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Ünnepélyes keretek között adták át a General Electric Aviation
veresegyházi üzemének új csarnokát. (Írásunk a 3. oldalon)
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•
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Botrányok az ókori Egyiptomban
– Antalffy Péter történész előadása
Kölcsey Ferenc Városi Könytár
•
október 22. 18 óra
The World Changes koncert
Szabadidős és Gazdasági
Innovációs Centrum
•
október 23. 10 óra
Az 1956-os forradalom
és szabadságharc ünnepsége
Kálvin tér
•
október 23. 15 óra
Családi futóverseny

október 30. 19 óra
Moliere: Dandin György, avagy
a megcsúfolt férj
(Logo Színtársulat előadása)
Váci Mihály Művelődési Ház
•
november 5. 19.30 óra
Dr. Szász László
élménybeszámolója
a Nun expedícióról
Szabadidős és Gazdasági
Innovációs Centrum
•
november 6. 18 óra
Bodnár Ágnes festőművész
kiállításának megnyitója
Szabadidős és Gazdasági
Innovációs Centrum
•
november 20. 19 óra
Müller Péter előadása
Váci Mihály Művelődési Ház

október 9. péntek 19.00
Női furcsa pár – bérletszünet
•
november 4. szerda 19.00
Charley nénje – bérletszünet
•
november 13. péntek 19.00
Apácák – musical – bérletszünet
•
november 19. csütörtök 10.00
Békaherceg – gyermekelőadás
•
november 20. péntek 10.00 és 14.00
Óz, a nagy varázsló – gyermekelőadás
•
november 21. péntek 19.00
Női furcsa pár – bérletszünet
•
JEGYIRODA:
Innovációs Centrum „B” recepció
(Veresegyház, Fő út 45-47.)
JEGYINFO: 70 371 7838
veres1szinhaz.hu
facebook/veres1szinhaztarsulat

ÜNNEPI MEGEMLÉKEZÉS

az 1956-os forradalom és szabadságharc
évfordulójának tiszteletére

2015. október 23. (péntek)
10 órakor

az 56-os emlékműnél
(Veresegyház, Kálvin tér 1.)

Veresegyház Város Fúvószenekarának műsorát
és az ünnepi beszédet követően a

„A SZABADSÁG FÉNYEI”
műsor tekinthető meg

a KISBOKRÉTA NÉPTÁNCCSOPORT
és a SZADAI CZIBERE TÁNCEGYÜTTES
közreműködésével, Paár Tibor rendezésében,
majd koszorúzás és mécsesgyújtás a szobor talapzatánál.
A megemlékezés után
a katolikus temetőben gyertyagyújtás, koszorúzás
Radics Lajos 56-os mártír sírjánál.
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A hónap témája
INTERJÚ JOERG BAUERREL, a GE Magyarország elnökével

„Jelentős üzletági beruházásról van szó”
4600 négyzetméteres új csarnokkal bővült szeptember 24-én a General Electric (GE) repüléstechnikával foglalkozó Aviation üzletágának veresegyházi üzeme, a „kis GE”. A látványos külsőségek között megrendezett avatón az üzemet Szijjártó
Péter külgazdasági és külügyminiszter, valamint Anthony Aiello, a GE Aviation alelnöke avatta fel. Az eseményen beszédet
mondott Pásztor Béla polgármester és Joerg Bauer a GE Magyarország elnöke is, aki lapunknak exkluzív interjúban beszélt
a beruházásról.
Bauer úr, mindenekelőtt gratulálok a GE-nek a színvonalas
megnyitóhoz és az új üzemcsarnok átadásához. Különösen
tetszett, hogy a neves vendégek mellett az avatáson részt vettek a munkatársak, a fizikai munkát végző kollégák is. Menynyire része ez a cég filozófiájának?
Ez lényegében a vállalati filozófiánk alapvető eleme; a GE-nél úgy
tartjuk, hogy munkatársaink a legfontosabb értékünk. Nap, mint
nap ösztönözzük és inspiráljuk egymást, hogy napjaink bizonytalan világában is eredményeket mutathassunk fel, az ügyfelek
és a GE javát egyaránt szolgálva. Eredményeinket közösen elért
sikernek tekintjük, melyet együtt, csapatként ünneplünk meg.
A most avatott üzem milyen anyagi befektetést igényelt, és
ez hogyan viszonyul az utóbbi évek beruházásaihoz a GE Aviation szintjén?
Az üzletág hatmillió dollárból bővítette az üzemet, emellett négymillió dollárt fektetett a folyamatos fejlődést támogató berendezések és technológia fejlesztésébe. Jelentős üzletági beruházásról van tehát szó.
Mi döntött a magyarországi, különösképpen a veresegyházi
bővítési helyszín mellett?
A GE Aviation magyarországi üzeme a növekvő globális piaci
kereslet kielégítése érdekében bővíti gyártókapacitását. A GE
globális szinten is versenyképes epicentrumnak tekinti Magyarországot, nemcsak az innováció, hanem a szakképzett munkaerő szempontjából is. A rendkívül tehetséges és motivált, nagy
szaktudással rendelkező, szakképzett magyar munkaerő nélkülözhetetlen a GE számára.

Anthony Aiello és Szijjártó Péter átvágják a két kis repülő szállította
szalagot

Az új üzemcsarnokkal bővült veresegyházi telephely mennyire
számít világviszonylatban is jelentősnek a GE Aviation működését tekintve?
A GE Aviation veresegyházi üzeme 2000 áprilisában kezdte meg
működését a GE európai repülőgép-hajtómű szervizeit támogató
alkatrészjavító üzemként. Megnyitása óta a telephely folyamatosan bővítette szolgáltatás-portfolióját, munkatársainak létszámát pedig a négyszeresére növelte. A veresegyházi javító-

üzem hegesztési, keményforrasztási, plazmaszórási, hőkezelési
és forgácsolási technológiákat alkalmaz a korszerű – többek
között a Boeing 787-es és az Airbus 380-as utasszállító repülőgépeket a levegőbe emelő – hajtóművek alkatrészeinek javításához. Az üzemben zajló kapacitásbővítési és innovációs tevékenység a GE technológiai bázisának helyi és globális bővítését szolgálja.

Anthony Aiello, Timothy McQueen, a veresegyházi gyár igazgatója, Pásztor Béla, Szijjártó Péter, Joerg Bauer és Tuzson Bence

