuel Leibowitz (Csonka András)
bekíséri a világ eddigi legközvetlenebb és legkedvesebb pápáját a
spájzba. Az ajtó mellett egy bekeretezett kép, benne a felirat: „Ha
az emberiség csak egyetlen napra abbahagyná az erőszakos cse le -
kedeteket, béke lehetne”. Leibowitz nagy álma. Ez a mondat a
darab kulcsa, ez a remény teszi Leibowitzot őrült páparablóból,
naiv, ám jólelkű álmodozóvá.

Az alapszituáció felállítva, pápa elrabolva, megérkeznek a csa -
ládtagok, először Sara (Zorgel Enikő), Leibowitz felesége. Zor gel
Eni kő hangszíne és mozgásvilága nagyon illik a karakterhez. Van
benne egyfajta unott nemtörődömség, és az a természetesség, ami -
vel kénytelen kezelni a dinamit-imádó, uborkanemesítő és immár
páparabló férjét. A családtagok egyesével fedezik fel a fog lyot, elő -
ször Sara, utána Irving (Szabó Arnold), a nyegle tiné  dzser fiú, majd
Miriam (Csáki Edina), a cserfes lány. Mind annyian meglepő
hidegvérrel, amolyan apa-megszoktuk-hogy-bo lond életérzéssel
fogadják az információt. Fontos dra maturgiai elem, hogy a közeli
csa ládtagok nem haragszanak meg Samuelre, szeretetteljes elfo -
gadással kezelik az őrültségeit, ezáltal hamar kény telen eldobni a
néző a negatív szemüvegét Leibowitzcal kapcso lat ban.

Na de mit tesz egy tisztességes zsidóasszony, ha a katolikus
egyház fejét találja az otthonában? Felhívja a rabbit. Meyer rabbi
(Székhelyi József), amolyan minden lében kanál személyiség,
rögvest megérkezik a helyszínre, kanalazna a vacsorából – ha
hagynák neki – s habár Sarán kívül senki nem örül a jelenlétének
(a nézőkön kívül, hisz Székhelyi József remek érzékkel figurázza
ki ezt a karaktert az állandó gesztikulációival és hangsú lyozá sá -
val), egészen addig marad, amíg rá nem jön a titokra. Hisz azóta
a pápa már nem a spájzban gubbaszt, a heverőn szundikál a
kitűnő kóser vacsorát követően.

Leibowitz az álmodozó, aki világbékét szeretne. Ezért azt kö ve -
teli a pápáért cserébe, hogy az egész világon huszonnégy órán
keresztül semmilyen agresszív cselekedet ne történjen. Alap vető -
en ez egy megvalósíthatatlan idea, hisz hiába egyezik bele egy
ország vezetősége, kizárt dolog, hogy egyesével lefogják az
emberek kezét. A darab nem megy el ilyen végletekig a tézis -
mondat értelmezésében. Küldöttként bebocsájtást kap a házba
O’Hara bíboros (Janik László), a pap, aki karót nyelt egyházi
vezetőként viselkedik és nem hajlandó elismerni Albert pápa
megengedő, sőt szeretetteljes viselkedését elrablói felé. Rejtetten
a komédia a Stockholm-szindróma parafrázisa Albert pápa és a
fogvatartói kapcsolatára nézve.

Megszavazzák a békenapot, huszonnégy órán át a világ meg ha -
zudtolja saját természetét és nem gyilkol, Albert pápa pedig
bol dogan krumplit pucol.

Varsányi Anna díszlete a legapróbb részletekig kidolgozott
brooklyni lakást tár elénk. Ügyesen oldják meg az emelet kérdését
(egy apró lépcső bemutatja a felfelé mozgást, de mögötte egy ajtó
rejti az emeletet), az ablakok mögött egy dzsungel-szerű kert
(leképezve Leibowitz személyiségét) húzódik, amelyek mögött
valóban ijesztő fény- és hanghatásokkal jelzik, mikor robban a
dinamit.

Papp János kedves, recsegő hangja és szelíd mosolya miatt tö -
ké letes választás a világ legkedvesebb és legnyitottabb pápája
szerepére, Janik László mimikája és mozgása szinte döb be ne te -
sen képezi le a karót nyelt emberek viselkedésformáját.

Joăo Bethencourt darabja könnyed vígjáték, ami mégis erősen
karcolgatja a megvalósíthatatlan világkép szomorú felszínét.
Szurdi Miklós kitűnő rendezésében ez a karcolgatás anélkül lesz
egyértelmű, hogy kényszeredett mantrának tűnne. Önfeledt
nevetéssel telt este után a nézők azzal az érzettel mennek haza,
hogy egy egyetemes üzenetet kaptak ajándékba.

VERÉB ÁRNIKA

Páparablás kóser módra

VERES 1 SZÍNHÁZ: A New York-i páparablás • kritika

Fotó: Veréb

Fotó: Veréb
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Kultúra

Ha valaki engem kérdez, azt mondom: igen,
csodák azért vannak! Például a minap is csoda
történt. Az Udvarház Galéria bejáratánál egy
fiatal lány minden látogatót megajándékozott
a „Márciusi Ifjak” című kiállítás útmutatójával.
Jó tanácsok egy rendhagyó kiállításhoz, egy új
világhoz. Egy elszánt felfedező bátorságával
léptem be a terembe, és ekkor történt meg a
csoda. A zongoránál zenei közreműködőként
Bartók Tibor zenész és Dán Eszter énekes.

A fa lakon soha nem látott festmények, kollá -
zsok, a padozaton matracok. Olvasom az út  -
mutatót: „Ülj le, fordítsd el a fejed, feküdj le,
nézz fejjel lefelé...” A belső térben középen ki -
fe szítve egy papírra írt üzenetekkel, gondo -
latokkal teli műanyag háló. A mennyezetre
felfüggesztve egy antik, kéttálas kofa mérleg,
egy valós talált tárgy újraértelmezett kon stel -
lációja: A 18 év. Melynek serpenyői ön magu-
kért beszélnek, a tudomány és az alkohol vi -
szonylatában egyensúlyozva. Vajon melyik ke -
rül túlsúlyba? Egyszóval ez a kiállítás egészen
más, mint bárhol már eddig látott alkotói vá -
lasz. A rendezvény szervezői maguk a fiatalok,
elhozták gondolataikat, vágyaikat, életérzé sü -
ket, és mindezt a művészet nyelvén láthatóvá,
tapinthatóvá téve. Erről beszélgettünk Gold
Judittal, a kiállítás egyik rendezőjével.                                                                         

Gold Judit: „Mindig is vonzott a művelő dés -
szervezés, korábban az Erdőkertesi Faluház és
Könyvtárban dolgoztam „kulturális közfog lal -
koz tatottként”. Jelenleg a Köz-Pont Ifjúsági Ház

szervezésében a Veresegyházi Ifjúsági Feszti vál -
ra készülünk, itt az egyik megbeszélésen került
szóba a kiállítás megrendezésének a lehetősége.
Az Udvarház Galéria biztosította időben és tér -
ben a helyszínt. Ez egy olyan alkalom, amivel
élnünk kellett. Az internetes közösségi oldalak
igénybevételével széles körben közzé tettük a
felhívást, melynek a lényege az volt: Hogyan lát -
ják a mai fiatalok a világot? Mindezt a mű vé -
szet nyelvére lefordítva, hogyan tudják meg mu -
tatni? A megvalósításra egy hónap állt a

ren  delkezésünkre. A felhívásra meglepő módon
sokan jelentkeztek, a fiatalok hozták magukkal
érzéseik, gondolataik megvalósult tárgyiasult
formáit. Itt vannak például Székely Beatrix
fotográfiái, az alkotó olyan szépen látja a vilá -
got, a fényképei szinte magával ragadóak. Vagy
a vonatjegyekből, bérletekből létrehozott fali
kollázs, égbe kiáltóan tükrözi a fiatalság érzés -
világát. Végeredményben az itt látható kiállítási
anyag, a szervezéstől a végrehajtásig egy össze -
fogáson alapuló közösségi munka gyümölcse.
Hagyományteremtő módon, a későbbiekben is
szeretnénk folytatni ezt a munkát. Esetleg a
mostani kiállítási anyagot a lehetőségeink sze -
rint továbbvinnénk más városokba, megmu tat-
va az ott élő közösségeknek. Ez is egy szép
feladat lenne!”                                     VERÉB JÓZSEF

UDVARHÁZ GALÉRIA • VERESEGYHÁZ FIATALJAINAK képzőművészeti kiállítása

Nincsenek csodák?

