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2015. április 19., 19.00
Az egérfogó – bérletszünet

•
2015. április 24., 20.00

Magyar hasak –
Zorgel Enikő és Pál Tamás gasztrokomikus

műsora a Joan Kávéházban;
•

2015. április 25., 19.00
Mr. és Mrs. – bemutató előadás

– Premier bérlet;
•

2015. április 26., 19.00
Mr. és Mrs. – bérletszünet;

•
2015. május 9., 19.00

Az egérfogó – bérletszünet;
•

2015. május 15. 15.00
Charley nénje – bérletszünet;

•
2015. május 15. 19.00

Charley nénje – bérletszünet.
•

JEGYIRODA:
Innovációs Centrum „B” recepció

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

veres1szinhaz.hu
facebook/veres1szinhaztarsulat

Sportesemények
I. VERESI FUTÓFESZT 

április 12. (vasárnap) 9.00 órától
Rajt-cél: Városháza

•
KUTYÁS SPORT

Agility és Frisbee versenyek április hónapban:
Agility: április 11–12 Európa Bajnokság

és Világbajnokság válogatók
(Tárnok és Szigetszentmiklós)

Frisbee: április 25, Tata
•

KARATE
április 10–12.

Shitokai Ishimi – Karate szeminárium Budapest
április 18–19.

WKF karate magyar Bajnokság Mogyoród
•

LABDARÚGÁS NB-III FELNŐTT
04.12. 16.30

DVSC Futball Szervező ZRt – Veresegyház VSK
04.19. 17.00

Veresegyház VSK – Honvéd FC Kft.
04.25. 17.00

Salgótarjáni Barátok T. C. – Veresegyház VSK
05.03. 17.30

Veresegyház VSK – Várda Labdarúgó Kft.
05.09. 17.30

Tiszaújváros – Veresegyház VSK
05.17. 18.00

Veresegyház VSK – Putnok FC Kft
•

KÉZILABDA FELNŐTT
04.12. 12.00

Veresegyház VSK – HATVAN KSZSE
04.18. 14.45

Dunakeszi KUSE – Veresegyház VSK
•

TÖMEGSPORT
JÁTÉKOS ÜGYESSÉGI VETÉLKEDŐ

intézmények, közösségek között
2015. május 9. (szombat) 9.00 órától

Mézesvölgyi Iskola
Nevezési határidő: 2015. április 30. 16.00 óra

Bővebb információ: 20 9749 686

Eseménynaptár
április 11.  16 óra

Veress Enéh Erzsébet szobrászművész
kiállításmegnyitó – Innovációs Centrum

•
április 11. 18 óra

Táncház – Innovációs Centrum
•

április 11. 19 óra 
Színskála Stúdió, Moliére: A szerelem mint orvos

Váci Mihály Művrlődési Ház
•

április 12. – I. Veresi Futófeszt
•

április 17. 15 óra – Ki mit tud?
Váci Mihály Művelődési Ház

•
április 16. 16:30

Földvári Sándor zenés est – Innovációs Centrum
•

április 17.  18 óra
Jótékonysági est – Meseliget Bölcsőde Alapítvány

•
április 17. 19 óra

Kolzsvári Grandpierre Attila csillagász előadás
Ezerkincs Életmód Centrum

•
április 18. 8.00–23.00 óra

Tavaszi Nagy Veresi Parádé
•

április 19. 8 óra – Föld Napja
•

április 24. 19 óra
A Tűztestvérek és Tűzmadarak Színjátszó stúdió

bemutatója – Ácsné Csáki Ildikó
Váci Mihály Művelődési Ház

•
április 25.

sportverseny ovisoknak – Gyermekliget
•

április 25. 19 óra
Ella István orgonakoncertje,

Balogh Eszter ének – Református templom
•

május 1. 10 óra – Majális – Fenyveserdő
•

május 2.
Amerikai autó-motoros találkozó – Medvefarm

•
május 2. 18 óra

Jótékonysági bál – Váci Mihály Művelődési Ház
•

május 8. 19 óra
Tuzson Berczeli Péter festőművész, grafikus
Szabadidős és Gazdasági Innovációs Centrum

•
május 9. 16 óra – Moldvai családi táncház

Szabadidős és Gazdasági Innovációs Centrum
•

május 13. 15.00 és 19.30 óra
„Magyar zeneszerzők művei” – közös zongora

tanszaki hangverseny a fóti zeneiskolával
Szabadidős és Gazdasági Innovációs Centrum

•
május 15. 19 óra

Hangtál koncert – Ezerkincs Életmód Centrum
•

május 16. 16 óra
Cantemus kórus

Szabadidős és Gazdasági Innovációs Centrum
•

május 16.
Revetek-Veletek családi program

Viczián utca

Ajánló

LISZNYAY SZABÓ GÁBOR

ZENEISKOLA
MÁJUS 10-én 18.00 órakor,

vasárnap tartjuk hagyományos

TANÁRI
HANGVERSENYÜNKET

az Innovációs Centrum
konferencia termében.   

Mindenkit várunk szeretettel!    
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MÁRCIUS 15. – VÁROSI ÜNNEPSÉG
A hónap témája

Közel telt ház előtt zajlott március 20-án a Művelődési Ház ban
a közmeghallgatás. Pásztor Béla polgármester éves be szá-
 molójában kiemelte a 2014-ben megvalósult terveket, a város
demográfiai és infrastrukturális helyzetét, továbbá ismertette
a 2015-re tervezett fejlesztéseket: az útépítések befejezését, a
tervezett középiskola- és egyéb iskolaépítéseket, a temp -
lomépítést. Nem tagadta, hogy a tervekben szereplő nagysza -
bású fejlesztésekhez, mindenekelőtt a fürdő fej lesz téshez a
város hitelt kíván igénybe venni, amely hitelre fe dezetet jelent
a tovább bővülő iparűzési adóbevétel. Külön szólt a „kis GE”
bővítéséről és a paradicsomtermesztési vállal kozásról.
A hozzászólók egy része is a hitel tematikáját járta körül,
volt, aki a város bérlakásépítési és településtámogatási pro-
gram ját kifogásolta. Lakossági kérdésre Szalontai Bol di zsár
képviselő részletesen kifejthette ellenvéleményét a vá ros
költségvetésével kapcsolatban. Viszontválaszában Pász tor

Béla újfent hangsúlyozta Versegyház több évtizedes di-
 namikus fejlődésének fontosságát, ahogy fogalmazott: „Mer -
ni kell csatába menni, csak akkor fogunk nyerni.”. Mint
részletesen kifejtette, a város anyagi helyzete stabil és az
országban gazdagnak számító Veresegyháznak erkölcsi köte-
lessége a rászorulók támogatása, akár magánszemélyről,
akár településről van szó.
A további hozzászólók konkrét utcák fejlesztési terveire kér -
dez tek rá, amelyek közül két tematikát emelnénk ki: a jár da -
fej lesztést és a Fő út elejének rendezését. Míg az előbbi foly -
tatódni fog az anyagi és közlekedésbiztonsági szempontok
figyelembe vételével, addig az utóbbinak függ vénye az évek
óta húzódó vasútfejlesztés. Hiszen, amíg az állo más és az
átjáró környékének végső állapota bizony ta lan, addig nem
tudja az önkormányzat az utat sem véglegesen rendbe tenni.                    

KOVÁCS PÉTER

KÖZMEGHALLGATÁS

Veresegyház Város Fúvószenekara

Ünnepi beszédet mondott Illésfalvi Péter hadtörténész

A szabadság mozzanatai című dinamikus és látványos műsor

Menetelnek a  Katonai Hagyományőrzők
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Önkormányzat

28/2015.(III.4.) Kt. határozat:
1. A Képviselő-testület tudomásul veszi a

GDF SUEZ Energia Holding Hungary Zrt.
Ma gyarországról történő kivonulását, és
hozzájárul a vele kötött kereskedelmi szer -
ződés közös megegyezéssel történő meg -
szüntetéséhez 2015. július 1-i hatállyal.

2. A Képviselő-testület hozzájárul Veresegyház
Város 2015-2017. évi gázévre vonat ko zó cso-
portos önkormányzati földgáz energia köz -
be szerzési eljárásban való részvé te léhez.

29/2015.(III.4.) Kt. határozat:
1. A Képviselő-testület hozzájárul, hogy a No-

va koncept Kft-vel (székhelye: 1131 Buda -
pest, Kárász utca 2.), mint Vevővel a 1103/50
hrsz-ú ingatlanból határrendezéssel levá -
lasz tásra kerülő, új 1103/53 hrsz-ú, 600 m2-
es ingatlan értékesítésére (5000 Ft/m2+27%
áfa) nettó 3 000 000 Ft + 810 000 Ft áfa,
bruttó 3 810 000 Ft vételáron adásvételi elő -
szer ződés kerüljön megkötésre. A Kép vi se -
lő-testület hozzájárul, hogy Vevő az adás vételi
előszerződés aláírásával egyidejűleg bir-
tokba vegye az ingatlant, azt a vagyonbiz-
tonság érdekében bekerítse és a szükséges
közműcsatlakozásokat kiépíthesse.

2. A Képviselő-testület hozzájárul, hogy Vevő
a teljes vételárat 2015. december 31-ig fi -
zesse meg. 

30/2015.(III.4.) Kt. határozat:
A Képviselő-testület hozzájárul „településfej -
lesztési céllal” – intézmények elhelyezése
céljából – a Veresegyház külterület, 052/4
hrsz-ú, szántó művelési ágú ingatlan meg vá -
sárlásához Wisnovszky Gábor György 2000
Szentendre, Pataksor utca 3. szám alatti la kos -
tól 300 Ft/m2, összesen 1 028 700 Ft vételáron.

31/2015.(III.9.) Kt. határozat:
1. A Képviselő-testület szándékát fejezi ki,

hogy a pénzügyileg bajbajutott önkor-
mány  za tokat megsegíti.

2. Az önkormányzat az általa létrehozott szo -
lidaritási alapból 50 M Ft-tal támogatja az
önkormányzatokat, amely összeget a 2015.
évi költségvetésébe betervezi.

3. A támogatás elosztásának módja és mér téke
az önkormányzati szövetségekkel és az ál-
lami szervekkel egyeztetett módon tör ténik.

4. Az önkormányzati szövetségeket arra kéri,
éljenek felhívással a tagjaik felé a pénzügyi
le hetőséghez mérten történő csatla ko zás ra.

32/2015.(III.13.) Kt. határozat:
1. A Képviselő-testület a 2011. évi CXCV. tör -

vény 29/A.§ alapján saját bevételek vár -
ható összegét 2016-ben 4 319 000 E Ft-ban,
2017-ban 4 325 000 E Ft-ban, 2018-ben
4 325 000 E Ft-ban állapítja meg.

2. A Képviselő-testület a 2011. évi CXCV. tör -
vény 29/A.§ alapján adósságot keletkeztető
ügyleteiből eredő fizetési kötelezettségek
várható összegét 2016-ben 205 099 E Ft-
ban, 2017-ben 286 864 E Ft-ban, 2018-ban
286 864 E Ft-ban állapítja meg.

33/2015.(III.13.) Kt. határozat:
A Képviselő-testület elutasítja Szalontai Bol di -

zsár képviselő Veresegyház város 2015. évi költ-
ségvetésére vonatkozó módosító indít vá nyát.

34/2015.(III.17.) Kt. határozat:
A Képviselő-testület elfogadja a Gödöllő Hiva -
tásos Tűzoltó-parancsnokság 2014. évi be szá-
 molóját a település tűzvédelmi hely ze téről, a
tűzvédelem érdekében tett intézkedésekről és
az azzal kapcsolatos feladatokról.

35/2015.(III.17.) Kt. határozat:
A Képviselő-testület elfogadja a Meseliget
Bölcsőde 2014. évi beszámolóját.

36/2015.(III.17.) Kt. határozat:
A Képviselő-testület elfogadja a Meseliget
Bölcsőde aktualizált Szervezeti és Működési
Szabályzatát valamint Szakmai Programját.

37/2015.(III.17.) Kt. határozat:
1. A Képviselő-testület tudomásul veszi a Ve -

res egyház és Környéke Közbiztonságáért
Közhasznú Közalapítvány Kuratóriuma hat
tagjának lemondását.

2. A Képviselő-testület elfogadja a jelen hatá -
ro zathoz mellékelt, egységes szerkezetbe
foglalt alapító okiratát. A módosítások
2015. év március hónap 17. napjára vissza-
ható hatállyal lépnek hatályba.

3. A Képviselő-testület megválasztja Fendler
Oszkárt a Közalapítvány egyszemélyes
ügy vezető szervévé, Kurátorává 2015. év
március hónap 17. napjától számított 5 éves
határozott időtartamra 2020. év március
hónap 16. napjáig.

4. A Képviselő-testület, mint az alapító Veres -
egyház Város Önkormányzatának az ön-
 kor mányzati feladatokat ellátó testülete
meg bízza Dr. Papp Dávid József egyéni
ügy védet, hogy képviselje Veresegyház Vá -
ros Önkormányzatát a Közalapítvány vál-
to zásbejegyzési eljárásában.

38/2015.(III.17.) Kt. határozat:
1. A Képviselő-testület tudomásul veszi a

Veresegyházi Medveotthon Fejlesztéséért
Közhasznú Közalapítvány Kuratóriuma hat
tagjának lemondását.

2. A Képviselő-testület elfogadja a jelen ha tá -
ro zathoz mellékelt, egységes szerkezetbe
foglalt alapító okiratát. A módosítások
2015. év március hónap 17. napjára vissza-
ható hatállyal lépnek hatályba.

3. A Képviselő-testület megválasztja Kucsa
Tamásnét a Közalapítvány egyszemélyes
ügyvezető szervévé, Kurátorává 2015. év
március hónap 17. napjától számított 5 éves
határozott időtartamra 2020. év március
hónap 16. napjáig.

4. A Képviselő-testület, mint az alapító Veres-
egyház Város Önkormányzatának az ön -
kor mányzati feladatokat ellátó testülete
meg bízza Dr. Papp Dávid József egyéni
ügy  védet, hogy képviselje Veresegyház Vá -
ros Önkormányzatát a Közalapítvány vál-
tozásbejegyzési eljárásában.

39/2015.(III.17.) Kt. határozat:
A Képviselő-testület úgy dönt, hogy a város
szennyvízközmű vagyonára vonatkozó va -

gyonkezelési szerződés kiegészítését (az
érintett helyrajzi számok korrekciójával) a
megismert tartalommal elfogadja, annak
aláírására a polgármestert feljogosítja.

40/2015.(III.17.) Kt. határozat:
A Képviselő-testület elfogadja a „Beszámoló a
Környezetvédelem 2014. évi helyzetéről és
2015. évi fenntarthatósági intézkedési terv”
című dokumentumot. 

41/2015.(III.17.) Kt. határozat:
A Képviselő-testület elfogadja Veresegyház
Város Önkormányzatának módosított Köz be -
szerzési Szabályzatát.

42/2015.(III.17.) Kt. határozat:
1. A Képviselő-testület elfogadja Veresegyház

Város Önkormányzatának 2015. évre szóló
közbeszerzési tervét.

2. A Képviselő-testület elfogadja a Veresegy-
házi Polgármesteri Hivatal 2015. évre szóló
Közbeszerzési tervét

43/2015.(III.17.) Kt. határozat:
1. A Képviselő-testület a 2015. évi belső ellen -

őr zési tervet és a 2015-2018. évekre vonat -
kozó belső ellenőrzési stratégiai tervet e l fo-
 gadja.

2. A Képviselő-testület úgy dönt, hogy a belső
ellenőr részére külsős segítséget biztosít.

44/2015.(III.17.) Kt. határozat:
A Képviselő-testület a Veresegyház Városi
Ön kormányzat Idősek Otthona intéz mény -
vezetői állásának betöltésére pályázatot ír ki.

45/2015.(III.17.) Kt. határozat:
1. A Képviselő-testület a Veresegyházi Med-

veotthon intézményvezetői állásának be -
töl tésére pályázatot ír ki.

2. A Képviselő-testület az intézményvezetői
pályázatot előzetesen bíráló bizottság tag -
jául az alábbi személyeket bízza meg: Dr.
Csécsyné Dr. Drótos Edina,  Szilágyi István,
Székely János

46/2015.(III.17.) Kt. határozat:
1. A Képviselő-testület hozzájárul a Veresegy -

ház belterület, 9543 hrsz-ú, (természetben:
Veresegyház, Bartók Béla utca 9543 hrsz.)
kivett beépítetlen terület megnevezésű,
7517 m2 alapterületű ingatlan érté ke síté sé -
re szolgáló pályázat kiírásához, meghívá-
sos eljárással. A Képviselő-testület a zárt körű
pályázatra a TP Komplex ZRt-t és a BLOGÉK
Kft-t hívja fel ajánlattételre az elfogadott
pályázati kiírás alapján.

2. A Képviselő-testület elfogadja, hogy a pá-
lyázatokat értékelő munkacsoport tagjai:
Pásztor Béla polgármester, Nagy István a
Pénzügyi Bizottság elnöke, Tóth Sándor az
Ügyrendi, Jogi és Közbiztonsági Bizottság
elnöke legyenek.

47/2015.(III.17.) Kt. határozat:
A Képviselő-testület hozzájárul „településfej -
lesztési céllal (tervezett elkerülő út mellett
később kialakítható iparterület biztosítása
érdekében)” – a Veresegyház külterület,

VERESEGYHÁZ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK HATÁROZATAI
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Önkormányzat

A Helyi Építési Szabályzat
tervezete

2015. április 10-től április 20-ig
megtekinthető Veresegyház
Város hivatalos honlapján:

www.veresegyhaz.hu

Tájékoztató a

CSENDRENDELET
(Veresegyház Város Önkormányzata

Képviselő-testületének 6/2007 (V.23.) sz. rendelete
a zaj- és rezgésvédelem helyi szabályairól)

legfontosabb elemeiről.

Az Önkormányzat teljes közigazgatási területén
külön engedély nélkül:
(Kivéve az egészség- , és vagyonvédelmi célokat
szolgáló zajforrások, és az év végi, szilveszteri
mu latságok alatt, azokkal összefüggésben de-
cem ber 31-én 18 órától január 1-jén 06 óráig ke -
letkezők esetében.)

• A lakásokban, hétvégi házakban, üdülőkben
(lakóépületek) napszaktól függetlenül tar tóz -
kodni kell minden, a mások nyugalmát indo -
ko latlanul zavaró zajos magatartástól és te  vé -
kenységtől.

• A lakóépületben – különösen a társasházi la -
kásokban – zajt okozó háztartási gépek hasz -
ná lata
a) munkanapokon 8.00 és 20.00 óra,
b) szombaton: 8.00 és 14.00 óra
c) vasárnap és ünnepnapokon 10.00 és
14.00 óra között lehetséges.

• A lakóépületben – különösen a társasházi la -
ká sokban – zajt okozó egyéb gépek hasz ná la -
ta, illetve zajjal járó építési, szerelési munka
végzése
a) munkanapokon 8.00 és 20.00 óra,
b) szombaton: 8.00 és 14.00 óra között
lehetséges.

• Védett és lakóövezetben kisebb zajjal járó
ker  ti munkák (pl. fűnyírás) munkanapokon
8.00–20.00 óráig, szombaton 8.00-tól 14.00 ó -
ráig, vasárnap és ünnepnapokon 10.00-től
14.00 óráig végezhető.

• Kereskedelmi, vendéglátó-ipari egységek kert  -
helyiségeiben illetve bármely nyitott helyi sé -
gében zeneszolgáltatás, illetve bármely más
műsor szolgáltatása 10.00 és 22.00 óra között
– pénteken és szombaton 10.00 és 23.00 óra
között – lehetséges.

• Az Önkormányzat közigazgatási területén
zaj jal járó építési munkálatot végezni mun -
ka  napokon 7.00 és 20.00 óra, szombaton:
8.00 és 14.00 óra között lehetséges.

További részletes információk:
Veresegyház Város honlapján

www.veresegyhaz.hu

059/28 hrsz-ú, szántó művelési ágú ingatlan
312/62072 tulajdoni hányadának (231 m2)
meg vásárlásához Bréska Sándortól 300 Ft/m2,
69 300 Ft vételáron.

48/2015.(III.17.) Kt. határozat:
A Képviselő-testület Erdőkertes, Galgamácsa,
Vácegres, Vácrátót, Váckisújfalu Önkormány -
zatainak 2014. évben nyújtott államháztartá-
son belüli vissza nem térítendő fejlesztési
támogatás elszámolásait elfogadja. 

49/2015.(III.17.) Kt. határozat:
A Képviselő-testület elfogadja a Veres 1 Színház
elszámolását a részükre 2014. évre nyújtott
önkormányzati támogatás fel hasz nálásáról.

50/2015.(III.17.) Kt. határozat:
A Képviselő-testület tudomásul veszi a 2015.
év eltelt időszakáról szóló ingatlanforgalma -
zási beszámolót.

51/2015.(III.17.) Kt. határozat:
A Képviselő-testület elfogadja a két ülés kö -
zött történt eseményekről szóló tájékoztatót.

52/2015.(III.17.) Kt. határozat:
A Képviselő–testület „A Veresi Krónika ön-
kor mányzati újság 2015. évi lapszerkesztési
és nyomdai előállítási munkáinak megrende -
lése” tárgyú hirdetmény közzététele nélküli
közbeszerzési eljárásban: 
Kovács Péter egyéni vállalkozó, a Hanka Mé -
dia Kft. és Ziaeené Kacsur Annamária egyéni
vállalkozó ajánlatát egyaránt érvényesnek, a
lefolytatott közbeszerzési eljárást eredmé -
nyes nek nyilvánítja.
Az eljárás nyertesének Kovács Péter egyéni
vállalkozó ajánlattevő ajánlatát hirdeti ki
nettó 10 231 829 Ft +10% tartalékkeret +áfa,
azaz bruttó 13 296 542 Ft-os ajánlati árral.

53/2015.(III.17.) Kt. határozat:
1. A Képviselő-testület elutasítja Tóth Krisz -

ti na 2112 Veresegyház, Hópehely u. 1. szám
alatti lakos 1786-4/2015. számon iktatott
fellebbezését, egyben a 1786-2/2015. szá -
mú első fokú határozatot helyben hagyja.

