
Megkezdődött a minőségi paradicsomtermesztés
a Garden Invest üvegházában (Riportunk a 3. oldalon.)

Szeretettel köszöntjük városunk hölgyeit!
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március 20, péntek 20.00
Magyar Hasak – Gasztro-komikus egy óra
Krúdyékkal – Zorgel Enikő és Pál Tamás

műsora a JOAN-ban
•

március 28, szombat, 19.00
Az egérfogó – bérletes

•
március 30, hétfő, 19.00

Az egérfogó – bérletszünet
•

április 25, szombat, 19.00
Mr. és Mrs. – bérlet

•
április 26., vasárnap, 19.00

Mr. és Mrs.– bérletszünet
•

JEGYIRODA:
Innovációs Centrum „B” recepció

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

veres1szinhaz.hu
facebook/veres1szinhaztarsulat

•
Februári játékunk nyertese:

BÁLINT KINGA
Nyereménye 2 db tiszteletjegy

egy veresegyházi előadásra.

Film Veresegyházról!
A  film címe:

AZ ÖN KORMÁNYZATA
50 év 

Veresegyház szolgálatában

A sugárzó TV csatorna: ATV
Sugárzás időpontja:

2015. március 21. 16.05
Ismétlés:

2015. március 28. 16.05

Hossza: 53,05 perc
Gyártó: Media Flash

Sportesemények
UTCAI FUTÓVERSENYEK 

MÁRCIUS 15-I FUTÁS
EGYÉNI ÉS VÁLTÓ VERSENYSZÁMOKBAN

2015. március 15. (vasárnap)  15.00 óra
Váci Mihály Művelődési Ház,

Veresegyház, Köves u. 14. 
•

VERESI FUTÓFESZT 
2015. április 12. (vasárnap) 10:30

Bővebb információ, nevezés:www.futofeszt.hu
https://www.facebook.com/futofeszt

•
TÁNC

minden pénteken 18:00–19:00 Zumba
vasárnap reggelenként 9:00–11:00

VIFI: Veresegyházi Ingyen FItness
Veresegyház, Csomádi u. 2-4.

•
LABDARÚGÁS

NB-III Felnőtt csapat hazai mérkőzései
március 22. 15.00 Veresegyház – KBSC FC KFT.

április 5. 15.00 Veresegyház – Nyírbátori FC
•

KÉZILABDA
MEGYEI FELNŐTT BAJNOKSÁG

(Vácrátót Iskolai csarnok)
március 14. 12.00 Veresegyház – Albertirsa SE.
március 22. 12.00 Veresegyház – Tököl KSK II.

•
VÍVÁS

Nyílt edzések, hétfő, szerda, péntek 15.00 óra
Fabriczius József Általános Iskola tornaterme

•
TAJCSI

Minden hónap első péntek ingyenes nyílt edzés
Marika Konyhája, emelet

Információ: +36 30 546 1572
•

FANATIC DOG SPORTS TEAM
2015. március 14-15.

FCI-EO válogatók, 3 open agility és 3 open
jumping futam, Szigetszentmiklós

Eseménynaptár
március 14.  13 órától

KATONAI TÁBOR
Búcsú tér (Katonai Hagyományőrző Egyesület)

16 órától GYEREKCSATA
•

március 14. 16 óra
Moldvai gyermek és felnőtt táncház

Szabadidős és Gazdasági Innovációs Centrum
•

március 14.  19 órától
Moliére: A szerelem mint orvos

A Színskála Stúdió előadása
Váci Mihály Művelődési Ház

•
március 15.

9.30 koszorúzás a katolikus temetőben
10.00 Városi ünnepség a Petőfi téren

15.00 Városi futóverseny
•

március 20. 18 óra
Városi közmeghallgatás

Váci Mihály Művelődési Ház
•

március 21. 18 óra
Vujity Tvrtko előadása: Pokoli és angyali történetek

Váci Mihály Művelődési Ház
•

március 27. 15 órától
Húsvéti készülődés – kézműves foglalkozás

Szabadidős és Gazdasági Innovációs Centrum
•

április  3.  10-16 óráig
Veresegyházi Fiatal Tudósok találkozója

Szabadidős és Gazdasági Innovációs Centrum
•

április 3.  18 óra
Veress Enéh szobrászművész kiállítása

Szabadidős és Gazdasági Innovációs Centrum,
Udvarház Galéria

•
április 7.   14.30 óra

Tavaszi hadjárat Veresegyházra érkezik
Katonai Hagyományőrző Egyesület

Helyszín: Petőfi tér
•

április 11.  16 óra
Moldvai Táncház  

Szabadidős és Gazdasági Innovációs Centrum
•

április 11.  19 óra
Moliere: A szerelem mint orvos

A Színskála Stúdió előadása
Váci Mihály Művelődési Ház

•
április 17. 16.30

Földvári Sándor énekművész
operett- és musical dalestje

Szabadidős és Gazdasági Innovációs Centrum

Ajánló
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„42 ezer palántatéglát kaptunk február-
ban Hollandiából, ezekből már 82 ezer
ter mőnövénnyel rendelkezünk. A teljes
tervezett kapacitásunk mintegy 150 ezres
szám lesz. – tudjuk meg mindjárt az első
el ké pesztő adatot Márkus Zsolt ügyve ze -
tő től. – A cél az, hogy a koktélparadicsom
és a San Marzano cherryparadicsom ese -
tében 28-37 kg/m2-es eredményt érjünk
el éves szinten.”

Hogy ez mit jelent mennyiségben? Ahogy
megtudtuk, ezer tonna körüli összes ter-
mésmennyiséget. Ugyanakkor, mind Már -
kus Zsolt mind Csaba Miklós termelési
igazgató többször is kihangsúlyozza be -
szél getésünk során, a lényeg Veresegyhá-
zon nem a mennyiségen, hanem a minő -
ségen lesz. Kifejezetten prémium kategó -
ri ájú, ízletes, aromadús, elsősorban sa lá -
tákban felhasználható paradicsomot kí -
ván nak termeszteni, amire máris öt éves
átvételi szerződésük van európai terjesz -
tésre osztrák partnerükkel, szigorú minő -
ségi paraméterekkel. A 40-60 grammos
pa radicsomokat 7-9 szemet tartalmazó
fürtökben, helyben, egyesével csoma gol -
ják majd, a technológiának köszönhetően
gyakorlatilag márciustól novemberig fo -
lya matosan szüretelve.
Annak a technológiának, amely tudást
Hol lan diából honosítja meg a cég, a ko-
ráb ban multinacionális vállalatoknál Eu-
rópában dolgozó Márkus Zsolton kívül a
Hollandiában hasonló hidrokulturális ter-
mesztésben vezetési tapasztalatot szer -
zett Csaba Miklósnak és a holland ta nács-
 adónak is köszönhetően. 
De miről is van szó? Mivel az üvegházas
termesztés védett térben történik, így a
növények az ingadozó időjárási körül mé -
nyeknek alig vannak kitéve. A talaj fölött
felfüggesztett tálcákon a jó víztartó ké -

pességű kókuszrost paplanon nevelt pa -
ra dicsomokhoz számítógép vezérelte cse -
pegtetőkön keresztül jut el a víz és a táp -
a  nyag, ahogy szintén számítógép állítja az
éjszakai 14-15, és a nappali 21 °C ideális
hő mérsékletet, és irányítja az óriási üveg-
csar nok szellőztetését is. Ahogy a szak em-
be rek számunkra, a magyar „minél mele-
 gebb, annál jobb” fólia sát ras hagyo má nyo -
kon felnőtteknek elma gyarázták, gyakor-
latilag éjjelre „elaltat ják”, majd reggel „fel -
ébresztik” a paradi cso mokat.
Fantáziánkat leginkább azonban a bioló-
giai növényvédelem fogta meg. A világ
vezető (belga) biokulturális növény vé -
delmi vállalkozásával kötött szerződés -
nek köszönhetően speciális, Szlovákiából
érkező poszméhek porozzák a virágokat,
az állati kártevők ellen pedig olyan „hasz -
nos” rovarokat használnak, amelyek
egyéb ként is természetes ellenségei ezen
fajoknak. Ahogy nevetve mondják, ezek
az apró állatok is munkatársaik.
De minden csúcstechnológia ellenére a
legfontosabb azonban az emberi mun ka -
erő, amit a cég a betanított munkakö rök -
nél meg szokottnál magasabb alapfize tés-
sel és teljesítménybérezéssel kíván hono -
rálni. Jelenleg 22 főt alkalmaznak a nö -
vény  gondozásban és további tízet ter vez   -
nek a rö vi desen üzembe álló csomagoló -
részlegen. Az alkalmazottak 85-90%-a ve -
res egyházi, a többiek is a környező tele -
pü lé sekről járnak be. Minden munkafázis
nyomon követhető, mivel az üvegházban
dolgozók speciális kártyarendszerrel rög -
zítik nemcsak azt, hogy éppen hányas sor-
 ban, hanem, hogy mit is csinálnak konkrétan
a paradicsomoknál.
A munka viszont nem könnyű, tapaszta-
latok szerint elsősorban a fiatalok válnak
be, véli Kisák Erika dolgozó, aki szerint

elengedhetetlen a jó fizikai állóképesség,
elsősorban a hőmérséklet miatt. Ugyan -
ak kor az is fontos, hogy valaki szeresse a
növényeket. A kertészmérnök végzett sé -
gű hölgy ezért, és a biológiai növényvé -
de lemben szerezhető tapasztalatok miatt
is vállalta a munkát. Erikán kívül egyéb -
ként az általunk megszólaltatott Bíró
Márk és Tóth Katalin is veresegyházi la -
kos. Miközben a velük történő beszél ge -
tésekből megismerhettük az olyan leg a-
lapvetőbb műveleteket, mint a tekerést, a
fürtök csipkedését és a levelek eltá vo lí -
tását, megtudtuk, hogy miért is tartják jó
munkahelynek az üvegházat. Azon túl,
hogy kiemelten fontos az, hogy helyben
van, Katalin még kiemeli, hogy szabadon
dolgozhat. A számítógépes-kártyás felü-
gyeletre utaló kérdésünkre csak mosolyog -
va annyit válaszolt, hogy az a jól dolgo-
zókat segíti, és nem feszélyezi.
Mindent összevéve, az eddig 1,1 milliár-
dos zöldmezős beruházás ígéretes új utat
jelenthet a városnak is, amit Veresegyház
30 éves területbérleti és hőenergia hasz -
no sítási szerződéssel támogat. Mert, ha
esetleg még nem mondtuk volna, a fűtés
alapja a veresegyházi termálvíz, ezzel is
teljessé téve a biogazdálkodási élményt.

KOVÁCS PÉTER

A veresegyházi paradicsom
Döntő mértékben nyugat-európai piacra kíván termelni Veresegyház új „nagy -
üzeme”, a minőségi kategóriájú koktélparadicsomokra specializálódott Garden
Invest Group. A 2014-ben felépült, Kisrét utcai, 3,5 hektáros üvegházban mű -
ködő vállalkozást látogattuk meg.

ERDŐSÍT A VÁROS
A Veresegyház tulajdonában lévő csomádi határban (régi meggyes terület) 20
hektár erdőt létesít az önkormányzat. 10 hektár akác és 10 hektár csertölgy ül-
tetésére kerül sor a napokban. A talaj-előkészítő munkálatok már zajlanak, ezt
követően az időjárástól függően megkezdődik a telepítés is. A munkák befe-
jezése április végére várható. 
E fásítással csillapítható lesz a térségben uralkodó északnyugati szél és egyben
véderdőként is szolgál majd a Ligetek lakóövezete számára.

A hónap témája
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Önkormányzat

11/2015.(II.17.) Kt. határozat:
A Képviselő-testület elfogadja az Szervezeti és
Működési Szabályzatról szóló 15/2013.(IV.17.)
önkormányzati rendelet – Veresegyház Város
Önkormányzata és a Veresegyház Roma Nem -
zetiségi Önkormányzat között kötött együtt mű -
kö dési megállapodás – módosítását.

12/2015.(II.17.) Kt. határozat:
1. A Képviselő-testület úgy dönt, hogy 2015.
évre a Veres 1 Színház működéséhez, a terve -
zett 31 előadás megtartásához 14 500 000  forint
önkormányzati támogatást biztosít.
2. A támogatási összeggel a színház 2016. ja nu ár
31-ig köteles elszámolni. A felhasználást szám  -
lákkal kell igazolni. Nem a cél szerinti felhasz -
nálás esetén a támogatást vissza kell fi zet ni.

13/2015.(II.17.) Kt. határozat:
A Képviselő-testület a „Veresegyházi gyógy- és
termálfürdő fejlesztése során ellátandó szak-
tanácsadói feladatok” tárgyában a Veresegyházi
Városfejlesztő Kft által megkötött megbízási
szerződés finanszírozása tárgyá ban az alábbi
döntést hozza:
• a szerződés 2014. évi finanszírozásához a

130/2014. (VIII. 12.) Kt. határozatában fog lalt
bruttó 130 000 000 Ft összeggel szemben
brut tó 76 200 000 Ft összeg került kifizetésre;

• a szerződés 2015. évi finanszírozásához brut -
tó 139 700 000 Ft szükséges;

• a szerződés 2016. évi finanszírozásához brut -
tó 19 050 000 Ft szükséges;

A fenti összegeket az Önkormányzat tárgyévi
költségvetéseinek felhalmozási célú támogatás
előirányzataként szükséges tervezni.

14/2015.(II.17.) Kt. határozat:
1. A Képviselő-testület hozzájárul, hogy a Veres-
gép Kft-vel, mint Vevővel a 1103/36 hrsz-ú in-
gatlanból leválasztandó 5000 m2-es területrész
vo natkozásában bruttó 31 750 000 Ft vételáron
és a Veresegyház 1103/35 hrsz-ú, 1378 m2 te rü -
letnagyságú ingatlanra bruttó 8 750 300 Ft vé tel -
áron adásvételi előszerződés kerüljön meg -
kötésre.  
2. A Képviselő-testület hozzájárul, hogy a Veres-
gép Kft. a teljes vételárat a következő részletek-
ben fizetheti meg:
2015. december 31-ig bruttó 10 000 000 Ft
2016. december 31-ig bruttó 15 000 000 Ft
2017. december 31-ig bruttó 15 500 300 Ft.

15/2015.(II.17.) Kt. határozat:
1. A Képviselő-testület az SZMSZ-ben önként
vállalt feladatként meghatározott, „Medveott -
hon és állatkert fenntartása” feladat ellátására
2015. március 1. napjával „Veresegyházi Medve -
otthon” elnevezéssel intézményt alapít.
2. A Képviselő-testület az Intézmény Alapító Ok -
iratát a mellékletben foglaltak szerint elfogadja.

16/2015.(II.17.) Kt. határozat:
1. A Képviselő-testület úgy határoz, hogy Veres -
egyház Város hatályos településrendezés esz kö -
zeinek felülvizsgálatára és elfogadásra vonat-
  kozó eljárását elindítja.
2. A város (33/2003. (VI. 17.) Kt. számú hatá ro -
zattal elfogadott hatályos Településfejlesztési
Koncepciója változtatás nélkül jelenleg is min-
denben aktuális, korszerűsítésre, változtatásra
nem szorul. 

17/2015.(II.17.) Kt. határozat:
A Képviselő-testület hozzájárul „településfej -
lesztési céllal (tervezett elkerülő út mellett ké -
sőbb kialakítható iparterület biztosítása ér  de-
kében)” – a Veresegyház külterület, 059/28 hrsz-ú,

szántó művelési ágú ingatlan 312/62072 tulaj-
doni hányadának (231 m2) megvásárlásához özv.
Megtért Istvánnétól 300 Ft/m2, 69 300 Ft vételáron.

18/2015.(II.17.) Kt. határozat:
A Képviselő-testület Szalontai Boldizsár kép vi -
selő módosító javaslatát – miszerint az Önkor-
mány zat és a Gödöllő COOP Zrt. közötti, az 5910
és 9384 hrsz-ú ingatlanokra vonatkozó szer -
ződések megkötésére csak a 2015. évi költség -
vetés elfogadása után kerüljön sor – eluta sít ja. 

19/2015.(II.17.) Kt. határozat:
1. A Képviselő-testület hozzájárul a tulajdonát
képező Veresegyház 5910 hrsz-ú (termé szet ben:
Viczián utca 37.), 1765 m2 nagyságú, kivett be é pí -
tetlen terület megnevezésű ingatlan ér té ke  sí té -
séhez a Gödöllő COOP Zrt. részére, 9000 Ft/m2 +
áfa áron. Az ingatlan vételára bruttó 20 173 950 Ft.
2. A Képviselő-testület hozzájárul a Gödöllő
COOP Zrt. kizárólagos tulajdonát képező Veres-
egyház 9384/2 hrsz-ú (természetben: Buda pes ti
utca 7.), 5000 m2 nagyságú, kivett be é pítetlen
terület megnevezésű ingatlan megvásárlásához,
9000 Ft/m2 + áfa áron. Az ingatlan vételára: bruttó
57 150 000 Ft.
3. A Képviselő-testület elfogadja, hogy a fenti
adás vételi szerződések alapján Önkormány za tun -
kat terhelő (57 150 000 Ft – 20 173 950 Ft) bruttó
36 976 050 Ft vételár különbözet teljes össze gé -
nek megfizetési határideje: 2015. szeptember 20. 

20/2015.(II.17.) Kt. határozat:
A Képviselő-testület elfogadja a Medveotthon és
a Veresegyházi Medveotthon Fejlesztéséért Ki e -
mel kedően Közhasznú Alapítvány 2014. évi mű -
ködéséről szóló beszámolót.

21/2015.(II.17.) Kt. határozat:
A Képviselő-testület elfogadja Veresegyház
város 2014. évi sportéletéről szóló beszámolót.

22/2015.(II.17.) Kt. határozat:
A Képviselő-testület a Polgármesteri Hivatal 2014.
évi tevékenységéről készült beszámolót elfogadja.

23/2015.(II.17.) Kt. határozat:
A Képviselő-testület Harcos György képviselő
halála miatt az Ügyrendi, Jogi és Közbiztonsági
Bizottság tagjául Szénás Zsoltné képviselőt, a
Pénzügyi Bizottság tagjául Tóth Sándor kép vi -
selőt választja meg.

24/2015.(II.17.) Kt. határozat:
1. A Képviselő-testület hozzájárul az Önkor-
mány zat tulajdonát képező Veresegyház külte -

rület 096 hrsz-ú, kivett közút megnevezésű in-
gatlanból 49 m2 területrész értékesítéséhez és
határrendezéssel történő hozzácsatolásához a
dr. Nándori Kálmán tulajdonát képező Veresegy-
ház külterület 095 hrsz-ú, kivett lakóház, udvar
és legelő megnevezésű ingatlanhoz. Az érté ke sí -
ten dő 49 m2 területrész eladási ára 300 Ft/m2 fi-
gyelembevételével, összesen: 14 700 Ft. Egyben
hoz zájárul ahhoz is, hogy a törzsvagyon (forga-
lomképtelen) részét képező Veresegyház 096
hrsz-ú, kivett közút ingatlanból 49 m2 területrész
átminősítéséhez üzleti vagyonná (forgalomképes).
2. A Képviselő-testület hozzájárul az Önkormány -
zat tulajdonát képező Veresegyház külterület 092
hrsz-ú, erdő megnevezésű in gat lanból 10.826 m2

területrész értékesítéséhez és telekalakítással tör -
ténő hozzácsatolásához a dr. Nándori Kálmán tu-
lajdonát képező Veresegyház külterület 095 hrsz-ú,
kivett lakóház, udvar és legelő megnevezésű in-
gatlanhoz. Az értékesítendő 10.826 m2 területrész
eladási ára 300 Ft/m2 figyelembevételével, össze-
sen: 3 247 800 Ft. A Képviselő-testület hozzájárul,
hogy az ingatlan adásvételi szerződés tulajdonjog
fenntartással köttessen meg és a teljes vételár meg-
fizetése dr. Nándori Kálmán részéről legkésőbb
2015. augusztus 31-ig történjen meg.
3. A Képviselő-testület megvásárolja a dr. Nán-
dori Kálmán tulajdonát képező Veresegyház
095 hrsz-ú, kivett lakóház, udvar és legelő meg -
ne  vezésű ingatlanból értékesítésre felajánlott
2070 m2 területrészt. A megvásárolandó 2070 m2

területrész vételára 300 Ft/m2 figye lembe vé te -
lével, összesen: 621 000 Ft.

