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Megszépült a Fabriczius József Általános Iskola.
Képünkön a felújított és kibővített szárny új bejárata.

Ajánló
Eseménynaptár
február 27. péntek, 19.00
Ne most, drágám!
– új szereposztásban
•
március 5. csütörtök, 19.00
Minden kezdet nehéz – hát még
a versenyzongora
(a váci Dunakanyar Színház
vendégjátéka)
JEGYIRODA:
Innovációs Centrum „B” recepció
(Veresegyház, Fő út 45-47.)
JEGYINFO: 70 371 7838
veres1szinhaz.hu
facebook/veres1szinhaztarsulat

SZÍNHÁZI KVÍZ!!!
a Veres 1 Színház
és a Veresi Krónika közös játéka

Agatha Christie: Az egérfogó – a sztori
1. Mi a neve annak a panziónak, ahol a krimi
játszódik?
2. Miért vannak a panzió szereplői elzárva a
külvilágtól?
3. Honnan értesülnek a panzió lakói a londoni
gyilkosságról?
A helyes válaszokat a Veres 1 Színház
Facebook oldalának –
www.facebook.com/veres1szinhaztarsulat –
„Agatha Christie: Az egérfogó – a sztori”
című jegyzete rejti.
A helyes megfejtők között a darab
bérletszünetes előadásainak egyikére
2 db tiszteletjegyet sorsolunk ki.
A válaszokat a veresikronika@veresegyhaz.hu
címre, vagy a www.facebook.com/veresegyhaz.varos.hivatalos.oldala Facebook oldalon
privát üzenetben szíveskedjenek elküldeni.
A győztes nevét a Veresi Krónika márciusi számában, illetve a színház Facebook oldalán
hozzuk nyilvánosságra.
Beküldési határidő: 2015. február 28.

Januári játékunk nyertese:
AGÓCS PÉTER
Nyereménye 2 db tiszteletjegy
Az egérfogó című krimi március 28-i
veresegyházi bemutató előadására.

február 14. 18:30
Ezerkincs Tavaszcsalogató Bál
Váci Mihály Művelődési Ház
•
február 15. 16.00
Kolompos Családi Táncház
Váci Mihály Művelődési Ház
•
február 25. 15.00
Szavalóverseny Éli Nórával
Szabadidős és Gazdasági Innovációs
Centrum konferenciaterme
•
március 6.
Takács József posztumusz kiállítása
Szabadidős és Gazdasági Innovációs
Centrum
•
március 6.
Kárpátia koncert
Váci Mihály Művelődési Ház
•
március 8.
Nőnap
Mézesvölgyi Általános Iskola
•
március 13. 15.000
Ki mit tud? elődöntő
Váci Mihály Művelődési Ház
•
március 14.
Gyermek és felnőtt táncház
Szabadidős és Gazdasági Innovációs
Centrum
•
március 14. 19 óra
Moliere: A szerelem, mint orvos
A Színskála stúdió előadása
Rendező: Ácsné Csáki Ildikó
Váci Mihály Művelődési Ház
•
március 14.
Honvéd tábor a Búcsú téren
•
március 15. 10 óra
Megemlékezés – 1848 március 15.
Városi ünnepség
•
március 15-16-17.
Medveébresztő a Medveotthonban
•
március 16-17.
Nemzetközi kutyafogathajtó verseny
a Medveotthonban

Sportesemények
KÉZILABDA
HANDBEAR KÉZISULI
U14 lányok, Pest Megyei Kupa 3. forduló,
Dunavarsány 2015. 02. 14.
VVSK
FELNŐTT FÉRFI BAJNOKI MÉRKŐZÉSEK
KSE II. – Veresegyház VSK • 2015.02.22.
Veresegyház VSK – Gödöllői SK • 2015.03.01. 11:00
Tápiószele SC – Veresegyház VSK • 2015.03.08.

•

ZUMBA
Bemutató ingyenes zumba óra
február 14. szombat
Mézesvölgyi Általános Iskola tornaterme

•

FANATIC DOG SPORTS TEAM
2015. évi Belga Juhász világbajnokság
válogató versenyei
2015. március 7.
Köztársaság kupa, open agility,
open jumping futamok
Tordas: TordasZoo lovarda
2015. március 14-15.
FCI-EO válogatók, 3 open agility és 3 open
jumping futam, Szigetszentmiklós

•

TÁNC
Magyar Táncbajnokság
Szigetszentmiklós, Városi Sportcsarnok
február 7-8. illetve 21-22.
Kezdő tánctanfolyam
február 27. • Sway Tánciskola, Mogyoródi út

•

DARTS
Darts Országos I. oszt Soft csapat bajnokság
1. forduló
február 7. • Budapest
Steel Országos csapat bajnokság 1. forduló
február 21. • Budapest

•

LABDARÚGÁS
NB/III Keleti csoport bajnoki forduló
február 28. • Jászberény – Veresegyház

•

TÖMEGSPORT
Városi családi futóverseny
március 15.
Veresi Futófeszt
Országos utcai futóverseny fél maratoni távval!
április 12. • Veresegyház
Bővebben: www.futofeszt.hu

•

KARATE
02.07. • Vidék Wadoryu karate magyar
bajnokság
02.21. • XX. Halom kupa Tököl
02.28-03.01. • Nyitott Tavaszi karate edzőtábor,
Veresegyház Váci Mihály Művelődési Ház
03.07. • Szigethalom
XX. Tatami Team nemzetközi karate verseny

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.
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A hónap témája
Befejeződött a Fabriczius József Általános Iskola
felújításának II. üteme
2014 márciusában kezdődtek a felújítási és emeletráépítési munkák a Fő
úti, az északi és a középső szárnyban. Kivitelező a PRÍM Építő Építőipari
Kft volt. Mindhárom szárny meglévő tantermeinek, folyosóinak korszerűsítése, valamint a tornaterem és a zuhanyzók, öltözők felújítása mellett
kialakításra került az új iskolai könyvtár, egy tágas zsibongó kültéri terasszal és az emeletráépítés keretében 8 új tanterem, továbbá 2 idegen
nyelvi labor. Az esti gimnázium igazgatói és tanári szobája is a felső szinten kapott helyet. A bővítés és felújítás teljes költségét az
önkormányzat fedezte, melynek összege bruttó 550 millió
forint.

Veresegyházon értekezett
28 iskola igazgatója
Az iskolák állami fenntartásba vételével
Veresegyház önkormányzati iskolái
2013-tól a Gödöllői Tankerület felügyelete alá kerültek. Ez a tankerület az ország
legnagyobb tankerülete. Idetartozik 28
közoktatási intézmény, köztük általános
iskola, gimnázium és zeneiskola, 1300
pedagógus és közel 15 000 tanuló. E tankerület igazgatója Pánczél János, aki ez
alkalommal hazajött az értekezlet megtar tására, hiszen Veresegyházon él családjával.
Az igazgatói értekezletek helyszíne minden alkalommal a tankerület más és más
iskolája. Veresegyház ez idáig nem adott
otthont a minden iskolatípust felölelő találkozónak, mert a Fabriczius József Általános Iskola bővítése, építési munkálatai nem tették ezt lehetővé. Ám a felújított épületszárny és emeletráépítés birtokbavételét követően, január 28-án városunk vállalta a házigazda szerepét.
Vendégeinket a Fő úti, központi épületben fogadta iskolánk vezetése, ahol megtekintettek néhány új tantermet, az újonnan kialakított felső tagozatos iskolai
könyvtárat és a felújított tornatermet is.
Ezt követően a Mézesvölgyi épületben is
körsétát tettek. Az értekezlet helyszínén,
a Díszteremben Pásztor Béla polgármester úr köszöntötte a megjelent iskolaigazgatókat, majd néhány mondatban össze-

foglalta a város legfontosabb számadatait és további fejlesztési terveit. Szalainé
Gulyás Ágnes igazgató asszony pedig
mindenre kiterjedő részletességgel mutatta be az általa vezetett intézmény hétköznapjait.
A tankerület településeinek gyermeklétszáma Gödöllő után Veresegyházon a
legmagasabb. A többi érintett településen (Csömör, Dány, Erdőkertes, Isaszeg, Kerepes, Kistarcsa, Mogyoród,
Nagytarcsa, Pécel, Szada, Vácszentlászló, Valkó, Zsámbok) jelentősen kisebb
tantestülettel és kevesebb tanulóval működnek az általános iskolák. A bemutatásban elhangzott 1470 tanuló, 750
napközis és a tantestület 108 pedagógusa hallatán valóságos ámulat ült ki az
arcokra, melyet elismerő pillantások sora követett. Nem mindennapi számok
ezek, melyek ebben a városban már senkinek nem okoznak meglepetést. De
lám, mások el sem tudják képzelni, hogy
ekkora iskola is képes fennakadások nélkül, zökkenőmentesen működni, még ha
néha morgunk is egy-egy apróság miatt.
Reméljük, hogy az értekezlet szakmai
hozadékán túl minden igazgató szép élményekkel tért haza saját iskolájába és
szívesen mesél majd másoknak is erről
az „óriási” iskoláról Veresegyházon.
KISNÉ TAKÁCS ILDIKÓ
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Önkormányzat
Veresegyház Város Önkormányzata
és a gyászoló család fájdalommal értesíti
mindazokat, akik ismerték és szerették, hogy

HARCOS GYÖRGY

Veresegyház Város Önkormányzatának képviselője
2015. január 26-án, életének 68. évében
hosszú betegség után elhunyt.
Pályáját 1970-ben a veresegyházi Költségvetési Üzemben kezdte, majd 40
év elteltével annak jogutód intézményéből, a Gazdasági Műszaki Ellátó
Szervezetből műszaki igazgatóként vonult nyugdíjba. A város szolgálatában 1972-től tanácstagként, majd önkormányzati képviselőként lelkiismeretesen és elkötelezetten dolgozott haláláig.
Harcos Györgyöt a város saját halottjának tekinti.

EMLÉKÉT SZÍVÜNKBEN ŐRIZZÜK
(Harcos Györgyre márciusi számunkban emlékezünk.)

VERESEGYHÁZ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK HATÁROZATAI
1/2015.(I.9.) Kt. határozat:
1. A képviselő-testület 1 milliárd Ft rulírozó
jellegű likvid kölcsön felvételéről dönt az
alábbi feltételekkel: Folyósítás: a szerződéskötést követően azonnal. Lejárata: 2015-ös
naptári év utolsó banki napja A kölcsön kamata: 1 havi BUBOR + 2,3%. Rendelkezésre
tartási díj: 0,1%. Szerződéskötési díj: 0,5 %
2. A kölcsön fedezete a 2015. évi költségvetési
bevétel.
2/2015.(I.15.) Kt. határozat:
1. A képviselő-testület úgy dönt, hogy megvásárolja a TP Komplex Zrt-től az 5785/132
hrsz-ú telkeken épülő 30 lakásos épületeket a
hozzá tartozó telekkel és gépkocsi parkolókkal
együtt. A vételár összege bruttó 453.853.550
Ft, melyet egy részletben kell megfizetni, a
jogerős használatba vételi engedély megszerzését követően, legkésőbb 2017. október 1-jéig. Eladó előteljesítést elfogad.
2. A kiadások fedezete a 2017. évi költségvetésben betervezett összeg.

5/2015.(I.27.) Kt. határozat:
1. A Képviselő- testület a Veresi Krónika előállításának költségeit a 2015. évi költségvetés
eredeti előirányzataként bruttó 11.900.000 Ft
összegben biztosítja.
2. A Képviselő- testület felhatalmazza a polgármestert „A Veresi Krónika önkormányzati
újság 2015. évi lapszerkesztési és nyomdai
előállítási munkáinak megrendelése” tárgyú
közbeszerzési eljárás megindítására és lefolytatására, és kijelöli a Közbeszerzési Bírálóbizottság tagjait: Garai Tamás jegyző, Cserháti
Ferenc PBVO osztályvezető, Jáger Ágnes
pénzügyi osztályvezető, Kisné Takács Ildikó
művelődési és sajtóreferens.
A Közbeszerzési Bírálóbizottság jegyzőkönyvvezetője: Dr. Andriska Szilvia, közbeszerzési referens
6/2015.(I.27.) Kt. határozat:
1. A Képviselő-testület a veresegyházi 9463
helyrajzi számon nyilvántartott ingatlanra és
a 9429 helyrajzi számon nyilvántartott –
Tinódi Lantos Sebestyén utcáig tartó szakaszra vonatkozóan a közterület nevét Lisznyai Szabó Gábor utcáról Lisznyay Szabó
Gábor utcára helyesbíti.
2. A Képviselő-testület a veresegyházi 8832/21
helyrajzi számon nyilvántartott ingatlan
nevét Vizimolnár utcáról Vízimolnár utcára
helyesbíti.

3/2015.(I.15.) Kt. határozat:
1. A Képviselő-testület hozzájárul a Veresegyház belterület, 1574 hrsz-ú, (természetben:
Veresegyház, Mogyoródi utca 6.) kivett lakóház, udvar, gazdasági épület megnevezésű,
615 m2 alapterületű ingatlan megvásárlásához Leszák Péter tulajdonostól összesen
23.000.000 Ft, vételáron. A vételár kifizetése
a 2015. évi költségvetésben ingatlanvásárlás- 7/2015.(I.27.) Kt. határozat:
ra elkülönítendő keretet terhére történik meg. 1. A Képviselő-testület hozzájárul a Veresegyház belterület, 28 hrsz-ú, (természetben: Ve4/2015.(I.27.) Kt. határozat:
resegyház, Újiskola utca 13.) kivett lakóház,
1. A Képviselő-testület elfogadja a 2015. évre udvar megnevezésű ingatlanból 974 m2 terüszóló munkatervét.
letrész megvásárlásához Szabó József és Sza-

bó Józsefné tulajdonosoktól összesen
10.129.600 Ft vételáron. A vételár kifizetése a
2015. évi költségvetésben ingatlanvásárlásra
elkülönítendő keret terhére történik meg,
legkésőbb 2015. március 31-ig.
8/2015.(I.27.) Kt. határozat:
1. A Képviselő-testület hozzájárul – köztemető előtti parkoló terület kialakítása céljából –
a Veresegyház belterület, 784/12 hrsz-ú, kivett beépítetlen terület megnevezésű, 2.839
m2 alapterületű ingatlan megvásárlásához
Czeller Boldizsárné tulajdonostól, összesen
8.517.000 Ft vételáron. A vételár kifizetése a
2015. évi költségvetésben elkülönítendő keret
terhére történik meg, legkésőbb 2015. március 31-ig.
9/2015.(I.27.) Kt. határozat:
1. A Képviselő-testület hozzájárul Kovács Ferenc tulajdonát képező Veresegyház 5936
hrsz-ú zártkerti ingatlan belterületbe vonásához.
10/2015.(I.27.) Kt. határozat:
1. A Képviselő-testület hozzájárul településfejlesztési céllal – a tervezett elkerülő út létesítéséhez szükséges terület biztosítása érdekében – a Veresegyház külterület, 065/14
hrsz-ú, szántó művelési ágú ingatlan 2/8 tulajdoni hányadának (384 m2) megvásárlásához Becsey Balázs Lászlótól 300 Ft/m2,
115 200 Ft vételáron.