Fotó: Veréb

Az AXUSArt Képkeretezés vezetője Juhász
Ferenc, egyben a műhelyhez tartozó Coop Ga lé -
ria tulajdonosa. A kiállítóterem korábban is
ott hont adott a kortárs képzőművészet helyi kép -
viselőinek az alkotásaik bemutatására. Az elmúlt
évtized során többször találkoztunk már az al ko -
tók tárgyiasult gondolati és érzelmi világának
különböző stílusjegyeit magukon hordozó fest -
mé nyeikkel, a XX. századon átívelő fotográfiáik
sokaságával. A mostani fotópályázat is, az AXUS -
Art Képkeretezés támogatói kezdeményezésén
kívül olyan szponzorokra talált, mint a Gödöllő
Coop Zrt, az Evosec Kft és a Dekor Klinika. A be -
érkezett alkotások elgondolkodtató, szép foto g -
ráfiák, Veresegyház természeti és az ember által
teremtett építészeti csodáiról. A Galériában Ju -
hász Ferenccel beszélgettünk.
Juhász Ferenc: „Huszonhat éve vagyok az AXUS -
Art Kft. illetve jogelődjének a vezetője, ez idő alatt

számos kiállítás szervezésében vettem részt.
Vallom, hogy segítő kezet tudunk nyújtani mind -
azon fiatal tehetségnek, kezdő művésznek, a
képző- és iparművészet irányába elkötelezett
ama  tőr alkotóknak azáltal, hogy lehetőséget te -
remtünk a megmutatkozásra. A galériát ön erő -
 sen, illetve szponzori támogatással tudjuk fenn -
tartani, soha nem foglalkoztunk keres ke del mi
tevékenységgel, itt nincs adás-vétel, mi csak ki -
állítunk. Olyan ez nekem, mint a saját gyer me -
kem, óvom, védem, mert szeretem. Jelen kiállí -
tás, a meghirdetett pályázati jellegében és te  -
ma  tikájában az első rendezvényünk. A be ér ke -
zett fényképek száma és azok művészeti értékei
alap ján, továbbá a viszonylag nagy látogatói ér -
dek lődés miatt már most kijelenthetem, hogy
nem az utolsó. Az elkövetkezőkben, minden
évben szeretnénk majd a kiállítást megrendezni,
ezzel is mintegy hagyományt teremtve ebben a

műfajban is.  A „Ve -
resegyház legszebb
képe 2016” cím el -
nyerése, a kiállító -
terembe látogató
közönség sza va za -
tai alapján, míg az
„Év fotósa 2016 Ve -
res egyház” cím neves szakmai zsűri által kerül
odaítélésre. A pályázati anyagok sorszámmal
lettek ellátva, az alkotók nevét gya korlatilag én
sem ismerem. Az ünnepélyes ered mény hir de -
tésre és díjátadásra 2017. április 21-én 18 óra
kezdéssel kerül sor. Ahol a díja zás ban részesülők
az elismerő oklevélen kívül, a Gödöllő Coop Zrt.
ajándékutalványát és egyéb értékes tárgyi
ajándékot vehetnek majd át. Terveink közt sze -
repel, a későbbiekben egy természetfotó pályázat
megrendezése, ahol bármilyen, a témát felölelő
fo tog ráfiával lehet majd indulni.”

VERÉB JÓZSEF

COOP GALÉRIA • Veresegyház év fotósa és Veresegyház legszebb képe fotópályázat és kiállítás

Fotó: Veréb

„Régen azt képzeltem, hogy egy óriási kí gyó bűvölő furulyázza a füstöt egy perzsa sző nye gen
ülve, s minden úgy kacskaringózik körös-körbe, ahogy ő ingatja a fejét. Aztán kény telen
voltam belátni, hogy nem, mind ezt én csinálom...”                         DÁN ESZTER: NINCSENEK CSODÁK

Elgondolkodtató, szép fotográfiák

Fotó: Veréb
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Hogyan kezdődött a pályafutásod?
Az iskolát itt kezdtem Veresegyházon a Kál -
vin Téri Református Általános Iskola diák-
jaként, majd a Lisznyay Szabó Gábor Zene is -
ko lában kezdtem zongorázni tanul ni. Tavaly
döntöttem úgy, hogy ezzel sze ret nék a későb -
bi ekben is foglalkozni, így elmentem Fe renc -
városba, egy táborba, ahol megismertem Ildi
nénit (Megyi mó recz né Schmidt Ildikó zongo -
raművész, tanár) és ő javasolta nekem a ké -
sőbbi Pécsi Művészeti Tábort, ami annyira
tetszett, hogy jelentkeztem a Pécsi Művészeti
Gimnázium és Szakközépiskolába.
Miért pont a zongorát választottad?
Emlékszem még nagyon kicsi voltam, ami kor
először jártam hangszerboltban a szü le im-
mel, még fel sem értem a zongoráig, de
már azt nyomogattam. Valamint
sokat hallgattam Bartókot, aki
most is az e gyik kedvenc
zeneszerzőm és ő is ha -
tással volt rám.
Mivel készültél a fel -
vé te lire?
Kellett egy teljes
szo   ná ta tétel, ami -
ből végül is idő hi ány
mi att csak két tételt
játszottam. E mel lett
Bach-tól egy két szóla mú
invencióval, egy ro manti kus,
egy 20. századi és egy szabadon választott
da rab bal kellett jelentkezni a hangszeres rész -
re, de volt még szolfézs és szóbeli felvételi is.
Emlékszel még az első fellépésedre?
Ez nehéz kérdés. Nagyon kicsi lehettem, ta -
lán 7-8 éves és abban biztos vagyok, hogy az
első év végi bemutatkozó koncert volt a ze -
neiskolában.
Hogyan néz ki egy napod?
Vasárnaponként körülbelül este hétre érek a
kollégiumba. Onnantól igencsak sűrűek a
hétköznapjaim, mert hétfőtől péntekig dél -
előttönként közismereti órákra járok, dél -
utánonként pedig heti három hangszer, meg
persze szolfézs és zeneelmélet óráim vannak.
Gyakran előfordul, hogy nulladik óra előtt
már reggel hatra bemegyek és gyakorlok.