25/2015.(II.17.) Kt. határozat:
A Képviselő-testület Pásztor Béla polgármester
2015. évi szabadságának ütemezését jóvá hagyja. 

26/2015.(II.17.) Kt. határozat:
A Képviselő-testület elfogadja a két ülés között
történt eseményekről szóló tájékoztatót.

27/2015.(II.17.) Kt. határozat:
A Képviselő-testület „A Mézesvölgyi Alközpont
fejlesztése során szükséges szennyvízvezeték
ki váltása” tárgyú hirdetmény közzététele nél kü -
li közbeszerzési eljárásban:  
1. A Penta Általános Építőipari Kft. ajánlatát ér -
vényesnek, az FCSM Mélyépítő Kft. ajánlatát a
Kbt. 74. § (1) bek. e) pontja alapján érvényte-
len nek, a lefolytatott közbeszerzési eljárást e -
red  ményesnek nyilvánítja.
2. Az eljárás nyertesének a Penta Általános Épí -
tő ipari Kft. ajánlattevő ajánlatát hirdeti ki nettó
29 995 110 Ft +27% áfa, azaz bruttó 38 093 790 Ft
ajánlati árral.

VERESEGYHÁZ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK HATÁROZATAI

H I R D E T M É N Y
Értesítem 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.)

A közmeghallgatás napirendje:
1. Beszámoló a város 2014. évi eredményeiről, fontosabb eseményeiről

Előadó: Pásztor Béla polgármester
2. Lakossági kérdések, észrevételek, javaslatok

Veresegyház, 2015. február 18.
Tisztelettel: Pásztor Béla polgármester
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A szeretett és tisztelt közszereplő, Harcos György barátunk
temetését követően többekkel együtt rövid megemlékezésre
hívott a város vezetése. Az újonnan átadott iskolaszárny zsi-
bon gójában sok is me rős arc halk beszélgetés közben várta,
hogy a vendéglátó néhány gondolat erejé ig itt is emlékezzen az
elhunyt ról.
A hivatal dolgozói kis pohárban pálinkát osztottak szét, ami -
ből jutott mindenki kezébe. A polgármester maga mellé hív ta
a gyászoló özvegyet, kicsit távolabb a le ányai, vejei, anyósa
álltak.
Előbb Pásztor Béla szólt, majd néhány mondat erejéig az öz -
vegy kérte, hogy elhunyt férjéről mindannyian őrizzünk egy-
egy kedves képet, pillanatot. A pá lin ka az eltávozott saját kert -
 jének terméke volt, kiváló gyümölcsből, gonddal ápolt alap -

anyagból, kisüstön főzve. Pohárral a ke zünkben vártuk a kö -
szöntést, amikor a polgármester kérte, mindannyian ezzel em-
lé kezzünk Harcos Györgyre, de ne koc cintsunk.
A tor résztvevői alig észrevehetően fejet hajtottak, kicsit meg -
emelték a poha ru kat és tekintetükkel a gyászoló családot ke -
resték, mintha a fájdalom kis darabját sze rették volna átvenni,
a nehezen kon gó űrt szerették volna könnyíteni. Még a zok is
ajkukhoz emelték a poharat, akik addig kijelentették, hogy
pálinkát soha sem fogyasztanak.
Ne koccintsanak! A tapintat, az emberség, a tisztelet hangja
diktálta a kérést. A pillanat nem ünneplés volt, hanem emlé -
kez és. Abban pedig hamisan szólna a po  harak csilingelése.
Addig sohasem hallottam a meg ren dü lésnek erről a való szí -
nűleg mély hagyo mányokon nyugvó aktusáról. De nem csak
én nem hallottam, hanem barátaim sem, akiket meg kér dez -
tem. Mindannyi an csodálattal emlegették az így meg szen  telt
pillanatot, ami felejthetetlenül meghitté varázsolta a búcsú nehéz
perceit.

MOHAI IMRE

Életútja Őrszentmiklóson kezdődött
l947-ben. 10 éves volt, amikor családja
Veresegyházra költözött és azóta itt élt
haláláig.
Élete értelmes, tartalmas élet volt.
Az általános iskola befejezését követően
lakatos szakmát tanult, majd munka
mellett érettségizett és állandóan ké pez -
te magát. 1970-től 40 éven át dolgozott a
település – előbb építőipari majd szolgál -
tatói feladatokat ellátó – gazdasági egy -
ségénél, ahonnan az üzem vezető je ként
vonult nyugdíjba. Több évtizeden ke -
resz  tül volt az üzemi szakszervezet ve -
zetője. Elnöke volt az Erdőkertes, Szada,
Veresegyház települések közművesítését
összefogó és a munkákat lebonyolító
közös társulásnak. Mindemellett aktív
sportolója volt a Veresegyházi Sport -
egyesületnek, ahol előbb futballozott,
később kézilabdázott, majd edzőként
hasz nosította tudását. Lelkes szervezője,

segítője és részese volt minden ifjúsági,
majd később felnőtt közösségi megmoz-
dulásnak.
1972-től ’90-ig a községi tanács tagja,
majd azt követően – a település lakóinak
bizalmából – önkormányzati képviselő
volt haláláig. Összességében 42 éven át
volt a település vezető testületének tag ja.
Különböző bizottságokban dolgozott.
Minden megnyilvánulása, javaslata jó
szándékú volt, mellyel a település ér -
dekét szolgálta.
Megbízható, elhivatott, becsületes, em-
bertársait szerető és megbecsülő ember
volt. A nap bármely szakában elérhető
és szolgálatkész. Nem azt nézte, hogy
miért nem tud jönni, hanem azt, hogy
szolgálnia kell, s saját dolgait félre té ve,
azonnal igent mondott. 
Nagyon szerette a családját, feleségét,
lányait és testvérét. Az élet megaján dé -
kozta azzal az örömmel is, hogy néhány
hetes kisunokáját még dajkálhatta. 
Az akkori falu ifjúsága és felnőtt la kos -
sá ga a kétkezi munka erejét nagyon
meg  becsülte, mert ez volt az egyetlen
majd a legnagyobb erő, amely a fejlődést

elindította és életben tartotta. Ő ott volt,
amikor vasúti peron épült a rákospalotai
állomáson, ott volt, amikor új iskolát kel-
lett építeni, ott volt az orvosi rendelő, az
ABC áruház, a gyógyszertár, a benzin -
kút, az óvoda, a sportpálya és sok min-
den más építésénél.
Részt vett a fiatalok által végzett tár-
sadalmi munkák leve ze té sében, irá nyí -
tásában, hogy a fiatalok ennek ered mé -
nyeként a környező országokba ingyen
eljuthassanak.

Bármilyen nehéz is volt egy-egy időszak,
egy-egy helyzet, Ő mindig bizakodó,
mo solygó arccal vállalta a terheket. Belső
békével rendelkezett. Ez jelen volt meg-
jelenésében, kisugárzott beszédében és
a másik emberrel való kapcsolatában.
Nem tudott haragudni. Mindenki se gí -
tője és megértője volt. Kivételesen nagy -
szerű ember volt.

Emlékét, mosolygó arcát, segítő lelkét
még hosszú ideig őrizni fogjuk.

Nyugodjék békében!

Önkormányzat

Ne koccintsunk!

Búcsú Harcos Györgytől

A gyászoló család köszönetét fejezi ki mindazoknak,
akik elkísérték Őt utolsó útjára.
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Önkormányzat

Búcsú Ilonkától
Szilveszter este két villogó rendőrautó
állt egymás mögött a rövid utcánk egyik
végén. Bizonyára nem egymást igazol tat -
ják, de akkor mi lehet ez az összetartás?
A választ másnap délután hallottuk a
közvetlen szomszédtól. Három házzal
odébb, a kis ház lakója, Ilonka meghalt.
Egész éjjel helyszínelők, halottkémek
vizsgálódtak szinte az egész utcát kitöltő
ko csisorral. Talán a rossz kályha volt a hi -
bás, vagy valami véletlen tragédia történt?
Régóta voltunk szomszédok. Nem össze-
járók, de egy tekintet erejéig naponta több-
ször is találkoztunk. Köszönésben nem
lehetett megelőzni. Többnyire csomaggal
a kezében, gyors léptekkel ment ápolásra
szoruló megözvegyült édes any jához. 
Sok-sok évvel ezelőtt az ABC-ben dol-
gozó szeplős arcú mindig mosolygó fi-
atalként figyeltem fel rá, aki gyors, ügyes
és előzékeny volt. Rövidesen férjével
együtt költözött a szomszédba. Mind ket -
tő jükről sugárzott a vidámság. Már meg -
született két leányuk, amikor, igazán
fiatalon, megözvegyült. A ma már fel -
nőtt, csa ládos lányok a tisztes mun kát, a
rendet szerető, segítőkész ember min -
táját vitték el magukkal új otthonukba.
Mi történt azon a tragikus napon? Fi-
gyelmetlen volt, vagy valamilyen fatális
hiba történhetett rutinfeladat végzése
köz ben? Kövi Zoltánné Bőhmer Ilona
nincs többé közöttünk. Ötvenhárom éves
volt. Nagyon fiatal a halálhoz.                                               

MOHAI IMRE

HIRDETMÉNY
VERESEGYHÁZ HELYI VÁLASZTÁSI BIZOTTSÁGA KITŰZTE

A 3. SZÁMÚ EGYÉNI VÁLASZTÓKERÜLETI
HELYI ÖNKORMÁNYZATI KÉPVISELŐ

IDŐKÖZI VÁLASZTÁSÁT.
A SZAVAZÁS NAPJA: 

2015. MÁJUS 17.
A SZAVAZÁS 6.00 ÓRÁTÓL 19.00 ÓRÁIG TART.

A VÁLASZTÓI NÉVJEGYZÉK
A választópolgárok a névjegyzékbe történt felvételükről

2015. március 30-ig kapnak értesítést.

AJÁNLÁS
Jelöltet ajánlani ajánlóíven lehet.

A választókerületben választójoggal rendelkező választópolgár
2015. április 13-ig ajánlhat jelöltet.

Egy választópolgár több jelöltet is ajánlhat.

A SZAVAZÁS
A választópolgár személyesen, a lakcíme szerinti szavazókörben szavazhat.

Részletes tájékoztatásért látogassa meg a www.valasztas.hu weboldalt,
vagy forduljon a polgármesteri hivatalban működő választási irodához.

Veresegyház Helyi Választási Iroda
2112 Veresegyház, Fő út 35. • Telefon: 06 28 588 600

A 2014. november 15-én Szlová -
ki ában lezajlott hely  hatósági vá -
lasztáson Gregor István füg   get-
 len jelöltet vá lasz tották meg
Ipoly ság első embe ré nek.
A szlo vák szárma zá sú polgár -
mester ma  gyar nyelven is letette
eskü jét és beszédében ki emelte,
hogy minden i poly sági lakos ér -
dekeit kép  viselni fogja, nem ze -
ti ségi és fele ke ze ti hova  tartozá -
sától függetlenül.
Testvérvárosunk új vezetője feb -
ruár 11-én bemutatkozó látogatásra érkezett Ve res egyházra.
A Városházán fogadta őt Pász tor Béla polgármester és Kosik
József al  polgár mes ter. Délelőtti beszélgetésüket kö ve tő en kör -
sétát tettek városunk ban, majd egy ké  sei e béddel zárult a kö -
zös prog ram. Gregor Ist ván hazaérkezését kö  ve  tően levélben
fejezte ki kö szö netét a ba ráti hangulatú, kellemes légkörben le -
 zajlott talál ko zó ért. 
A városunk számára is meghatározó jelen tősé gű találkozó alap -
jául szolgál a két tele pü lés között több évti zede sikeres és ered-
 ményes együtt működés folyta tá sának.

Veresegyházra látogatott
Ipolyság új polgármestere

FIGYELEM VERESEGYHÁZIAK!
Tájékoztatjuk Önöket, hogy március havának 14. napján KATONAI TÁBORT
állítunk fel a veresegyházi Búcsú-téren. A katonai tábor 13 órától lesz nyilvános,
megtekinthetik az akkori katonák tábori életét, illetve különböző előadások
lesznek az akkori fegyverzetről és a katonai harcmodorról. Emellett nyilvános
katonai kiképzésre kerül sor és 16 órai kezdettel megkezdődik a GYEREK
CSATA, melyre minden 6-14 év közötti kis katonára számítunk.
Mindenkit szeretettel várunk!

Veresegyházi Katonai
Hagyományőrző Egyesület

KATONAI TÁBOR A TÉREN
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Előző lapszámunkban bemutattuk a
Városőrséget. A Polgárőrség, ez az ön -
kén tes rendfenntartó egyesület ré geb bi
múltra tekint vissza. Vezetőjüket, aki
2011 óta áll az egyesület élén, a csoport
éle téről, terveiről kérdeztük. Pethő Attila
öt évig volt a helyi rendőrőrs parancs no -
ka. 2009-ben alezredesi ranggal kérte a
nyugdíjazását, majd a következő évben
vál lalkozást indított Veresegyházon.
2011-ben az akkori vezető, Murvai Ká -
roly visszavonulása miatt a Polgárőrség
tagjai őt választották meg vezetőjüknek.
A helyismerete és a rendőrségnél szer -
zett tapasztalatai mennyiben segítet-
ték ezt az új feladatát?
Személyes kapcsolataim jelentősen hozzá -
járultak ahhoz, hogy a rendőrök és a pol   -
gárőrök kapcsolatát szorosra tudtam fon -
ni. A Polgárőrség egyesületi formá ban mű -
ködik, jelenleg 23 fővel. A mű kö dés anyagi
alapja több forrásból jön össze. Leg fon to -
sabb támogatónk az önkormány zat je-
lenleg évi 2,5 millió forinttal. Az e gye sület
a tag jaitól jelképes, évi 1000 forint tag díjat
szed és vannak külsős támoga tóink is.
Mi visz egy fiatalt a polgárőrök sorai ba?
Tagjaink többsége nem is a fiatalabb kor -
osztályhoz tartozik. Évekkel ezelőtt volt
ifjúsági tagozata is az egyesületnek, ami -
ben a 18 évnél fiatalabbak voltak. Ma
úgy látom, hogy a fiatalokat kevéssé ér -
dek li a város közösségéért folytatott
mun ka. Tagja ink egy része igazából el -
fog  lalt, né há nyuk magasan kvalifikált te -
vékenységet vé gez. Vannak olyanok,
a kik nyugállo mány ba vonulásuk miatt
ke resnek feladato kat, vagy ismerősök

ajánlására, in vitálására jött el és maradt
közöttünk. Természetesen azok után,
hogy azonosulni tudtak elveinkkel. 
Azt említettük, hogy a szervezetnek
önkéntesei vannak. Munka mellett
miért vállalnak önkéntes munkát?
Tagjainkat többnyire az emberekért, a
városunkért, a környezetünkért érzett
önkéntes tenni akarás vezérli, de nem
el hanyagolható szempont az együvé tar-
tozás élménye sem.
Milyen feladatokat végeznek?
A rendőrséggel látunk el közös szolgá latot
havi több alkalommal. Ez a kö zös jár őrö -
zést jelenti. Mivel a rendőrök szá  ma örven -
de te sen nő és a Városőrség is be ka p  csoló-
dott a rendfenntartó mun ká ba, ilyen téren
a foglalkoztatásunk csök ke nő tendenciát
mutat. Ha szolgálatot a dunk, a polgárőr hiva-
talos személy tá mo gatójaként lép fel, ön ál ló -
an közfela da tot ellátó személynek minősül.
Sokszor látunk polgárőröket városi
ren  dezvényeken.
De soha nem látnak minket politikai ren-
dezvényen! Ez alapelvünk. Ünnepsé ge -
ken, sport és társadalmi rendezvényeken
felkérésre megjelenünk, biztosítjuk a
hely szín és környezete nyugalmát, köz -
le kedését. Az ingyenes rendezvényeket
ingyen biztosítjuk. Belépődíjas rendez vé -
nyeken számla ellenében jelképes össze -
gért végzünk rendfenntartó mun kát. 
A polgárőrök maguk is járőröznek?
Jól ismerjük a város neuralgikus pont-
jait. Önkéntes je lent kezés alapján bár -
me lyik tagunk szolgálatba vonulhat az
egyesület gépjárműveivel vagy akár sa ját
járművel is. A szolgálatról pontos

nyil  vántartást kell vezetniük. Manapság
többször megfordulunk a francia és ame -
rikai érdekeltségű vállalkozások körül,
mint a Sanofi vagy a General Electric két
objektuma. Rendkívüli események al kal -
mával (balesetek, tűzesetek) felkérésre
rövid időn belül fel tudunk vonulni.
Tagjaik könnyen foghatók munkára?
Mivel önkéntesek, mindenki annyit vál-
lal, amennyit ideje enged. De nincs o kom
pa nasz ra. Aktív tagjaink jó része dolgo -
zó, meg élhetésük biztosított. Elő for dul,
hogy esetenként saját gépkocsival tarta -
nak szolgálatot. A szolgálatért díjazás
nem jár csak költ  ségtérítés. Az üzem a -
nya got téríteni tudjuk.
A kívülálló úgy is érezheti, hogy a ha-
sonló profilú szolgálatok között akár
egészséges rivalizálás is előfordulhat.
Ilyen igazán nincs! Ha úgy is tűnik, hogy
a feladataink közel azonosak, ez messze
nem igaz. A Városőrség, mint a város al-
kalmazásában lévő szervezet a város va -
gyonát (ingatlanjait, az erdőt) őrzi. A
pol   gárőrök a lakosság felé fordulnak, an -
nak biztonságérzetét növelik.
Milyen terveket dédelgetnek az el kö -
vet kező időre?
Kicsit szeretnék visszatekinteni. Amikor
átvettem a Polgárőrség vezetését, kóros
forráshiányunk volt. A következő évben
egyenesbe kerültünk, javarészt saját erő -
ből kicseréltük az amortizálódott autóin -
kat. Régi tervünk volt, hogy meg   teremt-
 jük az egységes megjelenés feltételeit,
amit tavaly részben sikerült is megol da -
ni. Szükségünk volna további tagok be -
lé  pé sé re és szeretnénk növelni a pénz -
ügyi tartalékunkat is. Tagjainkat évente
egy szer tapasztalatszerzési céllal és per-
sze csapatépítő szándékkal közös kirán-
du lásra visszük. Ennek is köszönhetően
re mek társaság ma a polgárőrök csapata.  
Van-e feltétele a belépésnek?
Feddhetetlen előélet, betöltött 18. életév
és – talán a legfontosabb – az önkéntes
tenni akarás.                                       m-i-

Bemutatkozik a Polgárőrség

Közélet

MÚLTIDÉZŐ
Ünnep az I. Világháborús Emlékműnél.
1925. március 15. SZABÓNÉ VANK ERZSÉBET
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Közélet

