
A 2014. esztendő kulturális palettájának új színfoltja a veresegyházi színház.
Képeinken a Veres 1 Színházat megálmodó és létrehozó

Venyige Sándor–Zorgel Enikő művész házaspár a Ne most, drágám!
és Az eltüsszentett birodalom című darabok jelmezeiben.

(Írásaink a színházról a 2. és a 12. oldalon.)

Fotók: Veréb
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Ajánló

december 14, vasárnap, 11.00 óra
Eltüsszentett birodalom – Mesematiné

•
december 22, hétfő, 19.00 óra

Ne most, drágám!
•

december 29, hétfő, 19.00 óra
Táncdalfesztivál anno

•
december 30, kedd, 19.00 óra

Táncdalfesztivál anno
•

január 10, szombat, 15.00 óra
A padlás

•
január 10, szombat, 19.00 óra

A padlás

JEGYIRODA:
Innovációs Centrum „B” recepció

(Veresegyház, Fő út 45-47.)
JEGYINFO: 70 371 7838 

veres1szinhaz.hu
facebook/veres1szinhaztarsulat

december 5. 17 óra
Jön a Mikulás! – Városháza előtti Főtér

•
december 5. 20.00-tól

12 ÓRÁS ÉJSZAKAI ÚSZÁS ÉS FOCI
Mézesvölgyi Iskola uszoda és tornaterem

•
december 6. 18 óra

A Lévai utcai óvoda bálja
Váci Mihály Művelődési Ház

•
december 6-7-én 10 óra

Amatőr egyéni és Páros Steel Kupa
dartsverseny – Tavirózsa Panzió

•
december 7.  17 óra

Veresegyház, Szeretlek vetélkedő
Mézesvölgyi Általános Iskola

•
december 12. 18 óra

Együttállás – A VÍZ c. csoportos tárlat
megnyitója – Szabadidős és Gazdasági

Innovációs Centrum
•

december 13.  9 és 11 óra
Filharmónia koncert

általános iskolásoknak
Váci Mihály Művelődési Ház

december 20. 17 óra
Mindenki karácsonya
Városháza előtti Főtér

•
december 21. 14 óra

Betlehem – Székelykapu, I. vh. szobor
•

december 21. 18 óra
Tűzgyújtás – téli napforduló

Margitán, a keresztnél
•

december 27. 17 óra
Ifjúsági rock koncertek

Váci Mihály Művelődési Ház
•

2015. január 2. 17.30 óra
Sicc Pszt! – bábelőadás – Szabadidős

és Gazdasági Innovációs Centrum
•

2015. január 17. 18 óra
Menyecske bál

a Hagyományőrző Népi Együttessel
Váci Mihály Művelődési Ház

•
2015. január 24. 19 óra

Veresi Vigalom
Mézesvölgyi Iskola

Eseménynaptár

Áldott karácsonyi ünnepeket kívánunk!



32014. december

Ahónap témája

KVAKA FERENC
VERESEGYHÁZ FŐÁLLÁSÚ ALPOLGÁRMESTERE
A választásokat követően új tisztséggel bővült a városvezetés, a főállású alpolgármesteri pozícióra Pásztor Béla
polgármester Kvaka Ferencet, a sikeres vállalkozót kérte fel. Vele beszélgettünk indítatásáról és terveiről.

Sokak számára a meglepetés erejével
ha tott nemcsak az Ön ilyen jellegű sze -
rep vállalása, hanem a főállású alpolgár -
mes teri tisztség létrehozása is. Mennyi -
re volt ez valóban váratlan?
Bontsuk ketté a kérdést. Véleményem sze -
rint, és ez teljesen független a szemé lyek től,
Veresegyház fejlődése és mérete elért egy
olyan szintet, ahol a feladatok mennyi sé -
géből adódóan szükségszerűvé vált a fel a -
datok delegálása, megosztása. Ezért van
szük ség a polgármesteri tisztség ilyen jel -
le gű segítésére, annak a célnak az érde ké -
ben, hogy az ügyintézés még haté  ko nyabb,
gördülékenyebb legyen. Ezt pedig más hogy
nem lehet megoldani, mint fő ál lás ban. Az
alpolgármesternek tehát egyér telmű fela-
data, hogy támogassa, segítse, ha kell, te -
her mentesítse a polgármester mun káját.
Ezt jól átlátva polgármester úr – számomra
is váratlanul – a választást követő napon
engem kért fel erre a megtisztelő feladatra.
Könnyen igent mondott, ismerve Pász-
tor Béla polgármester munkatempóját?
Tisztában voltam vele, hogy ő, mint ve ze tő,
milyen munkabeosztással dolgozik, és szá-
momra is milyen – 0-tól 24 óráig tartó – ren-
delkezésre állással fog járni, ha igent mon -
dok. Kértem egy kis gondolkodási i dőt,
konzultáltam a feleségemmel is a dön tés
előtt. Ezt egyébként polgármester úr ma ga is
megtette, tudva, hogy milyen fon tos ehhez a
hivatáshoz a támogató háttér szerepe.
Ön régóta a gazdasági-, és közélet aktív
szereplője, mégis sokan nem ismerik a
vá rosban, mesélne kicsit pályafutá sá ról?
Munkáscsaládból származom, Kartalon
éltünk a szüleimmel, bár édesapám hosszú
éveken keresztül németországi munkával
tartotta el a családunkat. Tulajdonképpen
életemben több komoly fordulópontot is
meg tudok említeni, amikor gyökeresen új
területen kellett érvényesülnöm. Az első
ilyen sorsforduló már az 1988-as aszódi
érettségi után elért, amikor is a rend szer -
változáskor azzal kellett szembesülnöm,
hogy az autószerelői szakmám elavult a
nyugati autók beáramlása miatt. Így kerül-
tem a vendéglátóiparba, ahol több terü le -
ten is kipróbálhattam magam, a fel szol gálói
munkakörtől egészen az üzletvezetői te vé -
kenységekig bezárólag. Így, benne dol goz -
va ismertem meg a vendéglátóhelyek szá  -

mos válfaját. A második nagy fordulattal
vállalkozó lettem 1991-ben. Előbb bizto sítá-
sokat értékesítettem, majd a hirdetési lap-
piacon tevékenykedve tanulhattam bele a
nyomdaipari szakmába is Gö döllőn. Ek kor
éjjel-nappal dolgoztunk a feleségemmel,
különösen a hirdetési újság kiadói jogai nak
megvétele után. A rövidesen pi ac ve ze tői
pozíció közelébe növő vállal  ko zás ból rek-
lámügynökségi és futár szol gálati tevé keny -
ség is kinőtt idővel, ami sok embernek
adott megélhetést. 
Majd kívülről nézve váratlanul eladta az
érdekeltségét.
Nem volt váratlan döntés, ez egy hosszú
folyamat eredménye volt. 40 éves koromig
li neárisan gondolkodtam, de már 35 éve sen
éreztem, hogy valami nincs rendben. Nem
lelkesített a feladat, nem adott újat az éle -
temhez. Ezért és gazdasági okokból is dön-
töttem az értékesítés mellett, bár ne héz volt
elengedni a „gyermekem” ke zét. Új inspi rá-
ciókat kerestem, és itt Veresegyházon, ahol
1998-tól élek, megtaláltam a közéleti tevé -
kenységben és a magánéletben egyaránt.
Az élet csodás ajándékaként 1999-ben meg -
született a fiam, majd 2002-ben a lányom.
Feleségemmel megalapítot tuk az alapít vá -
nyi rendszerű Árnyas óvodát és bölcsődét,
a Ligetekben mű jég pályát üzemeltettem, az
Iskolaszék és a Városi Sportnap munkájába,
szerve zé sé be kapcsolódhattam be. Együtt -
műkö dé sem ezeken, és az építőipari vál-
lalkozási területen is kiváló volt pol gár-

 mes ter úrral és kollégáival. A több éves ta -
pasztalatok alapján vonhatom le azt a kö -
vet kez tetést, hogy hasonlóan gondol ko-
dunk alap ér té kekről. 
Amik meghatározóak az élethez való
viszonyában.
Az ember életének egy szakaszán, amikor
a lélektapasztalás elér egy bizonyos szin-
tet, óhatatlanul felteszi a kérdést: Ki va -
gyok én? Mi az én utam? Ezekre a kér dé -
sekre az anyagi világ nem ad választ. Csak
azt szabad csinálni, amit jó szívvel csinál
az ember. Ha nem így van, akkor nem jó
úton jár. A szívvel való gondolkodást fo-
ga dom el, ahol a hétköznapi világ meg é -
lésén túl a belső világunkban szükség sze -
rűen megjelenik a szolgálat is, mint mi -
nőség. Megtisztelésként éltem meg tehát
a felkérést és lehetőségként tekintek erre a
közszolgálatra. Ezért is mondtam igent.
Melyek a konkrét területek, amelyek
most önhöz tartoznak?
Külön területet nem tudok kiemelni. Min-
denben részt veszek. Globálisan kell rálát-
nom a város működésére. Azon kell dol  -
goz nom, hogy a folyamatokban történő
részvételemmel elősegíthessem a dönté se -
ket, hatékonyabbak legyenek az ellenőr zé -
si fázisok és az ügyintézés. A folyamatos
napi feladatokon túl talán a fürdő beru há -
zást említhetem, mint azt a területet, ahol
kiemelten kell tevékenykednem.
Meséljen a terveiről. Mennyiben lesz
más a város Kvaka Ferenc segítségével?
Ha lehet ezt a kifejezést használni, akkor
sok szempontból „próbaidőmet” töltöm.
A tapasztalás időszakában vagyok. Sze ret -
ném leszögezni, hogy sokat kell még ta nul -
nom, tapasztalnom ezen a területen, a
hivatali ügyviteltől, a beruházásokon át, a
kapcsolt intézmények működéséig. Va -
gyis a komplex városirányítás területén.
Hi szen minden hasonlóság ellenére más
a város vezetése, mint egy vállalat irá nyí -
tási modell. Ugyanakkor minden eltérés
ellenére is hiszem, hogy jól tudom hasz -
no sítani a múltamból adódó gazdasági,
vezetési ismereteket, tudok pluszt hozzá -
ten ni, annak érdekében, hogy Veresegy-
ház még dinamikusabb, élhetőbb és szebb
város legyen.
Sok sikert kívánunk a munkájához!

KOVÁCS PÉTER
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Önkormányzat
VERESEGYHÁZ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK HATÁROZATAI

216/2014.(XI.18.) Kt. határozat:
1.  A Képviselő-testület Dr. Simon Edit,
az Ügyrendi, Jogi, és Közbiztonsági Bi-
zott ság külsős tagjának összefér hetetlen-
ség miatti lemondását tudomásul veszi.
2. A képviselő-testület a Művelődési,
Ifjúsági, Informatikai és Sport Bizottság
külsős tagjául – Baranyó Csaba helyett –
Csősz Gabriellát választja. 

217/2014.(XI.18.) Kt. határozat:
A Képviselő-testület a Vagyonnyilat ko zat-
vizsgáló Bizottság tagjaiul Tóth Sándor és
Bobál Imréné képviselőket vá laszt ja meg.

218/2014.(XI.18.) Kt. határozat:
A Képviselő-testület hozzájárul a Veres-
egyház külterület 041/7 hrsz-ú ingat-
lanon található Kósa-háznak és az azt
közvetlenül kö rülvevő 150 m2–es udvar-
résznek haszon köl  csön szerződés útján
történő ingyenes hasz nálatba adásához a
Veresegyházi Medve ott hon Fej lesz té sé ért
Kiemelkedően Közhasznú Közalapítvány
részére 2015. január 1–2020. ja nuár 1.
közötti 5 éves határozott idő tar tamra. 

219/2014.(XI.18.) Kt. határozat:
1. A Képviselő-testület szükségesnek
tartja az új településrendezési eszközök
(TSZT, SZT és HÉSZ) átfogó felülvizsgá -
latát, és azok – a hatályos jogszabályok-
nak megfelelő – aktua li zálását.
2. A településfejlesztési koncepcióról, az
integ rált településfejlesztési stratégiáról
és településrendezési eszközökről, vala -
mint e gyes településrendezési sajátos
jogintéz mé nyekről szóló 314/2012. (XI.
8.) Kor mány -rendeletben meghatározott
teljes eljárást szük séges lefolytatni.
Az ehhez szükséges, 17 millió forint a
2015. évi költségvetésbe eredeti előirány -
zatként betervezésbe kerül.

220/2014.(XI.18.) Kt. határozat:
1. A Képviselő-testület a Veresegyházi
Szent lélek templom kivitelezéséhez a
2015. évi költ ségvetés beruházási elő -
irány zataként bruttó 350 millió Ft-ot, a
2016. évi költség vetés beruházási elő -
irány zataként további bruttó 350 millió
Ft-ot biztosít. 
2. A Képviselő-testület felhatalmazza a
Polgármestert „A Veresegyházi Szent lé -
lek templom kivitelezése” tárgyú köz be -
szerzési el járás megindítására és le foly-
 tatására, és kijelöli a Közbeszerzési Bí rá -
lóbizottság tagjait:
A Közbeszerzési Bírálóbizottság sza -
vazati jogú tagjai: Garai Tamás jegyző,
Cserháti Fe renc  PBVO osztályvezető, Jova -
novic Dragu tin építésügyi cso port vezető,
Jáger Ágnes pénzügyi osz tály vezető.
A Közbeszerzési Bírálóbizottság tanács ko -

zá si jogú tagjai: Nagy István, a Pénzügyi
Bizottság elnöke, Tóth Sándor, az Ügy -
rendi, Jogi  és Közbiztonsági Bizott ság el-
nöke, Szalontai Boldizsár, képvi selő.
A Közbeszerzési Bírálóbizottság jegyző -
könyv vezetője: Dr. Andriska Szilvia, köz -
be szer zési referens.

221/2014.(XI.18.) Kt. határozat:
A Képviselő-testület hozzájárul – köz te -
mető előtti parkoló terület kialakítása cél -
jából – a Veresegyház belterület, 784/10
hrsz-ú, kivett beépítetlen terület megne ve -
zé sű, 1331 m2 alap területű ingatlan meg -
vá sárlásához Dudás Attila (1/2) és Dudás
Viktor (1/2) tulajdo no soktól, összesen
3 993 000 Ft, azaz há rommillió-kilenc-
száz kilencvenháromezer forint vételáron.
A vé telár kifizetése a 2014. évi költségvetés
tartalékkerete terhére történik meg.

222/2014.(XI.18.) Kt. határozat:
1. A Képviselő-testület hozzájárul a Vere-
segyház külterület, 059/28 hrsz-ú, szán -
tó mű velési ágú ingatlan 156/62072
tu lajdoni há nyadának (115 m2) megvá -
sár lásához Ser fő ző Lászlótól 300 Ft/m2,
34 500 Ft vételáron.
2. A Képviselő-testület hozzájárul a Ve res  -
egyház külterület, 059/28 hrsz-ú, szántó
mű ve lési ágú ingatlan 78/62072 tulaj-
doni hánya dának (58 m2) megvásárlásá -
hoz Serfőző Bernadett-től 300 Ft/m2, 17
400 Ft vételáron.
3. A Képviselő-testület hozzájárul a Vere-
segyház külterület, 059/28 hrsz-ú, szántó
mű velési ágú ingatlan 78/62072 tulajdoni
hányadának (57 m2) megvásárlásához Ser -
főző Kitti Rebekától 300 Ft/m2, 17 100 Ft
vételáron.

223/2014.(XI.18.) Kt. határozat:
1. A Képviselő-testület hozzájárul a Vere-
s  egyház külterület, 043/24 hrsz-ú, szán -
tó, ná das művelési ágú ingatlan 279/81480
tu lajdo ni hányadának (451 m2) megvásár-
lásához Serfőző Lászlótól 300 Ft/m2, 135
300 Ft vétel áron.
2. A Képviselő-testület hozzájárul a Veres -
egyház külterület, 043/24 hrsz-ú, szán tó,
nádas mű ve lési ágú ingatlan 140/81480
tulajdoni há  nyadának (226 m2) megvásár-
lásához Ser fő ző Bernadett-től 300 Ft/m2,
67 800 Ft vételáron.
3. A Képviselő-testület hozzájárul a Ve re-
s egyház külterület, 043/24 hrsz-ú, szán -
 tó, nádas művelési ágú ingatlan 139/81480
tulajdoni hányadának (225 m2) megvá -
sár lásához Serfőző Kitti Rebekától 300
Ft/m2, 67 500 Ft vételáron.