Értesítjük a tisztelt Lakosságot, hogy Veresegyház Város Önkormányzatának Képviselő-testülete

2015. március 20-án (pénteken) 18.00 órai kezdettel KÖZMEGHALLGATÁST tart.
Helye: Váci Mihály Művelődési Ház (Köves u. 14.)
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Közélet
LEMONDOTT KVAKA FERENC
főállású alpolgármester

A képviselő-testület január 15-i ülésén bejelentette lemondását tisztségéről Kvaka Ferenc főállású alpolgármester.
Mint indoklásában kifejtette, döntésének személyes okai vannak. Saját életútjának ebben a szakaszában úgy érzi,
a közért vállalt szolgálat odaadó elvégzése óhatatlanul ellentmondásba kerül saját spirituális lélektapasztalási
útjával. A döntési helyzetben úgy tisztességes, ha most hozza meg ezt a döntést. Kvaka Ferenc lemondását Pásztor Béla polgármester úr elfogadta, egyúttal megköszönve az alpolgármester eddigi felelősségteljes és minden rábízott feladatot pontosan elvégző munkáját.

CIVIL KÖR

GRUBER MIHÁLY

Január 29-én az alpolgármesterekkel beszélgetett a Civil Kör
összejövetelén Mohai Imre. Csécsyné Dr. Drótos Edina és Kosik
József őszintén válaszoltak a kényesebb kérdésekre is. Az érdeklődők megismerkedhettek mindennapi munkájukkal, a köztük,
valamint a képviselő-testület többi tagja és a polgármester közötti
munkamegosztással, és természetesen megtudhatták véleményüket Veresegyház jövőjéről, fejlődési lehetőségeiről is.

(1940-2014)

Makón született, Veresegyházra 1999-ben költözött családjával. 2002-től 2010-ig volt
tagja a város képviselő-testületének és elnöke az Ifjúság és
Sport Bizottságnak.
Fiatalon került kapcsolatba a
sporttal. Egy az egy ellen küzdelmet szerette, ezért választotta a cselgáncsot. A Dózsában
kezdte pályafutását, és ott is
fejezte be. Többszörös magyar bajnok volt, utolsó érmét 70
éves korában szerezte. Évtizedeken keresztül szakedzőként tevékenykedett, fiatalokat oktatott cselgáncsra.
A sport szeretete végigkísérte az életét.
Nevéhez fűződik a 2003 óta évente megrendezésre kerülő
téli városi sportnap, a megyei aszfalt kosárlabda bajnokság veresegyházi fordulója, a „Segítünk, hogy sportolhass”
önkormányzati támogatás és az „Élen a sportban, élen a
tanulásban” kitüntető díj alapítása.
Munkájáért a város 2010-ben Bellai János Testnevelési- és
Sport Díjban részesítette.
Búcsúztatója 2015. január 29-én volt Budapesten, ahol részt
vettek a képviselő-testület tagjai, a hivatal dolgozói és az őt
szerető emberek és sportbarátok.

NYUGODJÉK BÉKÉBEN

A Gyermekliget Általános Iskola
gyermekszemmel
Első nap az iskolában. Félek! Mi lesz, ha
itt sem tudok olyan sokáig figyelni és
ülni a helyemen, mint az óvodában? Haragudni fog a tanító néni? Anya és apa
bíztatnak: Jó lesz, majd meglátod! Lesz
sok új barátod és tanulsz érdekes dolgokat. De látom, a többiek is izgulnak.
Csak a tanító néni mosolyog bátorítóan.
Kedves a hangja, a gyerekek mind őt figyelik. Talán mégis igaza lesz anyunak
és fogom majd szeretni. Az iskola nagyon tetszik, mert nem olyan, mint a
többi. Szinte olyan, mintha a nagyit látogatnánk meg – családi ház nagy kerttel.
Az osztályban sem vagyunk sokan és
már barátot is találtam.

Ahogyan teltek a napok már nem félek,
szeretek idejönni. A tanító néni engedi,
hogy felálljak és egy picit sétáljak, ha már
nem tudok ülni. A feladatok nem nehezek és én néha már másmilyet is
kapok, mint a többiek. Ha sikerül a rajz
vagy a feladat, matricát is szoktam kapni.
Már egész sok van belőle! Gyűjtöm őket!
A tanító néni mindenkinek segít, sokat
magyaráz nekünk, bár nem mindig egyformát tanulunk. De itt ez nem fura.
Ha jön a szünet, kinn játszunk az udvaron vagy a terem végében a játékokkal.
Az öltözés nem megy még gyorsan, de
ebben is segít a tanító néni. Megmutatta,
hogyan gyorsabb a cipőfűző kötése és
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most már egyedül is tudom! Jó érzés!
Van táncóránk, ügyesítő tornánk. A héten egy nap megyünk lovagolni. Hú, ettől nagyon féltem, de a tanító néni az
elején fogta a kezemet és úgy mentünk
a lovakhoz közelebb. Vigyázott rám és
már a lóra is fel mertem ülni.
Az iskolában sokszor találkozunk a nagyobbakkal is, sok a közös program velük. Nem küldenek el, szívesen játszanak velünk.
Apa, anya! Köszönöm, hogy még is ezt
az iskolát választottátok nekem. Igazatok
volt! Szeretem!
EGY 1. OSZTÁLYOS TANULÓ
VIGH MERCÉDESZ
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Közélet
Bemutatkozik a Városőrség
Akár a városban, akár a külterületen járunk, egyre többször láthatunk olyan terepjárót, aminek az oldalán a Városőrség
felirat díszeleg. Merre jár, mit ellenőriz,
kik is a tagjai? Tóth Gyulát, a Városőrség
vezetőjét kerestem fel kérdéseimmel. A
nyurga, mosolygós, keret nélküli szemüveget viselő vezető szemmel láthatóan
örömmel állt rendelkezésünkre. Kezében nyomtatott papírok: megbízási szerződése, törvényi hivatkozások. Felkészülten érkezett a beszélgetésre.
Az évek óta jól ismert Polgárőrség, a
mezőőri szolgálat, a közterület-felügyelet, a piacfelügyelet és természetesen a
helyi rendőrség mellett milyen „piaci
rést” talált a Városőrség?
A város vezetésének az volt és ma is az
elve az, hogy inkább munkát ad, mint
segélyt, ezért a közmunka program keretében 2009-ben létrehozták a Városőrséget négy fővel és egy járművel. Első
gondolatként a rendőrség állandósult
emberhiányán szerettek volna segíteni
és a város lakóinak biztonságérzetét akar ták növelni. A tagok alkalmazottak,
nem önkéntesek. A Városőrség feladata
többek között a közterületek rendjének,
tisztaságának óvása, az egyes városi rendezvények biztosítása, esetenként a
város tulajdonát képező objektumok őrzése. A lakók által észlelhető tevékenység a járőrözés. A városőrök gyakrabban
felkeresik a besurranás, betörés sújtotta
területeket és azokat a helyeket, ahol illegális szemétlerakás történt. A város
egyfajta biztonsági lefedésére törekszünk, amelynek része a lakosokkal
történő kapcsolattartás, szükség esetén
az azonnali segítségnyújtás.
Jelenleg hány taggal és milyen költségvetéssel dolgoznak?
Tíz fő a mostani létszám és kaptunk egy
második járművet is. Munkaadói jogosítványokkal a GAMESZ rendelkezik. Hetente legalább kétszer egész napos, 24
órás szolgálat keretébe vigyázzuk a várost, balesetnél, tűzeseteknél biztosítunk. A helyi rendőrőrs munkatársaival
szükség esetén közösen járőrözünk.
Mi a helyzet a hét többi napján?
Piaci napokon a piacfelügyelet munkáját
segítjük, a többi munkanapon 12 órás
szolgálatot adunk. Meggyőződéssel állíthatom, hogy a rendszeresen szolgálatban lévő városőrök jelenléte megnyugtató az állampolgárok részére.
Ha valami törvénybe ütköző helyzettel
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találkoznak, bírságolhatnak is?
Jelenleg a városőrök
csak figyelmeztethetnek, intézkedési jogkörük nincs. Kapcsolatba léphetnek viszont a rendőrökkel,
jelzéseket adhatnak
nekik egyes nem kívánatos jelenségekről, különböző intézkedéseket kezdeményezhetnek. Segítenek olyan programokban, mint az iskolakerülés elleni fellépés, az utcai italozás, a
randalírozás visszaszorítása. A város közbiztonsági helyzete ugyan jónak mondható, a folyamatos fejlődés és a megelőzés
szempontjai azonban szükségessé teszik
a Városőrség úgynevezett önkormányzati
rendészeti szervvé tör ténő átalakítását.
Erre vonatkozóan a javaslatok már elkészültek. Az átszer vezést követően a városőrök közfeladatot ellátó személyként
intézkedésre is jogosultakká válnak.
Együtt dolgoznak a Polgárőrséggel?
Sok közös munkánk van. A feladatok végrehajtása, elsősorban a városi rendezvények biztosítása során rendszeresen
koordinálunk. Kapcsolatunk a rendőrséggel is napi szintű és kifejezetten jó.
Hogyan történik a tagok kiválasztása?
A GAMESZ-nél leadott önéletrajzokból

válogatunk. Van néhány alapkövetelmény, mint a vagyonőri vizsga, vagy a jogosítvány, de fontos a jó kommunikációs
készség és a fizikai terhelhetőség is.
A Városőrség vezetéséhez kell valamilyen rendvédelmi tapasztalat?
Aktív éveimet rendvédelmi szolgálatnál
töltöttem. 20 éve élünk Veresegyházon,
sokáig innen jártam dolgozni. Nyugállományba vonulásom után nyomban keresni kezdtem a felszabaduló időm hasznosítására olyan tevékenységet, amiben
gyakorlatom van. Így találkozott az én elképzelésem a polgármester úr ötletével, és
2013-ban átvettem a Városőrség vezetését.
Ha van kérése a lakossághoz, azt szívesen tolmácsoljuk!
Bármilyen, a mi profilunkba vágó esemény észlelésekor hívhatják a 20 574 0733
telefont, amin a járőrünk jelentkezik.
m-i-

FELHÍVÁS EBTARTÓK/INGATLAN TULAJDONOSOK RÉSZÉRE
A Pest Megyei Kormányhivatal Élelmiszerlánc-biztonsági és Állat-egészségügyi Igazgatósága, valamint a Magyar Állatorvosi Kamara, köz- és állategészségügyi szempontból fontos betegségre, a veszettség elleni védekezésre hívja fel a lakosság figyelmét.
Pest megye területén, az elmúlt években jelentős emelkedés állapítható meg a veszettség vírusának kimutatásában, a korábbi időszakhoz képest, az érintett állatok zöme
róka volt, de előfordult szarvasmarha, kecske és kutya is.
A veszettség elleni védekezés hatékonysága érdekében önkormányzatunk 2013. évtől
az ebösszeírás alapján, az „Ebösszeíró adatlapon” szereplő adatokról helyi elektronikus
nyilvántartást vezet, az állat tulajdonosa, tartója és más személyek jogainak, személyes biztonságának és tulajdonának védelme, valamint ebrendészeti és állatvédelmi feladatainak hatékony ellátása céljából.
Tájékoztatom, hogy az ebek nyilvántartásba vételéhez, minden ebre külön adatlapot
szükséges kitölteni, mely Veresegyház város honlapjáról www.veresegyhaz.hu letölthető, a Polgármesteri Hivatal ügyfélszolgálatán beszerezhető vagy szabadon másolható.
A helyi nyilvántartás teljessége érdekében, amennyiben nincs a tulajdonában, illetve ingatlanán nem tart ebet, kérem, szíveskedjen a „Nyilatkozatot” kitölteni.
Amennyiben bejelentési kötelezettségének eddig nem tett eleget, vagy bejelentéséhez
képest változás következett be, kérem, hogy a kitöltött „Ebösszeíró adatlapot” illetve a
„Nyilatkozatot”, szíveskedjenek a Veresegyházi Polgár mesteri Hivatal részére megküldeni vagy a hivatal recepcióján elhelyezett gyűjtőládákba, zárt borítékban bedobni.
Veresegyház, 2015. január 19.
Garai Tamás jegyző

További felvilágosítást Tóth Gábor hatósági ügyintézőtől a 28 588 622-es telefonszámon,
valamint a hivatal ügyfélszolgálatától a 28 588 686-os telefonszámon kaphatnak.
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A FÓTI BETYÁR

KI-MIT-TUD?

Fóton, ahol sok évvel ezelőtt tanyát vert, a régen
elültetett facsemete már
igencsak
emberessé
vált. Elszaladt a nyár, a
fa lombja ezer színt váltott, de hát ősz van, lassan gondolni kell a fagyos télre, fát hasítani,
Gyurikának szénát behordani. Dolog most is van bőven, a portát rendbe kell rakFotó: Veréb
ni, hát csak úgy betyárosan.
A kétéves fiatal csemeték szél cibálta koronájukkal néhol a földet súrolták, a természet nagyura előtt hajlongtak mint megannyi
árnykép. A ló most is tudta, hogy korán reggel pitymallatkor
útra kelnek, átmennek a szomszédba, a szüreti mulatságra.
Hosszú évek óta ezt teszik, ő és a gazda, ilyenkor reggelire
még zabot is kapott. Betyár mindig mondja: egyél csak Gyurika, hosszú az út Veresre, meg aztán a móka.
2014-ben, a Veresi Szüreten találkoztam utoljára a Fóton élő
Andi Józseffel és Gyuri nevű lovával. Ekkor még nem sejtettem, hogy a lovast súlyos betegség kínozza, ülte a lovát, férfiasan tartotta magát. Láttam őt itt korábban Veresegyházon
az évek múlásával többször is, beszélgettünk, igaz keveset,
szűk szavúan.
Kérdésemre markáns arcán egy pillanatra szelíd mosoly húzódott végig – igen én vagyok a betyár. Váratlanul ért a hír,
hogy 2015. január 6-án elhunyt Andi József, a „fóti betyár”.
Volt köztünk „egy nagyon rendes ember”, aki élete során segítőkészségével, kőkemény akaratával számos tanújelét adta,
hogy lehet másképp is csinálni: barátsággal, szeretettel. Nélküle Veresegyházon már nem lesz ugyanolyan a szüreti felvonulás! Korábban is mindig kerestem őt, megnyugtató volt
látni ahogy jön a csapat élén. Lova engedelmesen követve
gazdája minden kívánságát, mert az idő múlásával eggyé váltak, 2015. január 24-én, sírja mellett lehajtott fővel vettek tőle
végső búcsút, Dunakeszitől, Fóton, Csomádon, Veresegyházon át, egészen Szadáig mindazok, akik tisztelték és szerették
az embert, Andi Józsefet, a Fóti Betyárt.
VERÉB JÓZSEF

Az ESÉLY Szociális Alapellátási Központ és a SZEDER
Egyesület idén is megrendezi „Ki Mit Tud?” rendezvényét.
Várjuk azoknak a 6-18 éves gyermekeknek, fiataloknak
a jelentkezését, akik Veresegyházon laknak,
vagy Veresegyházon járnak iskolába, zeneiskolába,
és tehetséget éreznek magukban, szeretnék megmutatni
tudásukat az alábbi kategóriákban:

• VERS ÉS PRÓZAMONDÁS
• TÁNC
• ÉNEK ÉS HANGSZERES ZENE
A rendezvényre minden fellépő egy műsorszámmal jelentkezhet,
egy műsorszám hossza maximum 3 perc lehet.
Jelentkezési lapot kérhetnek a családsegítő és gyermekjóléti
szolgálatnál, a művelődési házban, és az iskolákban,
valamint a zeneiskolában, leadni a Családsegítő és Gyermekjóléti
Szolgálathoz kell (2112 Veresegyház, Fő út 108.)