Az indiánok földjén  
A nap sárgásan sütött le a beláthatatla nul kanyargó kanyonba.
A sziklafalak fö lött az ég végtelen kékje ragyogott, kü lö nös
színkompozíciót alkotva a rozsda vö rösen meredező szikla -
csoportokkal. A tá volban néhány madár körözött, szinte a
felhők közé repülve, talán portyázó sa sok voltak prérikutyák -
ra lesve a magasból. A kiégett fűcsomók és vöröses kövek kö -
zött kígyóüregek lapultak, mokaszin be bújtatott lábaim óva -
tosan lépdeltek a sivatag homokján, állandóan felkészülve a
le hetséges veszélyre. Közel s távol se hol egy ember, az út a
vég telenben kez dő dik és oda is fut, mintha egy véget nem érő
utazás vándora lennék.
Pow wow, szív mélyéig hatoló dobolás. Az ősi dalok rigmusára
a színes mada rak ként pergő, tolldíszbe öltözött színpompás
indiánok tánca rabul ejtett. Megbabonázva sétáltam közöttük,
ma gam sem értettem a hirtelen támadt zsi ge ri vonzalmat.
Hirtelen egy fura alak pat tant elém, sapkáján toll díszelgett.
„Melyik törzshöz tartozol?” – kérdezte, s éles szemeivel cson-
tig hatolt a lelkembe. Úgy éreztem, mintha röntgensugár vilá -
gított volna át. „Nem vagyok indián” – mond tam zavartan.
„Mindenki egy törzs höz tartozik” – válaszolta egy sze rűen,
bennem azonban évezredek óta szunnyadó ősiséget ébresztett
fel. 2 év múlva a felesége lettem. Így kezdődött a történetem!
Számtalan kultúrantropológiai írás szü le tett már a témában,
és jómagam nem vagyok sem tudós, sem történész. Hat évig
éltem az Egyesült Államokban, eb ből 2,5 évet szorosan az in-
dián kultú rához kötve. Úti élményeim, személyes ta paszta-
lataim és érintettségem ha tá roz ta meg a viszonyomat és
látásmódomat ehhez az oly sokat vizsgált, idézett és ideali -
zált népcsoporthoz. 
Számok és tények helyett álljon itt egy idézet Brooke Medicine
Eagle, Nez Per cé indián tollából: „Az igazi indián filozófi ája
szerint indi ánnak lenni egyfajta tartást, szellemi álla potot je-
lent; indiánnak lenni egyfajta létállapotot jelent, amit az ember
a szí vé ben hordoz. Ez azt jelenti, hogy a Szív szavát követed.”
Az idézet mély megértést ad a számtalan törzsre, nyelv já rás -
ra és széles körű ha gyományrendszerre tagolódó, álta lunk
csak indiánnak nevezett népcsoportról. Túl mitikus elkép -
zeléseinken, kulturális különbségek boncolgatásán és euró-
pai felsőbbrendűségen a mélyre hatolva egy békés és szelíd
világ bonta ko zik ki előttünk, mely a természet tör  vé nyei nek
mélységes tiszteletén, az emberi értékek precíz kimun ká lásán
és az Élet iránti szereteten alapul. A számtalan szertar tásos
elem, amely áthatja a kultúrát egy teljesen logikus és prag-
matikus rend szer be illeszkedve szolgálja az egyén, a köz, a
közösség és magasabb nézőpontból a világ javát. 
Hogy mit jelent mindez a gyakorlatban? Az indiánok egész
életmódját, világhoz való hozzáállását alapvetően meg ha tá -
roz za ez az ősi, természetközeli hozzá állás. Éljenek ugyan
városokban, legyenek bár keresztények vagy látszólag ameri -
ka nizált, modern életstílust követők, gén jeikben, alapvető
hozzáállásukban mai napig tetten érhető az évezredek ősi
bölcsessége. Szomorú paradoxon a mai világot és az ősi ér té -
keket összeegyez tet ni nem tudó, rezervátumokban tengődő,
gyak ran szenvedélybeteg, céltalan és ér tékvesztett indiánok
jelensége, akik mai napig nem találják a hidat a modern és
az ősi életforma között.

Miért fontos vagy érdekes számunkra ez a világ? Milyen
üzenetet hordoz a mai európai embernek egy távoli civilizá-
ció? Úgy gondolom, a mai rohanó, techno kra ta világban el -
sősorban megállni segít. Elősegíti a természethez való viszo -
  nyunk felfrissítését, a gyökereinkhez va ló visszanyúlást, a
hagyományos emberi értékek újrafogalmazását. Élni tanít. S
mi előtt a Kedves Olvasó megkérdezné, mit is jelent ez az egy -
szerű mondat, gondolkodjon el a következőkön: mikor éne -
kelt utoljára hangosan, sok ember előtt, nem törődve azzal, ki
mit szól hozzá? Mikor táncolt utoljára gátlások nél kül? Mikor
ült le a természetben, az anyaföldre, anélkül, hogy félt volna
attól, hogy bepiszkítja a ruháját? Mikor figyelte meg az eső -
csep peket, amint megülnek a fűszálakon, a madarak énekét,
vagy a tó fodrozódó vizét a szélben?
Ezeket a kérdéseket, s még ennél is többet fogunk boncolgatni
együtt 2015. már cius 13-án, pénteken, 18 órai kezdettel a Sza -
bad idős és Gazdasági Innovációs Központ szervezésében
(Veresegyház, Fő út 45-47) egy saját élményt is adó előadáson.
Szó lesz indiánokról, ízekről, illatokról és utazásokról, de ön-
magunk ról is. Szeretettel várunk minden kedves érdeklődő
utazni vágyót a II. emelet 324-es teremben! Az előadás in -
gyenes.

SZEGEDI NOÉMI
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Idén is megrendezésre került a rangos
verseny. Az iskolai forduló után a legjobb
négy csapat képviselte a Fabriczius Jó zsef
Általános Iskolát a körzeti ver se nyen,
amelyre november 7-én, Gödöllőn került
sor. Örömmel láttuk, hogy a négy csapat-
ból három az első tíz helyezett kö zött van.
A harmadik osztály Nyelvész ke dők csa -
pata, (Gorondi Botond, Gyime si Csenge,
Nagy Richárd, Herman Dalma) a 8. helyen
végzett. Felkészítőjük: Tomkó Jánosné. A
negyedik osztály Táltos tücs kök csapata
(Gábor Szonja, Pálffy Fati me, Szecsei
Péter, Szováti Hanna) pedig a 9. helyezést
érte el. Felkészítőjük: Hor váthné Pinel
Gabriella. Nagyon szépek ezek az ered-
mények, hiszen a körzetből 51, illetve 80
csapattal mérték össze tudásukat.

Nagy izgalommal vártuk az ünnepélyes
eredményhirdetést, amelyre november 17-
én, a budapesti Szent László Gimná zi um-
ban került sor. A legeredményesebb csa pa-
tunk itt tudta meg azt, hogy az első hat
csapatból melyik helyen áll. Óriási volt az
örömünk, amikor megtudtuk, hogy a Ve -
resi Méhecskék csapata győ zött. Elsők let-
tünk! Ezután a nagy, a még erősebb, még
nehezebb megmérette tés re, az országos
döntőre készültünk. Itt az ország legjobb
23 csapata versenyez. Na gyon szorgalma -
san, kitartóan és lelkesen dolgoztak a gye -
rekek. Öröm volt velük készülni.
December 6-án a budai Baár-Madas Álta -
lános Iskola és Gimnázium rendezte az
or szágos döntőt. Itt is gyönyörű ered-
ményt értek el, az ország hetedik legjobb
csa  pataként végeztek! Nagyon büszkék
vagyunk rájuk és reméljük a jövőben is
to vább öregbítik iskolánk hírnevét a ta -
nul mányi versenyeken.
A Veresi Méhecskék csapatának tagjai:
Koharek Anna, Lászlóffy Adél, Takács
Dóra, Vörös Natália.
A versenyre Fejesné Menyhárt Erzsébet-
tel készítettük fel a csapatot.

TOMKÓ JÁNOSNÉ

FELKÉSZÍTŐ PEDAGÓGUS

FABRICZIUS SIKER
A BOLYAI ANYANYELVI CSAPATVERSENYEN

3-4. OSZTÁLY

Ismét

játszócsoport

a Meseliget

Bölcsődében!

2015. március 5-től,
egyelőre csak csü  tör töki

napokon, ismét van
JÁTSZÓ CSOPORT

a Meseliget Bölcsődében.
Szeretettel várjuk

a kedves érdeklődő
kis gyermekes családokat.

A korlátozott időpont miatt
bejelent kez ni szükséges.

BEJELENTKEZÉS:
vigh.eleonora@veresegyhaz.hu

és/vagy
strihova neczne.iza@veresegyhaz.hu

e-mail címeken.

Ha valaki ebédet is igényel, keresse
Takács Ildikó élelmezésvezetőt, szer -
dán délelőtt 8 és 10 óra között a
28/588-808-as telefonszámon.

VÍGH ELEONÓRA

INTÉZMÉNYVEZETŐ

BESZÉLGETÉS A DEMOKRÁCIÁRÓL
Immár hagyományosnak mondhatóan szervezte meg a Köz-
Pont Ifjúsági Ház február 6-án eszmecseréjét a demokráciá-
ról. A kötetlen hangulatú, ám valós problémákat és hosszú
távú megoldási lehetőségeket egyaránt felszínre hozó be-
szélgetésen a fiatalok vendégei Pásztor Béla polgármesteren
kívül a képviselő-testület tagjai és a veresegyházi közélet
aktív szereplői voltak.
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Itt említjük meg, hogy a polgári jog álta -
lá nos szabályai szerint, ha a teljesítés
olyan okból vált lehetetlenné, amelyért
egyik fél sem felelős, a szerződés meg -
szű nik. A teljesítés lehetetlenné vá lá sá -
ról tudomást szerző fél erről ha la dék ta-
 lanul köteles értesíteni a másik felet. Az
értesítés elmulasztásából eredő kárért a
mulasztó felelős. Ha a teljesítés olyan ok -
ból vált lehetetlenné, amelyért a köte le -
zett felelős, a jogosult a teljesítés el ma radá-
 sa miatt kártérítést követelhet. Amennyi -
ben a teljesítés olyan okból vált le hetet len -
né, amelyért a jogosult felelős, a kötelezett
szabadul tartozása alól, és követelheti ká -
rá nak megtérítését. 
Ha a kötelezett jogos ok nélkül megtagadja
a teljesítést, a jogosult választhat a ké se de -
lem és a lehetetlenülés követ kez mé nyei -
nek alkalmazása között. 
Amennyiben elállásnak van helye, az ar -
ra jogosult félnek írásban kell bejelentenie
elál lását a másik félnek. Az elállás a szer -
ződést felbontja. A szerződés felbon tása
esetében a szerződés a meg kö té sének idő -
pontjára visszamenő hatállyal szűnik meg
és a már teljesített szolgáltatások vissza-
járnak. Itt van nagy je len  tősége a foglaló-
nak, hiszen az egy  sze rű vételárelőleg
vissza jár függetlenül at tól, hogy ki felelős
a szerződés meg hiú  su lásáért. 
Amennyiben valakit elővásárlási jog il -
let meg az ingatlanra, úgy a tulajdonos
az eladáskor a szerződés megkötése előtt
kö teles közölni a kapott vételi ajánlatot
az elővásárlási jog jogosultjával. Nem
ter heli e kötelezettség a tulajdonost, ha
annak teljesítése a jogosult tartózkodási
helye vagy más körülményei miatt rend-
kívüli nehézséggel vagy számottevő ké -
se delemmel járna. 
Ha az elővásárlásra jogosult a tulajdo -
nos hoz intézett nyilatkozatában magá é -

vá teszi az ajánlat tartalmát, a szerződés
kö zöttük jön létre. Ha a jogosult a szer -
ző dési ajánlat elfogadására általában
meg szabott határidő alatt ilyen nyilat ko -
za tot nem tesz, a tulajdonos az ajánlat-
nak megfelelően vagy annál kedvezőbb
feltételek mellett eladhatja az ingatlant.
Az elővásárlási jog alapulhat jogszabá-
lyon vagy szerződésen. Jogszabályon
ala  puló, törvényes elővásárlási jog illeti
meg például a közös tulajdonban álló in-
gatlan tulajdonostársát az eladni kívánt
tulajdoni hányadra. Ha több tulajdonos-
társa van az ingatlannak, akkor az elő vá -
sár lási jog mindegyiküket a tulajdoni
há nyadaik arányában illeti meg. A szer -
ző désen alapuló elővásárlási jog csak
akkor érvényes, ha az erről szóló megál-
lapodást írásba foglalták. Ha az ilyen elő -
vá sárlási jogot bejegyzik az ingatlan-nyil-
ván tartásba, az mindenkivel szemben
hatályos, aki a bejegyzést követően az
in  gatlanon valamely jogot szerez. A jog -
szabályon alapuló elő vásár lási jog a szer -
ződéses elővásárlási jogot megelőzi. 
Ha a tulajdonos másnak vételi jogot (op-
ciót) enged, a jogosult egyoldalú nyilat -
ko zattal megvásárolhatja az ingatlant. A
vételi jogra vonatkozó megállapodást az
ingatlan és a vételár megjelölésével írás -
ba kell foglalni. 
A bíróság mentesítheti a tulajdonost a
vételi jogból folyó kötelezettsége alól, ha
a tulajdonos bizonyítja, hogy a vételi jog
engedése után olyan lényeges változás
állott be a körülményeiben, hogy a kö te -
lezettség teljesítése tőle nem várható el. 
A felek megállapodhatnak, hogy a vevő a
vételárat meghatározott időpontokban,

több részletben fizeti meg, ám az ingat-
lant a vételár teljes kiegyenlítése előtt
birtokba veszi. (Ebben az esetben nem
árt tulajdonjog-fenntartással élni!)
Ilyenkor az eladó írásban kikötheti az
elállás, illetőleg a részletfizetési kedvez -
mény megvonásának jogát arra az eset -
re, ha a vevő a részletet az ese  dé kes ség -
kor nem fizeti meg. Ezzel a jogával az
ela dó a részlet megfizetésének első íz -
ben való elmulasztása esetében csak ak -
kor élhet, ha a vevőt erről előzőleg ér te-
 sítette, és neki a teljesítésre meg fele lő
időt engedett. 
Ha az eladó elállt a szerződéstől, a vevő
köteles használati díjat fizetni, továbbá
meg kell térítenie azt a kárt, amely az in-
gatlan rendeltetésszerű használatával
járó értékcsökkenést meghaladja. A vevő
birtokába adott ingatlan vagy ingatlan -
rész elpusztulásának, illetve érték -csök -
ke nésének veszélyét a tulajdonjog fenn -
tartásakor is a vevő viseli. 
Bár a Ptk. önálló szerződéstípusként sza -
bályozza, a csere voltaképp az adásvétel
sajátos formája, amikor a szerződő felek
az ingatlanjaik tulajdonának kölcsönös
átruházására vállalnak kötelezettséget.
Ebben az esetben mindegyik fél eladó a
saját szolgáltatása és vevő a másik fél
szol gáltatása tekintetében. A csere sza -

bá  lyai megegyez -
nek az adásvétel
sza bá lyaival.

DR. HORVÁTH ISTVÁN

ÜGYVÉD,
BIZTOSÍTÁSI

SZAKJOGÁSZ

INGATLANJOG:   3. rész
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C I V I L E K  A  K Á V É H Á Z B A N
Igazán rendhagyó Civil Kör beszélgetést tartottak februárban. Az
érdeklődők Csontó Sándor művelődéstörténésztől szerezhettek
információkat a rendkívüli hagyományokkal rendelkező magyar
kávéházak történetéről. A különleges témához illeszkedett a
helyszín is: a Joan Kávéháza.
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MUNKAÜGYI ALAPELVEK: OZSVÁR ZSANETT tanácsai

ALAPVETŐ
KÖTELEZETTSÉGEK
A Munka Törvénykönyve alapján a
munkáltató köteles:
• a munkavállalót a munkaszerződés és

a munkaviszony szabályai szerint fog -
lal koztatni és számára bért fizetni;

• a munkavállalónak azt a költségét
meg téríteni, amely a munkaviszony
tel jesítése során indokoltan felmerül;

• a munkavégzéshez szükséges felté te -
leket biztosítani (eltérő megállapodás
hi á nyában, pl. a munkahely, szerszá -
mok, gépjármű);

• az egészséget nem veszélyeztető, biz-
ton ságos munkavégzés feltételeit biz-
to sítani, továbbá a munkavállalót csak
olyan munkára alkalmazhatja, amely
testi alkatára vagy fejlettségére tekin-
tettel rá hátrányos következményekkel
nem járhat;

• a munkavállalónak a munkába lépés
előtt és a munkaviszony fennállása
alatt rendszeres időközönként ingye-

nesen biztosítani a munkaköri alkal -
massági vizsgálatát;

• a fogyatékossággal élő munkavállaló-
nak gondoskodni az ésszerű alkal maz -
ko dási feltételek biztosításáról;

• a munkavállaló részére minden olyan
információt átadni, mely a mun ka vég -
zés hez szükséges.

A munkáltató köteles a munkavállalót
tájé koztatni személyes adatainak ke ze -
lé séről. Köteles a munkavállaló kérésére
a jognyilatkozatát írásba foglalni.
A munkavállaló köteles:
• a munkáltató által előírt helyen és idő -

ben munkára képes állapotban megje-
len ni (a munkára képes állapotot a
mun káltató a munkaidő alatt bármikor
el lenőrizheti, pl. az alkoholos állapotot);

• munkaideje alatt munkavégzés cél já -
ból munkára képes állapotban a mun -
káltató rendelkezésére állni;

• munkáját személyesen, az általa elvár -
ható szakértelemmel és gondossággal,
valamint az előírt szabályoknak és uta -
sításoknak megfelelően ellátni;

• a munkaköre ellátásához szükséges
bi za lomnak megfelelő magatartást ta -
nú sítani;

• munkatársaival együttműködni;
• a munkaviszony fennállása alatt mun -

ka idejében és azon kívül is olyan ma-
gatartást tanúsítani, mellyel mun  kál ta -
tója jó hírnevét vagy jogos gazdasági
érdekeit nem veszélyezteti;

• a munkája során tudomására jutott üz -
leti titkot megőrizni, valamint ille ték-
 telen személlyel nem közölhet olyan –
a munkaköre betöltésével összefüg-
gésben tudomására jutott – adatot,
amelynek közlése a munkáltatóra vagy
más személyre hátrányos követ kez -
ménnyel járhat.

A munkáltatónak és a munkavállalónak
is egyaránt kötelessége a másik felet tá jé -
koztatni minden olyan tényről, adat ról,
körülményről, vagy ezek változá sáról,
amely a munkaviszony létesítése, vala -
mint a jogok gyakorlása és a köte le zett -
sé gek teljesítése szempontjából lé nye ges.