Ami különlegesség még az, hogy a zenélés
miatt tartást javító testnevelés óráim is van-
nak, ami zongoristaként nekem nem ne héz,
hiszen kicsi korom óta így tanítják, de van-
 nak fúvós hangszeres osztálytársaim is, nekik
ez nagyobb kihívás.
Vannak kikapcsolódásra is lehetőségeitek
az iskolán belül?
Igen, persze. Pont most volt hétfőn este fél
nyolctól kedd reggel fél nyolcig egy 12 órás éj -
szakai röplabda, ahol csapatokat alakítottunk
osztályon belül vagy bevéve más osz tályok
tagjait is. Összesen 150 jelentkező volt, ami
70 meccset jelentett. Fárasztó volt, de a már-
cius 15-i nemzeti ünnep miatt már kedden
délután haza jöttünk, így kifejezetten jó ki -

kapcso ló dást jelentett.
Részt vettél vala me-

lyik március 15-i
programon?

Igen, lefutot-
tam 1848
mé tert a kor -
osztályom -
ban (a 15 és

18 éves kor -
cso  por tban)

har  madik he lye -
zést értem el. Ér de -

kes él mény volt, minden
évben rácsodálkozom, hogy a

nagyon pici gyerekek, akik triatlo noznak,
így edzésben vannak, csak úgy lehagynak
már a legelején.
Milyen versenyen vettél részt legutóbb?
Alig hogy elkezdődött az iskola máris Ausz t -
riába kellett menni a Graz-i Zene mű vészeti és
Előadó-művészeti Egyetem Oberschützeni
Intézete szervezésében a IV. Takács Jenő
Nem zet közi Ifjúsági Zongoraversenyre. Itt
húsz perces műsort kellett adni, ami tartal-
mazott egy Takács Jenő darabot, egy szonáta
tételt és egy szabadon választható művet.
Végül majdnem különdíjas lettem, nagyon
szoros volt. Egy másik magyar fiú volt el-
lenem. Ott voltunk a zsűrizésen és sokáig vi-
tatkoztak, hogy ő kapja a díjat vagy én.
Milyen megmérettetésre készülsz most?

Lesz egy Chopin
verseny Lengyelországban május 18-án, egy
kötelező keringőt, egy noktürnt, egy ma zur -
kát, egy szonáta tételt és egy virtuóz darabot
kell magunk kal vinni. Bacsa Gabriella, a volt
zongoratanárom is segít a felkészülésben.
Most is a veresegyházi zeneiskolából jövök,
gyakorolni voltam.
Itthon, Veresegyházon már nem is szoktál
fellépni?
De, előfordul. Leginkább az öcsémet szoktam
kísérni, aki csellózik. Most is készü lünk egy
szonáta tétellel. Ezen kívül szok tam orgonán
kísérni a gyülekezetet, de tavaly olyan is volt,
hogy egy egész pré dikációt én orgonáltam az
elejétől a végéig.
Mik a terveid a jövőre nézve?
Az érettségit természetesen mindenképpen
le kell tenni, ezután praktikus lenne ötöd -
éven, azaz még egy plusz év szakmai, ze nei
képzésen maradni. Majd szeretnék fel vé -
telizni valamelyik zeneművészeti egye temre,
akár külföldre is.
Azt mondtad, hogy jó osztályod volt itt az
általános iskolában. Szoktatok talál koz ni,
amikor hétvégén hazajössz?
Sajnos túl sok időm nincs, amikor hétvé gén
itthon vagyok, de szoktunk találkozni azok -
kal, akik járnak templomba és a mise végén
néhány percet beszélgetünk, meg tervezzük,
hogy kellene valamikor a tava szi szünetben
találkozni.
Milyen más hobbid van a zongorán kívül?
Nagyon sok sportot szeretek. Szoktam a
suliban focizni, de kizárólag a kapuba állok
be. Szoktam még futni, úszni, de a gyakorlá-
sok rengeteg időt elvesznek, így a sportra már
tényleg csak ritkán marad időm és energiám.                   

FÁRI FANNI

FIATAL TEHETSÉGEINK

Fotó: Fári Fanni

„ZENE AZ KELL”
Ebben a hónapban egy olyan személyt ismerhettem meg, aki korához képest nagyon
érett gondolkodású, mégis egy átlagos 15 éves életét éli, leszámítva azt a tényt, hogy
neki az iskolapad mellett a zongora mögött is teljesíteni kell. Horváth Apor Boldizsár-
ral időpontot sem volt könnyű egyeztetni, de szeren csénkre a március 15-i ünnep miatt
kapott egy kis kimenőt a suliból, így a beszélge té sünk re is tudott időt szakítani.

Fotó: Fári Fanni

Fiataloknak, fiatalokról

HORVÁTH APOR BOLDIZSÁR
ZONGORISTA, GIMNÁZIUMI TANULÓ
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Életmód

Általános iskolás gyermekek szülőjeként
többen szembesülünk a hétközbeni és hét végi
házi feladatokkal, a reggeltől-estig tar tó tanu -
lással, a gyerekek fáradtságával és fásultságá-
val, így nem marad idő a mi nő ségi élet re, a
gyermek és szülő közti értel mes szabadidő
eltöltésére. A közoktatás hiányosságaira nyújt -
hat egy lehetsé ges meg oldást a 2018. szeptem-
berében Veresegyházon kaput nyitó Future
School Veresegyház iskola, amely friss és gyer-
 mek barát szemléletével újabb alternatí vá ja
lehet az állami iskoláknak a Kistér ségben. 
Future School Veresegyház. Már az is ko la
neve is a jövőbe mutat. Milyen pedagógiai
elvet követnek?
Elfogadó, támogató, szeretetteljes, a gyermek
egyéni tempóját és életkori sajátos sága it fi-
gyelembe vevő, mégis következetes, nagy-
fokú gyermeki önnállóságra nevelő koncep  -
cióban dolgozik az a budai álta lá nos iskola,
amelynek a szárnyai alatt indulunk. Az iskola
nagy hang súlyt fektet a tanulás megtaní -
tására, arra, hogy a gyermek ké pes legyen az
élet hosszig tartó tanulásra, az egyéni, kreatív
gondolkodásra, a problémák megoldó módú
szemléletére, és hogy olyan jártasságokat
sze rezzenek a gyerekek, amelyekkel majd
2040-ben is megállják a helyüket a világban.
Gondol kodni és élni is szeretnénk megtaní-
tani a gyerekeket, és fontosnak tartjuk a mun -
ka erőpiac szereplőivel való folyamatos kom -
munikációt és a rendszergondolkodást.
Tanulócsoportokban gondolkodnak?
Nem. Olyan alternatív iskolában gondol ko-
dunk, amely lényegében nem szakad el a

Nemzeti Alaptantervtől, így szabad át jár ha -
tóságot biztosít bármilyen állami és a mi
iskolánk között. A NAT alapvetően kész sé -
geket szeretne tanítani, de a mos ta ni keretek
között ez nem megvaló sít ható: elavult a ta ní -
tási módszer, a 30 fős osztályokban képte-
lenség készségeket ta ní tani. Szeretnénk az
igazi, gyerek köz pon tú oktatást bevezetni.
Hogy nézne ki egy átlagos nap ebben az
iskolában?
Délelőtt a NAT szerinti tantárgyi oktatás
folyna, de a tanórák szervezése során el kép -
zelhető a hivatalos csengetési rendtől való
eltérés, ha a foglalkozás jellege úgy kívánja.
Ugyanígy a tananyag jellegétől függően
alakítjuk a tantermek elrende zé sét. Ha a téma
úgy kívánja, csoportba rendezve alakítjuk a
termet. Ha úgy látjuk hasznosnak, akkor a
hagyományos elrendezést alkalmazzuk. Isko-
lai feladatnak tekintjük a tanulás tanítását is,
így a keret tanterv által biztosított szabad
órasávokat tanulásmódszertan „tanítására”
szánjuk. Délután projekt foglalkozásokat tar-
ta nánk. Házi feladatok éppen ezért nem iga -
zán vannak, a hétvégét sem terheljük ott honi
tanulással. A gyerekeket a tudás és a moz gás
szeretetére szeretnénk ne vel ni.
Milyen módon történik az értékelés?
Szöveges értékelést és hagyományos osz -
 tályzatot egyaránt kapnak a gyerekek. A szö -
ve ges értékelés kiemelten fontos, hi szen
min den gyerek egyedi képeség gek kel ren-
delkezik és nem lehet kizárólag öt szám -
 jegyben meg határozni fejlődésüket, érté -
kei ket.