Az új csarnok tevékenysége eltér-e valamiben az eddig is
Veresegyházon végzett munkáktól? Van-e valamilyen speciális tevékenység, ami csak ide köthető?
Az új, 4600 négyzetméteres üzemcsarnokkal a GE Aviation veresegyházi hajtóműalkatrész-javító üzemének területe csaknem
megduplázódott. Az új csarnokban is hajtóműalkatrész-javító
tevékenység folyik majd az üzletág már említett világszínvonalú
repüléstechnikai szolgáltatásait támogatva. Bejelentettük továbbá
egy „Lean Lab” elnevezésű technológiai központ létrehozását is,
mely az üzem területén működő fejlesztő- és kutatóközpontként a
technológiák és az alkatrész-helyreállítási eljárások továbbfejlesztése révén hatékonyabb támogatást biztosít az üzletág versenyképes költségek kialakítását célzó modelljéhez és a jövőbeli
termékekhez való idomuláshoz. A GE Lighting, Water és Healthcare üzletágak technológiai központjai után ez lesz a negyedik
fejlesztőközpont, amelyet a vállalat Magyarországon hoz létre.
Milyen megtérülési idővel és bevételi tervvel kalkulálnak?
Az üzleti terveinket illetően nem bocsátkozhatunk részletekbe.
Elképzelhető-e a közeljövőben újabb veresegyházi bővítés,
vannak-e ilyen tervek?
Ahogy az minden vállalatról elmondható, a mi tevékenységünk
is az adott ország gazdasági helyzetétől és a piaci kereslettől
függ. A GE-nél folyamatosan keressük a lehetőségét annak, hogy
újabb beruházásokat hajtsunk végre azokban az országokban,
ahol üzleti tevékenységet folytatunk, de jelenleg nem számolhatunk be újabb projektek indításáról.
KOVÁCS PÉTER
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Önkormányzat
VERESEGYHÁZ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK HATÁROZATAI
leget a következő adatokkal hagyja jóvá, az
199/2015.(VIII.24.) Kt. határozat:
előterjesztéssel azonosan: eszközök-forráA Képviselő-testület Veresegyház Díszpolgára
sok egyező főösszege: 301 000 Ft.
kitüntető címet adományoz Pásztor Béla polgármester részére településvezetőként eltöltött 50. 2. A képviselő-testület a végelszámoló előterjesztésnek megfelelően jóváhagyja a 1501,
jubileuma alkalmából.
1508, 1565, 1571, számú végelszámolási eljárást lezáró adóbevallásokat, a helyi iparűzési
200/2015.(IX.8.) Kt. határozat:
adóbevallást. A képviselő-testület meghatal1. A Képviselő-testület az Erdőkertes–Szada–
mazza a végelszámolót, hogy a végelszámoVeresegyház szennyvízközműre vonatkozó
lási eljárást lezáró adóbevallásokat a Nemzeti
Gördülő Fejlesztési Tervét 2016-30. évekre
Adó és Vámhivatal (a továbbiakban: NAV)
jóváhagyja, azt a MEKH-hez történő benyúj60. számú információs füzetének 4. oldala
tásra alkalmasnak ítéli.
negyedik bekezdésének megfelelően egyide2. Veresegyház Város Önkormányzatának gonjűleg nyújtsa be a NAV-nak. A képviselődoskodnia kell a GFT 2016-2030. MEKH-hez,
testület felhívja a végelszámoló figyelmét a
2015. szeptember 15-ig történő benyújtásáról.
záró beszámoló mérlegforduló-napjáig tartó
3. Jelen határozatot követően Veresegyház Önidőszakra vonatkozó, még elő nem írt késekormányzata átutalja az 500 E Ft igazgatási
delmi pótlék összegét is – mint várható kifiszolgáltatási díjat, melyet a Veresegyház és
zetést – szükséges figyelembe venni az
Környéke Szennyvízközmű Társulással köutolsó beszámoló és a vagyonfelosztási jatött vagyonkezelési szerződés értelmében tovaslat elkészítésénél.
vábbszámláz a Társulásnak.
3. Meghatalmazza továbbá a képviselő-testület
a végelszámolót, hogy a végelszámolás utol201/2015.(IX.8.) Kt. határozat:
só évéről készült számviteli törvény szerinti
A Képviselő-testület 100 000 000 Ft likvid kölvégelszámolási záró beszámolót tegye közzé
csön felvételéről dönt a Travill Invest Zrt-től az
és helyezze letétbe a C tv. 18-19. §§, valaalábbi feltételekkel:
mint a többször módosított 11/2009. (IV.
• folyósítás időpontja: testületi döntést követően
28.) IRM-MeHVM-PM együttes rendelet ren• lejárat időpontja: 2015. szeptember 18.
delkezései szerint.
• kölcsön kamata: évi 10%
• a kölcsön visszafizetésének forrása: a városi 4. A felosztható vagyon kiadása az Alapító okirat 13. § 2./ pontjának megfelelően a Társa2015. évi adó- és költségvetési bevétele
ságnak a cégjegyzékből történő törlése
jogerőre emelkedése napján történhet meg
202/2015.(IX.8.) Kt. határozat:
az Alapító Veresegyház Város Önkormány1. A Képviselő-testület hozzájárul a Veresegyház
zata bankszámlájára banki átutalással.
belterület 2284 és 2283/54 hrsz-ú, (természetben: Veresegyház, Ivacsi-tó) halgazdálko- 5. A képviselő-testület ezzel a végelszámolási
eljárást befejezettnek nyilvánítja, a Társaság
dási jogának 15 évre szóló bérbeadásáról szóló
jogutód nélkül megszűnik és a taggyűlés köpályázat kiírásához, meghívásos (zártkörű)
telezi a végelszámolót, hogy a Társaság cégeljárással. A Képviselő-testület a zártkörű pányilvántartásból történő törlése érdekében a
lyázatra a Mesterpeca Kft-t, a Veresegyházi
szükséges iratokat jogi képviselő igénybevéHorgász Egyesületet és a Magyar Pamutipari
telével bocsássa a cégbíróság rendelkezésére
Horgász Egyesületet hívja fel ajánlattételre, az
a cégnyilvánosságról, a bírósági cégeljáráselfogadott pályázati kiírás alapján.
ról és a végelszámolásról szóló C tv. 62. § (4)
2. A Képviselő-testület elfogadja, hogy a pályázabekezdése és a 112. § (4) bekezdésének megtot értékelő munkacsoport tagjai: Pásztor Béla
felelően. A végelszámolás zárónapja 2015. év
polgármester, Nagy István a Pénzügyi Bizottság
szeptember hónap 22. napja.
elnöke és Tóth Sándor az Ügyrendi, Jogi és
6. A képviselő-testület a végelszámoló zárójeKözbiztonsági Bizottság elnöke legyenek.
lentését és vagyonfelosztási javaslatát elfo3. A Képviselő-testület tudomásul veszi, hogy
gadja. A képviselő-testület a végelszámoló
az értékelő munkacsoport véleménye alaprészére díjat nem állapít meg. A képviselőján megjelölt nyertest a beadás véghatáridetestület elfogadja, hogy a Társaság iratait az
jét követő következő ülésén hirdeti ki.
önkormányzat vagyonáról és a vagyonnal való gazdálkodás szabályairól szóló 13/2007.
203/2015.(IX.8.) Kt. határozat:
(XI.7.) ÖR. számú rendelete 15. § (4) bekezA Képviselő-testület a Veresegyház Kulturális
dése megfelelő alkalmazásával a VeresegyAlapítvány számára – az Ünnepi Táncház megházi Polgármesteri Hivatal tárolja és őrzi. A
rendezésének finanszírozására – 150 000 Ft táképviselő-testület elfogadja, hogy a Veresmogatást biztosít.
egyházi Polgármesteri Hivatal az iratok tárolásáért és őrzéséért ellenértéket nem kér.
204/2015.(IX.23.) Kt. határozat:
A Képviselő-testület a 2015. évi költségvetés I. 7. A képviselő-testület a Társaságnak a cégjegyzékből történő törlése jogerőre emelkedése napján
félévi megvalósításáról szóló tájékoztatót elfomenti fel a végelszámolót a tisztsége alól.
gadja.
8. A képviselő-testület a fentiek alapján kötelezi
a végelszámolót, hogy jogi képviselő igény205/2015.(IX.23.) Kt. határozat:
bevételével küldje meg a jóváhagyott záró1. A Képviselő-testület akként dönt, hogy a
mérleget, a vagyonfelosztási javaslatot, valaMISSZIÓ-HEALTH Egészségügyi Rendszermint a jelen határozatot a Budapest Környéfejlesztő Kft „végelszámolás alatt” (székheki Törvényszék Cégbíróságának bejelentve a
lye: 2112 Veresegyház, Gyermekliget u. 30.,
végelszámolási eljárás befejezését és kérve a
a továbbiakban: Társaság) a végelszámoló
Társaság törlését a cégjegyzékből.
által előterjesztett végelszámolási zárómér-
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9. Meghatalmazza a képviselő-testület a végelszámolót arra is, hogy amennyiben a jelen
végelszámolással kapcsolatosan feladat merülne fel, azokat teljesítse, szükség esetén az
illetékes köz- és államigazgatási szervek,
bíróságok, egyéb hatóságok előtt teljes jogkörrel járjon el.
10.A képviselő-testület igazolja, hogy a NAV-nál
fennálló esetleges túlfizetések kiutalásának
jogát Veresegyház Város Önkormányzata
szerzi meg arra az esetre, ha a Társaságot a
Cégbíróság a cégjegyzékből időközben jogerősen törölné.
11. A képviselő-testület meghatalmazza Basa
Ottót, hogy a Társaság pénzforgalmi számláját és a számlaszerződést a pénzforgalmi
szolgáltatónál a Társaság jogerős törlését követően szüntesse meg.
12.A képviselő-testület meghatalmazza Dr.
Papp Dávid József egyéni ügyvédet, hogy a
fentiek alapján teljes jogkörrel képviselje a
Társaságot az egyedüli tagot, Veresegyház
Város Önkormányzatát az illetékes bíróságok, államigazgatási és önkormányzati igazgatási szervek, valamint más hatóságok vagy
szervek előtt.
206/2015.(IX.23.) Kt. határozat:
1. A Képviselő-testület akként dönt, hogy a Veresegyház és Térsége Fejlesztéséért Nonprofit
Korlátolt Felelősségű Társaság „végelszámolás
alatt” (székhelye: 2112 Veresegyház, Gyermekliget 1. a. ép., a továbbiakban: Társaság) a
végelszámoló által előterjesztett végelszámolási zárómérleget a következő adatokkal hagyjajóvá, az előterjesztéssel azonosan: eszközök-források egyező főösszege: 199 000 Ft.
2. A képviselő-testület a végelszámoló előterjesztésnek megfelelően jóváhagyja a 1501,
1508, 1565, 1571, számú végelszámolási eljárást lezáró adóbevallásokat, a helyi iparűzési
adóbevallást. A képviselő-testület meghatalmazza a végelszámolót, hogy a végelszámolási eljárást lezáró adóbevallásokat a
Nemzeti Adó és Vámhivatal (a továbbiakban:
NAV) 60. számú információs füzetének 4.
oldala negyedik bekezdésének megfelelően
egyidejűleg nyújtsa be a NAV-nak. A képviselő-testület felhívja a végelszámoló figyelmét a záró beszámoló mérlegforduló-napjáig tartó időszakra vonatkozó, még elő nem
írt késedelmi pótlék összegét is – mint várható kifizetést – szükséges figyelembe venni
az utolsó beszámoló és a vagyonfelosztási
javaslat elkészítésénél.
3. Meghatalmazza továbbá a képviselő-testület
a végelszámolót, hogy a végelszámolás utolsó évéről készült számviteli törvény szerinti
végelszámolási záró beszámolót tegye közzé
és helyezze letétbe a C tv. 18-19. §§, valamint
a többször módosított 11/2009. (IV. 28.)
IRM-MeHVM-PM együttes rendelet rendelkezései szerint.
4. A felosztható vagyon kiadása az Alapító okirat 16.3. pontjának megfelelően a Társaságnak a cégjegyzékből történő törlése jogerőre
emelkedése napján történhet meg az Alapító
Veresegyház Város Önkormányzata bankszámlájára banki átutalással.
5. A képviselő-testület ezzel a végelszámolási
eljárást befejezettnek nyilvánítja, a Társaság
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jogutód nélkül megszűnik és a taggyűlés kötelezi a végelszámolót, hogy a Társaság cégnyilvántartásból történő törlése érdekében a
szükséges iratokat jogi képviselő igénybevételével bocsássa a cégbíróság rendelkezésére
a cégnyilvánosságról, a bírósági cégeljárásról
és a végelszámolásról szóló C tv. 62. § (4) bekezdése és a 112. § (4) bekezdésének megfelelően. A végelszámolás zárónapja 2015. év
szeptember hónap 22. napja.
6. A képviselő-testület a végelszámoló zárójelentését és vagyonfelosztási javaslatát elfogadja. A képviselő-testület a végelszámoló
részére díjat nem állapít meg. A képviselőtestület elfogadja, hogy a Társaság iratait az
önkormányzat vagyonáról és a vagyonnal
való gazdálkodás szabályairól szóló 13/2007.
(XI.7.) ÖR. számú rendelete 15. § (4) bekezdése megfelelő alkalmazásával a Veresegyházi Polgármesteri Hivatal tárolja és őrzi.
A képviselő-testület elfogadja, hogy a Veresegyházi Polgármesteri Hivatal az iratok tárolásáért és őrzéséért ellenértéket nem kér.
7. A képviselő-testület a Társaságnak a cégjegyzékből történő törlése jogerőre emelkedése napján menti fel a végelszámolót a tisztsége alól.
8. A képviselő-testület a fentiek alapján kötelezi
a végelszámolót, hogy jogi képviselő igénybevételével küldje meg a jóváhagyott zárómérleget, a vagyonfelosztási javaslatot, valamint a jelen határozatot a Budapest Környéki Törvényszék Cégbíróságának bejelentve a végelszámolási eljárás befejezését és
kérve a Társaság törlését a cégjegyzékből.
9. Meghatalmazza a képviselő-testület a végelszámolót arra is, hogy amennyiben a jelen
végelszámolással kapcsolatosan feladat merülne fel, azokat teljesítse, szükség esetén az
illetékes köz- és államigazgatási szervek, bíróságok, egyéb hatóságok előtt teljes jogkörrel járjon el.
10.A képviselő-testület igazolja, hogy a NAV-nál
fennálló esetleges túlfizetések kiutalásának
jogát Veresegyház Város Önkormányzata
szerzi meg arra az esetre, ha a Társaságot a
Cégbíróság a cégjegyzékből időközben jogerősen törölné.
11. A képviselő-testület meghatalmazza Basa
Ottót, hogy a Társaság pénzforgalmi számláját és a számlaszerződést a pénzforgalmi
szolgáltatónál a Társaság jogerős törlését
követően szüntesse meg.
12.A képviselő-testület meghatalmazza Dr.
Papp Dávid József egyéni ügyvédet, hogy a
fentiek alapján teljes jogkörrel képviselje a
Társaságot – illetve annak a cégjegyzékből
való jogerős törlése esetén – az egyedüli
tagot, Veresegyház Város Önkormányzatát
az illetékes bíróságok, államigazgatási és
önkormányzati igazgatási szervek, valamint
más hatóságok vagy szervek előtt.
13.A határozatot a Társaság a végelszámolónak
meg kell küldeni, aki azt a Határozatok
Könyvébe be kell jegyezze. A végelszámolás
ügyvédi költségeit az önkormányzat vagyonáról és a vagyonnal való gazdálkodás szabályairól szóló 13/2007. (XI.7.) ÖR. számú
rendelete 15. § (4) bekezdése alapján a Veresegyházi Polgármesteri Hivatal fizeti.

ház, udvar besorolású,
3591 hrsz-ú, 686 m2 nagyságú, kivett lakóház,
udvar és gazdasági épület 2 db besorolású,
• 956 hrsz-ú, 1089 m2 nagyságú, kivett lakóház, udvar besorolású,
• 951/A/1 hrsz-ú, 63,28 m2 nagyságú, társasházi lakás besorolású,
• 3665/2 hrsz-ú, 336 m2 nagyságú, kivett lakóház, udvar besorolású,
• 2103 hrsz-ú, 1316 m2 nagyságú, kivett lakóház,
udvar besorolású, 4/16 tulajdoni hányad tárgyában
a Magyar Állam tulajdonát képező és a NET
ZRt. vagyonkezelésében lévő ingatlanok ingyenes önkormányzati tulajdonba adásának
kérelmével fordul a Magyar Nemzeti Vagyonkezelő Zrt. felé.
2. A Képviselő-testület fenti kérelmeit az
• állami vagyonról szóló 2007. évi CVI. tv. 36.
§ (2) bekezdésének c. pontjában;
• nemzeti vagyonról szóló 2011. évi CXCVI. tv.
13. §-ban;
• önkormányzatokról szóló 2011. évi CLXXXIX.
tv. 13. §. (1) bekezdés 9. pontjában;
• állami vagyonnal való gazdálkodásról szóló
254/2007. (X.4.) Korm. rendelet 50-51. §-ban
foglaltakra alapozza.
3. Veresegyház Város Önkormányzata az ingyenesen tulajdonába kerülő ingatlanok felhasználásával a jelenleg meglévő bérlakás
kapacitását szeretné növelni, tekintettel a
jelentősen megnövekedett igényekre.
4. A Képviselő-testület hozzájárul az ingyenes
önkormányzati tulajdonba adásokkal kapcsolatban felmerülő összes költség átvállalásához.
•

208/2015.(IX.23.) Kt. határozat:
1. A Képviselő-testület felhatalmazza a Polgármestert az Épülettervezés Oktatásáért Alapítvánnyal megkötendő, a „Csiribiri Játék- és
Gyerekmúzeum” tervpályázatának lebonyolítására vonatkozó együttműködési megállapodás aláírására.
2. A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy a tervpályázat 4 tagú bírálóbizottságába a város részéről az alábbi két
szakembert delegálja: Zsigmond László, főépítész, Dr. Varga Kálmán, történész, muzeológus
3. A tervpályázat lebonyolítására az Épülettervezés Oktatásáért Alapítvány 1 000 000 Ft támogatásban részesül, amely Veresegyház
Város Önkormányzatának 2015. évi költségvetése államháztartáson kívülre adott felhalmozási előirányzata terhére valósul meg.