A veresegyházi „Ki Mit Tud”
2015. március 13-án 15 órakor kerül megrendezésre
a Váci Mihály Művelődési Házban,
a kistérségi döntő 2015. április 17-én lesz
szintén Veresegyházon.
Jelentkezési határidő: 2015. március 6.
A sportszerű részvétel érdekében kérjük, hogy egy versenyző
csak egy településen jelentkezzen, egyszerre két településen való
jelentkezés automatikusan kizárással jár.
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GESZTINÉ BERTA NOÉMI
CSALÁDGONDOZÓ
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Menyecskebál
2015. január 17-én, 25. alkalommal került
megrendezésre a Hagyományőrző Népi
Együttes közreműködésével az elmaradhatatlan Menyecskebál. A Váci Mihály
Művelődési Ház aulájában személyesen
Kelemenné Boross Zsuzsanna fogadta a
betérő, mulatni vágyó kedves vendégeket, és aki a fizetséget megadta, frissen
sült fánkkal és jófajta pálinkával frissíthette elégedettségét. A jelenlevők az est
folyamán kényükre-kedvükre fényképezkedhettek, a minőségi képfelvételekről az
idei mulatságban professzionális vállalkozás gondoskodott. A terembe belépve,
ízlésesen megterített asztalok várták a
sokaságot, be is népesült az hamarjában.
Kezdetét vette a vígság, volt néptánc,
körtánc a hagyományőrzők, és a vendég
együttesek produkciójában. A Vasas Művészegyüttes fiataljai, a Veresegyházi
Kerecsen Táncegyüttes tagjai színpadi
produkciójukban visszahozták régmúlt
idők vígságát, a néptánc sokszínű bársonyos hangulatát. Gróf Gréta gyönyörű

énekhangjával az operett világába kalauzolta az egybegyűlt vendégsereget. Hajnalhasadásig tartott a mulatság, a Szénási Együttes bugyrából hangosan szólt
a talpalávaló. Jó hangulatú, kellemes emlékeket ébresztő mulatság volt ez. Mégis
valami hiányzott! A bálok primadonnája,
a népzene szólistája, a hegedű: csábító,
táncra perdítő, mindent felülmúló szédítő hangja. Vagy talán tévedek?
VERÉB JÓZSEF

Batyus bál a mesehősök éjszakáján
A Kéz a Kézben Óvoda 6. számú tagóvodája, a Csonkás ovi és a szülők közös
szervezésében került megrendezésre, a már hagyományosnak mondható batyus bál január utolsó hétvégéjén, a Váci Mihály Művelődési Házban.
A színvonalas rendezvényen az egybegyűltek szórakoztatásáról az óvó nénik
gondoskodtak, akik saját produkciójukkal nyitották a bált. Pharrell Williams:
Happy című dalára a Gru animációs mesefilm karakterfiguráját személyesítették
meg, majd játékos vetélkedő keretében,
a szülők bevonásával fokozták a hangulatot. A mulatni vágyók is felhőtlenül élvezhették a zene, a tánc örömét, szórakoztatásukról a tehetséges lemezlovas,
Mózsi Tamás DJ (Spy The Ghost) gondoskodott. Éjfélkor került sor a tombolasorsolásra. A lelkes támogatók felajánlásai tükrözték a nemes célt. Számos
ér tékes ajándék került sorsolásra.
Megszokott, hogy a befolyt adományokból a Csonkás óvoda vezetősége fejlesztő játékokat vásárol, illetve olyan hasznos dolgokat, melyeket az óvoda saját
erőből nem tudna finanszírozni.
Az anyagi támogatáson túl, az önkéntességnek egyfajta közösségkovácsoló szere-

8

pe is van, lehetőséget kínálva a szülőknek
az intézményen kívüli kapcsolatépítésre,
a hagyományos értékek megőrzésére.
Az óvoda vezetősége az óvodások és
szüleik nevében is köszönik mindazoknak az önzetlen támogatását, akik valamilyen módon hozzájárultak az est jótékonysági célú megrendezéséhez és sikeréhez!
BARTHA CSILLA • FOTÓK: VERÉB
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Veresi Vigalom
A Veresegyházi Hagyományőrző Népi Együttes
színvonalas produkciója

A Fabriczius Iskola báljában Horváth Máté
és barátai zenéltek, Vankó István konferált.

Körtánc

A Veresi Bokréta Néptáncegyüttes
dinamikus műsora

Nagy Gabriella, az Iskolaszék elnöke
és Pásztor Béla polgármester tombolát húznak

Kiváló jelmezekből nem volt hiány.

Egy csoport a közel félszáz vendégből

A táncokat Széphalmi Zoltán koreográfus tanította.
Hajnalig tartott a fergeteges mulatság.

2015. február
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Városlakó

INGATLANJOG: 2. rész

A szerződés kötelező elemein túl nem árt
írásba foglalni minden olyan körülményt,
amely a szerződés részét képezi, amelyre
a felek megállapodása kiterjed. Ez mindenképp célszerű, ha el akarjuk kerülni az
utólagos vitákat, s az ahhoz kapcsolódó bizonyítási nehézségeket. Az ingatlan-adásvétel hatálya például az ingatlanban található ingóságokra csak akkor terjed ki,
ha ebben a felek kifejezetten megállapodtak. Ugyanígy meg kell jelölni a részletvételnél kikötött esetleges kamatot is, mert a
Ptk. szerint a magánszemélyek egymás
közti szerződési viszonyában kamat csak
kikötés esetében jár.
A szerződés megkötésekor foglalót lehet
adni a kötelezettségvállalás jeléül. A későbbi viták elkerülése végett, a szerződés
megkötésekor átadott pénzösszeget vagy
más dolgot csak akkor lehet foglalónak
tekinteni, ha ez a rendeltetése a szerződésből kétségtelenül kitűnik.
Amennyiben az adásvételi szerződést teljesítik, a foglalót be kell számítani a vételárba, ha pedig a foglaló a beszámításra
nem alkalmas, vagy a szerződés olyan okból szűnik meg, amelyért egyik fél sem felelős, a foglaló visszajár. Ugyanígy visszajár a foglaló akkor is, ha mindkét fél felelős
a szerződés megszűnéséért. A foglalónak a
szerződésben vállalt kötelezettség teljesítését biztosító jellege abban mutatkozik
meg, hogy a teljesítés meghiúsulásáért felelős vevő elveszti az adott foglalót. Amenynyiben az eladó felel a szerződés meg-

MIT KELL TUDNI AZ
ADÁSVÉTELI SZERZŐDÉSRŐL?
szűnéséért, a kapott foglalót kétszeresen
köteles visszatéríteni. A foglaló visszaköveteléséről való lemondás, illetőleg a foglaló kétszeres visszatérítése a szerződésszegés következményei alól nem mentesít;
a szerződésszegés miatti kártérítésbe azonban a foglaló értéke beszámít. A foglaló mértéke általában a vételár 10 és 20
százaléka körül mozog. A túlzott mértékű
foglalót a bíróság mérsékelheti. A gyakorlatban általában a vételár 25 százalékánál
magasabb mértékű foglalót tekintik túlzottnak. Az, hogy a konkrét esetben adott
foglaló túlzott-e vagy sem, mindig az üzletkötés valamennyi körülményének vizsgálata után dönthető el.
Az eladó köteles tájékoztatni a vevőt a
dolog lényeges tulajdonságairól és a dologgal kapcsolatos fontos követelményekről,
különösen az ingatlanra vonatkozó esetleges jogokról és az ingatlannal kapcsolatos terhekről. Köteles továbbá átadni a
vevőnek az ilyen körülményekre, illetőleg
jogokra és terhekre vonatkozó okiratokat.
Az eladó viseli a birtokba adással és az
ingatlan-nyilvántartásban feltüntetett állapot rendezésével kapcsolatos költségeket. A szerződéskötési költségek, a tulajdon-átruházási illeték, továbbá a birtokba lépés és a tulajdonváltozás ingatlan-nyilvántar tásba való bejegyzésének

A rezgő memória
Már másodszor kerültem meg a fűszeres
gondolát, mert egy bizonyos és csakis
olyan lisztet kellett vennem, olyat, amit
egy bizonyos malomban őrölnek. Egyre
elkeseredettebben keringtem a tárlók
között, amikor egy mellettem csendben
szemlélődő úr felsóhajtott: nem lát őrölt
borsot?
Felpillantottam és merev szemlélődésemet nyomban cinkos mosoly váltotta fel.
Az imént hangosan gondolkodó úr hozzám hasonlóan kis papír cetlivel a kezében vásárolt. Méretre éppen olyan, mint
az enyém és ahhoz hasonlóan sűrűn teleír va a szükséges bevásárolni valókkal.
Nem először fordul elő velem az ilyesmi.
A nagyobb bevásárlásokat, amiket rendre férfimunkaként illet a feleségem, rám
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bízza. Szabad kezet természetesen nem
kapok, mert a főzés már nem az én dolgom, a szükséges belevalókat meg magamtól ki nem találhatom.
A gondos háziasszony ilyenkor papírt vesz
elő és írja. Ahogy eszébe jut. Azzal nem
számol, hogy a tetszőleges sorrendben
felírt dolgokat egy-egy üzlet nagyon különböző részein lehet csak megtalálni. Nem
egyszerűsíti a bevásárlást az sem, amikor
egy terméket különböző gyártóktól és
különböző kiszerelésben lehet kapni.
Férfiembert annál jobban nem lehet
megalázni, amikor a kimerítő bevásárlás
után valamiért visszaküldenek egy boltba. (Tejfölt például reflexből mindig veszek. Inkább legyen több, semhogy csak
tejfölért küldjenek vásárolni.)
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költségei a vevőt terhelik. Az ingatlan
vevője, ha a tulajdonjognak az ingatlannyilvántartásba való bejegyzése előtt birtokba lép, ennek napjától kezdve szedi a
dolog hasznait, viseli terheit és azt a kárt,
amelynek megtérítésére senkit sem lehet
kötelezni.
Az eladó a tulajdonjogot csak a szerződés megkötésekor, írásban és legfeljebb
a vételár teljes kiegyenlítéséig tarthatja
fenn. A vevő a tulajdonjog-fenntartás hatályossága idején nem idegenítheti el és
nem terhelheti meg az ingatlant.
Amennyiben harmadik személynek olyan
joga van az adásvétel tárgyául szolgáló ingatlanon, amely a vevő tulajdonszerzését
akadályozza, a vevő elállhat a szerződéstől, és kártérítést követelhet. E jogainak
gyakorlása előtt a vevő megfelelő határidő
kitűzésével köteles felhívni arra az eladót,
hogy hárítsa el a tulajdonszerzés akadályait, vagy adjon megfelelő biztosítékot.
(Folytatjuk)
DR. HORVÁTH ISTVÁN
ÜGYVÉD,
BIZTOSÍTÁSI SZAKJOGÁSZ

Zöldségesnél álltam sorba, amikor egy
úr, aki lázas gyűjtögetésben volt éppen,
maga elé engedett. Ő közben újabb és
újabb nylon zacskót tépett és csak rakta,
rakta. Egyszer retket, egyszer hagymát,
majd különböző gyümölcsöket imponáló változatosságban és gyorsasággal. Nem tudom elképzelni, hogy cetli
nélkül engedték el! – szóltam hozzá
akkor, amikor maga elé engedett. Egy
pillanatra megállt, belenyúlt a zsebébe
és mosolyogva mutatta a sűrűn teleírt
papírt. Az ő rezgő memóriáját.
Egymást túllicitálva ecseteltük a „kifutófiú” életének nehézségeit, közben pedig
az eladóval együtt szélesen mosolyogtunk. A férfi szolidaritás pillanata volt
ez, jó belépő a karácsonyi célegyenesbe.
DR.

MOHAI IMRE

MUNKAÜGYI ALAPELVEK:
A TANULMÁNYI
SZERZŐDÉS
A Munka Törvénykönyve alapján a tanulmányi szerződést írásba kell foglalni.
A szerződés tartalmazza a szerződő felek adatait, a tanulmányok idejére a
munkáltató és a munkavállaló kötelezettségeit, valamint a szerződésszegés
következményeit.
A tanulmányi szerződésben a munkáltató vállalja, hogy a tanulmányok ideje
alatt támogatást nyújt a munkavállaló részére, mely tartalmazhatja a tandíj megfizetését részben vagy teljesen, a tanulmányok során felmerülő költségek megtérítését, valamint fizetett vagy fizetetlen
munkaidő-kedvezményt.
A munkavállaló vállalja, hogy a megállapodás szerinti tanulmányokat folytatja, és
a képzettséget a megjelölt határidőre megszerzi. A képzettség megszerzése után a

Közélet
OZSVÁR ZSANETT tanácsai
támogatás mértékével arányos időn – de
legfeljebb 5 éven – keresztül, munkaviszonyát felmondással nem szünteti meg.
Amennyiben változás áll be a munkáltató személyében, a tanulmányi szerződésből származó jogok és kötelezettségek az átvevő munkáltatóra szállnak át.
A tanulmányi szerződés megszűnik, ha
a munkáltató vagy a munkavállaló lényeges szerződésszegést követ el. Például:
ha a munkáltató a határidőre a tandíjat
nem fizeti meg, vagy nem biztosítja a tanuláshoz szükséges szabadidőt. Szerződésszegést követ el a munkavállaló, ha
felmondással megszünteti a munkaviszonyát a szerződés lejárta előtt. Ebben
az esetben a munkáltató visszakövetelheti a nyújtott támogatást, valamint kötbért és kártérítést is követelhet. A visszatérítési kötelezettség arányos, ha a munkavállaló a szerződésben kikötött időtartamnak csak egy részét nem tölti le.