OZSVÁR ZSANETT

Sokak fejében motoszkál a gondolat, hogy vállalkozási for-
mában szeretnék kipróbálni ötletüket, tehetségüket. Az
alábbiakban egy sikertörténeten keresztül mutatjuk be,
hogy hogyan lehet az indításhoz jól használni a támogatási
lehetőségeket.
A férjemmel mindketten „tősgyökeres” veresiek vagyunk,
2008-ban házasodtunk össze. Egy idő után úgy láttuk, hogy a
bennünk lévő kreativitást, ötleteket, ismereteket az alkalma-
zotti léten túl is szeretnénk kamatoztatni. Ebben segít minket
az a foglalkoztatási alapból finanszírozott pályázat, ami 200
kiválasztott közép-magyarországi fiatalnak segít a vállalkozása
létrehozásában.
Szerencsére mostanában egyre több program és szerveződés
van, ami segíthet felismerni és felmérni a lehetőségeket és tá-
mogat az elindulásban. Egy ilyen ösztöndíjas, az EU által tá-
mogatott továbbképzésen vehettem részt Gödöllőn, ami egy
évig tartott és a témája a kisgyermekes anyukák munka
világába való reintegrációja volt (Ökomama képzés). Itt na -
gyon sok szó esett a nők helyzetéről, a problémák megoldá-
sairól, valamint arról, hogy milyen lehetőségeink vannak. Sok
vállalkozási ismeretet tanulhattunk és kaptunk egy biztos
alapot, ami sokaknak megadta az első lökést a tovább lé pés -
hez. Korábban nem tanultam semmilyen gazdasághoz fűződő
tárgyat, így nagyon sok volt az újdonság a könyveléstől el -
kezd ve a menedzsmentig. 
A képzés után rögtön állást kaptam a szakmámban, azonban
emellett férjemmel folyamatosan gondolkodtunk más irány-

ban is és megérett bennünk az elhatározás, hogy legjobb
lenne az ő szakmai tudását és végzettségeit, valamint az én
gazdasági ismereteimet egy közösen működtetett családi vál-
lalkozásban kamatoztatni. Ekkor láttuk meg azt a pályázatot,
amin tavaly elindultunk.
A program 2014 márciusában vált nyilvánossá, több mint 3000
ember jelentkezett. Ezután sorozatos szűrőkön mentünk
keresztül a hónapok során. Először írásos kompetencia mé -
résen, majd személyes meghallgatáson, és egy 80 órás vállal -
kozói továbbképzésen is túljutottunk. Ennek végén pedig el
kellett készítenünk a komplett, közel száz oldalas üzleti ter-
vünket, melyet több körben ellenőriztek és véleményeztek a
Magyar Vállalkozásfejlesztési Alapítvány és az Országos Fog -
lalkoztatási Nonprofit Kft szakemberei.  Végül 2014 decembe -
rében hirdették ki a 200 nyertest, és nagy örömünkre mi is
közöttük voltunk. 
Anyagi és szakmai segítséget kapunk, minden vállalkozást egy
megbízott mentor szakember támogat. A projektünk 2015.
március 1-jével indul el és egy évig fog tartani. Ezután ter-
mészetesen tovább szeretnénk folytatni a vállalkozást, de a
mentorok és a program már el fogja engedni a kezünket.
És mi volt az ötletünk, amivel megnyertük a pályázatot? Egy
cserépkályha és kandallóépítéssel, valamint kézműves csem -
pe gyártással foglalkozó vállalkozás. Ilyen egyszerű, mégis
összetett ötlettel is érdemes belevágni. Reméljük, példánkkal
másokat is ösztönzünk arra, hogy keressék az állam és EU
által finanszírozott lehetőségeket, hogy és ezek segítségével
megvalósíthassák céljaikat.

TÉGLÁS GYÖNGYVÉR

www.csempergo.hu
www.facebook.com/Csempergo

Csempergő
EGY CSALÁDI VÁLLALKOZÁS INDÍTÁSA
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Minden életkorban másra fókuszál a
szem, a változásokkal más fontossági sor-
 rendek alakulnak ki, kapcsolataink bővü -
lése, szűkülése olvasmányaink meg vá -
lasztására is hatással van. Így, már hat-
vanon túl is, ami változatlan: versekben,
regényekben azokat a gondolatokat kere-
sem, amit emberi kapcsolatokról, ér zé sek -
ről, érzelmekről költőink, íróink jobban,
kifejezőbben fogalmaznak meg, mint én.
Választ keresek és kapok mű ve ik ben mi -
ért jeimre, hogyanjaimra, az esztétikai él -
mények mellett fogózkodók és támaszok.  
Ajánlómban ma élő alkotótól választok,
határoztam el. Olyan művek közül vá lasz-
 tok ki egyet, mely a közelmúltban jelent
meg. Nem volt könnyű, mert az utób  bi é -
vek ben megjelent írások közül sok áll kö -
zel hozzám: Grecsó, Parti Nagy, Dra go-
mán György vagy a már klasszi kusnak
számító nagy „öregek” mun kái. Végül két
mű maradt: a puritán, szinte kopogó mon -
datokkal megírt Nincs telenek Borbély
Szilárdtól és a ba rok kos, szertelenül túl-
burjánzó tör té net szö vésű Virágza bá lók
Darvasi Lász ló tól. Azért maradtam az
utóbbi mellett, mert nyelvezete, a minden
gátat átszakí tó szö vegáradása, melyben
me sék, le gen dák, véres ütközetek ka va -
rognak, szerin tem az utóbbi évek regény -
irodal  mának leg kiválóbbjai közé emelik.
A regény második – a szerző saját re gé -

nyéből kiemelt – mottóját érdemes indí -
tás ként idézni: „… a birodalomnak eme
szeg letében a legvalószerűtlenebb vágy,
a legképtelenebb kívánság is milyen
könnye dén válik véres valósággá.  Ám
mind arra, amire az ország lakosai jogo -
san, természetesen és magától érte tő dő -
en formálnának igényt, vagyis ami nem
csak megtörténhetne, de bizony meg is
kellene történnie, nos, éppen az nem
lesz meg soha, az marad örökös és ha mi -
san csengő ígéret, így kergetvén őrületbe
egyese ket, akik aztán furcsa, igazán
kelle metl en szokásoknak kezdenek hó-
dolni, élve is halottak és holtukban is
élők, és amikor csak tehetik, virágot esz -
nek.” Karl Bischof császári és királyi
rendőr felügyelő. 
A történet helyszíne a XIX. századi Sze -
ged. A város hangulata, egy csakis Sze ged  -
re jellemző atmoszféra, végig ott van a
regényben. Magyarok, szerbek, németek,
zsidók, cigányok lakta város, akiket hol
éltet, hol elmos a Tisza, „ a Szegedet be-
 hálózó erek olyanok, akár az egymással
keveredő emberi sorsok”. Az egymással és
egymás ellen létrejött szövetségek in-
gatagsága az évszázados együttélés elle -
nére is öldöklésbe, pogromokba tor  kol -
hat. Az elfojtott indulatoknak elég egy
szik ra (Kossuth szegedi beszéde), hogy
a for radalom és szabadságharc ürügyén
ad dig békében élő népek essenek egy -
más nak.
A regény fő vonulatában egy nő és há -
rom féltestvér férfi áll. Pel  sőczy Klára:
mindhármukkal, mindhalálig tartó sze -
rel mi viszonyban él. Nem tudni melyi -
kü ké Klára korán meghalt gyermeke.
Im re: a férj. Megszállott botanikus, aki
te leülteti Szegedet virágokkal. Az ő egyik
előadásának a címe: Virágzabálók, ez
utal vissza magára a regényre.                                                                                                                                                                                                                               

Péter: látszólag ő éli a legszabadabb éle -
tet. Anyja halálát nem tudja feldolgozni,
csavarog a világban, nincs otthona. Né -
ha-néha megjelenik Imrééknél, de Klára
így szereti.
Ádám először Klára apjának meséjében
bukkan fel. A lány sokat álmodik vele,
majd évek múlva, amikor találkoznak,
Klára nem csodálkozik: „Gyermekkorá -
tól készülődött arra, hogy Pallagi Ádá-
mot felismerje, s amikor a pillanat meg -
történt, nyugalom áradt szét ben ne.”                                                                                                                                                                     
Schütz bácsi, az orvos, mindenütt ott van.
Úgy tűnik, az ő kezében futnak össze a
szálak: ő irányítja az ese mé nye ket és a
szereplőket.
A cigányok életformája „a regény sze rep -
lői létmódjának metaforája”. A mitikus fi -
guráknak is több közük van a cigá  nyok-
 hoz, mint a városlakókhoz: Koszta Néro a
szerb fűmuzsikus, Mama Gyökér, Le vél
úr, Féreg úr, Kócmadonna. Radnóti Sándor
a „vegetáció szellemeinek” ne ve zi ő ket,
mert olyanok, mint a „természeti né pekre
jellemző mitikus tudat teremtmé nyei.”
A regény öt részből áll: Klára, Imre, Pé -
ter, Ádám és a cigányok egy-egy feje zet -
ben. Élettörténetük öt nézőpontból: hol
meg támogatják, hol ellentmondanak
egy másnak, akár ugyanazt a dolgot is
más képpen elbeszélve.
A szöveg burjánzik, mint a természet,
úgy árad, mint a Tisza. Mesebeli alakok,
mágikus figurák, „ahol a halált ki lehet
küszöbölni az ember testéből tulipánhal
alakjában, ahol bármi történjék, mindig
szól a fűmuzsika”.
Ajánlom mindazoknak, akiknek – a
könyv egyik kritikusa mondja – „gyom -
rát nem fekszi meg” a sok szépség, a mí -
vesen kimunkált nyelv, akiket nem zavar
az írói fantázia szertelen csapongása.

RÁDI JÁNOSNÉ NY. PEDAGÓGUS

RÁDI JÁNOSNÉ

Kultúra

Könyvmoly

Márai Sándor – A nőkről általában
Köszönet neked, aki megszültél. És neked, aki a feleségem voltál. És neked, te harmadik, tizedik,
ezredik, aki adtál egy mosolyt, gyöngédséget, egy meleg pillantást, az utcán, elmenőben, vigasztaltál,
mikor magányos voltam, elringattál, mikor a haláltól féltem. Köszönet neked, mert szőke voltál.
És neked, mert fehér voltál. És neked, mert a kezed szép volt. És neked, mert ostoba és jó voltál.
És neked, mert okos és jókedvű voltál. És neked, mert türelmes és nagylelkű voltál. És neked,
mert betakartad hajaddal arcomat, mikor megbuktam és rejtőzni akartam a világ elől, s neked,
mert tested meleget adott testemnek, mikor fáztam az élet magányában. És neked, mert gyermeket
szültél nekem. És neked, mert lefogod majd puha ujjakkal a szemem. És neked, mert kenyeret
és bort adtál, mikor éhes és szomjas voltam. És neked, mert testedből a gyönyör sugárzott. És neked,
mert testednek olyan illata volt, mint a földnek az élet elején. Köszönet a nőknek, köszönet.
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A 27 éves Kolompos együttes 2015-ben ün-
nepli 25 éves gyermektáncházi fennállá sát,
ugyanis 1990 decemberében „me rész ked -
tek” először gyermekközönség elé. Hát, bi-
zony saját bevallásuk szerint is nagyon
úgy tűnik, hogy ott ragadtak. Ember öltő -
nyi idő ez, sok mesével és mu zsikával,
fergeteges hangulattal, vidám gyer mek -
zsivajjal. Évek teltek a kez de tek től, az első
veresegyházi Kolompos tánc házas hagyo -
mányteremtő szeretetteljes „rázen dítés -
től”. A gyermekek időközben felcse pered-
tek, most már legények és leányok, igazi
felnőttek. A zenészek jöttek a hívó szóra
muzsikálni, táncot tanítani, farsangi jel -
me zes dáridót csapni. Ezen a februári va -
sárnap délutánon sem volt ez másképp.
Peti a színpad előtt csak állt és bámult, –
mekkora hegedű! Bár apa szerint ez nem
is az, hanem bőgő, mert olyan szép a
hang ja, mint a barna macinak. Brummog!

Peti is tudja már, hogy a bőgő is csak he -
gedű, egy nagy brummogó hegedű. Ezért
is öltött farsangi jelmezt, nem mást, mint
Brumit, a mézkedvelő nagy fekete gomb -
szemű maciét. A farsangi felvonuláson
voltak tündérek és pillangók, mesebeli
királylányok, de hát a lányok csak ilye -
nek, tündérek és boszorkányok. Ezen a
délutánon volt ám minden, játék és ének,
jelmezes fel vonu lás,
muzsika és tánc. 
Megszólalt a he ge -
dű, hangja mint egy
csengettyű, szépen
dalolta a dunántúli
lassú és friss csár -
dást. Moldvai tán-
cokat is jártunk, de
a vége, az volt a leg -
jobb, amikor a kí -
gyó elkezdett te ke-

redni: „ Tekeredik a kígyó, rétes akar len -
ni...” A rétest én meg megakarom enni –
gondolta Peti.
Jó hangulatú, családias délután volt, csil-
lo gó szemű gyerekek, mosolygós anyu -
kák, türelmes apukák és a Kolompos,
ahogyan vidáman muzsikált!

VERÉB JÓZSEF

2015. február 21-én
szombaton este egy
órára színházzá ala -
kult a Fő téri Joan Ká -
véháza.

Zorgel Enikő és Pál Tamás szín mű vé -
szek Gasztro – komikus egy óra Krúdy -
ék kal előadása bebizonyította, hogy
szükség van a régi idők kávéházi hangu-
latának újraélesztésére itt Veresegyházon.
A zseniális színészek által nyújtott szó ra -
koztató műsorban kedves humorral fű -
sze rezve olyan nagy klasszikusok, mint
Krúdy Gyula, Molnár Ferenc, Hamvas Bé -
la és Karinthy Frigyes művek ke rültek
felolvasásra. Van-e annál kel le mesebb do -
log mint, egy finom pohár i talt szür csöl-
getve a magyar irodalom ki válóságainak
emberközeli szelle mes sé gén szó  ra koz-
zunk? Átérezzük a kor hét köznapi hely -
zeteit, problémáit, emberi kapcsola tait
fi nom hu morral, iróniával, élettel átita tott
szövegek segít ségével. 
A díszlet és az előadók jelmeze tökéletesen
beleillett a hamisíthatatlan kávéházi han -
gulat világába. Az érdeklődés óriási volt, a
jegyek hamar elfogytak. Az elő adás pro fiz-
 musát a közönség vastapssal jutalmazta.
A közeljövőre nézve érdekes lehet a pro-
dukció debütálása a Veres 1 Színház tár-

sulata és a Joan Kávéháza kö zött, hiszen
kiderült, hogy a minél szélesebb körhöz
eljuttatható minőségi szín  házra igény
van. A kávéház ismét a szórakozás, a
kultúra helyszínévé válhat. 
Reméljük a Joan Kávéháza a vendéglátás
mellett a magyar kávéházkultúra és az

irodalmi estek közkedvelt intézménye
lesz. Hadd idézzem a Veres 1 Színház
hír levelét: „A nagy sikerre való tekintet-
tel március 20-án, pénteken este szín-
házunk újból műsorára tűzi Joan Ká   -
véházában szecessziós kaleidosz kópját.”                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               

BARTHA CSILLA

KOLOMPOS GYERMEKTÁNCHÁZ
A VÁCI MIHÁLY MŰVELŐDÉSI HÁZBAN

Fotó: Veréb

Fotó: Veréb

„Magyar hasak” avagy: „Has nélkül
akár világra se jött volna a közéleti
magyar.”

„Adjon Isten minden jót ez új esz ten -
dőben: Vegye el mind a nem jót, ez új
esz tendőben; Mitől félünk mentsen
meg, amit várunk legyen meg, ez új
esz tendőben!”                     (Népköltés)

Kávéházas hangulat a Veres 1 Színház művészeivel
(rajzolta: Veréb Csilla)

SZÍNHÁZ A JOANBAN                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    
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Mivel a kíváncsiság nagy úr, ezért felke-
 res tem Ácsné Csáki Ildikó drámapedagó-
gust, a komédia rendezőjét. A teremben
tizenegy 15-22 év közötti fiatal rész véte lé -
vel gőzerővel folytak a próbák. Csendes
szemlélőként figyeltem a munkát.
Megelevenedett előttem a szülői ház, az
aggódó apa és szenvedő lánya, a tudós or-
vosok, az élelmes komorna nagy igyek vé -
se. Hogyan jött létre a darab? Kik a sze rep-
lők? Erről kérdeztem a rendezőt. 
„Veresegyházon nem új keletű az amatőr
színjátszás, régi álmom volt, – meséli Csá -
ki Ildikó – hogy az általános iskolai cso-
portok mellett létrehozzunk egy közép is-
kolásokból álló „stúdiót”. A volt osztá-
 lyom ból három fővel indultunk, két hóna -
pon keresztül önismereti játékokkal ké -
szül tünk. Már kezdtem kétségbeesni, ami -
kor egyszer csak megtört a jég. Tanítok az
esti gimnáziumban is, felfigyeltem az otta -
ni fiúkra, ügyesek, jól improvizálnak, gya -
kor latilag egyenként hoztam be őket a cso -
portba. Farkas Ádám valamikor az első
szín játszósaim közé tartozott. Találkoz-
tunk, hívtam és örömmel jött közénk, a ko -

médiában az apa szerepében láthatjuk
majd. Egy könnyed darabbal indítanánk,
így került a választás a Molière műre. Mint
minden zseniális Molière darabnak, ennek
a komédiának is van mélyebb üzenete.
Jelen esetben az orvosokat parodizálja ki,
állítja pellengérre a szerző a maga finom
módján. Nem szeretem a díszleteket, sok
esetben fölöslegesnek tartom, elvonja a fi-
gyelmet. Elkép ze lé -
sem sze rint a szín-
 padon a sa rokban
lesz majd négy szék,
középen egy füg-
göny alak zat tal, ez
elég is lesz.
Viszont az elő játék -
ban és szinte az e -
gész darabban je len
lesz a zene, a Bartók
Béla Zene mű vészeti
Szak kö zép iskola és
Gim názium nő ven -
déke Kon koly Enéh
Kinga segítségével.
László Gergely a

Gau deamus Kórus karnagya, mint min -
dig, komponistaként most is a segítsé -
günkre volt.”
A darab bemutatójára a Váci Mihály Mű ve -
lődési Ház színháztermében 2015. március
14-én kerül sor, a főbb szerepekben veres-
egyházi fiatalokkal: Sganarelle az aggódó
apa Farkas Ádám, Luci a lánya Nagy Borka,
Klitander az ifjú „csodadoktor” Hor váth
Barnabás, Liza az élelmes komor na Jakab
Panna, Aminta és a jegyző sze re pében Kis
Felícia. A doktorok hada: Pataki Eszter,
Nyíri Sándor, Ódor Ariel, Huszai Csilla,
Dömötör Dorottya és Lukrécia a kuruzsló
Vadas Beatrix. Ahogy állok a próbaterem-
ben és figyelem a stúdiósok játé kát, átfut
rajtam a felismerés: olyan ez mint egy nagy
család. Igen, a Színskála Stú dió egy nagy
családra emlékeztet. „Óri ás gyerekek a
családban, egy fiatal anyu kával!” Valahogy
így néznek ők ki. VERÉB JÓZSEF

Fotó: Veréb

Kultúra

Színskála Stúdió  
Molière 1665-ben írta „A szerelem, mint orvos” című vígjátékát. Az eltelt év szá za -
dok mit sem fakítottak a történet életszerűségén, mert a szerelem, mint tudjuk egy
igen komoly betegség, de egyben orvos és gyógyír is, megbetegít, ágynak dönt, majd
felemel és az egekbe röpít. Molière egyfelvonásosában a hősnő Luci, a sze re lem
betegeként kerül a történet középpontjába. Orvosok hada siet a gyógyí tá sára, de
mindhiába. Vajon hogyan alakul a fiatal lány sorsa? Megtudhatjuk a Veresi Ifjúsági
Színház produkciójából, ez év március havában a Színskála Stúdió előadásán. 