209/2015.(IX.23.) Kt. határozat:
1. A Képviselő-testület a 2015/16. tanévben
csatlakozik a BURSA HUNGARICA Felsőoktatási Ösztöndíj pályázati rendszerhez.
Erre a célra 2016. évben 1 400 000 Ft
2017. évben 200 000 Ft
2018. évben 200 000, Ft forrást biztosít.
2. A Képviselő-testület megbízza a Művelődési,
Ifjúsági, Informatikai és Sport Bizottságot,
hogy a pályázati kiírást tegye közzé.
3. A pályázat benyújtásának feltétele: legfeljebb 60 000 Ft egy főre jutó nettó jövedelem.
207/2015.(IX.23.) Kt. határozat:
4. A képviselő-testület megbízza a Művelődési,
1. A Képviselő-testület a Veresegyház belterület
Ifjúsági, Informatikai és Sport Bizottságot,
• 441/2 hrsz-ú, 648 m2 nagyságú, kivett lakóhogy a pályázatokat bírálja el.

2015. október

210/2015.(IX.23.) Kt. határozat:
1. A Képviselő-testület elfogadja Veresegyház
Városi Önkormányzat Idősek Otthona alapító okiratának módosítását és az egységes
szerkezetű alapító okiratot.
211/2015.(IX.23.) Kt. határozat:
1. A Képviselő-testület jelen döntésével hatályon kívül helyezi a 19/2015.(II.17.) Kt. számú határozatát.
2. A Képviselő-testület hozzájárul, a Gödöllő
COOP Zrt. kizárólagos tulajdonát képező Veresegyház 9384/2 hrsz-ú (természetben: Budapesti utca 7.), 5000 m2 nagyságú, kivett
beépítetlen terület megnevezésű ingatlan
megvásárlásához, 9000 Ft/m2 +áfa áron.
Ennek figyelembevételével az ingatlan vételára: bruttó 57 150 000 Ft. A vételár megfizetése az ingatlanvásárlásokra tervezett
előirányzat terhére történik meg.
212/2015.(IX.23.) Kt. határozat:
A Képviselő-testület hozzájárul „településfejlesztési céllal (tervezett elkerülő út mellett később kialakítható iparterület biztosítása érdekében)” – a Veresegyház külterület, 059/28 hrszú, szántó művelési ágú ingatlan 3040/620720 tulajdoni hányadának (225 m2) megvásárlásához
Bellák Györgynétől 300 Ft/m2, 67 500 Ft vételáron,
az „ingatlan beszerzés eredeti előirányzat” terhére.
213/2015.(IX.23.) Kt. határozat:
A Képviselő-testület hozzájárul a Veresegyház
külterület 0140/4 hrsz; 0140/5 hrsz; 0140/6
hrsz; 0140/7 hrsz; 0140/8 hrsz; 0140/9 hrsz;
0140/10 hrsz; 0140/11 hrsz; 0140/12 hrsz;
0140/13 hrsz; 0140/14 hrsz; 0140/15 hrsz;
0140/16 hrsz; 0140/17 hrsz; 0140/18 hrsz. ingatlanok belterületbe vonásához. A belterületbe
csatolás minden járulékos kötelezettsége és teljes költsége az Önkormányzatot terheli.
214/2015.(IX.23.) Kt. határozat:
A Képviselő-testület tudomásul veszi a 2015. év
eltelt időszakáról szóló ingatlanforgalmazási
beszámolót.
215/2015.(IX.23.) Kt. határozat:
A Képviselő-testület a lejárt határidejű határozatokról készült beszámolót elfogadja.
216/2015.(IX.23.) Kt. határozat:
A Képviselő-testület Dani Zsuzsanna Veresegyház, Szent Erzsébet körút 18. szám alatti lakos
lakásfenntartási támogatás megállapítása ügyben benyújtott fellebbezését elutasítja, és jóváhagyja a jegyző nevében meghozott elsőfokú
6298-5/2015. számú, támogatást havi 2500 Ft
összegben megállapító elsőfokú határozatát.
217/2015.(IX.23.) Kt. határozat:
A Képviselő-testület a „Patak utca csapadékvíz
elvezetés építése” tárgyú hirdetmény nélküli
tárgyalásos közbeszerzési eljárásban:
1. A Penta Általános Építőipari Kft., a Szabadics
Közmű- és Mélyépítő Zrt., és a Bonex Építőipari Kft. ajánlattevők benyújtott ajánlatát érvényesnek, a lefolytatott közbeszerzési eljárást eredményesnek nyilvánítja.
2. Az eljárás nyertesének a Penta Általános
Építőipari Kft. ajánlattevő ajánlatát hirdeti ki
nettó 144 900 000 Ft +27% áfa, azaz bruttó
184 023 000 Ft-os ajánlati árral.
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Önkormányzat
PÁLYÁZATI FELHÍVÁS
Veresegyház Város Önkormányzata az Emberi Erőforrások Minisztériumával együttműködve
2016. évre is kiírja a

BURSA HUNGARICA
FELSŐOKTATÁSI ÖNKORMÁNYZATI ÖSZTÖNDÍJPÁLYÁZATOT.
Az ösztöndíjrendszer célja az esélyteremtés érdekében a hátrányos helyzetű, szociálisan rászoruló fiatalok felsőoktatásban való részvételének támogatása. A többszintű támogatási rendszer pénzügyi fedezeteként három forrás szolgál:
a települési önkormányzatok által nyújtott támogatás; a megyei önkormányzatok által nyújtott támogatás és a felsőoktatási
intézményi támogatás. Az ösztöndíjpályázattal kapcsolatos elbírálási feladatokat az ösztöndíjpályázathoz csatlakozó
települési és megyei önkormányzatok látják el.
A Bursa Hungarica Ösztöndíjban kizárólag a Veresegyház területén állandó lakóhellyel rendelkezők részesülhetnek.

„A” TÍPUSÚ PÁLYÁZATI FELHÍVÁS

„B” TÍPUSÚ PÁLYÁZATI FELHÍVÁS

PÁLYÁZÓK KÖRE:
Az ösztöndíjpályázatra azok a Veresegyház területén állandó
lakóhellyel rendelkező, hátrányos szociális helyzetű felsőoktatási
hallgatók jelentkezhetnek, akik jelenleg felsőoktatási intézményben, illetve felsőoktatási szakképzésben nappali tagozaton folytatják tanulmányaikat.
Pályázhatnak továbbá a 2015 szeptemberében felsőoktatási tanulmányaik utolsó évét megkezdő hallgatók is. Amennyiben az ösztöndíjas hallgatói jogviszonya 2016 őszén már nem áll fenn, úgy a
2016/2017. tanév első félévére eső ösztöndíj már nem kerül folyósításra.

PÁLYÁZÓK KÖRE:
2015/2016. tanévben utolsó éves, érettségi előtt álló középiskolások vagy felsőfokú diplomával nem rendelkező, felsőoktatási intézménybe még felvételt nem nyert érettségizettek és a 2016/2017.
tanévtől kezdődően felsőoktatási intézmény keretében nappali
tagozatos alapképzésben, osztatlan képzésben vagy felsőoktatási
szakképzésben kívánnak részt venni.
A pályázók közül csak azok részesülhetnek ösztöndíjban, akik
2016/2017. tanévben először nyernek felvételt felsőoktatási intézménybe, és tanulmányaikat a 2016/2017. tanévben ténylegesen
megkezdik.

AZ ÖSZTÖNDÍJ IDŐTARTAMA:
10 hónap, azaz két egymást követő tanulmányi félév: a 2015/2016.
tanév második (tavaszi), illetve a 2016/2017. tanév első (őszi) féléve.

AZ ÖSZTÖNDÍJ IDŐTARTAMA:
3x10 hónap, azaz hat egymást követő tanulmányi félév: a
2016/2017. tanév, a 2017/2018. tanév és a 2018/2019. tanév.

AZ ÖSZTÖNDÍJ FOLYÓSÍTÁSÁNAK KEZDETE: 2016. március

AZ ÖSZTÖNDÍJ FOLYÓSÍTÁSÁNAK KEZDETE: 2016. október

KÖTELEZŐ MELLÉKLET:
A felsőoktatási intézmény által kitöltött eredeti hallgatói jogviszony-igazolás a 2015/2016. tanév első félévéről.
A PÁLYÁZAT BENYÚJTÁSÁNAK FELTÉTELE:
a közös háztartásban élők egy főre jutó jövedelme nem haladhatja meg a 60 000 Ft-ot.
SZOCIÁLIS RÁSZORULTSÁGOT IGAZOLÓ KÖTELEZŐ MELLÉKLETEK:
• ha a közös háztartásban élők közül vala- • a pályázó félárva vagy árva, az elhunyt • amennyiben a pályázó családjában van
óvodás, vagy 3 évnél fiatalabb testvér,
szülő, szülők halotti anyakönyvi kivonata
ki munkanélküli (álláskeresési támogaannak születési anyagkönyvi kivonata,
tás, stb. igazolás), ennek igazolása a • árvaellátás, azt megállapító határozattal,
vagy lakcímkártyája
(folyószámla kivonat, postai utalvány)
Munkaügyi Központ által
• alkalmi munkavégzésből származó jöve- • amennyiben van a közös háztartásban • nyugdíjszerű ellátásokról szóló igazolás
(nyugdíj, özvegyi nyugdíj, rokkantsági
olyan nagykorú személy, aki jövedelemdelemről nyilatkozat
nyugdíj) rokkantságról, tartós betegségmel nem rendelkezik büntetőjogi felelős• ha a szülök elváltak, ennek igazolása bíről orvosi igazolás stb.,
sége tudatában erre vonatkozóan tett
rósági végzés bemutatásával, illetve gye• ápolási díjról igazolás, GYED, GYES,
nyilatkozata
rektartás vagy tartásdíj megállapítását és
családi pótlék igazolása
folyósítását igazoló bírósági végzés és • amennyiben a pályázó családjában van
tanulói jogviszonnyal rendelkező testvér, • APEH jövedelemigazolás (egyéni válpostai utalvány vagy folyószámla kivolalkozó esetén)
annak iskolalátogatási igazolása
nat
PÁLYÁZAT BENYÚJTÁSA:
A pályázat beadáshoz a Bursa Hungarica Elektronikus Pályázatkezelési és Együttműködési Rendszerében
(a továbbiakban: EPER-Bursa rendszer) egyszeri pályázói regisztráció szükséges, melynek elérése:

https://www.eper.hu/eperbursa/paly/palybelep.aspx
A PÁLYÁZAT RÖGZÍTÉSÉNEK ÉS AZ ÖNKORMÁNYZATHOZ TÖRTÉNŐ PAPÍRALAPÚ BENYÚJTÁSÁNAK HATÁRIDEJE:
2015. november 9.
POLGÁRMESTERI HIVATAL
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Önkormányzat
DARAZSAK ÉS FULLÁNKOK
Elérkezett az ősz. Lassan elérik a körte, a szőlő, erősen erjedésnek indulnak a lepotyogott érett gyümölcsök, melyek illata a darazsakat szó szerint megigézik. Mint vándorméhésznek, ez az
időszak egy kicsit a lazításról szól. Másrészről viszont, mint
méhegészségügyi felelősnek, a méhek vitalitásának, ellenőrzésének az időszaka. A darázs az ősi ellensége a méheknek. Mint a
farkas a bárányra, csap le a darázs a kaptár szájánál az épp őrt
álló, vagy virágporral hazatérő méhre.
Évekkel ezelőtt alig hittem a szememnek, amikor a 3 éves fiamat a
házunk bejáratánál, a falat borító szigetelés alól megtámadta egy
darázs és hétszer szúrta meg, mire el tudtunk szaladni vele. Szerencsére semmi baja nem lett, de rosszabbul is végződhetett volna, ha
allergiás a csípésére.
A darázs a természet egyensúlyának ősi része, egy igazi túlélő, ehhez minden képességgel megáldva. A forró nyár a gondtalan szaporodásra készteti a táplálék bősége miatt, míg a hideg tél csökkenti
számukat. Mivel mindenevő, megeszik bármit, húst éppúgy, mint
az édes gyümölcsöt. Sokféle darázs létezik, szinte mindegyik kiválthat bárkinél allergiás reakciót.
Méhészként az idén, amikor felkértek darázsirtásra a kecskedarázs,
és a lódarázs volt a legtöbb helyen megtalálható. A fészkek mérete
megdöbbentő volt, némelyik a 100×100 cm méretet is elérte, mely
30-40 cm magasságú volt.