2. A Képviselő-testület elutasítja Ujszászi
Beatrix 2112 Veresegyház, Hópehely u. 1/a
szám alatti lakos 1789-2/2015. számon ikta-
tott fellebbezését, egyben a 1789-1/2015.
számú első fokú határozatot helyben hagyja.

3. A Képviselő-testület elutasítja Szucsák And-
rás 2112 Veresegyház, Hópehely u. 1/b szám
alatti lakos 1786-3/2015. számon iktatott
fellebbezését, egyben a 1786-1/2015. számú
első fokú határozatot helyben hagyja.

4. A Képviselő-testület elutasítja Fitos Péter
2112 Veresegyház, Hópehely u. 1/c szám
alatti lakos 1785-3/2015. számon iktatott
fellebbezését, egyben a 1785-1/2015. számú
első fokú határozatot helyben hagyja.

54/2015.(III.27.) Kt. határozat:
A Képviselő-testület úgy dönt, hogy a Me se -
liget Bölcsőde térítési és gondozási díjait
2015. évben nem módosítja.

55/2015.(III.27.) Kt. határozat:
A Képviselő-testület elfogadja a Veresegyház
Városi Önkormányzat Idősek Otthona 2014.
évi beszámolóját.

56/2015.(III.27.) Kt. határozat:
1. A Képviselő-testület meghirdeti a „Virágos,

tiszta porta 2015.” mozgalmat a mellékelt
felhívás szerinti tartalommal.

2. A Képviselő-testület elfogadja a virágos,
tiszta porták kiválasztására és a díjazásra
vonatkozó javaslatot.

3. A Képviselő-testület felkéri az Ügyrendi,
Jogi  és Közbiztonsági Bizottságot a „Virá-
gos, tiszta porta 2015” mozgalom bíráló bi-
zottságának megszervezésére, a feladatok
koordinálására, a bizottság által végzett
munka ellenőrzésére.

57/2015.(III.27.) Kt. határozat:
1. A Képviselő-testület hozzájárul, hogy a Do -

bos és Ivácson Építőmester Kft-vel (szék -
helye: 2162 Őrbottyán, Bajcsy-Zsilinszky
utca 104.), mint Vevővel a 1101/20 hrsz-ú
ingatlanból határrendezéssel leválasztásra
kerülő, új 1101/23 hrsz-ú, 1000 m2-es in-
gatlan értékesítésére (5000 Ft/m2 +27% áfa)
bruttó 6 350 000 Ft vételáron adásvételi
előszerződés kerüljön megkötésre. A Kép -
vi selő-testület hozzájárul, hogy Vevő az
adásvételi előszerződés aláírásával egyide -
jűleg birtokba vegye az ingatlant, azt a va -
gyonbiztonság érdekében bekerítse és a
szük séges közműcsatlakozásokat kiépít -
hes se.

2. A Képviselő-testület hozzájárul, hogy Vevő
a teljes vételárat 2015. december 31-ig fi -
zesse meg. 

58/2015.(III.27.) Kt. határozat:
1. A projekt megnevezése: Közvilágítás kor -

sze rűsítése Veresegyházon
2. A pályázat megvalósítási helyszínének

pontos címei: Veresegyház, belterület
3. A pályázat száma: KEOP-5.5.0/A/12-2013-

0241
4. A tervezett beruházás teljes beruházási

költsége: 148 211 131  Ft
5. Az önkormányzati saját erő számszerű

összege és forrása: az önerő 22 231 670 Ft,
amely összeget Veresegyház Város Önkor-
mányzata elkülönítve biztosít 2015. évi
költ ségvetésének tartalékkerete terhére.

6. A KEOP forrásból származó támogatás
igényelt összege: 125 979 461 Ft.

59/2015.(III.30.) Kt. határozat:
1. A Képviselő-testület szükségesnek tartja a

településfejlesztéssel és településrende zés-
sel összefüggő partnerségi egyeztetés álta -
lános szabályairól szóló szabályzat meg al -
kotását.

2. A Képviselő-testület megalkotja a határozat
mellékletét képező szabályzatot.

60/2015.(III.30.) Kt. határozat:
1. A Képviselő-testület úgy határoz, hogy a

Helyi Építési Szabályzat módosítására vo -
nat kozóan tárgyalásos eljárást indít.

2. A tárgyalásos eljárás keretén belül a HÉSZ
módosításával kapcsolatos eljárásra 2015.
április 20. napján (hétfőn) 15.00 órakor, a
városházán (2112 Veresegyház, Fő út 35.)
1. emeleti nagy tárgyaló termében kerül sor.
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T Á J É K O Z T A T Ó
Veresegyház Város Polgármestere tájékoztatja a lakosságot, hogy az

ORSZÁGOS EGÉSZSÉGFEJLESZTÉSI INTÉZET
FELMÉRÉST VÉGEZ

a lakosság egészség kultú rájának fejlettségi szintjéről,
amely városunk lakosait is érinti. 

A magyar népesség egészségi állapota sokkal rosszabb, mint ami az or szág fej lett -
sége alapján elvárható lenne, ez valószínűleg városunkban sincs másképpen.
A lakosság nagy részére jellemző az egészségtelen életmód: kevés moz gás, a helyte-
len táplálkozás, a túlzott alkoholfogyasztás, a stressz fokozott jelenléte a hétközna -
pok ban, és általában az egészségtudatosság alacsony szintje. Az azonban még
szakmai körökben is kevésbé ismert, hogy egészségtelen életvitelünkön túlmenően
milyen forrásból szerezzük be ismereteinket, a felmérésnek ez is célja.
Magyarországon, 2015 tavaszán először kerül sor a nemzetközi szinten is innova -
tívnak számító Egészségkommunikációs Felmérésre. Az országos szintű felmérés
kér déseire 10 ezer felnőtt lakos az otthonában, mintegy 12 ezer tanuló az isko lá já -
ban válaszol. A kérdések a válaszadók egész ségére és az egészséggel kapcsolatos is-
mereteire, attitűdjére, valamint a médiafogyasztási szokásaira vonatkoznak.

Kérjük a lakosságot, minél többen vegyenek részt a felmérésben.
Akiben bármilyen kérdés felmerül, forduljon bizalommal az Országos

Egészségfejlesztési Intézet munkatársaihoz, akiket elérhet a +36 80 200 225
ingyenesen hívható telefonszámon és az ekfgeszseg.hu e-mail címen.
További információk találhatók a www.egeszseg.hu/web/ekf oldalon.

A KERTI HULLADÉK
ÉGETÉSÉNEK SZABÁLYAI

(Részlet Veresegyház Város Képviselő-testületének
11/2008. (IV.30.) ÖR. az ingatlanok és közterületek

tisztántartásáról szóló rendeletéből.
A rendelet módosítva a 24/2010. (XI.17.) ÖR. számú

és a 20/2012. (V.16.) ÖR. számú rendelet által.)

10.§ Az avar és kerti hulladék égetése
1) Avart és kerti hulladékot csak állandó felügyelet mellett, a

lakókörnyezet zavarása nélkül, a tűzvédelmi előírások be-
tartásával lehet égetni úgy, hogy az az emberi egészséget és
környezetet ne károsítsa.

2) Az égetendő kerti hulladék nem tartalmazhat más kom-
munális, illetve ipari eredetű hulladékot.

3) Nem égethető kerti hulladék:
a) vasárnapokon és ünnepnapokon
b) egészségügyi-, szociális-, gyermek-, ifjúsági-, nevelési- és
oktatási intézmények, nyitott sportlétesítmények, szabad idő -
központok és egyházi intézmények 100 méteres körzetében
azok működése alatt,
c)  ha az arra illetékes szerv tűzgyújtási tilalmat rendelt el.

Hol kell leadni a szociális 
támogatási kérelmet 
márciustól?

2015. március 1-jével 
átalakul a szociális 
támogatási rendszer
A VÁLTOZTATÁSOK CÉLJA, HOGY A RÁSZORULÓK ÁTLÁTHATÓBB 
ÉS IGAZSÁGOSABB KERETEK KÖZÖTT JUTHASSANAK HOZZÁ 

A járásoktól kérhető támogatások közé tartozik:

A kérelmeket be lehet nyújtani:

— a közgyógyellátás,
— az ápolási díj,
— az időskorúak járadéka,
— a munkaképeseknek nyújtandó foglalkoztatást helyettesítő támogatás (fht),
— a nem munkaképeseknek nyújtandó egészségkárosodási és gyermekfelügyeleti támogatás 

(korábbi nevén rendszeres szociális segély),
— egészségügyi szolgáltatásra való jogosultság.

— a polgármesteri hivataloknál (ahol eddig is), amelyek továbbítják a járási hivatalok részére, 
— járási hivataloknál ügyfélfogadási időben,
— a kormányablakokban,
— a járási hivatalok kirendeltségein,
— a járási hivatalok települési ügysegédeinél.

GÖDÖLLŐI JÁRÁSI HIVATAL
(2100 Gödöllő, Szabadság tér 7.)

Nyitva tartás: hétfő: 8–16 • kedd: 8–12

szerda: 8–18 • csütörtök: 8–12 • péntek: 8–12

VERESEGYHÁZI KIRENDELTSÉG
(2112 Veresegyház, Fő u. 45–47.)

Nyitva tartás: hétfő: 13–16 • kedd: 8–12

szerda: 8–17:30 • csütörtök: 8–12 • péntek: 8–12

EBZÁRLAT
Dr. Koralevicz Zsuzsanna járási főállatorvos elsőfokú ál-
lategészségügyi hatósági jogkörében az alábbi határozatot
hozta.
A vörösrókák veszettség elleni orális immunizálása miatt,
a csalétek vakcina kiszórásának időpontjától- amely Pest
megyében (időjárás függvényében) meghatározott te rü -
leteken 2015. március 28. és április 2. közötti idő pontra
esett – és annak utolsó napjától számított 21 napig, azaz

2015. március 28-tól április 23-ig
EBZÁRLATOT ÉS LEGELTETÉSI TILALMAT

rendelt el.
Az érintett települések közé tartozik Veresegyház is.
Az ebzárlat tartama alatti legfontosabb tudnivalók:
• a tartási helyén kutyát, macskát elzárva kell tartani,

hogy azok más állattal ne érintkezhessenek
• kutyát tartási helyéről csak pórázon, szájkosárral sza -

bad kivinni
• a település területéről kutyát, macskát kizárólag enge -

déllyel szabad kivinni

További részletes információk:
Veresegyház Város honlapján www.veresegyhaz.hu

FELHÍVÁS
A FABRICZIUS JÓZSEF ESTI GIMNÁZIUM

Felhívja kedves volt tanulói figyelmét,
hogy az intézmény irattárában

korábbi években, évtizedekben át nem vett,
illetve a beiratkozáskor leadott általános iskolai

és szakmunkás iskolai bizonyítványokat őrzünk.

A tárolt bizonyítványok tulajdonosainak listája
megtekinthető az iskola honlapján:

www.estigimnazium.veresegyhaz.hu.
Várjuk a bizonyítványok jogos tulajdonosainak jelentkezését!
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PÁLYÁZATI FELHÍVÁS
Veresegyház Város Önkormányzatának

Művelődési, Ifjúsági, Informatikai és Sport Bizottsága pályázatot hirdet

A TELEPÜLÉSEN MEGVALÓSULÓ KULTURÁLIS
PROGRAMOK TÁMOGATÁSÁRA

A PÁLYÁZAT CÉLJA:
• Veresegyház város kulturális életének színesebbé tétele (programok,

rendezvények, elektronikus és írott sajtó), 
• a meglévő és újonnan induló civil kezdeményezések támogatása

hagyományteremtő célzattal, 
• a város történeti, kulturális értékeinek megóvása az ifjabb nemzedék számára,

terjesztése a lakosság körében, 
• hozzájárulás az ez irányú országos és uniós pályázatok önrészéhez.

A PÁLYÁZÓK KÖRE:
• egyesületek, magánszemélyek, civil szervezetek, vagy szervezet-szerűen

működő művészeti csoportok.
PÁLYÁZATI FELTÉTEL:

A támogatás kizárólag Veresegyház város közigazgatási területén megvalósuló
rendezvények, illetve veresegyházi pályázó járási, megyei, országos és

nemzetközi szintű programokon való részvételére használható fel,
melyek megfelelnek a „Támogatás céljá”-nak.

AZ ELNYERHETŐ TÁMOGATÁS FORMÁJA:
vissza nem térítendő támogatás, utófinanszírozási formában, pályázati díj nincs

A PÁLYÁZATOK BENYÚJTÁSA ÉS ELBÍRÁLÁSA:
A benyújtott pályázatoknak tartalmazniuk kell:

• a tervezett tevékenység írásos bemutatását (max. 2 oldal)
• a tervezett tevékenység pénzügyi tervezetét

• a pályázó adatait
A PÁLYÁZAT BENYÚJTÁSI HATÁRIDEJE: folyamatos, de legkésőbb 2015. november 30.

A benyújtott pályázatokat az önkormányzat Művelődési, Ifjúsági, Informatikai
és Sport Bizottsága saját hatáskörben bírálja el. 

Az elbírálás a soron következő bizottsági ülés alkalmával történik.
A pályázati időszak keretében egy pályázó csak egy alkalommal részesülhet

támogatásban, valamint egy pályázatra az önkormányzattól
csak egyfajta támogatást vehet igénybe. A pályázati felhívás követelményeinek

nem megfelelő pályázatokat a Bizottság elutasíthatja.
A TÁMOGATÁSI MEGÁLLAPODÁS MEGKÖTÉSE ÉS TELJESÍTÉSE:

A támogatásra vonatkozó megállapodás megkötése a Bizottság döntésétől
számított 15 napon belül megtörténik. A támogatásra irányuló jogviszony

a szerződés megkötésének időpontjában keletkezik, a támogatásokat
Veresegyház Város Önkormányzatának Polgármesteri Hivatala folyósítja.

A támogatás rendeltetésszerű felhasználását számlákkal kell igazolni a Bizottság
által, a pályázat elbírálásakor meghatározott időpontig, legfeljebb a tárgyév

december 31-ig.  A támogatás csak abban az esetben vehető igénybe,
ha a pályázatban eredetileg leírt program teljes egészében megvalósult,

a támogatás összegének mértékétől függetlenül.
A támogatásról szóló döntés hatályát veszti, ha a támogatási döntésről szóló

értesítés kézhezvételétől számított 60 napon belül a pályázó hibája, illetve mu-
lasztása miatt nem jön létre a támogatói megállapodás.

A pályázatokat kérjük a Művelődési, Ifjúsági, Informatikai és Sport Bizottság-
nak címezve a Polgármesteri Hivatal 230. szobájában leadni.

Szénás Zsoltné elnök

FELHÍVÁS

Veresegyház Város Önkormányzatának
Művelődési, Ifjúsági, Informatikai és Sport Bizottsága

Örömmel értesíti a veresegyházi intézményeket és szervezeteket,
hogy Veresegyház képviselő-testülete a város 2015. évi

költségvetési rendeletében ismét biztosított pénzügyi keretet

A SZERVEZETT NYÁRI TÁBOROZÁSOK
TÁMOGATÁSÁRA 

A keretösszeg felosztását és ellenőrzését
a Művelődési, Ifjúsági, Informatikai és Sport Bizottság végzi.

A támogatást azok a veresegyházi intézmények, egyházak és civil szervezetek
vehetik igénybe, akik veresegyházi lakhelyű, nappali tagozatos képzésben

résztvevő tanulók nyári táborozását szervezik.
Egy pályázó csak egy táborra pályázhat. A támogatás összege a tábor időtartama

és a résztvevők létszáma alapján kerül meghatározásra.
A támogatás előfinanszírozás keretében történik, összegének felhasználását

a tábor befejezését követően, a számlák benyújtásával kell igazolni.

A TÁMOGATÁSI IGÉNYEK BENYÚJTÁSI HATÁRIDEJE: 2015. június 5. 12 óra.
A határidő után benyújtott pályázatok elbírálására nincs mód.

Amennyiben a tábor létszámhiány vagy egyéb ok miatt meghiúsul,
abban az esetben erről a támogatót azonnal értesíteni köteles a pályázó.

PÁLYÁZAT BENYÚJTÁSÁNAK HELYE:
Polgármesteri Hivatal, Kisné Takács Ildikó művelődési referensnél

(II. emelet 230. szoba)

Veresegyház, 2015. február 15.
Szénás Zsoltné elnök

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS
Veresegyház Város Önkormányzatának

Művelődési, Ifjúsági, Informatikai és Sport Bizottsága pályázatot hirdet

A TELEPÜLÉSEN MEGVALÓSULÓ
SPORT PROGRAMOK TÁMOGATÁSÁRA

A PÁLYÁZAT CÉLJA:
• országos és nemzetközi versenyeken való részvétel támogatása,
• a lakosság szabadidő és sportolási tevékenységének támogatása,
• kisebb – nem versenysporthoz kapcsolódó – sport rendezvények támogatása, 

A PÁLYÁZÓK KÖRE:
• egyesületek • magánszemélyek • utca közösségek.

PÁLYÁZATI FELTÉTEL:
• A támogatás kizárólag Veresegyház város közigazgatási területén megvalósuló

sport rendezvények, illetve veresegyházi pályázó járási, megyei, országos és
nemzetközi szintű sport programokon való részvételére használható fel, melyek
megfelelnek a „Támogatás céljá”-nak.

• A sport ruházaton, sportmezen a város címerének feltüntetése.
AZ ELNYERHETŐ TÁMOGATÁS FORMÁJA:

vissza nem térítendő támogatás, utófinanszírozási formában, pályázati díj nincs
A PÁLYÁZATOK BENYÚJTÁSA ÉS ELBÍRÁLÁSA:

A benyújtott pályázatoknak tartalmazniuk kell:
• a tervezett tevékenység írásos bemutatását (max. 2 oldal)
• a tervezett tevékenység pénzügyi tervezetét • a pályázó adatait

A PÁLYÁZAT BENYÚJTÁSI HATÁRIDEJE:
folyamatos, de legkésőbb 2015. november 30.

A benyújtott pályázatokat az önkormányzat Művelődési, Ifjúsági, Informatikai
és Sport Bizottsága saját hatáskörben bírálja el.

Az elbírálás a soron következő bizottsági ülés alkalmával történik.
A pályázati időszak keretében egy pályázó csak egy alkalommal részesülhet

támogatásban, valamint egy pályázatra az önkormányzattól
csak egyfajta támogatást vehet igénybe. A pályázati felhívás követelményeinek

nem megfelelő pályázatokat a Bizottság elutasíthatja.

A TÁMOGATÁSI MEGÁLLAPODÁS MEGKÖTÉSE ÉS TELJESÍTÉSE:
A támogatásra vonatkozó megállapodás megkötése a Bizottság döntésétől
számított 15 napon belül megtörténik. A támogatásra irányuló jogviszony

a szerződés megkötésének időpontjában keletkezik, a támogatásokat
Veresegyház Város Önkormányzatának Polgármesteri Hivatala folyósítja.

A támogatás rendeltetésszerű felhasználását számlákkal kell igazolni a Bizottság
által, a pályázat elbírálásakor meghatározott időpontig, legfeljebb a tárgyév

december 31-ig.  A támogatás csak abban az esetben vehető igénybe,
ha a pályázatban eredetileg leírt program teljes egészében megvalósult,

a támogatás összegének mértékétől függetlenül.
A támogatásról szóló döntés hatályát veszti, ha a támogatási döntésről szóló

értesítés kézhezvételétől számított 60 napon belül a pályázó hibája,
illetve mulasztása miatt nem jön létre a támogatói megállapodás.

A pályázatokat kérjük a Művelődési, Ifjúsági, Informatikai és Sport
Bizottságnak címezve a Polgármesteri Hivatal 230. szobájában leadni.

Szénás Zsoltné elnök

F E L H Í V Á S
„Virágos, tiszta porta 2015”

MOZGALOMBAN VALÓ RÉSZVÉTELRE

Veresegyház Város Önkormányzat Képviselő-testülete
az elmúlt négy évben meghirdette a „Virágos, tiszta porta” mozgalmat.
Az elmúlt négy év során több mint 3500 ingatlant és környékét találta

elismerésre érdemesnek a várost bejáró, és a porták tisztaságát, rendezettségét
értékelő bizottság.

Annak érdekében, hogy városunk még szebb, még virágosabb, még ren-
dezettebb legyen, az idén is meghirdetjük a „Virágos, tiszta porta” mozgalmat,

melyben részt vehet valamennyi veresegyházi lakos,
akinek fontos a lakókörnyezete példamutató kialakítása,

a tiszta, rendezett, virágos városkép létrehozása.
Önkormányzati képviselőkből, körzetükben lakó „önkéntesekből”,
a város főkertészéből és a Virágos, tiszta porta mozgalomért felelős

önkormányzati referensből kialakított bizottság járja be várost,
és egységes elvek alapján választja ki az elismerésre érdemes portákat. 

Azok az ingatlantulajdonosok, akik 2015 évben először kapnak elismerést,
az előző évekhez hasonlóan

házfalra erősíthető kisplasztikát és emléklapot kapnak.
Azok az ingatlantulajdonosok, akik az elmúlt években kaptak díjat

és 2015-ben is szép a portájuk, ebben az évben is emléklapot vehetnek át
a záróünnepségen munkájuk elismeréséül.

A mozgalomban való részvételhez nem kell bejelentkezni. Az értékelő bizottság
május–szeptember közötti időszakban a város bejárása alkalmával „deríti fel”

az elismerésre érdemes portákat, ingatlanokat.
A mozgalom lezárására és az elismerések átadására várhatóan

a „Mindenki Karácsonya” ünnepséghez kapcsolódóan kerül sor.
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TÖRŐDJÖN TÖBBET EGÉSZSÉGÉVEL!
Erre kíván lehetőséget nyújtani a Veresegyház Városi Önkormány -
zat Idősek Otthonában működő fürdő. A fürdő egyszerre 12 sze -
mély befogadására alkalmas vízmasszázs (két medencében) és
in fra szaunával. Gyógytornász vezetésével gyógytorna a csont rit -
kulás megelőzésére és kezelésére, testkontroll gyakorlatokkal.