224/2014.(XI.18.) Kt. határozat:
A Képviselő-testület a „A veresegyházi
IV. számú termálkút kutatófúrás lemé-

lyítése kiegészítő építési beruházás” tár-
gyú hirdetmény nélküli tárgyalásos köz -
be szerzési eljá rás ban: 
1. A VIKUV Zrt. és a Drillingwater Kft.
be nyúj tott ajánlatát érvényesnek, az
Aquazit Kft. ajánlatát pedig érvénytelen-
nek minősíti, a lefolytatott közbeszerzési
eljárást eredményesnek nyilvánítja.
2. Az eljárás nyertesének a legala cso nyabb
árat adó VIKUV Zrt. ajánlatát hir de  ti ki
nettó 14 800 000 Ft +27% áfa  a ján  lati árral. 

225/2014.(XI.18.) Kt. határozat:
1. A Képviselő-testület a „Veresegyház
külterület 054/15 hrsz-ú terület földfel -
töltési munkái” tárgyú beszerzés bruttó
48,9 millió Ft-os költségét a 2015. évi
költségvetés beru há zási előirány zata -
ként biztosítja.
2. A Képviselő-testület felhatalmazza a
polgármestert a „Veresegyház külterület
054/15 hrsz-ú terület földfeltöltési mun -
kái” – tárgyú közbeszerzési eljárás meg -
in dítására és kijelöli a Közbeszerzési
Bírálóbizottság tagjait:
A Közbeszerzési Bírálóbizottság sza va -
zati jogú tagjai: Garai Tamás jegyző,
Cserháti Ferenc  PBVO osztályvezető, Já -
ger Ágnes pénzügyi osztályvezető.
A Közbeszerzési Bírálóbizottság tanács -
ko zá si jogú tagjai: Nagy István, a Pénzü-
gyi Bizottság elnöke, Tóth Sándor, az
Ügy rendi, Jogi,  és Közbiztonsági Bizott -
ság elnöke, Szalontai Boldizsár kép vi selő
A Közbeszerzési Bírálóbizottság jegyző -
könyv vezetője: Dr. Andriska Szilvia  köz -
be szer zési referens.

226/2014.(XI.18.) Kt. határozat:
A Képviselő-testület jóváhagyja a Wal-
dorf Óvoda és Iskola létrehozásához ké -
szült szán déknyilatkozatot.

227/2014.(XI.18.) Kt. határozat:
1. Veresegyház Város Önkormányzatá-
nak Képviselő-testülete úgy dönt, hogy
meg vá sá rolja a TP-Komplex Zrt-től az
5785/152 hrsz-ú és az 5785/141 hrsz-ú
telkeken épülő 13-13 lakásos épületeket
a hozzájuk tartozó te lek kel és gépkocsi
parkolókkal együtt. A vételár összege in-
gatlanonként bruttó 170 017 440  Ft
(összesen: 340 034 880 Ft) – a melléklet
sze  rinti lakásoknál egyenként feltün-
tetve – melyet egy-egy részletben kell
megfizetni, legkésőbb 2017. december
31-ig. Az eladó előteljesítést elfogad.
2. A kiadások fedezete a 2017. évi költség -
 ve tést terheli, a beruházási kiadáso kon
belül, az ingatlanvásárlásra – ezen be lül
bérlakás vásárlása megtervezett összeg.
3. A Képviselő-testület felhatalmazza a Pol-
gármestert, hogy a fenti adás vételek kel
kap csolatos iratokat, szerződéseket aláírja.
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Közélet

Kiknek hoztuk létre?
0-3 éves kisgyermekeknek, testvé reik nek, a -
kik a Gyes-en, Gyed-en lévő anyu ká jukkal,
apu kájukkal, vagy nagy szülő vel jöhetnek egy
vidám, közös délelőttre.
A játszócsoport működésének célja
A kisgyermek szülőjével együtt, olyan hasz -
nos időtöltésre kapjon lehetőséget, mely se gít
elmélyíteni a szülő-gyermek kapcsolatot.
A játszócsoport támogatást nyújt azoknak a
szülőknek, akik saját gyerme kü ket, közösségi
helyzetben szeretnék lát ni.
A másként fejlődő gyermek megfigye lé sé re is
jó lehetőséget nyújt. A háziasszo nyok szak -
kép zett kis gyer meknevelők, akik megfelelő
szak mai tudás birto ká ban vannak. Van olyan
szülő, aki azért jön a játszóba, hogy a min-
dennapi mo no tóniából kizökkenjen, vagy
mert elbizonytalanodott a nevelési, gondo-
zási, egészségügyi kérdésekben. Mivel kollé -
ga nőim családanyaként sok tapasztalattal
bír nak, bátran kérjék segítségüket. A Böl cső -
dé ben külön szoba és játszókert áll az érdek -
lő dők rendelkezésére.
Előnyei a gyermek számára
• biztonságos és családias környezet, első lé -

pések a hasonló korú társak felé
• közösséget biztosít, anélkül, hogy rend sze -

resen bölcsödébe kellene járniuk
• ismerkedés a többiekkel, társas kap cso la-

tok kialakítása
• a játszócsoportban az édesanyától, szü lő -

től sem kell elszakadni
• zenei nevelés, közös éneklés hang sze rek -

kel, mondókázás a nap fénypontja (minden
alkalommal)

• nagymozgásos játékeszközök hasz ná la ta,
ami a szórakozáson kívül lehe tő sé get nyújt a
kisgyermek moz gás fejlő désének segí té sére

Előnyei a szülő számára
• kimozdulási lehetőséget biztosít
• tapasztalatokat cserélhet más szülővel
• szakember tanácsát kérheti nevelési, gon-

 dozási, egészségügyi és egyéb kér désekben
• a bölcsődei alapellátás felvétele előtt jó le -

he tőség az előkészítésre, illetve hasz nos
tud nivalókat, tanácsokat kaphatnak a szü -
lők (napirend, beszoktatás, étkezési szoká-
sok stb.)

Nyitvatartás: minden héten szerdán, csü tör -
tökön és pénteken: 9–12 óráig
A játszócsopor térítési díjai
Alapszolgáltatás: 9–11.30-ig, alkal man ként
1003 Ft.
Testvér kedvezmény: 6 hónapos korig in gye -
nes, egyébként 700 Ft/al ka lom/test vér
A kisgyermekek számára igény szerint ebé -
det is tudunk biztosítani, ami elő ze tes beje-
lentés alapján történik. Az ebéd térítési díja:
225 Ft/adag.

Jelentkezni az aktuális napot meg elő zően az
élelmezés vezetőnél szükséges abban az e -
set ben, amennyiben ebédet igé nyelnek gyer-
mekük számára. Takács Ildikó élel me zésve-
zető: takacs.ildiko@veresegyhaz.hu
Háziasszonyaink:

Kapuváriné Budai Erzsébet (Böbe):
06 70 410 5732

Tóth Krisztina (Kriszti): 06 20 462 3883
Szeretettel várunk minden érdeklődőt.
Munkatársaim és a magam nevében is
vidám, játszós napokat kívánok.

VIGH ELEONÓRA BÖLCSŐDEVEZETŐ

Egy éves a Játszócsoport
A Meseliget Városi Önkormányzati Böl  csődében 2014. november 13-án ünne-
 pelte első születésnapját JÁTSZÓCSO PORTUNK.

                Ezerkincs Életmód Centrum 
                Veresegyház, Fő út 59. www.ezerkincs.hu 

------------------------------------------------------------------   

Ezerkincs Napok a Karácsony Fényében 
 

Dec 19 (péntek) 

17:00 Kiállítás megnyitó:  

Rudolfné Tünde festőművész kiállítása  

Kerecsen Karácsony címmel. 
 

18:00 Karácsonyi Koncert:  

Marosfalvi Imre Enrico  
hegedűművész előadásában 

Jegyek elővételben  

a korlátozott hely miatt :2 500 Ft 
 

Dec. 20 (szombat) 

10:00 – 17:00  

Angyalváró Karácsonyi Vásár 

 

Dec. 21 (vasárnap) 

18:00 – 19:00 

Szeretet Meditáció 
 
 

Áldott Karácsonyt  
és Boldog Új Évet Kíván az Ezerkincs Csapata! 
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A General Electric (GE), a világ legver -
seny képesebb infrastruktúra technoló gi -
á kat fejlesztő és gyártó cége magyar or -
szági jelenlétének 25 éves évfordulóját
ünnepelte novemberben.  A GE 1989 óta,
amikor is magyarországi befektetésének
elindításával új irányt mutatott a közép-
és kelet-európai régió számára is, több
milliárd dolláros működőtőke-befekte -
tést hajtott végre. A cég 12 hazai gyár tó -
üzemének és három technológiai köz  -
pont jának termékei – a gázturbináktól és
az ultraszűrős víztisztító technológiától
a LED-ekig – hozzájárultak, hogy a GE és
Magyarország erősebbé váljon a nemzet -
kö zi versenyben. Az országosan 13500
főt foglalkoztató GE üzletágai közül
kettő is működik városunkban.   

A GE Power & Water üzletágának Veres-
egy házon fejlesztett és gyártott innova tív
energiatermelő megoldásai meg bíz  ható,
gyors és hatékony energiatermelést tesz -
nek lehetővé úgy a vállalatok, mind a kö -
zös ségek számára. A rendszerek több-
  féle üzemanyaggal is működ tet he tők há -
ló zatra kötve, vagy akár sziget üzemben.
Izraelben például a GE kor sze rű aero de -
rivatív gázturbina-techno lógiája segíti az
ország energiai gé nyei nek kielégítését.
Amikor nagy utasszállító repülőgéppel
u tazunk, 60% a valószínűsége annak,
hogy a repülőgépet GE-hajtóművek hajt -
ják. Az üzletág jelentős összegeket fordít
K+F-re, így a korszerű technológiákkal
és anyagokkal készülő hajtóművek kö -
vet kező generációjának fejlesztésére.

A fej lesztések eredményeként a hajtó -
mű vek üzemanyag-felhasználása, vala -
mint a károsanyag-kibocsátás is javul.
Ezzel párhuzamosan olyan új termelési
technológiákat is fejlesztenek, mint pél -
dául az „additív gyártás”, ami alapjaiban
változtatja majd meg az ipari termelést. 
1998-ban a GE Aviation új kompetenciát
épített ki Magyarországon zöldmezős
beruházásával, melynek profilja a re pü -
lő géphajtóműalkatrész-javítás. A veres-
egyházi gyár egyedüli alkatrészjavító
ü zemként támogatja a GE összes euró-
pai hajtóműszervizét.
A két világszínvonalú veresegyházi gyár
azon túl, hogy városunk legjelentősebb
munkaadójának számít, társadalmi sze -
rep vállalásaival is folyamatosan jelen
van Veresegyház életében, melyekről la-
punk is rendszeresen beszámol olva só -
inknak.

25 éves a GE Magyarországon

Az Országos Rendőr-főkapitányság a fia ta -
lok ká bí tószer-fogyasztását felmérő vizs-
gálatok eredmé nyei alapján a 2014/15-ös
tan évtől új szol gál tatással állt a szülők, csa -
ládok rendelkezésére, és országos preven-
ciós programot indított útjára a drog fo-
 gyasztás visszaszorítása céljából, amely
minden általános- és középiskolában tanu -
ló gyermek családja számára elérhető. 
A kijelölt rendőrségi összekötőkkel való
együtt mű ködésen alapuló programban a
szülők tájé koz  tatást kapnak a kábítószer-fo-
gyasztás veszé lyeiről és büntetőjogi követ -
kez ményeiről. Valamennyi rendőr kapitány-
ságon elérhetők a prog ram helyi közvetítői,

akik a széles körű tájé koztatás érdekében
elektronikus üzenetben, elő adásokon, fó -
rumokon, havonta egy alkalommal foga -
dóórán, illetve kéthetente telefonos ügyelet
útján segítik tanácsokkal, információkkal
az őket felkereső szülőket, és nyújtanak
tájékoztatást.
A Gödöllő Rendőrkapitányságon Kovács
Krisz tina r. őrnagy foglalkozik közel nyolc
éve a drogot kipróbáló vagy drogfüggő fia -
ta lok ügyeivel. Több éves szakmai tapasz-
talata lehetővé teszi a drogprevenciós
prog ramokban való hatékony rész vételét
illetőleg, ezáltal jártas a bajba került fiata -
lok problémáinak megoldásában.

A Gödöllői Rendőrkapitányság drogprevenciós
tanácsadója: Kovács Krisztina r.őrnagy
Szolgálati hely: PMRFK Gödöllői Rendőr kapi -
tány ság
Telefonszám: 06 28 524 600/7246-os mellék
E-mail cím: drogprevencio.godollork@pest.po-
lice.hu, vagy kertinek@pest.police.hu
Fogadóóra ideje, helye: minden hónap első hét -
főjén 15.00-tól 16.00 óráig a Gödöllői Rendőr -
ka pitányság 213-as hivatali helyiségében.
Telefonos ügyelet ideje: minden hónap második
hét főjén 15.00-tól 16.00 óráig a fenti telefonszámon.
Kérdéseivel kérjük, forduljon bizalommal mun -
ka társunkhoz!

GÖDÖLLŐI RENDŐRKAPITÁNYSÁG

PEST MEGYEI RENDŐR – FŐKAPITÁNYSÁG • GÖDÖLLŐI RENDŐRKAPITÁNYSÁG
2100 Gödöllő, Petőfi Sándor u. 6-10. • Levélcím: 2101 Gödöllő, Postafiók: 52 • Tel./Fax.:  06 28 524 600 BM: 03-30-7200 • E-mail: godollork@pest.police.hu

KÁBÍTÓSZER – BŰNÖZÉS MEGELŐZÉSE A GÖDÖLLŐI RENDŐRKAPITÁNYSÁGON 

A szolgáltatás lényege, hogy a felnőtt részleg bejáratával szemben felállított pol-
cokra bárki elhelyezheti saját könyvtárának ilyen-olyan okból feleslegessé vált
darabjait, amelyeket szívesen ajánl másoknak olvasásra.
Az adományozó, a behozott könyvért cserébe szabadon válogathat a polcra mások
által kitett könyvek közül, így jutván új olvasnivalóhoz. Egyetlen megkötésünk,
hogy egy hozott könyvért cserébe csak egyet lehet választani.
A közel 900 kötetes kezdő gyűjteményt a Könyvtár fölöspéldányaiból állítottuk
össze. A kollekcióból kedvükre válogathatnak a krimiirodalom szerelmesei éppúgy,
mint a romantika kedvelői, vagy a klasszikus írók művei iránt érdeklődők.
A Könyvcserélde a Kölcsey Ferenc Városi Könyvtár nyitva tartási idejében áll az ér -
dek lődők rendelkezésére. 

BERZE LAJOS KÖNYVTÁRIGAZGATÓ

Könyvcserélde
Könyvtárunk is útjára indította „nyitott polc” jellegű szolgáltatását,

a Könyvcseréldét.