ÉRTESÍTÉS
A Veresegyházi Polgármesteri Hivatal értesíti a lakosságot,
hogy városunkban a

TÜDŐSZŰRÉS
2015. november 13-tól–november 25-ig lesz.
A VIZSGÁLAT HELYE:
Szabadidős és Gazdasági Innovációs Centrum konferenciaterme
Veresegyház, Fő út 45-47. II. emelet 312. szoba
IDŐPONTJA:

HÉTFŐ, SZERDA: 12.40–18.00 óráig
KEDD, CSÜTÖRTÖK, PÉNTEK: 8.00–13.45 óráig
KÉRJÜK A VIZSGÁLATRA HOZZA MAGÁVAL
SZEMÉLYI IGAZOLVÁNYÁT, A TAJ-SZÁMOT IGAZOLÓ TB-KÁRTYÁJÁT,
ILLETVE HA VAN AZ ELŐZŐ ÉVI TÜDŐSZŰRŐ IGAZOLÁST.
A szűrővizsgálat 40 év feletti lakosoknak
évente egy alkalommal továbbra is ingyenes.
40 éves kor alatt, illetve munkahelyi alkalmassági vizsgálathoz
a vizsgálat díja 1700 Ft, mely az OEP által országosan elrendelt összeg.
A befizetés a szűrőállomáson (a helyszínen) kapható csekken történik.
A 14-18 év közötti gyermekek szűrése ingyenes, de beutaló, és szülői
beleegyező nyilatkozat szükséges. A törvény által kötelezettek,
illetve a 18 évnél idősebb tanulóknál, akiknek az oktatási törvény
ezt előírja, a vizsgálat természetesen ingyenes.
A TÜDŐSZŰRÉS AJÁNLOTT, PANASZ NÉLKÜL IS LEHET BETEG!
A vizsgálat alkalmas a TBC illetve sok más tüdőbetegség
időben történő felismerésére!

Lódarázs
Kecskedarázs
Kicsit bővebben a lódarázsról. A táplálkozó darázs a fullánkját nemcsak
más rovarok testéből, hanem az emlősök és az ember bőréből is sérülés
nélkül vissza tudja húzni. Csípése önmagában fájdalmas, helyén duzzanat, bőrpír keletkezik, melyet kellemetlen viszketés kísérhet. Allergiás
reakció esetén azonban halált is okozhat! Ha a csípés nyakon, arcon
vagy a szájüregben ér valakit, az itt keletkező duzzanat allergiás reakció nélkül is okozhat fulladást, ezért ilyen esetben mindig orvoshoz kell
fordulni. Nem véletlen tehát, hogy sokan tartanak tőle.
Nem meglepő, hogy az év ezen szakaszában sok a lódarázs. A rovarok zöme ugyan a téli időszakban elpusztul, a megtermékenyített
királynő azonban áttelel, és ahogy egyre melegebbre fordul az idő
(április-május környékén), elkezdi építeni a fészket, ami a nyár folyamán egyre nagyobbra nő, vele együtt a darazsak száma is, amely
ilyenkor, nyár végén, ősz elején éri el maximális nagyságát. Egy fészekben több száz, de akár több ezer lódarázs is lehet, így a darázscsípések száma is megnövekszik ilyenkor, hiszen ekkor a legnagyobb a kolónia mérete. A lódarazsak ingerlékenyebbek a többi fajnál, nem félnek az embertől, és rendkívül gyorsan (akár 30-40 km/hs sebességgel), valamint célirányosan tudnak repülni, ezért nehéz
előlük elfutni. A biológusok szerint a magányos, virágot látogató
példányoktól nem kell tartani, gond akkor van, ha a fészek közelébe
megy az ember. A lódarazsak itt agresszívabbak, és ha valaki a fészket izzadtan, fél-egy méterre megközelíti, akkor elég nagy esélye van
a támadásnak. A lódarazsak a rokonaiknál lényegesen nagyobbak,
hosszabb fullánkjuk, több mérgük van. A lódarázscsípés azok számára is veszélyes lehet, akik nem allergiások, a méreg ugyanis nagyobb mennyiségben légzésbénulást okozhat. Tíz-húsz csípés
egészséges embernél is életveszélyes lehet. Enyhébb allergiás reakció esetén segíthet a kalcium, de jobb orvost felkeresni.
Sajnos a darázs alkalmazkodik az ember életmódjához, az ember
által alkotott épületek hihetetlen méretű darázsfészek kiépítésére alkalmasak. Ha darázzsal találkozunk, mely beköltözött, valamely
építményünkbe, és a fészkük eltávolítása a cél, rendkívül körültekintően járjunk el. Arcvédő és vastag ruha használata alapkövetelmény. Ha nem megy a fészekirtás, keressük fel a legközelebbi méhészt, aki szívesen fog segíteni, bár mások nevében nem ígérhetek.
Sok cég van, akik darázsirtással foglakoznak. Veresegyház és Erdőkertes településeken, mint méhegészségügyi felelős elérhető vagyok,
és tanácsokat, segítséget is nyújtok.
Tóth József László • méhegészségügyi felelős • 06 20 992 0815

Kérjük a nyugdíjasokat és a munkájukat kötetlen munkaidőben
végzőket, hogy a tüdőszűrés zavartalan lebonyolítása érdekében
lehetőleg a délelőtti időpontokban keressék fel a tüdőszűrő állomást.

AZ IDEJÉBEN FELISMERT
MELLDAGANAT GYÓGYÍTHATÓ!
A Veresegyházon lakó, 45-65 év közötti asszonyok,
akik utolsó mammográfiás vizsgálata óta eltelt 2 év,

NÉVRE SZÓLÓ MEGHÍVÓT KAPNAK

MAMMOGRÁFIÁS
SZŰRŐVIZSGÁLATRA.
A VIZSGÁLAT HELYE:

FLÓR FERENC KÓRHÁZ
2143 Kistarcsa, Semmelweis tér 1.
Telefon: (06 28) 507 126
Kérjük, tegyen eleget meghívásunknak,
vegyen részt Ön is a mammográfiás szűrővizsgálaton!
A szűrővizsgálat térítésmentes.

2015. október

INFORMÁCIÓ:
Budapest Főváros Kormányhivatala
Népegészségügyi Főosztály
Telefon: (06 1) 465 3823
A lehetőség adott! • Éljen vele!
2015. október 1–28.
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A MI SZEMETÜNK
„A később hulladékká váló dolgok hazafelé mindig szívesen jönnek, elfelé azonban igen nehezen!”
Ez volt a zárómondata Gyenes Szilárdnak, a Zöld Híd program projektvezetőjének. A hulladékgyűjtés és feldolgozás
régiós feladatát ellátó szervezet szellemi irányítója volt a Civil Kör legutóbbi foglalkozásának a vendége.
AZ ELŐZMÉNYEK
A hulladékgyűjtésben megjelentek ugyan
nyugati cégek, azonban nem hozták magukkal a nyugaton már bevezetett technológiát és továbbra is a megszokott lerakókat használták. Az uniós csatlakozást
követően az új előírások miatt fejlesztések váltak szükségessé. A nyugati cégeket
elküldték, a beruházások költsége itthon
maradt és többnyire az önkormányzatokat terhelte.
Új lerakó létesítése ellen komoly lakossági tiltakozás volt, ami miatt elveszett egy
jelentős uniós támogatás, de aztán más
forrásból lehetőség nyílt egy nagyszabású
program beindítására. 2005-ben ÉszakPest és Nógrád megye 106 településének
összefogásával két lerakó építését tervezték. Az egyiket Kerepes mellett Ökörtelek-völgyben, a másikat a Balassagyarmat melletti Nógrádmarcalon. Korszerű
lerakókat megosztott tárolótérrel, polietilén lemez-szigeteléssel, minden részletre
kiterjedő megfigyelő rendszerrel.
A BERUHÁZÁS ELŐKÉSZÍTÉSE
A program tervezése alatt a szakemberek több európai ország működő rendszerét felkeresték. A cél egységes, színvonalas rendszer kiépítése volt, ahol átlátható az üzemeltetés. Ehhez új szállítójárműveket kellett beszerezni és bonyolult leválogató rendszert kellett felépíteni.
Felmérés bizonyítja, hogy egy adott területen a keletkezett hulladék mennyisége állandónak mondható, vagyis a
begyűjtés jól programozható.
A korszerűbb hulladékkezelésről a lakosságot széles körben tájékoztatni kellett, mert a rendszer támogatottsága
otthon, a fejekben dől el. Nélkülözhetetlen hozzá a közösségi ösztönzés és az
oktatás már a korai gyermekkortól. Ezt
erősíti az a megállapítás is, hogy az illegális lerakás mértéke nem függ a díjtól.
A GYŰJTÉS
A gépkocsikat korszerű figyelő rendszerrel szerelték fel, a bejárandó útvonalat
optimalizálták, a körjáratok munkáját
körzetenként felmérték. Mivel az sem jó,
ha egy járat hamarabb végez, mert hibák
jelentkezhetnek, járattartási pótlékot ve-
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zettek be, ami azt biztosítja, hogy a kocsik rendre kb. egy órányi időn belül érkeznek egy-egy körzetbe.
Az eddigi rendszerben a város más-más
területét a hét különböző napján járták
végig a kocsik. Ma egyetlen napon több
jármű meghatározott rend szerint végzi a
gyűjtést, a diszpécser azonnal látja és átszervezi a körjáratokat, ha műszaki vagy
egyéb okok miatt fennakadás történik.