Nyitva tartás: minden nap 8–20 óráig
TORNA: hétfő, szerda: 8.30–9.30 • 9.30–10.30

BELÉPŐK:

Torna: 600 Ft

Masszázsmedence (jakuzzi) 0,5 óra: 400 Ft

Ülőmedence 1 óra: 600 Ft

Infraszauna 0,5 óra: 550 Ft

Frissítő- és gyógymasszázs 0,5 óra: 1750 Ft 

Frissítő- és gyógymasszázs 1 óra: 3150 Ft

Nyugdíjas kombinált jegy (szauna, medence, jakuzzi)
1,5 óra (Az ár egyenként fél-fél óra igénybevételt jelent) : 1000 Ft

Családi jegy 1,5 óra (2 felnőtt, 2 gyerek 14 éves korig): 3200 Ft

Babaúszás (bérleti szerződés) 1 óra (1 felnőtt, 1 gyermek): 860 Ft

ÓVODAI BEIRATKOZÁS
A BEÍRATÁS IDŐPONTJAI:

2015. április 20-án (hétfő) 13-17 óráig
2015. április 21-én (kedd) 13-17 óráig
2015. április 22-én (szerda) 8-13 óráig
2015. április 23-án (csütörtök) 8-13 óráig

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

3 éves kortól kötelező az óvodai nevelés.
• A Nemzeti Köznevelésről szóló 2011.évi CXC tv. 2015. szep -

tember 1-jétől hatályba lépő rendelkezése szerint, abban az
év ben, amelynek augusztus 31. napjáig a 3. életévét betölti a
ne velési év kezdő napjától legalább napi 4 órában óvodai fog -
lal kozáson kell részt vennie. Ez a kötelezettség azon gyer-
me  kekre vonatkozik, akik 2012. szeptember 1-je előtt szü let -
tek és még nem járnak óvodába.

• Aki 2015. december 31-ig betölti 3. életévét, és igénybe sze -
ret né venni az óvodai ellátást.

• A Köznevelési Törvény alapján lehetőség van a 2,5 éves gyer -
mek felvételére is, abban az esetben, ha minden a tele pü lé -
sen lakóhellyel, ennek hiányában tartózkodási hellyel ren  -
delkező 3 éves és annál idősebb gyermek óvodai felvételi
kérelme teljesíthető.

BEIRATKOZÁSHOZ SZÜKSÉGES:
• a gyermek születési anyakönyvi kivonata
• lakcím igazoló kártya
• TAJ kártya
• oltási kiskönyve

HARCOS GYÖRGYNÉ ÓVODAVEZETŐ

Veresegyház Városi Önkormányzat
IDŐSEK OTTHONA

ÁPOLÓI FELADATOK
ellátására munkatársat  keres

ELVÁRÁSOK:
• diplomás ápoló
• emelt szintű szakképesítés (OKJ 54)
• érettségivel felnőtt szakápolói végzettség

MUNKAKÖRBE TARTOZÓ LÉNYEGES FELADATOK:
• Jogszabályban meghatározott és a szakmai kompetenciának

megfelelő munkavégzés       
• a munkaköri leírásban foglaltaknak megfelelően.

ILLETMÉNY ÉS JUTTATÁSOK: 
• A  közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992 évi XXXIII. tör -

vény, valamint a 257/2000. számú Kormányrendelet
– a köz al kalmazottak jogállásáról szóló törvénynek a szociális,
valamint a gyermekjóléti és gyermekvédelmi ágazatban történő
végrehajtásáról – rendelkezései az irányadóak.

BENYÚJTANDÓ IRATOK:
• részletes szakmai  önéletrajz
• végzettséget, képzettséget igazoló okiratok másolata
• működési  engedély   
• kamarai  tagság igazolása

A munkakör azonnal  betölthető.

JELENTKEZÉSI HATÁRIDŐ: 2015. április 30.

Érdeklődni lehet az intézmény vezetőnél.
SZEMÉLYESEN: 2112 Veresegyház, Fő út 106
TELEFON: 28 386 200 vagy 06 20 428 5507
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TOBORZÓ
KEDVES VERESEGYHÁZI

KISGYERMEKES CSALÁDOK!

Felhívom figyelmüket,
hogy a 2015/2016-os gondozási évre

(szeptemberi-októberi beszoktatással)

LEHETŐSÉGÜK VAN MÉG
JELENTKEZNI A

MESELIGET VÁROSI,
ÖNKORMÁNYZATI

BÖLCSŐDÉBE.
Ugyancsak jelentkezhetnek

GYERMEKFELÜGYELETI
SZOLGÁLTATÁSUNKRA

is.

A FELVÉTELI KÉRELMEK LEADÁSI HATÁRIDEJE:
2015. április 30.

A KÉRELMEK ELBÍRÁLÁSÁNAK HATÁRIDEJE:
2015. május 31.

A szükséges nyomtatványok be sze rez -
hetők a bölcső dé ben, illetve a Védőnői
Szolgálatnál. Amennyiben kérdésük
van, kérem keressék a bölcsődevezetőt
vagy helyettesét.
El érhetőségeink megtalálhatók a város
hivatalos honlapján az Intéz mé nyek/
Bölcsőde menüpont alatt.

VÍGH ELEONÓRA

BÖLCSŐDEVEZETŐ

A Lisznyay Szabó Gábor Zeneiskola mű vé -
szeti pályára igyekvő, ez irányba továbbta -
nulni kívánó, felvételiző nö ven  dé kei nek, a
2015-ös év eddig eltelt heteiben sűrű prog -
ram ja volt. Több kö zépfokú ze ne oktatási in-
téz mény felvételijén kellett meg méretni tu  -
dásu kat, felkészültsé gü ket hangszerükből és
elméleti tantárgyakból. 
A tanári kar örömmel fogadta felkészítő ta -
náraik beszámolóit a jeles ese mé nyekről: „Jól
sikerült”… „Dicséretet kaptunk”… „Odajöttek
idegenek is gratulálni hoz zánk”. Ez bizako -
dóvá tett bennünket. Az optimizmusunk,
mint később kiderült nem volt alaptalan, hi -
szen valamennyien sikeres felvételi vizsgát
tettek a szakközépiskolák valamelyikébe.
(Bartók Béla, Egressy Béni, Szent István
Király vagy a  Pikéthy Tibor Ze ne művészeti
Szak kö zépiskolákba.) Büszkék vagyunk rájuk!
Balogh Ábel népzene/népi brácsa szak.
Felkészítő tanára: Mihálydeák Barna
Ilyés Zsanett magánének. Felkészítő ta ná -
rai: Kneusel-Herdliczka Klára, korábban Re -
ményi Anna
Toczauer Réka zongora (jazz-zongora sza-
kon tanul tovább). Felkészítő tanár: Ella
Gab  riella
Varga Pál zongora. Felkészítő tanár: Elláné
Papp Katalin
A három évenként Balassagyarmaton meg -
ren dezésre kerülő Országos Négykezes és
Kétzongorás Verseny idei, szentendrei te -
rületi válogatóján iskolánk négykezes pá -
rosa, Boda Mikós és Varga Pál 6. osztályos
nö vendékeink olyan magas pontszámot ér -
tek el, hogy áprilisban az országos verseny
döntőjében képviselhetik iskolánkat. Fel ké -
szítő tanáruk: Elláné Papp Katalin.
Minden érintettnek örömmel gratulálunk!

ÁPRILIS-MÁJUSI KIEMELT PROGRAMJAINK:
• Április 14-én iskolánk rendezi az Orszá-
gos Mélyrézfúvós Verseny három megyére
szóló területi válogatóját, amin réz fú vó-
saink kö zül hárman is részt vesz nek. 
• Május 7-én 18.00 órai kezdéssel lesz a ve -
resegyházi és a fóti zeneiskolák vo nós tan-
sza kainak kö zös hangversenye a Sza bad -
   idős és Innovációs Centrum Kamaratermé -
ben.
• Május 13-án 18 00-tól Hangverseny Ma-
gyar Zeneszerzők műveiből az Innovációs
Centrum konferencia termében. Fellépnek a
fóti és veresegyházi zeneiskola nö ven dé kei.
• Május 20-án 18.00 órai kezdéssel Kama-
razenei hangverseny a zeneiskola nagyter-
mében.
• Május 22-én 15.00 és 17.00 órától Művé -
sze  ti Alapvizsga a zeneiskola nagytermé ben.
A zeneiskola tanszaki hangversenyeiről,
egyéb programjairól honlapunkon kaphat-
nak tájékoztatást.

Valamennyi rendezvényünkön örömmel
látjuk a kedves érdeklődőket!

Megköszönjük, ha alapítványunkon
keresztül adójuk 1%-val segítik,

támogatják zeneiskolánk szakmai munkáját!

SZINKÓPA ALAPÍTVÁNY,
adószám: 18669615-1-13

BACSA GABRIELLA

ZENEISKOLAI HÍREK
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Hallomásból már tudtam egy két dolgot
a mezőőrökről, a régieket személyesen
ismertem, munkájukat megbecsültük
va lamennyien. Néhány éve azonban új
me zőőr kezdett dolgozni a város alkal -
mazásában.
Szőke Zsolt pontosan érkezett a meg be -
szélt találkozóra. Egy kávé mellé is leül-
hettünk volna kényelmesen, de engem
jobban vonzott a gondolat, hogy járőrö -
zés közben beszélgessünk.
Riportra készültem. Kérdésekkel, a ke -
vés ismerettel bíró érdeklődő naiv kérdé-
seivel. Rá kellett viszont arra jönnöm,
hogy nincs minden szolgálat alatt falo -
pás, nincs őrületbe kergető adminisztrá-
ció, nincsenek stratégiai megbeszélések,
viszont van egy óriásira nőtt határ tele
meg lepetésekkel, vannak gyönyörű er -
de ink, szorgos munkával megtisztított
irtások, ápolt dűlőutak, szívós figyelem-
mel óvott patakpartok.
Őrbottyán felé indulunk. Elmeséli, hogy
kollégájával, Kovács Ferenccel felosztot-
ták a várost övező területeket és a járőrö -
zést is. A szolgálatot általában hajnali
4-5 órakor kezdik. Ennek során az erdő -
ket, a mezőgazdasági művelés alá vont
területeket szemlézik, kutatják a falopás,
a terménylopás  nyomait, az illegális sze -
mét lerakást, az esetleges tüzeket.
Amint megtudom tőle a Mezőőrség a vá -
ros hivatalos rendészeti szerve – a Köz te -
rület-felügyelet mellett –, tagjai hatósági
feladatokat látnak el önálló intézkedési,
igazoltatási, bírságolási és előállítási jog -
körrel. Formaruhában dolgoznak jelvény-
nyel, igazolvánnyal, szolgálati fegyverrel
és kényszerítő eszközökkel ellátva.
Csomád határában jelentős erdőterület
tartozik a városhoz, amiből folyama to -
san van lehetőség vágásra. A kitermelés
során a sarangba (1 m széles, 1,7 m ma -
gas rakás) gyűjtött fa a Gameszhoz ke -
rül, ahonnan szociális juttatásként adják
ki a rászoruló lakosoknak. Többen kérik
az 5 cm-nél keskenyebb gallyfákat, amit
felügyelet mellett termelnek ki és el is
szá llíthatnak. A másra nem használható
gallyakat összegyűjtik és helyben elé -
getik. Akad már olyan vállalkozás, ame-
lyik esetenként elhordja, felaprítja és
fa brikettnek vagy mulcsnak hasznosítja. 
Korábban az illegális favágás, falopás je -
lentős károkat okozott – meséli. Ma már
ritkábban fordulnak elő, ami nyilván an -
nak is köszönhető, hogy 2014-től a fa -
lopás bűncselekménynek minősül és

a kár két év letöltendő börtönbüntetéssel
sújt ható!
Az egykori fóti rakétabázis felé autó -
zunk. Meglepődve hallom, hogy ez is a
vá  roshoz tartozik már. Az út jobb olda -
lán szellős erdő, a baloldalon az előző
évi tarvágás nyomai láthatók. Megtu-
dom, hogy idén a töménytelen kisarjadt
ágat géppel levágják, hogy a gyökérzet
erősödjön, hiszen a tuskóból kihajtó á -
gak gyengék, pudvásak. A következő év -
ben kezdődik a tisztogatás, az igazi
er  dő gazdálkodás.
Az már világos, hogy a terület a város tu-
lajdona, de kiderül a beszélgetésből,
hogy a szakmai, a hatósági felügyeletet a
Pilisi Parkerdő végzi. A tíz éves erdő gaz -
dálkodási programot is a cég szakembe -
rei fogadják el, ők adnak engedélyt a
rit kításra, tarvágásra, telepítésre.
Amerre járunk, az erdőkbe vezető uta -
kat lezárva látom. Egy keresztbe rakott
jól rögzített akác rúd állítja meg a jár mű -
vekkel érkezőket, rajta cédula, hogy az
erdő Veresegyház város tulajdona, lezárt
és őrzött terület, ahová csak engedéllyel
lehet behajtani. Ezt újabban már a mo-
torosok is betartják, így csendes az erdő
és éppen ezért igen jelentős vadállo mány -
nyal rendelkezik. A mezőőr folyamatos
munkakapcsolatban van a vadásztársa -
sá gokkal, hiszen a dúvadak gyérítése kö -
zös feladatuk. Mint a tenyerüket, úgy
is merik a területen lévő rókakotoré ko -
kat. Az életterük csökkenése és a szer -
vezett dúvadirtás elmaradása miatt a
ró  kák jelentősen túlszaporodtak, több
esetben lakott területre is merészked-
nek. A házak közelsége miatt nincsen le -
hetőség a kilövésükre, ezért csap dák kal
pró bálkoznak, de azokkal eddig nincse -
nek jó tapasztalataik. 
A vadkár elsősorban a vaddisznók ro vá -
sára írható. A csomádi erdőből járnak le
a Gőbölyösök területére, ahol még folyik
gazdálkodás. Óvatos állatok, éjjel por -
tyáz nak, hiába járőröztek a vadászok és
a mezőőrök, nem tudták kilőni őket.
Akkor tűntek el, amikor már lepusztítot-
ták a kukoricást.
Egy hatalmas szántó közepén lévő lezárt
gázcsap mellett autózunk el, majd a
Medvepark hátulsó kerítése mentén ha-
ladunk. A határ messzire belátható, nyu-
ga lom, kellemes napsütés van, a szol  gá-
lati jelentésben az ilyen helyzetekre ír -
ják, hogy különös eseményt nem szol-
gál tat.

Elérjük azt a nemrégiben átadott te rü -
letet, amit sétarepülésre bérel egy vállal -
kozó. A hosszan elnyúló kicsit dombos
rét a kifutó és leszálló pálya, félig a
földbe ásott, fehérre festett gumik jelzik
a fogadóteret. Épület nincs, természete-
sen a repülőgép sem itt parkol, csak a
bérlőt látjuk, ahogy rendezget a bejárat
közelében.
Rövid időre megállunk a negyedik ter-
málkút fúrásánál. Forog a fúró, mellette
gyűlik a kitermelt iszap. Néhány kék
ove rallos férfi rönköket háncsol, a besze -
relésre váró csövek szép rendben elő ké -
szítve. Munkájuk nem sietős, ők tudják,
milyen titkokat rejt a föld. Ha elérik a ter-
vezett szintet és felbugyog a meleg víz,
majd lesz dolguk, addig várnak és ve -
lünk együtt reménykednek a jó szeren -
csében.
A GE gyár felé térünk. A megkotort pa -
tak part rendezett, szemetet sehol nem
látunk. Kissé távolabb egy sétáló alak,
mint hamarosan kiderül, a kutyáját fut-
tatja. A paradicsom hajtató körül még
lát hatók az építkezés nyomai, a várt na -
gyobb mennyiségű meleg víz csövei pá -
rosan a földre téve, bentről már látszik
az embernyi magasságú kultúra.
Megkérem Szőke Zsoltot, hogy mutassa
meg a tervezett erdő helyét. Jókor szól-
tam, mert hirtelen balra tér és az egykori
csomádi barackos felé autózunk. A terü -
let teljesen kitakarítva, felszántva, kicsit
távolabb két szakembert fedezünk fel,
akik napok óta a várost az északi széltől
megóvó erdősáv telepítésének az elő ké -
szítésével foglalkoznak.
Ismét Őrbottyán felé hajtunk, amikor ko -
csisor bukkan elő az erdei úton. Gyakor -
ló ruhás fiatalemberek állnak az autók
mellett, akik a rendőrségi kutyák kikép -
zésével foglalkoznak és rendszeresen
megfordulnak ezen a számukra ideális
területen. Mi is megállunk és rövid séta
után két régi, leginkább tankcsapdának
tűnő gödör között gallyakból tákolt,

TEREPSZEMLE A MEZŐŐRREL
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fóliá val fedett alacsony építményt fe de -
zünk fel, amiről hetekkel ezelőtt olvas -
hattunk az egyik közösségi oldalon! Egy
nem éppen barátságos városlakó hajlék-
talan szállásnak vélte és nagy purparlét
csapott, felelősökért kiáltott. Azt azon-
ban nem tudta, hogy gyerekek nevelői
felügyelet mellett építették nagy öröm-
mel, még réz kilincset is tettek a gumival
bélelt diópántokkal rögzített ajtóra, hogy
ne nyikorogjon, ne háborgassa az erdő
csendjét. Az egész nem magasabb 50
cm-nél, életszerű itt tartózkodásnak

sem  mi nyoma. Gyermekbirodalom.
Lassan kiérünk a főútra, megkérem,
hogy beszéljen kicsit magáról. Gödről
ke rült a környékre, követte a feleségét,
aki itt kapott munkát. Erdőkertesen vet-
tek házat. Hat éve az önkormányzat al-
kalmazottja, ebből az első két évben a
közfoglalkoztatás szervezését végezte,
négy éve a Mezőőrség vezetőjeként
foglalkoztatják.  A piacfelügyelet mun ká -
ja is hozzá tartozik már öt éve, itt a hely -
kiosztás, a rendfenntartás a dolga. A piac
átépítése zaklatta kicsit a kedélye ket, de

ma már rutinszerűen folyik a mun ka,
éves bérletekkel kötődnek hozzánk a ke -
reskedők. 
Riportra készültem, helyette szakértő
terepszemlén vehettem részt. Mivel ter -
mészetvédő mérnöknek tanult, nem cso -
da, hogy minden szavát áthatja az el kö-
 telezettség, a szakértelem, a természet
tisztelete és szeretete. Ahogy mondja,
számára a feladat nem munka, hanem
hivatás, amit ezek nélkül nem volna
érdemes csinálni.

MOHAI IMRE

VARGA
GYULA

emlékére
– NEKROLÓG HELYETT

Kedves Gyula!
Bocsánatot kérünk tőled, hogy az 55 éves osztálytalálkozónkon tett
ígéretünk ellenére nem rendeztük meg 2014-ben az éves találkozót.
Ezt pótolni, nélküled lehetetlen. Te voltál az, aki a megtartott össze-
jöveteleknek vetített-képes előadásoddal lelki tartalmat adtál,
ahonnan elindult az egymást ölelő örömteli beszélgetés. Fotóid,
emlékezéseid akár 5 vagy 55 évről szóltak, jókedvűen megidézték
azokat a lányokat, fiúkat és tanárokat, akik az 1958-ban végzett
nyolcadik osztályban együtt ballagtak. Mindannyian együtt voltunk
akkor is, ha többünk már csak a temetésen készített fényképeden,
vagy a korábbi találkozón elkapott pillanatfelvételen jelent meg.
Ebben a kis közösségben te voltál az összekötő, aki szinte minden -
kivel a találkozók között is lazább vagy szorosabb kapcsolatot tar-
tott, aki mindig tudott valamit mondani a többiekről, akinek hitéből
és élményeiből jó volt részesülni e beszélgetések alkalmával.
Tudtuk azt is, hogy közösségteremtő, -szervező  képességed nem -
csak nálunk, hanem tanári pályád gyakorlásában is kimagasló volt.
Még szabadidős elfoglaltságod, mint a turista-, vagy zarándokutak
szervezése, azok fotózása, majd a résztvevők és más érdeklődők
részére tartott vetítettképes élménybeszámolója is erre épült.
Mindezen vonzalmaid alapja Istenben való hited, vallásosságod em-
beri kapcsolatokban történő megélése volt, amelyből öröm volt
kapni. Emlékeinkben életünk végéig velünk maradsz.                                               
Sokszor emlegetett kedves Zsoltáraid egyikének négy sorával
búcsúzunk és köszönjük életed.

„Éveinknek száma legföljebb hetven,/ s ha erősek va gyunk,

eljutunk nyolc vanig./ Ebből is a legtöbb betegség, hiú

fáradozás;/ gyorsan elszállnak, hamar végük szakad.”

(részlet a 90. zsoltárból)
1958-BAN VÉGZETT OSZTÁLYTÁRSAID

FABRICZIUS SIKEREK
a Kvassay Tanulmányi Versenyen
A Fabriczius József Általános Iskola alsó tagozatán február-
ban megrendeztük a hagyományos szaktárgyi versenyeket.
Tanulóink szövegértésből, helyesírásból és matematikából
mérték össze tudásukat. Az 1-4 évfolyamon több mint 300
tehetséges gyermekünk vett részt a nehéz megmérettetésen. 
Közülük is a legjobbak március 16-án Őrbottyánban a Kvas-
say Területi Tanulmányi Versenyen képviselték iskolánkat
gyönyörű eredménnyel, hiszen minden indulónk az 1-6.
helyezések valamelyikével öregbítette az iskola hírnevét váro-
sunkon kívül is.
Szövegértés: Kádi
Krisztián 1.d;  Re -
ge nye Júlia 2.a; Sü -
li Karolin 3.b;
Tho ma László 4.b
Helyesírás: Liszi -
csán Sára 1.f; Sza bó-
Galiba Noémi 2.a;
Vörös Natália 3.b;
Gábor Szonja 4.h
M a t e m a t i k a :
Gorondi Botond 3.h; Bazsik Bálint 4.b
Gratulálunk nekik, további hasonló sikereket kívánunk!