A tanulmányi szerződést bármely fél
azonnali hatállyal felmondhatja, ha körülményeiben olyan lényeges változás
következett be, amely a kötelezettség teljesítését lehetetlenné tenné, vagy aránytalan sérelemmel járna. A munkáltató
felmondása esetén a támogatás nem követelhető vissza.
Ha nem történik szerződésszegés, a tanulmányi szerződés az aláírás napjától
kezdve addig a napig érvényes, ameddig
a munkavállaló kötelezte magát, hogy a
munkaviszonyát a munkáltatónál fenntartja. Felhívom a figyelmet, hogy a tanulmányi szerződés nem jelenti azt,
hogy a munkáltató nem szüntetheti meg
a munkaviszonyt, tehát nem nyújt felmondási védelmet a munkavállalónak.
Nem köthető tanulmányi szerződés, ha
a tanulmányok elvégzésére a munkáltató
kötelezi a munkavállalót.
OZSVÁR ZSANETT
PÉNZÜGYEK

SZAKÉRTŐI TANÁCSADÁS
A HITELESEKNEK

• az adós megfelel a jövedelemarányos törlesztő-részlet szabályainak (svájci frank hitel esetén a hitel törlesztő-részlete
nem lehet magasabb, mint a jövedelem 10-15%-a)
• akinek a forintosítás utáni kamata meghaladja a devizahitele induló kamatát
• akinek a forintosítás utáni kamata meghaladja az induló
kamat és a 2014. július 19-én fennálló kamata közül a kisebbik kamatszintet
• ha a hitel futamideje még 2021 előtt véget ér.

Mely hiteleket forintosítják?
A devizahitelekhez kötődő költségek egy részének visszatérítésével párhuzamosan sor kerül a deviza- és a deviza alapú
jelzáloghitelek forintosítására (függetlenül attól, hogy szabadfelhasználású vagy lakáscélú hitelről beszélünk). Az átváltásra svájci frank hitelek esetén 256,5, euró esetén 309, japán jen
esetén pedig 2,16 forintos árfolyam alkalmazása mellett kerül Mit tehet az adós, ha törlesztési nehézségei adódnak?
sor. A törlesztő-részletet viszont már korábban, januártól 1. Ne döntsön hirtelen felindulásból!
rögzítik az előbb említett árfolyamokon.
2. Ami a devizapiacon bekövetkezett az minden szempontból
A forintosítás során új törlesztő-részletet határoznak meg: az
rendkívüli. Ennek van egy olyan következménye, hogy még
összes átváltott hitel kamatát referencia kamathoz kötik, amit
csak sejteni sem lehet, hogy a hirtelen erősödést követően,
kiegészítenek kamatfelárral. Ez nem lehet kevesebb, mint 1%,
milyen árfolyamszinten fog „megnyugodni” a svájci frank
de nem is lehet több lakáscélú hitelek esetén 4,5%, szabadfelárfolyama. Érdemes egy kicsit kivárni, 2-3 hét múlva tiszhasználású hitelek esetén pedig 6,5%-nál.
tább lesz a kép árfolyam szempontból.
3. A kivárás abból a szempontból is fontos, hogy folyamatban
van a banki visszatérítések elszámolása, melyben a svájci
frank alapú autó és személyi hitelesek is részesülni fognak.
Az elmúlt években nagyon kevesek számára lett ez egyértelmű: egy olyan hitel, amit az adós nem tud fizetni, nem csak a
hitelfelvevőnek, de a banknak is nagyon komoly gondokat okoz. Ennek egyenes következménye, hogy banki oldalról is
megállapodási kényszer van.
Egy nehéz helyzetben lévő adóssal a megállapodás tartalmazhat átmeneti törlesztő részlet csökkenést, futamidő hosszabbítást, a
Kötelező lesz a forintosítás?
szerződés különböző formájú átalakítását. A
Nem. Ha az adós az alábbi feltételek bármelyikét teljesíti,
legrosszabb taktika elbújni a bank elől.
akkor kérheti, hogy hitele ne kerüljön átváltásra:
• az adósnak a törlesztő-részletet meghaladó rendszeres deTÖRÖKNÉ SIPOS MAGDOLNA
viza jövedelme van
TERÜLETI IGAZGATÓ
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Az olvasmányélmények átszövik életemet, nem tudok ebből kiszakítva beszélni róluk. Kérem a Kedves Olvasót, nézze
ezt el nekem! Még most is érzem édesanyám hanglejtését, amint öcsémnek és
nekem mesél elalvás előtt. Nem volt akkoriban tv, s a legszebb karácsonyi ajándék a könyv volt.
Egyik alkalommal keresztanyámtól Gárdonyi Géza: Láthatatlan ember című
regényét kaptam. A történelmi regény
Attila, a hunok fejedelmének környezetében játszódik. Főszereplője Zéta, az okos, bátor és nemes lelkű görög ifjú, és
végzetes szerelme, Emőke. Csak később,
újraolvasva ismertem fel a regény lélektani üzenetét: az emberrel, az ismeretlennel való találkozás élményét.
Kiskamasz korom olvasmányai a Pöttyös
– és Csíkos könyvek voltak. Janikovszky
Éva, Gergely Márta, Kertész Erzsébet,
Thury Zsuzsa történetei a bontakozó
érzelmet és értelmet ápolták.

A középiskolában Serey Éva francia-magyar szakos tanárnő varázsolta el tiszta
lány osztályunkat az irodalom órákon,
amint rávezetett minket a versek „megfejtésére”, észrevétlenül belénk oltotta
az irodalom szeretetét. Egy életre elménkbe vésődtek a fontos lírai üzenetek, s közben a jegyzetelés technikáját
is elsajátítottuk. Hálával gondolok vissza
Kiss Máriára, településünk hetvenes évekbeli könyvtárosára is, egykori általános iskolai tanárnőmre. Neki köszönhetem, és a páratlan szerencsének hivatásomat. Több évtizedes munkásságom alatt sok könyvajánlást olvastam a
gyűjtemény szervezése miatt.
A megérkezett új könyvekből kölcsönöztem esti olvasmányaimat, de Lesznai
Anna (1885-1966): Kezdetben volt a
kert... című regénye már a polcon várta
találkozásunkat. Sokirányú tehetséggel
megáldott személy volt: hímzett, iparművészeti tervezéssel és kivitelezéssel
foglalkozott, rajzolt, festett és ontotta a
verseket, meséket, írt tanulmányokat, s
évtizedeken át vezette naplóját. (Az életmű tárlat Hatvanban, a Hatvany Lajos
Múzeumban látható.) Családjának a Felvidéken, a Kassához közeli Körtvélyesen
volt kúriája és hozzá tarozó hatalmas
parkja, a kert, amely megihlette az önéletrajzi családregény megírására. Két
család, a zsidó Berkovicsok és a dzsentri Cserhátyak négy generációján átívelő
sorsából megismerhetjük a századelő és
századforduló magyar társadalmának
életét a kert falán belül és kívül. A kert

ELHUNYT CZIBULA PÉTER ASZTALOS IPARMŰVÉSZ
Gyermekként beleszeretett az asztalos mesterségbe és a szakma
kitanulása után hamar üzemvezetői beosztást kapott. Gyönyörű
intarzia munkákat készített már fiatalon is. Munkájában művészetet teremtve, egy teljesen új és egyedi bútorstílust alakított ki,
bútorait szerte a világon ismerték.
Lakóhelyéül Veresegyházat választotta, rajongott a tavakért, itt
építette fel családi otthonát és asztalos műhelyét.
A természet szeretője, tisztelője és megfigyelője volt. Ismerte a füveket, fákat, gombákat. Úgy ismerte a Dunát, mint kevesen. Sokat
horgászott, halászott itt.
Emberéleteket mentett meg a veresegyházi tavon és a Dunán is,
saját életét is kockáztatva,amiért Életmentő kitüntetést kapott.
Mindig erős ember volt, segítette az elesetteket, a rászorulókat.
Czibula Péter 73 éves volt. Nyugodjon békében!
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BAZSIKNÉ KŐVÁRI KRISZTINA
„Lásd te is, amit én látok, különben
nem válik valóra a látomány!”
(Lesznai Anna)
minden történelmi, társadalmi, sőt lelki
és tudati változás megszemélyesítője
lett, s mikor a történet nagyobb része
Pesten játszódik, a „tündérkert” szerepe
is megváltozik, a gyorsan változó világban szigetté válik, ahol a kor neves írói,
költői és művészei vendégeskedtek. Magával ragadó regény, íze, varázslatos
hangulata a mesélő csodálatos előadásmódjából fakad.
Főiskolás éveim nagy felfedezése Lev
Tolsztoj: Feltámadás című nagyregénye.
A bűntudat felébredése a gazdag földesúrban, aki egy bírósági tárgyaláson felismeri ifjúsága szerelmét. A lány gyilkossággal vádolt prostituáltként áll a törvényszék előtt. A megtörtént eset és
szenvedés ihlette cselekmény a kölcsönös megbocsátás katartikus élményével
ajándékozott meg.
A ráismerés örömével olvastam Fábián
Janka írónő Emma szerelme, Emma
fiai, Emma lányai című trilógiáját, amely személyes sorsokon át felöleli a teljes XX. századot.
Jelenkori női sorsokról szólnak, hitet sugalló példát mutatnak a megújuláshoz, az
élet újrakezdéséhez Judith Ryan Hendricks: Francia kenyér, Isla Dewar: Tánc
a világ végén, és Sándor Judit: Felhők
felett… című regényei. A magára maradt,
vagy a férj kegyetlenségéből kitörő asszonyok élete, a mesékből jól ismert igazságszolgáltatás örömét adják lelkünknek.
BAZSIKNÉ KŐVÁRI KRISZTINA
KÖLCSEY FERENC VÁROSI KÖNYVTÁR
CÍMZETES NY. KÖNYVTÁRIGAZGATÓ

Kultúra
A Magyar Kultúra Napja

ÉVEZREDEK ÉRZET
Az eső sem szeghette kedvét mindazoknak, akik 2015. január 23-án ellátogattak
a Szabadidős és Gazdasági Innovációs
Centrumba, a Magyar Kultúra Napja alkalmából megrendezésre kerülő városi
eseményre. Kölcsey Ferenc 1823. január
22-én fejezte be a Himnusz szövegének
megírását. Magyarországon ennek emlékére, 1989 óta január 22-én ünnepeljük a
Magyar Kultúra Napját. Méltán nevezhetjük Kölcsey Himnuszát a magyar nép
imádságának, hisz nemcsak nemzeti fohászunkként tartjuk számon, hanem az
egész magyarságunkat átjáró érzelemvilágot, akaratunkat, közös hitünket fejezzük ki vele.

„A nyelv olyan, mint az ég a maga egymásba futó színeinek gyönyörű játékával.”
(Kazinczy Ferenc)

Horváth Ferenc köszöntője

Horváth Ferenc veresegyházi költő ünnepi gondolataival nyitotta meg a rendezvényt, kiemelvén a megemlékezés
hagyományának fontosságát a Veresegyházon folyó alkotói munka és a művészetek méltó megbecsülését.
A magyar kultúra nagy részét a NÉP hordozza, ez ami bennünket összefog, ami

Karacs Erika, Vankó István és Pásztor Ildikó, a Magyar Kultúra Napján

előrevisz és építi a jövőnket. A jövő pedig
a fiataloké! Őket célozta meg a SokKos
zenekar, bravúros előadásával. Az együttes feldolgozásaiban főleg a magyar népzenei világból merítkezik, igényes jazz és
funkos alapok mellett. A Karacs Erika és
Pásztor Ildikó által előadott népdalok
méltán képviselték a magyarság zenei
alapjait a rendezvényen. Vankó István –
mesemondó – előadása mosolyt csalt a
közönség arcára, ezzel tisztelegve a nemzeti kulturális értékek előtt.
Az ünnepség zárásaként Pásztor Béla polgármester mondott köszönetet a színvonalas műsorért, kifejtve gondolatait, miszerint a kultúra túlmutatva a művészeten az emberi lét teljességét átölelő, megkerülhetetlen életelem.
BARTHA CSILLA

Polgármesteri elismerésben részesültek

Guginé Adame Mónika

Hajduné Sási Gyöngyi

Huszainé Kolozs Zsuzsanna

Sulyán Katalin

tanárnő

tanítónő

Bíró Imréné
óvodatitkár
Továbbá

Jávorné Németh Ágnes

tanítónő, aki nem tudott részt venni
a rendezvényen.

tanárnő
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KIÁLLÍTÁS: Vidák István, Nagy Mari és tanítványai nemezesek

Mesterek és tanítványok
Soha azelőtt nem tapasztaltam a textilesek között ezt a TUDÁST-MEGOSZTANI
vágyást, mint a nemezesek körében! Diploma nélkül, a nemez szeretetéért. „Nemezeljük Eggyé a világot!” – volt az egyik
nemzetközi kiállítás beszédes címe.
A Vidák István és Nagy Mari által elvetett
mag mára megszámlálhatatlan virágot –
boldog alkotó embert – eredményezett.
Tanítani néha könnyebbséget is jelent.
A művész, erkölcsi megfontolásból nem
„másolhat”. De a tanár, mint értékes technikákat, bármit bemutathat, sőt kötelessége. Én, az első alkalommal bemutatom
pár munkámon, hogy én itt tartok, de szeretném, ha ezt meghaladnátok… Hihetetlen boldogság a tanárnak is látni, hogy
a tanítványok öt centivel a Föld FELETT
lebegnek. Aznapra kaptak valamit az élettől. Tudást. Ezért nem „félti” egyetlen „Mester” sem továbbadni tudását! A tanítás és
alkotás – testvérem szavaival – olyan, mint
a két lábon járás, vagy mint a nappal és
éjszaka viszonya. Egyik után kell, következzen a másik, így vannak egyensúlyban. A tanári invenciót nem lehet előhúzni a cilinderből, a tanár a saját sorsával
fizeti meg. Tanítani örökös kockázat is, a
tanárnak mindig vizsgaidőszak van. Saját
tapasztalatait építi elvárásaiba, így ezek
naprakészek, valóságosak. Az alkotás és
emberalakítás során is feszültséget kell
tartani, olyan feladatot adni, amit ő is
szívesen de „erőszakadtával” oldana meg.