Gyenes Szilárd

A sokak által szorgalmazott szelektív
gyűjtést is beindították, bár az közismert, hogy a teljes hulladék 10%-a gyűjthető jelenleg szelektív módon.

majd így felaprított műanyag a váci Cementgyárban kerül elégetésre, az ottani
technológia által igényelt 1500 °C fok körüli hőmérsékleten, vagyis kiváló és veszélytelen fűtőanyag. A korszerű tetrapack dobozok már nem ragasztással
készülnek, ezért áztatással könnyen feldolgozhatóvá és újra hasznosíthatóvá
válnak. Bizonyos műanyagokból megfelelő technológiával újra fűtésre alkalmas olajszármazék nyerhető. Egyes
anyagokat (fémhulladék, üveg, gumi) további hasznosításra más cégeknek adnak tovább.
A feldolgozás során meglepő dolgokkal
találkoztak már, de azok között is különlegességnek számított néhány éles aknavető gránát vagy egy csomag nagy összegű készpénzzel.
A KÖLTSÉGEK
Egy 120 literes gyűjtő kiürítése 170-700
Ft közötti áron kalkulálható. Nálunk ez
450 Ft. A díj negyven évre kell, hogy
fedezze a felmerülő költségeket, mert a
telep bezárását követően a rekultiváció
és a monitorozás forrása is ebből ered, a
beszedett díj egy részét ezért külön alapba helyezik.
A Zöld Híd egységesítette az árakat, mert
a területén előzőleg az önkormányzati
vállalatok által megállapított díjak széles
skálán mozogtak, ami nem lett volna a
továbbiakban fenntartható. Ezért komoly
elmarasztalásban részesültek, perek sora
folyik ellenük. Jelenleg a jövőben szükséges tennivalókra félretett összeg felélése folyik.
Veresen 5603 ingatlanról szállítják el
rendszeresen a hulladékot, azonban 878an tartoznak a vállalkozásnak. A tartozás összege 11 833 000 Ft csak Veresen,
a teljes kintlevőségük kb. 500 millió Ft.
Bebizonyosodott az is, hogy a 60 literes
gyűjtők bevezetésével (arányosan csökkentett díj mellett) a hulladék mennyisége nem csökkent, viszont kevesebb
lett a tároló kapacitás. A 60 literes gyűjtő
elszállítása gyakorlatilag ugyanannyiba
kerül, mint a nagyobbé.

A FELDOLGOZÁS
2010 nyarán indultak a telepek, ahol a vegyes hulladék feldolgozása több fázisban
történik. Először a termikusan hasznosítható részt kell leválogatni, ami villamos áram termelésére szolgál. A szerves összetevőket geotextiles borítású telepen gyorsérleléssel komposztálják. A maradék anyag kerül a lerakóba, ahol azt
tömörítik.
A szelektíven gyűjtött hulladék különböző módon hasznosul. Közismert, hogy a A VÁLTOZÁSOK
műanyagokat alacsony hőmérsékleten 2012-ben törvényi változás a közszolgálelégetve dioxin keletkezik. A préselt, tatás díját hatósági árként jelölte meg,
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megállapítását időközben életre hívott
hivatal kezébe adták. A hivatal hároméves fennállása alatt nem született meg
a hatósági ár, érvényben továbbra is a
2010-11-ben, az önkormányzatok által
megállapított ár maradt.
A rezsicsökkentés 10%-al mérsékelte a
díjat, ez tehát bevétel csökkenést okozott,
további adók és járulékok pedig növelték
a kiadásokat (felügyeleti díj, tranzakciós
adó, elektronikus útdíj, hulladéklerakási
járulék, telekommunikációs adó).
A csökkenő bevételek miatt több vállalkozás ellehetetlenült és elhagyta a piacot. Ilyen esetekben a Katasztrófavédelem dolga a folyamatos gyűjtés megszervezése, de ez rendre úgy történt, hogy
költségvetési forrásból ugyanazt a céget
bízták meg a munka folytatására. A Zöld
Híd minden bajba jutott, vállalkozó nélkül maradt település ellátását bevállalta.
A PROBLÉMÁK
A szolgáltatási díjból tehát az állami
elvonás ma 50%, a maradék nem elegendő a költségek finanszírozására és a fenntartásra. A bevételi oldal növelésére
nincs lehetőségük, mint ahogy a költségek sem csökkenthetők a folyamatos üzemeltetés kárára. Mivel nonprofit szer-

vezet, a szabadpiacra vállalkozási céllal
nem vonulhatnak.
A lakosság fizetési morálja nem jó. A kiállított, de be nem fizetett számlák után
az ÁFÁ-t be kell fizetniük.
Jelentős a munkaerő-elvándorlás, mert a
bizonytalan gazdálkodást dolgozóik is
érzik. Az Ökörtelek-völgy-i telepen 260
ember dolgozik. Arra hamar rá kellett
jönni, hogy az utcáról felvett emberek
nem alkalmasak ennek az új szellemiségű munkának a végzésére, hanem folyamatosan oktatni kell őket. Az egyszer
eltávozott munkaerőt azonban nem veszik vissza.
Az egyre bővülő és a fogyasztói árat növelő termékdíjból származó plusz bevétel elkerüli a rendszert és költségvetési
bevétel lesz belőle.
A MEGOLDÁS
Minden lehetőséget kihasználva felderítik
a nem fizető potyautasokat. Azoknak a
lakosoknak a tartozását, akiknek van ugyan matricájuk, de nem fizetik a díjat,
követelés-behajtóknak adják át. Ha ugyanis nem tudják behajtani a kintlevőségüket, a felosztó-kirovó rendszer sajátosságából eredően a következő évben mindenkinél emelni kényszerülnek a díjat.

ÉPÍTÉSZHALLGATÓK VÁROSUNKBAN
Szeptember 14-én egy nagy busznyi, ötven fős diákcsoport
érkezett Veresegyházra. A Budapesti Műszaki Egyetemről jöttek és mindannyian harmad- vagy negyedéves építészhallgatók voltak. Az utazást nem valamiféle turisztikai programként, hanem kimondottan munkalátogatásnak szervezték: ők
lesznek azok, aki a város játék- és gyerekmúzeumának első
ötletterveit megalkotják.
Mind Veresegyház, mind az Egyetem életében példátlan az az
együttműködés, amely az elmúlt hónapokban kiformálódott.
Célja, hogy a település tervezett múzeuma a legkorszerűbb,
jellegéből fakadóan pedig különleges, kreatív épület legyen, s
ez a graduális képzésbe illesztve megmozgassa az egyetemisták fantáziáját. Az őszi szemeszterben tehát tantárgy lett
városunk „Csiribiri” játék- és gyermekmúzeumának tervezése,
így a látogatás programja is ehhez kapcsolódott.
Elsőként a hallgatók Zsigmond László főépítész vezetésével
bejárták a várost és megismerkedtek annak építészeti arculatával. Ezt követően a csapat kiment a tervezett múzeum
leendő helyszínére, a Medvefarm melletti területre, hogy térben is érzékelhetővé váljanak az itteni fejlesztési elképzelések.
Harmadikként Varga Kálmán, a „Csiribiri” múzeum koncepciójának kidolgozója vetítettképes előadásban mutatta be a
szakmai terveket és a hasonló külföldi intézmények több
példáját.
A város és az Egyetem közötti megállapodás szerint a hallgatók látvány- és ötlettervei november közepe táján készül-

A nehezedő körülmények ellenére meglévő fenntartási kötelezettségük miatt
panasszal fordultak az Európa Bizottsághoz. Az ügy lezárását követően az elmaradt bevételek bizonyára pótlódni fognak.
VÉLEMÉNYÜNK
A foglalkozás résztvevői készültek, mert
mindenkinek volt véleménye, többeknek
észrevétele, kérdése. Az előadás végén
döbbenten szembesültek azokkal a
problémákkal, amikkel a vállalkozásnak
meg kell küzdenie. Nem tapintatból, hanem az élmény hatására a kérdések, kifogások eltörpültek a tornyosuló gondok
mellett. Az mindenki számára világossá
vált, hogy a hulladék-üzletből hiányzó
tőkét valakinek/valakiknek/nekünk egyszer vissza kell tenni a rendszerbe.
A 106 településen 280.000 ember környezetében termelődött hulladék elszállítása
és annak kezelése a vállalkozás feladata.
Ha valami jól működik, azt természetesnek vesszük, és nem foglalkozunk a mögöttes történésekkel. Ha azonban egyszer
úgy adódik, hogy a gyűjtőedényünket nem
szállítják el és az ott marad akár hetekig,
akkor jogosan ébrednénk arra, hogy ez
nagyon nincs jól, itt valami bűzlik. És nem
csak a szemét.
MOHAI IMRE

MÚZEUMI HÍREK

nek el. Értékelésük az egyetemi tanárokból és a város képviselőiből (Zsigmond László, Varga Kálmán) álló zsűri feladata, majd a legjobbak díjazásban részesülnek. A díjkiosztó
ünnepséget november végén tartják, s ennek apropóján az
anyag kiállításra is kerül, várhatóan a Mézesvölgyi Iskola
aulájában.
VARGA KÁLMÁN
Zsigmond László, Veresegyház város Ybl-díjas főépítésze a település
bemutatásakor ismertette az építészhallgatókkal városunk organi kus építészetét.
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Szüreti Mulatság
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ora
rmekműs
üttes gye
y
g
e
a
rK
A BaHo

A Veresegyhá
zi
Népi Együttes Hagyományőrző
műsora a szür
eti bálon
Fellépett a Botorka Bokréta és a Kisbokréta
néptáncegyüttes (képünkön)

lkör

ázi Népda

h
Veresegy
Énekel a

Szüreti menet

űvészei
Színház m
A Veres1 űsort
m
zárták a

Szállt a n

épdal

Külföldi diákok a szüreti felvonuláson

10

2015. október

Közélet
VOLÁNBUSZ TÁJÉKOZTATÓ

MENETREND VÁLTOZÁS
A települést kiszolgáló autóbuszvonalak új menetrendjének 2015. augusztus 1-jei bevezetését követően társaságunkhoz érkezett lakossági megkeresések nyomán, további fejlesztéseket, kisebb módosításokat vezettünk be

2015. október 1-jétől.
A módosításokkal a gödöllői és szadai ipari parkok,
üzletek munkarendjéhez igazodva, az ott több műszakban dolgozók munkába jutását, illetve hazajutását szándékozunk segíteni.
A 396-399 Budapest–Szada–Veresegyház–Őrbottyán vonalon 5.00 órakor Budapest, Stadion autóbusz állomásról induló járatot 396-os helyett 397-es jelzéssel, módosított
útvonalon, Szada Ipari Park érintésével közlekedtetjük.
A Gödöllő és Veresegyház közötti szolgáltatás üzemidejét szabad- és munkaszüneti napokon reggel 1, illetve
este 2 órával meghosszabbítottuk egy-egy új járat indításával. Az első Veresegyház–Gödöllő járat így 4.52-kor,
az utolsó Gödöllő–Veresegyház járat 22.30-kor indul egyaránt 450-es jelzéssel.
A munkanapokon közlekedő első 455-ös jelzésű Vác–
Gödöllő járat a veresegyházi csatlakozás javítása érdekében 5 perccel később, 4.15 helyett 4.20-kor indul.
BŐVEBBEN: WWW.VERESEGYHAZ.HU

2015. október
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10 ÉVES AZ ÁRNYAS ÓVODA ÉS BÖLCSŐDE

„Mi tanulunk tőlük”
Idén ünnepli fennállásának tizedik évfordulóját Veresegyház első bölcsődéje,
az alapítványi alapokon nyugvó Árnyas Óvoda és Bölcsőde.
Az eltelt tíz évről és a tervekről beszélgettünk Kvakáné Balyi Barbarával,
az alapítvány kuratóriumának elnökével.