Fizetős lesz az iskola?
Igen, költségtérítéses lesz az iskola. Ha von ta
70-100 000 Ft körüli összeggel lehet kal ku -
lálni. Non-profit szervezetként, teljesen át -
látható gazdálkodással mű kö dünk.
Mikor, hol, hogyan indul az iskola?
Az iskolát 2018. szeptemberében indítjuk
Veresegyházon, egy első és egy 3-ik osz tállyal,
amelyek minimum 10, maximum 15 fősek
lesznek. Lehetséges azonban, hogy már 2017
őszétől elindítanánk egy ki sebb tanulócso-
portot. Minderről, és még sok-sok do logról
szó lesz a ha von kénti workshop jainkon, ame-
lyeket az ér deklődőknek szer vezünk.
Hogyan lehet ezeken a workshopokon részt
venni, az iskolába előzetesen jelent kezni? 
Workshopjaink időpontjait Facebook ol da -
lunkon találják meg, illetve a helyi mé diá ban
és az interneten is szeretenénk közzé tenni
ezeket az alkalmakat. Első work shopunkat
április 5-én tartjuk az Inno vációs Központ-
ban. Májusban pedig 2-án fogjuk megszer -
vezni a beszélgetést, amelyre szeretettel
várunk szülőket és pedagógusokat egyaránt,
hiszen szükség van olyan szakemberekre is,
akik nyitottak egy XXI. századi, innovatív
módsze re ket használó iskolában dolgozni, és
szín vonalas oktatásukkal hozzájárulni a
családok minőségi életéhez.

VÍGH MERCÉDESZ

Facebook: Future School Veresegyház
Mobil: 20 661 1124

Budai Gyerekszem.Pont Általános Iskola
honlapja: http://www.budaisuli.hu 

INTERJÚ LENCSÉS GERGŐVEL

ISKOLAVÁLASZTÁS EGY GYÁRIGAZGATÓ SZEMSZÖGÉBŐL:
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A megyei bronzérmes csapat
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KÉZILABDA – DIÁKOLIMPIA

DIETETIKA:  Asiama Evelyn rovata

Emlékszem, amikor a Fabricziusban voltam
negyedik osztályos, környezet órán „ver se -
nyeznünk kellett”, kinek él legmesszebb leg -
alább egy családtagja. Az én válaszom
Ghána volt. Azt hiszem, azóta érdekel csak
igazán a származásom.

Ghána mintegy 5000 kilométerre Ma gyar -
országtól, Nyugat-Afrikában található, az
Egyenlítőtől nem messze. Területe nagyjá ból
két és félszerese Magyarországénak, la kos -
sága hasonló arányban. Bár a hivatalos nyelv
az angol, legalább 79(!) helyi nyelvet beszél-
nek még az ország különböző te rü letein.

Januárban utaztunk ki a férjemmel, Bu-
dapesten hajnalban 3 °C, Ghánában érke zé -
sünk kor (éjjel tizenegykor) +29 Celsius fok
volt. Magyarországon ebben az időszakban
mérték a –26 °C fokokat…

Bevezetésül ennyit arról az országról,
ahon nan Édesapám révén származom. Friss
házasként pedig idén mutattam be ghánai
családomnak a – szintén veresegyházi – fér-
jemet, ami kint igencsak üdítő színfoltnak
számít. Az afrikai kultúrákban az a csodá la -
tos, hogy minden rokon számít. Minden idő -
sebb családtagod a nagynénid vagy nagy  bá-
csid, veled egykorúak és fiatalabbak pedig
az unokatestvéreid. És éppen emiatt éreztük
tökéletesen otthon magunkat, nem kívülál-
lóként – obruniként (fehér), ahogyan kint
élők sokan neveztek.

Ghánában nagyon érdekes, hogy szüle té -
se kor mindenki kap (legalább egy) harma -
dik nevet. Ezt pedig az alapján, hogy a héten
melyik napon születtél. Az én ewe nevem pl.
Akosua, mivel vasárnapi születésű va gyok. 

Dietetikusként mindig izgalmas más
gasztronómiai kultúrát próbálni. Ghánában
nagyon szeretik a csípős ízeket, szinte csak
az édes ételekhez nem tesznek chilit. Jelleg -
zetes ételük a fufu, banku és kenkey, melyek
keményítő alapú köretek, fő alapanyaguk:
yam gyökér, plaintain, kukoricadara, cas-
sava. Jollof nélkül (fűszeres rizs) szintén el -
kép zelhetetlen a ghánai étkezés. Rengeteg
halat fogyasztanak, kint szinte a fülünkön is
a tilápia csorgott.

A gyümölcsök kint igen szí nesek: mangó,
ananász, banán, görögdinnye, és az itthon
ismeretlennek számító faj ták, mint pl. paw-
paw.

Mindenkinek javaslom, hogyha teheti, lá-
to gasson el a fekete Afrikába. Olyan élmé -
nyek kel fog gazdagodni, melyeket a
ter mészet –, és dokumentumfilmekben ne-
hezen élhet át! Kalandra fel!

ASIAMA EVELYN AKOSUA

Kint is otthon – UTUNK GHÁNÁBAN

FIÚ III. KORCSOPORTOS KÉZILABDA CSAPAT
MEGYEI DIÁKOLIMPIA HARMADIK HELYEZETT!

Sajnos befejeződött egy nagyon szép sorozat március 30-án,
Dabason, ahol a Fabriczius József Általános Iskola III. korcso-
portos fiú kézilabda csapata a harmadik helyen zárta a megyei
diákolimpiai küzdelmeket. Közel volt a lehetőség, hogy az iskola
történetében először területi döntőre eljusson a csapat, de a sport-
ban nincs „ha”, csak az eredmény. Most sajnos ellenfeleinknek
jött ki a lépés jobban, de így is emelt fővel távozhattunk. Ezzel az
eredménnyel is „iskolai sporttörténetet írtak” a zömében a VVSK
U12-es bajnokságában edződött fiúk, akik az iskolai kereteken
belül kézilabdázó társaikkal a megye 41 induló csapata közül
végül is a harmadik helyen zárták az idei sorozatot.

A IV. korcsoportos fiúknak nem sikerült a megyei döntőbe
jutni, de ők is nagyon derekasan küzdöttek és összesítve a
megyében a hetedik legjobb csapat lettek a kategóriájukban.