FENDLER ÉVA • FOTÓ: PREHODA GYÖRGYI

ISMÉT BOLHAPIAC ÉS RUHABÖRZE
VERESEGYHÁZON,

a piac Kálvin utca felőli területén, a városháza oldalában
ÁPRILIS 19. VASÁRNAP • MÁJUS 17. VASÁRNAP 

A meghirdetett börze célja továbbra is
a veresi és környékbeli családoknál,

a háztartásokban feleslegessé vált mindennemű holmiktól való
megválást szolgálja csere-bere és adás-vételi lehetőség által.  

Kereskedők nem vehetnek részt a börzén. 
A rendezvényen való részvétel árusként regisztráció köteles! 

veresibolhapiac@gmail.com 
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Március elején lépett először színpadra
Veresen. Kérte, hogy ne is mondjuk el, ki
mindenki jelezte, hogy szeretné látni őt,
nyílván zavarta volna.
Interjút még nem készítettem vele és most
sem arra készülök. 
Tudom, hogy bizonyítani akart azokért a
nehéz diákévekért, amikor azt éreztük,
hogy nem sok dolog érdekli. Kevés energiát
ölt a tanulásba. Amikor azonban tétje lett
és olyan újdonságok találták meg, amiben
örömét lelte, nem volt többé akadály előtte.
Hosszú szövegeket volt képes napok alatt
hibátlanul megtanulni, fizikailag olyan ter-
helést viselt el, amit mi, a szülők el sem
tudtunk képzelni.
Tíz éves korától Pestre, alapítványi álta lá -
nosba járt, onnan a saját elhatározásából a
Vörösmarty gimnázium dráma tagozatos
osztályába jelentkezett. Négy év múlva az
érettségiző osztályából hárman kerültek be
a Színművészeti első évfolyamára, ami a
neves középiskola történetében addig nem
fordult elő.
Egészen kisgyermek korától ott lábatlan ko -
dott a rendelőben. Nem annyira az állatok,
inkább a gazdik kötötték le a figyelmét, ő -
ket szórakoztatta, amíg várakoztak. Vicce -
ket mesélt. Olyanokat is, amiket nem értett,
de szerette, ha nevetnek az előadásán. Az
iskolában a szereplési vágya sok kelle met -
len séget okozott neki, bár tanárai rajong-
tak érte. 
Hetekkel a gimnázium kezdete előtt már
színpadra állhatott a Bárka Színházban,

ami visszavonhatatlanul eldöntötte a sor -
sát. A kezdeti megilletődöttség múltával a
világ legtermészetesebb dolgaként élte
meg a színpadot, a műszakiak munkáját, a
ren dezői utasításokat, a nyüzsgést, a
hétköznapi ember számára felfoghatatlan
és el viselhetetlen rendetlenséget.
A 18. születésnapján vették fel a Szín mű -
vészeti Egyetemre. Kimondhatatlan örö -
möt és büszkeséget éreztünk, de az eu -
 fó ria el múltával komolyan gondol ko dó -
ba estünk: olyan területet választott,
ami hez nyilván van tehetsége, de az élet
dolgairól még nagyon kevés a fogalma.
Hogyan lesz képes egyedül megállni a lá -
bán abban az ismeretlen és különös vi -
lágban? Az egye tem teljesen felborította
az addigi életét, de nem csak az övét, a
má sik 10 osztály tár sáét is. Védszövetség -
ben éltek, az osz tály lett az új családjuk.
Bitang nehéz, küz  delmekkel teli négy év
volt, hatalmas él mények, zajos sikerek,
gyötrődés, tanulás.
Nemcsak minket, hanem tanárait és tár-
sait is meglepte, hogy nem kőszínházba
jelentkezett, hanem egy alternatív cso-
porthoz szerződött a diploma megszer -
zését kö ve tően. Viszont állandóan dol -
gozott, stúdió színpadokon, közvetlenül
a közönség előtt vagy iskolai tantermek-
ben játszottak. Az idő őt igazolta. Fo ko -
zatosan ismerte meg a saját képességeit
és ismerték meg őt is, hi szen a társulat
minden újabb darabja vonzotta a szak-
mai közönséget. Nem a zajos si kerek ké -

nyeztették, hanem az aprómun kával járó
belső béke. A világ legtermé szetesebb
dolgaként említette azt, amikor először
hívták szereplőválogatásra egy film hez.
Kicsi szerepet kapott, de a mun ka társak
látták, hogy könnyű vele dolgozni. Rá a -
dá sul, bár ez adottság, amiről nem tehet,
hozzáértők szerint jól mutat filmen is,
„nem dobja le a vászon”.
Az egyik vizsgadarabot rendező tanára
meg hívta a Rózsavölgyi Szalonba egy
Ulic kaja regény-adaptáció címszerepére,
ami ben ő Surik, az önfeláldozó, jó fiú.
Négy nővel játszik együtt, a nagyanyja
Tordai Teri. „ Tudod milyen gyönyörű nő
volt? – kérdeztem. „Most is csodálatosak
a szemei” – válaszolta. 
A József Attila Színházba beugrásra kér -
ték A nagymama című Csiky Gergely da -
rabba, amiben Béres Ilona unokájaként
szerepelt. Amikor az egyik jele netben
térden állva odament hozzá és átölelték
egymást, ma gamtól kérdeztem, vajon
tudja-e mekkora színésznővel dolgozik
együtt?
Bereményi Géza egy nappal előbb hívta a
Tháliába, mint Szikora János Fehérvárra.
Természetesen Pesten maradt. Alig múlt
26 éves, játszott Molnár Piroskával,
Szom bathy Gyulával, Szabó Győzővel.
Bozsik Yvette egy gyermekdarab fő sze -
repét osztotta rá és addig hajtotta, amíg
a maximumot tudta kicsavarni belőle.
Ősszel vetítették, igaz a hazai filmek
rövid időre kódolt futamidejéhez hason-
lóan alig né hány hétig az első filmjét, a
Török Ferenc ál tal rendezett Senki szi -
getét. Február vé gén Szervét Tibor fő sze -
replésével a Thália Színházban be mu-
tatott színmű fontos szerepében négy
hölgy koszorújában láthattuk ismét.
Leplezetlen öröm ért minket, amikor a
Ve res1Színház vezetője hívta itteni sze -
rep lés re. Egy kedves darab főszerepét
játszotta el Vácott, amit több invitálás
mel lett meghívtak Veresre is, amire az
írás első soraiban utaltam. Azóta pedig a
helyi színház saját produkcióján, a
nagyon várt Egérfogó bemutatóján is túl
va gyunk, amiben ugyan csak szerepet
kapott.
A premierjeire természetesen elme -
gyünk, de nem szereti. Mondja, hogy a
színpadról meghallja, ahogy nevetünk
vagy tapsolunk.
A kisebbik fiunk, Mohai Tamás Veresről
indult és most a szakmája révén is haza-
j ött. Nem megtért vándor ő, hanem
u tazó.

M-I-

Képzelt riport 

MÚLTIDÉZŐ Fásítás az iskola udvarán (1954)
SZABÓNÉ VANK ERZSÉBET
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Március közepe, a harmadik vasárnap, nemzeti ünnep,
ragyog a nap.
A városi ünnepség kezdetéig még van több mint egy óra, a
kíváncsiság az eddig éjjel nappal nyitva tartó pékséghez ve zet.
Nincs sor, nyugodt, derűs nap ez a mai. A kenyerek, a pékáruk
frissek, egy kicsit talán még szebbek is, mint a dolgos hét köz-
 napok forgatagában. A pultban mo so lyogva a tulajdonos
nagylánya, aki ed dig is naponta megfordult az üzletben több
munkatársával egy csapatban, de nem reggel 6-tól délig egy-
huzamban, rá adásul most éppen egyedül szolgál ki. Szépen,
láthatóan jókedvűen dolgozik. 
Hátulról az előkészítőből rakodás zaja hal latszik. Ott anyu és
a fiatalabb leány testvér pakol. A pénztár előtt nyugodt sor. A
gép mellett ismerős arc, a tulajdo nos legidősebb leánya, akit
naponta lát hattunk, többnyire a pult mögött. Napok óta lázas
tempóban tanulta a pénztárgép rejtelmeit. Az előző napon

kolléganője még akkor sem állt be segíteni neki, ami kor a sor
már megkívánta volna azt, ha nem segítőkészen, alig ész re -
vehetően ag gódva figyelte az alapos, kicsit óvatos munkát.
„Egyedül nem fogod bírni holnap!” – szólt a főnök lányához,
aki felné zett és cseppet sem tűnt rémültnek. Mi, akik a so -
runkra vártunk biztattuk, hogy nem kell félnie, hamar bele
fog majd ta nulni a számára új feladatba. Vasárnap legyen
együtt a család! Ez a jelszó mától. Hát együtt is voltak min-
dannyian. Azaz nem igazán mindannyian. A férfiak tün tetően
távol tartották ma gu kat ettől a csa  ládi programtól, talán ké -
sőbb jöttek se gíteni. A hölgyek azonban nem pöröltek, hanem
pörögtek, mo so lyogva csinál ták a ma még rendhagyó mű sza -
kot. Ha a törvényi szabályozás le hetőséget teremt rá, és vásár-
lói igény is je lentkezik, a bol tot egy jó kereskedő nem zárhatja
be. Ha csak a családtagok dol  gozhatnak ilyen kor, hát rend-
ben. Be állnak ők dolgozni va sárnap!
A családi vasárnapi együttlétet talán nem éppen ilyennek ál -
modták, de övék a délután! Délben bezárnak. 

-I-E

MUNKAÜGYI ALAPELVEK: OZSVÁR ZSANETT tanácsai

A FELMONDÁS
A Munka Törvénykönyve (2012. évi I.
tv.) 65-67.§-a alapján a munkaviszonyt a
munkavállaló és a munkáltató is felmon -
dással megszüntetheti. A munkáltató fel-
mon dással nem szüntetheti meg a mun-
 ka viszonyt a várandósság, a szülési sza -
badság, a gyermek gondozása céljából
igénybe vett fizetés nélküli szabadság
(ha mindkét szülő igénybe veszi, a vé de -
lem csak az anyát illeti meg), az ön kén -
tes tartalékos katonai szolgálatteljesítés,
valamint a nő emberi reprodukciós eljá -
rás sal összefüggő kezelésének (legfel-
jebb ennek megkezdésétől számított 6
hó  nap) tartama alatt. Ez utóbbira, és a
vá  ran dósságra a munkavállaló csak ak -
kor hivatkozhat, ha erről a tényről a fel-
mondás előtt tájékoztatta a munkáltatót.
A munkáltató a felmondását köteles meg -
indokolni, kivéve, ha a munkavállaló már
nyugdíjasnak minősül. A felmondás in-
doka a munkavállaló mun  ka viszonnyal
kapcsolatos magatartásával, képességével,

vagy a munkáltató mű kö dé sével össze -
függő ok lehet (pl. átszer vezés, leépítés).
A munkáltató a munkavállalóra irányadó
öregségi nyugdíjkorhatár betöltését meg -
előző öt éven belül csak az alábbi eset-
ben szüntetheti meg a munkaviszonyt: a
munkavállaló munkaviszonnyal kapcso-
latos magatartásával indokolt felmon -
dás sal, ha a munkavállaló a munka vi -
szonyból származó lényeges kötelezett -
ségét szándékosan vagy súlyos gondat-
lansággal jelentős mértékben megszegi,
vagy egyébként olyan magatartást ta nú -
sít, amely a munkaviszony fenntartását
lehetetlenné teszi. Ugyanez a szabály vo -
nat kozik az anya, illetve a gyermekét
egyedül nevelő apa munkaviszonyának
felmondására is a gyermek három éves
ko ráig (ha a munkavállaló nem vesz
igény be szülési vagy gyermek gondozá -
sa céljából fizetés nélküli szabadságot).
A munkáltató a rehabilitációs ellátásban
vagy rehabilitációs járadékban részesülő
munkavállaló munkaviszonyát a mun ka -
vállaló egészségi okkal összefüggő ké -

pes ségével indokolt felmondással akkor
szüntetheti meg, ha a munkavállaló ere-
deti munkakörében nem foglalkoztat -
ható tovább, és a munkavállaló számára
állapotának egészségi szempontból meg -
felelő munkakört nem tud felajánlani,
vagy a munkavállaló a felajánlott mun -
kakört alapos ok nélkül nem fogadja el.
A munkáltató a határozott idejű mun ka -
viszonyt felmondással akkor szüntetheti
meg, ha felszámolási– vagy csődeljárás
alatt áll, ha a felmondási ok a munkavál-
laló képességeivel áll összefüggésben,
vagy ha a munkaviszony fenntartása el-
háríthatatlan külső ok következtében
lehetetlenné válik.
A munkavállaló határozatlan idejű mun -
kaviszonyának felmondását nem köteles
indokolni. Határozott idejű munkavis-
zonya felmondását azonban igen, indo -
ka pedig csak olyan ok lehet, amely
szá mára a munkaviszony fenntartását
lehetetlenné tenné, vagy körülményeire
tekintettel aránytalan sérelemmel járna.

OZSVÁR ZSANETT

Együtt a család

ŐSZI NAPSUGÁR KÖZHASZNÚ ALAPÍTVÁNY
Az alapítvány célul tűzte ki, hogy segítse a Veresegyház Városi

Önkormányzat Idősek Otthonában élő lakókat.
Támogassa az új gondozási módszerek bevezetését. Új ápolási eszközök

beszerzésével javítsa az Otthon tárgyi feltételeit, fejlessze az ellátás
minőségét, jobb életkörülményeket teremtve ezzel. 

Segítse változatossá tenni a lakók szabadidejének kultúrált eltöltését,
kirándulások, színházlátogatások, nyaralás támogatásával.

Ha az alapítvány céljaival egyetért, és szeretné támogatni
az OTTHONBAN ÉLŐ IDŐSEKET,

járuljon hozzá a személyi jövedelemadójának 1%-ával!

Adószám: 18691377-1-13
Támogatását köszönjük!            AZ ALAPÍTVÁNY KURATÓRIUMA

Az Árnyas Oviban is megünnepelték március 15-ét.
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„Isteni gyermek” – „Isten gyermekei va -
gyunk” címmel Kecskeméten 2015. már-
cius 14-én a Cifrapalotában megnyílt, a
VII. Kortárs Keresztény Ikonográfiai Bien-
nálé. Az ünnepélyes megnyitóra a szer ve -
zők a kiállítók soraiból meghívták a ve -
res egyházi Fabriczius József Általános Is -
kola Mézesvölgyi Épületének belső udva -
rán felállított „Életfa” című és számos, a
vá ros köztereit és épületeit díszítő alkotá-
sairól közismert Kun Éva keramikus mű -
vészt. Mint kiderült, a művésznő azért
ka pta a kedves invitálást, mert a bienná -
léra beküldött pályamunkájával elnyerte a
Magyar Művészeti Akadémia Ipar mű vé -
szeti Tagozatának szakmai kü lön dí ját.
„Annyira meglepődtem, nem akartam
hin ni a szememnek” – mesélte. A biennálé
felhívásában megfogalmazottak alapján
országosan 197 alkotó küldte el a kiállí -
tásra a pályaművét. A zsűrizést követően
106 alkotás került a kiállítóterembe, köz -

tük Kun Éva: „A meg nem születettekért”
című alkotása. A pályamunka egy cso dá -
la tosan szép héj alakú négyszögletes ke -
rá miatál, a középen a pólyába burkolt
kis  ded „krisztusi tartásban, aki kisza ba -
dulván a földi kötöttségekből felmegy az
égbe”. A tál samottos agyag alapú, mo hás-
zöld színben, a gyermeki arcocska picit
színezve. 
A díj átadását követő harmadik napon a
művésznő otthonában beszélgettünk. „A
tá lat az elképzelt gyermek Krisztusról –
aki az ősi betekert pólyát szinte szétsza-
kítja – azért készítettem, mert azoknak
a kisgyermekeknek is, akik valamilyen
oknál fogva nem születhettek meg, a
meg váltójuk Jézus!”
Kun Éva, a kiállított műalkotását aján dék -
ként felajánlotta a jelenleg egyedülállónak
tekinthető kortárs hazai keresztény te ma -
tikájú művészeti gyűjtemény anyagához.
A mű magával ragadó, benne van minden:

a szépség, a szeretet és a szakmai elhíva-
tottság. 
Kun Éva keramikusművésznek az elis-
meréshez ezúttal is gratulálunk! 

VERÉB JÓZSEF

Fotó: Veréb
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Évekkel ezelőtt az egyik majálison a Feny -
vesben, fenn a színpadon láttam először
Földvári Sándort. A hirtelen támadt szél
ka varta porszemek vihar kö ze ledtét je lez -
ték. Egy gondolatnyi idő sem telt el és az ég
csapjai megeredtek. Futott ki merre látott, a
sátrak zsúfolásig megteltek. Az énekes mit
sem törődve a tavaszi záporral a helyén
maradt és da lolt tovább. Ének az esőben?
Igen, itt Veresegyházon, 2011 tavaszán.
Földvári Sándornak egyedi, igen sajátságos
énekes múltja van. Sokan nem is gon dol-
nák, hogy a hetvenes éveiben já ró, Me lis
György baritonjára emlékez te tő han gú mű -
vész énekes pályáját a nyug díjas évek hoz -
ták magukkal. Ezt megelőzően, mint min  -
den más családos ember, napról napra tette
a dolgát, és ha te hette csak úgy magában
énekelt. Tanult szakmája szerint elő ször kárpitosként, majd a sza kma
elméleti és gyakorlati oktatójaként dolgozott. Egy időben fegyveres
őrként kereste ke nyerét, később nyugdíjazásáig a Szék és Kárpi-
tosipari Vál  lalat nál garanciális ügyintézőként tevékenykedett.
A 2009-es esz tendő sorsfordu ló vá vált az életében, nyugdíjazták.
Történt egyszer, hogy a veresegyházi nyugdíjasok pótszilvesztert
tartottak. Sándor, mint min den rendes nyugdíjas meghívást kapott
az ese ményre. Elment és énekelt. A jelenlevők többsége alig akart
hinni a fü lé nek, amikor a csodálatos férfihang Schubert: Há rom a
kis lány című daljátékából a „Tavaszi felhők az égen” betétdalt éne -
kelte. 
2009-ben Földvári Sándornak el kez dő dött az énekes karrierje.
Az eltelt félévti zed alatt ismert emberré vált, sorra kap ta a meg -
hívásokat a környező tele pü lések közösségi rendezvényeire. A sike -
 ren felbuzdulva több dalversenyen is indult. 2010-ben, az „O rszágos
Szeni or Ki-Mit-Tud Fesztiválon” volt az első meg mérettetése.

A Kong resszu si Köz pont ban megrendezett
utolsó fordulón a harmadik helyen végzett.
2014-ben a „Buda pesti Szenior Fesztivál”
108 fős csapatából bekerült a döntőbe,
aranyminősítéssel fejezte be a versenyt.
2015-ben indult a Duna ke szin megrende -
zett „Dunakanyar Hangja” énekversenyen.
A többségében fiatalok által u ralt mezőny -
ben a döntőig nem jutott el, de „kor el nök -
ként” ő énekelhette a nyitódalt. 2014-ben
ötvenhat fellépése volt. Legemlé kezetesebb
számára az Új pesti Jégcsarnok, ahol 2000
em ber előtt elénekelte az egyik legked-
vesebb dalát, az Estharang címűt. 
Földvári Sándortól kérdeztem: Hogyan le -
hetséges, hogy fiatal korában szüleinek és
tanárainak sem tűnt fel a tehetsége? „Sze -
ret tem volna továbbta nulni, mert a vágya -

im a színészet felé vonzottak, a szüleim viszont szakmát akartak a
ke zembe adni, így lettem kárpitos. 1969-ben köl töztem Veresegy-
házra, családot itt alapítottam. Érettségit is munka mellett, esti
gimnáziumban szereztem. Nem lettem szí nész, az életemet ledol-
goztam, megözvegyültem, az unokámmal lakom együtt szeretet-
ben és békességben. Megközelítőleg hat éven át voltam a Can   te-
mus Kórus tagja. Számomra nagy öröm az éneklés, igyekszem a
meghívások mindegyikének eleget tenni. Gyakori fellépő vagyok
nyugdíjas otthonokban, falunapokon, városi rendez vé nyeken. Fo -
lya matosan tanulok, autodidaktaként képzem magam, bő ví tem
a repertoáromat mindennel, ami szép.”
2015. április 16-án, 16 óra 30 perc kezdettel találkozhatunk Földvári
Sándorral a Szabadidős és Innovációs Centrum konferencia ter-
mében. Sándornak önálló estje lesz meghívott előadók köz -
reműködésével. Zongorán kísér: Hegedűs Valér zongoraművész. 

VERÉB JÓZSEF

„Legyen a tárgy szépségének mélysége,
legyen benne személyes emberi tartalom
a közvetlen szépségen túl.”

KUN ÉVA KERAMIKUSMŰVÉSZ„Isteni gyermek” 
KITÜNTETÉS: Kun Éva

Az estharang, ha kong a néma csendben

Ének az esőben, Veresegyház 2011 tavaszán

Fotó: Veréb

„Ez a föld a hazám, itt élt az apám.
S itt tanított nótaszóra édes jó anyám.”