Fotó: Veréb

Vidák István és Nagy Mari textilművészek bemutatója a tanítványok munkáiból

A Mesterek és tanítványok kiállítás egy
kétéves Okj-s képzés, a tanítványok munkáinak mintadarabjait, valamint a mesterek: Nagy Mari, Vidák István, Vidák
Anna és ifj. Vidák István munkáit mutatja be. Tűzött és rátétes ülőlapokat, néhány eredeti nemeztakarót: mongol tűzött nemezt Ulánbátorból, sirdak – szabott, varrt – nemeztakarót Alma Ataból,
türkmén nemeztakarót Asgabatból. Játékokat: madarakat, mókusokat, szarvasokat, ruhákat, sálakat, kalapokat, süvegeket, cipőket és tarisznyákat.
Néhány tanítvány talán nagyobb elszántsággal haladt, így munkái meggyőzőbb jártasságról tanúskodtak: Tóthné
Tomán Gyöngyvér, Mihály Eszter, Szabó-

MÚLTIDÉZŐ

VERESI SZÍNHÁZ
RÉGEN...
A Katolikus Színjátszó Kör
1937-ben,
a Cseperke kalap című
népszínmű előadása.
SZABÓNÉ VANK ERZSÉBET
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né Kelemen Kata, Győri Istvánné Gitka,
de senkit nem lehet elmarasztalni. A
kiállítás rendező – Klement Zoltán – elmésségét dicséri a nyeregtakaró kecske
installációja. Összevéve tartalmas kikapcsolódást nyújt azoknak, akik még becsülik mások alkotni vágyását.
Vidák István és Nagy Mari érdemeit tovább növeli számtalan közép-ázsiai kutatóútja, és számtalan kiadott oktatókönyve. Vidák István a Magyar Művészeti Akadémia tagja lett 2012-ben, ezek
méltó elismerése következtében.
Ha Isten erőt ád – mondanák ŐK, folytatni fogják meglelt útjukat, mert az Út
a cél. Közben szeretni tanítanak.
TÓTH LÍVIA DLA

Kultúra

Képzelmész titkai
HORVÁTH FERENC költő, műfordító
tanárember szűkebb hazájában, Veresegyházon évtizedeken keresztül az
általános iskolás tanulók végtelen türelemmel megáldott tanító bácsijaként volt ismert. 1985-ben költözött a
településre, hívatásának tekintve a
pedagógusi pályát, tanított magyar és
orosz nyelvet, létrehozta az iskolai sakkoktatást, 2004-ben megszervezte az
iskola leány labdarúgócsapatát. Gyermekkorától foglalkoztatta az írás művészete, a költészet titokzatos világa. Írt
és alkotott, ír és alkot a mai napig. Költői pályájának kiteljesedése is Veresegyházhoz köthető, művei itt születtek,
csiszolódtak, teljesedtek, ahogy a költő
mondja: „Horváth Ferenc vagyok: költő
és sakktanár; ötvenkétszer hagyott már
faképnél a nyár. Van két felnőtt fiam,
szobakonyhás lakásom, négyezer könyvem és térdbeli porckopásom... S hogy
mit rejt a zsebem? Versek zizegnek benne
– olvasd el, így kerülhetsz mármár a közelembe.” Az idézet a 2000-ben kiadott
második kötetében olvasható. Horváth
Ferenccel a költővel, 2015-ben, a szobakonyhás lakásában beszélgettem.
Képesítés nélküli tanárként indult a pedagógusi pályán, hogyan lehetséges ez?
A gimnáziumot jeles érettségivel zártam,
bölcsész szerettem volna lenni, de túljelentkezés miatt nem sikerült a főiskolára
bejutnom, ezért választottam ezt a megoldást. Így lehetőségem volt munka mellett levelező tagozaton, ha nem is az eredeti elképzelésem szerinti magyartörténelem szakon, 1975-ben magyar-orosz
tanári diplomát kapnom.
Tudomásom szerint hosszú éveken át
a veresegyházi tanulók sakktanára is
volt. Hogy került képbe a sakk oktatás?
1991-ben a Magyar Sakkszövetség meghirdette a sakk oktatás tanrendbe való illeszthetőségét. Az iskolában kezdeményezésemre korábban beindult a sakk szakkör. Először egy osztállyal indítottunk, sikeres lett, megyei bajnokok is kerültek ki a
gyerekek közül. Húsz évig foglalkoztam a
sakk oktatásával, ezidő alatt a gyerekek 52
megyei bajnoki címet szereztek.
Az írás és a költészet művésze. Beszéljen kérem Képzelmészről, a költőről.
Mindig azt írtam, amit gondoltam, éreztem és akartam, amihez kedvem volt. Kez-

MŰVÉSZPORTRÉ:

Horváth Ferenc költő

„Versei mögött mindig ott érzik a rokonszenves, eleven szellem, a szeretetre
méltó egyéniség.”
(LATOR LÁSZLÓ)

KÖZBEN
Vörösmarty Mihálynak
Futnak a napok, de hova futnak?
Azt mégsem mondhatjuk: semerre.
Egy a vége a földi útnak,
szívünkben ennek kínja, terhe.
S közben, például, mire juthat
egy költő, rímeket keverve?
Mondjuk, zugaiban a sutnak
feltündökölhet szép keserve.
Fotó: Veréb

HOVÁTH FERENC költő
1948-ban Újpesten született.
1966-ban érettségizett a Könyves Kálmán
Gimnáziumban.
1960 és 1969 között az Újpesti Sportiskolában és az Újpesti Dózsában atletizált.
1970-től a Nógrád megyei Érsekvadkertben képesítés nélküli általános iskolai tanárként kezdte pedagógusi pályáját.
1970-1975 között az egri Ho Si Minh Tanárképző Főiskola levelező tagozatának
magyar-orosz szakos tanulója.
Az 1980-as években az Eötvös Loránd Tudományegyetemen Lator László költői és
műfordítói szemináriumának hallgatója.
Sakkoktatói képesítést 1994-ben Debrecenben, a Kölcsey Ferenc Tanítóképző Főiskolán szerzett. Tanári pályafutása alatt kezdetben számos településen tanított, többek
közt négy évig gyermekkora színhelyén
Újpesten, a Mód Aladár Általános Iskolában.
1985-től nyugdíjba vonulásáig a veresegyházi Fabriczius József Általános Iskola tanáraként magyar nyelvet és irodalmat, orosz
nyelvet, majd a tanrend szerinti sakkoktatást szervezte és oktatta.
Megjelent önálló verseskötetei:
Képzelmész iramatai (1995), A maradék
idő (2000), Hintalovon, táltoson (gyermekversek 2012), Egy galoppfutam konzerválása (2013).
Műfordításokkal szerepelt a következő
kötetekben: Fjodor Tyutcsev, Afanaszij Fet
és Ivan Bunyin versei (1986), XX.századi
cseh és szlovák költészet (1986), Oszip Mandelstam: Sófényű csillagok (1991), Buharaj
Ravil: Vadszonettek koszorúja (1993). Jelenleg tíz nyomdakész kötete vár kiadásra.
Irodalmi díjai: Országos televíziós műfordító versenyen II. helyezés (1985), Országos Aquincumi Költőverseny „bronz babérkoszorú” elismerés (1998), valamint két
különdíj, Mozgó Világ nívódíja (2002).
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Marad mindenünk félbe-szerbe;
s mi pótolná hiányainkat,
nincs mód szert tenni semmi szerre:
magyarázgathatunk magunknak.
Ott a kezdet meg a vég keretnek –
élek: a csaló napok sietnek.
detben minden különösebb cél nélkül.
1961-ben, hetedikes koromban írtam egy
kis paródiát apa és fia párbeszédéről, „Be
a közösbe” címmel. Az első verseskötetemet 1971-ben állítottam össze, rövideket
írtam, szoktam mondani: „rövid verseket
írok, mert annyira lusta vagyok”. Persze
ez nem igaz. 1995-ben jelent meg az első
kötetem, Lator László előszavával, a Képzelmész iramatai, melyet a mai napig is az
egyik legjelentősebb munkámnak tekintek. 25 évig dolgoztam a köteten, amelyben Képzelmészt, a nyelvújítás korabeli
költőt is útjára indítottam, általam „fellelt”
műveivel. Irodalmi ismerőseim Képzelmészként, költői nevemen emlegetnek.
Az igazi költői tudatosodásom az 1980as évekhez köthető, ekkor jártam Lator
László szemináriumára. Ez a nyolc év
meghatározóvá vált a további munkásságomra, mert igaz ugyan a költészet színterén addig sem voltam fegyvertelen, de
Lator László, az ő óriási tudásával, emberségével nagyon sokat adott. Kiadásra
váró munkáim egyike, a Jób könyve. Egy
évig dolgoztam a művön, volt úgy, hogy
napi tíz órát, így készült el, hét bibliai
prózai fordítás alapján, a negyvenkét fejezetes ószövetségi könyv verses változata. A bibliai szövegek megértése nagyon
nehéz, versben leírva sokkal könnyebb befogadni, én még nagy pályafutást várok
ettől a munkámtól.
VERÉB JÓZSEF
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A SokKos Zenekar

Ahogyan mi gondoljuk
A Karacs Erika-Maros Ottó duót már a korábbi fellépéseikről ismerem. Ahogyan
Ottó gondolja – volt Erika szlogenje. Ottó
vajon hogyan gondolja? Mint kiderült, fergeteges improvizációs zongorajátékkal.
Számomra ez merőben új, meglepő volt,
mert népzenei dalbetétek és a jazz felé hajadzó improvizációs közös hangzást az ismert magyar népzenei világban, így, ebben
a formában még ezidáig nem leltem fel.
Szokatlanul jó volt, az újszerűség ízével hatott. A duó 2013-ban zenekarrá nőtte ki
magát, de stílusában, zenei irányzatában a
korábbiakra emlékeztet. Bár tegyük hozzá
jelentősen gazdagodott: az énekhang és a
zongoraszólamok mellett jelentős szerepet
kaptak az ütőhangszerek és a basszusgitár.
Így együtt már igencsak sokkoló. 2014-ben
az együttes tündöklő csillagként kezdte
bearanyozni Veresegyház zenei világát. A
városi rendezvényeken szinte mindenhol
felléptek. Legutóbbi koncertjüket követően, Karacs Erikát és Marós Ottót kértem
mutassák be a zenekart.
Vajon miért éppen SokKos zenekar?
A zenekar neve eredetileg egy játékos
munkanév volt, hárman közülünk a kos
csillagjegyben születtünk. Egyben kis
szóvicc is, hiszen az új befogadók számára valóban meglepő, néha sokkoló, mivé
válik egy-egy ismert gyermekdal vagy lírai népdal a zenekar felfogásában.

Maros Ottó az aki a dalok stílusát meghatározza? Ahogy Ottó gondolja?
Előadásunkban az eredeti népdalokból a
dallamvezetés az ami megmarad, a továbbiakban a teljes kíséretet meg kell komponálni. Ottó ötli ki az akkordokat, komponálja a zenei betéteket, és igen, ő az,
aki a stílust először meghatározza. A ritmikusabb számoknál a továbbiakban
nagy szerep jut Vass Pál dobos és Zágon
Marcell basszusgitáros fantáziájának.
Összességében ez már egy igazi közös
munka.
Hogyan határozhatjuk meg a zenekar
műfaji besorolását, melyek a meghatározó elemek?
A feldolgozások a jazz, etno-jazz vonalat
képviselik, gyakoriak a funkos alapok.
Véleményünk szerint ezek teszik egyedivé a hangzásvilágát a zenénknek. A
hangszeres szólók, improvizációk miatt
nincs két teljesen egyforma koncertünk, a
már kész dalok is folyamatosan fejlődnek,
formálódnak egy-egy új ötlet nyomán.
A zenekar felállása?
Maros Ottó – zenekarvezető, hangszere
a zongora, a fellépések ügyében is őt keresik a szervezők. Vass Pál – dobok, Zágon Marcell – basszusgitár és Karacs
Erika – ének. A munka és család mellett
a lehető legtöbb időt szánunk a zenélésre. Éppen ezért igyekszünk megtalálni

Fotó: Veréb

az egyensúlyt, vagyis egyik sem mehet a
rovására.
Kérem beszéljenek a kazahsztáni
fellépésükről, további terveikről.
2014-ben kiemelkedő élményünk volt egy
kazahsztáni utazás, ahol Magyarország
Almati Főkonzulátusa meghívására hazánkat és városunkat képviselhettük. Felléptünk Almati több ezer fős befogadású
hangversenytermében, a Filharmóniában, továbbá a Brooklyn jazz clubban.
További terveink? A közös munka, a zene, és a sokak által várt CD elkészítése.
A SokKos zenekar tagjainak kötődése
Veresegyházhoz példaértékű, nemcsak
a származásuk, hanem az életvitelük,
a városhoz való tartozásuk okán is.
VERÉB JÓZSEF

„Mert kell egy hely, hol minden szellem látható! Mert kell egy hely, Ki ne ismerné a padlást? Szinte minden házban feltalálható.
hol minden szólam hallható.”
(A padlás című musical) Sok gyerek titkos játszótereként, ahol minden megtörténhet,

A PADLÁS
Számomra a 2015-ös év jól kezdődött, feleségemmel színházba mentünk. Mondhatnám azt is, ez a színház igazándiból
házhoz jött, a Váci Mihály Művelődési Házba. Veresegyház
közössége januárban háromszor láthatta a Gödöllői Fiatal
Művészek Egyesülete és a Veres 1 Színház közös produkciójaként „A padlás” című mesemusicalt.

Fotó: Veréb
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„mert kell egy hely, hol néha másról álmodunk.” S bizony erre
nagyon nagy szükségünk is van, a „padlás csoda ég és föld
között, amelyet csak azok láthatnak, akik szíve olyan romlatlan és tiszta, mint a gyerekeké.” Nagy igazság rejlik ebben,
olyannyira, hogy talán sokan nem is láthatják? A padlás egy
ízig vérig igazi mese, az egyik legsikeresebb magyar musical.
Szellemes a történet, fülbemászóak a dallamok, kedvesek a
jelenetek. Vigyázat! Mert aki eddig látta a darabot, sokáig a
hatása alá került! „Szilvásgombóc ó-ó-ó-ó! Megkóstolható! És
benne van a kenyér, benne van a víz! Benne van a tudás,
benne van az íz! Benne van az idő, benne van a só! Benne van
a válasz: embernek lenni jó!”
Az előadás végén kedves ismerőssel találkoztam, egy kislánnyal.
Hogyan tetszett az előadás kérdeztem tőle? Mondanom se kell,
a válasza egyszerű és őszinte volt. Kertelés nélkül rávágta: nagyon tetszett, főleg a Lámpás. Persze mindnyájan tudjuk, hogy
a Lámpás szerepét egy veresegyházi fiatalember formálta meg,
név szerint Monori Dominik. Aki nem látta, Presser Gábor–Sztevanovity Dusán–Horváth Péter 1988-ban először, a Vígszínházban bemutatott Padlását, most ne mulassza el. Nagy élményben
lesz része, mert: „embernek lenni jó!”
VERÉB JÓZSEF
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Fiataloknak, fiatalokról

MONORI DOMINIK

FIATAL TEHETSÉGEINK 5.

„JÁTSZANI JÓ!”