Honnan jött az ötlet, hogy alapítványi bölcsődét hozzanak létre Veresegyházon?
Budapesten dolgoztam a Vakok Intézetében. Imádtam a munkámat, ám a gyerekeim megszületése után már nem tudtam
volna megoldani a teljes műszakos, budapesti munkát, viszont a gyereknevelési hivatástól nem kívántam elszakadni. Közben lépten-nyomon szembesültünk vele,
hogy Veresegyházon, ezen a rohamosan
fiatalodó népességű városban milyen nagy
igény lenne egy bölcsődére. Összedugtuk
a fejünket a férjemmel és úgy döntöttünk,
hogy belevágunk egy alapítványi bölcsibe.
Mit szólt hozzá a városvezetés?
Támogatta az ötletet, eltérés a tervekben
csak ott volt, hogy a Ligetekben, a Gyermekliget mellett képzelték el, mi viszont
nem tartottuk volna szerencsésnek, ha a
két intézmény folyamatos összehasonlításnak van kitéve. Így választottuk ezt a helyet, ami tulajdonképpen egy óriási vízmosás volt. Viszont a természetközeli nevelési céljainknak tökéletesnek tűnt. 2005 márciusában indult az építkezés Zsigmond
László építész tervei alapján, szeptemberi
indulást ígértünk, júliusban már nyílt napon lehetett jelentkezni. Mit mondjak? Finoman fogalmazva is volt, aki kételkedett
az őszi startban.
Mára már két bölcsődés és négy óvodás csoporttal, 90 gyerekkel és 25 főállású alkalmazottal üzemelő komoly
intézménynek számítanak.
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Az átütő siker minket is meglepett. A kezdetektől nem volt gond a létszám feltöltése, inkább csak az a kérdés évről évre,
hogy hogyan fejlesszük és újítsuk meg új
gondolatokkal a programot. Jellemző,
hogy a nagy igények miatt már az építkezés alatt bővíteni kellett az épületet,
hogy elférjünk. Természetesen az eltelt tíz
évben mi is folyamatosan tanultunk. Átestünk a „gyermekbetegségeken”, amiből
mindig arra törekedtünk, hogy a tapasztalatokat leszűrve még hatékonyabbak legyünk. De úgy gondolom, hogy a következetes szakmai munka és a koncepció,
hogy olyan nevelést valósítunk meg, ahol
a gyerekekkel kis létszámú, családias légkörben, személyre szabottan, az egyéni
fejlődésének megfelelő ütemben foglalkozunk, hitelessé tett bennünket. Alapprogramunk a néphagyományok ápolása és a
környezettudatos nevelés, erre a szakmai
programra támaszkodva haladunk folya-

2015. október

matosan előre. Sikerünk titkát én elsősorban az emberi tényezőkben, kollégáink
szakmai, sokszor a munkaidőn bőven túlmutató elhivatottságában látom.
Sokat segít a megvalósításban az egykori vízmosás helyén létrejött csodálatos természeti környezet is.
Így van. 2005-ben, az uniós tagságunk utáni első évben már eleve európai szabványok
szerint készült az épület, ehhez még létrehoztuk az Árnyas Kertet, ahol kisállat simogató, a gyerekek által gondozott házikert és
tanösvény hozza közel a természetet a gyerekekhez. De ezen túl is támogatja a nevelési programunkat a saját logopédus, úszási
lehetőség és a többi fakultatív program.
Mennyire fogadta el önöket a város
közvéleménye és az időközben létrejött városi bölcsőde vezetése?
Az önkormányzati óvodai és bölcsődei
vezetőkkel kiváló szakmai kapcsolatban
vagyunk. Én úgy gondolom, hogy a sokszínűség, a választási lehetőség mindenképpen jó a városnak, erősíti azt. Megítélésünkben is látunk egy fejlődési folyamatot. Kezdetben sokan előítélettel
tekintettek az ilyen jellegű intézményekre. Ezt mára sikerült megváltoztatni és a
város életének szerves részei lettünk,
köszönhetően talán a végzős gyerekeink
jó eredményeinek az iskolában és annak,
hogy rendszeresen ott vagyunk, bemutatkozunk a városi rendezvényeken is.
Rendre nagy sikerrel.
Az igazi siker az, amikor minden kis neveltünkhöz megtaláljuk a kulcsot, amikor
a bizalmukba avatnak minket, amikor a
táborainkba a már elballagottak is visszajárnak. A szülők ránk bízzák legféltettebb
kincsüket és gyerekeikkel együtt sugárzó
szemmel tekintenek vissza az itt eltöltött
évekre. Higgye el, ennél nincs nagyobb elismerés, ajándék. Az Árnyas nem egy gazdasági irányultságú vállalkozás, hanem a
gyermekek szeretete miatt, értük született.
A gyerekek még tiszták, semmivel sem
kondicionáltak, valójában mi tanulunk
tőlük, amiért rendkívül hálásak vagyunk
nekik.
KOVÁCS PÉTER

Könyvmoly
ISMÉTLÉS…
Mindenkinek, aki érdeklődik a történelem, különösen a XX. század történelme iránt, jó szívvel tudom ajánlani
Ken Follett sodró lendületű, három kötetes regényét, amelynek összefoglalóan „Az évszázad trilógiája” címet adta a
szerző. A magyar nyelven 2010 és 2014
között megjelent kötetek címei sorrendben: „Titánok harca”, „Megfagyott világ” és „Az örökkévalóság küszöbén”.
Az első világháború kitöréséhez vezető
eseményektől és magától a világégéstől
kezdve, a „nagy orosz októberen”, a második világméretű öldöklésen, a hidegháborún, a két „világrendszer” acsarkodásain keresztül egészen az 1990-es keleteurópai „nagy reccsig” az írói fantázia
szülte öt család sorsán és az ismert politikusok cselekedeteinek mozgatórugóinak,
megfontolásainak, kényszerhelyzeteinek
bemutatásán keresztül átismételhetjük az
egész XX. századot. Mindezt úgy, hogy
egy percig sem lankad a figyelem.
Erről jut eszembe! Figyelem! Ez egy súlyos irodalmi mű! Tehát, ha valaki a műélvezethez az éjszakai alvásidőből áldoz,
akkor esetlegesen annak a veszélynek te-

heti ki magát, hogy a végkimerülés miatt
belealszik az olvasásba, minek következményeként a könyv maradandó fizikai nyomokat hagyhat az ember arcán!
Aki – mint én is – az 1950-es évek szülöttje azt hihetné, hogy részben iskolai tanulmányaiból, részben saját tapasztalatokból eleget tud a „rettenetes” XX.
századról, mi szükség van az unalomig
ismert, 1990 óta már Magyarországon is
számtalan szerzőtől az összes létező nézőpontból megvilágított, magyarázott események újraolvasására? Biztosan állíthatom, hogy Ken Follet tud újat mondani! A könyvek borítóin olvasható ismertetőkből, a szerző utóiratából megtudhatjuk, hogy a trilógia megírását alapos
történelmi háttérkutatások, konzultációk előzték meg, amelyek alapján képet
kapunk pl. Hruscsov vagy Kennedy döntéseinek mozgatórugóiról. Megtudhatjuk, hogyan működik a politika, milyen
megfontolások, kényszerek vezérelnek
egyes felelős, vagy éppen felelőtlen döntéseket. Mindenféle bulváros hatásvadászat nélkül bepillanthatunk ugyanezeknek a világ sorsáért nem akármilyen
felelősséget viselő vezetőknek a magánéletébe is. Így aztán emberközelivé válik
igen sok minden, több eseményét a történelem ezen időszakának megértőbben
lehet megítélni, újraértékelni.
Azt hiszem, nem meglepő módon, engem leginkább a harmadik kötet érdekelt, ugyanis – ahogy már említettem –
az foglalkozik a hidegháborúval, az
1960-as és az 1980-as évek közötti időszak hatalmas szociális, politikai és gaz-

Közélet
TÓTH GYULA
dasági változásaival. Bemutatja a polgárjogi mozgalmakat az USA-ban, a politikai gyilkosságokat, a vietnami háború
elleni tiltakozásokat, a berlini fal felhúzását és lebontását, az atomcsendegyezményt, a gorbacsovi peresztrojkát
és természetesen a rock and roll és a
beat nemzedékét. „A fal” lebontása kapcsán – ha nem is eredeti nevén – szó esik
az akkori magyar miniszterelnök szerepéről is. Tehát: meg vagyunk örökítve!
Szóval, akárhogy is nézzük, a XX. század
tényleg rettenetes volt! De melyik század
nem volt az? A XXI. század elmúlt 15 évében éppen eleget szörnyülködhettünk a
híreket hallgatva, de hát azok a kisebbnagyobb csetepaték, alkalmanként háború méreteit öltő katonai offenzívák olyan
távol zajlottak tőlünk és „a” nagyhatalom
eligazította a dolgokat. Most meg…
...A könyv olvasásakor az jutott eszembe,
hogy bizonyára a múlt században is a
nagy felfordulásokat megelőző aggasztó
hírek hallatán abban reménykedhettek az
emberek, hogy valahogy csak megoldódnak a problémák. Aztán kiderült, nem oldódtak meg! Most is ebben reménykedünk! Remélhetőleg, most joggal!
Azért is érdemes elolvasni ezt a trilógiát,
mert egy olyan látásmódot ismerhetünk
meg, amelynek segítségével a nem történészi, politológusi, „szakértői” ismeretekkel rendelkező olvasó a realitásokhoz
közelebb állóan képes kialakítani saját
véleményét a világban és a közvetlen
környezetünkben zajló folyamatokról. Bár
a hatalom nélküli ember, ha nem is tud
sokat tenni a vészt jósló folyamatok ellen,
de legalább világosabban láthat és akkor
másokkal együtt talán egyfajta befolyást
tud gyakorolni a dolgok menetére...
TÓTH GYULA
MÚLTIDÉZŐ

SZÜRETI FELVONULÁS 1974.
Sejtes Vendel kisbíró, a Művelődési Ház igazgatója
és mögötte a hivatalos kisbíró, Füzesi Ferenc.

SZABÓNÉ VANK ERZSÉBET
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KÖLCSEY FERENC VÁROSI KÖNYVTÁR

SZEPTEMBERI PROGRAMOK A KÖNYVTÁRBAN
MESEMŰSOR ÓVODÁSOKNAK
Régi vágya teljesült a Kölcsey Ferenc Városi Könyvtár munkatársainak, amikor szeptember harmadik hetében, három napon keresztül, összesen mintegy 240 nagycsoportos óvodást
láthattak vendégül egy meseműsor erejéig intézményükben.
Az apróságokat Kassovitz László meseíró és -mondó szórakoztatta saját meséjével, amelyből a gyerekek megismerhették
Pamacs kutyust, barátját Burkust, a komondort, valamint
Ferikét, a két kutya óvodás korú gazdáját. A történet interaktív előadása és befogadása közben, a sok nevetés, mókázás
közepette a gyerekek olyan kifejezéseken gondolkodhattak el,
mint a barátság, a hűség, a ragaszkodás, vagy a felelősségvállalás és a szavahihetőség.
A meseműsor mellett azon csoportoknak, akik ezt kérték, Mistéth Erika könyvtáros, a gyerekrészleg vezetője röviden bemutatta a könyvtár, s azon belül a részleg feladatát, szolgáltatásait.

Az összekötő elem közöttük az irodalommal való kapcsolatuk, legyen e kapocs akár művészi, akár tudományos, vagy
más jellegű.
A sorozat első programjaként Dr. Németh Imre előadását hallgathatták meg az érdeklődők. Noha az előadó végzettségét
tekintve biológus, növényvédelmi szakember, s önmagát csak
„laikusként” és „amatőrként” jellemezte, a témához való hozzáértését mi sem bizonyítja jobban, hogy hosszú éveken keresztül vett rész az Országos Széchényi Könyvtárban működő
Magyar Elektronikus Könyvtár fejlesztésében, gazdagításában
korabeli források felkutatásával, digitalizálásával, értelmezésével.

TITKOS KULTUSZOK AZ ÓKORBAN
Rendkívül izgalmas előadásnak lehetettek szem- és fültanúi
mindazok, akik szeptember 18-án, pénteken ellátogattak a
Kölcsey Ferenc Városi Könyvtárba.