(Estharang c. dal)
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A városban jól ismert költő-tanár a Köl té -
szet Napja előzeteseként az egy év mun -
kájával elkészült Jób könyve fordítását
mutatta be úgy, hogy Dr. Elekesné Bellai
Klára nyugalmazott pedagógus segít-
ségével részleteket is felolvastak a műből. 
Ragaszkodva az óhéber nyelven íródott
biblikus mű eredeti formájához, a for -
dítás versben történt. Az eddig ismert bib-

 lia-fordítások prózai adaptációk vol tak,
Horváth Ferenc azonban hét kü lönböző
biblia-fordítást használva szö  veghű mó -
don az elbeszélő költe mények felező ti-
zenkettes hangsúlyos verselésben ké szí -
tette el munkáját.
A Jób könyve nagyon mély emberi és
költészeti értékekkel bíró remekmű, az
emberi szenvedéssel foglalkozó példa -
beszéd, ami bővelkedik az érzelmek és
a természeti események leírásában. A
for  dítás áradó, könnyen követhető, sok
nyelvi leleménnyel gazdagított. 
A szerző a könyvet magánkiadásban ad -
ta ki és készséggel dedikálta az est hall-
ga tóinak.
Ajánljuk mindenkinek e szép jövő előtt
álló alkotást, mert csodálatos művet
alkotott Horváth Ferenc.      KOVÁCS PÉTER

A CIVIL KÖR VENDÉGE:  Horváth Ferenc

REMEKMŰ SZÜLETETT – JÓB KÖNYVE
Jób könyve – 9.
JÓB MÁSODIK VÉDEKEZÉSE (részlet):
„Hegyeket mozgat a Mindenható egyre,
méltó haragjába, vagy csak kényre-kedvre,
Helyéből akár a földet kirengeti,
tartó oszlopait megrepedezteti.
Hogyha parancsolja, nem kel fel a nap se,
s csillagokat fed el felhői pecsétje.
Az ég magas sátrát ő feszítette ki,
s talpai alatt a tenger hullámai.
A Göncölt, a Kaszást maga teremtette,
általa világlott fel a Dél Keresztje.
Nagy dolgokat csinál megfoghatatlanul,
titkos égi csudát, számolatlanul.
Elvonul mellettem, ámde mégse látom,
kereshetem bárhol, sehol sem találom.
Ha valamit elvesz, ki perelhet ezzel?
Nem kérhetjük számon: Hé, te, mit cselekszel?
Haragvó és erős szavára az Úrnak
Ráháb cinkosai is földig hajolnak.

Isteni beszédre hogy is felelhetnék,
szókra vele szemben hogyan is lelhetnék?
Igazságom volna? Nem szólhatnék mégsem,
bírámtól kegyelmet kéne inkább kérnem.”

A Veres 1 Színház sikerei új impulzu-
sokat adtak a Veresegyházon már ko-
rábban is működő színjátszóknak is.
2015. március 14-én mutatta be nagy
sikerrel, Ácsné Csáki Ildikó dráma pe -
dagógus rende zésében a Veresi Ifjú sá gi
Szín ház Szín skála Stúdió csapata Mo  li -
ére: A sze re lem, mint orvos című ko -
 mé  diáját. A Veres 1 Színház mű vé sze ti
vezetője Venyige Sándor, fele sé gé vel
Zorgel Enikő színművésszel, a kö zön-
ség soraiból néz te végig az ama tőr szín-
játszók szipor ká zó játékát. A 15-22 év
kö zöt ti fiatalokat, akik nagy oda adással
tették a dolgukat, képes sé gük és tehet-
ségük szerint alakították a szerepük
sze rinti figurákat. Va jon a látottak mi-
lyen gondolatokat, em   lé ke ket ébresz -
tet tek a művész házaspárban? Ennek
kifej té sére kértük Venyige Sándort. 
„A korosodás velejárója, hogy az ember
bölcsebb is legyen. Elvileg. Az évek ra -
kód tával a horizont tágul, az élet szem-
lélésének nézőpontja megtalálja azt az
ideális harci magaslatot, ahonnan a ma-
ga biztos lelki tekintet a megfelleb bez he -
tet len véleményformálás biztos tu da  tá -
ban mond ítéletet az alant zajló bár mi -
ről. Véleményünk már min   denről van,
szakmai kompetenciánk omnipotens, ez
a minimum, hiszen a ta pasztalat patinás
iránytűje nem engedhet tévedni. A zajo -
san mögöttünk ér  ke ző égő szemű kor -
osztály kajla hajtásaira pedig növekvő

dioptriáink mö gül opálos pillantással,
fölényesen legyintünk. Ha egy nap így
találjuk ma gunkat éb re dés kor, kedélyes
meg elé ge dett séggel konstatálhatjuk,
hogy be ér kez tünk. Holott csak remény -
tele nül megvé nültünk.
Ez jutott eszembe, amikor a Színskála
Stúdió fiataljainak Moliére-előadását lát -
hat tam. Lendülete, ereje, tehetséges
slen  driánsága felszínre hozott egy sor
megkopott képet. Hogy is volt az, ami -
kor 23 évesen, a legendás Gaál Erzsébet
nyíregyházi színházi díszletraktárában
bemutatott korszakos Danton-elő adásá -
nak zöldfülű részeseként egy vastra ver -
zen négy és fél méter magasan hanyatt
fekve azt a kötelezvényt szabtam ma-
gamra, hogy maximum négyszer pislog -
hatok a 25 perces jelenet alatt? Miként
vol tam képes 89-ben egy kima gya ráz ha -
tat lan végű éjszaka során tízszer elmon-
dani fejből első rendezésem, Mrozek:

Pjotr Ohej mártíromsága című abszurdjá-
nak komplett szövegkönyvét? Vagy 93-
ban, amikor a rajongásig szeretett Hra bal:
Gyöngéd barbár című előadásának ré -
sze seként utólag végigzarándokoltam a
darab összes eredeti helyszínét az Au-
tomata büfétől a Károly tér parkjáig Prá -
gában, az hogy volt? 
Felkiáltójelként voltak színen a fiatalok,
a nézőtéri székekbe apró gombostűket
helyezve: ha nem figyelsz, csak legyin-
tesz ránk – véged. Ha viszont tudatosí-
tod, hogy ők a közöttünk járó fia tal -
ko   runk, éveid hordalék helyett hoza dék -
ká válnak. Amíg van erőd számon kérni
magadtól a korai maszatos csiszolat-
lanságod kérlelhetetlenségét, képtelen
leszel megöregedni.
Már csak egyet: soha nem legyinthe tünk.
Hiszen soha nem lehetünk bizto sak ab -
ban, hogy például „A szerelem, mint or -
vos” előadás szereplői között nem lát -
 tunk-e egy leendő Kossuth-díjast.” 

VENYIGE SÁNDOR

A Színskála, mint orvos

Moliére – A szerelem, mint orvos

Fotó: Veréb
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A Veres 1 Színház művészei nagy fába
vágták a fejszéjüket, amikor színre vitték
Agatha Christie: Az egérfogó című művét.
A krimiírás „koronázatlan királynője” élete
során mintegy nyolcvan detektívregényt és
tizenhét színdarabot írt. Az egérfogó a
színdarabok sorában a kilencedik, igazi
sikerdarab: a londoni West Enden megje-
lenése óta folyamatosan játsszák! Születése
a II. világháború borzalmai után, az 1952-
es évben történt. A világ alighogy fellé leg -
zett, jöttek az újabb borzongások. 
A cselekmény helyszíne a London melletti
kisvárosi fogadó, a Monkswell Pensio, amit

a sűrű hóesés elzár a külvilágtól a panzi ó -
ban tartózkodó különös társasággal együtt.
Közülük bárki lehet áldozat, vagy akár a
gyilkos is!
Veresegyház, 2015. Békésen ülök a színhá -
zi előadáson. A rádió bemondja, hogy Lon-
donban gyilkosság történt, megöltek egy
idős nőt.  Egyszer csak egy sítalpas ember
bemászik az ablakon. Ahogy telik az idő,
váratlanul felcsendül a „Három vak kis e -
gér” dallama. Riadt tekintetek, de nemcsak
a nézőtéren, hanem a színpadon is. Meg-
borzadok. Egy pillanatra olyan életszerű,
talán nem is játék? Vajon ki lehet a tettes?

Most már tényleg mindenki gyanús!
Mond hatnánk azt is, hogy kit érdekel. Tele
van feszültséggel az életünk, a rádió, a te -
levízió, a napi sajtó. Óvatosan körülnézek,
telt ház van…
Az egérfogó premier előadásának néző te -
rén közöttünk volt a Veres 1 Színház tör té -
netének 7000. nézője. Nagy szám ez egy
ilyen kisváros életében! A közönségsiker
most sem maradt el, ami nem is lehetett
véletlen, mert Székhelyi József briliáns
játéka mellett több kiemelkedő egyéni ala -
kítást láthattunk. 
A teátrum a város kulturális életében je len -
tős szerepet tölt be. A színház művészei já -
tékukkal olyan pluszt adnak, amire méltán
lehetnek és lehetünk mi is büszkék. Kiváló
színészek, színvonalas előadások, sze ret -
he tő közönség. Kell ennél több?                                  
Ve nyige Sándor, a Veres 1 Színház mű vé -
szeti vezetője így fogalmazott egyszer:
„Veresegyház egy szellemi Szilícium-völgy,
egy egészen fantasztikus település. Az át-
lag életkor 36 év, nagyon kvalifikált fiatalok
lakják. 2014 nyarán elkezdtük a színház -
szervezést, nem gondoltuk, hogy a helyi
lakosság ilyen hihetetlen pozitív fogadta tás-
ban részesít minket. Tagadhatatlanul el ké -
nyeztetnek, ugyanakkor nagyon magasra
teszik a mércét, és ezt mi köszönjük.”

VERÉB JÓZSEF

Agatha Christie – Az egérfogó, a Veres 1 Színház műsorán

A 21. századi televíziózás és az internet világában kazalszám dől ránk a vizuális erőszak és a borzalom.
Ha bekapcsoljuk a rádiót máris mit hallunk a napi híreknél? Brutális gyilkosság történt! Ugye mennyire
ismerős?

Mindenki gyanús – AZ EGÉRFOGÓ

Veresegyház múzeumot tervez lé te sí te ni a
közeljövőben. Miközben az intéz mény he -
lyet fog adni a ha gyomá nyos értelemben
vett múzeumi és hely történeti kiállító te -
rek nek is, a fő profil a gye rek mú zeumi
funk ció lesz. Új sorozatunkban Varga Kál -
mán me sél hasonló helyszínekről.
A játék- és gyerekmúzeumok a múzeumi
világ egészen sajátos intézményei, melyekről
leginkább az mondható el, hogy nagy nép -

sze rűségnek örvendenek nemcsak a legfi-
atalabbak, hanem a felnőttek körében is.
Hazánk közgyűjteményei között többnek
színesíti a profilját a játékok gyűjtése és fel-
dolgozása, kimondottan erre szakosodott
intéz - mény azonban csak egy van, mégpe -
dig a Kecskeméten működő Szóra ka té nusz
Játékmúzeum és Műhely.
Az 1981-ben alapított intézményt erre a célra
tervezett, funkcionálisan jól tagolt, több mint
500 m2 hasznos alapterületű épületben he -
lyez ték el (tervezője: Kerényi József) és 400
m2 kerttel övezték. A múzeum a játékok tör -
ténetét, a kultúrában és hagyományokban
betöltött szerepét kutatja, ápolja értékeit és
igyekszik bemutatni mindezen értékeket az
érdeklődők lehető legszélesebb rétegének.
Az állandó és időszaki kiállításokon kü lön -
böző játékokkal és azok készítésével, kultúr -
történetével ismerkedhetünk meg, de a
Szó ra katénusz rendszeresen szervez előadá -
so kat és foglalkozásokat, melyeken a kicsik

és nagyok interaktívan, kézműveskedve is-
merhetik meg a játékok varázslatos világát.
Fennállása óta az intézmény közel 18 000
muzeális értékű tárgyat gyűjtött, melyek kö -
zött az ősi eredetű csigacsont játékok, egy -
sze rű népi játékok együttesei mellett a pol  -
gári világ míves kivitelű gyári játékai, a ha zai
iparművészet egyedi alkotásai, vala mint a
gyer mekirodalom, a különböző játék gyűj te -
mények és a bűvészet valódi könyvrit ka ságai
is megtalálhatók. A gyűjte mény a szom szé-
dos országok, valamint a lengyel, észt, mord-
vin, mexikói és japán nép játék kul túrájának
jelentős együtteseit is őrzi.
(A múzeum honlapja: www.szorakatenusz.hu)

VK

SZÓRAKATÉNUSZ JÁTÉKMÚZEUM (KECSKEMÉT)

JÁTÉK ÉS GYEREKMÚZEUMOK A VILÁGBAN  1.

Fotó: Veréb
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Mihálydeák Barna egy Maros parti kis -
vá rosban, Szászrégenben született.
Gyer mekkorát Gyimesközéplokon töl töt -
te, az ott megélt felejthetetlen évek ké -
sőb bi életének meghatározó részévé
vál tak. Tizenkét éves volt, amikor a csa -
lád elhagyta a szülőföldet és átköltöztek
Magyarországra. Fóton telepedtek le. 
„Csak jó szívvel tudok visszaemlékezni
gyer mekkorom éveire. Köszönhető ez an -
nak, hogy ahol laktunk, az egy elszi getelt
rész volt az Isten háta mögött, bent a Gyi -
mesekben. Nagyon jól éltünk, ha nem is
anya gilag, de tisztességben, bé kességben.”
A szülei zenetanárok vol tak, nem volt kér -
dés, hogy ő is ezt az utat vá lassza. Bár gye-
rekkorában autó sze relő szeretett vol na
lenni, de ez az ál ma nem valósult meg.

„Gyerekkoromban olyan helyen éltem,
ahol a maga pőre valójában élő volt a
mu zsika. Lehettem vagy tizenhárom é -
ves, a mikor abbahagytam a gitározást,
ké sőbb középiskolás koromban átváltot-
tam egy nagyobb hangszerre, a bőgőre.
Mint a leg több diáknak, nekem is az in-
du lás az Óbu dai Népzenei Iskolában tör -
tént. Ha vas réti Pál volt a tanárom, aki a
han gok tit kait tárta fel előttünk. A tan ó -
rá kat kö vetően többször maradtunk még
gyakorol ni, mert látta bennünk a szán -
dékot, ezért ő is áldozott ránk még időt.”
A főiskolát levelező tagozaton fejezted
be, mi volt ennek az oka? 
Nappali tagozaton elvégeztem két évet.
Már ebben az időszakban is rendszere-
sen muzsikáltam, vittek a zenekarok
ma   gukkal. A tapasztalatszerzés szem-
pontjából ez nagyon jó és hasznos volt.
A zenei fellépések gyakorisága miatt a
tanulmányok sajnos egy időre megakad-
tak, de az iskola hozzájárult a levelező
ta gozatra való átiratkozásomhoz. 
Több hangszeren is tudsz muzsikálni,
legutóbb Fóton 2014-ben találkoztunk
egy nyári népzenei fesztiválon, ott a ze -
ne karban brácsásként láttalak játszani.
Igen, a népi együtteseknél gyakori, hogy
egymást helyettesítjük, akkor is ez tör -
tént. A brácsázásnak egy külön tör ténete
van. Az érettségi idő sza kában kint vol -
tam Erdélyben, nem volt bőgő, éreztem,
hogy nem lesz ez így jó, nekem is kell va -
la mit csinálnom. Kaptam a nagy a pám  tól
egy kis pénzt és mindj árt el is köl töt tem,
vettem egy hang szert, így lett brá   csám. 
A kobzával való fog lalkozásom a gitár
kapcsán alakult, mint tudjuk, a kettő egy -
más rokona. A népi furulya? Az em ber
csak úgy furulyázgat a saját kedvére, iga -
zából ez a hangszer csak úgy rám ragadt. 

Mihálydeák Barna aktív népzenész,
sokat utazik, a Fix Stimm zenekarral
is rendszeresen jár határainkon túlra.
Európa szinte valamennyi országában
megfordult már. Emellett a zene is ko -
lában számos növendék tanára. Honnan
van erre ennyi türelmed és energiád?
A tanításhoz is kell türelem, és adódhat-
nak helyzetek, amikor az ember elveszít -
heti azt, ekkor kell továbblépni. A ta nít  -
ványaim egy bizonyos értelemben a ba -
rátaim is, egy kicsit magunkhoz közel
kell őket engedni. Az órák nem merevek,
időnként belefér egy kis beszélgetés is.
Ha látom, hogy a növendéknek valami
gondja, baja van, nem lehet a meg szo -
kott módon tovább haladni, mert más
lelkiállapotban van, a muzsika hangja
pedig akkor szép, ha lélekből szól. Hon-
nan van türelmem és energiám? Talán a
legjobb szó erre: a muzsika maga. 

VERÉB JÓZSEF

MŰVÉSZPORTRÉ: Mihálydeák Barna népzenész

„Én akkor érzem magam sikeresnek,
ha elmondhatom, hogy a növendékeim -
ben meg tudtam tartani a zenéhez való
viszo nyulást, a szeretetet.”

MIHÁLYDEÁK BARNA

A muzsika szeretete 

MIHÁLYDEÁK BARNA
népzenész

1979-ben Szászrégenben (Romániában)
született.
1991-ben családjával átköltöztek Fótra, az
általános iskolai tanulmányait már itt fe-
jezte be.
1997-ben a Könyves Kálmán Gimnázium-
ban érettségizett. Felsőfokú tanulmányait
a Nyíregyházi Bessenyei György Tanár kép -
ző Főiskolán végezte.
2003-ban kapta kézhez „ének-zene; nép -
ze ne” tanári diplomáját. 
Főiskolai tanulmányai mellett 2001-től
2003-ig a Hagyományok Házában zenei
archiválóként dolgozott.
2000-ben szüleivel Veresegyházra köl töz tek.
2003-tól teljes állásban a Lisznyay Szabó
Gábor Zeneiskola népzene tanára. Fő
hang   szere a nagybőgő, mellette oktat he -
gedűn, népi furulyán, brácsán és kobzon.
2004-től tagja a Fix Stimm Zenekarnak.
Népzenészi pályafutása alatt bejárta Eu-
rópa számos országát, többek közt mu zsi -
kált: Lengyelország, Szerbia, Szlovákia,
Szlo vénia, Belgium, Spanyolország, Hol-
lan dia, Olaszország, Svájc, Németország,
Ausztria, Bulgária, Görögország, Törökor -
szág zenei rendezvényein.
2014-ben az együttessel vendégszerepel-
tek Vietnámban és Azerbajdzsánban.
2012-ben házasságot kötöttek Bártfay Er -
zsébettel, két gyermekük született, Rózsa
és Lőrinc. 

Fotó: Veréb

Fotó: Veréb

Már egy bő évtizede, hogy megismertem a Lisznyay Szabó Gábor Zeneiskola új
népzene tanárát, Mihálydeák Barnát. Ismeretségünk alapköve a zene, nö ven -
dékeinek számos koncertjén, előadásán voltam jelen. Sokszor gondoltam arra,
hogy egyszer majd megkérdem, vajon mi a titka a muzsika iránti szeretetének,
annak a végtelen kitartásnak, ahogy a hangszereivel bánik?

Mihálydeák Barna kislányával Rózsával

Kultúra
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Az Udvarház Galériában 2015. március 27-
ig láthattuk Takács József grafikus posz-
 tumusz kiállításának anyagát. A meg nyi- 
tón találkozhattunk az alkotó lányával,
Takács Csillával, aki egy beszélgetésünk
alkalmával így emlékezett édesapjára:
„Gyermekkoromban ő volt imádatom tár-
gya, mint minden kislánynak a saját édes -
apja. Ez az érzés később, a szüleim válását
követően kicsit megkopott. Nagyon elfog lalt
ember volt. Miután hazajött a mun ká ból,
már ment is fel a műtermébe dol goz  ni,
szin te csak a képeinek élt, a művé sze t nek
áldozta az életét. Én mindig ott tüs tén ked -
tem körülötte, néztem mit csinál? Még most
is fel tudom idézni a papír és a festék illatát.
Tizenhat év telt el azóta, hogy elhunyt és én
ennyi idő alatt csak őriztem a képeit. Pár
évvel ezelőtt aztán elvittem né hányat kíván -
csiságból egy szent endrei galé riá ba, ahol a
tulajdonos szakértelme és bölcsessége
meg győzött arról, hogy e zek a képek az
édesapám testa mentumát ké pe zik és az
én feladatom, hogy tovább -ad jam az em-
bereknek. Mindent, amit ki akart velük
fe jezni, amivel meg akarta szólítani az
em bereket, a lelkéből kitörő dol gokat át -
adni, azt meg kell mutatnom. Most már
tu dom, hogy e zek a képek a zért születtek
meg, hogy má sok örömére szolgáljanak.”

Takács József 1963-as letelepedését kö -
vetően 1999-ben bekövetkezett haláláig ve -
resegyházi lakosként élt és alkotói mun -
  kásságán keresztül a település meg ha tá -
rozó művészévé vált. Grafikai mun káira
erőteljesen jellemző kifejező erő volt a fe -
kete-fehér szín térnyerése, amellyel a lehe -
tő legtöbbet tudott megmutatni gondolati
és érzelmi világából. A kiállításon láthat-
tunk több színes linó- és fametsze tét, töb -
bek közt a „Vörös templom” és a „Madarak
az égből” című alkotásainak fe kete-fehér-
vörös, a „Női arc” linómetszet fekete-fehér-
narancs színvilágát. A ké pek magával ra  -
ga  dóan, csalogatóan von zották a kiáll í tó    -

te rem be belépők te kin tetét. A „Krisz  tus”
cí mű 1998-ban készült szí nes ceruzarajza
döb benetes „erővel” ural ta a tárlat anyagát.
Munkáinak többsége a klasszikus értelem-
ben vett fekete-fehér világ valóságele mei -
ből építkező, a foltha tásokat kiaknázó
au  tonóm grafikai „átírások”. A művész é -
let művéből a kiállításon csak egy töre dék -
nyit lehetett látni. Mun káinak nagy része
– a krakkói anyag, vagy a Szigetváron a
Műcsarnok által a Zrínyi év fordulóra meg -
hirdetett pályázatra ké szített 15 darabos
sorozata – már sajnos nem található. 
A kiállított munkáin keresztül bepillant -
hattunk az ecset- és színes ceruzarajzok,
és a kápráztató linómetszetek tárházába.
Egy olyan világba, ahol a művész az em-
beri „kínokat és örömöket azonos rajzi
tökéllyel ábrázolta”.