A szerelem mint orvos c. komédia próbáján

Szavalóverseny Éli Nórával 
A gyerekek sorra érkeztek az Innovációs Centrum konfe-
renciatermébe. Csillogó szemű 10-12 év körüli iskolások,
Éli Nóra színművész tanítványai.
Veresegyházon 2011 márciusában indult útnak a Szerep Elek
Diákszínpad. Az eltelt négy év meghozta a gyümölcsét, több
mesejáték, zenés-táncos darab került „színpadra”. Többek
közt bemutatták a Mosolylányka megmentése, a Hófehérke
és a hét törpe, Bubó doktor és az erdei karnevál című, és a gye -
 re kek által kedvelt további történetet és jelenetet. Éli Nóra pá-
lyá ja során éveken át játszott a Kecskeméti Katona József,
majd a Zalaegerszegi Hevesi Sándor Színházban. Jelenleg sza -
bad úszó művészként több időt tud szakítani a tanításra, a gye -

rekekkel való foglalkozásra. Mint elmondta: „A diákszínpad
elsősorban nem azért van, hogy színészeket képezzünk, ha -
nem, hogy a gyerekek játszva megszeressék az irodalmat, a
fog lalkozások keretében olyan képességekre tegyenek szert,
ami lehetővé teszi számukra a magabiztos fellépést, Fel ké szít -
se őket a közös szereplésre, miközben fejlődik a be szédkész -
ségük, a kreativitásuk. Fontos számomra, hogy a ta nít ványaim
olyan emberi értékekre tegyenek szert, ami az egymás iránti
megbecsülésre, kölcsönös tiszteletre ösztönzi őket. Végered-
ményben a munka során  drukkoljanak egymásnak, tanul-
janak meg becsületesen jól dolgozni, segítsék egy mást a fel adat
megoldásban.”   
Tizenhat versmondó lépett a mikrofon elé, tarsolyukban meg -
annyi szép vers József Attila, Petőfi Sándor, Weöres Sándor,
Gár donyi Géza, Benedek Elek, Móra Ferenc, Nemes Nagy Ág -
nes, Juhász Magda, Horváth Ferenc (veresegyházi költő),
Lack fi János, Romhányi József, Juana de Ibarbourou gyöngy -
sze meiből válogatva. Egyedi módon a zsűri tisztségét a jelen -
levő szülők és a versenyzők közösen  látták el. A pontszámok
összesítése alapján dobogóra került: I. helyezettként Gáspár
Péter, II. helyezett Vass Dorina, a III. helyen végzett Régen-
bach Maja. Végeredményben mindenki nyertese volt ennek a
szép és tartalmas versenynek. A gyerekek megmutathatták
egymásnak és a szüleiknek tudásukat, rátermettségüket, mind -
azt amire Éli Nóra tanította őket.                         VERÉB JÓZSEF
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Az idézet Mizser Pál festőművésztől
szár   mazik, őrbottyáni otthonában tör -
tént beszélgetésünkön hangzott el. 
Ahogy tanítványai nevezik, Pali bácsi
nemcsak festőművész, grafikus, tanár,
poli hisztor, hanem filozofikus termé sze -
té nél fogva alkotó munkásságában is
szün telenül keresi az anyagi lét és a
szellem harmóniáját, a  köztük lévő egy-
 séget. Festményeiben a színek ka val kád -
ja lenyűgözően mutat túl egy föl dön  túli
kozmikus világba. Számos al ko tása ta -
lál ható Veresegyház középületeiben, így
többek közt a Mackós falikút fölötti ka -
zettás mennyezetet a „Tükröződések”
című kompozíciója díszíti gazdag káp -
ráztató színvilágával. 
Mizser Pál a II. világháború vérzivataros
időszakában Újpesten született. Kö zép -
iskoláit Vácon végezte, felsőfokú dip lo -
má ját Pesten a Képzőművészeti Fő isko -
lán kapta kézhez. Fiatalon házasodott,
feleségével két gyermeket nevelt, mind-
ketten szabadúszó művészként kezdték
pályafutásukat.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          
Az 1960-as években hogyan tudtatok
boldogulni friss diplomásként?  
Ennek az időszaknak is megvoltak a
szépségei, ami az ember fiatal éveiben
megadatik, pl.: a szerelem, az irodalom,
a zene és a művészetek. A valódi élet ak -
kor kezdődött amikor kijutottam ha tá ra -
in kon túlra, Európába, majd Amerikába
és Japánba. Egy képzőművésznek, hogy
megcsinálja a dolgát az nem elég, a fest-
ményeit el kell tudnia adni, a minden-
napi kenyerét ki kell termelnie. Sajnos
abban a közegben ahol éltünk, nem volt
megrendelés.                                                                                                                        

Alapítója és tanára vol -
tál a Zebegényi Sző  nyi
István Szabad-iskolá-
nak. Ho gyan emlékszel
erre a tanári pá lya fu  tá-
sod közel két évtized-
nyi időszakára?
A főiskolai évek indít-
tattak, hogy Dávid Kor -
néllal létrehozzuk ezt
az oktatási formát. Kez -
de tekben a szó leg szo -
rosabb ér telmében kint
a kertben kezdtük, de é -
let  képesnek bizonyult
és tizenhat éven át foly-

tattam az oktatást. Nagyon sok fiatal meg -
fordult a kezeim közt, meg győ ző dé sem,
hogy olyan útravalót kaptak ami ele gendő
volt az induláshoz, az élet kez déshez.
Veresegyházon a Városház előtti téren
található a „Véges végtelen” című al ko -
tásod. Sokan megállnak a szobornál,
né  ze getik és simogatják. Vajon miért
teszik?  
Minden munkámban arra törekedtem,
hogy maga a konstrukció, a képnek vagy
a műalkotásnak nemcsak a vázát, hanem
a történetét is önmagában hordozza.
A „Vé ges végtelen” tulajdonképpen egy
gömb, maga az anyag, az atommag. A sí -
kon levő spirált áttettem a térbe, fölvit-
tem a gömb felületére. Ha akarom akkor
ez a dolog a Galaxis maga. Gyakorlatilag
a munkáimban semmi másról nincs szó
mint, hogy színnel, fénnyel, árnyékkal
ki  fejezni azt a mozgó létező anyagot amit
mi úgy nevezünk, hogy az ÉLET. Eb   ben
az életben nemcsak az anyag létezése
van benne, hanem a szellemi létünk is. A
szellemi és az anyagi világ egysége, az
emberi társadalom adja azt, amiért érde -
mes élni, ezzel töltjük be a létünket. Fur -
csamód ennél a szobornál nem működik,
hogy mindent a szemnek sem mit a kéz -
nek. Az átadást követően kiültem két
nap ra és figyeltem az embe re ket. Egyszer
csak jöttek a kismamák, odatolták a ba -
bakocsit a szoborhoz, a kisgyerekek el -
kez dték simogatni a gömb felületét. A
leg  érdekesebbek a felnőttek voltak. Oda -
értek, elmentek és visszafordultak, majd
visszajöttek, miután jó alaposan körül-
néztek és úgy ítélték meg, hogy nem látja
senki elkezdték ők is simogatni.                                                                                                                                                                             

Általános iskolás korú gyerekek mű vé -
szeti oktatásával is foglalkozol, nya -
ran ta kreatív tábort vezetsz, hetente
két alkalommal rajzolást, festést taní-
tasz. Mi az az erő ami még a mai napig
is előre hajt? 
Minden gyerek hoz  problémát, ez egy-
ben egy új feladat. Általában nyolc fős
csoportjaim vannak, így mindenkire
egyénileg tudok figyelni, segíteni a mun -
káju kat. Annyira örömteli a dolog ami -
kor a foglalkozás végén kirakjuk az al  -
kotásaikat, öröm nézni.

VERÉB JÓZSEF

MŰVÉSZPORTRÉ: Mizser Pál festőművész

„Egy ember nem cserélhet hazát, de sze -
mé lyiséget sem, a történelemmel kap -
csolatos kutatásaim ezt igazolják.”A véges végtelen

MIZSER PÁL festőművész
1941-ben Újpesten született.
1965-ben szerzett diplomát a Magyar Kép -
zőművészeti Főiskolán, ahol mes te re Fó -
nyi Géza, tanárai Kmetty János és Barcsay
Jenő voltak.
1968-1971 között Derkovits-ösztöndíjas.
26 évesen 1967-ben alapítója és tizennyolc
éven át tanára a Zebegényi Szőnyi István
Szabad-iskolának, rendszeres oktatója ha -
zai és külföldi al ko tótáboroknak. Hosszabb
időn át ok  tatta a Szent István Egyetem é -
pítész hallgatóit. Jelenleg is aktívan részt
vállal a tanuló ifjúság vizuális látásmódjá-
nak fejlesztésében, Veresegyházon kiscso-
portos kreatív gyakorlatokat tart az ál ta  -
lános iskolás korúak részére. 
Művészi munkássága során számos nem -
 zetközi és hazai csoportos és ön ál ló kiállí -
tás résztvevőjeként ismert. 
Kiállításai voltak: Budapest, Kecs ke mét,
Vác, Szentendre, Érd, Nagyatád, Miskolc,
Salgótarján, Paks, Nyíregyháza, Veresegy-
ház városokban. 
Külföldi kiállításai: Franciaországban, Bel-
giumban, Dániában, Ausztriában, Bulgá -
riában, Kanadában, Német or szág  ban,
O lasz országban, Japánban 1986 és 1991
között három ízben, to váb bá az egykori
Szovjetunió terü le tén, és Szlovákiában.
Alkotásai megtalálhatóak az Oktatási és
Kulturális Minisztériumban (Emberi Erő -
for rások Minisztériuma), a Magyar Nem -
zeti Galériában, Miskolcon, Vácon, Pak -
son, Nagyatádon, Balatonfüreden, Veres-
egyházon, valamint hazai és külföldi gyűj -
tők magántulajdonában.
Elhívatott mű vészi tevékenységéért Veres-
egyház Város Képviselő Testülete 2009-
ben „Sejtes Ven del Közművelődési Díj”
kitüntetésben részesítette.

Fotó: Veréb
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Olasz Tamás fotóművész kiállítását 2015.
február 27-ig láthattuk az Udvarház Galé -
riá ban. A  művész fotográfiái: egyszerű fe -
kete keretben, fekete paszpartu alapon, 37
db fekete-fehér fénykép, a középpontban
mindenhol az ember. Képeinek fekete-fe -
hér világát a képalkotás metódusának
köszönhetően egyedülálló, sajátságos stílus
jellemzi. Műveiben a pózolásmentes egyé -
ni sorsábrázolás látható. Az ember a maga
valóságában. 
A kiállított fotográfiák döntő többsége „rá -
csos kép”. Mit is jelenthet ez? Rozsdás,
kopott vasrácsok mögött és előtt emberi

alakok és arcok, tekintetükben megannyi
fájdalom és beletörődés. Kivételként emlí -
teném az iskolai ablakban „lesködő” tanu -
ló kat, szemük fényében még a fiatalság
tü zével. A rács az, ami elválaszt vagy össze -
köt, adott esetben szabaddá tesz, hangsú-
lyozván az ember adott helyzetét, a „kí  vül-
belül”  világát. A felvételek Európán kívü li -
sége egyértelmű, valamikor sok évvel eze -
lőtt Kubában készültek.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              
A művész 1996-ban került a fotózással
kö ze lebbi kapcsolatba, hajtotta az ön-
megvalósítás vágya. Egyik barátját kí sér -
te el külföldi útjára, ahol kipróbálhatta

önmagát a képalkotás területén is. Fel -
vételei távoli országok népeinek életéről,
sorsáról szólnak. Járt Nepálban, Kubá -
ban, Bolíviában, Mongóliában, Indiában.
Egyszerűen csak azért, mert „az ember
szeret olyan dolgokat fotózni, ami a saját
életétől, a meg szo kott környezetétől
eltérő, ez ott lehetséges ahol más a kul -
tú ra, mások a szokások.” 
Felvételeinek emberközeliségére jel lem -
ző az egyéni, sajátságos képalkotás. Nem
mindennapos a módszer, mert közvetlen
kö zel ről, pár méter távolságról készíti ké -
peit, indirekt módon. Olasz Tamás olyan
fotog rá fus, aki látásmódjával, a fény ké pe -
zés sa ját ságos technikájával egyedülálló
fel vé te lek alkotójává vált. Témáit napja -
ink embere a nagyvárosi forgatagban már
nem látja, vagy nem akarja észrevenni.
Kiállított fel vételein nincs ragyogás, nincs
gaz dagság, a rácson kívül és belül „csak”
az ember van a maga valóságában. 

VERÉB JÓZSEF

Kívül-belül
KIÁLLÍTÁS:  Olasz Tamás fotóművész „Indiába az utolsó két alkalommal ke re kes -

székkel mentem fotózni, nap mint nap érez -
tem az emberek segítőkészségét és szeretetét,
amit az úgymond fejlett kultúrákban messze
nem tapasztalhat az ember. Én az ilyen he lye -
ken érzem jól ma gam.”

(Olasz Tamás)     
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Fiataloknak, fiatalokról
FIATAL TEHETSÉGEINK 6.

Már megjelenésében is különleges,
rend kívüliségét nemcsak származása,
hanem veleszületett adottsága, tehet-
sége, kitartása is mutatja. Amikor meg -
ismertem, még egészen kislány  ko   rá-
ban az általános iskolai gyermekkóru-
sokban énekelt. Egyéniségére már ak -
kor felfigyelt a környezete és ő élt is a
le hetőséggel: énekelt, táncolt, a szép
ma gyar beszédért verset mondott, ver -
senyszerűen sportolt, legutóbb már a
Veres 1 Színház produkcióiban is fellé -
pett. Számomra legemlékezetesebb
sze replésének egyike az volt, amikor
édesanyjával Pásztor Ildikóval egy ju-
bi leumi rendezvényen közösen adták
elő a dalt: „Adjon az Isten szerencsét,
sze relmet, forró kemencét. Üres vé kám -
ba gabonát, árva kezembe pa ro lát...”
Evelyn előadóművész, sportember
vagy mindkettő? Jelenleg Isztambul-
ban kórházi szakmai gyakorlaton az
államvizsgájára készül. Az idén fejezi
be a tanulmányait a Semmelweis Egye -
tem Egészségtudományi Karán. Köz vet -
lenül elutazása előtt beszélgettünk
eddigi életútjáról, terveiről, álmairól.
Mert mindenkinek van egy nagy álma!
Evelyn álma a valóság, a mindennapok
forgataga, a munka, a kiteljesedés ma ga.

Kérem beszéljen a kezdetekről. Ho -
gyan indult az éneklés és a sport út ján?
Számomra természetes volt, hogy a kör -
nye zetemben mindenki zenél. Ennek
elő nyét a gimnáziumban éreztem, mert
mint kiderült, a testnevelés tagozatos
osz tályból egyedül csak én tudtam éne -
kelni. Hogy indult a sport és az ének? Ezt

tényleg nem tudom, mert valahogy min -
dig egymás mellett szerepeltek az éle -
tem ben. Mint minden veresegyházi lány
én is Budainé Gyarmati Évánál kezdtem
a ritmikus gimnasztikát. A zenéhez az
ál talános iskola adott útravalót. Ének-
ze ne tagozatos osztályba jártam,
rendsze resek voltak az iskolai
fellépéseink.
Egészen kiskoromban No -
vák Gyuláné Saci néni
ta  nítványaként ját-
szot  tam he gedűn
is, később kla ri -
né tozni tanultam,
majd hetedikes korom -
tól kezdve a Béres Alexand -
ra fitneszben szinte min den -
 naposak voltak az edzése im. Ezt
kö ve tő en saj nos a hang sze rek kel
való kapcsola tom meg  szakadt.
Tudomásom szerint több é ven ke resz -
tül énekelt a Kingston Cruisers ze ne   -
karban. Milyen él mények fűzik a ze   -
nei kö zös ség hez?
A kezdeti időszakban egy garázs zene -
kar ban é nekeltem, velük volt egy fan-
tasz  ti kus koncertünk a Veresi Majálison.
Majd következett a Kingston, hozzá juk
2008-ban csatlakoztam. Nagyon sze ret -
tem őket. Számomra egy ér tel mű kor -
szak volt, sokat ta  nultam. Jártunk Olasz  -
or   szág ban, Cseh országban, Szlo vé niá -
ban, min den hónapban kon cer  tez tünk,
sokat sze   re   pel tünk. Reggae-t játszottunk.
Ez életem cso dálatos kor sza ka volt.
2011-ben váltam ki az együt tesből, köz -
ben jöttek az egyéb megkeresések, hív-
tak vo kálozni. Így kerültem a Tűztánc

pro dukcióba. 2011. jú -
nius 24-én a Lánc híd
budai ol da lán a Clark
Á dám téren sze repelt
a ze nei szuperpro-
duk  ció, a „Tűztánc
va  rá zsa”. Le volt zár -
va a Lánchíd, a híd lá -
bá nál volt a színpad
és mindenhol ren ge -
teg em ber. Az elő adás
alapvetően ze nekari
kísérettel népdalokra
épült af ro vokállal,
tűz  zsong lőrökkel,
a Nem ze ti Tánc-
együt  tes produkciójá-
val.

Kérem beszéljen a sportról, ami az éle -
tében szintén mindig jelen volt.
A versenysportot a gimnázium után két
évvel fejeztem be, akkor volt az utolsó
gumiasztal magyar bajnokságom, amit

meg is nyertem. Ezt követően szemé-
lyi edzőként is dolgoztam. El kezd -

tem az úgynevezett tel jesít ményt-
fitneszben ed zéseket, most

már nem versenyszerűen,
de továbbra is aktívan

végzem.
Ebben az idő szak -
ban nem csak é -

ne kelt, sportolt, ha -
nem a szép magyar

be  szé dért kétszeres „Ka -
zinczy-érmes” is lett.

Gimnáziumi tanulmányaim alatt
indult be a versmondás. Ekkor

kezd tem el kacsin gatni a színmű vé -
szet felé. Jártam az Őze Lajos Mű vé sze ti
Iskolába, érett sé git köve tő en felvé te liz -
tem a Színház- és Film  mű vé sze ti Egye -
temre, ahon nan a második ros tán es tem
ki. Érez tem, hogy ne kem még itt tanul-
nom kell!
A Buda pesti Ope rett színház 2014-ben
mutatta be az „El fúj ta a szél” című mu-
 si calt, egy castingon meg kaptam Prissy
– kis szó  lista – szerepét, a darab ban én
személyesítettem meg a fé lénk, cserfes
lányt. Nagyon jó érz és ott lenni az Ope -
rett gárdájával. A darab jelen leg is szí nen
van, eddig 58 elő adá sunk volt.
Egyetemi tanulmányai mellett sze mé-
lyi edző, gyógymasszőr, vokálozik és
színészkedik. További tervei?
Júniusban jövök vissza Isztambulból.
Az államvizsgákat követően kerül sor az
Ope  rettszínházban az évadzárásra. Sze -
retném az előadásra meghívni a volt ta -
náraimat, mert sokat köszönhetek ne  -
kik, mindig megértőek és segítő ké szek
voltak velem szem ben. További ter veim?
Folyta tom mindazt amit el kezdtem, e -
mel lett dol gozom majd a szakmámban,
mint dietetikus.

Evelyn személyében egy rendkívül aktív,
határozott, őszinte fiatal lányt ismerhet-
tünk meg. Találkozásunkat követően egy
távoli országba, egy másik világba uta-
zott tanulni és dolgoz ni, de még előtte
az Operettszínházban eljátszotta Prissy
szerepét.

VERÉB JÓZSEF

Fotó: Veréb

ASIAMA EVELYN

Táncdalfesztivál Anno című időutazáson a Veres 1 Színház
produkciójában édesanyjával

Fotó: Veréb
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KIFOGÁSOK ÉS MEGOLDÁSOK
• 2. RÉSZ •

Februári cikkünkben boncolgatni kezd tük a sportolás elleni kifogásokat. Lás-
suk, mi jöhet még szóba a mozgás ellen és hogyan küzdjük le tudatosan ezeket
az ellenállásokat.