Köszönet a lelkes szülői szurkolásnak, ami a holtpontokon
mindig átlendítette a csapatokat és köszönet a VVSK kézilabda
szakosztályának, hogy mindig egységes felszerelésben jelenhet-
tünk meg! FELKÉSZÍTŐK: FÜLÖP ANDREA, BARANYÓ CSABA

ATLÉTIKA

Városunkban első alkalommal adott otthont  a MOB Sport XXI
Alap program Közép- magyarországi Régió Tavaszi Mezei
Futóversenye.
A Medvefarm mögötti  kiváló terepen két korosztály U11 (2007-
2008) és U13 (2005-2006) mérte össze az erejét 1600 és 2000
m-es távokon. A versenyen több mint  háromszáz gyerek indult,
ahol külön értékelték a 4 fiúból és négy lányból álló csapatok
versenyét és az egyéni versenyzőket.
Fiatal sportolóink nagyszerűen szerepeltek az erős mezőnyben:
Zsemle Hanna az U11-es, Nagy Richárd az U13-ok között egy  -
aránt ezüstérmes helyen állhatott fel a dobogóra, valamint csa -
pa taink is előkelő helyen érkeztek be a célba.
Részletes eredmények megtekinthetők a www. veresatletika.hu
oldalon

ORSZÁGOS MEZEI FUTÓ BAJNOKSÁG, KECSKEMÉT
A 109. Országos Mezei Futó Bajnokságon legjobb eredmé nyün-
ket az ifjúságiak között Vajkovics Ferenc érte kiváló ötödik he -
lyével!                                                                        SZALMA RÓBERT
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DIÁKSPORT – ÚSZÁS

HÁROM EZÜSTÉREM
AZ ORSZÁGOS ÚSZÓ DIÁKOLIMPIÁN!

DEBRECEN 2017. 03. 18-19.
Debrecen gyönyörű versenyuszodájában rendezték a diák olim -
pia országos döntőjének küzdelmeit. A Fabriczius József Álta -
lános Iskola révén több versenyszámban is érdekeltek voltunk.
A gyerekek szépen helyt álltak!
Eredmények II. korcsoport:
50 m gyorsúszás: Elekes Tamara 7. hely
50 m hátúszás: Elekes Tamara 4. hely
4x50 m lány gyorsváltó: 2 hely (Elekes Tamara, Kálmán Dor -
ka, Kovács Enikő, Cseh Zsófia)
IV. korcsoport: 100 m gyorsúszás: Kádár Máté 6. hely
100 m mellúszás: Szelényi Dóra 14. hely
4x50 m lány gyorsváltó: 2. hely (Bunda Bíborka, Molnár
Kinga, Nagy Eszter, Szelényi Dóra)
4x50 m fiú gyorsváltó: 2. hely (Almási-Sebestyén Levente,
Kádár Máté, Izsák Belián, Kaposi Márton)

FELKÉSZÍTŐK: CSOMBOR RENÁTA, CSOMBOR ZOLTÁN,
CSOMBOR BARNABÁS, HICSÁK ZSOLT, SZEGEDI ATTILA

Vívó Eb és Vidékbajnokság 2017. 

A Vívó Eb-re történő felkészülés jegyében Szakmáry Nándor az
elmúlt időszakban Pozsonyban a magyar válogatott tagjaként
vett részt nemzetközi párbajtőr csapatversenyen, ahol a magyar
fi úk a két amerikai csapat mögött a harmadik helyezést sze rez -
ték meg.

Sajnos a márciusi bulgáriai kadet Európa-bajnokságon a ma -
gyar párbajtőrözők lecsúsztak a dobogóról és a negyedik helyen
vé geztek. Nándor az egyéni versenyben a 110 induló közül a 31.
he lyezést érte el, amely a négy magyar induló közül a második
eredmény. 

Az Európa-bajnokság után következett a Vidékbajnokság.
Ennek ellenére a veresi vívók nagyon komolyan vették és bebi-
zo nyították, hogy az utánpótlás korosztályban Veresegyház a
top vi dé ki egyesületek között van.

Számos érmet nyertek versenyzőink, sőt voltak, akik többet
is, mivel a felversenyzés itt megengedett volt és csapatver se nye -
ket is rendeztek a szervezők.

Három versenyzőnk emelkedett ki a mezőnyből: Nagy Nán-
dor eredményei 2004-es korosztályban egyéni 5. és csapat 1. he -
lye zés, a 2005-ös korosztályban (ez a saját korosztálya) egyéni 1.
és csa pat 1. helyezés. Balázs Bence eredményei: 2006-os kor osz -
tályban egyéni 2. a 2005-ös korosztályban egyéni 2. és csapat 1.
he lyezés. Varga-Labóczki Vazul 2004-es korosztályban egyéni 3.
és csapat 1. helyezés, a 2005-ös korosztályban egyéni 5. és csapat
1. helyezés. Vazul a csapatmérkőzések során oroszlánrészt vállalt
a két bajnoki győzelem megszerzésében. A 2005-ös fiúk vasárnap
délutáni csapat döntője hozott leírhatatlan izgalmakat. 20:10-es
csabai vezetésnél a veresi fiúk megrázták ma gu kat és Vazul
vezérletével, aki az utolsó előtti asszóban 15:4-re győzte le az el-
lenfelét, megfordították a mérkőzést, és meg ér demelten zsebel-
hették be a győzelemért járó érmeket és trófeát.

Csapat aranyérmet nyert még Sinka Gáspár és Szajkovits
Ádám, illetve az egyéni versenyek során az alábbi versenyzőink
jutottak a legjobb nyolc közé: Nagy Balázs 2. hely, Kálózi Anna
3. hely, Zsó tér Lilla 6. hely, Neuspiller Dávid 7. hely, Szakmáry
Janka 8. hely.

Március végén rendeztek Budapesten Veterán válogató ver -
senyt a 40 évesnél idősebb vívók számára, ahol Szakmáry Sán-
dor a 40+ korosztályban a dobogó legfelső fokára léphetett,
miután a döntőben 7:9-ről fordítva 10:9-re legyőzte ellenfelét.
Ezzel a győzelemmel biztosította helyét a májusi Veterán Eu-
rópa-bajnokság magyar indulói között.

(balról-jobbra) Sallay Attila, Kálózi Anna, Szakmáry Janka, Zsótér
Lil la, Nagy Nándor, Szakmáry Nándor, Balázs Bence, Varga-La bócz -
ki Vazul, Neuspiller Dávid, Szajkovits Ádám, Nagy Balázs, Be szé -
des Zoltán, Szakmáry Sándor 

ÖTTUSA

2017 Decathlon kéttusa MK forduló eredményei
I. forduló • rendező: Székesfehérvár • 2017. március 24-26.

U 10 korosztály leány (58 induló) 11. Kovács Réka
fiú (64 induló) 9. Hargitai Csanád

U 11 korosztály leány (46 induló) 6. Kovács Enikő
U 12 korosztály leány (73 induló) 49. Baranyai Zsófi

52. Szabó-Galiba Noémi
fiú (58 induló) 22. Cser Dominik

Váltó
U 11 korosztály leány (14 csapat) 5. Kovács Réka,

Kovács Enikő
U 12 korosztály leány (25 csapat) 18. Baranyai Zsófi, 

Szabó-Galiba Noémi

Kedves Szülők! Kedves Gyerekek!
A VVSK Öttusa szakosztálya e szép sportággal megismerkedni
vágyóknak felajánlja két hetes ingyenes tanfolyamát! A tan-
folyamra bármikor lehet jelentkezni és ez idő alatt minden szülő
és sportolni vágyó gyermek reális képet kaphat a rá váró fel ada-
tokkal kapcsolatban. 
További információk: hicsakzsp@gmail.com e-mail címen.
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KARATE

Reiniku Kyokushin Karate Klub

A Karate Diákolimpia 2016/17 országos
döntőjén vett részt a Reiniku Kyokushin
Karate Klub csapata. Hornyák Hanna
Ágnes küzdelemben a 2. helyen, míg Hor -
nyák Péter Áron formagyakorlatban a 3.
helyen végzett. Kósa Lili Fruzsina és Kam-
per Zsombor is nagyon szépen helyt álltak,
csak egy hajszállal maradtak le a dobogóról. 