A másfél órás program során érdekfeszítő és jóízű humorral
fűszerezett előadásból ismerhették meg a jelenlévők Gvadányi
József, Orczy Lőrinc, Barcsay Ábrahám, Amadé László és Fazekas Mihály életét, műveit, valamint helyét a magyar irodalom, nyelvművelés és -formálás történetében.
BERZE LAJOS

Az előadó Antallfy Péter, a Történeti Kollégium tagja volt, aki
egyiptológiát és történettudományt hallgatott az ELTE-n. Kétszer nyert államközi kutatóösztöndíjat Egyiptomba. Kutatóként
a történettudomány megismerési módszerei, a különböző kultúrák találkozásai és ütközései foglalkoztatják. Elmélyült tanulmányokat folytatott az ókori és az ősi amerikai kultúrák terén.
Előadásából az érdeklődők megismerhették az ókori misztériumvallások mibenlétét, központi isteneit – többek között Íziszt,
Oziriszt, vagy éppen Mithrászt. Az előadást kísérő vetítés bemutatta e vallások írásos, építészeti és művészeti emlékeit, amelyek közül néhány hazánk területén is fellelhető. Antalffy Péter
kitért arra is, hogy e vallásokról milyen valós, vagy hamis toposzokból építkező képet alakíthat ki a ma embere, s válasz született arra a kérdésre is, hogy ókori ember számára mennyire
illeszkedett be az őskereszténység e misztériumvallások sorába.
VERESI IRODALMI ESTÉK – A 18. SZÁZADI „ISMERETLEN” KÖLTŐK ÉLETE ÉS MUNKÁSSÁGA
A most útjára induló sorozat egyes részei – a tervek szerint –
nem szükségszerűen kötődnek egymáshoz szoros szálakkal.
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„Így telnek napjaim – napkeltétől napnyugtáig”
PÁLYÁZATI FELHÍVÁS FOTÓSOK RÉSZÉRE
– kiállításon való részvételre!
Kiállítás helyszíne:

Udvarház Galéria/Váci Mihály Művelődési Ház, Veresegyház
Kiállítás nyitása: 2015. 12. 11.

Mi történik az után, hogy felébredtünk, és miután magunkhoz tértünk?
Mint fotográfus, belépvén a napi létezés rutinjába, milyen szituációba
keveredünk? Mit lát a szemünk, ha blendén keresztül figyelünk?
Olyan rögzített pillanatképeket, fotográfiákat szeretnénk látni, amelyek kívül esnek
a redundáns fogalmán – tehát, érdeklődést felkeltő, gondolatébresztő, avagy gondolkodásra serkentő fotókat, amelyek valamiért a fotográfus érintettségén túl is érdekesek lehetnek számunkra. A pályázat célja, hogy olyan fotók kerüljenek szemlélésre
– amelyek a létezés valamely szegmensét láttatják, tárják elénk. Ez irányú fotográfiákat várnánk a jelentkezőktől.
A pályázat technikai követelményei, a benyújtás módja, határideje:
• Minden olyan jelentkezőt szívesen fogadunk, akit érdekel a fotográfia és
műveli is azt.
• Minden pályázótól min. 4 db munkát várunk, rövid technikai műleírással,
önéletrajzzal. A fotográfiát, üveg+hátlap, vagy, grafikai kerettel ellátva kell
benyújtani, – tehát kiállításra kész állapotban!
• A beérkezett műveket független zsűri bírálja!
Művek beadási ideje: 2015.11.21. 9.00–12.00; 11. 22. 13.00–18.00 óráig
Ettől eltérő időpontban való szállítást, megbeszélés alapján, egyeztetni kell!
Pályázók értesítése a zsűri döntése után 2015. november 24-én történik, e-mail
levelezés címére!
Zsűri tagok: Szabó Barnabás, Balogh Rudolf díjas fotóriporter, Lethenyei László
fotográfus, Kovács Péter újságíró

Kapcsolat: Klement Zoltán művészeti szerző, rendező
klement.kiallitasrendezo@gmail.com
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Nőnek lenni Veresegyházon
A VIHARESZŰ NŐK!
Számtalanszor halljuk és számtalanszor
tesszük fel magunknak is a kérdést:
miért is jó nőnek lenni? Ezt a témát választotta debütálásához a veresegyházi
Ridikül Szalon, mely esemény megrendezésére szeptember 16-án a Katlan Tóni Vendéglője a Malomhoz étteremben
került sor.
A várakozásokat felülmúlva több mint 60
érdeklődő képviseltette magát, természetesen főként Hölgyek.
Az esemény házigazdája Nyárády Zsuzsa volt, aki magabiztos gördülékenységgel faggatta a női nem „élhetőségéről” a meghívott vendégeket, Budai Boglárkát, Kucsa Tamásné Margitkát, és
Platthy Ildikót. Az első két hölgy neve ismerős lehet, hisz kötődésük városunkhoz a mai napig meghatározó. Boglárka
a BB MagicDance showtánc és ritmikus
gimnasztika iskola alapítója, Margitka a
Kucsa-Ker Kft. ügyvezetője.
De ki Ildikó? Platthy Ildikó a Ridikül Szalonok megálmodója és országos koordinátora. Két évvel ezelőtt indult el az a
kezdeményezése, hogy a televízióban óriási nézettséggel futó műsort, helyi közösségekbe elhozva bebizonyítsa, – amit a
visszajelzések is igazolnak – hogy a számos közösségteremtő klub mellett, a kisvárosokban is szükség van felszabadult,
korlátok nélküli beszélgetős szalonokra.
Jelenleg 14 szalon működik Magyarországon, és a közeljövőben valószínűleg a
szám csak nőni fog. Ildikó elmondása szerint értéket szeretne képviselni értékes

RIDIKÜL SZALON
„A nők értenek hozzá ugyanazon pillanatban sírni, gyűlölni, haragudni, szeretni, ábrándozni és mosolyogni.”
MIKSZÁTH KÁLMÁN

emberek, közéleti szereplők bemutatásával, akik cselekedeteikkel bizonyítottan
tesznek valamit a közösségért.
Boglárka a fiatal generáció oldaláról jellemezte a nagyvárosban élő karrierista hölgyeket, a zárkózottságot és néha bizony
az érdektelenséget. Margitka a már megélt tapasztalataiból mesélt a bizonyítani
vágyásról, amit a férfi szakmában meg
kellett élnie, nőként.

adódóan válik sikeressé, e tetteiből építkezik.
Az est díszvendége városunk polgármestere, Pásztor Béla, „Bélabácsi” volt, aki felvázolta pályájának sorsfordulatait, ahonnan nem hiányozhattak a nők. Mesélt
párjáról, Erzsikéről, aki a mai napig segíti
őt mindenben. Polgármesterünk legfontosabb mondatával kétségtelenül egyet
kell értenünk, hogy „a férfi nem létezhet

Abban viszont mindenki egyetértett,
hogy női mivoltunkat gyermekkorban
kapjuk, és egész életünkön keresztül
hordozzuk. A női szerepek – rohanó világunk ellenére – megtartottsága fontos,
bár néha a nők is túlmennek a szerepkörükön, bevállalnak férfimunkákat.
Alapjában véve egy nő, női létre termett,
aki nőtársaiból építkezik, és belőle nyeri
az energiát, míg a férfi a munkájából

nő nélkül”, hisz aki ennyi élettapasztalat
birtokában lehet, az nehezen tévedhet!
Tény, hogy nőnek lenni minden életkorban
jó. Természetesen mindig van egy árnyoldal, hiszen millió olyan tényező van, amit
másként élünk meg nőként és másként férfiként. De mindent összevetve nőnek, anyának, feleségnek, munkatársnak lenni jó.
Élvezzük hát minden percét mindannyian,
együtt, itt Veresegyházon! BARTHA CSILLA

HORVÁTH PÉTERKÉNT KEVESEN IS- Az eseményt Európa-szerte hirdették,
MERIK, DÖRGEKÉNT A FÉL VÁROS.
mégis egyedüli magyarként vett részt
rajta.
Zenész, vállalkozó, showman. Muzsikált 370 klarinétos fújta egyszerre az öt helyi
az Old Boys-ban, évekig állandó fősze- szerző klarinétra átírt darabját a bázeli
replője volt a suli-buliknak a Smile zene- Theaterplatzon egy attraktív, nem titkolkarral, Zsuzsi lányával és Maros Ottóval tan Guiness-rekordot döntő esemény sojazz-es formációban szerepeltek városi rán. „Életem meghatározó élménye volt”
rendezvényeken vagy klubokban. A mai – meséli. „Felemelő, magasztos esemény.
napig a veresegyházi Városi Fúvószene- Lenyűgöző annyi zenészt együtt látni!”
kar korelnöke.
Nagyobbik lányát meglátogatni utazott a Zenélni öröm, együtt zenélni gyönyörűsvájci Bázelba, ahol különleges zenei ese- ség, ekkora csapatban közösen muzsimény részese lehetett. Tudta, hogy mire kálni reveláció. Ők ott, együtt, tapinthautazik, hiszen előre regisztráltatta magát tóvá tették a zenét.
-I-E
és kottákat kapott válaszul.
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HOGYAN ÉL MOST?
A kertjük magas tujákkal övezett, szépen nyírt fűvel borított hátulsó részére
vezet. A születésnapjára kapott kerti
nyugágyat kínálja, pedig tudja, hogy
nem heverészni jöttem hozzá.
A kertben nincs kényszerrel ápolt veteményeskert, vannak virágok, egy sütögető, nagy nyugalom, igazi béke
szigete.

Mivel csábítottak Veresre dolgozni?
Nem kellett nagyon csábítani. Egy diszkrét tapogatózó beszélgetést követően
1992-ben, a tisztújító választáskor jelöltek és a szavazás során én kaptam bizalmat az elnöki posztra. A takarékszövetkezet nem volt számomra ismeretlen,
mert 1975-től a Felügyelő Bizottság tagja, később elnöke voltam.
A pénzügyi területet magad választottad?
Az egyetem alatt mindenki kereste a legjobb álláslehetőségeket. A szakdolgozatomat a Pest-Budai Vendéglátó Vállalatnál írtam, a végzést követően ők állást is
kínáltak, így lettem előbb gyakor nok,
majd üzletvezető, később vállalati közgazdász.
Vendéglátós voltál?
Csak rövid ideig, mert 1968-ban a csomádi tsz főkönyvelője lettem. Jöttek,
hogy ezt meg azt kell csinálni, úgy döntött a párt alapszervezete. Ekkor határoztam el, hogy belépek én is, hiszen a
döntések születésénél akartam jelen lenni. Innen három év múlva tovább léptem
és a MÜSZI-ben kezdtem el dolgozni,
mezőgazdasági szolgáltatási területen.
Az itt eltöltött húsz év alatt nagyon
gyorsan történtek hihetetlen dolgok, sok
területen nyitottunk a piac felé, de a kilencvenes évek elején láttam, hogy a
széthulló mezőgazdaság el fogja sodorni
a céget. Rövid néhány hónapra a Sasad
tsz-be mentem, akkor kaptam a lehetőséget a takarékban dolgozni.
A szövetkezet központi irodája egy, az
állomással szemben lévő épület emeletén volt, ha jól emlékezem.
Három helyiséget béreltünk, ez volt a
központ. De nem álltunk jól a területi
egységekkel sem. A fóti kirendeltség egy
kis házban, állandó zsúfoltsággal működött, Erdőkertesen a szolgáltató ház egy
kis része, Váchartyánban egy volt kocsma adott otthont a kirendeltségnek, Veresen a már lebontott Fő téri szolgál-
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Rádi János
NYUGALMAZOTT KÖZGAZDÁSZ,
A VERESEGYHÁZ
ÉS VIDÉKE TAKARÉKSZÖVETKEZET
EGYKORI ELNÖKE