VERÉB JÓZSEF

KIÁLLÍTÁS:  Takács József grafikus

VÉGSŐ ÜZENET

Fotó: Veréb

Takács József grafikus emlékkiállítása, a kiállításmegnyitón Takács Csillával (Képmontázs)

„Bátraké a szerencse” olvasható a hatalmas turulmadár alatti sza-
lagcímen a jól ismert latin közmondás magyar megfelelője. A Kárpá-
tia „jelmondatot” már jóval korábban, az együttes megalakulása előtt
is láttam valahol. Igaz latinul: „Fortes fortuna adiuvat”, amely szó sze -
rinti fordításban: A szerencse az erőseket segíti. De végeredményben
egy és ugyanaz, erős az, aki bátor és hát a szerencse a bátrakat segíti.
A színpad közepén a háttérben a hatalmas madár csak úgy sugározta
az erőt. Meghatározó, karakteres jelenség. A Váci Mihály Művelődési
Ház előcsarnokába belépve mindjárt megcsapott a zsúfolásig megtelt
színházterem szokatlan hangulata. A teremben a  kisgyermekektől a

nyugdíjas nagymamákig szinte minden korosztály jelen volt. Vajon
milyen erő az, ami ennyire vonzza a veresegyháziakat? A gitár vagy
a cselló hangja? A dobok ritmusa? A dalok egyszerű, közérthető
mon dani valója? Az énekes-gitáros egyénisége? 
A Kárpátia zenekar 2003 és 2014 között 16 önálló lemezt jelentetett
meg. 2015-ben  hazai kis- és nagyvárosokban valamint Gyergyó szent-
miklóson és Brassóban összesen 94 koncertet terveznek. Idei zenei
körutazásukat 2015. december 30-án tervezik befejezni. (2004 és 2014
között a zenekar 945 alkalommal lépett közönség elé, ami évi átlag-
ban 86 koncertet jelentett.) Veresegyházi első fellépésükre 2011 ja -
nuárjában került sor, azóta minden évben jártak nálunk. Az együt tes
magyar nemzeti rock-együttes, zenei irányzatát a következők sze rint
határozhatjuk meg: „a dalok szövegeit nemzeti öntudaton és büsz -
keségen alapuló, a magyar hazaszeretet iránti mély érzelem itatja át”. 
Olyannyira sikeres, hogy az együttes frontemberét, Petrás Jánost az
Emberi Erőforrások Minisztere 2013-ban, a köztársasági elnök meg-
bízásából „Magyar Arany Érdemkereszt” polgári tagozata kitünte tés-
ben részesítette. „A kitüntetés az egész zenekarnak, illetve azoknak
a mellettünk levőknek szól, akik a Kárpátia értékrendjét követték az
elmúlt 10 év alatt” – nyilatkozta a kitüntetett egy interjúban.
Ve resegyház kulturális élete sokrétű, a művelődési ház az eltelt év-
tizedek folyamán számos rendezvénynek adott otthont. A népi ha -
gyományőrzéstől kezdve, a színházi világ klasszikus darabjainak
bemutatóján, a modern tánc és népi táncházmozgalmon át, a zenei
műfaj legkülönfélébb irányzatát befogadóan biztosított helyett a be-
mutatkozásra. Így történt most is, a kultúra jegyében.    VERÉB JÓZSEF

FORTES FORTUNA ADIUVAT 

Petrás János és a veresi lányok közös produkciója

Fotó: Veréb

KONCERT:  Kárpátia
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Réka Budapesten született. Hároméves
volt, amikor 2000-ben kiköltöztek a nagy   -
város nyüzsgő, mindent betöltő forga ta -
gából egy csendes békés kis város ba, Ve -
 res egyházra. Mint a legtöbb édes anya, Ré -
ka szülei is éltek a lehe tő séggel és a cse pe -
redő kislány ki próbálhatta a város nyúj -
totta sportolási lehetőségek leg többjét.
Rendszeresen el járt a Mézesvölgyi Ál  ta lá -
nos Iskola uszodájába. Boj sza Andre a ta -
nít vá nyaként csat lakozott a Veresi Balett
Tün dérkék Tánccsoport hoz. Hat éven ke -
resz tül melen gette a nézők szí v ét, mint kis
balerina. Nem maradhatott ki a sorból a rit-
mikus gimnasztika, a sportlovaglás és a
versenytánc sem.
Találkozásunk sem volt mindennapi, az
edzést követően, egy másnapi cseh or -
szági nemzetközi táncverseny elő es té jén
beszélgettünk. Hogyan kez dődött a tánc-
cal való ismerkedés?
Jó, ha egy lány tud táncolni! felkiáltással
anyáék behoztak a postaládából egy szó -
ró lapot. A Váci Mihály Művelődési Ház ban
kezdtem el gyakorolni, először a leg jobb
barátnőmmel párba állva. Mindjárt az ele-
jén beválogattak a „haladóbb csoportba”,
de nem lett párom. Kilenc éves voltam. Egy
év telt el így aztán Gál Krisztiánnal, a ná -
lam két évvel idősebb fiúval párba álltunk
és kezdtem igazán megsze retni a táncot.
Ekkor kezdődtek a sikerek?

Később összekerültem egy tehetséges fiú-
val, Hidi Ba lázzsal Junior páros ként
vele indult be ko molyabban a ka r -
ri erem. Ő a mai napig tán col,
több szö rös ma gyar bajnok.
Saj nos elköl töz tek, ami -
ért törés lett a tánc ban,
majd  nem két é vig
nem volt part  ne -
 rem. A kor osz-
  tá  lyom ban levő
fi úk mind ala  cso -
nyab bak vol tak nálam. 
A táncparketten kor ban
egy idősebb fér fival is le he -
tett látni, ki volt a partnere?  
Nagy Ferencnek hív ták, nagyon
tehetséges volt, „C osz tályban” ver -
 se nyez tünk, standard ban mindent meg-
 nyer tünk. Ver se nyünk volt Buda pesten,
majd követ kez tek a vidéki városok, Mező -
kövesd, Szeged, Pécs, Kis kun félegyháza.
Másfél évig táncol tunk együtt. Jó volt, si -
ke res volt. Viszont ki csi korom tól kezdve
nekem a la tin tánc felé húzott a szíven.
Ezért került sor a partner cse rére? 
A klubból megkeresett Karikó-Tóth Ta más
és kér dezte, hogy táncolnék-e vele? 2011
és 2013 között ő volt a partnerem. A leg el -
ső országos ver se nyünkön máso di kok let-
tünk. Latin ból az osztályunkon belül na -
 gyon szépen szerepeltünk. Sze ret tem vol  na

komoly ered ményeket el érni, minél job-
 ban táncolni, mert sokan mond ták, hogy
tehetsé ges vagyok. 
Életében ez volt a fordulópont?
Abban a szeren csés helyzetben va gyok,
hogy a szü leim mindig mellém álltak,
segítettek a táncpartner ke re sésben is. Így
adódhatott, hogy a mostani párom, Sorin
Andrei Neagu életkorban, tu dásban is egy
na gyon jó választás volt. Ő Ro má niá ból jött
hozzánk, angolul tu dunk kom muni kál ni,

megértjük egy mást. Heti hat alkalom-
 mal Budapesten ed zünk. Megvál-

to zott az é le tem, ki nyílt előttem
a világ. Nagyon ér dekes ko-

 moly szin  ten űzni ezt a
sportot, külföldi ta ná -

rokkal dolgozni.
Ed dig fel sem

tudtam fog -
ni, hogy mi-

lyen Magyar Baj-
   nok sá got nyerni.

2014-től három ma gyar
bajnoki címet nyertünk,

elsők lettünk: latin, stan dard
és „tiztánc”-ban. Előreláthatóan

4-5 világversenyünk lesz. 
További tervei?

Jelenleg a Könyves Kál mán Gimnázium
végzős tanulója va gyok. Érettségit kö ve -
tően a Magyar Tánc művészeti Főiskolán
szeretném a ta   nul  má nyaimat folytatni.
Elek Réka az egyik legtehetségesebb ma-
 gyar ifjúsági versenytáncos. Mostani part  -
nerével sorra nyerik a versenyeket. Áp -
ri lisban Kínába, Sanghajba utaznak, két
versenyük is lesz.
Veresegyház mél tán büszke a spor to ló ira,
akik túlnővén a város kereteit, országos
szinten az él me zőny ben, a leg job bak közt
nem zet közi ver se nyeken is ö reg bítik ha -
zánk, Magyarország hír ne vét. Gratu lá -
lunk Elek Rékának! VERÉB JÓZSEF

ELEK RÉKA
Fiataloknak, fiatalokról

ELEK RÉKA eredményei:

Junior I C Latin Országos Bajnokság 3. helyezés (2008)
Felnőtt C Standard Budapest Bajnokság 1. hely (2011)
Felnőtt B Standard Budapest Bajnokság 1. hely (2013)
Ifjúsági Tíztánc Magyar Bajnokság 1. hely (2014)
Ifjúsági Standard Magyar Bajnokság 1. hely (2014)
U21 Standard Magyar Bajnokság 1. hely (2014)
Standard Európa Bajnokság top 21 (2014)
Ifjúsági Latin Magyar Bajnokság 1. hely (2015)
Ifjúsági Standard Magyar Bajnokság 1. hely (2015)
Ifjúsági Tíztánc Magyar Bajnokság 1. helyezés (2015)

„Táncolnék százegy éjen át, s dúdolnám szí vünk dallamát.
Míg az eső csak hull, mintha minden cseppje ütné a zongorát.”

Ki ne ismerné az „Ének az esőben” című amerikai zenés vígjátékot. A film 1952-
ben került vászonra, mondhatjuk azt is, az egyik legbájosabb zenés produk-
ció, amit eddig valaha láthatott a közönség. Él Veresegyházon egy fiatal lány,
érett sé gire készül és táncol „százegy éjen át”. Betölti az életét a ritmus, a tánc. Aki
eddig látta őt, nem feledheti a kecses ségét és a rendkívüli magabiztos tánctudását. 

Fotó: Veréb

Veresegyházon, Ivacsi-tó mellett elegáns környéken,
párhuzamosan a Medvefarmra vezető úttal,

a Fácán utca 21. alatt, 531 m2-es

ÉPÍTÉSI TELEK ELADÓ
ikerház is építhető.

Víz, villany telken belül, gáz, csatorna telek előtt.
Széles utcafront és tágas bitumenút.

Ár: 8,2 M Ft
Telefon: 06 20 9811 335
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Életmód

A gyaloglást bárki, bármilyen életkorban
elkezdheti. Az idősebb korosztály szá -
má ra ez az egyik legajánlottabb mozgás-
forma az úszás és biciklizés mellett.
Idő sebb korban az ízületek már koránt -
sem terhelhetők olyan mértékben, mint
fiatalon, de a rendszeres fizikai aktivitás,
testedzés, sport ellensúlyozza a szer ve -
zet képességeinek romlását, csökkenti a
betegségek kockázatát, illetve a már kia -
la kult betegségben – pl. cukorbetegség,
anyagcsere-betegségek – segít a jobb é -
let minőség elérésében, segít fenntartani
az önálló életvitelhez szükséges fizikai
és szellemi teljesítőképességet. Ezért
idő sebb korban még fontosabb a rend-
szeres testmozgás, a sport.  

A gyaloglás kitűnő választás, de fontos a
térdek és ízületek védelme, vagyis a
meg felelő cipő és a sporttalpbetét. A tá -

vol ságot érdemes fokozatosan növelni.
Az a jó tempó, ha a pulzus nem lépi át a
100-as értéket. A testmozgás intenzitása
legyen mértékletes és rendszeres, hiszen
eredményt csak így érhetünk el. Minden
sporttevékenység előtt fontos a beme le -
gítés. Ennek során több olyan szervrend -
szer működését kell nyugalmi funk ció-
ból munkahelyzetbe hozni, mely a ter-
helések, edzések alapját képezik. Ezek
a mozgató-szervrendszer, a kerin gési
rend szer, a légzőszervrendszer, de még
az idegrendszer is.
A gyalogláshoz szeretnénk egy nagyon
jó lehetőséget ajánlani a Föld Napja hét -
vé géjén a Veresegyházi Tavak Tanösvény
bejárásával egybekötve. A Tavirózsa E gye-
  sület által üzemeltetett tanösvény im már
10 éve várja a látogatókat a vá ros - ban.
Tavaly őszig már több mint 4700-an vet-
tek részt a vezetéseken az óvodás kor -
osztálytól a nyugdíjasig, a hátrányos
helyzetű és sérült gyerekektől a családo -
kon át a szakemberekig. Jártak már itt a
Nemzetközi Pető Intézet sérült gyerme -
kei kerekesszékkel és a felsőzsolcai ár -
víz károsult családok gyermekei is. A he lyi
lakosokon illetve általános iskolásokon
kívül leginkább budapesti általános is -
kolások keresik fel az egyesületet, de
érkeztek csoportok Nógrád megyéből és
Tihanyból is. Két éve Koszovóból ér ke -

zett a tanösvényre egy minisztériumi
szakértői delegáció. 2008 nyarán az Úti-
lapú Hálózattal közösen szervezett nem -
zetközi környezetvédelmi tábor cseh,
fran cia és lengyel diákjai újították fel a
tanösvényt. A tervek szerint idén ta -
vasszal a növényneveket bemutató fa -
táblák felújítása fog megtörténni.
A nyílt városi tanösvény díjmentes bejá -
rására és a gyaloglás technikai rész le tei -
nek megismertetésre sok szeretettel vá -
runk időset és fiatalt 2015. április 25-én
10 órakor. Találkozóhely: a tanösvény
kezdőtáblája (Malom-tó, Tó strand bejá -
rat.) A bejárás kb. 2,5 órát vesz igénybe.

Bővebb információ a tanösvényről:
http://www.tavirozsa-egyesulet.hu/

index.php/tanosveny
A tanösvény túrára bejelentkezni az év
során bármikor lehetséges Rekvényi Ág-
nesnél a +36 30 651 6534 számon.

Bővebb információ a sportolással,
gya log lással kapcsolatban:

GYŐRI RITA ÉS VIGH MERCÉDESZ ROVATA

fittenveresen.hu • 70 311 0955
info@fittenveresen.hu

TAVASZI FRISSÍTŐ SÉTA
A VERESEGYHÁZI TAVAK TANÖSVÉNYEN
– gyalogoljunk együtt a Föld napján egészségünkért,

miközben az éledő természetet csodáljuk!

Márciusi cikkünkben a 21 napos jó szo kás rögzítenivalójaként a napi leg alább
20 perces sétát javasoltuk. Erre szeretnénk áprilisban, a Föld Napi program-
sorozathoz kapcsolódva egy jó alkalmat ajánlani: a Veresegyházi Tavak Tan -
ösvény bejárását.

A jótékonysági Fitten-Veresen Mini-Maraton résztvevői

Hatodik alkalommal
rendezték meg a nemzetközi
kutyafogathajtó Medve kupát
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Ebben a hónapban jobban körüljárjuk a
palántázás művészetét. 
Fontos a talaj előkészítése, a célzott trá-
gyázással ugyanis pénzt takarítunk meg
és kíméljük a környezetet. (A szerves
trágyákat pl. szarvasmarhatrágya, csirke -
trágya, az őszi ásással juttassuk a talaj -
ba, mert a növény számára több hónap
után lesznek felvehetőek az értékes táp -
anyagok.) Ilyenkor tavasszal már csak a
mag ágyat készítjük el, nem ásunk, mert
fontos talajbiológia folyamatokat te he -
tünk tönkre.  Azért ne keseredjünk el, ha
ez ősszel elmaradt, mert kiválóan alkal -
mas tápanyagpótlásra a humusz, a kom-
poszt vagy a NPK összetételű komplex
műtrágya is. 
A homokos területek víz és tápanyag
meg kötésének javítására az ásványi a -
nyag őrlemények alkalmasak: zeolit, al-
gi nit, merolit. A zöldtrágyázás (mustár,
mézontófű) az erős gyökereivel, a sar -
kan tyúka az árnyékolásával és ez által a
talaj tápanyagának szállításával lazítja a
tömörödött talajt, ráadásul elnyomja a
gyomnövényeket. A pillangósvirágúak
(he re, zöldbab, zöld borsó) a gyöke re i ken
élő és nitrogént előállító gyökérbaktériu-
maikkal gaz da gít ják a sovány talajt.
A márciusban elvetett magjainkat is to -
vább kell gondozzuk. Amikor a kis ma gon -
 cok akkorák, hogy két ujjal gond nél  kül
megfoghatók, tűzdelnünk kell ő ket. A pa -
lán ták tűzdelése (átültetése) történhet tő -
zegtálcába, lapos ládába vagy egyesével
tőzeg cserepekbe. A kertészek ezt a mű ve -
letet pikírozásnak is nevezik. A tűzdelő e -
dénybe nagyon laza, nem túl „kövér” talajt
tegyünk, amely azonos arányban érett
komposztból és mosott homokból állhat.
A kis növények ugyanis a kevesebb tápa-
nyagot tartalmazó talajban erős gyö kér ze -
tet fejlesztenek. Mielőtt a növények tűz de -
léséhez vagy átültetéséhez hozzálátnánk,
bőségesen öntözzük meg őket. Ezzel meg -
könnyítjük a munkánkat: a gyökereket
könnyebben elválaszthatjuk a talajtól. 
A kitűzdelt növénykéket tegyük meleg, a
tűző naptól védett helyre, és mindig tart-
 suk őket egyenletesen nedvesen. Ha új
levelek jelennek meg rajtuk, akkor biz  -
tosak lehetünk benne, hogy meg ered tek.
Azokat a zöldségfajokat, amelyeket
hosszabb ideig nevelünk palántaként,
még egyszer át kell majd ültetnünk egy
kicsit nagyobb edénybe. Ilyen zöldség -
féle például a paradicsom és a cukkini.

Onnan tudjuk, hogy elérkezett az újabb
átültetés ideje, hogy a cserép talaját már
keményen, sűrűn átszőtték a palánta
gyökerei. Minden egyéb zöldségfélét
(pél dául a salátákat) kedvező időjárás
esetén közvetlenül kiültethetünk a pa -
lán tanevelő edényből vagy a tőzeg tál cá -
ból a szabadba. Mielőtt azonban vég le -
ges helyükre tennénk őket, óvatosan,
fokozatosan szoktassuk a palántákat új
környezetükhöz. A kertészek ezt úgy
nevezik, hogy „megedzik” a palántákat.
Ennek első lépését már a szobában meg -
tehetjük: ha kint jó meleg van, szellőz -
tessünk egyre gyakrabban. Néhány nap
elteltével a növénykéket egész napra tál-
cástól kivihetjük a szabadba. Válasszunk
ehhez napsütéses, enyhe tavaszi napot!
Ha a zöldségpalántákat melegágyban
neveltük, edzéskor vegyük le az üveg-
fedelet egész napra, és csak este tegyük
vissza. Végül aztán nemcsak napközben,
hanem éjjel is szabad levegőn hagy-
hatjuk a növényeket. A palánták kiülte -
téséhez válasszunk egy borús napot,
vagy palántázzunk estefelé. Azért nem
napközben, mert az erős napsütés gyor-
san elfonnyasztja a kis növényeket. A
fagy érzékeny zöldségféléket csak a má -
jusi fagyosszentek után szabad kiültetni.
Egyes vidékeken azonban május 20.
előtt nem tanácsos az érzékeny fajok
palántáinak kiültetésével kísérletezni.
Kiültetéskor vegyük ki a nedves gyökér-
labdát a cserépből vagy a tőzegtálcából,
és helyezzük bele a lapátkával elő ké szí -
tett mélyedésbe. Ültetéskor mindig tart-
suk egyenesen a palántát és ügyesen
töltsük fel talajjal a körülötte levő lyukat.
Ezután feltétlenül és alaposan meg kell
öntözni a palántát. A vízsugarat irányít-
suk közvetlenül a növény eredeti föld-
labdájára. Ehhez vegyük le az ön tö ző-
kanna rózsáját, hiszen már nem a nö -
vényt magát akarjuk locsolni, hanem a

ta lajt szeretnénk a gyökeréhez tömö -
ríteni. Nagyon fontos továbbá, hogy az
ül tető gödör ne legyen túl kicsi, a palánta
gyökerei nem hajolhatnak vissza és tel-
jes egészében kerüljenek a föld alá. Ha a
palánta gödrébe egy maréknyi érett kom-
posztot, biohumuszt is teszünk, nagy se -
gít séget adunk a növénykének az in du-
 láshoz.
A frissen palántázott növénykék a kiül-
tetést követő első napokban hajlamosak
a kókadásra. Ebben az időszakban tehát
tanácsos megvédeni őket a tűző naptól.
Jól tesszük, ha ponyvával vagy újságpa-
pírral árnyékoljuk őket. Mindig olyan
mélyen ültessük a palántákat a talajba,
amilyen mélyen a palántázás előtt voltak
a vetőágy talajában. Kivétel ez alól a sza  -
bály alól a paradicsom, amelyet jóval mé-
lyebbre is ültethetünk. A paradi csom pa- 
lánta talajba kerülő szárrészén ugyanis
másodlagos gyökerek képződnek, ezért a
növény nem károsodik akkor sem, ha nya -
kig süllyesztjük az ültető gö dörbe.
Palántázás után nyomban terítsünk a so -
rok közé vékony mulcsréteget, hogy
meg   akadályozzuk a talaj nedvességtar-
tal mának elpárolgását. Mulcsréteg kiala -
kítására legalkalmasabb a finomra vá  -
gott, száraz fűkaszálék. Nem felelnek
meg erre a célra a nagy levelek, és az sem
szerencsés, ha nagyon vastag a mulcs -
réteg. Mindkét esetben remek búvóhe-
lyet nyújtunk ugyanis a csigáknak. Ezek
a nedves, sötét helyeken megbújó állatok
pedig nagy előszeretettel fogyasztják
zöldségnövényeinket.
A növénytermesztésnek ebben a szaka -
szában csak óvatosan szabad trágyázni.
Használjunk erősen hígított zöldtrágya -
levet, de azt is csak akkor, ha a palánták
már megeredtek, vagyis már új leveleket
hoznak. Az apróra vágott csalán- és na -
dálytőlevelek különleges mulcsréteget
adnak. A csalán elősegíti a jó humusz kép -
ző dését, a nadálytő pedig – káliumtar tal -
má nak köszönhetően – paradicsom á gyá -
sok borítására ajánlott. Hatására a pa radi -
csom csodálatos gyorsasággal in dul majd
fejlődésnek. Mindkét növényt ker tünk
olyan részére ültessük, ahol figye lem mel
kísérhetjük és ha kell, kor lá toz- hatjuk a
szaporodásukat. Tegyük ő  ket például a
komposzt halom szélére, vagy termesz -
szük a nadálytövet és a csa lánt a zöldtrá-
gya készítésére használt edény körül.
Következő írásunkban a díszkerttel és a
gyepápolással foglakozunk. 