Közélet
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Ön, némileg szokatlan módon, az el múlt hónapokban
több ször is kikérte kü lönféle fórumokon a lakosság vé le -
mé nyét a tervezett veresegyházi mú ze umról. Eldőlt a kér -
dés, gyer mek mú zeum lesz Veresegyházon?
Nem találkoztuk olyan véleménnyel, amely ne támogatta
volna, ne tartotta volna jó koncepciónak a gyerekprofilt.
Ugyanakkor mindenkit óvnék attól, hogy így leegyszerűsítse,
csak erre fókuszálva határozza meg a leendő múzeumot. Va -
ló jában múzeumi hálózati rendszerben gondolkodunk, ahol
bár kétségkívül a játék-, és gyermekorientált intézményre
tesszük a hangsúlyt, de jól megfér ezzel a hagyományos ér -
telemben vett tudo má nyos, szakmai funkció is. Ezt talán még
jobban lehet érzékelni, ha arról be szé lünk, hogy a város több
pontján is lesz épülete a múzeumnak. Terveink szerint integ -
ráns rész lesz a központi épület mel lett többek között a régi
katolikus temp lom és a Hagyományok Házává fej leszteni
kívánt Tájház is. 
De a legizgalmasabb kérdés mégis csak a központi, új
múzeumépület.
Jó a megfogalmazás. Csak „izgalmas” é pületet érdemes épí -
teni és működtetni. Nincs értelme másnak, akár muzeológiai,
akár idegenforgalmi szempontból nézzük is a dolgot. Az épü -
let elkép ze lése le lett „fordítva” egy építészeti elkép ze lés sé.
Ahol már látjuk, hogy nagyjából egy 3000 m2-es  épület komp -
le x umban gondolkodunk, tudjuk, hogy milyen szak mai funk -
ciókat kell és érdemes bele tenni, érzékeljük már a „nagy
ki állí tó terem” belmagassági igényét és így to vább. Folyamatos
az egyeztetés Zsigmond László főépítésszel, aki az általam
meg fogalmazott szakmai igényeket fogja majd átültetni konk -
rét építészeti tervvé. Én megfogalmazom, mint muzeológus,
hogy a jó működtetéshez, egymáshoz kapcsolódóan milyen
terekre van szükség, ő pedig ezt átülteti konkrét épületi elkép -
ze léssé. Sietek hozzátenni, hogy itt nem csupán egy igény
kiszolgálásra, ha nem nagyon magas szintű építészi kre a ti  vi -
tásra van szükség. Azt is mond hatnám, „csuda-épületet” kell
tervezni.
Azt tudjuk már, hogy helyileg hol és főleg mikor lesz meg-
valósítva?
Nincs még konkrét helyszín. Nyilván nagyjából már látszik az
a városrész, ahol el kell helyezkednie, együtt lé le gez ve Vere-
segyház kulturális, oktatási „ten gelyével”. Azt is tudjuk, hogy
a nagy jából 2,5-3 hektáros területnek kap cso lódnia kell – akár
be is építve azokat a struktúrájába – a város természetes vizei-
hez. A „mikor?” kérdésre adott válasz viszont nagyon sok
mindentől függ, termé szetesen elsődlegesen az anyagi ténye -
zők től, lehetőségektől. De természetesen létezik egy elképzelt
menetrend. Ha a követ ke ző hónapokban kiválasztódik a
konkrét helyszín, akkor jövő év első felében létre jövő, már
konkrét építészeti, beru há zási tervvel indíthatjuk ősztől a
kiviteli tervek készítését. Maga az építkezés 2016 őszén star-
tolhat, mintegy kétmilli árdos költségvetéssel. Nyilvánvaló,
hogy ehhez az összeghez keresünk külső forrásokat is. Az
uni ós és turisztikai cél tá mo gatásokon kívül nem tartom elkép -

zelhetetlennek szponzorok be lépését,
vagy akár alapítványi lehetőségek be épí -
tését sem a prog ramba. Ez a nagy be -
ruházás, ám a ki sebb részegy sé gek, a
Tájház, vagy a templom termé szetesen
ko rábban megújulhatnak. Itt is sok függ

a külső támogatásoktól, de az alacsonyabb költ ségek miatt
ezek akár önerőből is elkészülhetnek.
És létrejöhet maga az intézmény is.
Így van. Ekkor már megalapítható jogilag is a veresegyházi
múzeum in téz  mé nye. Azt azért tudni kell, hogy a mú zeum ala-
pításnak szigorú kri tériumai vannak. Kell infrastruktúra és főleg
tényleges gyűj te  mény. De készülni kell a jövőre. Amikor ra
felépül a központi épület, addigra már létező, működő mun ka -
csoportnak kell lennie, ahol a gyermekpszic hológustól kez dve
a mű vészet  tör ténészig bezárólag komplett csapattal indul a vál-
lalkozás. Ehhez viszont már most vannak fontos fel adatok: zajlik
a ro kon szakmákban dolgozó, tanuló, lehe tő ség szerint veres-
 egy házi fiatalok fel kuta tása és bevonása a munkába.
Mert úgy tudom, tulajdonképpen már zajlik is a múzeumi
tevékenység.
Teljes erővel. Feltérképezzük, adatoljuk a közgyűjte mények -
ben lévő régészeti anya gainkat, továbbá indítjuk a gyűj tő mun -
kát és egy múzeumi hírlevelet. Jövőre pedig már ren dez vénye-
ket, kiállításokat is szervezünk. A fejünkben – és itt Veres-
egyház lakosságára gondolok – tulajdonképpen már él, lé leg -
zik ez az álom.

KOVÁCS PÉTER

Közélet

„A FEJÜNKBEN
MÁR LÉTEZIK A MÚZEUM”
Egyre határozottabb formát ölt a létesítendő veresegyházi múzeum terve. Hol
tart az ügy? Erről beszélgettünk a koncepció megálmodójával, Varga Kálmánnal.

INTERJÚ Varga Kálmán muzeológussal
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HÁTRÁNYOS MEGKÜLÖNBÖZTETÉS ÉRI. 

Ott vagyunk a közelében.
Keresse fel

DR. SZATMÁRI ÉVA
Pest megyei egyenlő bánásmód-

referens ügyfélfogadását 

2014. december 8-án (hétfő) 12.00 és 16.00 óra között
Törökbálint, Munkácsy Mihály Művelődési Ház épületében 

(2045 Törökbálint, Munkácsy M. u. 83. II. em.)

2014. december 15-én (hétfő) 08.00 és 16.00 óra között
Pest Megyei Kormányhivatal épületében

(1052 Budapest, Városház u. 7.)

2014. december 16-án (kedd) 12.00 és 16.00 óra között
Pest Megyei Kormányhivatal épületében

(1052 Budapest, Városház u. 7.)

Egyenlő bánásmód – mindenkit megillet!

TÁMOP-5.5.5/08/1
A diszkrimináció elleni küzdelem –
a társadalmi szemléletformálás
és hatósági munka erősítése
Egyenlő Bánásmód Hatóság
1013 Budapest, Krisztina krt. 39/B
www.egyenlobanasmod.hu/tamop

A szociális dolgozók ünnepe
November 12-én köszöntötte az önkormányzat a szociális
szféra dolgozóit a Szociális Munka Napja alkalmából. Az In-
novációs Centrumban megtartott ünnepségen Pásztor Béla
polgármester e nehéz hivatást elismerő szavai és az ünnepi
műsor után kitüntetést vehetett át Garamszegi Márta, Veres-
egyház védőnői szolgálatának vezetője és a 30, illetve 25 éves
közalkalmazotti jogviszony elismeréseként Prennerné Kiss
Andrea és Hegyes Péterné szociális dolgozók.

FORDULJON AZ EGYENLŐ
BÁNÁSMÓD HATÓSÁG

ÜGYFÉLSZOLGÁLATÁHOZ,

ha
• neme,
• faji hovatartozása,
• bőrszíne,
• nemzetisége,
• nemzetiséghez való tartozása,
• kisebbséghez való tartozása,
• fogyatékossága,
• életkora,
• egészségi állapota,

• vallási- vagy világmeggyőződése,
• politikai vagy más véleménye,
• anyanyelve,
• családi állapota,
• anyasága vagy apasága,
• szexuális irányultsága,
• nemi identitása,
• vagyoni helyzete 
• vagy egyéb tulajdonsága miatt 

ESTI FÉNYEK
„Egy hangulatos fotó a nem is olyan távoli múltból. Az
esti fények az elcsendesült veresegyházi Fő utat világít-
ják be az 1970-es években. Pontosabban az ÁFOR töltő-
állomását – ma a MOL kút különleges épülete áll a
helyén. Háttérben a Vasedény és a Húsbolt.

SZABÓNÉ VANK ERZSÉBET

MÚLTIDÉZŐ

Fotók: Vadász Anett
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Nagyszabású Márton Napi Fesztiválnak
lehettek szem- és fültanúi azok, akik no-
vember 9-én Veresegyházon a Fő téren és
az Innovációs Központban jártak. Ludas -
kása és forró tea várta a város kö zös sé -
gének apraját-nagyját, valamint vásári
forgatag, sportbemutatók és más fellé pők
szórakoztatták az érdeklődőket, töb bek
között olyan kedves műsorral, mint a ba -
bahordós kismama-torna. A prog ra mokat
a Veresegyházi Naprafor gó Waldorf Is -
kola szervezte a fóti waldorf gim nazisták
közreműködésével, akik me sejátékkal,
kézműves kiállítással és kó rusénekekkel
érkeztek a vendégsze rep lésre.
Mint a megnyitón Rencz Máté, a megbí-
zott iskolavezető kiemelte, az immáron
második alkalommal megrendezett fesz-
tivál az Önkormányzat és a Fóti Waldorf
Iskola segítségének köszönhetően válha-
tott gyakorlatilag városi léptékű rendez -

vénnyé. Azt magunk is ta pasztal hattuk,
Pásztor Béla polgármester kö szöntőjét
idézve, hogy Veresegyházon nemcsak ez
a rendezvény, hanem a Waldorf oktatás
is „jó kezekben van, ugyan is hölgyek vet-
ték át az irányítást.” Va lóban: a szülők és
tanárok együttes erővel vettek részt a szer -
vezésben Dr. Bir ki Katalin és Horváth
Réka ve ze té sé vel. Vásárosokat hívtak meg
erre a nap ra, és büfét hoztak létre házi fi-
nom sá gokkal. Dr. Birki Katalin azt is hoz-
zá  tette, hálásak az égieknek a jó idő  já-
 rásért, a polgármesternek pedig a helyszín
biztosításáért.
A Márton napi évszakünnepen termé sze -
tesen azok sem maradtak információ
nélkül, akik a waldorf pedagógiáról kí ván-
 tak ismereteket szerezni, ugyanis az In-
novációs Centrum termeiben elő a dá sokat
is hallhattak az érdeklődők e témában.

VADÁSZ ANETT, KOVÁCS PÉTER

MÁRTON NAPI FESZTIVÁL
A WALDORF ISKOLA SZERVEZÉSÉBEN

A Hangvár Alapítvány a Minőségi Gyermeki Nevelésért és
Ok tatásért 2014. november 15-én hagyományteremtő Jó té -
kony sági Bált rendezett Veresegyházon a Holdfény Étte -
rem ben.
A rendezvény bevételét az óvoda játszóparkjának fej lesz té sé -
re kívánják fordítani. Az Alapítvány intézményei kiemelten
foglalkoznak különböző tanulási nehézségekkel küzdő gyer-
mekek nevelésével és oktatásával illetve tehetséggondozás-
sal. A gyermekek szoros, fejlesztésre összpontosított napi
prog ramját szeretnék oldani egy játszópark létesítésével, mely
tovább segítené mozgásuk fejlődését és nem utolsó sorban
önfeledt, játékos kikapcsolódást biztosítana számukra.
A programot az alapítvány kuratóriumának képviseletében
Megyeri Zsuzsanna nyitotta meg, melyet a forrói Hernád-völ-
gye Néptánccsoport színvonalas bemutatója követett, mega-
lapozva ezzel az est jó hangulatát. Később a Kristály Zenekar
kiváló zenéjére mulathattak a résztvevők. A többfogásos va-
cso ra elfogyasztása után tánc és közös játékok színesítették a
programot.
A tombolahúzást mindenki izgalommal várta, hiszen a nye re -
mények közé nagyon sok, „az egészséges életmóddal” kap-
 cso latos lehetőség került a veresegyházi vállal ko zások
jó voltából. A fődíjat – egy gyönyörű festményt – Már ton Ág -
nes Katalin tanárnő ajánlotta fel.
A bál nagyon jól sikerült, a hangulat felejthetetlen volt. 
Jövőre újra megrendezzük! – döntött közösen az Alapítvány
a résztvevőkkel.
Köszönjük mindenkinek a részvételt és támogatást!

MEGYERI ZSUZSANNA

JÓTÉKONYSÁGI BÁL

Fotók: Klement
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Városlakó

A munka törvénykönyvéről szóló 2012.
évi I. törvény alapján a munkavállalót évi
20 munkanap alapszabadság illeti meg.
Ezen felül pótszabadság jár a következők
szerint: 
25. életévtől 1 nap; 28. életévtől 2 nap;
31. életévtől 3 nap; 33. életévtől 4 nap;
35. életévtől 5 nap; 37. életévtől 6 nap;
39. életévtől 7 nap; 41. életévtől 8 nap;
43. életévtől 9 nap; 45. életévtől 10 nap.
A magasabb pótszabadság a munkavál-
lalót attól az évtől illeti meg, amelyben
betölti a fent meghatározott életkort.
Pótszabadság jár továbbá a munkavál-
lalónak 16 évesnél fiatalabb gyermekei
után: 1 gyermek után 2 nap, 2 gyermek
után 4 nap, 3 vagy több gyermek után
összesen 7 nap.
A gyermekek után járó pótszabadság a
gyermek születési évétől addig az évig
jár, amelyben betölti a 16. életévét. Fo-
gyatékos gyermek után 2 nappal nő a
pótszabadság mértéke.

A fiatalkorú munkavállalónak 5 nap pót-
szabadság jár addig az évig, melyben a
18. életévét betölti.
A föld alatt állandó jelleggel, vagy az io -
ni  záló sugárzásnak kitett munkahelyen
naponta legalább három órát dolgozó
mun kavállalónak 5 nap pótszabadság jár.
Ha a munkavállaló legalább 50%-ban
egész  ségkárosodott vagy fogyatékos
vagy vakok járadékában részesül, to váb -
bi 5 nap pótszabadság illeti meg.
Amennyiben a munkaviszony év közben
kezdődik vagy szűnik meg, a munkavál-
laló részére időarányos szabadság jár.
A munkavállalót hozzátartozója halála
esetén 2 munkanapra mentesíteni kell a
munkavégzés alól. Hozzátartozó: az e -
gyen eságbeli rokon és annak házas társa;
az örökbefogadó, mostoha- és a ne ve lő -
szülő; az örökbefogadott, mos to ha- és a
nevelt gyermek; a testvér; a há zastárs, az
élettárs, a bejegyzett élettárs, a jegyes; a
házastársnak, a bejegyzett élettársnak

egyeneságbeli rokona, test vé re, valamint
a testvér házastársa, bejegyzett élettársa.
Egyeneságbeli rokon: a  kik közül az egyik
a másiktól szárma zik (Ptk. 4:96.§). A
szü lő és a gyermek közötti egyenesági
ro  koni kapcsolat leszármazással vagy
örökbefogadással jön létre. 
A szabadságot – a munkavállaló előzetes
meghallgatása után – a munkáltató adja ki
az esedékességének évében. Évente hét
napot, legfeljebb két részletben a mun -
kavállaló kérésének megfelelő idő pont ban
köteles kiadni. A munkavállalónak erre
vo natkozó igényét a szabadság megkez -
dé se előtt legalább 15 nappal je lez nie kell.
Ugyanez vonatkozik a mun káltatóra, a sza -
badság kiadását legalább 15 nappal koráb -
ban jeleznie kell a mun kavállaló felé.
A szabadságot megváltani nem lehet.
Amennyiben azonban a munkavállaló
munkaviszonya év közben megszűnik,
az időarányosan megmaradt szabadsá -
gát ki kell fizetni.
Részletes szabályozást a Munka Tör -
vény könyve tartalmaz.

OZSVÁR ZSANETT

OZSVÁR ZSANETT tanácsaiMUNKAÜGYI ALAPELVEK:

Tájékoztató a szabadságról

BRINGÁSOK NYEREGBE!
EGY ÚJABB CIVIL KEZDEMÉNYEZÉS!