Bálint András rendezésében, a „Jelenetek egy házasságból” című darabot
a fővárosban egy teltházas színházban láttam. Döbbenetes volt, mert a
színészek alakítása már nem is játékként, hanem a maga puszta valóságában hatott a nézőkre. Mondogattam magamnak: illúzió ez csupán,
játék.
Játszani jó! De mit játszanak a mai
gyerekek? Erről beszélgettem Monori
Dominik veresegyházi színjátszóval.
Dominik végzős tanulója a Fabriczius
József Általános Iskolának, nagy tervek
álmodója és megvalósítója. Az iskola
mellett pedig szinte állandó szereplője
egy-egy színházi produkciónak. Minden
a tánccal kezdődött, már elég korán, kisiskolásként akrobatikus rock and roll,
majd show-tánc volt a játék nála.
Történt egyszer, a Gödöllői Fiatal Művészek Egyesülete szereplőket keresett, a
Valahol Európában című musicalhoz.
Dominik jelentkezett, majd a meghallgatást követően övé lett Szeplős szerepe.
Mindjárt főszerepet kapott.
Hogy mennyire felelt meg az elvárásnak?
Beszédesek a számok. 2013. május 3-án,
a gödöllői Művészetek Házában került
műsorra a darab. A rendező Horváth
Zoltán felfigyelt Szeplősre, és beindult a

MÚZEUMI HÍREK:
A Váci Mihály Művelődési Ház április 3-án
az Innovációs Centrum nagytermében rendezi meg a FIATAL VERESI TUDÓSOK
TALÁLKOZÓJÁT.
A településen sok felsőoktatási intézményben tanuló diák él, a legkülönbözőbb tudomány- és szakterületeken készülve jövendő
hivatására. Konferenciával egybekötött találkozójuk, melyre továbbtanulásra jelentkező középiskolásokat, valamint egyetemi
és főiskolai hallgatókat várunk, hagyományteremtő szándékkal kerül megrendezésre.
A találkozó keretében lehetőség nyílik arra,
hogy a vállalkozóbb szellemű diákok a
szakterületükről kisebb előadást, ismertetőt
tartsanak.
Jelentkezni lehet Varga Kálmán történészmuzeológusnál (dr.varga.kalman@gmail.com)
vagy az Innovációs Centrum recepcióján.
***

folytatni. Őszintén megvallva nagyon
sokat gondolkodtam azon a kérdésen,
hogy merre tovább. Nekem nagyon tetszik a színészi pálya, de sokan taná„színészmesterség”. Egymást követték a csolták, hogy válasszak mellé egy olyan
felkérések, az eltelt két év alatt összesen szakmát, amit a színészkedés mellett is
tizenhat (!!!) különböző zenés, táncos el tudok végezni. Távlati tervem, majd az
előadásban tűnt fel. Láthattuk őt: a
érettségit követően, az építészmérnöki
Gödöllői Orfeum, a Képzelt riport
diploma megszerzése. Persze a teregy amerikai popfesztiválról, a
vek bugyrában benne van a SzínPadlás, a Tanár bá' kérem, a
művészeti is. Nagyon sokat
Made in Hungária, a Légy
köszönhetek a szüleimnek,
jó mindhalálig című
ők mindenben támogatprodukciókban.
nak, segítenek. A színTovábbá játszik a
játszás mellett a
Gödöllő Táncgyerekkorom sem
színház előadásaiveszett el, amikor az
ban: az Egri csillagok,
előadás után a nézők
a János vitéz, a Híres hölmegtapsolnak,
szinte
gyek Gödöllőn, a Mozdulatugyanazt az örömet adja,
ba zárt hangok, az Ég és föld
mint a korombeliekkel a közös
Fotó: Veréb
között és az Isadora Duncan életjáték. Szabadidőmben én is meútja című táncos produkciókban.
gyek a barátaimhoz, együtt focizunk
Nem maradt ki a Budapesti Operettszín- és játszunk. A Padlás az egyik nagy kedház sem, 2014. november 28-án került vencem, mert ahogy visszaemlékezem, a
színre egy csodálatos karácsonyi tör té- próbák alatt is annyi nevetés és mosolynet, az Isten pénze című musical. Do- gás fűződött a darabhoz.”
minik itt is színre lépett. Már csak egy Monori Dominikot már többször hallotkérdés merülhet fel, hogyan tovább? Biz- tam és láttam a Veres 1 Színház művétos voltam a válaszban: csakis a színé- szeivel a városi rendezvényeken éneszet. Tévedtem, Domonik másképp gon- kelni. Legutóbb a Váci Mihály Művelődédolja: „Az általános iskolában eddig si Házban a Padlás című musicalban játmindig kitűnő voltam, kedvenc tantár- szani. Elkezdődött az előadás és valagyaim, a történelem, matek és a fizika. honnan a messzeségből előtűnt Lámpás,
Középiskolai tanulmányaimat a gödöllői a nyolcadik törpe…
Török Ignác Gimnáziumban készülök
VERÉB JÓZSEF
A Váci Mihály Művelődési Ház az év első felében két önköltséges buszkirándulást szervez, melyekről részletes tájékoztatás az
intézmény honlapján olvasható, illetve az
Innovációs Centrum recepcióján kapható.
AZ ESTERHÁZYAK ÚTJÁN – KISMARTON, FERTŐD, FRAKNÓ • május 30–31.
Az Esterházy hercegek három legjelentősebb
rezidenciája a családi székhelynek számító
kismartoni (Eisenstadt) palota, a kultúra
„tündérkertjeként” ismert fertődi kastély és
a hadászati bázisként kialakított Fraknó
(Forchtenstein) vára. A kétnapos kirándulás
során felkeressük és magyar nyelvű idegenvezetéssel megtekintjük az ausztriai (Kismarton, Fraknó) és a hazai (Fertőd) helyszíneket, megismerkedve az Esterházyak több
évszázados múltjával és világával.
Túravezető: Varga Kálmán történész-muzeológus. Szállás a fertődi Rábensteiner Panzióban. Jelentkezési határidő: március 31.
Ajánljuk a történelem, az építészet- és művészettörténet iránt érdeklődőknek.
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JÁTÉK- ÉS BÁBTÖRTÉNETI MÚZEUM –
KÉKKŐ (Modrý Kameň, Szlovákia) VÁRÁBAN • június 13.
A szlovákiai Kékkő vára a magyar múltú
erődítések egyik, romjaiban is szép emléke.
A középkorban többször ostromolt vár Balassi Bálint őseinek, a Balassáknak a székhelye volt egészen a 19. századig. A romok
területén a 18. században kastély épült, itt
működik a Játék- és Bábszínháztörténeti
Múzeum, amelynek kiállításai felnőtteknek
és gyerekeknek egyaránt különleges élményt adnak. Kékkőről visszafelé az úton
megállunk két kis múzeumot megtekinteni:
Mikszáthfalván (Sklabiná) a Mikszáth Kálmán emlékházat, Zsélyen (Želovce) pedig a
helytörténeti gyűjteményt.
Túravezető: Pálinkás Tibor, az ipolysági
Hont Múzeum vezetője. Jelentkezési határidő: március 31. Ajánljuk gyermekes családoknak.
***
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Életmód
KIFOGÁSOK ÉS MEGOLDÁSOK
• 1. RÉSZ •
„Új év,új élet” tesszük a fogadalmakat és
3 hét is eltelt már,de még nem tettünk
annak érdekében semmit, hogy az aktív
életet élők és egészségesebbek közé tartozzunk. Aztán eljön egy újabb nap és
akkor elkezdjük a kifogásokat gyártani,
hogy épp miért nem edzünk: nincs időnk, fáradtak vagyunk, a gyerekek...
stb. Az első lépés legyen egy általános
or vosi vizsgálat: vérvétel, nézessük meg
a tüdőnket, a szívünket és ereink állapotát. Bármi is legyen az eredmény, a sport
csak jót tesz az egészségügyi állapotunknak! Második körben pedig találjunk ügyes megoldásokat kifogásainkra!
Nincs idő a sportolásra…
Először mindenkinek a konditermi edzés
jut az eszébe. Ha tényleg nincs időnk, változtassunk egy kicsit az életvitelünkön,
használjuk a lépcsőt a lift helyett, ne vezessünk, amikor sétálhatunk is, vagy szerezzünk be egy lépésszámlálót és az adott
naphoz mindig adjunk 100 lépéssel többet. A fizikai aktivitásunkat növelhetjük
a bevásárlószatyrok cipelésével is. A
szoros napirendünkből csak napi háromszor tíz percet csípjünk le, és már tettünk
valamit egészségünk érdekében, hiszen
az időközben felgyülemlett stresszt is oldjuk. (Rita jelmondata: „Nem az számít,

GYŐRI RITA ÉS VIGH MERCÉDESZ ROVATA

hogy mit spor tolunk, hanem hogy életformánkká váljon a mozgás!”)
Olyan fáradt vagyok…
A mozgás plusz energiát ad. Figyeljük
meg a gyerekeket, hogy egy kis futkosástól mennyi energiájuk lesz. Ha edzünk, a
fáradtság szinte teljesen eltűnik. A gondolataink fárasztanak. Az egészségünk
mindig csak harmadlagos. Nagy hiba!
A gyerekek…
A gyerekek azt örökítik tovább a jövőjükbe, amit tőlünk látnak. Felelősek vagyunk értük! Amíg ők hintáznak, addig
mi sétálhatunk a játszótér körül, vagy
ugrálókötelezhetünk. Az autózás helyett
kísérjük el a gyerekeket az iskolába gyalog! Ha edzésre visszük őket, sétáljunk,

IDE SÜSS!
KENYÉRSÜTŐ TANFOLYAM
„Az vagy, amit megeszel” – tartja a régi
mondás. Milyen igaz! Hiszen minden egyes sejtünk a testünkben azokból az
összetevőkből épül fel, amit táplálékkal
biztosítunk számára. Erre egyre többen
jönnek rá és kezdenek tudatosan élni, táplálkozni.
A kenyér a magyar ember táplálkozásában évszázadokon keresztül központi
helyet foglalt el, és igy van ez még ma is.
Milyen kellemes is az, amikor finom,
friss kenyérillat száll a konyhában! Többen azonban nem is tudjuk, hogyan fogjunk hozzá, milyen alapanyagokat vásároljunk, hol, meddig és miként süssük
a kenyeret, így aztán nem is vágunk bele.
De itt a megoldás, hiszen kenyérsütő
tanfolyam indul Veresegyházon.
Szabó-Nagy Rozalinda design-cukrász, a
tanfolyam megálmodója és vezetője me-
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sélt róla: „Második gyermekem születésekor gondolkodtam el azon, hogy elég az
adalékanyagokból, mesterséges színezékekből, térfogatnövelő szerekből. Az egészséges kenyérsütés projektet nálam megelőzte az ún. dizájn-torták megálmodása és
elkészítése, amelyeket ugyanígy adalékanyag-mentesen, mesterséges színezékek
nélkül készítek. Mindenféle formájú és
ízű, kinézetű és színű tortát meg tudok
alkotni a megrendelők elképzelése alapján, igény esetén ez lehet diabetikus, cukormentes, lisztmentes, paleo torta vagy
sütemény. Visszatérve a kenyérsütéshez,
mivel az édességet már otthon készítettem

2015. február

vagy kocogjunk a playa körül, amíg nekik tart a foglalkozás! A családdal töltött
időt töltsük aktívan! Menjünk biciklizni
a gyerekekkel, úszni, tollasozzunk, korcsolyázzunk együtt, túrázzon a család.
Ha rossz az idő, akkor is lehet gyalogolni, nem vagyunk cukorból. Az immunrendszerünket ne a gyógyszerekkel
erősítsük, ha anyu és apu egészséges,
akkor az egész család fitt!
Emlékeznek? Januárban elhatároztuk,
hogy minden hónapban felveszünk egy új
szokást, amelyet 21 nap alatt rögzítünk,
egy rossz szokást pedig elhagyunk. Februárban fogadjuk meg, hogy minden nap
megiszunk annyi vizet, amennyire szüksége van a szer vezetünknek: ez kb. 2-3
liter között mozog felnőtt embereknél. Ha
unalmas lenne a víz íze egy idő után, facsarjanak bele citromot, lime-ot és máris
egy C-vitaminnal dúsított frissítőt készítettünk magunknak. A rossz szokás elhagyása: ne igyunk kávét éhgyomorra. Írják
le, dátumozzák és dobják be az üvegbe a
két szokást, és indulhat a rögzítés!
Mindezekről bővebben:

info@fittenveresen.hu • 70 311 0955
Facebook/Fitten Veresen
és természetesen főztem is a családnak,
egyértelmű volt számomra, hogy a mindennapi kenyeret is otthon süssem meg.
Mindezzel már 5 éve foglalkozom és egyre
nagyobb a késztetés bennem, hogy az embereknek megmutassam: lehet 2-3 óra
alatt saját készítésű, egészséges, friss kenyeret tenni a család asztalára.
A kenyérsütő tanfolyamon megtanuljuk
az alap fehér kenyér receptjét, amelyet
aztán mindenki a saját ízlése szerint tud
variálni különféle lisztekkel, magvakkal,
fűszerekkel. A kenyeret mindenki el fogja tudni készíteni a saját konyhájában a
saját sütőjében. A program kb. 3 órát ölel
fel, amelyen öregtésztás kenyeret gyúrnak meg az érdeklődők.”
A tanfolyamra 3-10 fős csoportok jelentkezhetnek az alábbi elérhetőségeken és
itt tudnak érdeklődni a különleges tortákkal kapcsolatban is:
Szabó-Nagy Rozalinda • 30 420 1799
Facebook/IDE SÜSS! Tortaműhely
VIMER