BORS ANITA

EZ NEM ZÖLDSÉG!
KERTI TANÁCSOK
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Újabb elismerések a GE-nek!
A 2014-ben elnyert rangos „Családbarát Munkahely” díj után újabb elismeréseket kapott a General Electric (GE) Power
& Water üzletága, Veresegyházon ismertebb nevén: a „nagy GE”. A „Fogyatékosság-barát Munkahely” és a „Visszafo-
gadó Munkahely” díjak egyértelműen visszajelzik a szakma pozitív elismerését a GE munkaerőbarát hozzáállásának. 

Mint Szabó Andrea HR Operations Leader érdeklődésünkre
elmondta, a „Fogyatékosság-barát Munkahely” elismerés ko-
rábbi kiírásának célja az álláskereső fogyatékkal élő emberek
és a foglalkoztatásukra nyitott munkáltatók egymásra találásá-
nak támogatása volt. Az elismerést minden évben az Emberi
Erőforrások Minisztériuma, az Amerikai Kereskedelmi Ka-
mara, a Szövetség a Kiválóságért Közhasznú Egyesület és a
Salva Vita Alapítvány közösen adja át a pályázati feltételeket
sikeresen teljesítő munkáltatóknak. 2014-ben már 45 szer -
vezet rendelkezett „Fogyatékosság-barát Munkahely” logóval,
melyet egy pályázattal 2 évig lehet használni, ez utána meg -
újítható. A GE hisz a sokszínűségben, abban, hogy a kihívá-
sokra egy sokszínű, tagjai kölcsönös tiszteletére és bizalmára
építő társaság és társadalom sokkal jobb és gyorsabb válaszo -
kat tud adni.

A GE-nek a díjért rövid, alig három hónap alatt máris be ve -
zetett, és hosszú távú, két éves vállalásokat kellett tennie. A
leg fontosabb, hogy a jelenleg is alkalmazott megváltozott mu -
nkaképességű munkavállalóik létszámát közel duplájára eme-
lik. Ehhez átvizsgálták bizonyos munkakörök munkaköri le -
írá sait és egyes részfeladatokat önálló munkává emelve, le -
hetővé vált a fogyatékossággal rendelkezőkhöz történő iga -
zítása (például: ülőmunkás munkahelyi kialakítással) és
kü lön kapcsolattartót jelöltek ki a munkavállalók ügyes-bajos
dolgainak intézésére. Mindeközben a vezetők úgynevezett
„ér zékenyítő tréningeken” vettek részt, ahol megismerhették,
hogy milyen fogyatékosságok léteznek, azok jellemzőit, rá -
világítottak bizonyos előítéletekre, amelyek a emberekben él-
het nek a megváltozott munkaképességű emberek foglal koz -
tatásával kapcsolatban, illetve megtanulhatták hogyan tudják
beilleszteni őket. 
Azt kérdésünkre Szabó Andrea is kiemelte, hogy mindez nem
feltétlenül járt hatékonyságvesztéssel, a munkatársak pedig
pozitívan értékelik, hogy azoknak is nyújtanak lehetőséget,
akik hátrányosabb helyzetben vannak elhelyezkedés szem-
pontjából, mint ők. 
Egy másik fontos cél, hogy családbarát munkahelyként támo-
gassák a kisgyermekes munkavállalók visszaintegrálását a vál-

lalat tevékenységébe. A „Visszafogadó Munkahely Díjat” kü -
lön hitelessé teszi, hogy az arra történő nevezés nemcsak a
vállalat irányából indult meg, hanem a GE munkavállalói is
jelölték cégüket erre az elismerésre. 
A rangos díj elnyeréséről egyébként a JÓL-LÉT Alapítvány
2015. március 9-én rendezett szakmai konferenciáján kapott
tájékoztatást a közvélemény, maga az átvétel pedig majd a
NÓRA-HÁLÓZAT (országos gender tudatos munkaerő-piaci
tanácsadó hálózat) gödöllői tagszervezetének helyi rendez vé -
nyén történik meg április 14-én. 
A Veresi Krónika februári számában már részletesen írtunk
arról, hogy mit tesz a GE annak érdekében, hogy segítse
munkavállalóit a családi és magánélet összeegyeztetésében,
most csak a legfontosabb elemeket emeljük ki: folyamatos
kapcsolattartás, tréningek, rugalmas munkaidős megoldások,
családbarát iroda kialakítása, családi rendezvények.
Bár a díjak ugyancsak jó visszaigazolások, a lényeg az, hogy
a hozzájuk vezető útból kölcsönösen profitál munkaadó és
munkavállaló. És persze, nem utolsó sorban Veresegyház
városa is, amelynek neve ilyen összefüggésben is nagyon pozi -
tívan cseng az üzleti életben.

KOVÁCS PÉTER
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FELHÍVÁS!

JÁTÉKOS ÜGYESSÉGI
SORVERSENY!

Cégek, intézmények, baráti és egyéb
kö zösségek 10 fős (vegyes) csapatainak
nevezését várjuk a speciális felkészülést
nem igényelő játékos ügyességi vetél ke -
dőre. Csupa móka és kacagás. 

HELYSZÍN:
Mézesvölgyi Iskola tornaterme.

IDŐPONTJA:
2015. május 9. (szombat) 9.00 órától 
A feladatokat, valamint a lebonyolítás
részletes leírását a benevezett csapatok -
nak megküldjük.

NEVEZÉSI HATÁRIDŐ:
2015. április 30. 16.00 óra.

NEVEZÉSI CÍM:
sportreferens@veresegyhaz.hu

Nevezési lapok letöltése
a www.veresegyhaz.hu weboldal

SPORT menüpontjából!
BŐVEBB INFORMÁCIÓ:

Baranyó Csaba 20 9749 686

KÉT EZÜST – ÉS KÉT BRONZÉREM!
A 36. Pest megyei nyílt országos egyéni
sakk verseny sorozat 4. fordulóját 2015. feb -
ruár 28-án Szadán, a Székely Bertalan Ál-
talános Iskolában rendezték. A ver se nyen
összesen 60 sakkozó indult, köztük 20 fő a
Fabriczius József Általános Isko lából.
Eredményeink:
I. korcsoport – FIÚ: 5. Voith András
II. korcsoport – FIÚ: 8. Horváth Ákos
II. korcsoport – LÁNY: 2. Székely Júlia, 3.
Ródler Kinga, 4. Konkoly Panna, 5  Por-
tik Boglárka, 6. Gubrán Alexandra.
III. korcsoport – FIÚ: 6. Tibenszki Milán

III. korcsoport – LÁNY: 2. Nádasi Kinga,
3. Székely Borbála
A záró, ötödik forduló előtt, az összetett ver -
senyben Voith András (Fiú I. korcsoport) a
2., Székely Júlia (Lány II. korcsoport) a 2.,
Ródler Kinga (Lány II. kor cso- port) a 3.,
Székely Borbála (Lány III. kor csoport) a 3.
helyen áll. BREITENBACH ZOLTÁN SAKKTANÁR

A SPORTCSARNOK NYOMÁBAN
• Interjú Pásztor Béla polgármesterrel •

Polgármester Úr! Januárban a „Város
Ér de mes Sportolója Díj” átadási ünnep -
sé  gén a város sporttársadalma öröm-
mel fogadta bejelentését, hogy sport  -
csarnok épül – a választási ciklus vé -
géig négy is – a városban. Ehhez képest,
az ez évi költségvetésben egy 70 millió
forintos tétel sze repel ezen a címen?
Igen. A ciklus végéig négy sportolásra al-
kalmas tornaterem, munkacsarnok épül.
Ez a 70 milliós tétel a volt vasöntöde épü -
le tének (a Budapesti úton a CBA épü le -
tével szemben, a körforgalom mellett) fel -
újítási munkálatainak tervezett költsége.
Megújul a tetőszerkezet a villamos-, a víz,
az elektromos hálózat, kicseréljük az ab -
la kokat és megújul a padozat is, öltözőket
alakítunk ki.

Azt hallani, hogy az újonnan épülő
temp lom szobrait ebben a csarnokban
faragják majd a szobrászok?
Valóban, de az a felújítási munkálatokat
– a padozat kivételével – nem zavarja.
Párhuzamosan lehet dolgozni.
Mekkora méretű sportfelületet lehet eb -
ben a csarnokban kialakítani?
Az épület mérete 40×20 m. Ebből a Mé -
zes völgyi tornateremhez hasonló küz dő -
tér alakítható ki. Tudjuk, hogy nem ver  -
seny pálya méret, de az edzésekhez szük-
séges teremgondokon javít.
Mikor vehetik birtokba a csarnokot a
sportolók?
Reményeim szerint 2015 szeptembe ré ben. 
Már nagyon várjuk!

BARANYÓ CSABA

SAKK

FUTÓFESZT

ISKOLAI SPORT – KOSÁRLABDA

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

A Fabriczius József Általános Iskola ta -
nulói idén először vettek részt a Magyar
Kosárlabda Szövetség által rendezett és
támogatott B33 elnevezésű streetball
diák olimpiai versenyen. 
A Pest megyei selejtezőn, Törökbálin-
ton, 26 csapat indult. Szép játékkal, jó
vé de kezéssel, gyönyörű kosarakkal
csapa tunk a 7. helyen végzett. 
A csapat tagjai: Borsodi Máté József,
Dömötör Márton, Kocsis Gergő és Kocsis
Olivér. 

Felkészítő tanár: ERDITCZKY KRISZTINA

SPORTTAL KAPCSOLATOS
HÍRE, KÉRÉSE, KÉRDÉSE VAN?
Keresse BARANYÓ CSABA rovatvezetőt!
E-mail: sportreferens@veresegyhaz.hu

Telefon: 20 9749 686
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NŐK • Létszám: 109 fő
Korcsoport hely név születés település

1953. és előbb 1. Tóthi Margit 1951. Erdőkertes
(61 és idősebb) 2. Bognárné Sóki Julianna1940. Veresegyház

3. –
1954–63. 1. Vigh Eleonóra 1961. Veresegyház
(51–60 évesek) 2. Tilingerné Gerle Ilona 1957. Érd

3. Kovács Bertalanné 1962. Veresegyház
1964–73. 1. Muhari Gabriella 1968. Veresegyház
(41–50 évesek) 2. Lipták Ildikó 1972. Szada

3. Wégner Ilona 1968. Veresegyház
1974–83. 1. Helembai Tímea 1978. Sződ
(31–40 évesek) 2. Porkoláb Edit 1976. Veresegyház

3. Takács Laura 1976. Veresegyház
1984–95. 1. Csáji Anna 1993. Veresegyház
(19-30 évesek) 2. Csapó Melinda 1993. Veresegyház

3. Héjas Barbara 1994. Veresegyház
1996–99. 1. Csáji Boglárka 1997. Veresegyház
(V.–VI. kcs.) 2. Kasza Bianka 1997. Veresegyház

3. Gárdos Lili 1998. Veresegyház
2000–2001. 1. Kovács Réka 2001. Őrbottyán
(IV. kcs.) 2. Lengyel Rebeka 2001. Veresegyház

3. Tomes Noémi 2001. Veresegyház
2002–2003. 1. Csányi Zsófia 2003. Veresegyház
(III. kcs.) 2. Bunda Bíborka 2003. Veresegyház

3. Pataki Anna 2003. Őrbottyán
2004–2005. 1. Ferencz Janka 2005. Mogyoród
(II. kcs.) 2. Portik Boglárka 2005. Őrbottyán

3. Gál Tímea 2004. Sződ
2006–2007. 1. Baranyai Zsófia 2006. Veresegyház
(I. kcs.) 2. Liszicsán Sára 2007. Veresegyház

3. Saáry Gerda 2006. Veresegyház
2008. és később 1. Csárádi Helga 2008. Őrbottyán
(óvodások) 2. Csárádi Luca 2008. Őrbottyán

3. Vass-Szabó Tánya 2008. Gödöllő  

FÉRFIAK • Létszám: 129 fő
Korcsoport hely név születés település

1954–63. 1. Gindele Tibor Pál 1961. Veresegyház
(51–60 évesek) 2. Helembai László 1956. Sződ

3. Borsodi Oszkár 1957. Veresegyház
1964–73. 1. Szakmáry Sándor 1968. Veresegyház
(41–50 évesek) 2. Hócza Attila 1971. Veresegyház

3. Lőrincz János 1967. Veresegyház
1974–83. 1. Szűcs Lajos 1974. Veresegyház
(31–40 évesek) 2. Id. Gál András 1977. Sződ

3. Varga Zsolt 1974. Veresegyház
1984–95. 1. Bíró Gergő 1991. Veresegyház
(19–30 évesek) 2. Gyebrovszki Balázs 1991. Veresegyház

3. Csáji Botond 1995. Veresegyház
1996–99. 1. Palkovics Áron 1996. Gödöllő
(V.–VI. kcs.) 2. Ferencz Ábel 1999. Mogyoród

3. Kaposi Máté 1998. Szada
2000–2001. 1. Vajkovics Ferenc 2001. Veresegyház
(IV. kcs.) 2. Ferencz Domonkos 2001. Mogyoród

3. Krenedits Ferenc 2000. Veresegyház
2002–2003. 1. Portik Botond 2002. Veresegyház
(III. kcs.) 2. Kaposi Márton 2002. Szada

3. Rudolph Bence 2002. Veresegyház
2004–2005. 1. Bálványosi Szilárd 2004. Gödöllő
(II. kcs.) 2. Varga Gergő 2005. Veresegyház

3. Zsoldos Levente 2004. Veresegyház
2006–2007. 1. Zsoldos Andor 2007. Veresegyház
(I. kcs.) 2. Ifj. Gál András 2006. Sződ

3. Fekete Ákos 2007. Veresegyház
2008. és később1. Ferencz Ágoston 2008. Mogyoród
(óvodások) 2. Pelhős Vince 2008. Veresegyház

3. Szabó Kornél 2010. Veresegyház

Közel 300 futó indult az egyéni
és váltó ka  tegóriában az 1848
méteres távon meg  rendezett már-
cius 15-ei hagyo má nyos ut cai futó-
versenyen. A nemek ará nyát te   kintve a
férfiak voltak egy ki csit aktívabbak. Az e -
gyéni futásban tizen egy kate gó riában,
míg a vál tóknál három ka te góriában hir -
dettek győz  test. Külön jutalmaz ták a szer  -
vezők a legfiatalabb és a legtapasz tal tabb
indulókat, valamint a ne  menkénti abszo -
lút első he lye zetteket.
Nagyszerű futóélmény volt! A díjki osz -
tás előtt, közben és után pedig tombola,
tom bola és tombola! Megszámlálhatat-
lan mennyiségű ajándék, minden részt -
ve vő nek jutott belőle!
A város futótársadalma nevében sze ret -
nénk megköszönni Morvai László úrnak
és hosz szú éveken át a szervezésben se -
gí tők nek, – Csányi Éva, Ferencz Éva, Föl -
di Krisztina, Ko vács Zsuzsa, Lipták Il di-
kó, Dr. Szász né Nyá rádi Zsuzsa, és Szu-
kics Krisz  tina – se gí tőknek élükön Lenc-
sés Csaba úrral áldozatkész munkájukat.
Na gyon sajnáljuk, hogy Morvai úr már a
ké  sőb bi ek ben nem kíván a futóver se nyek
szer ve zésével fog lal kozni, egy ben kö  szön  -
jük, hogy ilyen népszerű és jól be  járatott
rendezvényt hagyott örökül ránk. Megpró -
báljuk hasonló színvona lon tovább vinni a
futóversenyek megszer  vezését.

Hálás köszönet Szalma Róbert
úrnak, a Váci Mihály Művelődési Ház
dolgozóinak, a Városőrségnek, a városi
rendőr ség  nek, a Veresi Futókör tagjainak
a se  gít séget, Gyulai László úrnak a fela-
ján lott ajándékokat, a Százhalombatta
triatlon szakosztályának pedig a felfúj -
ha tó rajt- és célkaput.
A váltófutás eredményei:
100 év fölötti kategóriában (a váltótagok
összeadott életkora szerint):
1. helyezett: a CSONT váltó. Tagjai: Pre-
ho  da Csaba, Ertlinger Mihályné, Boga
György.
51-100 év közötti kategóriában: 1. he lye -
zett: A VASZKÓK csapata: Vasz kó Ger gő,
Vaszkó Szabolcs és Vaszkó Kristóf.
2. helyezett: A MÁJLI csapata: Czuczor
Zol tán, Czuczor Enikő és Vas Dóra Sa rol ta.
3. helyezett: A HEGYALJA csapata: Sza -
bó Panna, Szabó Kornél és Szabóné Ba -
log Erzsébet
51 éves korig: 1. helyezett: A GOMBO -
SOK csapata: Gom  bos Dalma, Gombos
Barnabás és Gombos Boldizsár.
2. helyezett: A VKKC csapata: Sztojka Nó -
ra, Kadók Nikolett és Boga Zsu zsan na.
3. helyezett: A BOCIK csapata: Kaincz
Ádám, Kaincz Zsófia és Orbán Virág.

CSONT VÁLTÓK

Abszolút elsők – Csányi Zsófia
(2003. Veresegyház) és

Palkovics Áron (1996. Gödöllő)

A LEGTAPASZTALTABBAK
– Bognárné Sóki Julianna (1940.
Veresegyház) és Ferschl Gábor

(1954. Veresegyház)

A LEGIFJABB INDULÓK – Kovács Luca,
Doszpoly Lotti (2009. Veresegyház) és

Mayer András, Szabó Kornél, Vas Benedek
(2010. Veresegyház)

GOMBOSOK CSAPATAVASZKÓK CSAPATA

SZÉP IDŐ ÉS REKORD NEVEZÉS
A CSALÁDI FUTÓNAPON!

MÁRCIUS 15-i CSALÁDI  FUTÁS
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LABDARÚGÁS 

ORSZÁGOS DIÁKOLIMPIA
ORSZÁGOS ÚSZÓ DIÁKOLIMPIA GYŐR AQUA SPORT

CENTRUM, 2015. március 8.
Eredmények: I. kcs. 50 m lány gyorsúszás: Cseh Zsófia 12. hely
III. kcs. „A” KATEGÓRIA 4×50 m gyorsváltó fiú: 13. hely. (Ka-
posi Márton, Kádár Máté, Portik Botond, Tóth Márton) 
III. kcs. „B” KATEGÓRIA 50 m mellúszás: Szelényi Dóra 4. hely
4×50 m lány gyorsváltó: 1. hely (Dalanics Fanni, Molnár
Kinga, Nagy Eszter, Szelényi Dóra)

IV. kcs. „A” KATEGÓRIA 4×50 m fiú gyorsváltó: 12. hely (Ka -
pitány Csongor, Krenedits Ferenc, Sinkó Dávid, Vajkovics Ferenc)
IV. kcs. „B” KATEGÓRIA 100 m gyorsúszás: Oláh Zsófia 8. hely
Felkészítők: Csombor Zoltán, Hegedüs Gabriella, Csombor
Renáta, Csombor Barnabás, Csomborné Halmai Ágnes
VI. kcs. „B” KATEGÓRIA 100 m hátúszás: Alkonyi Kristóf 1. hely
100 m gyorsúszás: Király Anna 5. hely
Felkészítő: Csombor Renáta

ÚSZÁS

Sport

ELSŐ HAZAI MECCS VERESÉGGEL!
Kazincbarcika ellen kezdte a tavaszi idény hazai mérkőzéseit
a VVSK NB-III-as labdarúgó csapata. A kellemes idő ellenére
elég kevesen voltak kíváncsiak a mérkőzésre. A jelentősen áta-
lakult csapatban nagy volt a bizonyítási vágy, a fiúk sokat fu-
tottak, jól játszották meg a középpályát, de a kapu előtt nem
volt befejező ember. A bennmaradás esélye még mindig adott,
ahhoz viszont gólokat kellene rúgni. Reméljük sikerül! 
Labdarúgó Szakosztály – Felnőtt (NB.III. Keleti csoport)
Jászberényi FC – Veresegyház VSK 2 - 0
FC Hatvan – Veresegyház VSK 1 - 0
Veresegyház VSK – KBSC FC 0 - 2 

Március 14-én Kecskeméten az Országos Mezei Futóbajnok-
ságon a serdülők között  4,5 km-es távon a  Vajkovics Ferenc,
Ferencz Domonkos, Jankov Máté összeállítású csapatunk
aranyérmet szer zett!
Egyéniben Vaj ko vics
Ferenc 3., Fe rencz
Domonkos 20., Jan -
kov Máté pedig a 21.
helyen ért célba. 6
km-es távon az ifjú -
sá giaknál Ferencz
Á bel a 13., juniorok -
nál Palkovics Áron a 15. he lyen ért célba.
TOVÁBBI EREDMÉNYEK
Február 28. Atlétikai Fedett pályás Junior OB Budapest
Palkovics Áron 800 m-es síkfutásban ezüstérmes, Ferencz
Anna 4., míg 3000 m-en Ferencz Ábel 7. helyen végzett.
Március 5. Bácsalmási Péter Emlékverseny Budapest
Távolugrás: 1. helyezett: Filep-György Dominik, 3. Tibenszki
Milán. 50m-es síkfutás: 1. helyezett: Filep-György Dominik, 3.
Kapo si Márton. 
Batizi Emese, Ferencz Janka, Gombos Boldizsár, Sulyán
Alexa, Túri Csenge és Varga Dóra a náluk idősebbek között
versenyezve kiválóan helytálltak, egyéni csúcsokat elérve
szép helyezéseket értek el 50 m-es síkfutásban illetve távolug -
rásban.                                                      EDZŐ: SZALMA RÓBERT

ATLÉTIKA

CSAPAT ARANYÉREM
a 107. Országos Mezei Futóbajnokságon!