HORNYÁK ÁGNES

Az 1848 m-es EGYÉNI FUTÁS
korcsoportos győztesei

Korcsoport Szül. idő Név
Óvodások (2010-2013) Szabó Kornél
I. korcsop. (2008-2009) Smith Katalin

Hargitai Bánk Csanád
II. korcsop. (2006-2007) Zsemle Hanna

Reindl Erik
III. korcsop. (2004-2005) Bíró Rozi

Lesták Ármin
IV. korcsop. (2002-2003) Kadók Nikolett

Tóth Krisztián
V. korcsop. (1998-2001) Lengyel Rebeka

Vajkovics Ferenc
Felnőtt I. (1990-1997) Csapó Melinda

Gyebrovszki Balázs
Felnőtt II. (1980-1989) Endrődi Krisztina

Varga Tamás
Felnőtt III. (1970-1979) Smithné Gárdai Andrea

Szűcs Lajos
Felnőtt IV. (1960-1969) Dudás Gabi

Lőrincz János
Senior I. (1955-1959) Tilingerné Gerle Ilona

Kovács József
Senior III. (1949- előtt

születettek) Bozó Pál

A VÁLTÓK GYŐZTESEI
a váltótagok összeadott életkora alapján

Korcsoport Csapat név (tagjai)
35 éves korig:  VERESI CSOKIK CSAPATA

(Sum Nikolett, Juhász Máté,
Fekete Ákos)

36–50 éves korig: TEZSVÍREK CSAPATA
(Megyeri Tibor, Németh
Szabolcs, Borsodi Máté)

51-100 éves korig: AZ ÉLET HABOS OLDALA 
CSAPATA (Borsodi Nóra, 
Borsodi Oszkár, Borsodi 
Márton)

100 év fölött: HÁROM GRÁCIA CSAPATA
(Beke Judit, Dudás Gabi, 
Spányik Ági)

Kora tavaszi kellemes idő, no és a lelkes
szervezői csapat várta a futás szerelmeseit
március 15-én a Váci Mihály Művelődési
Házban. Saját rajtkapunk büszkén állt a
helyén és az elektronikus időmérő rend-
szer is hangosan pittyegett, amit ezen a
versenyen vetettünk be minden indulóra
kiterjedően. A kezdeti nehézségektől el-
tekintve kiválóan működött. Az időmé rő -
nek köszönhetően mindenki meg nézheti
az időeredményét a város honlapján a
www.veresegyhaz.hu SPORT menüpont
alatt! Nagy lépés ez a városi futóversenyek

életében! (Köszönet a Chip-Chup Kft-nek
a fejlesztésért és az üzemeltetésért). Közel
háromszázan vállalkoztak egyéniben, vagy
váltóban az 1848 méteres táv lefu tá sá ra.
Örvendetes a 28 váltócsapat nevezése is!
A női mezőny győztese Bíró Rozi, míg a
férfi mezőny győztese Vajkovics Ferenc lett. 
Köszönjük a Váci Mihály Művelődési Ház-
nak, a Polgárőrségnek, a rendőrségnek, a
Veresi Futókör tagjainak és a lelkes szer -
ve zőknek a lebonyolításhoz nyújtott segít-
ségüket.

BARANYÓ CSABA

MÁRCIUS 15-I CSALÁDI FUTÁS

FELHÍVÁS
SPORTTÁMOGATÁSI KÉRELMEK BENYÚJTÁSÁRA!

Veresegyház Város Önkormányzata lehetőségeihez mérten eddig is támogatta a Veres-
egyház Városi Sportkör keretein kívül működő egyéni-, és csapatsportokat, a város
lakosságát érintő szabadidősport rendezvényeket, civil kezdeményezéseket.
A város szoros költségvetéséből 2017-ben is szeretne lehetőséget biztosítani a sport támo-
gatására. A rendelkezésre álló keret minél hatékonyabb, célirányosabb elosztása érdekében
Veresegyház Város Önkormányzata kéri az érintett sportcsoportokat, civil szervezeteket,
magánszemélyeket, hogy támogatás iránti kérvényüket az „IGÉNYLŐ LAPON” szereplő tar-
talmi elemek megadásával 2017. április 30-ig a sportreferens@veresegyhaz.hu e-mail címre,
vagy Veresegyház Város Önkormányzata 2112 Veresegyház, Fő út 35 „SPORTTÁMOGATÁS”
címzéssel postai úton levélben elküldeni, vagy személyesen az önkormányzat recepcióján
leadni szíveskedjenek. 
• AZ „IGÉNYLŐ LAP” kitöltése és beküldése nem jelent automatikus támogatást!
• Támogatás elbírálásánál előnyt élveznek a Veresegyházon működő sportcsoportok,

valamint a Veresegyház színeiben sportoló, veresegyházi lakhellyel rendelkező személyek!
• TAO támogatásban részesülő sportcsoportok NEM pályázhatnak!
• A beérkezett igények elbírálására a 2017. május 15-ig kerül sor, melyről minden támo-

gatást kérőt levélben értesítünk.
• A felhívás és az adatlap elérhető a www.veresegyhaz.hu weboldalon a SPORT menüpont alatt!

Felhívjuk a pályázók figyelmét, hogy a hiányosan kitöltött, vagy késve érkezett
pályázatokat az elbírálásnál nem áll módunkban figyelembe venni!

SPORTTAL
KAPCSOLATOS HÍRE, KÉRÉSE, KÉRDÉSE VAN?

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

Telefon: 20 9749 686
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VERESEGYHÁZI VÁROSI SPORTKÖR EREDMÉNYEI

Kézilabda Szakosztály
Felnőtt (Pest megyei bajnokság „A” csoport) 
03.05. Albertirsa SE – Veresegyház VSK 30 – 28
03.12. Veresegyház VSK – Domony KSE 26 – 31
03.18. Váci KSE II. – Veresegyház VSK 32 – 29
03.26. Veresegyház VSK – Százhalombattai TC 43 – 27
Junior (Pest megyei bajnokság „A” csoport) 
03.05. Albertirsa SE – Veresegyház VSK 34 – 42
03.12. Veresegyház VSK – Domony KSE 34 – 34
03.18. Martonvásári KSE– Veresegyház VSK 26 – 25
03.26. Veresegyház VSK – Gödöllői KC 27 – 34
Serdülő (Országos Serdülő Bajnokság F1 csoport Alsóházi rá -
ját szás/5-9. helyért) 
03.05. Veresegyház VSK – Vecsés SE 33 – 29
03.10. Veresegyház VSK – XVI. ker KMSE 16 – 36
03.24. Veresegyház VSK – Szigetszentmiklósi KSK II. 29 – 29
U12 (Országos Gyerekbajnokság Pest megyei régió Felsőház) 
03.04. Veresegyház VSK – Budai Farkasok NKFT 26 – 17

Gyömrő VSK – Veresegyház VSK 24 - 22
03.19. Veresegyház VSK – Dabas KC VSE I. 18 – 23

Százhalombattai VUK SE – Veresegyház VSK 16 – 23
U10 (Országos Gyerekbajnokság Pest megyei régió) 
03.11. Veresegyház VSK – Budai Farkasok NKFT 7 – 15