Gazdaság
Családbarát Munkahely díjat
nyert a General Electric!
2014-ben, a nagyvállalati kategóriában Családbarát Munkahely díjat nyert a
General Electric (GE) Hungary Kft. A sikerben elévülhetetlen érdemei vannak
a kezdeményezésekben gyakran úttörő szerepet is magára vállaló GE Power &
Water divízió veresegyházi üzemének, avagy ahogy mindenki ismeri a városban, a Kisrét utcai „nagy GE”-nek. De miben is áll a családbarát munkahely
valójában? Erről beszélgettünk Szabó Letícia HR igazgatóval és Csányi Cecília
HR managerrel.
A kritikus pont a munkavállalók és a
cégek együttműködésében mindig az,
amikor a gyereknevelési szempontok
ütköznek a vállalat érdekeivel. Ezt
hogy kezelik?
A legfontosabb, hogy a vállalati kultúra
értékként és nem problémaként tekint a
gyerekes szülőkre. Magyarországi üzletágainkban több mint 13 ezer munkavállaló, 6 ezer szülő és 10 ezer gyermek
van. A veresegyházi telephelyünkön a
gyári részleg tekintetében 443 munkatársunknak 791 gyermeke van, a szolgáltatási központban 93 kollégának 149
gyereke van. Ez átlagban 1,78 illetve 1,6
és a legtöbben kisgyermekes szülők, ami
talán a legnehezebb időszak ebből a
szempontból. Egyszerűen a cég érdekeivel is szembehelyezkedő politika lenne,
ha ezeket az adatokat figyelmen kívül
hagyva kezelnénk a szakembereinket.
Ezért egy sor olyan megoldást dolgoztunk ki, amelyek megkönnyítik a magánélet és a karrier összeegyeztetését, miközben adott esetben még növelik is a
hatékonyságot. Megértjük, hogy kihívás
összehangolni ezt a két területet és ahol
tudunk, próbálunk segíteni ebben.
A legfontosabb talán a munkaidő kérdése.
Így van. A legnagyobb gondot a gyerekek
elhelyezése, az ügyintézések ütközése
szokta jelenteni a kötött munkaidőben
dolgozóknak. A GE Dolgozó Szülők
(Working Parents) program kezdetben a
Kismamák munkába való visszaintegrálására fókuszált. Időközben azonban rá
kellett jönni, hogy nem csak kismamák,
de dolgozó férfiak, apák, és idős szüleiket támogató kollégák is ilyen gondokkal
küzdenek, hasonló programban szívesen
részt vennének. A rugalmas munkarendi
megoldásaink közé tartozik például a
telephelyünkön minden szellemi munkatárs számára elérhető kötetlen munkarend, de van példa a részmunkaidőre
egészen a munkahelyi, plusz otthonról
való munkavégzési lehetőségekig. Ezen

kívül nagyon népszerűek a program egyéb elemei, mint például a kisgyermekeseket támogató képzések, a mentoring
program, táborozási lehetőség iskolai
szünet időszakban, vagy akár az egyszerűnek tűnő lépések, a családbarát iroda, a
szoptatós mamák tejének tárolási lehetősége, a kismama parkolók, a helybe jövő postai szolgáltatás és a meleg étel
hazaviteli lehetőség is.
Úgy hallottam akár gyerekkel is be
lehet jönni dolgozni a munkahelyre.
A gyermekbarát iroda erre lett kialakítva.
Egy foglalási rend szerint lehet előjegyezni, és miközben az anya vagy apa
dolgozik, a gyerek úgy tud játszani mellette, hogy a többieket nem zavarják.
Sőt, akár le is lehet fektetni a délutáni alvásra. A gyerekek egyébként is részei
valamilyen szinten a cég életének. Hiszen az otthon lévőket évente meghívjuk
egy ún. kismama napra (kb. 3 órás program), amikor is behozhatják a kisgyermeküket, biztosítunk egy játszósarkot és
felügyeletet. Eközben pedig a vezetés tájékoztatja őket a cégnél történt változásokról, aktuális szervezeti felépítésről,
nyitott munkaköreinkről, illetve lehetőségekről, közben persze találkozhatnak
egymással és a vezetőkkel is, így benne
maradhatnak a cég vérkeringésében.
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Ahogy ezt a célt szolgálják a családi napjaink és a karácsonyi ünnepségeink is.
Munkavállalói szempontból jól hangzik mindez, ám a magyarországi tapasztalatok szerint a vezetők kerülik
az összes olyan lehetőség bevezetését,
ahol a dolgozók kikerülnek a közvetlen ellenőrzés alól.
Bármilyen hihetetlen, ez az egész rendszer sokkal hatékonyabb, inspiratívabb,
mint a hagyományos. A kollégák a lehetőségekkel az esetek többségében nem
élnek vissza, ellenkezőleg: elkötelezettebbekké válnak a GE iránt. De természetesen erre a vezetőket is felkészítjük,
úgynevezett érzékenyítő tréning keretében tudatosítjuk bennük a családbarát
megoldások előnyeit.
KOVÁCS PÉTER
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Sport
ELISMERÉSEK

SPORTOLÓINK
POLGÁRMESTERI EL
Emlékezetes nap marad Veresegyház sportéletében január 24-e. Első alkalommal vehettek át az
előző év kiemelkedő sportteljesítményei alapján a szakosztályok, sportcsoportok legjobbjai
„Veresegyház város érdemes sportolója” elnevezésű polgármesteri elismeréseket.
A sportolókat – évente egy női és egy férfi sportolót – a saját
sportegyesületük, szakosztályuk, sportcsoportjuk jelöli, hiszen ők ismerik legjobban az eredményeiket és az emberi tulajdonságaikat. A Szabadidős és Gazdasági Innovációs Központ konferenciaterme zsúfolásig megtelt az elismerésre jelölt
sportolókkal, edzőikkel, a családtagokkal, barátokkal, csapattársakkal. Sportolóink teljesítményének az elismerése, hogy
sok meghívott vendég és önkormányzati képviselő is megtisztelte jelenlétével a rendezvényt.
Az ünnepség első részében a Városi TV munkatársai által az
előző évek sporteseményeiről összeállított rövidfilmet nézhették meg a jelenlévők, majd Pásztor Béla polgármester úr méltatta a 2014-ben elért sporteredményeket és tájékoztatta a
város sporttársadalmát a településünkön várható, a sportolás
feltételeit javító beruházásokról.

A köszöntő után az elismerések átadása következett. Az érintettek egy szép névre szóló plakettet és egy oklevelet vehettek
át. A sportolók edzőinek virágcsokorral köszönték meg munkájukat. Nagyon szép és megható volt a sok tehetséges gyerek
látványa, ahogy ragyogott az arcuk az örömtől a hozzátartozók büszke tekintete kíséretében. Biztosan nem fogják elfelejteni ezt az élményt, és az is valószínű, hogy még nagyobb
teljesítményre serkenti majd nemcsak őket, hanem azokat is,
akiket most teljesítményeik alapján nem jelölhettek.
Első alkalommal tizenkettő sportág huszonhét sportolója részesült az elismerésben, Vajkovics Ferenc két sportágban is!
A vívás díjazottjai verseny miatt személyesen nem tudták átvenni az elismerést: Kálózi Anna (edző: Sallay Attila) és Szakmáry Nándor (edzők: Beszédes Zoltán, Szakmáry Sándor)
BARANYÓ CSABA

Ferencz Anna és Vajkovics Ferenc

Jakab Kata és Németh Szabolcs

atlétika • edző: Szalma Róbert

Letanóczki Dalma és Cserey Bálint
asztalitenisz • edző: Letanóczki István
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judo • edző: Ilyés Gyula (képen: felesége)

Kollár Blanka, Price Virginia Emma, Boga Anna,
Prehoda Levente, Juhász András és Bagyánszki Kristóf
kajak-kenu • edző: Frohner Ferenc
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Sport

LISMERÉSE
Ferencz Janka és Vajkovics Ferenc

triatlon • edzők: Hegedűs Gabriella, Csombor Zoltán és Szalma Róbert

Békei Dóra

sakk • edző: Breitenbach Zoltán

Petrik Csaba

Pocsai Ákos

vízilabda • edző: Vince Gitta

Bordás Annamária és Kunya Noel
kick-box • edző: Papp Attila

kézilabda (Városi Sportkör)
edző: Kiss Péter

Lajti Renáta és Szoljár Bence

akrobatikus rock and roll • edző: Farkas Gergely

Koczfán Martina és Koczfán Gergő

Fodor Bernadett és Tomes Patrik

karate • edző: Szalay Zsolt

Handbear Kézisuli • edző: Szőke István
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21

Sport
AKROBATIKUS ROCK’N ROLL

A Rockin’ Board TáncSport Egyesület 2014-ben is
fantasztikus eredményekkel zárta az évet!
Táncosaik a hazai versenyeken túl több
nemzetközi versenyen is jártak. Világbajnoki 6. és Európa-bajnoki 9. helyezést
értek el. Világ Kupa viadalokon indultak
Lengyelországban, Szlovéniában, Ausztriában. Hazai eredményeik:
Magyar Bajnokságon:
1. hely: Hajrázók junior kisformáció, és a
Tuto felnőtt nemzeti nagyformáció
2. hely: Horváth András–Farkas Viktória
Felnőtt „B” páros, és a Ladies felnőtt
nagyformáció
5. hely: Sky felnőtt nemzeti nagyformáció,
6. hely: Szabó Mátyás–Takács Beatrix
felnőtt „C” páros
8. hely: Szoljár Bence–Lajti Renáta,
10. hely: Szoljár Zsombor–Dömötör Viktória serdülő páros
Országos versenyeken
1. hely: Hajrázók junior kisformáció, és a
Tuto felnőtt nemzeti nagyformáció

2. hely: Habcsók children nagyformáció,
és a Bonbonok junior kisformáció
3. hely: Syluette junior nagyformáció, a
Ladies felnőtt nagyformáció, és az Alaksza Ádám–Farkas Dorottya Felnőtt „B”
páros,
8. hely: Szoljár Bence–Lajti Renáta, és a
Dénes Zoárd–Pál Renáta children páros,
valamint a Farkaskölykök children nagyformáció,
Területi versenyeken:
2. hely: Mirage serdülő nagyformáció,
3. hely: Szoljár Bence – Lajti Renáta, és a
Love children kisformáció,
5. hely: Szoljár Zsombor – Dömötör Viktória serdülő páros
6. hely: Cukor Manók children kisformáció
2014. évi országos ranglistán:
Hajrázók
1. hely: Truváj felnőtt kisformáció, és a
EDZŐK:
Tuto felnőtt nemzeti nagyformáció
FARKAS GERGELY ÉS FARKAS KRISZTINA

KÉZILABDA

KARATE

A Handbear Kézisuli mozgalmas hétvégéje!
2015. január 24-én (szombaton) a Handbear Kézisuli U14-es
korosztályú lányai Tökölön, 25-én (vasárnap) pedig az U10es és U12-es korosztályos fiúk Gödöllőn a Hajós Alfréd Általános Iskolában utánpótlás kézilabda tornán vettek részt.
A kitűzött célt, a gyakorlást, rutinszerzést remekül szolgálta a
torna, a gyerekek nagyon hasznos élményekkel gazdagodtak.
Eredmények:
Pest Megyei Kupa 2. forduló Tököl • U14 lányok
Handbear Kézisuli – Dunavarsány
12:17
Handbear Kézisuli – Százhalombatta
13:19
„Játszva-tanulunk” utánpótlás kézilabda torna Gödöllő
U10 fiúk 2. helyezés
Handbear Kézisuli – Gödöllő KSC B
11:2
Handbear Kézisuli – Gödöllő KSC A
6:7
U12 fiúk 2. helyezés
Handbear Kézisuli – Gödöllő KSC
11:10
Handbear Kézisuli – Mogyoród
16:20

TÉLI EDZŐTÁBOR ÖVVIZSGÁVAL
Karatékáink 2015. január 8-11 között Budapesten a Shitokai
Hungary Szövetség haladó edzőtáborán vettek részt, melynek
keretében – a tábor végén – övvizsgára is sor került.
A táborban közel 50 karatéka érkezett az ország különböző
településeiről. A Veresi Karate Sportegyesületet hét sportoló
képviselte.
A tábor végén a sikeres vizsgát követően megkapták új színű
öveiket, melyet azóta büszkén viselhetnek. Accipe Tímea
narancs övet, Zombor Bence zöld övet kék csíkkal, míg Ritter Csaba és Ritter Szabolcs lila övet.
Sokat dolgoztak érte, nagyon megérdemlik.

U10 fiú Gödöllő

Január 25. Meghívásos verseny Káposztásmegyer
Az UTE Kaisei Karate Egyesület szervezésében 5 küzdőtéren
lebonyolított versenyen vettek részt karatékáink.
Egyesületünk tanítványai szép eredménnyel tértek haza.
Zombor Dávid 7 éves szivacskumite kategóriában 1. hely.
Butyka Balázs 12-13 éves kumite 3. hely.
Egervári Tamás 12-13 éves kumite - 49 kg kategóriában 1. hely.
Koczfán Gergő 14-15 kumite +54 kg 1. hely.
EDZŐ: SZALAY ZSOLT
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LABDARÚGÁS – INTERJÚ

Cél a biztos bennmaradás!
Ella Ferenccel a Veresegyházi Városi
Sportkör elnökével és Aczél Zoltán
szakmai igazgatóval beszélgettem az
NB/III. Keleti csoportjában szereplő
labdarúgó csapatunk helyzetéről, a
téli felkészülésről, az átigazolásokról
és a tavaszi idény célkitűzéseiről.
Hol tart a felkészülés?
Felkészülésünket január 5-én kezdtük és
egészen a tavaszi bajnoki rajtig, február
28-áig tart. Naponta edzünk, felkészülésünket szabadban végezzük. A tél eddig
igen kegyes volt hozzánk és a műfüves
pályák is megfelelő körülményeket biztosítanak.
Volt valami mozgás az átigazolási időszakban?
Igen. És nagyon elégedettek vagyunk.
Lehetőségeinkhez és erőnkhöz képest
sikerült a csapat játékerejét megerősíteni. Az érkező játékosok között első-, és
másodosztályban edződött játékosok is
érkeztek. Így a DVTK-ban is játszó Sipeki, aztán Gulyás Máté, Dencz Dávid (a
VASAS-ból, aki a megyei bajnokcsapatunknak tagja volt és most visszatér). Ők
hárman és a Dabasról érkező Dobrai
Zsolt a középpályát erősítik. De igazol-

Ella Ferenc, a Veresegyházi Városi sportkör elnöke

tunk védőt Kiss Róbert személyében és
támadót is a REAC-ból, az igen tehetséges 18 éves Herbály Tamást. Vácról kölcsönbe kaptuk Sorecz Szabolcsot és Karácsony Dávidot. Az U-21-es csapatból
három fiatal játékos került be a felnőtt
keretbe, Grezner Dávid, Balogh Bence és
Márton Krisztián. A keretünk így 22 fős.
Hogyan látják, mennyire sikerült a
beilleszkedésük?
Mint említettem, naponta edzünk és a
felkészülés ideje alatt tizenegy edzőmér-

kőzést játszunk. Ez idő alatt az ilyen tapasztalattal rendelkező játékosok be tudnak illeszkedni a csapatba. Az elvégzett
edzésmunka, az edzéseken nyújtott teljesítmények alapján az már azért látszik,
hogy erősödött a csapat az érkező
játékosokkal.
Az őszi idényt a tabella kieső zónájában fejezte be a csapat. Mi a cél a tavaszi idényben?
A célunk továbbra is a biztos bennmaradás és ez most reálisnak is látszik. Két
pontra vagyunk a bennmaradást jelentő
helytől. Mindenki nagyon elszánt, hogy
ezt ledolgozzuk. Nagyon bízunk benne,
hogy így is lesz. Mi és a játékosok is mindent megteszünk, hogy tavasszal a játékunkkal szórakoztassuk a közönségünket, és visszacsalogassuk őket a lelátókra, mert nagy szükségünk van a
bíztatásukra! Sajnos jogos kritikát fogalmaztak meg játékunkkal, eredményességünkkel kapcsolatban az ősszel. Ezen
mindenképpen szeretnénk változtatni.
Bajnoki rajt?
Első mérkőzésünket február 28-án Jászberény ellen játsszuk. Ősszel szoros
mérkőzésen kaptunk ki tőlük hazai pályán 2:1-re. Jászberény jelenleg a tabella
8. helyével a középmezőnyben tanyázik.
Szeretnénk őket meglepni.
BARANYÓ CSABA
ASZTALITENISZ

ATLÉTIKA
Dunakeszin, a január 11-én rendezett
korosztályos atlétikai versenyen a 60 m
síkfutásban Ferencz Janka 3., Sulyán
Alexa 4., Gombos Boldizsár pedig 6.
helyezést ért el.
Távolugrásban Sulyán Alexa 4., Ferencz Janka 6., Gombos Boldizsár 6.,
Tejfel Máté pedig 10. helyen végzett.
EDZŐ:
SZALMA RÓBERT

DARTS
A január 17-i Steel Országos Egyéni 1.
fordulójában a Veresi Farkasok ISE. két
játékosa Kozáry-Diczó Dezső és Gyócsi
Tamás 142 induló közül a 33. helyen
végzett.