Mit is sportoljak? 
Az a jó mozgásforma, ami örömet okoz, vágyunk rá, hiányzik
és jó érzéssel tölt el miközben csináljuk. (Csokit is sze re tünk
enni, hát akkor szeressük a sportot is!)
Merjünk újra gyerekek lenni! Próbáljuk ki a görkorcsolyát, az
ugrálókötelet, az úszást, a túrázást vagy a kertészkedést, csat-
lakozzunk egy sportcsapathoz, futó-vagy bringaklubhoz. Min-
denki számára létezik ideális mozgásforma. A sport ne teher
le  gyen, hanem kikapcsolódás: le het az társastánc, gyalogló -
klub a barát nők kel, ping-pongozás vagy focizás a szomszéddal,
csak legyen benne rendszer. Próbáljunk ki akár valami új moz -
gásformát! „Eddzünk változatosan, ak kor nem lesz unalmas!”
Fájósak az ízületek?
Ilyen esetben tornázzunk először víz ben, próbáljuk ki az aqua
gimmnasztikát (más néven a vízitornát). Ennek segítsé gével
izmaink megerősödnek, jobban kíméljük ízületinket, így ke -
vés bé lesz nek fájdalmas panaszaink. Ha mozgásunk ban korlá -
tozottak vagyunk, akkor keressünk egy személyi edzőt vagy
gyógytornászt, aki olyan mozgásformát tanít meg nekünk,
amit biztonsággal és könnyedén megcsinálhatunk. 

Túl kövér vagyok!
Ma már nem luxus személyi edzőt fogadni, aki akár házhoz is
megy. Így heti rendszerességgel, felügyelet mellett spor tolha -
tunk. Ő segíthet a tudatos táplálkozás és a tudatos mozgás alap-
követelményeinek a megismerésében. Ezzel, nem testünk sa nyar-
gatásával érhetjük el azt az életmódváltozást, ami hosszú távon
örömöt hoz az életünkbe.
Nincs kitartásom!
„Két hét után mindig abbahagyom.” Tüzzünk ki magunk elé
apró, elérhető célokat! A kolbászt sem egészben nyeljük le,
hanem szeletenként fogyasztjuk, ezt a technikát alkalmazzuk
a sportolás során, az egészséges étkezés kialakításakor is.
Tegyünk mindig egy kis lépést, így hamar lesz sikerél mé -
nyünk és elkerüljük a kudarcokat. Vezessünk edzésnaplót! A
napló írása során látjuk majd, hogy mit értünk el és azt is
látjuk, ha kezd csökkenni a lelkesedésünk. Keressünk ma-
gunk mellé egy edzőtársat, egy csapatot! Egymást támogatva
biztos, hogy nem hagyjuk abba a mozgást, mert ha kihagyunk
egy betervezett edzést, akkor nem csak magunkat hátrál-

tatjuk, hanem az edzőtársainkat is. Nehéz elkezdeni a spor to -
lást, de ha már elkezdtük és sikerélményünk is van, nem fog -
 juk tudni könnyen abbahagyni.
Márciusi 21 napos rögzítésünk ez legyen: minden nap 20 per cet
gyaloglunk, ez körülbelül 1500 lépés. Plusz egy rossz szo kás el-
hagyása: pl. dél után és este nincs nasi! Kitartást kívánunk!

GYŐRI RITA ÉS VIGH MERCÉDESZ ROVATA

info@fittenveresen.hu • 70 311 0955
Facebook/Fitten Veresen

Életmód
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Amint kisüt a nap, az ember ki me rész -
kedik a kertbe és az első, amit meglát,
hogy itt az ideje egy kis takarításnak.
Össze gereblyézzük az utolsó sepregetés
óta lehullott és ottmaradt leveleket, a le -
törött ágakat és egyéb téli hulladékot. Ki
lehet takarni a téltől óvott kényesebb nö -
vé nyeinket. A díszfüvek télen is szépen
díszítettek, most viszont tövig vissza kell
őket vágnunk. Bőven akad az évelők kö -
zött is visszavágandó, elszáradt lombo zat.
Még mielőtt elkezdene hajtani, nőni, jót
tesz a pázsitnak egy gyepszellőztetés. Ki -
sebb területen ez megoldható késes ge -
reb lyézéssel, nagyobb felületre hasz  nál-
 junk inkább szellőztető gépet. A fo  gak
feltépik a fű közül a mohát, több leve -
gőhöz és növekedési lehetőséghez jut-
tatva a pázsitot. Március-áprilisban ja  -
vaslom tartós nitrogéndús műtrágya ki-
juttatását is fűre. A műtrágya után jó
rögtön öntözni. A fűre jó minőségű kom-
binált műtrágyát vegyünk. Aki igazán
gondos, jó kis komposztot készített az
ősszel összegyűjtött növényi részekből
és azt most szépen elteríti a gyepen és el-
gereblyézi. Fűmag vetéséhez az április a
jó időszak.
Előfordul, hogy némelyik díszfánk meg -
síny li a telet: lehetnek kisebb fagyások, a
hó alatt letörhetett néhány ág. A töré se -
ket vágjuk tisztára, kezeljük le sebkezelő
szerrel és vágjuk le az elszáradt részeket.
Mielőtt  beindul a nedvkeringés a fában,
végezzük el a koronaalakítást, vágjuk le
a nem kívánatos irányba növő ágakat és
a vízhajtásokat.
A jobb termés érdekében gyümölcsfáink
zömét évente szükséges metszeni. A
szakemberek álláspontja szerint a csont-
héjasokat csak elvirágzás után, az alma -
termésűeket már most megmetszhetjük.
A nyeles fakaparóval és a drótkefével
vég zett fáradságos és hosszadalmas, ám
hasznos munka a fatörzsek manuális
tisz títása, mert az elváló kéregripacsok
alatt tömegesen teleltek át a kártevők to-
jásai, bábjai és a betegségek spórái. Eny -
he telünk után erre nagy esélyünk van.
Rügypattanás előtt itt van az ideje a le -
mo só permetezésnek. Ilyenkor sokkal
töményebb koncentrációban juttathatók
ki a vegyszerek anélkül, hogy a növényt
károsítanánk vele. A kórokozók pedig
már felébredtek téli álmukból és jóval
érzé kenyebbek a vegyszerekre. A per-
me tezés nem jelent szükségszerűen
„mér geket”! Akinek gyümölcsfái vannak

és idegenkedik a szermaradványok gon-
dolatától (ezek jelenléte egyébként a
helyesen időzített vegyszerezéssel és a
várakozási idők betartásával kivédhető),
annak sem kell lemondania a kártevők
elleni védekezésről, hiszen kaphatók és
al kalmazhatók „biovegyszerek” is. Ilyen
pl. a régi, jól bevált bordói lé, vagy a
mész  kénlé. Ezek nem felszívódó, hanem
kontakt szerek, tehát olyankor érdemes
ki juttatni őket, amikor néhány napig vár -
hatóan nem esik. Használatuk még a
biotermesztésben is engedélyezett. 
Most márciusban metsszük vissza a túl-
burjánzott cserjéket, vágjuk vissza a nem -
kívánatos részeket. A legtöbb dísz cserjét
amúgy nem kell metszeni, ezt in kább ifjí -
tásnak nevezném. A cél, hogy ne kopa -
szodjanak, fásodjanak el, hanem dúsan
virágozzanak, és szép formájuk legyen. 
Ne feledkezzünk meg a tápanyag-után-
pótlásról: használhatunk kombinált mű -
trágyát, vagy tartós hatású, lassan le  -
bom ló műtrágyákat. Ha van komposzt,
ter mészetesen az a legjobb.
Az öntözőrendszereket is vizsgáljuk át
ilyenkor és végezzünk próbaöntözést. 
Kerti tavunk jóval később éledezik, mint

a kert többi része. A víz  lassabban me -
leg szik fel, mint a talaj és a levegő, a ha-
laink még le vannak lassulva. Legalább
3 évente szükséges a tavat rendbe tenni. 
Évelő növényeink száraz részeit is vág -
juk vissza. A tápanyag utánpótlás nekik
is jól jön.        
A rózsákat március közepén metsszük:
a száraz és rossz helyen nőtt hajtásokat,
a vesszőket felére vagy maximum har-
madára vágjuk vissza. A futórózsákat

tövig kell metszeni. A többször nyílókat
márciusban, az egyszer nyílókat virág -
zás után metsszük. Az erősebb vessző -
kön 2-3 rügyre a gyengébbeken 5-6
rügy re metsszük.
A veteményezésről is említsünk néhány
szót. A fólia alatt és a hobbi üvegházban,
az ablakpárkányon már januártól foly-
nak a munkák. Március elején, amint a
talaj megfelelő állapotba került (nem fa -
gyos, nem süllyedünk el benne), vethető
a borsó, a sárgarépa, a petrezselyem, a
pasztinák. Március közepén, ha a talaj
hő mérséklete elérte az 5-8 C°-ot, vethető
a vöröshagyma, póré, fokhagyma, velő -
bor só, cékla, hónapos retek, káposzta -
félék, levélzöldségek (saláták, sóska,
spe nót) és április közepén a burgo nya -
gumó. Április végén, május elején, ha a
talaj elérte a 10-12 C°-os hőmérsékletet:
uborka, dinnye, csemegekukorica, zöld-
bab, fűszerpaprika ültethető. Vethető a
cukkini, spárgatök, sütőtök, csillagtök is,
de ezek fagyérzékenyek, úgyhogy ha
biztosra akarunk menni, akkor a májusi
fagyok (kb. máj. 15.) után vessük el őket,
illetve ültessük ki a palántáinkat.

BORS ANITA

ITT A TAVASZ!
KERTI TANÁCSOK
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Arcok a GE-ből
Veresegyház legnagyobb üzeme a General Electric (GE)
Power & Water üzletágának Kisrét utcai üzeme, a „nagy
GE”. Ezúttal két Veresegyházon lakó munkavállaló vall
arról, hogy „milyen is az élet” a telephelyen és az egyéni
pályafutásuk hogyan illeszkedett be városunkban egy
világmárka működésébe.

STELLA NOÉMI
(Alkatrészellátási üz let ág, Vevő támo -
gatás, Panaszkezelési szakértő):
„2010-ben, második gyerme kem szü le tése
után költöztünk Buda pestről Veresegy-
házra. Mivel édes  a nyám és
testvérem is itt te lepedett
le a családjával, jól ismer -
tük a várost és mikor elha -
tároztuk, hogy elköl tözünk
a fő városból, kézenfekvő
volt a döntés, hogy Veres-
egyházon ke ressünk új ott   -
hont. Ma is úgy gon   do lom,
hogy jobban nem is dönt -
hettünk volna, ez a leg élhetőbb vá ros, amit
kisgyerekes csa ládoknak ajánlani lehet.
Mikor a kisebbik gyermekem is óvodás -
korú lett, elérkezett az idő, hogy újra ki -
lépjek a munkaerőpiacra. Mivel a szülés
előtti állásomba nem kívántam vissza-
térni, így 2013 áprilisa óta dolgozom a
GE Power & Water veresegyházi telep -
helyének tur bi na alkatrészellá tá sért fe -
lelős részl e gén.

Azóta a személyes
fej lő dése met is elő -
se gítő kör nyezet -
ben dol gozhatom,
ezt bizonyítja, hogy az itt eltöltött nem

e gészen 2 év alatt már
több elisme résben ré sze -
sültem és pozícióbeli elő -
relépéssel újabb kihívá so-
kat is kaptam. A válasz -
tás nál fon tos szempont
volt, hogy a munkába in-
gázás ne járjon túl sok
uta zással, így ter mé sze -
tes volt, hogy elsősorban

kör nyékbeli munkáltatókat keressek meg.
Közgazdász vég zett  ségemnek megfelelő
munkakört kerestem, illetve mindenfé -
le képpen kamatoztatni akartam nyelvtu -
dásomat. A GE kiemelten vonzó mun  -
ka lehetőségnek számított nekem, az el-
helyezkedése, valamint az általa biztosí-
tott professzionális munkakörnyezet
miatt. 
Jelenlegi feladatom a reklamációkkal,
hibás szállításokkal összefüggő ügyin-
tézés, a meghibásodott turbina alkat ré -
szek atlantai vagy amszterda mi rak tá-

   runkba tör ténő
vissza szállí tá  sá-
nak meg   szer ve -
zése. Célunk, hogy az
eset legesen elő for duló
rek la má cióra gyor san és zök kenő men te -
sen reagáljunk, folyamatosan fó kusz ban
tart va a vevői elégedettséget. Bár csak
né hány éve mondhatom magam „ve re  si -
nek”, de azóta igyekszem hasz nos tagja
lenni a környezetemnek és min dig na -
gyon szimpatikusnak találtam a GE rész -
vételét a régiós társadalmi mun kákban.
Amióta itt dolgozom, folya ma tosan ta -
pasz talom, hogy a GE-nek ki e melten fon   -
tos a helyi szervezetek tá mo gatása (köz  -
vetlen vagy köz vetett módon) és ezekben,
mint alkal mazott aktívan én is részt ve-
hetek (pl. óvodai kültéri játé kok fel újí -
tása).
Számomra kifejezetten inspiráló kör nye -
zetet találtam a GE-nél, naponta úgy ér -
zem, egy értékes közeg értékes tagja
va gyok.”

ÁDÁM JULIANNA (Szolgálatási üzlet -
ág, Beszerzés, Vezető beszerző):
„A csa ládommal 7 éve költöztem Veres-
egyházra és elsősorban a nyugodt kör -
nye zet miatt esett a választásunk erre a
városkára. Közgazdász végzettséggel ele -
in te még ingáztam Budapest és Veres-
egy ház között. A GE Power & Water ve -
resegyházi telephelyén 2010-ben kezd -
tem el dolgozni, az elmúlt 5 év során két
különböző pozíciót töltöttem be és két-

szer is voltam szülési szabadságon. Leg -
utóbb idén januárban tértem vissza dol-
gozni és lehetőséget kaptam arra, hogy
egy új területen próbáljam ki magam.
Háromgye re kes dolgozó
anyu kaként nem egy sze rű
feladat a mindenna po kat
úgy meg szer vezni, hogy
otthon is és a munkában is
helytálljak, de szerencsére
ebben mindenki támogat.
Egy munkahely kiválasz -
tásában több szempontot
is figyelembe veszek, de a
legfontosabbak talán a kö vet kezők: csa lád -
barát, ám egyben multina cionális kör nye -
zet, kihí vást jelentő mun kakör, elismerés
és le he tőség a fej lő désre, tanulásra. A vi -
lág mé retű cég elő nyei mellett a veresegy-
házi telephely o  lyan helyi sajátos ságokkal
is rendel ke zik, amelyek még vonzóbbá

tehetik a mun kavállalók számára a céget:
magyar viszony latban kiemelkedően csa -
lád barát és mivel két GE szervezet dolgo-
zik egy más mellett, egy telephelyen, így a

fejlődésre és tovább lé pés -
re is számos lehető ség a -
dódik. Jelenleg a be  szer  -
zési részlegen dolgozom,
és egy kisebb csapat mun -
ká ját támogatom. A besze r-
zési csapat feladata biz  to-
sítani a pót- és cserealkat -
ré szeket a GE ener gia ter -
melő turbináihoz a világ

minden táján. A mi munkánk köz ve tett
ered ménye az, hogy a folyamatos energia -
ellátás  biztosított a háztartások és vál-
lalatok számára szerte a vi lág ban.  A GE
va lóban egyedi fejlődési lehetőségeket
biztosít azok számára, akik akarják azt és
tesznek is érte.”
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A RENDEZVÉNY FŐVÉDNÖKE:
Pásztor Béla Veresegyház polgármestere

TÁVOK:
Félmaraton (21 km), 10,5 km, 5 km, 2,5 km, 800 m

KORCSOPORTOK:
• 14 év alatt (2001-ben és utána születettek)
• 15 – 40 év között (2000–1975 között születettek)
• 41 – 59 év között (1974–1956 között születettek)
• 60 év felett (1955 és előtte születettek)

A 800 m-es táv kivételével minden célba érkezőnek egyedi em-
 lékérmet adunk. Ezen kívül korcsoportonként (külön női és kü -
lön férfi) az első 3 helyezettet díjazzuk. A 800 m-es távon

in  dulók közül a célba érés sorrendjében az első 5-5 óvodás és is -
kolás korú versenyzőt oklevéllel és külön ajándékkal díjazzuk.

NEVEZÉSI DÍJAK:
Határidők 800 m 2,5 km 5 km 10,5 km Félmaraton
2015.03.01-től
2015.04.05-ig ingyenes 1500 Ft/fő 1500 Ft/fő 2500 Ft/fő 3500 Ft/fő
2015.04.12-én,
a helyszínen ingyenes 2000 Ft/fő 2000 Ft/fő 4000 Ft/fő 5000 Ft/fő

A nevezési díj tartalmazza a komplett frissítést a pályán és a
célban, elektronikus időmérést, egyedi emlékérmet, orvosi
felügyeletet, biztosított útvonalat, befutócsomagot, és a
versenyhez kapcsolódó egyéb programokat.

További információk a www.futofeszt.hu oldalon. 
Ha bármilyen kérdése van, akkor írjon nekünk

az info@futofeszt.hu címre.

VERESI FUTÓFESZT 2015
RENDEZVÉNY IDŐPONT:

2015. április 12. (vasárnap) 10:30

Legyél Te is Futófeszt önkéntes!
2015. április12-én FUTÓVERSENYT szervezünk Veresegyházon! 

Számos versenyzőre számítunk az egész országból,így a lebonyolításhoz szükségünk lesz önkéntesek
segítségére is. Ha versenyzőként most nem szeretnél részt venni az eseményen, de szereted a futóversenyek

hangulatát, akkor itt a helyed közöttünk! Legyél Te is Önkéntes, varázsoljuk együtt ezt a napot
felejthetetlenné minden résztvevő számára! További részletekről a jelentkezést követően tájékoztatunk.

A jelentkezéseket az onkentes@futofeszt.hu email címre várjuk!

A Futófeszt ideje alatt az érintett utcákban időszakos forgalomkorlátozás és megállási tilalom lesz.
Kérjük a Tisztelt lakosok megértését és türelmét.

www.futofeszt.hu • https://www.facebook.com/futofeszt
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ROTH JÁNOS az idén már másodjára tel-
jesítette az igen komoly kihívások kal tarkí-
tott útvonalat. De ő szereti a ka lan dot, nem
hátrál meg a nehéz sé gek előtt. Ezt már ed-
digi életében is többször bizonyította. Dol-
gozott Svéd or szág ban, Erdélyből átte lepülve
épí tési vállalkozásba kezdett, most pedig
Fran ciaországban bérelnek egy szállo dát
az Alpokban, amit a családdal üze meltet-
nek. Veresegyháztól nem sza  kadt el, ami -
kor teheti „itthon” van! Az afrikai ki  rucca -
nás után beszélgettünk.

Mi volt a személyes indíttatás? Kik vol tak a
társaid?
Pusztán a kalandvágy. Társaim Kis Csa ba
Erdőkertesről és Roth István Sza dá ról. Mind -
ket tőjüket óvódás korom óta isme rem, azóta
(44 éve) tart a barátságunk.
Hányadik alkalommal indultál? Milyen
autókkal?
Második alkalommal vágtam neki Afri ká nak.
Először egy kisbusszal, akkor Ma  gyar ország-
Szlovénia-Olaszország-Spanyolország-Gib -
raltár-Marokkó-Mauritánia-Szenegál-Gambia
-Guinea Bissau volt az útvonal. Az idei, a ti -
zedik futam több sivatagi szakaszt tartalma-
zott és Ma li fővárosában, Bamako-ban ért
véget nagyjából 9000 km megtétele után. Az
idei autó egy Jeep Grand Cherokee 3.1 TD te -
repjáró volt, amit rajtunk kívül a GUMISEM-
BEREK, a HANKA MÉDIA, az ADVEX GROUP,
valamint barátok és is merősök ké szí tettek fel
az útra.
Mi kell ahhoz, hogy valaki elinduljon?
Csak kalandvágy?
Az elrajtoláshoz kell egy kis bátorság (isme -
ret len helyek, ebola, nincs magyar kül kép vi -
selet, stb.) kalandvágy és nagyfo kú őrültség.
Az engedélyek, vízumok, oltások, biztosítá-
sok beszerzése többnyire a szervezők felada -
ta, csak fizetni kell értük, de ez rendben volt.
Milyen országokból és milyen jármű vek -
kel indultak a versenyen?