Dabas KC VSE II. – Veresegyház VSK 24 – 12

Labdarúgó Szakosztály
Felnőtt (Pest megyei II. osztályú bajnokság Északi csoport) 
03.05. Veresegyház VSK – Vácduka KSK 1 – 0
03.12. Szentendre VSE – Veresegyház VSK 2 – 1
03.18. Mogyoród FC – Veresegyház VSK 1 – 2
03.26. Veresegyház VSK – Isaszegi SE 1 – 0
U19 (MLSZ III. osztályú utánpótlás bajnokság Közép-Keleti csop.) 
03.04. REAC Sportiskola SE – Veresegyház VSK 1 – 3
03.11. Veresegyház VSK – Pestszentimrei SK 6 – 1
03.18. BVSC-Zugló – Veresegyház VSK 3 – 1
03.25. Veresegyház VSK – 1908 SZAC Budapest 2 – 11
U17 (MLSZ III. osztályú utánpótlás bajnokság Közép-Keleti csop.)
03.04. REAC Sportiskola SE – Veresegyház VSK 1 – 3
03.11. Veresegyház VSK – Pestszentimrei SK 1 – 2 
03.18. BVSC-Zugló – Veresegyház VSK 6 – 1
03.25. Veresegyház VSK – 1908 SZAC Budapest 0 – 11
U16 (Pest megyei I. osztályú utánpótlás bajnokság) 
03.12. Veresegyház VSK – Kistarcsai VSC 3 – 7
03.26. Veresegyház VSK – UFC Gyömrő 1 – 15
U14 (Pest megyei I. osztályú utánpótlás bajnokság) 
03.05. Veresegyház VSK – Sülysáp Gyerekfoci SE 1 – 4
03.19. Gödöllői SK II. – Veresegyház VSK 1 – 2
Öregfiúk (Pest megyei Öregfiúk bajnokság Közép csoport) 
03.20. Csömör KSK – Veresegyház VSK 4 – 9 
03.27. Veresegyház VSK – Szada SE 3 – 1 

Sakk Szakosztály
Pest megyei bajnokság Szuper csoport (10 táblás)
03.05. Veresegyház – Szigetszentmiklós 4 – 6
Pest megyei bajnokság I/a csoport (5 táblás)
03.12. Veresegyház – Dunaharaszti 1,5 – 3,5

ASZTALITENISZ
1. PP CLUB versenye, Budapest. 

Bacsa István (GVSE IV.-Fortuna) 2., Papp László (GVSE IV.-For-
tuna) a 3. helyezést értel el a felnőtt versenyen. 

2.Slovak Open, 2017. 03. 10-12. Újonc nemzetközi verseny. 
Az U13-as leány mezőnyben a magyar színekben a veresegyházi
Letanóczki Dalma és a szegedi klubtársa Kenesey Blan ka páros
ezüstérmet nyert.  Ez Dalma és egyben a veresegyházi gyermek
pingpongélet első nemzetközi dobogós helyezése! 

3.HCTC, magyar-kínai pingpong klub versenye, 03.20. Budapest
Cserey Bálint 2. helyet szerezte meg az erős felnőtt mezőnyben. 

4. Féléves versenyzés után véget ért az 5. Galaxis Bajnokság
Helyezettek: Felnőttek: 1. Szekeres Tamás 2. Fekete László 3.
Szap panos Sándor 
Gyermekek: 1. Markó Csanád 2. Tűzkő Gergő 3. Leskó Levente

5.MOATSZ ÚJONC csapatbajnokság és országos ranglistaver seny,
2017.03.24-25. Tatán rendezték az újonc korosztály Csapat Orszá-
gos Bajnokságát, valamint a MOATSZ kupa egyéni ranglista ver -
senyt. Csapatban a Kenesey Blanka, Czeglédi Dorka, Leta nócz ki
Dalma (U12) Statisztika PSC A csapata országos bajnok lett.

JUDO

Több sportágban versenyeznek eredményesen, több sportág váloga-
tottjában találunk veresi judokát, és egyre több sportág világ ver se -
nyéről térnek már haza érmekkel, győzelmekkel!
• Március 4-én az egyik legrangosabb hazai Kettlebell Sport szer ve -

ze tének az IUKL-nek az Országos Bajnokságán szereztek három
arany  (Karacs Erika, Szélné Horváth Klaudia, Marosits István)
és egy ezüst érmet (Szél Pál) jóvoltából.

• Március 12-én már a Budaörs Kupa Nemzetközi Judo versenyen
voltak érdekeltek, ahol Kerecseny Attila ezüstérmet, Molnár
Balázs bronzérmet, Fülöp László pedig hetedik helyezést ért el.

• Március 13-án Ungvári Miklós olimpiai ezüstérmes, háromszoros
VB bronzérmes, háromszoros EB győztes volt a vendégük! 

• Március 15-én a Sumo Országos Bajnokságon Kerstner Róbert
két kategóriában is bronzérmes! A verseny egyben válogató ver se -
nye volt az áprilisi EB-nek.

• 18-án már Budapesten a KÖZGÁZ Kupán versenyeztek, erről a ju -
do versenyről két ezüst (Nygaard Emese és Szégner Dániel), egy
bronz (Molnár Máté), illetve egy negyedik helyezést (Vári Ágos-
 ton) hoztak haza.

• 19-én már Salgótarjánban a Giri-sport (Kettlebell) Eb válogatóján sze -
re peltek. Hat aranyérmükkel (Tibenszki Tünde duplázott, Ka racs
Erika, Maros Györgyi, Szélné Horváth Klaudia, és Szél Pál) je -
lezték, hogy számolni kell a veresi csapattal az Európa baj nokságon.

• 25-én Miskolcon,az Ifjúsági Judo Magyar Kupán, Németh Sz a -
bolcs hetedik. Ugyanezen a napon a Hungarian Masters Open
Nem zet közi judo versenyen Sziklai Péter negyedik helyezést ért el.

• Március 30. Technikai vizsga (VI. Kyu övfokozat) a Veresi Küz dő sport
Egyesületben. A vizsgázók névsora: Gercsényi Erik, Csá szár Dóri,
Tóth Armand, Budai Bodó Kristóf, Graputto Sára, Szász Vince, Szik-
lai Tamás, Vígh Zorán, Vári Ajna, Vorel Csaba, Vorel József, Kurucz
Pakó Andor, László Zsombor, Bukovinszky Ádám, Kálózi Máté.

• Április 1. (szombat) felnőtt I. osztályú országos judo rangsorver seny
Budapest. Kerstner Róbert nehézsúlyban nem talált le győ zőre, a
dobogó legfelső fokára állhatott! Szerdahelyi Soma a 73 kg-os súly -
csoportban, második hely. A 66 kg-os súlycsoportban Gaál Bende -
gúzmásodik hely. A 73 kg-os kategóriában a még ifjúsági korúHegyi
Dávid hetedik hely.                      EDZŐK: ILYÉS GYULA, KERSTNER RÓBERT.

A VERESI KÜZDŐSPORT EGYESÜLET TÉNYLEG NEM UNATKOZIK!
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Sport
KEMPO

KAJAK-KENU

7 ország 19 stílus
46 klubjának 297
harcosa 783 ne ve -
zéssel indult a ver -
senyen, melyen az
SVSE Kempo Club
7 versenyzővel vett
részt!
7 arany, 12 ezüst és 3 bronzéremmel gazdagodtak a harcosok és a
46 csapatból az előkelő 8. helyen végeztek a csapatok ver se nyé ben.