Asztaliteniszező diákjaink
az országos döntőbe jutottak!
Az asztalitenisz diákolimpia gödöllői körzeti selejtezőiről továbbjutott versenyzőink január 24-én szombaton Nagykőrösön szerepeltek a Pest Megyei Asztalitenisz Diákolimpiai Döntőin. Városunk
iskoláit négy tanuló képviselte. Gyerekeink tavaly vettek részt először az asztalitenisz diákolimpia megyei versenyein.
Már ez a kis rutin is meglátszott játékukon és eredményeiken! Hatalmas mérkőzéseket játszottak és két országos döntőt
jelentő első hely mellett, két második és
egy harmadik helyet is kiérdemeltek.
Eredmények:
Lányok (2004-2006):
1. Letanóczki Dalma (2005), Fabriczius
József Általános Iskola Országos döntőbe jutott.
Lányok (2000-2003):
2. Csányi Orsolya (2000), Fabriczius József Általános Iskola.

2015. február

A győztes leány csapat

Leány csapat (összevont)
1. Csányi Orsolya, Letanóczki Dalma,
Fabriczius József Általános Iskola, Országos döntőbe jutottak.
Fiúk: (2004-2006):
2. Tarcali Benedek (2004) Kálvin Téri Református Általános Iskola.
3. Bóta András (2004) Kálvin Téri Református Általános Iskola.
FELKÉSZÍTŐ EDZŐ: LETANÓCZKI ISTVÁN
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Sport
DIÁKSPORT – ÚSZÁS
MEGYEI ÚSZÓ DIÁKOLIMPIA,
SZÁZHALOMBATTA
2015. január 18-án benépesült a százhalombattai Kiss László Sportuszoda. Itt
rendezték az Úszó Diákolimpia Pest megyei döntőjét, ahol a Fabriczius József
Általános Iskola tanulói is rajtkőre álltak.
Az úszóversenyeken hagyományosan jól
szerepelnek a gyerekek, nem volt ez
másképpen most sem! A több mint 400
induló diák 68 versenyszámban egy nagyon jól szervezett versenyen vehetett
részt. Az ünnepélyes eredményhirdetésen az érmeket Kiss László a százhalombattai uszoda névadója, a Magyar Úszó
Szövetség elnökségi tagja, valamint
Grátz Benjamin ifjúsági olimpiai bajnok
adták át. A megyei győztesek Győrben a
decemberben átadott gyönyörű uszodában harcolnak majd az országos diákolimpiai győzelemért.

ÚSZÓINK AZ ORSZÁGOS DÖNTŐRE
KÉSZÜLHETNEK!

III. korcsoportos lány győztesek

50 m lány hátúszás: 6. KÁLMÁN DORKA
II. korcsoport – 4×50 m gyorsváltó:
Fiú: 4. (TÓTH ÁKOS, PATAKI ANDRÁS,
SZABÓ MÁRK, NAGY RICHÁRD)
Lány: 3. (PORTIK BOGLÁRKA, SZÁSZ ANNA, HERMANN DALMA, NAGY IVETT)
III. korcsoport „A” kategória –
4×50 m gyorsváltó: Fiú: 1. (PORTIK BOEREDMÉNYEINK: ÖSSZESÍTVE 6 TOND, KÁDÁR MÁTÉ, KAPOSI MÁRARANY, 4 EZÜST, 2 BRONZ ÉREM
TON, TÓTH MÁRTON)
I. korcsoport – 50 m lány gyorsúszás:
Lány: 4. (BUNDA BÍBORKA, KAPITÁNY
1. CSEH ZSÓFIA, 2. ELEKES TAMARA
ZSÓFIA, LŐRINCZ VERA, CSÁNYI ZSÓ50 m lány mellúszás: 3. CSEH ZSÓFIA
FIA)

FELKÉSZÍTŐK: CSOMBOR ZOLTÁN, HEGEDÜS GABRIELLA, CSOMBOR RENÁTA,
CSOMBOR BARNABÁS, CSOMBORNÉ
HALMAI ÁGNES
JUDO

VÍZILABDA
Januárban az Octopus BVSE 2. korosztálya – az 1998-ban születettek – a vidék
bajnokság soron következő fordulójában
Gyöngyös csapatával játszottak és 13-8
arányban nyertek.
A 2000-ben születettek Kecskeméten,
vendégszerepeltek, ahol egy győzelmet
és egy vereséget szereztek.
Eredmények:
Octopus–Nagyvárad (Románia): 6-10
Kiskunfélegyháza–Octopus:
4-12

Februárban folytatódik a vidék bajnokság, mindkét korosztályra újabb két-két
mérkőzés vár.
Ezen kívül – az előző évhez hasonlóan –
ismét Bécsbe utazik az Octopus U12-es
csapata, ugyanis meghívást kapott a Vienna Spring Cup-ra. Így lehetőségünk
nyílik, hogy megmutassuk, fiatalabb
spor tolóink mennyit fejlődtek az elmúlt
évben.
VINCE GITTA EDZŐ

HARCMŰVÉSZET
Az EBMAS – Wing Tzun Kung Fu és Latosa Eskrima rendszer – veresegyházi
iskolájának tanulói december 14-én Budapesten nemzetközi szemináriumon vettek
részt, melyet a világszövetség alapítója és vezetője Emin Boztepe dai si-fu tartott.
A négy órás intenzív tréning fő irányvonalát a két-három támadó elleni védekezés,
és az ezt követő ellentámadás gyakorlása adta. Külön említést érdemel, hogy a
szemináriumot követő vizsgákon Dán Árpád, a veresegyházi iskola tanulója megszerezte a mester szintet megelőző legmagasabb tanuló fokozatot, melyhez ezúton
is gratulálunk.
A Wing Tsun Kung-Fu egy olyan kínai harcművészeti rendszer, amely közelharci
technikái révén esélyt ad a gyengébbeknek is egy szabad küzdelem során. Kevés,
csakis harcban jól alkalmazható technikákat tartalmaz. Ezek a technikák egyszerűek és gyorsak; a védekezés során engedékenyek, de a támadások során dinamikusak.
GELYBÓ GÁBOR
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III. korcsoport „B” kategória
– 100 m gyorsúszás: 2. MOLNÁR KINGA
5. SZELÉNYI DÓRA
50 m mellúszás: 1. SZELÉNYI DÓRA
5. NAGY ESZTER
4×50 m gyorsváltó: Lány: 1. HELY (DALANICS FANNI, MOLNÁR KINGA, SZELÉNYI DÓRA, NAGY ESZTER)
IV. korcsoport „A” kategória
– 100 m gyorsúszás: 5. VAJKOVICS FERENC, 6. KAPITÁNY CSONGOR
4×50 m gyorsváltó: fiú: 1. (VAJKOVICS
FERENC, KAPITÁNY CSONGOR, KRENEDITS FERENC, KISS LEVENTE)
Lány: 2. (LENGYEL REBEKA, KOVÁCS
RÉKA, DIÓSZEGI KATA, KELEMEN
DOROTTYA)
„B” kategória – 100 m gyorsúszás:
1. OLÁH ZSÓFIA
100 m hátúszás: 2. OLÁH ZSÓFIA

2015. február

A JUDOSOK IS
TATAMIRA LÉPTEK!
A 2015-ös év első judo versenye január
17-én egy felnőtt első osztályú országos
válogató rangsorverseny volt Budapesten, a Honvéd Küzdősport Centrumában.
Remek mezőny, parázs csaták jellemezték a viadalt. A Veresi Küzdősport Egyesületet Kerstner Róbert képviselte, aki a
döntőig meg se állt, a végelszámolásnál
ezüstérmet vehetett át!
Január 25. Tata Felnőtt I. osztályú judo
verseny és válogató.
A versenyen Kerstner Róbert az ötödik
helyen végzett az erős mezőnyben.

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

e-mail:
sportreferens@veresegyhaz.hu
telefon: 20 9749 686

Suzuki Szeleczky
Kihagyhatatlan ajánlat,
az árára is büszkék vagyunk!
S-Cross 1.6 Ga Start
3 490 000 Ft
Kedvező, forint alapú
ﬁnanszírozással!
Üzemanyag-fogyasztás
(kombinált): 5,5l/100km
Co2 kibocsátás
(kombinált): 127.0 gr/km

Ajánlatunk kizárólag a készlet erejéig érvényes.
A részletekről, kérjük, érdeklődjön kereskedésünkben.

2151 Fót, Fehérkő u. 3. (fóti Auchan mellett) Tel: 27/537-381
E-mail: szeleczky@szeleczky.hu Honlap: www.szeleczky.hu
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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Hozd ki az internetből,
amit szeretnél
Internet 0 Ft-ért Invilág csomagban

0 Ft

3 hónapig

Válaszd most bármelyik Invilág csomagot 2 éves határozott idejű szerződéssel,
és az internet díját 3 hónapon át elengedjük!
A részletekről és az adott lakcímen elérhető ajánlatokról és szolgáltatásokról
érdeklődj a legközelebbi Invitel Pontban, a www.invitel.hu oldalon vagy a 1288-as
telefonszámon!

Invitel Pont: Gödöllő, Dózsa György út 1-3. Tel.: (06) 28 536 596
Értékesítőnk: Petényi Tamás Tel.: +36 20 372 0123

150211-A

Az ajánlat 2015. február 2-tól visszavonásig érvényes, az Invitel szolgáltatási területén, 2 vagy 3 szolgáltatást egyben tartalmazó Invilág
csomagra előfizető, új lakossági ügyfelek számára. Az előfizetői jogviszony határozott időn belüli felmondása esetén az előfizetőt az ÁSZF
szerinti kötbérfizetési kötelezettség terheli. A szolgáltatások eltérő feltételekkel 12 hónapos határozott idejű, valamint határozatlan idejű
szerződés keretében is igénybe vehetők. A díjmentes időszak után a csomaghoz tartozó havi díjat számlázzuk. A díjak az áfát tartalmazzák.

Boneker MBnk kft.

kerítéS centruM

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
2015-Ben IS
a leGjoBB árakkal várjuk ÖnÖket!
visszatérő vásárlóink még olcsóbb áron vásárolhatnak!

akcIóS terMékeInk!

Fagyálló csemperagasztó
Flexibilis csemperagasztó

1199 Ft
2320 Ft

tIkkurIla FeStékek FolyaMatoS a k c I ó j a !
Egyrétegű, beltéri színezett falfesték, mosható (több színben)
2,5 l

3890 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!

Bölcsődei
beiratkozás
Minden érdelkődő szülőnek
tanácsadással állunk rendelkezésére.
Érdeklődjön személyesen.
Jelentkezés és bővebb információ:
információ:
Karsai Veronika, 20/317-6691

ÁRNYAS ÓVODA ÉS BÖLCSŐDE

7FSFTFHZIÈ[ «SOZBTVt5FM
JOGP!BSOZBTOFUIV*XFCXXXBSOZBTOFUIV

koBalt InGatlan
1132 Budapest, victor Hugo u. 32.
www.kobalt.lc.hu
TiszTelT Olvasóim!
Szeretném felhívni figyelmüket az ebben a számban és múlt haviban is megjelenő
jogi ismertetőre, melyben dr. Horváth István, – a cégünkkel 15 éve együttműködő
ügyvéd – az adásvételi szerződésről és annak kritériumairól tájékoztatja Önöket.
Úgy vélem, hogy ezek az ismeretek elengedhetetlenek egy sikeres adásvétel lebonyolításához! Remélem, hogy cégünk ezzel is segítséget tudott nyújtani életük egy
fontos lépéséhez. Ugyanezt a pontosságot és szakmai színvonalat képviseljük és
állítjuk az Önök szolgálatába az ingatlanközvetítés területén is. Legyünk együtt sikeresek! Tesztelje szolgáltatásainkat!

•

TiszTelT állás keresők!
A megnövekedett piaci igények miatt keresek magam mellé vállalkozói szemléletű,
munkájával és önmagával szemben is igényes, tanulni, dolgozni és pénzt keresni is
akaró munkatársakat üzletkötőnek Erdőkertes, Őrbottyán, Gödöllő, Fót, Dunakeszi
és Veresegyház területére. Szakmai képzést biztosítunk.
Fényképes önéletrajzokat az alábbi e-mail címre várom.

Továbbra is várjuk megkereséseiket,
akár eladni, akár vásárolni szeretnének.
Terebesi Andrea

ingatlan szakértő
kOBalT ingatlan kft.
+36 70 631 2368
andrea.terebesi@gmail.com

2015. február
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AREC száraz sóterápia
A légtérben natúr bányasó lebeg.

A legjobb eredményeket biztosítja
a következő problémák
megelőzésében és kezelésében:

Asztma, krupp, allergia, ekcéma, pikkelysömör,
arcüreggyulladás, fülgyulladás, légcsőhurut,
hörghurut, köhögés, megfázás.

• évi 20%-os adójóváírási lehetőségével
• nyugdíj cél támogatása bónuszokkal
• kiemelkedő teljesítményű eszközalapokkal

Copyright © 2014 Vienna Life Vienna Insurance Group Biztosítító Zr t. Minden jog fenntar t va. | 20141218

A nyugdíjat is
élvezni szeretném.

•
money & more
iroda
•
veresegyház,
Fő út 35. • +36 20 928 6882
•
magdolna.torokne-sipos@moneyandmore.hu

aktí
tívv max II.
befektetési egységekhez kötött nyugdíj biztosítás
A jelen dokumentumban megjelenő információk, adatok, feltételek nem minősülnek nyilvános ajánlat tételnek, kizárólag tájékoztatásul, a ﬁgyelem felhívására szolgálnak,
azok teljességéér t, pontosságáér t a Vienna Life Vienna Insurance Group Biztosító Zr t. nem vállal felelősséget. A z egyes szolgáltatásokra vonatkozó aktuális feltételrendszerről
érdeklődjön telefonos ügy félszolgálatunkon vagy látogasson el honlapunkra.

ÁRAINK:
Gyerekjegy:
1 000 Ft / 1 alkalom
4 000 Ft / 5 alkalom
7 000 Ft /10 alkalom

Felnőttjegy:
1 200 Ft / 1 alkalom
5 000 Ft / 5 alkalom
9 000 Ft /10 alkalom

Nyitva: minden nap bejelentkezés alapján.
Időpont egyeztetés: 06 70 505 89 09
Helyszín:
Ezerkincs Életmód Centrum
Alternatív Egészségközpont
Veresegyház, Fő út 59,
www.ezerkincs.hu

Rendeljen
BRIKETTET
alkalmazásunkon
keresztül

10%
kedvezménnyel
ked
vezménnyel
Bővebb infor
információ az alábbi telef
elefonszámon:
onszámon:

+36 30 549 3232

...a hatékony és tiszta tüzelőanyag!
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Költői délután a Tavi Panzióban

Kártya klub az Innovációs Centrumban

Papagáj kiállítás

Múzeumpedagógiai foglalkozás az Udvarház Galériában