A verseny (flúgos futam) a világ minden or szá -
gából fogad nevezéseket, az idén is rengeteg
nem zet képviseltette magát Új-Zélandtól Finn -
or szágig, de amerikai, o rosz, lengyel, cseh csa -
patok is szí ne sítet ték a mezőnyt. Mivel a futam
magyar szer ve zésű, hazánkból sok csapat in-
dult. Mi vol tunk a legtöbben. Az idei BUDA -
PEST-BA MAKO rajtjához közel 500 résztvevő
nagy jából 300 járművel sorakozott fel: moto -
rok, személyautók, régi Škodák, Renault 4, 55
éves Ford, Roburok, UAZ, rengeteg te rep járó,
néhány kamion és busz.
Volt-e komolyabb technikai vagy e gyéb
prob lémátok?
Nekünk szerencsére még egy kerékcserénk
sem volt, de a mezőnyből többen is feladták,
visszafordultak, illetve egyé ni leg vagy a hely-
béli „ezermesterek” se gít ségével javították,
barkácsolták jár  műveiket.
Miben segítenek a szervezők?
A szervezők a már említett adminisztra tív ü -
gyek mellett az útvonal megadásával, a tá bor -
helyek kijelölésével, orvosi és mentő asszisz -
tencia biztosításával, a szük séges szakaszo-
kon katonai felügye let megszervezésével se -
gí tik a részt ve vőket.
Milyen kihívásokkal kellett szembe néz ni
útközben?
Útközben a legnagyobb kihívás az össze zárt-
ság. 16 napon át egy légtérben, ez még a leg -
jobb barátságokban is gondot okoz. Ezen
kí vül a tájékozódás. Mi pél dául eltévedtünk a
sivatagban és több mint nyolc órán keresztül
bolyongtunk ide-oda padlógázzal, mint a lö -
kött rajzfilm figurák.
Személyes élmények?
Legnagyobb élményem? Például az autó fél
oldalával az Atlanti Óceánban száguldozni
hosszú-hosszú kilométereken át, vagy a siva -
ta gi gyorsasági szakaszok, vagy a Szaharában
táborozni, ahol szinte kézzel érinthetők a rád
boruló csillagok. A nagy hó és útlezárások
mi att nem sikerült átkelni az Atlas hegysé-
gen, ezért visszafordultunk és még egy napot

Marrakesh felfedezésével töltöttünk. Itt az
óváros méltán híres bazárja a fő attrakció,
ami az 1001 éjszaka meséibe repíti az utazót.
Hogyan telt egy nap?
A napok viszonylag egyhangúan teltek. Nappal,
de néha este  is vezetés, átlag 500 km na ponta,
utána találkozás a többiekkel (nap köz ben ki -
sebb csapatokra oszlik a mezőny) beszélgetés,
gépkarbantartás, evés, ivás, alvás.
Ellátás, szállás, étel, ital, műszaki se gítség,
térképek, tankolási lehetőség?
Szállásunk volt  5 csillagos szállodában, – ez
ma ga mennyország, – de volt sáto ro zás kecs -
ke karámban, szemétdombon is, na ez a pokol.
Térképeink voltak, meg egy használha tat lan
GPS. A komolyabb navigációs be rende zé se -
ket, – műholdas telefont, CB rádiót stb. – ki-
hagy tuk a fel sze re lé sünk ből, ami könnyel mű-
ségnek, felelőt len ség nek bizonyult.
Szállás ügyben többnyire mindenki saját
belátása és anyagi lehetőségei szerint dönt. 
Minél inkább délre haladunk, úgy egyre ne-
hézkesebb a tankolási lehetőség. Ha elvétve
találunk is egy-egy „benzinkutat”, korántsem
biztos, hogy van üzemanyaga. Az út szélén
árultak üvegekből és kisebb kannákból kétes
minőségű üzemanyagot, de mi saját tarta -
lékainknak köszönhetően nem szorultunk rá.
Hogyan fogadja a helyi lakosság a ver -
senyzőket? 
A helybéliek többnyire nagyon barátságosak,
vidámak, de például Mauritániában határo-
zottan nem szeretik, ha a nyomort, a sze gény -
séget, a szemetet fotózzák, ezért meg is
do bálhatják az autót, vagy töröltetik a fotó kat.
Számodra legkellemesebb emlékeket idéző
ország?
Mali a szavannás tájaival volt talán a leg -
kellemesebb, habár itt már nem volt ritka a
40 fok feletti hőmérséklet sem. Meg az is szé -
pített rajta, hogy már a hosszú utunk végéhez
közeledtünk.
Mi történik az autókkal, járművekkel a
verseny végén?
Az olcsóbb autók, buszok egy része ado -
mány ként kerül iskolákhoz, egyházakhoz
vagy karitatív szervezetekhez, egy másik ré -
szét az autóknak a helybéliek nagy alku-
dozások után megvásárolják. A drágább,
komolyan felkészített terepjárók nagy része
meg „lábon” hazajön.
A következő évi futamra már lehet jelen-
tkezni. Tervezed újra az indulásod?
Egyelőre úgy néz ki, hogy a jövő évi futamot
kihagyom, de a 2017-es rajtnál mindenkép-
pen szeretnék ott lenni.
Megéri?
Hogy megéri-e? Anyagilag biztos, hogy nem.
Élmény, kaland szempontjából egyértelműen
igen! 
Négy év elteltével az idei versenyt egyéb -
ként ismét magyar versenyző nyerte, a
Gödöllői GUMISEMBER Hamza Péter és
csapata. Gratulálunk!

BARANYÓ CSABA

BUDAPEST-BAMAKO
VERESEGYHÁZI RÉSZTVEVŐVEL

INTERJÚ ROTH JÁNOSSAL
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KOSÁRLABDA

KÉZILABDA

LABDARÚGÁS

A Fabriczius József Általános Iskola III. korcsoportos fiú csa -
pa ta január 21-én Monorra utazott, hogy részt vegyen a kör ze -
ti diákolimpia fordulóján. Egy győzelemmel és egy ve  reség gel
zárták a tornát s így a 2. helyen végeztek. 
A csapat tagjai: Balázs Ádám, Bártfai Nagy Ábel, Borsodi Máté
József, Horváth Ákos, Horváth Márton, Izsák Belián, Kocsis
Gergő, Kubicza Bálint, Páncél Gergő, Stefán Máté és Tóth László.
Az iskola IV. korcsoportos fiú kosárlabda csapata február 19-én
hazai pályán fogadta két szomszédos iskola, a Kálvin Téri Re-
for mátus Általános Iskola és a szadai Székely Bertalan Álta -
lános Iskola csapatait, ahol a területi döntőbe jutás volt a tét.
A csapatok körmérkőzést játszottak, – vagyis mindenki játszott
mindenkivel – és az a furcsa helyzet alakult ki, hogy min-
denkinek lett egy győzelme és egy veresége. A végső sor  rendet
a szabályok szerint a gólkülönbség dönti el, ami ezúttal a Kál -
vin Téri Református Iskolának kedvezett, így ők jutottak a te -
rületi döntőbe. A Fabriczius József Általános Iskola csapata a
má sodik, míg a szadai Székely Bertalan Általános Iskola a har-
madik helyet szerezte meg. Gratulálunk a fiúknak! 
A Fabriczius József Általános Iskola fiú csapatának tagjai:
Borsodi Máté József, Dömötör Márton, Farkas István, Fehér
Botond, Horváth Márton, Kocsis Gergő, Kocsis Olivér, Orsó Márk,
Páncél Gergő, Rutkai Tamás, Stefán Máté és Szottfried Attila.

ERDITCZKY KRISZTINA TESTNEVELŐ, EDZŐ

Megkezdődött az Országos Gyerek bajnokság Pest Megyei
Régiójában játszó Veresegyházi VSK fiú csapatainak, valamint
a Pest megyei bajnokságban játszó felnőtt férfi csapatunknak
is a bajnokság tavaszi szakasza. 
Eredmények:
U12 2015. 02.15. TREFF 07 SE – Veresegyház VSK 15:28

Kántor Anikó SE – Veresegyház VSK 13:32
U10 2015. 02.08. Váci KSE – Veresegyház VSK 21:10

Budaörs KS – Veresegyház VSK 10:15
U9 2015. 02.15. TREFF 07 SE–Veresegyház VSK 17:1

Veresegyház VSK – Ceglédi KKSE 20:8
Felnőtt Pest Megyei bajnokság
2015. 02.21. Váci KSE II. – Veresegyház VSK 28:21

A HANDBEAR KÉZISULI VERESEGYHÁZ FEBRUÁR HAVI
EREDMÉNYEI:
Pest Megyei Kupa 3. forduló Dunavarsány 2015.02.15.
U14 lányok Handbear Kézisuli – Alsónémedi             15:15

Handbear Kézisuli – Százhalombatta       8:14
A Handbear kézis lányok az esztendő legjobb játékával
rukkoltak ki az Alsónémedi csapata ellen és csak az utolsó má-
sodpercekben kapott góllal mentette az ellenfél döntetlenre a
mérkőzést! A második mérkőzésre sajnos az influenzától meg-
tizedelt csapatunk elfáradt és elvesztette a mérkőzést. A vé de -
ke zésre és a kapusteljesítményre azonban nem lehet panasz,
hiszen csak 14 gólt kaptak.                              EDZŐ: SZŐKE ISTVÁN

Az NB-III Keleti csoportjában szereplő felnőtt férfi labdarúgó
csapatunk sorozatos edzőmérkőzésekkel készült a sikeres
tavaszi rajtra. 
Eredmények:
2015.01.17. Veresegyház VSK – Tököl 1:3
2015.01.21. Veresegyház VSK – Nagykörös 1:1
2015.01.24. Veresegyház VSK – Vác U21 1:2
2015.01.28. Veresegyház VSK – Vecsés 2:3
2015.01.31. Veresegyház VSK – Monor 5:4
2015.02.04. Veresegyház VSK – Jászberény 1:3
2015.02.07. Veresegyház VSK – Vác U21 2:1
2015.02.11. Veresegyház VSK – Csomád 5:2
2015.02.14. Veresegyház VSK – RKSK 2:3
2015.02.18. Veresegyház VSK – Isaszeg 7:2
2015.02.21. Veresegyház VSK – Gödöllő 4:0
A csapat első hazai mérkőzésére 2015. március 22-én (vasár-
nap) 15.00 órától kerül sor a KBSC FC KFT csapata ellen.

Fabriczius IV. korcsoportos fiú csapata

DIÁKOLIMPIA KÖRZETI VERSENYEK

1848 MÉTERES UTCAI FUTÁS

IDŐPONT: 2015. március 15. (vasárnap)  15.00 óra
HELYSZÍN: Váci Mihály Művelődési Ház, Veresegyház, Köves u. 14. 
NEVEZÉS: 14.00-tól  a helyszínen! Ne ve zé si díj nincs!
A már hagyományos versenyen a kijelölt táv ot (1848 m) a
résztvevők egyénileg vagy 3 fős csapatban, egymást váltva is tel-
jesíthetik! A váltó első tagjának eredménye – amennyiben váltás
után végigfutja a távot – az egyéni versenyben is értékelhető!
A váltót alkotó futók összeadott életkora alapján a váltófutásban
az eredményeket három kategóriában hirdetjük: összeadott
életkor 50 éves korig, 50 év fölött és 100 év fölött.

UTCAI FUTÁS EGYÉNI ÉS VÁLTÓ VERSENYSZÁMOKBAN

SAKK

SAKK DIÁKOLIMPIA
2015. február 7-én és 21-én Aszódon az Evangélikus Gim-
názium falai között megrendezett Pest Megyei Sakk Egyéni
Diákolimpia első, második és harmadik korcsoportos ver se -
nyein a Fabriczius József Általános Iskola versenyzői igazán
kitettek magukért. Székely Júlia révén (II. korcsoport) egy
ezüst, Ródler Kinga (II. korcsoport) és Székely Borbála (III.
korcsoport) jóvoltából pedig két bronzérmet szereztek. Ne-
gyedik helyezést ért el Portik Boglárka (II. korcsoport), ötödik
helyezést Kálmán Dorka (I. korcsoport), hatodik helyezést
pedig Tóth Anna (II. korcsoport) és Nádasdi Kinga (III. kor -
csoport).

BREITENBACH ZOLTÁN SAKKTANÁR
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Február első hétvégéjén rendezték meg
az Olimpici GP. 3. fordulóját Budapesten
a Vasas csarnokában. A rendkívül népes
mezőnyben nem volt könnyű dolguk a
hazai pályán versenyző magyar vívók-
nak, mert a románok, szlovákok, uk rá -
nok, szerbek és olaszok is a leg jobb jaikkal
vettek részt a versenyeken. 
Ebben a mezőnyben a serdülő fiúk kö -
zött Szakmáry Nándor a legjobb ma gyar
vívóként az előkelő 3. helyezést érte el.

A döntőbe jutásért 15 találatra vívott
asszó ban ugyan még vezetett 12-9-re, de
román ellenfele a végén néhány sze ren -
csés találattal fordítani tudott, így meg
kellett elégedni a bronzéremmel.
Hasonlóképpen 3. helyen végzett Nagy
Ba lázs a gyermek  korosztályban a Di-
adal Kupán február 21-én. Ezen a ver se -
nyen is szép számban vettek részt hazai
vívópalánták. Balázsnak is a döntőbe ju -
tásért vívott asszó jelentette a végállo -
mást, de teljesen más volt a for gató könyv. 
Szinte végig fej-fej mellett haladtak, a
vége előtt 10 másodperccel még 14-12 volt
az eredmény az ellenfele javára. Ek kor két
sikeres támadás után sikerült 14-14-re ki-
egyenlíteni és maradt még egyet len má-
sodperc. Az ilyenkor szokásos sor solás a
másik vívónak kedvezett, ő lett a kedvez -
ményezett és a ráadás egy perc ben sajnos
a győztes találatot is ő tudta bevinni. 
Ez a dobogós helyezés így is a legjobb
idei eredménye Balázsnak.
Továbbra is várjuk hétfőn-szerdán-pén-
teken 15.00-tól a vívni szándékozó gyer-
mekeket a felújított Fabriczius József
Álta lános Iskola tornatermébe.

ÉRD.: 20 665 3374 • SZAKMÁRY SÁNDOR

VÍVÁS

Héraklész Fizikai Felmérő Bajnokság 

2015. február 14-én az országban három helyszínen ren-
dezték a kajak-kenu szakág téli fizikai felmérő versenyét. Ka-
jakosaink Győrbe utaztak, hogy teljesítsék a feladatokat és
felmérjék, hogy ki hol tart a téli alapozásban.
A felmérő során három fizikai tesztet kellett teljesíteni. Ezek
sorrendben a következők voltak: húzódzkodás, páros lábe-
melés bordásfal érintéssel hanyattfekvésben időre és 2400 m
futás. Csapatunk lelkes tagjai derekasan megállták a helyüket,
szépen szerepeltek.                                  EDZŐ: FROHNER FERENC

KAJAK-KENU

SZAKMÁRY NÁNDOR LEGJOBB MAGYARKÉNT

BRONZÉRMET SZERZETT!

Szakmáry Nándor az edzőkkel: Beszédes
Zoltánnal és Szakmáry Sándorral

ATLÉTIKA

ÚJABB ORSZÁGOS BAJNOKI CÍM ATLÉTÁINKTÓL!

Budapesten a SYMA csarnokban február 7-8-án rendezett
Újonc és Serdülő Országos Fedettpályás Bajnokságon a
serdülőknél Vajkovics Ferenc 3000 m síkfutásban első, 1500 
méteren pedig 3. helyezést ért el! 
További eredmények: 3000 m Jankov Máté 6., Ferencz Do -
monkos és Lengyel Rebeka a 9., 4×200 m-es női váltónk Dió -
szegi–Kelemen–Kovács–Teszár összeállításban a 14. Az újon cok- 
nál Kaposi Márton 300 m-en 7., távolugrásban 10. lett. Pataki
Anna 600 m-en a 15. Február 14-én a Felnőtt Nyílt Budapest
Bajnokságon 800 m-en
Ferencz Anna 6., Pal ko -
vics Áron a 8.
A Dunakeszi Nyílt gyer-
mek versenyen 60 m-
en Ferencz Janka 3.,
Sulyán Alexa 4., míg
Gombos Boldizsár az 5.
helyen ért célba.
Távolugrásban Sulyán
Alexa 4., Ferencz Janka
5., Gombos Boldizsár
6., Tejfel Máté pedig a
10. lett.

EDZŐ: SZALMA RÓBERT

KANGA-TRÉNING

MOZOGJ EGYÜTT
KISBABÁDDAL!

2015 januárjától már két helyszínen
próbálhatják ki a kisbabás anyukák il-
letve kismamák Európa egyik kedvenc
szülés utáni speciális regeneráló tornáját
Veresegyházon.
A Kanga-tréning egyedülálló mozgás-
forma édesanyáknak és kisbabájuknak,
valamint kismamáknak. Különlegessége
abban rejlik, hogy a babák az edzés nagy
részét hordozóban az anyukán töltik;
kismamák esetében ugyebár az anyuka
pocakjában. Nem kell senkire bízni a
babát, hiszen együtt mozoghatunk vele,
miközben az ő idegrendszere is fejlődik
az őt érő különböző ingerektől és a leg -
jobb helyen van az édesanyja köz vet len
közelében. 
A Kanga-tréning olyan speciális mozgás-
forma, mely megdolgoztatja a szív- és ér-
rendszert, fejleszti, növeli az álló képes -
séget, a rugalmasságot. A gátizomzat és
a has izmainak helyes edzése kiemelt fi-
gyelmet kap. A tréning biztonságosan
mozgatja át a medence izmait, miközben
a tréner a kisbaba helyes hordozására is
figyel az edzés során végig. 
BŐVEBB INFORMÁCIÓ: WWW.KANGATRAINING.HU
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Veresegyház város megszerezte az első
országos „ping-pong” érmét a 2015. feb-
ruár 20-22. között Budapesten megrende-
 zett asztalitenisz Országos Diák olimpián.
Minőségi helyszínen, szinte mindig telt
házas közönség előtt mérkőzött egymás-
sal az országos döntőbe jutott közel 200
általános és középiskolai diák. A gyere-
keknek, de a felnőtteknek is felemelő
érzés volt a megyénkénti bevonulás, a fo-
gadalomtétel, a Himnusz meghallgatása,
mely része volt a szombati csapatverse-
nyeknek. 
Letanóczki Dalma (2005) a Fabriczius Jó-
zsef Általános Iskola 3.a osztályos tanu-
lója a „kicsi” lányok (2004-2007) I-II.
össze vont korcsoportjában 3. helyezést
ért el úgy, hogy a két nap alatt az összesen
lejátszott 10 egyéni mérkőzéséből 9-et

3:0-ra megnyert és csak az elődöntőben
szenvedett vereséget a későbbi győztestől
(az elődöntő terhét még szokni kell). 
A bronzérem nem volt kétséges. Helye-
zésével – az érem
mellett – 7 diák-
olimpiai pontot is
gyűjtött iskolájának
és Pest me gyének a
maximum elérhető
9-ből! 
Csapatversenyben a
Csányi Orsolya
(2000) és Letanócz -
ki Dalma (2005)
összeállítású Fabric-
zius József iskolai
csapat – az első ve-
 resegyházi asztali te-

nisz csapat, a mely eljutott az országos
döntőbe – 3:0-ra verte Borsod-Abaúj-
Zemplén megye csapatát, majd 3-szor
1:2-re végzett Fejér, Baranya és Békés
megye csapataival. Így összességében 13-
16. helyen végzett az induló 20 csapatból.