Hatalmas küzdelmeket és szép technikai számokat láthattunk.
Mindenki igyekezett kihozni a maximumot önmagából, de ez nem
minden esetben volt elég a győzelemhez a rendkívül erős me zőny -
ben! Az orosz és ukrán versenyzők magas színvonalú teljesít-
ményéhez sikerült nekünk is felnőni, de most még ők hagyták el
többször győztesen a tatamit. Debütáló versenyzőink közül  Flórián
Ilona azonnal 1 arany éremmel nyitott az első na pon és ezt foly-
tatta 2 ezüst megszerzésével. Első világver se nyén sze replő másik
szorgalmas tehetségünk Schmidt Szabolcs 2 a rany és egy ezüst
érmet szerzett küzdelmi számokban, ami nagy szerű eredmény. 
Eredmények részletesen:
Csonka Máté: light contact II, chikara curabe III,
Flórián Ilona: kata I, light contact II, önvédelem II,
Gyökeri Noémi: kata II, fegyveres kata II, önvédelem III, sub-
mission I.
Gyökeri János: fegyveres kata I, önvédelem III, chikara curabe I,
submission II.
Gyökeri Ágoston: fegyveres kata I, chikara curabe II, submission II.
Keszei Mátyás: fegyveres kata II, önvédelem II, submission II.
Schmidt Szabolcs: stop semi II, chikara curabe I, submision I.

VERÓK PÉTER

Duplán kiharcolt eredmények
a győri Heraklészon!

Munkánk eredményeként jó mérési színtérnek bizonyult a Győrben
rendezett „Heraklész” erőfelmérő verseny , ahol futás, húzódzkodás,
fekve nyomás és lábemelés számokban csaptak össze, korosztá   -
lyonként a kajakosok és kenusok.
Reindl Erik Tóth András és Zagyvai Áron 35-40- perc alatt 600 db
húzódzkodást végeztek 15-20-as etapokban. 
Az eredmény több korosztályban is kiugró: Sztolyka Nóri U17-ben
fekve nyomást megnyerte, Somogyi Dániel U16-ban a COOPER
futásban második, Prehoda Levente U16-ban, fekve nyomásban
első, összetettben harmadik, U 13-ban Szabó Kristóf U12-ben pedig
Zagyvai Áron összetettben szintén harmadik. Mindjárt utána ne-
gyedik Tóth András. Reindl Erik idén U11-ben az összetett második
helyet szerezte meg, míg „kolléga nője” és szomszédja U11 női ka-
jakos Regenye Julika a tavalyi negyedik helyéről az összetett har-
madik helyre  ugrott elő. Kenu U16-ban Bagyánszki Kristóf összetett
ötödik helyével, még az érmesek közé zárkózott fel.
Jó egészséget Veresegyháziak! Sok sikert a hétköznapokban is!

FROHNER FERENC ELNÖK, EDZŐ

AIKIDO

Aikidosok a Kempo Világkupán
Március 3-5-én Százhalombattán rendezték meg a XV. Emlék-
verseny-Nyílt Kempo Világkupát, melyre 7 ország 46 klubjából
közel 300 versenyző érkezett. A KIME-aikido csapata szintén részt
vett a versenyen és 9 fővel képviselte Veresegyházat. De „hogy kerül
a csizma az asztalra?” és „mit keresnek a béke művészetet gyakor-
lók egy versenyen?” 

A békére törekvés a szellemiségben, az egymáshoz és a környe ze -
tünk höz való hozzáállásban jelenik meg. Ez technikák szintjén azt
jelenti, hogy az ütések, rúgások csak a támadó megzavarására, nem
pedig szétzúzására, a leszorítások pedig a támadó kontroljára nem
pedig az adott végtag törésére szolgálnak. A gyerekek a többi harc -
művészetekhez hasonlóan kemény munkát végeznek az edzéseken
és vannak, akik szívesen vállalják a megmérettetést. Tagjaink főképp
önvédelemben indulnak, ahol öt technikát kell bírók előtt bemutatni,
akik pontozzák a gyakorlatokat.

Felkészülésünk során többnyire „real aikido” technikákat gyako-
roltunk, mely a tradicionális, lágy és kerek aikido technikák asszer -
tívebben végrehajtott formája, melyek több atemit (megzavaró ütés)
tartalmazva megtörik az amúgy kerek formákat.

A gyerekeknek előnyére válik, ha mindkét formát ismerik, hisz az
utóbbi növeli a határozottságukat mindaddig, amíg meg nem értik és
érzik a lágy formákban jelen lévő, sokszor igen összetett tudást
igénylő összefüggéseket.

Továbbá akrobatikus elemekkel is fűszereztük a technikákat, hisz
küzdősport berkekben köztudott, hogy az aikidoban nagy hang súlyt
fektetünk az esésekre, gurulásokra, így megpróbáltunk ebből előnyt
kovácsolni, amire néhány bíró fel is figyelt.
Eredményeink: Önvédelem: 1. hely: Gergely Enikő; 2. hely: Czene
Eszter, Móna Botond, Schersing András; 3. hely: Czene János.
Küzdelem: 3. hely: Gódor Csanád.

PINTÉRNÉ GAZDAG ANETT

70 388 8716 

VILÁGKUPÁN
JÁRTAK!
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2017. május 4-én    7.00–8.30
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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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VERESEGYHÁZ SZADAI ÚT 17/B
(Citroen Szalonnal pont szemben, világoszöld homlokzat alatt)

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

Boneker MBNK Kft.

KERÍTÉS–FESTÉK
CENTRUM

Gipszkarton 1195 Ft/db
Falfesték (15 liter) 5780 Ft
Színezett falfesték (2,5 liter) 3990 Ft

FA-, FÉM TÁBLÁS KERÍTÉSELEMEK, CSIRKEHÁLÓ,
HEGGESZTETT MADÁRHÁLÓK, DÍSZKERÍTÉSEK, VADHÁLÓK,

ÁGYÁSSZEGLY, VADÁSZKERÍTÉS, APÁCARÁCS, PERGOLA,
ÁTLÁTÁSGÁTLÓ, GEOTEXTÍLIA, VAKONDHÁLÓ, NÁDSZÖVET
GIPSZKARTON, PROFIL, RIGIPS, SZÉRIA, STYROBOND SW, 

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

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

SZÍNKEVERÉS: vakolat, festék, lábazati anyag

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

Egyszintes, kétlakásos, központ közeli ház áron alul!

Új építésű láncházak a Ligetekben!

Telefon: 06 30 229 4374
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Hívja szakszervizünket!
06 30 522 1258 

Mosógépek, mosogatógépek,
mikrók, elektromos tűzhelyek,

hűtőszekrények, fagyasztóládák
javításával foglalkozunk!                     

A meghibásodás jellegétől függően
helyszínen,

vagy szakműhelyünkben
végezzük el a javításokat.

Teljes megoldást biztosítunk,
a gépek szállítását

is megoldjuk.
Kedvező árakkal,

kiszállási díj nélkül dolgozunk
az elvégzett munkára

garanciát adunk!

Hibafelvétel: 06 30 522 1258

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

VARGA GYÓGYGOMBA
S Z A K Ü Z L E T

szakképzett tanácsadókkal várja az érdeklődőket

Veresegyház, Kálvin tér 6. szám alatt

KOBALT INGATLAN
2112 Versegyház, Fő út 39/A 1. emelet • Telefon: +36 70 631 2368

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

Terebesi Andrea
+36 70 631 2368

KEDVES INGATLAN
TULAJDONOSOK!

Készpénzes ügyfeleink részére
keresünk

Veresegyházon, Szadán, Erdőkertesen,
Őrbottyánban családi házakat

15 és 35 M Ft értékben.
Amennyiben Ön ilyen

INGATLANT SZERETNE ELADNI
várom megkeresését

az alábbi elérhetőségeken.

áprilisban!