„A kerékpározás nagyszerű dolog. Egészséges, szórakoz-
tató és társas tevékenység. A mai rohanó világban min-
denkinek szüksége van egy kis lazításra, lehetőleg a
barátaival, ismerőseivel.” írja a Veresi Bringások Face-
book oldalát létrehozó és a bringás csoport megalakítását
kezdeményező Zoltay Attila.
Az oldalt azért hozta létre, hogy megtalálják és megis-
merjék egymást szűkebb pátriánkban mindazok, akik a
kerékpározást szeretik és szeretnének társaságban közös
túrákon, szép útvonalakat betekerni, együtt szórakozni. 
Nem teljesítménytúrákon „küzdeni”, hanem „örömbrin -
gázás” közben kikapcsolódni, ez a céljuk! Első program -
jukat november 9-én tartották. A téli időszakot a csa pat-
építésre szeretnék felhasználni.

Várják az érdeklődők csatlakozását
a Veresi Bringások Facebook oldalán!  
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Valamikor népművelő és könyvtáros sza-
kon szereztem diplomát. Lételemem volt
az olvasás. 
Talán 9 évesen találtam rá otthon az
Arany bal ladákra, eredeti kiadásban,
Zichy illusz trációkkal. Ezzel indultam
talán a ver sek megszeretéséhez. Gim-
nazistaként sok irodalmi élmény mellett
máig maradandó élményem lett Balázs
Ferenc: Mesék című köny ve, (Kriterion
ki a dó 1972.) Egy sze relmes fiú foglalta
mesékbe szőve gyö nyö rű vallomásait
sze relme tárgyának.  
Igen, azt hiszem, végig olvastam én min-
dent, amit fontosnak ítéltem, így aztán
idéz ni tudtam Jókaitól, ha épp úgy hozta
a sors, de Arany balladáin túl Ady, József
Attila, Radnóti, Pilinszky János, Bari Ká -
roly, Váci Mihály verseit fújtam kívülről, s
ha az élet úgy hozta egy-egy témához ö -
römmel idézgettem kedvenc verse im ből.
Mert mindazt, amit az ember érez het, tud -
hat emberi kapcsolatokról, sze  re lem ről,
bánatról, az emberi ér zel mek ről azt köl tő -
ink szebben, jobban meg fogalmaz ták, az -
az mindegyikben volt valami, ami üzenet,
valami megfej tés a TITOKRÓL, amit mind -
annyian az életünk során ke resünk.  

Nem, nem vállalkozom arra, hogy kivá -
lasszak egy darab könyvet. Részint, mert
pon  tatlan lennék, (majd elmondom a vé -
gén, miért) másrészt nincs csak egy fon -
tos könyvem. De a fontosabbakat, a leg fon-
 to  sab bakat felsorolom: Salinger: Franny
és Zooey (a Zabhegyező szerzője),  Szerb
Antal: Az utas és a holdvilág, Spi ró
György: Kerengő, Nádas Péter: Em lék  -ira-
tok könyve, Mészöly Miklós: Az at lé ta
halála, vagy a Pille magánya. És jaj, ki ne
hagyjam Polcz Alaine köny veit, kezd ve a
Rend és rendetlenséggel, vagy a ked  ves
Macs kakönyvet, ami jel lem rajz em berről,
macskáról, társa da lom ról. Vagy az el mú lás,
búcsúzás köny vei, az Asszony a fronton
című mun káját… 
A könyv egy olyan barát, akihez bármi kor
fordulhatunk, csak kézbe kell venni, csak
időt kell szánni rá. S ma ez a legnehezebb.
Mostanában csak verseket olvasok, vagy
elbeszéléseket, eszembe nem jut Bulga -
kov, vagy Tolsztoj, Hrabal sem, pedig fan-
tasz tikus a cseh irodalom is. Mert nem tu  -
dok időt szánni a napi roha nás köze pet te,
így csupán az „emlé ke i mből” élek… A szür -
ke, időrabló urak el vet ték, elra bol ták az
időt, az emberek idejét, az én idő met is…

Befejezésül ehhez kapcsolódóan fiatal-
nak és idősnek egyaránt ajánlom: Mic -
ha el Ende könyvét a Momo-t. 
A történet a fantázia világában játszódik,
a Soha és a Sehol birodalmában. Egy
kísérteties társaság, a szürke urak hatal-
mukba kerítik az embereket, és arra ösz -
tönzik őket, hogy takarékoskodjanak az
idővel.   Minél inkább takarékoskodnak
tehát az emberek az idővel, annál sze -
gényebb, sivárabb és hidegebb lesz a je-
lenünk... A gyerekek szenvednek leg-
  in kább ettől a fogyatkozó szeretettől és
életkedvtől. Hora mester, az Idő titok za -
tos ura közbelép, de szüksége van egy
embergyerek segítségére. A világ meg -
állt, és Momo, ennek a történetnek bor -
zas kis hősnője egyedül veszi fel a harcot
a szürkék seregével, semmi más nem
segíti őt ebben, csak egy szál virág a ke -
zében és egy teknősbéka a karjában.
Ajánlom Önöknek, fiataloknak és fiatal
lelkű idősebbeknek is egyaránt ezt a
ked ves és elragadó meseregényt.
S ajánlom a minden hónapban meg je -
lenő „Könyvmoly” sorozatot is a Veresi
Krónika hasábjain.

KELEMENNÉ BOROSS ZSUZSA

Kultúra

Kelemenné Boross ZsuzsaKönyvmoly
Új rovat indul a Veresi Krónikában Berze Lajos könyvtárigazgató ötlete alapján,
„Könyvmoly” néven. Nem tagadjuk, kettős indítéka is van a dolognak: részint a
könyvekre, azon belül is az irodalomra való figyelem felkeltése, részint pedig sze -
ret nénk visszahozni egy kicsit a rohanó világunkból kivesző személyességből,
azáltal, hogy mindig valaki más beszélhet az irodalmi élményeiről, vagy egy adott
könyvről, ajánlva ezt másoknak. A sorozat indítására KELEMENNÉ BOROSS ZSU -
ZSÁt, a Váci Mihály Művelődési Ház igazgatóját kértük fel. Halljuk hát szavait a
könyvek hez való viszonyáról.

Az Őszi Művészeti Hetek rendezvénysorozat keretében 2014. november 21-
én, a váci Madách Imre Művelődési Központ színháztermében önálló estet
adott PÁL LAJOS népzenész tanár. A gálaműsorra meghívott volt Dr. Beer
Miklós váci megyéspüspök és számos köztiszteletben álló személyiség mel-
lett Veresegyház Város képviseletében Kelemenné Boross Zsuzsa, a Váci Mi-
hály Mű ve lő dési Ház igazgatója, továbbá a veresi hagyományőrzés kimagasló
sze mé lyi sége: Hajdi Józsefné Margit néni. 
Az est programját Széphalmi Zoltán táncos-koreográfus vezetésével, a Veres -
egy házi Hagyományőrző Népi Együttes „Disznótoros” jelenete nyitotta meg.
Pál Lajos zenei munkássága során egy évtizede veresegyházi kötő dé sű, mint
zenei vezető heti rendszerességgel kíséri harmonikája szép szavával a népi
együttes próbáit és fellépéseit. A gálaműsor résztvevői, a „har monika sze -
relmeseiként” virtuóz játékukkal maradandó élményt nyújtva kápráztatták
az esemény közönségét. Az est megkoronázása volt Pál Lajos „Életfa-díjas”
mű vész munkásságának, mert tanítványai, kiváló mu zsikusok, mesteri zenei
játékkal érkeztek a gálára. A programot film zenei slágerekkel és magyar nóta
összeállításokkal egy kárpátaljai zené szekből álló együttes, a Retro Zenekar
fergeteges játéka zárta.                                                                      VERÉB JÓZSEFA Veresegyházi Hagyományőrző Népi Együttes a gá la mű -

sorban

A HARMONIKA SZERELMESEI

Fotó: Veréb
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A Veres 1 Színház megalakulása 2014 jú li -
u sában, a „Ne most, drágám!” című ko mé-
dia olvasópróbájával vette kezdetét. Az
el  ső, október 4-i előadást követően még
négy alkalom mal került színre a da rab.
Ezenkívül a színház társulatának sa ját „ter-
mékeként” volt látható egy klasszi kus me -
se, az „Eltüs szen tett birodalom”, to váb bá a
Bánfalvy Stú dió és a Szabad Tér Színház
bemutató jában, „A kaktusz virága” című
fer geteges vígjáték. 
Kilenc előadás 43 nap alatt, 3180 nézővel!
A számok önmagukban is mutatják a siker

átütő erejét, de közelebb jutunk a titok
meg  fejtéséhez, ha figyeljük a közönség
reakcióit is.
Rendkívül sokatmondó volt az, ahogy a
„Kak tuszban” együtt élt, lélegzett a közön-
ség a művészekkel, és amikor a – valljuk be
– nem igazán színházra tervezett Műve lő -
dési Ház kicsiny színpadán, ha kellett im-
provizációval hidalták át a tér adta ne héz  -
sé geket a színészek, a problémákat értette,
és az azokon történő felülemelkedést vas -
taps sal díjazta a közönség. Hiszen hihe -
tetlen, de felfért a színpadra egy kisebb

zenekar, tánckar, no és persze a színészek
helyenként kimagasló játéka.
„Ennyi szerep egy gázsiért?” Mondhatná
Venyige Sándor, aki a mesedarabban nem
kevesebb, mint négy szerepet is magára
vállalt, az öreg juhásztól egészen a med-
véig terjedő spektrumban. De ő és a király
anyját alakító Zorgel Enikő is tudja: ez nem
erről szól. Veresen a színházművészet cso -
dája varázsol napjainkban, és nemcsak a
me sében. Hiszen miközben a gyermekelő -
adás boldog mosolyt csalt az óvodások és
a kisiskolások arcára, az érettebbeknek, a
felnőtteknek is tartogatott bőséggel üze -
netet: a butaságról, mely egy idő után tör -
vény szerűen zsarnokságba torkollik, a
nyílt  ságról, őszinteségről és szeretetről, az
egymás iránt érzett felelősségről. 
Szólnunk kell még a színház létrejöttéhez,
az előadások színvonalas lebonyo lítá sá hoz
nyújtott segítő kezekről, a színház mű vé -
szetet és a kultúrát szerető és önzetlenül
támogató emberekről. Ők itt élnek közöt-
tünk, és az első hívó szóra tették a dolgu -
kat. Így született meg az „Eltüsszentett
bi rodalom” rettegett királyának trónja, a
feneketlen mély kút, a színház egészéhez
szükséges díszletezési elemek, a világítási
konzolok, díszlettámaszok, takarások, a
szí nészek korhű jelmezei és ruhái, a di -
zájn és grafikai munkák, a projektoros ki -
ve títés profizmusa.
Tisztelet és köszönet illeti mindazokat,
akik részesei voltak és lesznek Veresegy-
ház színházának.

VERÉB JÓZSEF–KOVÁCS PÉTER

„Ennek majd híre kell, hogy menjen! Az
emberek úgy érezzék, én ebből nem a -
ka rok kimaradni. ” 

(Venyige Sándor)

Fotó: Veréb

Szerencsére nem én. Sokadmagammal
igenis nagyon jól szórakoztam.

Az történt, hogy a Veres 1 Színház máso    -
dik, vagy nem is, hanem a harmadik be-
 mu tatóján, a teltházas terem nézői kö  zött
felfedeztem egy régi kedves isme rő sömet.
Meglepődtem, hogy most látom, a legelső
premieren viszont biztosan nem találkoz-
tunk. Ismerősöm elmondta, hogy lekésett
a bérletek vásárlásáról s most egy barátja
lemondása révén kapta a lehetőséget, hogy
az esti előadás néző je lehessen. Nagyon jól
szórakozott, a min cseppet sem lepődtem
meg. 
A színház olyan esemény, ami átmelegíti
az ember lelkét. Készül rá. A hosszan tar -
tó tapssal záruló előadás után aztán sokáig
hordozza magában a látottak-hallottak í -

zét. Nem volt ez másként november köze -
pén sem, amikor vendég- elő  a dást mutatott
be a rövid idő alatt meg le pő visszhangot
kiváltó vállalkozás. A rég óta ismert klasszi -
kus darab (A kaktusz virága), a közismert
melódiák, a más szerepekben sok elis-
merést aratott színészek most is garan-
tálták a sikert. Az este mégis szokatlanul
bensőséges, otthonos, baráti esemény han -
gu latát hozta. Tapintható volt a színé szek
és a közönség egymásra találása, az apró
gegekre történt azonnali reagálás, az im-
provizált tapsrend lelkes fogadtatása, a
színpadról a közönségnek szóló tapssal
kísért kéretlen elismerés.
A kultúrház előtere a szünet alatt igazi
agóra volt. Ritkán látott ismerősök üdvöz -
lése, rácsodálkozás, mosolyok. Feltöltő dés
a legtermészetesebb és a legkívá na tosabb
módon.
A színház ötletgazdája a bejáratnál nem
győzte fogadni az elismerő szavakat. Fá -

radt beletörődéssel hárította el a gratulá-
ció kat, mintha köze sem lett volna az
egész hez. Pedig dehogy nincs. Olyan fóru-
mot teremtett, olyan élményeket generált,
amikre eddig csak vágytunk, valami mégis
nagyon hiányzott hozzá.
Írásom címe szerint lemaradtam valamiről.
Szerencsére igazából nem én maradtam le,
amint nem maradt le a több mint 350 lel -
kes bérletes és a délutáni, közkívánatra
szer  vezett első előadás nézői sem. Azok
maradtak le, akiket nem talált meg a helyi
színház hírverése, akik nem hitték, hogy a
szervezés ekkora érdeklődést mozdíthat
meg.
Még idénre remek terveket dédelgetnek a
szervezők. Ilyen például a december végi
retro Táncdalfesztivál, vagy a hihetetlenül
sikeres első bemutató megismételt elő adá -
sa. Jó szívvel ajánlom ezeket minden ked -
ves olvasómnak.

DR. MOHAI IMRE

A színház új bemutatói: Az eltüsszentett birodalom és a Kaktusz virága

TÚL A 3000 NÉZŐN!

Lemaradtam
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SZEKERES ERZSÉBET munkái a családi
ott hon melegét, a magyar népi kultúra sok -
színűségét hordozzák magukban. Az Ud  var -
ház Galériában november 7-től 28-ig volt
látható a művésznő „Mézes-Bá bos tex til fa-
liképek” címmel, 15 sző nyeg ből álló kiállí tá -
sa. Az alkotások közt a látoga tók meg csodál-
hatták a klasszikus mézes ka lácsos állat-,
ember-, és an gyal alakos szőt tes figuráit.
Átélhették a fali szőnye gekből áradó lelki
megnyugvást, a békét és a csendet. Pásztor
Béla polgár mester kö szön tő jében régi isme -
rősként, a Galgamen te vidékének egyik jeles
sze  mé lyiségeként üdvözölte a művésznőt.