VÍVÁS

VERESI „VB” ÉRMEK A VÍVÓKNÁL!
Egyelőre a megszerzett „VB” érmek még nem világbajnokságon
nyert medálokat jelentenek, hanem csak vidékbajnokságon
nyert dobogós helyezéseket. A gyermekek azonban szeretnek
ezzel a kis egyezőséggel viccelődni, illetve bízunk ben ne, hogy
hamarosan elérhető közelségbe kerül a világbaj noksági részvé-
tel is, így büszkén hangoztatjuk „VB” eredmé nyeinket. 
Márciusban Szolnokon rendezték meg a vidéki vívó egye sü letek
versenyzői számára az idei bajnokságot, ahol a veresi vívók –
most elsősorban a fiúk – remekül szerepeltek. A há rom napos
rendezvényen több utánpótlás korosztályban rendeztek egyéni-
és csapatversenyeket. Az első napon Nagy Ba lázs a gyermek ko-
rosztályban szerzett ezüstérmet úgy, hogy az egész napi
küzdelmek során, csak a döntőben, szoros mérkőzésen maradt
alul. Balázs másnap az egy évvel idősebbek között is remekül
vívott és az ötödik helyet szerezte meg. Öccse Nagy Nándor, a
legkisebbek között nagyon szép vívással az előkelő 3. helyet
érte el. A verseny harmadik napjára maradtak a legidősebb
serdülő korosztályú vívók, ahol teljes volt veresi fölény. Az
egyéni versenyben a döntőbe jutott 8 versenyző közül 3 veresi
vívó volt, sőt az első helyért is házi döntőt vívott Sallay Zsom-
bor és Szakmáry Nándor, Gödény Kornél 5. helyen végzett. 
Az egyéni verseny után kezdődött a csapatverseny, ahol a
veresi fiúk esélyt sem adva más egyesület vívóinak  magabiz-
tosan nyerték a bajnokságot és ezzel a dobogó csúcsán zárták
a versenyt és a napot. A csapat tagjai: Gödény Kornél, Sallay
Zsombor, Szabó Márton, Szakmáry Nándor.

EDZŐK: BESZÉDES ZOLTÁN, SALLAY ATTILA, SZAKMÁRY SÁNDOR

2015. MÁRCIUS 14. • BUDAPESTEN PALOTA KUPA
A versenyen több mint 100 karatéka vett részt.
Egyesületünk tanítványai az alábbi eredményeket érték el:
6-7 éves fiú kategória: Kiss Roland - Shikodachi 3. hely; Samu András
- Shikodachi 3. hely
6-7 éves lány kategória: Koczka Liza - Shikodachi 3. hely
8-9 éves fiú kategória: Zombor Dávid - Kata 1. hely; Sziva cs kumite 3.
hely; Alpár Ádám - Kata 3. hely; Szivacskumite 3. hely; Horváth
Lóránt - Kata 3. hely; Szivacskumite 3. hely; Tegze Máté - Kata 2. hely;
Szivacskumite 3. hely; Végh Zsombor - Kata 2. hely; Szivacskumite 3.
hely; Reuss Domonkos - Kata 3. hely; Szivacskumite 2. hely
8-9 éves lány kategória: Kamarás Petra - Kata 1. hely; Szivacskumite 3. hely
10-11 éves fiú kategória: Végh Zétény - Kata 2. hely
10-11 éves lány kategória: Belák Maja - Kata 3. hely; Szivacskumite 2. hely
12-13 éves lány kategória: Őrsi Eszter - Kata 3. hely; Tóth Eszter -
Kata 3. hely SZALAY ZSOLT

KARATE
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KOSÁRLABDA BRONZÉREM A TERÜLETI DÖNTŐN!
A Kálvin Téri Refor  mátus Általá nos Is kola az el múlt tan év ben
kapcsolódott be a diákolimpiai ver senyek küz del mei be. Ebben
a ta nítási évben a kosárlabda körzeti ver seny megnye ré sét kö -
ve tően a IV. kor csoportos fiúk bejutottak a területi döntőt játszó
csapatok közé, ahol két kemény ellenfelük volt a Szentendrei
Katolikus Iskola és a gödöllői Hajós Alfréd Általános Iskola kép -
visele té ben. Teljesítményükre, a területi döntőn elért 3 helye -
zé sükre, nagyon büszkék vagyunk, mivel iskolánkban ko sár-
 labda gyakorlásra, foglalkozásra – tornaterem hiányában – csak
tavasszal és ősszel, amíg az időjárás engedi, van lehetőségünk. 
És akik a sikert kihar-
colták: Major Botond,
Kis Máté András, Szíj
Dániel Kristóf, Fukk
Áron Hosszú Norbert,
Vágási Lio nel Bence,
Ger gely Mátyás, Fe -
ke  te Bence, Kiss Nán -
dor, Bóka Péter, Pé csi
Gergely, Szabó Botond. 

TORNA – HÁROM CSAPAT A BUDAPESTI ELŐSELEJTEZŐBEN!
A diákolimpia szertorna versenyein először vettek részt csapa -
taink és mindjárt a Pest megyei döntőről 3 csapatunk is a Bu-
dapesti előselejtezőig jutott. A verseny során a lányok ugrásban,
talajon és gerendán, míg a fiúk talajon, ugrásban és gyűrűn mu-
tatták be gyakorlataikat, amit természetesen pontoztak. A sze -
ren ként legjobb négy-négy versenyző pontszámát összesítik,
utána az egész csapat eredményét összegzik és így kapjuk meg
a csapat összes pontszámát. A II. korcsoportban a lányok –
Dankó Regina, Hammerl Lara, Kiss Enéh, Major Dóra, Ódé Esz -
ter, Somody Szonja, Varga Lilla Debóra és Villányi Nikolett –
jutottak tovább. A III. korcsoportban a lányok – Ádám Alexand -
ra, Barzsó Léna, Bors Lili, Hangai Boglárka, Matécz Anna,
Mádi-Szabó Lilla, Orbán Csenge, Szekér Alíz Petra – és a fiúk is
– Benkő Mátyás, Györe Botond, Horváth Vitéz Adorján, Novot-
níj Sebestyén, Papp Máté, Szabó Bogdán, Varga Vince – tovább
jutottak.  Nagyon jó érzés volt látni, hogy ilyen rövid idő alatt
milyen sokat tudnak fejlődni a gyerekek. Természetesen van
még min javítanunk, de úgy gondolom ez természetes.

SZABÓ-AMBRUS VERONIKA

KÁLVIN TÉRI REFORMÁTUS ÁLTALÁNOS ISKOLA TESTNEVELŐ

DIÁKSPORT A REFORMÁTUS ÁLTALÁNOS ISKOLÁBAN

Március 8-ával kezdetét vette az idei
akrobatikus rock'n' roll ver seny
sze zon. A Rockin' Board TSE tán-
cosai remek formá ban, kiváló ered-
ményekkel zárták az első meg mé -
rettetést. Minden táncosuk döntőbe
jutott. Harmadik he lye zést ért el a
Vass Máté és Helembai Boglárka pá -
rosa children páros ka te góriában.
Míg a Mirage nevű junior nagyfor-
má ció és a Voyage nevű serdülő
nagy formáció is egyaránt az első
helyen végzett. FARKAS GERGELY

8 CSODÁLATOS PÁROS,
9 ARANY, 4 EZÜST, 1 BRONZ!
Fantasztikus eredmények a Pest
M egyei Régió Területi Táncbaj nok-
ságon!
Sway Sporttánc Egyesület táncosai
március 7-én a Budapest és Pest
Me gyei Régió Területi Bajnoksá-
gon kiváló teljesítményt nyújtva az
alábbi szép eredményeket érték el:
Szabó Zsolt & Ónodi-Szabó Valéria
Senior Open kategóriában, Latin táncokban I. hely, Standard
táncokban II. hely, Veréb Dániel & Kovács Tímea Ifjúsági kor -
osztály, C osztály, Standard I. hely; Bacsik Bence & Hári Niko-
lett Junior II korosztály, D Latin I. hely, C Standard I. hely
Karikó-Tóth Tamás & Száraz Evelyn Felnőtt A Standard I. hely,
A Latin 3. hely; Tejeda Tamás & Nyitrai Edina Felnőtt S Stan-
dard II. hely; Belucz Levente & Koczó Florina Gyermek II D
Standard I. hely, Latin I. hely;
Szabadidősport Területi Bajnokság:
Réthelyi Botond & Réthelyi Virág Ifjúsági Standard I. hely,
Latin II. hely; Varga Nándor & Szántó Luca Junior Standard I.
hely, Latin II. hely.                                            FISCHER MARIANN

TÁNC

AKROBATIKUS ROCK AND ROLL

AIKIDO

Sway Sporttánc Egyesület 

SIKERESEN VIZSGÁZTAK
A VERESI AIKIDOKÁK

Az aikido egy verseny nélküli japán
harc művészet, mely az önvédelmen túl

életfilozófia is, ahol a támadóban nem
az ellenfelet, hanem az önmagunk tö ké -
le tesítését segítő személyt látjuk. Márci -
us 8-án övvizsgát is magába foglaló
edző  nap volt Veresegyházon a Ki Mű vé -
szetek Egyesülete (KiME) szer ve zé sé -
ben. A vizsga során a gyerekek be mu -
tatták az adott fokozat technikáit, továb -
bá elméleti, erőnléti és küzdő felada-
tokat hajtottak végre. Az edzőtábort a
Nemzeti Aikido Szövetség-Magyar or -
szág (NASZM) technikai igazgatója,
sensei Márton Imre 5 danos mester ve -
zette, pusztakezes és fegyveres támadá-
sok elleni leszorítás és dobás tech -

nikákat bemutatva. A vizsga „dankollé -
gi um” előtt történt, mely a gyerekek szá -
mára nagy motivációt jelentett, hiszen
helyi környezetben, de mégis „idegen”
instruktorok előtt kellett bizonyítani
felkészültségüket, ahol mindenki a tu dá -
sa legjavát nyújtotta. Közülük Álló Ra -
móna (5 kyu) és Nagy Boglárka (6 kyu)
külön dicséretben részesültek. További
sikeres vizsgát tettek: 5 kyu Cseri Ger -
gely, Zsigmond Bence; 6 kyu Damján
Dá niel, Németh Petra Tünde; 7 kyu Páli
Levente Gábor, Varga Labóczki Vazul.

PINTÉRNÉ GAZDAG ANETT • 70 388 8716
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Sport
KICK-BOX

KEZDŐ VERSENYZŐINK
REMEK SZE REPLÉSE

2015. 03. 21. • Kelet Kempo nyílt harc -
mű vészeti verseny.
6 év alatti korcsoport, light contact sza -
bály rendszer Lindert-Nyári Benedek (4
é ves), arany érem, 8 év alatti  lány kor  -
cso port, Tar Petra Magyar bajnoki cím,
Vas Noémi második hely.
Fiú 8 év alatt, Németh Ármándó első
hely, Ferenczi Márk és Ferenczi Dani
má sodik helyezés, Ferenczi Krisztián
első helyezés.
Pécsi Ákos,  Hiripi Ádám, Ribai Ádám
10-12 éves korosztályban kezdő ver seny -
zőket meghazudtoló módon ver se nyez -
ve, dobogós helyen végeztek.
Válogatott versenyzőink a dobogó leg-
magasabb fokán állhattak. Kiemelkedő
teljesítményt nyújtott Balázs Bence.

2015. 03. 22-én • Esztergom Kertvárosi
nyílt Nemzetközi Gála
Kunya Noel light-contact szabályrendszer-
ben, magabiztos versenyzéssel első hely.
Sallay Bence, Bordás Annamária, Schaf-
fer Csaba K1 szabályrendszerben szin-
tén aranyéremmel zárt, Baros Tamás K1
szabályrendszerben sérülés miatt, Ka -
kuk Szabolcs, Kiss Levente, Vas No émi,
light-contact szabályrendszerben a do -
bo gó második fokára állhattak fel. Al ko -
nyi Anna, Györe Bendegúz bronz érmet
nyert, Pécsi Ákos és Szabó Hunor pedig
a 4. helyen végzett.
19 induló egyesületből, csapatunk, csa -
pat versenyben az értékes 4. helyet sze -
rezte meg!                    EDZŐ: PAPP ATTILA

KÉZILABDA
Kiigazítás: A márciusi lapszámban a
Veresegyházi VSK kézilabda szakosztály
U9 korosztályának tévesen jelent meg a
TREFF 07 SE elleni bajnoki mérkőzés
végeredménye! A helyes eredmény:
TREFF 07 SE – Veresegyház VSK 17-17
A hibáért elnézést kérünk!
Eredmények Felnőtt (Pest megyei bajn.)
Veresegyház VSK – Gödöllői SK 40-34
Tápiószele SC – Veresegyház VSK39-23
Veresegyház VSK – Albertirsa SE 33-26
Veresegyház VSK – Tököl KSK II. 42-17

Junior (Pest megyei bajnokság)
Veresegyház VSK – Albertirsa SE 36-29
Veresegyház VSK – Tököl KSK II. 31-19 
U12 (Orsz. Gyerekbajn. Pest megy. régió)
Veresegyház VSK – Budakalász SC 30-8
Solymári SC – Veresegyház VSK 20-20
Veresegyház VSK – Szentendrei KC 17-29
Mogyoródi KSK – Veresegyház VSK 22-26
U9 (Orsz. Kisiskolás Bajn. Pest m. régió)
Váci KSE – Veresegyház VSK 21–12
Veresegyház VSK – Farkasvár DSE 16-20

A GALAXIS VSE Budapest Kerület I. és II.
osztályában játszó felnőtt csapatai igen
sikeresen szerepeltek a 2015 téli-tavaszi
szezonban. Az  I. osztály 2. csoportjában
szereplő GALAXIS VSE I. Hé regi, Hiriczkó,
Sztranyan, Letanóczki összeállítású csapat
a bajnoki tabella 3. helyén, a II. osztály 1.
csoportjában sze replő GALAXIS VSE III.
Eszenyi, Drozd, Király, Komáromi, Már-
ton, Sárosdi, Szán tó összetételű csapat a 4.
helyen, míg a II. osztály 2. csoportjában
szereplő GALAXIS VSE II. Bohus, Molnár,
Mókus, Szuhanyik,Vajda képviselte csapat
a bajnokság 2.helyén áll. Az utánpótlás is
kivette részét a sikerekből. 

Március 21. Kiandra Kupa Budapest
Kicsik korosztályában: 1. Letanóczki
Dalma (Galaxis AK). Dalma ezen a ver -
se nyen 2 kislány mellett 22 fiút utasított
maga mögé, remek, bátor és taktikus
játékkal, a döntőben a  korábbi verseny
első helyezettjét győzte le izgalmas nagy
mérkőzésen 3:2-re! Nagyok: Vígaszág: 2.
Cserey Bálint (Galaxis AK) 
Pingpongház Kupa Budapest
Haladók: 2. Cserey Bálint (Galaxis AK) 
Nagy Jenő asztalitenisz verseny Karcag
U13-as korosztály: 1. Cserey Bálint
(Gala xis AK) 

EDZŐ: LETANÓCZKI ISTVÁN

JUDO

Február 28. • Diákolimpia • Nemesvámos
Aranyérmes: Parádi Barnabás, Németh
Szabolcs, Jakab Kata és Ballon Andrea.
Ezüstérmet vehetett át: Fülöp László és
Molnár Balázs. Bronzérmet szerzett: Ke -
recseny Attila és Surin Zsolt. Hetedik he -
lyen végzett: Kiss Bence.

Szívből gratulálunk a versenyzőknek
valamint a felkészítő mestereknek. Kü -
lön szeretnénk gratulálni Kerstner Ró -
bert edzői munkájához.
Március 7.•Kettlebell • Giri Sport •
Budavidék Kupa•Budakeszi
A Veresi Küzdősport Egyesület Cross-Tra -
ining szakosztályából hat versenyző vett
részt a viadalon, ahol szép számú mezőny
várta a rajtot. Hatan 14 verseny számban
indultak! Némethné Kovács Rozália tel-
jesítményével – az aranyérme mellé –
nemzetközi mesterjelölt címet is szerzett!

Maros Tibor és Bazsik Péter is első girja
versenyükön vettek részt és remek ver -
seny zéssel két-két aranyérmet nyertek!
A rutinos, elnyűhetetlen Burányi Viktor
esélyt se hagyott, három aranyat nyert.
Karacs Erika szintén három számban vál-
lalta az indulást, egy arany, egy ezüst és
egy negyedik helyezés lett a „jutal ma”.
Ilyés Gyula két arany, és egy bronz érem-
mel járult hozzá az egyesület si ke réhez!
Március 8.•Kempo Karate Világkupa
• Százhalombatta
A Veresi Küzdősport Egyesületet négy fő
képviselte a viadalon, mind a négyen a
Submission versenyszámban tették pró -
bára erejüket, ügyességüket. Németh Sza -
bolcs és Kerstner Róbert imponáló ma  -
ga biztossággal végzett súlycsoportja é -
lén, Marx Károly ezüstöt vehetett át, míg
Gaál Bendegúz bronzérmes lett. 
Március 14.•Hungarian Open Kempo
verseny•Budakalász
A Zen Bu Kan Kemposok szervezésében
megrendezett versenyen egyesületünket a
nehézsúlyú Kerstner Róbert kép vi sel te,
aki földharc kategóriában nagy fölénnyel
nyerte meg súlycsoportja küz del meit.

ILYÉS GYULA

ASZTALITENISZ

VERESI ÉREMESŐ
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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

MOST AUTÓJA IS ÉBRED A TÉLI ÁLOMBÓL!
ITT AZ IDEJE, HOGY ÁTVIZSGÁLTASSA AUTÓJÁT

ÉS FELKÉSZÜLTEN VÁGJON NEKI AZ UTAZÁSOKNAK!
Tavaszi átvizsgálási akciónk keretében

OLAJCSERE+SZŰRŐ csak 12 990 Ft,
valamint 10% kedvezményt adunk

az egyéb felhasznált
alkatrészek árából!

( 2015. május 15-ig)

2151 Fót, Fehérkő u. 3. (fóti Auchan mellett) • Telefon: 27 537 381
E-mail: szeleczky@szeleczky.hu • Honlap: www.szeleczky.hu

SUZUKI SZELECZKY
Jöjjön hozzánk! Megéri! 

Itt a tavasz!

Míg autóját felkészítjük,

Tesztelje nálunk

az új Suzuki Vitarát!
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Amikor Virág, Zsófi és Blanka néhány éve a
Kreatív Nyelvtanulással elkezdtek nyelvet
tanulni, ők sem gondolták, hogy ilyen sike -
res 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:

ÚJ IDŐPONTOK!
VERESEGYHÁZ

2015. április 15. (szerda) és 22. (szerda)
17–19 óráig

Innovációs Központ – II. emelet 309-es
terem (Fő út 45-47.)

TE IS LEHETSZ

NYELVZSENI!
EGY MÓDSZER, HÁROM LÁNY –

HARMINCKÉT NYELVVIZSGA!

TAVASZI HŐSZIGETELÉS AKCIÓ
Komplett rendszerre:

• JUBIZOL EPS-80
homlokzati hőszigetelés 10 cm: 1397 Ft/m2

• JUB Mark Polisztirol ragasztó 25 kg: 1334 Ft/zs.
• JUBIZOL EPS-100

lépésálló polisztirol projekt ár: 190 Ft/m2/cm
Az árak az áfát tartalmazzák!

Részletekről, ingyenes szállítás feltételeiről
érdeklődjön kereskedésünkben.

Nyitva: hétfő–péntek 7–16.30 • szombat: 8–12

Termékek kis-
és nagykereskedelme!

SZÍNKEVERÉS HELYBEN IS, AKÁR AZONNAL!

HŐ-, HANG- ÉS VÍZSZIGETELŐ
TERMÉKEK SZÉLES VÁLASZTÉKA!
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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
Apácarács  40 cm×180 cm 2500 Ft
Fém kapu zöld (oszloppal, zárral, kilinccsel) 32 600 Ft
Fagyálló csemperagasztó 1190 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!

FŰNYÍRÓTRAKTOR
AKCIÓ!

Nettó 254 900 Ft
Bruttó 323 720 Ft

Házhozszállítással, beüzemeléssel!
KERTCENTRUM BT.

RENDELÉSFELVÉTEL:

06 20 589 2423
(munkaidőben)
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ORTOPÉD RENDELŐ FELSŐGÖDÖN
Dr. Straub Ákos ortopéd-, traumatológus,

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

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

Egészségügyi pénztárak szerződött partnere.
Akadálymentesített rendelő

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

www.drstraub.hu

            SÓSZOBA 
AREC száraz sóterápia 

Asztma, krupp, allergia, ekcéma, pikkelysömör, 
arcüreggyulladás, fülgyulladás, légcs hurut, 

hörghurut, köhögés, megfázás. 

Tel: 06   70   505 89 09 
A légtérben natúr bányasó lebeg. 

 

Ezerkincs Életmód Centrum ,Veresegyház, F  út 59/emelet 
www.ezerkincs.hu  

 
  
 
 

CSONTKOVÁCSOLÁS 
 
 

Számpor Attila 
  Tel: 06 30 958 2205  
 
          
 

                                Ezerkincs Életmód Centrum  
                                  Veresegyház, F  út 59/emelet 

               www.ezerkincs.hu  

Telefon: 30 437 7582
Nyitva: kedd–péntek: 9–17 • szo.: 9–12
http://katona-sandor.varga-gomba.hu/

VARGA GYÓGYGOMBA
S Z A K Ü Z L E T

szakképzett tanácsadókkal várja az érdeklődőket

Veresegyház, Kálvin tér 6. szám alatt
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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
MUNKATÁRSAKAT KERESEK!

GENERALI KÉPVISELET 
TRIANGOLO ÜZLETHÁZ





Joó Zoltán új köztéri szobra
az Innovációs Centrum átjárójában

Vujity Tvrtko angyali és pokoli történetekről mesélt

Veresegyházon indította tehetségkutató és cirkuszt
népszerűsítő országos turnéját a Fővárosi Nagycirkusz

A Gamesz által készített új híd
a Kincsek Portája mögötti patakon

A Nőnapon fellépett a hagyományőrzők férfikórusa,
Pál Lajos tanítványaival és a képen látható Budai Banda

Húsvéti készülődés

Szegedi Noémi előadásán bepillanthattunk
az igazi apacs indiánok életébe

A Nőnapi ünnepségen ismét a férfiak szolgáltak fel

Elkészült a gyalogátkelő a posta
és a Fő tér között. (Fotó: VVTV)