EDZŐ: LETANÓCZKI ISTVÁN

A Magyar Triatlon Szövetség januárban
tartotta az évzáró – évindító gáláját. Ezen
a gálán díjazták 2014. év legjobbjait.
A Veresegyházi „Trimackók” közül díja-
zottak: Vajkovics Viktória – Duatlon rang -
lista II. helyezés; Vajkovics Ferenc –
Duatlon Ranglista I. helyezés, Triatlon

Ranglista II. helyezés; Palkovics Áron –
Triatlon Ranglista I. helyezés, I. osztályú
Ju nior sportoló. Duatlon Aranyjel vé nyes
sportoló: Ko vács Ré ka, Lengyel Rebeka,
Dávid Alex an dra, Vajkovics Vik tória, Vaj -
kovics Ferenc, Ferencz Do  mon kos, Var -
ró Márton, Ferencz Ábel. Tri atlon Arany -
 jel  vé  nyes sportoló: Vaj    kovics Viktó ria, Vaj-
kovics Ferenc, Fe rencz Do mon kos, Fe-

rencz Ábel.
A hosszú téli ala po -
zás és felkészülés
után március elején
in dul a triatlon csa -
pat versenyszezon -
ja! Augusztus kö-
  ze pé ig 17 megmé -
rettetés vár rá juk. 
Ezeken a ver  se nye -
ken kell a csapatnak
a le hető leg több

pon  tot gyűjteni ah hoz, hogy az utánpótlás
csapatok rang listáján továbbra is elit he -
lyen sze repeljünk. 2014-ben negyedik he -
lyen végeztünk, idén az a célunk, hogy
újból a dobogóra álljunk!
A sok-sok program mellett elkezdődtek
a 2015. május 29-30-31-én megrende zés -
re kerülő X. Veresegyházi Nyílt Triatlon
Ver seny szervezési munkái, amely egy-
ben otthont ad a regionális diákolimpiá-
nak is. A jubileumi versenyen sok meg  -
lepetést tervezünk! A több napos progra -
mon szeretnénk „megmozgatni” az óvo -
dá sokat, iskolásokat, a helyi és kör nyék-
beli vállalkozásokat is! Ezzel kapcsolat-
ban hamarosan levélben, illetve szemé-
lyesen jelentkezünk az intézményeknél
és a vállalkozásoknál. 
Részletek hamarosan a verseny web o l -
dalán – www.vertri.hu és a facebook-on!

SZEGEDI ATTILA SZAKOSZTÁLYVEZETŐ

BRONZÉREM AZ ASZTALITENISZ DIÁKOLIMPIA
ORSZÁGOS DÖNTŐJÉBEN

ÉVES ELISMERÉSEK
– Indul a versenyszezon!

Fotó: Krisztics Barbara

Letanóczki Dalma

TRIATLON

2015. február 21-én a Veresi Farkasok
Darts Klub adott otthont a Nemzeti
Csapatbajnokság első fordulójának.
Az eseményen a hazai csapat mellett a
budapesti Smile III. DC, EBDE Stingers
illetve a Dunakeszi DC vett részt.
A Farkasok a megmérettetést egy ve re -
ség, egy döntetlen, egy győzelemmel a
második helyen zárták, így 4 ponttal
várhatják a következő fordulót.

DARTS
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HALOM KUPA TÖKÖLÖN
A Veresi Karate
Sport egyesület ta -
nítványai Tö kö lön,
a közel 600 induló-
val megrendezett
XV. Halom kupán
képviselték Veres-
egyház városát.
A verseny 9 óra kor,
5 küzdőtéren, a 4-5
évesek ver seny  szá-
maival kezdődött. Koplányi Emil és Zombor Dávid szivacsku-
mitében és katában indultak. Szivacskumitében mindketten a
harmadik helyen végeztek, míg a kata versenyszámban Dávid a
dobogó legfelső fokára állhatott, Emil pedig ötödik helyezést ért el. 
Délután az idősebbeké volt a helyszín. Koczfán Gergő 15
évesként a 16-17 évesek között indult, ebben a kategóriában
nem volt súlycsoport szerinti bontás. A mérkőzés elején el-
lenfele 2 pontos előnyt szerzett, ezt Gergő a meccs végére
ledolgozta, és döntetlenre hozta a küzdelmet. Sajnos a bírói
döntés alapján 3-2 arányban ellenfelét találták jobbnak, így
neki ezen a napon búcsúznia kellett a további versenyzéstől. 
Koczfán Martina kategóriájában 11 induló volt, első két mecs -
csét könnyedén nyerte meg, de a döntőbe jutásért vívott küz -
de lemben alulmaradt és így a dobogó harmadik fokára
áll hatott fel. Butyka Balázs és Egervári Tamás ugyanabban a
kumite kategóriában versenyzett. A versenyben Balázs a har-
madik helyen végzett, Tamás a döntőben egy nála közel egy
fejjel magasabb ellenféllel szemben maradt alul, így ő a kate -
góriájában a második helyet szerezte meg. 

EDZŐ: SZALAY ZSOLT

KARATE

12 ország, 69 klub és 700 nevező. Így indult a Slovak Kick-
Box  Open, ahol városunk kick-box csapata is képviseltette
magát 4 versenyzővel. 
Cadet 2 korosztályban Kunya Noel első, Kakuk Szabolcs har-
madik helyezést gyűjtött be light és kick-light szabályrend-
szerben. Noel 11 ellenfelét legyőzve veretlenül zárta a tornát!
Bordás Annamária mindössze 2:1-es megosztott ponto zás  sal

lett második (el-
lenfele élvezhette
a hazai pálya elő -
nyét).
A csapathoz idén
igazolt Baros Ta -
más ke mény mun -
kájának és fe  gyel -
me zett ségének kö -
szönhetően 9 el-
len  felét legyőzve a
má sodik helyen
vég  zett.

EDZŐ: PAPP ATTILA

Az Octopus BVSE csapata február 21-22-én Bécsbe utazott a
Vienna Spring Cup-ra, ahol az U13-as korosztállyal képviselte
városunkat. A csapatban a legtöbb gyermeknek ebben a kor -
osztályban ez volt az első megmérettetése. 
Nagy izgalommal és lelkesedéssel várták a külföldi tornát,
ahol rajtunk kívül még három magyar, valamint egy szlovák,
egy horvát és két bécsi csapat vett részt. Mint utólag kiderült,
a mieink csoportjába került a két legerősebb csapat, akiktől a
szombati csoportmérkőzéseken 13-1 és 12-2-es vereséget
szenvedtünk. Az első nap az utolsó meccsünket a helyi fiú
csapattal játszottuk, ahol szoros csatában, már nagyon fárad-
tan 6-4-es vereséget szenvedtünk. 
Vasárnap a másik csoport 3. helyezett pécsi csapattal kezd -
tünk, akiket 4-1-re legyőztünk, így az 5.-6. helyért játszhat-
tunk. Ez a mérkőzés ismét a bécsi fiú csapat ellen zajlott,
akiktől sajnos ismét kikaptunk, most 4-2-re. Az Octopus BVSE
a 8 csapatos torna 6. helyén végzett. Összességében remek
lehetőség volt ez a csapatnak, a gye rekek nagyon jól érezték
magukat, rengeteget tanultak, sok barátot szereztek, tehát
mindenképpen hasznos 2 napon vagyunk túl. 

VINCE GITTA EDZŐ

KICK-BOX

VIZILABDA

VÍZILABDÁS HÉTVÉGE BÉCSBEN

A 2015-ös év aktívan indult a tánc -
is ko lá ban. A magyar senior váloga-
tottban is szereplő párosuk, Szabó
Zsolt és Ónodi-Szabó Valéria már
január elején parkettre léptek Ausz t-
ri ában, a Korneuburgban megren-
de zésre kerülő nemzetközi tánc-
  versenyen, ahonnan két ezüst- és
egy bronz érem boldog tulajdono-
saiként tér hettek haza.
Szabadidősportban ver seny ző fi-
atal párosunk, Réthelyi Botond és
Réthelyi Virág, január végén a csö -
 möri DanceNet Kupán a standard
és latin-amerikai táncokban egy -
aránt a legjobbnak bizo nyul tak, így
a dobogó legfelső fo kára áll hattak
fel, ezzel is nép sze rű sítve a tánciskolát és városunkat.

FISCHER MARIANN, BELUCZ ZOLTÁN • WWW.SWAYSTE.HU

TÁNC

Sway Sporttánc Egyesület 

Szabó Zsolt és
Ónodi-Szabó Valéria
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SAJTÓKÖZLEMÉNY 
 
ÜZEM-, RAKTÁR- ÉS IRODAÉPÜLET ÉPÍTÉSE A HORVÁTH-GIPSZ KFT. 
VERESEGYHÁZI TELEPHELYÉN   
 
 

2014.12.31. 
 
 

Cégünk, a Horváth-Gipsz Kft. 2014-ben a Veresegyházi Ipari Parkban felé-
pítette korszerű új gyártó- és raktárcsarnokát. A fejlesztéshez benyújtott, 
KMOP-1.5.3/CB-13-2013-0015 kódszámú pályázatunk alapján 60 000 000 
Ft vissza nem térítendő támogatást nyertünk el az Új Széchenyi Terv Kö-
zép-Magyarországi Operatív Program keretén belül.  
 

Az Új Széchenyi Terv Közép-Magyarországi Operatív Programja keretében finanszírozott 
projekt munkálatai 2014 áprilisában kezdődtek és 2014 december végéig zajlottak. A ki-
vitelezést készre követően sikeresen lezárult a műszaki átadás-átvételi eljárás. 

A Horváth-Gipsz Kft. magyar tulajdonú, 16 éves gyártói és kereskedői múlttal rendelkező, 
építési- és festék segédanyagokat gyártó cég. A vezetőség célja az üzem hosszú távú biz-
tonságos és nyereséges működtetése, a piaci pozíciók megerősítése, a vevők igényeinek 
maximális kielégítése. Ehhez hozzájárulnak saját fejlesztésű termékeink is. 

Telephelyfejlesztés projektünk keretében egy új, korszerű gyártó- és raktárcsarnok 
felépítését terveztük zöldmezős beruházás keretében a Veresegyházi Ipari Parkban. Az új 
telephely központi egységként szolgál, helyet ad gyártó, raktár és kereskedő egy-
ségeinknek, valamint oktatási és termékfejlesztési tevékenységünknek is.  

A projekt során egy 3220 m2-es nettó hasznos alapterületű, fejépületében kétszintes 
épületet létesítettünk meg, ahol a gyártó- és raktártéren túl irodák és szociális helyiségek 
is megtalálhatók. Az új épület korszerű anyagok és technológiák felhasználásával készült 
el, a csarnokrészen szendvicspanel, a fejépületben modern falazóblokk falazatok és a 
megfelelő minőségű nyílászárók biztosítják a kellő hőszigetelést. Az új épület a gyártási 
igényeket messzemenően kielégíti, kényelmes, biztonságos munkahelyet biztosít mun-
katársaink részére.  

A csarnok felépítésével, a jelenlegi gyártó- és raktárkapacitás fejlesztésével, oktatási 
bázisunk bővítésével cégünk eredményessége jelentősen megnőtt. Munkahelyet 
biztosítunk a város, és a környékbeli lakosok részére. 

  

 
Horváth-Gipsz Kft.  
Cím: Veresegyház, Viczián út 0119/32 hrsz. 
E-mail: info@horvath-gipsz.hu  
Honlap: www.horvath-gipsz.hu  
www.ujszechenyiterv.gov.hu 
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LAKÁSBIZTOSÍTÁS
40-60% KEDVEZMÉNNYEL
Nyugdíj előtakarékosság,

lakáscélok állami támogatással
Nyitvatartás: h., sz., p.: 9–13 • k., cs.:  14–18

Kutasy Andrea: 06 20 264 7446

GENERALI KÉPVISELET 
TRIANGOLÓ ÜZLETHÁZ

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

2015. március 31-ig
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• évi 20%-os adójóváírási lehetőségével
• nyugdíj cél támogatása bónuszokkal
• kiemelkedő teljesítményű eszközalapokkal

Money & More Iroda
Veresegyház, Fő út 35.  • +36 20 928 6882
magdolna.torokne-sipos@moneyandmore.hu

Amikor Virág, Zsófi és Blanka néhány éve a
Kreatív Nyelvtanulással elkezdtek nyelvet
tanulni, ők sem gondolták, hogy ilyen sik-
eres nyelvtanulók lesznek. Virág és Blanka
átlagos nyelvtanulónak tartotta magát, 27
évesen mindössze egy nyelvből volt bi-
zonyítványuk. Életük nagy felfedezésének
érzik a módszerrel való megismerkedést.
Azóta ugyanis Virág kilenc, Blanka pedig ti-
zenhárom nyelvből szerzett középfokú
nyelvvizsgát. Zsófi pedig 18 éves „kreatív
nyelvtanuló”, negyedikes gimnazistaként
már tíz nyelvből vizsgázott sikeresen, tel-
jesítménye korosztályában egyedülálló.
Könnyedén, három-négyhavonta tettek kö -
zépfokú nyelvvizsgát, a felkészüléshez ki -
zá rólag a Kreatív Tananyagot használták.
Figyelem, manapság gyakori, hogy a közép-
fokú nyelvvizsga hiánya miatt a végzősök
fele nem veheti át diplomáját!
A tananyag kidolgozója Gaál Ottó 27
nyelvvizsgájával a nyelvtanulás egyéni baj -
noka Magyarországon. Három dolog, ami -

ért érdemes ezzel a tananyaggal tanulni:
1. A könyvben szereplő 8000 kétnyelvű

mondatrész, mondat és a hanganyag
meg tanít beszélni – tanári segítség nélkül.

2. A könyv tartalmazza a középfokú nyelv -
vizsga nyelvi anyagát – ezt a lányok ered-
ményei is bizonyítják.

3. Kiváló módszer újrakezdésre, szinten
tartásra, sőt – újra elővéve – bármikor fel-
frissíthetjük vele nyelvtudásunkat anél -
kül, hogy be kellene iratkoznunk egy
nyelvtanfolyamra.

További információ az alábbi honlapon ta -
lálható, illetve az előadáson, ahol elmond-
juk a titkot, hogyan lehet minden olyan
emberből sikeres nyelvtanuló, aki valóban
komolyan gondolja, hogy elsajátít egy ide-
gen nyelvet.

www.kreativnyelv.hu

Gaál Ottó nagysikerű tankönyveinek
bemutatója Veresegyházon!

ÚJ ÚT A NYELVTANULÁSBAN!
Eredeti módszer, különlegessége az önálló
beszédgyakorlás, egyéni tanulási tempó!

ANGOL, NÉMET, FRANCIA, OLASZ,
SPANYOL, SVÉD, DÁN, NORVÉG,
OROSZ, PORTUGÁL, HOLLAND,

ESZPERANTÓ, HORVÁT
tananyagok megtekinthetők és

21990 Ft-os
egységáron megvásárolhatók:

VERESEGYHÁZ
2014. április 22. (kedd) és 27. (kedd)

17–19 óráig
Innovációs Központ – II. emelet 309-es

terem (Fő út 45-47.)

TE IS LEHETSZ

NYELVZSENI!
EGY MÓDSZER, HÁROM LÁNY –

HARMINCKÉT NYELVVIZSGA!
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Hozd ki az internetből,  
amit szeretnél
Internet 0 Ft-ért Invilág csomagban

0 Ft
3 hónapig

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.

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
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KAPCSOLÓDÁS TRÉNING 

 

Éld a saját életedet, a saját döntéseid alapján, férj hozzá az 
erődet támogató kapcsolódásokhoz, hogy akadályaidat és 

határaidat meghaladhasd! 

 

MOZGÁSPROGRAM –  
csütörtök 08:00-09:00  

szombaton alkalmanként 09:00-10:00 
CSOPORTOS FOGLALKOZÁSOK 

EGYÉNI KONZULTÁCIÓ, KEZELÉS 

 

Információ és bejelentkezés: 

06 20 434 14 74 

kapcsolodastrening@gmail.com  

www.facebook.com/kapcsolodastrening 
 

Ezerkincs Életmód Centrum  
Alternatív Egészségközpont 

Veresegyház, Fő út 59. 
www.ezerkincs.hu 
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KobAlT INgATlAN
1132 budapest, Victor hugo u. 32.

www.kobalt.lc.hu

NéháNy cseMege kíNálatuNkból:
szigetelt tégla családi ház nyaralóáron!!
Rendkívül jó ár-érték arányban eladó Veresegyházon a tavak térségében 476 m2-es
össz közműves telken 1,5 szobás 40 m2-es családi ház 9,3 M Ft-os irányáron. Kis áta-
lakítással igazán bájos kis otthon varázsolható belőle.

alakítsa ki igényeinek megfelelően saját otthonát! 
Veresegyházon tó közelében  ÚJ ÉPÍTÉSŰ,  75 m2-es, amerikai konyhás nappali, 2
szobával és nagy terasszal, téglából épült családi házat. A tető teljesen készen van,
nyílászárók a helyükön vannak, kívül szigetelt, színezett, csupán a belső tér vár
kialakításra. Irányára : 14,6 M Ft!!!

luXus eléRhetŐ áRON!!
Veresegyház Széchenyi dombon 784 m2-es gyönyörűen parkosított, fantasztikus
panorámával rendelkező telken, 170 m2-es, 55 m2-es nappalis és 3 hálószobás,
dupla komfortos, ízlésesen megtervezett családi otthon sok extrával  (úszómedence,
szauna, stb.) eladó 34,9 M forintért.

Tekintse meg honlapunkat,

ahol további információkat találhat!

Terebesi Andrea
ingatlan szakértő

kObalt Ingatlan kft.
+36 70 631 2368

andrea.terebesi@gmail.com

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  7–17 • szombat  7–13

boneker MbNK Kft.

KERÍTÉS CENTRuM

AKCIÓS  TERMÉKEINK!
Lamella kerítés  1,8×1,8  (erősebb típus) 4490 Ft
Ágyásszegély  20 cm×2 m 1290 Ft
Vadászkerítés  80 cm×2,5 m 2990 Ft
Fém kapu zöld (oszloppal, zárral, kilinccsel) 32 600 Ft
Fagyálló csemperagasztó 990 Ft
Flexibilis csemperagasztó 1990 Ft
Egyrétegű, beltéri színezett falfesték, mosható (több színben) 2,5 l 3890 Ft

SZÍNKEVERÉS
FAl-, lAZúR-, ZoMáNC VAKolAT, lábAZATI VAKolAT

Fonott-, Hegesztett-, Táblás kerítések, Oszlopok,
NÁdszöVET, Nádpadló, sörpad, Kerti hinta, Geotextília,

Gipszkarton rendszer, Rigips, széria, sW, Purhab, sziloplast, Akril,
Homlokzati szigetelő rendszer, XPs lap, Nehézlemez
Üveg-, Kőzetgyapot, Ragasztók, Vakolatok, Gipszek

Terméskő, Kőfugázó, Esztrichbeton, Falazó-, Vakolóhabarcs

Rugalmas és gyors kiszállítás, akár INgyEN is!





Farsangi rendezvények voltak a Fabriczius
Iskolában. Az alsósok egy csoportja.

Jelmezesek az alsó tagozatosok farsangjából

A felső tagozatosok farsangi báljából

Jó buli volt a felsős farsang

Farsang a Liget oviban

Színpadon az April Secret Section hiphop csapat

Farsangi bál...

A Gecsey Enikő vezette Ezerkincs
Tánccsoportjának ünnepi műsora

Hatodik alkalommal rendezte meg
az Ezerkincs Egyesület a Tavaszcsalogató Bált.
A fellépők között volt a Veresi Balett