„Az alkotó em berek életük során, az idő
múlásával – mint minden más mesterségbe-
liek – eszk öz tá rukban, ismereteikben gaz da -
gabbak, a tudásbeli megoldásaik is job bak.
Erzsike itt látható munkái a koráb biaktól
stílusukban eltérnek, má sok, de a mit su gall-
nak: hiába változott az al ko tónak a kife-
jezésmódja, a művész egy do logtól nem tud
szabadulni: és ez a lel ke.”   
Szekeres Erzsébet faliképeibe beleszőtte
saját lelki gazdagságát, a természet te rem -
tette élet csodáit. A művésznő 1938-ban Bu-
dapesten született, szüleivel és két test véré-
vel Gödöllőn laktak, föld mű ve lésből és ál-

lattartásból tartották fent magukat. 1976-
ban a Gödöllői Agrártudományi Egye te men
mezőgazdasági mér nökként végzett. Ipar -
mű vésszé auto  didaktaként, tanulmá nyai és
munkája mellett, önerő ből „képez te ma gát”.
A kez deti időszak ban pró bál kozott olaj és
pasztell fes té szet tel, majd é des anyja hatá -
sára a textil faliképek készítése felé fordult.
Munkásságára jellemző az egyé ni útke re -
sés, a sokoldalúság és a kísérletezés sza -
bad sága. Életútja során fog lal kozott fes  -
tés sel, grafikával, textil fali ké pek és mese -
szőnyegek varrásával, go be lin, csomózott
és szövött szőnyegek készítésével.
Munkásságáról azt vallja: „Azt szeretném
min dig elérni, hogy a ké peimet szem lé lők vé -
gül is mosollyal a szí vükben távozzanak a ki -
állításaimról. Még akkor is, ha – mint az élet   -
ben min dig – a szép mo soly ba bánat is ve gyül.”
Különleges volt ez a megnyitó! A gyö nyö -
rű faliszőnyegek látványa, Maczkó Mária
népdalénekes dalcsokrai, Kovács Gergely -
né kultúrtörténész szavalata és méltató
szavai tették teljessé az ese ményt. Mosoly
lett a szí  vekben, ez tör tént az Udvarház
Ga lé riában.                              VERÉB JÓZSEF

MOSOLY A SZÍVEKBEN

 BOJSZA ANDREÁVAL, a Veresi Balett Tün -
dérkék Tánccsoport tánckarvezető kore og rá-
 fusával beszélgettünk. Andrea há rom éve -
sen már balett foglalkozásokra járt, ha mar
kiderült a tehetsége és a tánc iránti szeretete.
Tízévesen a kolozsvári Balett Mű vészeti Is ko -
la nővendéke. Fiatalkora elle nére élet út ja ka -
nyargós, szép és nehéz, majd boldog idő sza -
kokba torkollik. Veresegyházon talált ott hon -
ra, megértő, szerető férjre és családra. A rá bí-
zott tündérkék mű  vészeti oktatását hívatá sa -
ként, élete ré szeként éli meg, nagy odaadás-
sal és sze re tettel foglalkozik a pöttömnyi,
majd sze me láttára felnőtté váló balerinákkal.  
Ve resegyházon nem volt balett oktatás,
honnan jött az elhatározás a művészeti
csoport létrehozására? 
Korábban aktívan táncoltam, azt a korsza-
kot semmire nem cserélném el. Szép, él mé -
nyekben gazdag évek voltak, amikor része
voltam a tűznek és a pörgésnek. Két gyer-
 mekünk van, a kislányomat már e gé szen
kicsi korától kezdtem oktatni, több évig volt
a tanítványom, de adottságai mi att más

irányba kezdett érdeklődni, így ő kimaradt,
de én tovább folytattam. Tulajdon képpen
ekkor kezdődött az itteni pá lya futásom.
Több mint tíz éve foglalkozol a gyerekek
oktatásával. Hogyan lehetséges, hogy é -
ven te meg tudjátok lepni a várost egy szín-
 vonalas előadással? 
2011-ben készültünk el az első igazi, lát vá-
nyos, komoly előadásunkkal, a „Diótörő”
színpadra állításával. A szülők segítsé gé nek
és a gyerekek kitartásának köszön he tően a
műsort háromszor adtuk elő, nagy ö rö münk -
 re minden esetben telt házas kö zön ség nek.
Ezen felbuzdulva 2012 ta va szán már új mű -
sor ral jelentkeztünk, a „Szil fid” és az „Állatok
farsangja” című pro dukcióval. De cember ben
próbálkoztunk a „Tizen két eltáncolt cipellő”
koreog rá  fiánkkal, öt alkalom mal kerültünk
színre a produkcióval. Nagy sike rünk volt.
El kell mondanom, hogy a gyere kek kitar tá -
sa nélkül én csak félember le het nék, nekik
köszönhető minden, mert sze re tik és akarják
a táncot. Szin te ma gamat látom gyerek ként.
Itt egy komoly közösségi munka folyik.

Anyukák igazgatják a lányokon a fellé pő -
ruhákat, sürögnek, forognak, míg a gye -
rekek a színpadon gyakorolnak. Me gint
lesz új előadásotok?
Egy általunk kitalált mesével, Gémes Nóra
ötlete alapján, a „Karácsony éjjelén” című
me sebalettel készülünk. A történet lé nye -
ge, a tánc nyelvén a karácsonyi készülődés
két napjának bemutatása. Az advent jegyé -
ben, a Váci Mihály Művelődési Ház színpa -
dára decemberre négy előadást tervezünk.                                                                                                                                            
Az eltelt évek során „tündérkék” so ka sá ga
került ki a kezeid közül. Úgy tudom több
fiatal választotta élethivatásának a balett -
szakmát. Mit tudsz a további sorsukról? 
Gerhát Laura már két éve nővendéke a
Győ ri Balettnek, Hován Blanka végzett ba-
lerina, Kerékgyártó Zita szólótáncosként
Angliában lép fel, Szabó Kata a Tánc mű vé -
szeti Főiskola első éves hallgatója. Kata
ami kor meglát, ugrik a nyakamba. Nagyon
büszke vagyok a lányokra, a kitartásukra
és szorgalmukra, arra, hogy én lehettem az
el ső tanáruk.                            VERÉB JÓZSEF

„A fonalak színeinek összeállításában
édesanyám volt a segítségemre, aki ne -
mes ízlésével és tiszta gondolkodásával
örök időkre a példaképem.”

(Szekeres Erzsébet)

Fotó: Veréb

KIÁLLÍTÁS:  Szekeres Erzsébet textilművész

A tündérek birodalma
A gyermekeknek és valljuk be nekünk felnőtteknek is sokszor elragadja a képzeletünket azoknak a
kis cso dá latos lényeknek a varázsa, akik a mesék világának birodalmában élnek. Csupán kép ze le tünk
szü le ményei, vagy valóban léteznek a tündérek? Igen lé   teznek, itt Veresegyházon is, szebbé va rá zsol -
ják a min dennapja in kat mosolyukkal, lelkesedésükkel, tö ret len energi á juk kal. Ők a tün dér kék.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            Fotó: Veréb

A képmontázson a művésznő, továbbá a „Jegyespár” és az „Őrző Angyalok” című faliképek láthatóak.

Kultúra
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Tóth Lívia három gyermek édesanyja, i gaz
már felnőttkorba léptek, de még min  dig
ott sertepertélnek a szülői ház ban é des -
anyjuk körül. Mint a legtöbb szü lőt, őt is
szeretet és büszkeség tölti el, ha szó ba
kerülnek. Luca animációt ta nul, to vább-
 viszi a művészpályát. Csenge kertépí tész -
nek készül. Palkó még kö zép iskolás, ő
építész szeretne lenni. Egy csen  des no-
vemberi napon, a művésznő és családja
veresegyházi otthonában be szélgettünk.
Az asztalon virágok és gyü mölcsök, a
falon egy gyönyörű saját ké    szítésű fali -
kép, a tűzhelyen készü lőben az ebéd.    
Egy budapesti kiállításod alkalmával
olvastam, hogy már tizenhét éves ko-

rod ban tudtad, hogy textiles leszel.
Honnan jött ez az elhatározás? 
Utolsó éves gimnazista voltam, elég jól
tudtam rajzolni ezért otthon a családi tűz -
helynél szóba került, hogy „Líviának az
iparművészetire kellene jelent kez nie”. Ko-
rábban egy művésztelepen láttam Hauser
Beát szövés közben, a meg szál lottsága
azonnal megfogott. Talán akkor döntöttem
el, hogy textilművész leszek. Sajnos elsőre
nem vettek fel az Iparművészeti Fő iskolára,
ezért egyenes út vezetett Szom bathelyre a
tanárképzőbe. Elmentem ma te matika-rajz
szakra. Már másodéves vol tam, amikor
újból megpróbáltam az ipar művészetit,
na gyon akartam, most már fel is vettek.
Hogyan teltek a főiskolás évek? 
A két év amit a tanárképzőn töltöttem
gya korlatilag a felkészülés időszaka volt.
A hét minden napján jártam tanítás után
a rajz, kerámia és szövőszakkörökbe. Az
Iparművészeti Főiskolán már éreztem,
ez itt a saját közegem. Az évfolyamom
egy nagyon jó társaság volt, kimagaslóan
jó közösség voltunk, szerettem ide járni.
Amikor elérkezett az első diplomám, a
Lakástextil Vállalatnál ösztöndíjasként
szőnyegeket terveznem. A tervezés mel-
lett kitaláltam egy kísérletsorozatot az
ipari nemezre, melynek a lényege az új -
szerűség létrehozása volt. Ekkor ké szül-
tek először a szőnyegekre dekorációként
a nemezcipők. 1990-ben végeztem a
mes terképzővel, még reménykedtem a
ter vezői munkakörben. Ez volt az a szép
pálya amit elképzeltem a vállalatnál.                                                 
Időközben férjhez mentél, Módy Péter
szobrászhoz, megszülettek a kis lá -
nyok. Hogyan alakult a közös sorsotok?
Albérletben laktunk Budapesten, Péter a
Történeti Múzeumban volt restaurátor.
Ez idő alatt történt, hogy a gyárak „be -
csődöltek”, megszűnt a lehetőségem,
meg  szűnt a Lakástextil Vállalat is. Ekkor
kellett a gyerekek mellett felépíteni egy

szabadúszós pályát, mely tart a mai
napig is.
Elvégezted a doktori iskolát, tanítottál
a Berzsenyi Dániel Főiskolán. Mennyi -
re befolyásolták a fentiek a továbbiak-
ban a pályafutásodat? 
A doktori megszerzése számomra egy
ki hívás volt, arra, hogy bizonyítsak.
Évekig tanítottam Szombathelyen a főis -
kolán, továbbá Veresegyházon, a Lisz -
nyay Szabó Gábor Zeneiskolában rajzot,
fes tészetet és kézműves technikát. Sze -
retek a fiatalokkal, és a gyerekekkel fog -
lalkozni, átadni a megszerzett tudást, a
ne mezelés csodás technikáját.
Munkásságod során számos egyéni és
közös kiállítást tartottál, legutóbb 2014-
ben Mezőtúron, a Városi Ga lé ri á ban. Mit
jelent számodra egy jól sike rült kiállítás? 
Mindig, minden kiállításra új munkával
készülni és szerepelni, ezzel a kultúrát
egy bizonyos értelemben támogatja az
al kotó. Ellenben fennáll a veszélye an -
nak, hogy a munkák nem kerülnek meg -
felelő helyre, például jelen esetben a
ne mezelt képek falra, ezt azért végig kell
gondolni. Az ember nem dolgozhat rak-
tár ra. Az a jó kiállítás, amikor az alkotá-
sok értő kézbe és méltó helyre kerülnek,
megőrződnek az utókor számára.  

Az ember élete során számos döntést
hoz, jót és kevésbé jót egyaránt. Később
az idők folyamán derül csak fény dönté-
seink helyes mivoltára. Tóth Lívia annak
idején, a lehető legjobb döntést hozta,
mert munkáin keresztül egy csodálatos
tehetségről árulkodó embert ismerhet-
tünk meg. Nem egyszerűen alkot. Ő
szív  vel végzi munkáját. Nemezképei tele
vannak melegséggel, a művész lelkét és
lényét, szeretetét sugározzák felénk. 

VERÉB JÓZSEF

MŰVÉSZPORTRÉ:  Tóth Lívia textiliparművész

A virágos rét ölén                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             
TÓTH LÍVIA Szombathelytől tizenöt kilométerre, egy kis faluban, Vasszécsény-
ben nevelkedett. Az itt töltött gyermekéveire, a virágos rétre és mezőre, a nagy-
bácsi lo vas szekerére, a lucerna illatára a mai napig is szívesen emlékezik vissza.
Sze reti a természetet, egész lénye, faliképei is mind ezt sugallják. A virágos rét
ölén nevelkedett fiatal lány vajon hogyan vált művésszé? Aki megsimíthatta ne-
mezelt munkáit, magáénak tudhatja egy-egy alkotását, talán ismeri is a választ:
tehetséggel, tanulással, kitartással, sok munkával de legfőképpen nagy szorga-
lommal és alázattal.

TÓTH LÍVIA textiliparművész
1964-ben Szombathelyen született.
1984-től 1990-ig a Magyar Ipar mű vé szeti
Főiskola hallgatója, tanulmányait textil fa-
li kép és szőnyeg szakon, to vábbá a Mes -
ter képző Intézetnél 1990-ben mes ter dip -
lomával fejezte be.
A „Szak rális tér” (természetfeletti – szerk.)
vizsgamunkájáért Nívódíjban részesült.
2004 és 2007 között a Moholy Nagy Mű -
vé szeti Egyetem doktori iskoláján tanult
tovább. Tudományos fokozata: DLA (a sza -
bad művészetek doktora).
A Berzsenyi Dániel Főiskolán 2011-ig, a
Lisz nyay Szabó Gábor Zeneiskolán rajzott
és festészetet 2010-ig tanított. Műveivel e -
gyéni és közös kiállítások rend szeres részt -
vevője. Alkotásai meg  ta lálhatóak: Gö döllő,
Sárvár, Vas szé csény és Veresegyház köz -
épü le teiben.
Munkássága folyamán számos díjban és
elismerésben részesült, többek közt: A Ma -
gyar Képzőművészek és Ipar mű vészek Szö -
vetségének díja (1991), Moholy-Nagy Lász  -
ló művészeti ösztöndíj, Bp. XXII. ker. Ön -
kor mányzat ösztön dí ja (1992), Vas megyei
IPOSZ díja (1996), Kozma Lajos kézműves
ösz töndíj (1997), Lisznyay Szabó Gábor
Művészeti díj (2013).

Fotó: Veréb
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Fiataloknak, fiatalokról
FIATAL TEHETSÉGEINK 3.

A Fabriczius József Általános Iskolából
az élet nagybetűs világába kikerülő fia ta-
 lok olyan útravalóval indulhatnak to -
vább, mely hosszú távon végigkíséri
vándorlásukat. Az útravaló maga a
tudás, az egyéni képességeikre
épülő ismeret, amit tanáraik
odaadással és szeretettel
beléjük plántáltak. Az
emelt szintű ének,
ma tematika és an -
 gol, továbbá a né -
met nyelv, a logikus
gondolkodást fejlesztő
sakkoktatás, a számos szak -
körök mind lehetőséget bizto -
sí tanak a fiatalok egészséges
szel lemi fejlődéséhez. Ácsné Csáki
Ildikó magyar-történelem-dráma szakos
tanárként már csokorra való tehetséges fi-
atalt bocsátott az útjára. Így volt ez az el -
múlt évben is. Egyik ilyen volt ta nít vá  nya -
ként ismerhetjük meg Garai Dánielt, aki
a versírás területén ért el kimagasló ered-
ményeket. 
Felső tagozatosként, az osztályból töb -
ben is indultak a rendszeresen megren-
dezésre kerülő iskolai szintű versmondó
versenyen. Nem vallottak szégyent, köz -
tük volt Garai Dániel is. Dániel így látja
mind ezt: „Először hadilábon álltam a
versmondással, mert mást is kellett ta nul -
ni. Idővel lassan megbarátkoztunk, és el-
határoztam, mi lenne, ha én is ki pró-
 bálnám a versírás tudományát. Első alka-
lommal anyák napjára, ka rácsonyra és az
irodalom órára írtam. Történt egyszer, há -

zi feladatként az egész osztály versírást ka -
pott, „ars poeti ca” címmel. Másnapra kész
voltam, volt sa ját versem. Viszont az osz -

tályban már kora reggel nagy volt a ká -
osz, tizenhét em  ber befej ezetlen

versel. Egy idő után te kintélyes
füzethalom volt a padomon,

vicces volt visszahallani a
saját írásaimat, mert

most már bevallha -
tom, mindenki -

nek megírtam ak -
kor, az aznapi versét.

A 7. osztályt tapostam,
amikor én is indultam az

iskolai csapattal, az Alkotók,
Művészek és Művészet pár tolók

Egyesülete „Így írunk mi” or  szá   gos
versíró pályázatán. Egyik nap, az iskolai

hangosbemondón került ismer te tésre a
verseny eredménye, izgatottan vártuk.
Hosszan sorolták a helyezéseket, már
kezdtem aggódni, vajon miért nem em lí -
tenek. Három verssel indultam a pályá -
zaton, korosztályomon belül a 66 ver    senyző
közül, második helyezést értem el. A ké -
sőbbiekben, az írásaimat rend sze resen
meg mutattam Horváth Feri bácsinak
(köl tő, nyugdíjas pedagógus – a szerk.),
ja vítgatott rajta, csiszolgatott, tanácsot
adott. Jelenleg a Dózsa György Gim názi -
um és Táncművészeti Szakközép isko lá -
ba járok, angol nyelvi előkészítőre. Igaz
nincs köze a versíráshoz, de a nyelvtu -
dás az élethez kell majd. Többen feltet-
ték már a kérdést, mi leszek, mik a to  -
váb  bi terveim? A gimnáziumi tanulmá -

nyaim alatt is különös hangsúlyt kap az
irodalom. Egyszer azt mondta valaki,
hogy egy jó költő azért az, mert le tudja
írni mindazt, amit mások csak úgy fo-
galmaznak meg, ahogy én azt nem tu -
dom megfogalmazni. Még nagyon so kat
kell ta nulnom. Kezdem most már meg -
sze ret ni a matematikát, rájöttem, hogy
mindketten jobban járunk, ha meg barát -
ko zunk egymással.
Távlati terveim? Hosszú az út még, amit
végig kell jár nom. Akkor lesz majd egy
nagy mosoly az arcomon, ha úgy teszek
le egy verset, hogy azt más is megtudja
úgy fogni, hogy az a szívéhez szóljon. 

VERÉB JÓZSEF

Fotó: Veréb

Garai Dániel

„Költő vagyok – mit érdekelne engem
a költészet maga? Nem volna szép, ha
égre kelne az éji folyó csillaga...”

(József Attila: Ars poetica) Garai Dániel – Dal az erdő

Életemet végigkíséri a zene.
Figyeld csak! Hogyan szól az erdő éneke!
A csönd az ütemmutató, a látvány rá
a dallam,
az Istenemet kérem, hogy ezt én is
meghalljam.
Mert nincs olyan gyógyszer,
nincs olyan orvosság,
mit a természet ne adna,
mert a természetet is, mint mindent,
nékünk Isten adta.
Madárszó kíséri, a szellő mellé dobol,
csak ez az a zene, ami a szívhez szól.
Erdő menti sétámban,
meghallottam a zenét,
a szellő dobolását, a madarak énekét.
A csönd is oly szépen szólt,
szinte hallani lehetett,
de megzavarta valami, egy gyermek nevetett.
Ő is hallotta a zenét, a madaraknak neszét,
s a pillanat hirtelenjében,
elmosolyodott köszönetképpen.

A mobilokról
Sokszor találkozunk az utcán közlekedő em-
 berekkel, akik mint ha magukban beszélné -
nek. Fiatalok közlekedési esz közökön két
zsi  nór  ral a fülben, se látnak, se halla nak.
Nem ritka már, hogy 3-7 éves gyermekek is
ez zel játszanak. Az okostelefonok berobba -
ná  sa pe dig még be sem látható távlatokat nyi -
tott az éle tünk ben.
A technológia fejlődése így új lehetőséget kí -
nál – a városi kommunikációban is – az okos -
telefonok területén. Ezt a lehetőséget kívánja
alkalmazni a város vezetése a VERESINFO
okostelefonokra kifejlesztett applikáció be ve -
zetésével. A letöltése és használata ingyenes.

A VERESINFO applikáció
Az applikáció alapvető feladata, hogy a városi
információk azonnal eljussanak a felhasz ná -
lók hoz, a város lakóihoz. Nem kell internet elé
ülni vagy írott sajtóban keresgélni, a telefonra
megérkezik az üzenet. Fontos eseményekről,
vészhelyzetekről így azonnali információhoz
jut a felhasználó.
Az alapvető tájékoztatási célon túl, a felhasz -
ná lás interaktív is, ha alkalmazója erre a funk -
cióra állítja be. Az információra válasz és
vé lemény is adható. Ha alkalmazója több kér -
dést tesz fel, akkor a priorált válaszokról azon-
nali statisztikát állít ki, azaz azonnali kis „nép -
szavazás” is lebonyolítható használatával.

Az alkalmazás fejlesztése folyamatos, ol va -
sóink biztosan sok más kreatív ötlettel rendel -
kez nek még az alkalmazás felhasználására a
hírek továbbításán kívül, aminek megvaló sí tá -
sára készek vagyunk.
Hogyan juthat el az alkalmazásig?
Az applikáció ingyen letölthető az AppStore-
ból vagy Play Áruházból. 
Legegyszerűbb azonban, ha az alábbi QR
kódot beolvassa az okostelefonjára.

DOMOSZLAI GÁBOR

AKCIÓ! A 100., a 200., és a 300. letöltő 2 db ajándék jegyet kap a Veres 1 Színház
„A padlás” című előadására, melynek időpontja 2015. január 10. 19.00 óra!

VERESEGYHÁZ A LAKOSSÁGI TÁJÉKOZTATÁS ÚJ ÚTJÁN:

Elindult a VeresInfó alkalmazás



16 2014. december

EGÉSZSÉGÜNK ALAPPILLÉREI

HANGOLÓDÁS AZ ÜNNEPEKRE
Az adventi koszorúnak első gyertyáját
meggyújtva eszünkbe jut az erre az
időszakra ránk váró feladatok sora. Egy
csésze kellemes téli tea mellett, össze-
hívva a családot tervezzük el, hogy az
idén hogyan szeretnénk ünnepelni. Von-
juk be a gyermekeinket is a tervezésbe
és álmodozásba, hiszen ők így örökítik
tovább és marad családi hagyomány a
szeretet ünnepe.
Kezdjük el a visszaszámlálást: gondol -
juk végig, meddig fogunk dolgozni az
ün nepek előtt, a gyerekeknek mikortól
van téli szünet, ki vigyáz rájuk, ha ne -
künk még dolgozni kell. Ne feledjük el,
hogy a téli időszak a saját és gyerme ke -
ink egészségét és energiánkat erősebben
igénybe veszi, így érdemes kis „vitamin-
bombát” juttatni a szervezetünkbe, és
próbáljunk meg sokat pihenni, hiszen a
karácsonyi céges bulik, baráti vacsorák
láncolata nemsokára kezdődik.
Memoár: a gyerekekkel közösen meg vá-
sárolt vagy együtt készített képeslapokat
küldjük el. Családi és szűk baráti körben
mindenképpen képeslapot illik küldeni
(nem sms-t vagy emailt). Egyfajta aján -
dék, de legalábbis kedves gesztus a ma-
gunk és gyermekeink által készített vagy
dekorált kis asztali dísz, egy kedves mé -
cses tartó, vagy akár egy családi fotó. A
ka rácsonyi családi és baráti meghívások
időpontjait és körét is érdemes időben
egyeztetni. Gondoljunk az óvodai, isko-
lai, hivatalos rendezvényekre is: derítsük

ki, hogy ezek mikor esedékesek és en -
nek megfelelően osszuk be időnket.
Feladat: bevásárlás, takarítás. A nagy-
be vásárlást intézzük el december elején,
mint pl. a tartós élelmiszerek, italok,
ház  tartási cikkek, szaloncukor, gyertya,
dí szek, mikulás virág stb. A nagytakarí -
tás december közepétől elegendő. A la -
kás méretétől függően heti fél-egy napot
szánjunk a szokásosnál alaposabb ta ka -
rításra, esetleg függönymosásra.
Menü és a dekoráció ellenőrzése: a Mi -
kulás várása jó alkalom eldönteni, hogy
mit szeretnénk főzni az ünnepek alatt,
és hogy milyen legyen a dekoráció. Mi vel
több napról van szó és több étke zés ről,
így ajánlatos listát írni. Melyik napon mi
legyen a menü és milyen süte ménnyel
kedveskedünk szeretteinknek. Én, ha új
recepttel készülök, akkor még november
elején készítek egy próba menüsort,
amit egy-két családtagom szülinapjára
időzítek, így a nagy napon nem ér meg -

lepetés. Idő hiányában viszont vegyük
elő a már jól bevált receptúránk egyikét,
amely nem szolgál meglepetésekkel és
túlzott kihívással. A menü- és süte mény -
lista segít abban, hogy a bevásárlást is
könnyen el tudjuk intézni. Én ilyenkor a
sütisütést a nagymamákra bízom és meg
is van részükről a karácsonyi ajándék.
Fontos még a dekoráció és kellékek át-
nézése, kipróbálása. Ha mi magunk ké -
szítünk, időben kezdjük el gyártani őket.
Ajándékozzunk: gyűjtsünk be jó öt le -
teket karácsonyi kirakatok nézelődése
közben, illetve figyelmesen hallgatva
családtagjainkat, barátainkat, nagyon jó
ajándéktippeket kapunk, hogy ők minek
örülnének. Ha nincs konkrét el kép ze lé -
sünk, egy élmény- vagy ajándékutal -
vány, ajándékkosár is jobb, mint egy „jó
lesz ez” alapon vett használhatatlan a -
ján dék. Ne feledjük, hogy vannak sze -
mélyek, akiknek az ajándékot már az
ün nepek előtt át kell adnunk!
Fogadjuk meg, hogy idén környezetbarát
csoma golópapírt használunk!

GYŐRI RITA ÉS VIGH MERCÉDESZ ROVATA

Mindezekről bővebben:
facebook.com/Fitten Veresen

info@fittenveresen.hu • 70 311 0955

Életmód

A legszebb ünnep hangulatát is rombolhatja az az esztétikai
„élmény”, amit az alkalomhoz nem méltó alul-, esetleg túl -
öl tözöttség okozhat. Szakértőink segítenek abban, hogy
ilyen szempontból is méltó módon tudjuk zárni az évet.
Tiszteljük meg ruházatunkkal is barátainkat, hozzátarto -
zóinkat és nem utolsósorban: magunkat. 
HÖLGYEKNEK fontos alaposan megjegyezni, hogy az alkalmi
ruhák, ahogy a kifejezés is tükrözi, nem mindennapos, átlagos
ruhadarabok. Kicsit több, merészebb, mint amit hétközna -
pokon is viselnek a hölgyek. Az idei tél alkalmi divatját a ro-
man tikus csipke és a nagyvilági csillogás (gyöngyökkel,
kris  tályokkal) jellemzi. A még mindig trendi pánt nélküli ruhák
mellett, melyeket boleróval, kiskabáttal elegánssá tehetünk,
egyre többször bukkannak fel a különleges, finom csipkével
variált pánt-, hát-, és dekoltázs megoldások. Az örök fekete
mellett a kék, az ezüst, szürke, arany árnyalataival sem fog ha -
tunk mellé a színválasztásnál. Az estélyi ruha hosszát az alka-
lom határozza meg. Egy céges karácsonyi „bulira” rövid koktél
ruha illik, de ha „nagyvilági” szilveszteri bálba megyünk, lágy
esésű anyagokból készült, káprázatosan csillogó darabokkal
sem leszünk kirívóak. 

Ha valami nagyon egyedire, különlegesre vágynak a hölgyek,
ne csak álmodjanak róla, van lehetőség az elkészítésre is, de
eb ben az esetben előre kell gondolkodni, hiszen 2-3 napnál
több időre van szükség az álmok megvalósításához. 
URAKNAK Karácsonykor igazán elegáns az ünnep színeihez
iga zodniuk. Az ing, a nyakkendő, a díszzsebkendő színei le gye -
 nek: a piros, az aranysárga, a krém, esetleg egy visszafogot tabb
zöld. Az ékszer egyaránt lehet arany, vagy ezüst, de alaptétel,
hogy semmiképp se keverjük őket. Szilveszterre mindenképpen
öltözzünk fel a hétköznapokhoz képest elegánsabban, u gyan -
akkor mégis visszafogottan. Kiegészítőkkel fel dobhatjuk öl -
tözetünket, például: a díszzsebkendő, egy bohém nyak  ken dő,
nyakkendőtű, vagy mandzsettagomb csodákra le het képes. Ne
feledjük: rendezvényre frakk és szmoking illik, megfelelő ki egé -
szítőkkel: csokornyakkendő, spanyol öv, dísz zseb kendő.
Szakértőink egyöntetű javaslata: az ünnepek előtt mindenki
szánjon időt ruhatárának átnézésére. Bátran kísérletezzen,
ötleteljen és ha hiányzik valami, azt még most szerezze be. Ne
fe ledjük: ha az alkalomhoz illően öl tö zünk fel, akkor a családi
fotókat is szívesebben, büszkébben mutogatjuk majd másoknak.

NECZ RITA ÉS MOLNÁR JÁNOS ÖLTÖZKÖDÉSI TANÁCSADÓK

Hogyan öltözzünk az ünnepek alatt?
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Az életben sok véletlen van. A Ko má ro -
mi Tamás és dr. Jakab Gabriella íjász
há zaspár pályafutása is egy véletlennel
kez  dődött. Sok évvel ezelőtt a kará cso -
nyi né ze lődés közepette egy nagy sport -
üzlet polcán Tamás meglátott egy szá    má  -
ra mi ti  kus nak tűnő tárgyat, egy íjat. Per-
sze Gab riella – az élete párja – arrébb tes -
sé  kelte, hogy ilyen dolgokkal gye rekek
fog  lal koznak. Fájó szívvel és sok gyer-
 mek kori élménnyel a lelkében lemondott
róla. De nagy meglepetés érte, mert a ka -
rá  csonyfa alatt ott volt a megcsodált íj.
„Innentől nem volt megállás. Rengeteget
gyakoroltunk, mert ez a hobbi szeren csé re
mind a kettőnk szenvedélyévé vált. Kis idő
múlva egy íjász klubban találtuk magun -
kat, ahol az íjászat szakmai alapjait pro fi
edzők segítségével sajátíthattuk el. Egy
laikusnak fogalma sincs, hogy ez a kí vülről
talán egyszerűnek tűnő sport, meny nyire
összetett és izgalmas is egyben. Az íjász
technika elsajátítása sok év kitartó mun kájá-
nak eredménye – mesélték élmé nyei ket.
Természetesen fontosak az eredmények,
de mégis a fejlődés az, ami igazán moti -
váló számukra. Minden eredményüket

helyszűke miatt itt nem tudjuk felsorolni,
de a legkedvesebbeket mégis. 
Dr. Jakab Gabriella: Kétszeres Magyar
Országos Bajnok csigás pályaíjász sza-
kágban. A 2013-as Közép Európa Kupa
összesített első helyezettje. 2013-ban az
év sportolója női íjász kategóriában.
Komáromi Tamás: A 2014-es Közép Euró -
pa Kupa összesített 2. helyezettje, erre a
legbüszkébb és a 2012-es Budapest Baj -
noki címre. A 2014-es eredményei alapján
a Magyar Nemzeti Válogatott tagja lett
csigás pályaíjász szakágban. 
A csigás céllövő íj – mint ahogy a képen is
látható – eltér a mindenki által ismert tra -
di cionális formától. Lényegük első sorban

abban rejlik, hogy az íj meg fe szítése u -
tán keletkezett feszítő erő nem az íjászt
ter heli, hanem okosan kitalált csiga rend-
szerének köszönhetően ez az energia je -
lentősen  visszaesik, és csak az oldás
pillanatában szabadul fel újra
„A versenyzésünk igen költségigényes, a
gyakorlásunk a biztonsági szemponto kat
figyelembe véve pedig hely igé nyes. Sze -
retnénk megköszönni az ed zé seink nek
helyet biztosító Veresegyházi Kato nai
Hagyományőrző Egyesületnek, sze  mély
szerint Vastag Andrásnak, hogy befogad-
tak és helyet biztosítottak. E se gít ség nél -
kül a fejlődésünk nem lenne bizto sítva.
A szponzor kérdésben folya ma tos ke re -
sés ben vagyunk. Nagyon re  mél  jük, hogy
lesznek, akik felismerik a sportágban és
az eredményeinkben rejlő lehető ségeket,
hiszen szeretnénk minél tovább ver se -
nyez ni és fejlődni. Sok van még ben-
nünk, jó lenne, ha ez későbbi ered mé-
nyekben is megmutatkozhatna, amihez
támogatókra is szükségünk len ne.”
Ez egy gyönyörű és nemes sportág, biz-
tatnánk mindenkit, hogy minél többen
próbálják ki!

ÍJÁSZATVERESI ÍJÁSZOK EURÓPA ÉLVONALÁBAN!

ASZTALTENISZ

A GALAXIS SE. FEJLŐDÉSÉNEK
ÚJABB ÁLLOMÁSA

A Galaxis SE. Budapest Bajnokságban in-
du ló mindhárom felnőtt csapata a saját osz -
tályukban a dobogón helyezkedik el.
A Galaxis I. a 3. a Galaxis II. a 2. a Ga laxis
III. pedig szintén a 3. helyen áll.
A felnőtt bajnokságban bemutatkozott Már -
 ton Márk (16 éves) és nem is akár ho gyan,
mivel az eddigi nyolc egyéni mér kő zéséből
hetet meg is nyert.

SIKERES KISTÉRSÉGI AMATŐR
ASZTA LITENISZ VERSENY

2014. november 9-én reggel 8-tól este 9-ig
nagy volt a sürgés-forgás a Mézesvölgyi Is -
ko la  tornacsarnokában, a GA  LAXIS Aszta li -
t  enisz Klub szervezésében és a Ve  res egy ház
Város Önkormányzata támogatásával meg -
rendezett Kistérségi Ama tőr Asztalitenisz
versenyen.
A 9 egyéni és a 2 páros kategóriába 127 ne -
vezés érkezett. A legfiatalabb ver seny ző 8,
a legtapasztaltabb 76 éves volt.
A szervezők magas színvonalú munkájá-
nak köszönhetően a verseny évről évre
egyre népszerűbb ezért nem is meglepő az
idei év 127-fős rekord nevezési létszáma.
Eredmények:
Leány 1. korcsoport: (2002–)
1. Letanóczki Dalma (Veres., Galaxis AK)
2. Sándor Petra (Veresegyház)

3. Csányi Zsófia (Veresegyház)
3. Horváth Boglárka (Veres., Galaxis AK)
Leány 2. korcsoport: –2001)
1. Csányi Orsolya (Veres., Galaxis AK)
Fiú 1. korcsoport (2002–) 
1. Őzse Gergely (Dunakeszi)
2. Juhász Balázs (Dunakeszi)
3. Cserey Bálint (Erdőkertes, Galaxis AK)
Fiú (1999–2001)
1. Szabó Tamás (Veresegyház, Galaxis AK)
2. Scherzinger Rafael (Szada) 
3. Boros Máté (Göd)
Fiú (1996–1998)
1. Márton Márk (Csomád, Galaxis AK)
2. Szabó Tamás (Veresegyház, Galaxis AK)
3. Keszei Dávid (Veresegyház, Galaxis AK)
Gyermek páros:
1. Őzse-Juhász (Dunakeszi)
2. Szabó-Scherzinger (Veres., Galaxis
AK/Szada)
3. Keszei-Cserey (Veres., Erdők. Galaxis AK)
Felnőtt női egyéni:
1. Fülekiné Keresztes Orsolya (Veres.)
2. Szabóné Makai Emma (Veres., Galaxis AK)
3. Simonné Lois Csilla (Veresegyház)
Különdíj: Letanóczki Dalma 
Férfi hobby kategória:
1. Zagyvai István (Dunakeszi)
2. Papp László (Veresegyház, Galaxis AK)
3. Endre Tibor (Veresegyház, Galaxis AK)
Férfi amatőr I:
1. Ausmann Miklós (Hévizgyörk)

2. Bedron János (Veresegyház)
3. Németh Zoltán (Aszód)
Férfi amatőr II. (Megye A, BP. Kerület 1.):
1. Tóth Gyula (Gödöllő)
2. Dr. Czóbel Szilárd (Veresegyház)
3. Sztranyan János (Vácrátót, Galaxis AK)
Összevont páros, 16 páros induló!:
1. Ausmann-Németh (Hévizgyörk)
2. Komáromi-Dr. Czóbel (Veres., Galaxis
AK-GEAC)
3. Bohus-Mókus (Veres.-Vácduka, Galaxis AK)
Köszönjük támogatóink segítségét, akik nél -
kül ez a verseny nem jöhetett volna lét re:
Veresegyház Város Önkormányzata, But-
 ter fly Mo. Kft., Sztranyan János, Ko má ro -
mi Tamás, Sárosdi István, Talpallak-Sarkal-
lak, Horváth Lóránt, Ignátz Lajos, Cserey
Zoltán, Gombai Cukrászda, Erzsó Zöldség-
Gyümölcs, Wellcamino, Hovatovább Jóga -
li get, Hiriczkó Ede, PrintPolice. 

LETANÓCZKI ISTVÁN SZERVEZŐ
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A tajcsi egy belső stílusú kínai harc mű -
vé szet, a tudat és a belső energia tudo -
má nya. A tajcsi gyakorlás a test és a tudat
összehangolása és ellazítása által fejleszti
a belső erőt és egyensúlyt. A tajcsi alap -
el veit 2500 évvel ezelőtt Lao Ce fektette
le. A tajcsi az évszázadok alatt lágy, lassú
mozgássorrá fejlődött, melyet a tudat
összpontosítása és a légzés irá nyít. 
Veresegyházon – három év folyamatos
munka után kialakult stabil csapatra ala -
pozva – 2014 őszén alakult meg a Panda
Tajcsi Sport Egyesület Kemechey Edina
ve zetésével. Az alapcsapat kitartása, lel -
ke sedése, azóta is töretlen, mely további
tagokat vonz az egyesületbe.
„A taichi mozgásforma, energiatan, filo -
zó fia és az egyik legmagasabb szintű harc -
művészet is. Nagyon sok jótékony hatása
van az egészségre, az egészség megelő zés -
re, fenntartására és a rehabilitációra. Fo -
lyamatosan növeli a hajlékonyságot, a
fi  zi kai erőt, ugyanakkor tudatosítja a lég -
zést és harmonizálja a test mozdulatait.
Minden korosztály számára ajánlott, hi -
szen nem szükséges semmilyen elő kép zett -
ség.” – mondja Kemechey Edina az egye  -

sület ve ze tője. Az elmondottakat meg  e rő  sí -
tette mind azok egybehang  zó véle mé nye, akik
ezt a nagyon ér de kes és meg nyug  tató sportá-
gat vá  lasztották hobbiju k nak. Elmon dásuk
szerint a las sú mozdulatok ella zítot ták az
elméjüket, testüket, a kon  cent rációjuk je -
len tősen ja vult és a meg nyug tató zene és
lég zés hatására a stressz je lentősen oldó-
dott a testükben. 
A Panda Tajcsi csapathoz folyamatosan
csat lakozhatnak az ér deklődők, minden
hónap első péntekén ingyenes nyílt ed zést
tartanak, ahol a gyakorlatok ki pró bá lásával
betekintést kaphatnak arról, hogy miről is
szól ez a szép sport. Bővebb információ:
Kemechey Edina,  +36 30 546 1572

SPORT – JITSU
ORSZÁGOS BAJNOKSÁG

JÁSZBERÉNYBEN!

2014. november 8. Jászberényben ren-
dez ték meg a 2014-es év Sport – Jitsu Ma -
gyar Bajnokságot. A Veresi Küzdő sport
Egyesületet két harcos képviselte és
mindkettő bajnoki címet szerezett. Gaál
Bendegúz, aki egy korosztállyal maga-
sabb kategóriában indult, magabiztos
versenyzéssel lett aranyérmes, csak úgy,
mint Németh Szabolcs.
EGY HÉTVÉGE, KÉT ORSZÁGOS BAJ -
NOKSÁG! 2014. november 15-én Buda -
pesten a Hon   véd SE. rendezte a DIÁK C
országos bajnokságot.
Egyesületünket, a Veresi Küzdősport
E gye sületet Molnár Balázs képviselte.
Ba zsi kissé megilletődötten küzdött első
országos versenyén, ami a 7. helyhez volt
elég. Balázs tudása alapján a legjobb há -
romba tartozik, és hisszük, ha meg szok -
ja a nagy versenyek légkörét, még na  gyon
sokszor örülhetünk majd a sike rei nek.
November 16-án vasárnap az UTE-ban
versenyeztek judósaink a felnőtt II. osz tá-
lyú országos bajnokságon. Csapat ka pi -
tányunk Huszti András képviselte szí -
neinket. András korát tekintve – már sen-
ior korú, mégis vállalta a megmérettetést
a fiatalokkal. (Nagy tisztelet érte!) Csak a
későbbi győztes állította meg őt, itt in-
tésekkel maradt alul, a többi három mér -
kő zését dobásból szerzett ipponnal fe-
 jez te be idő előtt.
Nagyon szép küzdelmeket vívott, bronz -
érméhez szívből gratulálunk.

JUDÓSAINKNAK
ARANYESŐ ETYEKEN

November 22-én az Etyeken megrende -
zés re került Giri Sport (Kettlebell) ver se -
nyen a Veresi Küzdősport Egyesület
Cross- Training szakosztályát négy ver -
seny ző 11 versenyszámban kép vi selte,
ahol derekasan helyt is álltak. 
Kuhár Adrienn és Némethné Kovács
Ro  zália egyaránt egy-egy arany és ezüst -
éremmel lett gazdagabb.
Burányi Viktor három versenyszámban,
Ilyés Gyula pedig négy versenyszámban
győzedelmeskedett. 
Így összességében kilenc arany, és két
ezüst, gratulálunk a CSAPATNAK! 

JUDÓMI IS AZ A TAJCSI?
SPORT, TERÁPIA, HARCMŰVÉSZET?

TAJCSI

KICK-BOX

DIÁKOLIMPIAI
BRONZ

KARATÉBAN
A Veresi Karate SE tanítványa Koczfán
Martina a 2014. november 15-én Sziget-
szentmiklóson, a 6 küzdőtéren közel 500
versenyző részvételével megrendezett
XIX. WKF Karate Diákolimpián 3. he lye -
zést ért el Kumitében (Küzdelemben). 
Kategóriájában 12 versenyző indult.  
Az egyesületből még Kővári Péter vett
rész, aki bíróként volt jelen ezen a ran-
gos eseményen.

EDZŐ: SZALAY ZSOLT

KARATÉKÁINK MESTERE
SVÁJCBAN JÁRT

2014. november 8-9-én Svájcban tartott
Yasunari Ishimi sensei 10. Danos kara te -
mes ter edzőtábort. Magyarországról he -
ten vet tek részt a kurzuson, köztük Sza  lay
Zsolt a Veresegyházi Karate Egyesület ve -
ze tője is. Beszámolójából tudjuk, hogy
szomba ton és vasárnap is  két-két edzést
tar tott a mester. Kis bemelegítés illetve az
előre kijelölt formagyakorlatok (5 kü lön -
böző kata = formagyakorlat) technikáit
gyakorolták, majd minden edzés végén a
formagyakorlatoké volt a fő sze rep.
A ta  nul takból tanítványai is sokat profi -
tál nak majd az edzéseken. 

DOBOGÓS HELYEZÉSEK A PRÁGA
OPEN KICK-BOX VERSENYEN

Október végén Prágában, az Arena Spar -
ta-ban rendezték meg Cseh Kick-Box
Open-t, ahol a népes mezőnyben a vere-
segyházi kick-boxosok is ott voltak és
igen szép sikereket értek el.
Eredmények: Bordás Annamária I. he -
lye zés, Kunya Noel II. helyezés, Alkonyi
Anna III. helyezés.      Edző: PAPP ATTILA

KARATE
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KÉZILABDA

ÚSZÁS

Férfi Felnőtt (Megyei bajnokság)
2014.10.26.
Tököl VSK II. – Veresegyház VSK 25-37
2014.11.02.
Veresegyház VSK – Ráckeve VKSK 32-27
2014.11.08.
Hatvan KSZSE – Veresegyház VSK 23-30
2014.11.16.
Veresegyház VSK – Dunakeszi KUSE 27-33

Férfi Junior (Megyei bajnokság)
2014.10.25.
Tököl VSK II. – Veresegyház VSK 25-38
2014.11.02.
Veresegyház VSK – Ráckeve VKSK 44-32
2014.11.08.
Hatvan KSZSE – Veresegyház VSK 21-27
2014.11.16.
Veresegyház VSK – Dunakeszi KUSE 38-28

Fiú U14 (Országos Gyerek bajnokság Pest
Megyei Régió)
2014.11.09.
Csömöri KSK – Veresegyház VSK 26-15
2014.11.09.
Veresegyház VSK – Dunakeszi KUSE 12-32

Fiú U12 (Országos Gyerek bajnokság Pest
Megyei Régió Északi csoport)
2014.11.15.
Veresegyház VSK – Solymári SC 22-22
2014.11.15.
Szentendrei KC – Veresegyház VSK 27-16

Fiú U10 (Országos Gyerek bajnokság Pest
Megyei Régió)
2014.11.08.
Veresegyház VSK – Kántor Anikó SE 16-7
2014.11.08.
Főnix ISE – Veresegyház VSK 17-11

VÍZILABDA

AZ OCTOPUS BVSE EREDMÉNYEI
November 8-9-én sűrű programja volt az
Octopus SE-nek. November 8-án a ser dü -
lő csapat Nagyváradra utazott, ahol saj -
nos kettős vereséget szenvedtek, de na -
  gyon szorgalmasan dolgoztak. Decem-
 berben Nyíregyházán a folytatás, ahol
lehet javítani!
A felnőtt csapat viszont 9-én este a Sem-
melweis otthonában 12-10-re nyert na -
gyon küzdelmes és verekedős meccsen
erős bírói „ellenszél” ellenére is. Sajnos
egyik „gladiátorunk”, aki nagy mérték-
ben hozzájárult a győzelemhez meg is
sérült víz alatti rúgás miatt, neki jobbu -
lást kívánunk!
Ezzel csapatunk az 5. helyen áll a 11
csa   patos csoportban, pont egyen lő  ség gel
a 4. helyezett csapattal. PÁSZTOR ATTILA

Az ötödik alkalommal megrendezett úszóver -
se nyen két csapattal vettek részt úszó ink. Az
eredmények önmagukért be szél nek. Az ered-
mény hirdetés alig múlt el úgy, hogy ne han -
goz zék el Veresegyház neve. A sok szép ered -
ménynek köszönhetően az össze tett pont-
versenyben egyik csapatunk az élen, míg a
másik csapatunk a harmadik helyen zárt.

I. KORCSOPORT FFI
SZABAD (33m) 1. Kárpáti Máté 
II. KORCSOPORT NŐI
HÁT (33m) 2. Kálmán Dorka, 3. Kovács Enikő
MELL (33m) 1. Cseh Zsófia, 2. Elekes Tamara
GYORS (33m) 1. Cseh Tamara, 2. Elekes Tamara
III. KORCSOPORT FFI
HÁT (33m) 2. Kárpáti Ákos, 3. Bálványos Szilárd
MELL (33m) 3. Jankov Milán
III. KORCSOPORT NŐI
HÁT (33m) 1. Szász Anna
PILLANGÓ (33m) 1. Batizi Emese, 2. Ferencz Janka
GYORS (66m) 2. Batizi Emese
IV. KORCSOPORT FFI
HÁT (33m) 1. Ombódi Zsolt, 2. Kaposi Márton Bálint
MELL (33m) 2. Ferencz Domonkos, 3. Tóth Márton
PILLANGÓ (33m) 1. Kapitány Csongor, 2. Ombódi
Zsolt, 3. Szittya Dániel György
GYORS (66m) 1. Vajkovics Ferenc, 2. Kapitány
Csongor, 3. Kiss Dominik
IV. KORCSOPORT NŐI
HÁT (33m) 2. Bunda Bíborka
MELL (33m) 1. Lengyel Rebeka Helga, 2. Szelényi
Dóra, 3. Tomes Noémi
PILLANGÓ (33m) 1. Kovács Réka, 2. Kelemen
Dorottya
GYORS (66m) 1. Kovács Réka, 3. Lengyel Rebeka
Helga
V. KORCSOPORT FFI
HÁT (66m) 1. Horváth Mátyás
GYORS (66m) 2. Horváth Mátyás
PILLANGÓ (66m) 1. Ferencz Ábel

GYORS (100m) 2. Ferencz Ábel, 3. Jankov Milán
MELL (100m) 2. Jankov Máté
V. KORCSOPORT NŐI
HÁT (66m) 2. Patócs Dóra
GYORS (66m) 1. Király Anna, 2. Lengyel Inez
PILLANGÓ (66m) 1. Zsigmond Anna, 2. Dió szegi
Kata
GYORS (100m) 1. Király Anna, 2. Zsigmond Anna,
3. Diószegi Kata
MELL (100m) 1. Lengyel Inez, 3. Patócs Dóra
FELNŐTT KORCSOPORT FFI
GYORS (100m) 1. Varró Bálint
GYORS (1000m) 3. Jankov István
Jó helyen végzett még: Kálmán Dorka, Ko vács
Enikő, Lesták Ármin, Tóth Ákos, Szabó Márk, Zsig-
mond Soma, Szittya Marcell Kris tóf, Pénzes Zsó-
fia, Ferencz Janka, Szász An na,  Rudolph Bence,
Kiss Dominik, Pénzes Már ton, Kaposi Márton Bá -
lint, Szittya Dániel György, Tóth Márton, Ferencz
Domonkos, Dalanics Fanni, Molnár Kinga, Csányi
Zsófia, Bunda Bíborka, Kelemen Dorottya, Sze -
lényi Dóra, Tomes Noémi, Kiss Kocsárd Bene dek,
Csányi Orsolya, Dávid Alexandra, Kiss Viktó ria
Marianna
CSAPAT VÁLTÓ NŐI-FFI
1. Veresegyház „A”, 3. Veresegyház „B”, 5. Veres-
egyház „C”
A PONTVERSENY VÉGEREDMÉNYE
1. Veresegyház VSK 365 pont
3. Veresegyház Trimackók 162 pont

ÚSZÓINK MINDENT VITTEK!
V. V-8 Kupa Integrált Úszóverseny Szentendre

2014. november 16.

KÉZILABDA SZAKOSZTÁLY EREDMÉNYEI:

LÁTVÁNYOS
VÍVÓBEMUTATÓ 

A veresegyházi Waldorf Iskola színvona -
las és színes Márton-napi programso ro -
zatot szervezett november 9-én a Fő
té  ren. En nek keretében, a szervezők
meg  hívására a veresegyházi vívók lát vá -
nyos és változatos bemutatót prezentál-
tak az érdek lődők szá má ra.
A dobogón a fiatal tanítványok és mes te -
 re ik, Beszédes Zoltán és Szakmáry Sán-
dor, a sport iránt érdeklődők szá má ra, az
ala pok tól az összetettebb akciókig mutat-
ták be a vívás tudnivalóit, szépsé geit és iz-
galma it. A rész le  tes bemutató so rán a
nézők meg ismerkedhet tek a fegy ve rek -
kel, a moz gás sajátos sá gaival és a küz de -
lem sza bá lyai  val. A bemuta tó vé gén egy
kezdők szá   mára beszerzett felsze relés
segítségével az érdeklődő gyer  me kek is
kipróbálhatták a szabályszerű ví vást. 
További hír a vívók háza tájáról, hogy a
sportfejlesztési támogatás keretében,
szö  vetségi támogatással, elismerésül az
eddigi kiemelkedő utánpótlás nevelő
mun káért, a Fabriczius József Általános
Iskola felújított tornatermében kiépítet-
tek 6 vívó pástot és egy találatjelző rend-
szert, ami minőségi ugrást jelent a helyi
vívás oktatásában és az edzés felté te lei -
ben. 2014. november 23-tól újra a régi is -
kola „új” tornateremében folytatják a
ví   vók az edzéseiket és ide várják az ér -
deklődőket is, minden nap 16.00 órától.
GYERE TE IS VÍVNI!   

VÍVÁS
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TRIATLON

Sporttal kapcSolatoS
híre, kéréSe, kérdéSe van?
keresse Baranyó cSaBa rovatvezetőt!

e-mail:
sportreferens@veresegyhaz.hu

telefon: 20 9749 686

A VERESEGYHÁZ VSK LABDARÚGÓ
SZAK OSZ TÁLY EREDMÉNYEI:

Felnőtt (NB.III. Keleti csoport)
2014. 10. 26.
Veresegyház VSK – Termálfürdő
Tiszaújváros FC 3-0
2014. 11. 01.
Putnok FC – Veresegyház VSK 6-1
2014. 11. 09.
Veresegyház VSK – Cigánd SE 1-3
2014. 11. 16.
Gyöngyösi AK-Ytong – Veresegyház VSK 0-0
U21 (MLSZ II. osztályú utánpótlás bajnok-
ság Közép-Keleti csoport)
2014. 10. 25.
Veresegyház VSK – Csepel FC SE U19 0-2
2014. 11. 01.
Gyöngyös AK – Veresegyház VSK 1-3
2014. 11. 08.
Veresegyház VSK – Rákosmente KSK 1-0
2014. 11. 16.
Maglódi TC – Veresegyház VSK 4-5
U17 (MLSZ II. osztályú utánpótlás bajnok-
ság Közép-Keleti csoport)
2014. 10. 25.
Veresegyház VSK – Csepel FC SE U16 4-1
2014. 11. 01.
Gyöngyös AK – Veresegyház VSK 7-1
2014. 11. 16.
Maglódi TC – Veresegyház VSK 1-3
U15 (MLSZ II. osztályú utánpótlás bajnok-
ság Közép-keleti csoport)
2014. 10. 28.
Csepel FC SE – Veresegyház VSK 7-4
2014. 10. 29.
Dunaharaszti MTK - Veresegyház VSK 0-1
2014. 11. 02.
Veresegyház VSK – Bp. Honvéd MFA 2-10
2014. 11. 09.
FC Hatvan – Veresegyház VSK 2-0
2014. 11. 09.
Veresegyház VSK – Maglódi TC 0-4
U14 (MLSZ II. osztályú utánpótlás bajnok-
ság Közép-keleti csoport)
2014. 10. 28.
Csepel FC SE – Veresegyház VSK. 3-4
2014. 10. 29.
Dunaharaszti MTK – Veresegyház VSK 12-0
2014. 11. 02.
Veresegyház VSK – Bp. Honvéd MFA 0-9
2014. 11. 09.
FC Hatvan – Veresegyház VSK 3-0
2014. 11. 09.
Veresegyház VSK – Maglódi TC 0-6
Öregfiúk
2014. 10. 27.
Veresegyház VSK – Kistarcsai VSC II. 12-0
2014. 11. 10.
Isaszegi SE – Veresegyház VSK 3-1

LABDARÚGÁS VERESI FUTÓKÖR

2014. november 15-én Szadán a Székely
Bertalan Általános Iskola adott otthont a
36. Pest megyei nyílt országos egyéni
sakk verseny sorozat 3. forduló küz del -
mei nek. A versenyen összesen 58 sak ko zó
indult. A veresegyházi  Fabriczius József
Általános Iskolából 24 fő ver seny zett.
Eredmények:
LÁNY II. korcsoport:
5. Gubrán Alexandra, 6. Ródler Kinga
LÁNY III. korcsoport:

2. Székely Borbála, 4. Horváth Lilla Réka,
5. Kapitány Zsófia, 6. Nádasi Kinga
FIÚ I. korcsoport:
4. Voith András
FIÚ II. korcsoport: 
8. Horváth Ákos, 11. Schmidt Bálint
FIÚ III. korcsopor: 
9. Nagy Milán
Az I. és II. korcsoport külön versenyzett a
III.-IV.-V. korcsoport egy mezőnyt alkotott. 

BREITENBACH ZOLTÁN SAKKTANÁR

2014. október 25-én a MOB Sport XXI.
Utánpótlás-nevelési Program keretein
be lül a Veresegyház VSK triatlon szak -
osztálya – mint Nemzeti Triatlon Köz -
pont minősítésre pályázó tagegyesület –
bonyolította le a régió triatlonistáinak
kerékpáros- és erőfelmérőjét. Az ese mé -
nyen 11 egyesület 44 legjobb ver seny ző -
je vett részt, akiket 14 edző kísért el a
meg mérettetésre.
A résztvevők két csoportban teljesítették
a szintfelmérő feladatait. A kerékpáros
ügyességi pálya Erdőkertesen került
kialakításra, ahol Hegedűs Gabriella és
Varró Bálint koordinálta a munkát. A
ver senyzőknek egy bójákkal kijelölt,
összetett akadálypályát kellett időre tel-
je síteni a lehető legkevesebb hibapontot
– például lábletételért vagy bója fel-
lökésért – összegyűjtve. A csoport másik
fele a Mézesvölgyi Általános Iskola tor-

natermében végezte az erőfelmérést
Szal ma Róbert, Szegedi Attila, Szegedi
Sára és Jankov István irányításával, il-
letve felügyeletével. Itt öt feladatot kel-
lett a sportolóknak teljesíteni: súly pont -
emelkedés, szekrényen hason fekve füg -
gőlegesből vízszintesig történő törzs e -
me lés, fekvőtámasz, felülés, hajlított
kar ral függeszkedés. A törzsemelés ese -
tében az egy perc alatt végzett szabályos
gyakorlatok száma, a felülés és a fekvő -
támasz vonatkozásában az időkorlát nél -
kül elvégzett összes szabályos gyakorlat,
míg a függeszkedésnél a testhelyzet ki-
tartásának időtartama került feljegyzésre
eredményként.
A felmérő végeztével a Tópart ven dég lő -
ben láttuk vendégül a résztvevőket, ahol
jó hangulatú, kötetlen beszélgetéssel
zár tuk a napot.
SZEGEDI ATTILA A TRIATLON SZAKOSZTÁLY ELNÖKE

DIÁKSPORT – SAKK

2014. november 15-16-án Siófokon több
mint 25 fővel képviseltük futókörünket az
idei utolsó nagy országos futóversenyen.
A többféle táv közül legtöbben a félmarato -
ni versenyen indultak, akik közül hatan
életükben először futották le ezt a távot. De
in dultunk 7, 14 és a két nap alatt teljesít-
hető 42 km-es távon is. Futóink többsége
egyéni csúcsot futott és a szokásos csopor-
tos szur kolás sem maradhatott el. A család -
tagokkal megerősített szurkolói csapat
mindenhol ott volt, hogy a fáradó futóknak
újabb energiákat adjon. Aki eddig nem is-
mert minket, az a hétvégi futás után már
biztos tudja, hogy kik is vagyunk, mert a
hely  színi műsorvezető olyan sokszor kia-
bál ta, hogy „Hajrá Veresegyház!”. Futóink
egy 6 fős csoportja együtt futotta végig a tel-
 jes félmaratoni távot, hogy így támogassák
egymást és az első félmaratoni távot futó
társaikat. A végén pedig kéz a kézben fu-
tottak be a célba, ahol egy forgatócsoport
azonnal körbevette őket egy interjú erejéig.

„Ahogy ráfordultunk a célegyenesre, már
nemcsak a lelkünk ért össze, de kezeinket
is szorosan a másikéba kulcsolva halad-
tunk a célvonal felé. Álomszerű volt az e -
gész! Meglátni Veresi Futókörös társaink
arcát, ahogy ünnepelnek minket, a han-
gos bemondóból visszahallani csapatunk és
saját magunk nevét, leírhatatlan érzés volt!
Ez a nap örökre belevésődött a szívembe!”
– mondta Emese az egyik csapattársunk.
Csodás hétvége volt. Gratulálok minden fu-
tónak és szurkolónak! 

ERŐS ISTVÁN A VERESI FUTÓKÖR VEZETŐJE

A VERESI FUTÓKÖRÖSÖK A BALATON MARATONON
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Telefon/fax:

(28) 404 651
2111 Szada,

Dózsa György út 166.
(a VIDautó önkiszolgáló autómosójának

emeletén, a főút mellett)

Most váltson könyvelőt!

KAPPA

KÖNYVELŐIRODA
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ORTOPÉD RENDELŐ FELSŐGÖDÖN
Dr. Straub Ákos ortopéd-, traumatológus,

általános sebész főorvos és sportorvos
• Mozgásszervi betegségek kezelése
• Gyógyászati segédeszközök, gyógycipők felírása 
• Szemölcsök, anyajegyek és egyéb bőrhibák

hegmentes eltávolítása
• Visszér és benőtt köröm hatékony kezelése
• Ízületi ultrahang vizsgálat
• Sportorvosi ellátás
• Térdízület hyaluronsavas kezelése ambulánsan
• Csecsemők és gyermekek ortopédiai szűrése 

Egészségügyi pénztárak szerződött partnere.
Akadálymentesített rendelő

Rendelési idő: kedd: 16–20 óráig, szombat: 9–14 óráig 
2132 Göd, Jósika u. 29.• Bejelentkezés: 06 20 493 1593, 06 27 331 818

www.drstraub.hu
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koBalt Ingatlan
1132 Budapest, Victor Hugo u. 32.

www.kobalt.lc.hu

vereSegyháZ SZadaI út 17/B
(citroen Szalonnal pont szemben, világoszöld homlokzat alatt)

telefon: 06 20 429 1235 • 06 20 444 0020
nyitva tartás: hétfő–péntek  8–16   szombat  8–13

Boneker MBnk kft.

kerítéS centruM

akcIóS  terMékeInk!
Fagyálló  csemperagasztó 1000 Ft
Flexibilis  csemperagasztó 2290 Ft
Beltéri falfesték 12 l 3999 Ft
Lazúr  (több színben) 0,9 l 2580 Ft
Beltéri színezett falfesték, mosható,

csepegésmentes, több színben 2,5 l                                 3990 Ft

SZínkeveréS
Fonott-, Hegesztett-, Táblás kerítések, Oszlopok, Lamellás kerítés,

Ágyásszegély, Vadászkerítés stb. Nádszövet, Nádpadló, Sörpad, Hinta
Gipszkarton rendszer, Rigips, Széria, SW, Purhab, Sziloplast, Akril,

Homlokzati szigetelő rendszer, XPS lap, Nehézlemez
Üveg-, Kőzetgyapot, Ragasztók, Vakolatok, Gipszek

Terméskő, Kőfugázó, Esztrichbeton, Falazó-, Vakolóhabarcs

kedvező áron, rugalmas és gyors kiszállítás, akár Ingyen is!

Meghitt, Békés Karácsonyi Ünnepeket,
és Sikeres Új Esztendőt kívánunk!

Minden kedves Ügyfelünknek
megköszönve egész éves együttműködésüket 
Békés karácsonyt és boldog új évet kíván

a Kobalt Ingatlanforgalmazó Kft.
nevében Balázs István ügyvezető

Terebesi Andrea és Nagy Éva üzletkötők

2015-ben is várjuk megkereséseiket.

Terebesi Andrea
ingatlan szakértő

KOBALT Ingatlan Kft.

+36 70 631 2368

andrea.terebesi@gmail.com

HIRDESSEN NÁLUNK!
Veresegyház Város Önkormányzata
megbízásából kiadja KOVÁCS PÉTER
ISSN 2060-0135
Szerkesztőség: 2112 Veresegyház, Fő út 35.
E-mail: veresikronika@veresegyhaz.hu
www.veresegyhaz.hu
www.facebook.com/veresegyhaz.varos
.hivatalos.oldala
Telefon: 30 9304 831
Főszerkesztő: KOVÁCS PÉTER
Fotó: LETHENYEI LÁSZLÓ
Kultúra: VERÉB JÓZSEF rovatvezető
Sport: BARANYÓ CSABA rovatvezető
Nyomda: BEREI ÉS TSA. KFT.

decem
ber 1–2

3.

minden n
ap 10-1
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Lelátókkal és műfüves pályákkal bővült
a Veresegyházi Sportkör

Emeletráépítéssel bővült a Fabriczius József Általános Iskola

Két új körforgalommal, megújult közúttal
és sok új úttal gazdagodott a város

2014-ben épültek...

Új épületszárnnyal bővült
a Kálvin Téri Református Általános Iskola