tatóházban volt a kirendeltségünk.
Öt év alatt a sikeres gazdálkodás eredményeképpen szóba kerülhetett egy
korszerű irodaház építése, amit a várossal közösen sikerült is megvalósítanunk.
Meggyőződésem, hogy sokan nem ismerik a takarékok keletkezésének a
történetét. Mesélnél erről?
1958-ban mindenféle központi támogatás nélkül, a lakosságtól bevont tőkével,
tagi részjegyek formájába végzett betétgyűjtéssel kellett forrást teremteni a hiteligények kielégítésére.
Az évi néhány % osztalékot a tagjaink
nem vették fel, a vagyon halmozódott, a
nyereség egy részét beruházásra fordítottuk.
Mekkora volt a szövetkezet vagyona?
35 milliós vagyonnal vettem át a szövetkezet vezetését és tíz év alatt ezt az
összeget 667 millióra növeltük.
A betétállomány 558 millió forint volt,
ami 7190 millió Ft-ra növekedett az évek
során.
Meddig vezetted a szövetkezetet?
2002-ig az elnöke voltam, aztán két évig,
a nyugdíjazásomig elnöki tanácsadóként
dolgoztam. Ekkorra mindegyik kiren-
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deltségünk új, korszerű épületbe került
és online működő hálózat biztosította az
ügyfelek kiszolgálását és a folyamatos
ellenőrzés lehetőségét.
Hogyan élted meg a nyugdíjas időt?
2009-ig még az FB-ben dolgoztam, ami
nem járt nagy igénybevétellel.
Az élet sok területén olyan jelentős változások tör téntek, hogy külsősként már
nem tudtam érdemi dolgot hozzá tenni.
Nem viselt meg ez nagyon?
Lezártam életem egy szakaszát, amire jó
szájízzel emlékezem. Amit a csapattal
első számú vezetőként sikerült elérni,
annak én is a nyertese voltam, mert mindig az első tíz közé soroltak minket az
országos listán.
Milyen most a napi rítusod?
Az életemet gyakorlatilag Veresen élem.
Fiatalkori sportsérülés miatt vannak kényelmetlenségeim, amiket hosszú sétákkal gyógyítok.
Az én reszortom a kert, a ház rendberakása. Számítógépen rendezem a családi
fotókat és az iratokat, amiket folyamatosan archiválok. Esténként élő sportközvetítéseket nézek, a legkedvesebb
időtöltésem az olvasás. Vénségemre olvasó naplót vezetek a gondolataim és a
számomra fontosabb részek feljegyzésével.
Közösségi tevékenység?
Az a családra korlátozódik. Negyvenévi
közösségi aktivitás után nincs hiányérzetem.
Szakmázzunk még egy kicsit. Szükségesnek tartod a nagy pénzügyi összeomlásokat?
Azt gondolom, hogy igen. Történelmi tapasztalat mutatja, a világgazdaságnak
vagy egy ország gazdálkodásának megvannak a ciklusai, ebben kódolható a
pénzügyi összeomlás lehetősége.
És az olyan nehezen érthető ügyek,
mint a Buda-Cash vagy a Quaestor botrányok?
Ha a kontrol ezt lehetővé teszi, mert nem
következetes, az emberi oldal átlépheti a
józan határt.
Búcsúzás közben, mintegy magának
mondja el a következő, a beszélgetésen
messze túlmutató gondolatait.
Készülni kell a változásokra. Az élet
annyira felgyorsult, hogy minden korosztályt meglephet az, ami a következő generációnak már hétköznapi történet.
MOHAI IMRE

Városlakó
MUNKAÜGYI ALAPELVEK:

OZSVÁR ZSANETT tanácsai

Egy dolgozó munkanapja (1. rész)
Reggel mikor felébredtem, döbbenten
vettem észre, hogy egy órával későbbre
jár az idő, mint ahogy el kellett volna indulnom. Tisztában voltam vele, hogy
már biztos elkések, ezért lazára vettem
a dolgot. Természetesen elkéstem, amivel máris megsértettem a munka törvénykönyvéről szóló 2012. évi I. törvény
(továbbiakban: Mt.) 52. § (1) bekezdés
a) pontját, mely szerint köteles vagyok a
munkáltató által előírt helyen és időben
munkára képes állapotban megjelenni.
Na, de nem keseredtem el, máris csúszásban voltam egy határidős feladattal,
amivel már eleve megszegtem az Mt. 52.
§ (1) bekezdés c) pontját (hogy a munkámat az utasítások szerint kell végeznem), mivel a főnököm tegnap délután
kérte tőlem azonnalra, csakhogy nekem
akkor még le kellett bonyolítanom egy
fontos telefonhívást. Ugyanis egy bará-

tom családi válságba került, és mindenképpen meg kellett hallgatnom, mert ő
is csak az én segítségemre számíthat.
Persze ezzel megsér tettem az Mt. 52. §
(1) bekezdés b) pontját (hogy munkaidő
alatt munkavégzés céljára rendelkezésre
kell állni), de szerintem a főnökömet is,
amikor közöltem vele a telefonhívás után, hogy lejárt a munkaidőm, nekem
sietnem kell haza.
Mivel még csak egy hónapja dolgozom
itt (az Mt. 45. § (5) bekezdésében foglaltak szerint a próbaidő legfeljebb három
hónap lehet, és kollektív szerződésünk
nincs), az én munkaszerződésem pedig
három hónapot köt ki, és az Mt. 79. § (1)
bekezdés b) pontja alapján a próbaidő
alatt bármelyik fél azonnali hatállyal indoklás nélkül megszüntetheti a munkaviszonyt, ezért eldöntöttem, hogy ma jól
fogok viselkedni. Gyorsan befejeztem a

munkát a tőlem elvárható legjobb tudásommal, és vittem a főnökömnek. Sűrűn
elnézést kér tem a késésért. A főnököm
elnézte nekem, majd egy olyan feladattal bízott meg, ami a munkaköri leírásomban nem szerepel, és korábban nem
is csináltam. Lehet, hogy ezzel bosszút
akart állni, de én igyekszem az előnyömre fordítani a helyzetet. Az Mt. 46. § (1)
bekezdés d) pontja alapján a munkáltatóm tájékoztatott a munkaszerződés
megkötését követő 15 napon belül a
munkaköri feladataimról, de ez a most
rám bízott feladatot nem tartalmazza.
Kér tem, hogy ennek megfelelően vagy
módosítsuk a munkaköri leírásomat a
feladat megkezdése előtt, vagy adja ki
másnak a feladatot. Természetesen módosítottunk, ami nekem előrelépést jelenthet, hiszen egy olyan munkát kaptam, amit ha jól elvégzek, akkor számíthatok prémiumra (talán), vagy akár előléptetésre. Szóval még jóra is fordulhatnak a dolgok…

Szeretnék a szemébe nézni
Először azt gondoltam, hogy nincsen közöm hozzá. Aztán tőle a paradicsoma. Az ilyen embernek álltában zsugorodott
az agya. És sajnos nincs egyedül, ezért innentől többes számrájöttem, hogy igenis van, annyira belemérgesedtem.
Szokásos reggeli biciklis kutyasétáltatós útvonalamon, amit ban beszélek róluk.
nem régen gondos kezek rendbe raktak, a fákat, bokrokat Mit gondoljak azokról a valakikről, akik kicipelik a terjedelmes autóüveget a földek mellé, beránmegritkították, mutatós garádokat hagytak, a patak medréig
gatják úgy tíz métert, ledobják,
lenyúló földeket gazdáik rendszeresen művelik, ezen az idilli,
aztán a széttörött üvegből szer teszép kilátású és igen forgalmas úton megjelennek a tájtól idehulló darabok jól feladják az utógen nylon zsákok. Még azt is mondhatjuk, hogy
kor régészeinek a leckét, hogy mit
szerencsére nem sittet, háztartási hulladékot
keresnek üvegcserepek a szántóföldön.
rejtenek, hanem fűnyesedéket. De a dolog ettől
Azokat sem értem, akik ételmaradékot, csoválik érthetetlenné!
magolt élelmiszert, felnyitott konzerveket
Milyen az az ember, aki levágja a kertjében,
dobnak ki, hogy azokat kóborló állatok
a háza előtt a füvet, összegyűjti, bezsákolja,
hordják szét, a bűzlő mocsok meg riogassa
valamilyen járműbe pakolja, megáll az út
csak az arra gyalogosan haladókat. A terjedelmentén, kilesi, hogy más ne járjon arra, nem
mes zacskóba gyömöszölt pet palackokat otthonaz útra teszi le, hanem vonszolja néhány
métert és elrejti egy bokor alá, vagy a magaról ingyenesen elszállítják. De a fák közül?
sabbra nőtt fűbe. Mire gondolhat?
A cigarettás dobozról, a maradék kakaós tekercset
Egyáltalán, miért nem borogatja ki?
rejtő zacskóról, a zsebből kihullott vagy direkt
A zsákba gyömöszölt friss fű aneldobott papírzsebkendőről már nem is beaerob erjedését szeretné segíteni?
szélek. Soroljam tovább?
Ezt a tudást nem feltételezem róla,
inkább azt, hogy primitív reflexek irányítják:
Ezeknek az embereknek, akik itt
ha valamire nincs szüksége, azt ki kell dobni!
élnek közöttünk, szeretnék a
Nem hasznosítani, házilag
szemükbe nézni,
komposztálni, amivel
de rejtőzködnek.
sokkal kevesebb dolga
És gyávák.
volna, ráadásul néSzemétcsempész. Rajz: Veréb Csilla
MOHAI IMRE
hány év múlva szebb lenne
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Kultúra
UDVARHÁZ GALÉRIA: MAMŰ Társaság csoportos kiállítása

„Utolsó réteg”
Az 1991-ben „Maszülető Művek – MAMŰ”
néven alakult, a napjainkban is aktív művészeti egyesületnek az alapító mesterek
mellett számos fiatal tehetség és „jelenkori magyar művészettörténeti alak” a
tagja. Szemléletükre jellemző az alkotói
el nem kötelezettség, az eklektikusságra
való törekvés.
Az Udvarház Galériában szeptemberben
megrendezett, a MAMŰ Társaság „Utolsó
réteg” című kiállítása lényegében papír
alapú műalkotások halmaza. Ebben a
sokszínű világban megtalálhatóak a
klasszikus ceruza, toll, tus és pasztell
rajzokon kívül a napjainkban fénykorát
élő digitális nyomtatások is. A különböző
rézkarc, linómetszet és szitanyomat
technikával készült munkák, a papírgyurmából formázott különleges térplasztikák
és egy önmagáért beszélő nagyméretű
papír- kivágásos „Ádám és Éva násza”
címet viselő fali térkompozíció. Miből is
áll ez az installáció? Első rátekintésre különböző színvilágú csomagolópapír és
színes tapétából kivágott alakzatok falra
rögzített sokasága, egy nagyméretű lombkoronás fa mintázataként. Összesen 43

darab papírból kivágott forma, többségükben falevelek, egy hármas szelvényű
erotikus kisugárzású fatörzs körül a fal
síkjára felhelyezve. Farkas Viola művészettörténész szavaival: „Ádám és Éva

Fotó: Veréb

Ádám és Éva násza című fali térkompozíció

násza, egy nagy fa, sok levéllel, virággal
és ággal. Középen egy férfi nemi szerv
látható, valószínűleg azért mert a
bűnbeesés után lett a világ férfi jellegű.”
Érdekes fejtegetés, bár a középen álló
szerv, ha jól megnézem akár gomba, vagy

„Az ember egyetlen valóságos kötelessége a művészi teremtés, az, amire született, viszont tudja, hogy a gyakorlatiasság kritériuma az éhség érzetéből táplálkozik.”
Kazimir Malevics orosz festő
egy gépjármű sebesség váltójának karja is
lehetne. Mindenesetre időigényes munka! Babinszky Csilla elragadó paszpartuzott grafikai rajzsorozata, az „Egy szem
rizs”, „Nem egy szem rizs” és az „Életmentő élelem” címet viseli. Egyszerűségében
is nagyszerű, elgondolkodtató, gyönyörű
alkotás! Győrffy Sándor „Non nora Sed
nove” (Nem új dolgokat, de újszerűen)
címet viselő munkája a konkrét festészet
kategóriába sorolható alkotás. Konkrét,
mert „semmi sem valóságosabb, mint egy
vonal, egy szín, vagy felület.” Egyedi szitanyomatok, no.16 és no.22 sorszámmal.
Mintázatában közel egyforma, de színvilágában merőben más. Töprengésre,
merengésre ösztönző. Vajon a téglalapok
és négyzetek tömege, a karakteres vonalak, a vörös alapon a fekete és zöld
foltok összessége nem más, mint a végtelen mélységű térben levő milliónyi
sziget az elképzelhető valóságban?
A kiállítás anyaga 2015. szeptember 5. és
október 3. között volt látható a Váci Mihály Művelődési Ház Kortárs Művészeti
Kiállítóterem „Udvarház Galériában”.
VERÉB JÓZSEF

HANGVERSENY A REFORMÁTUS TEMPLOMBAN

Opera és orgona találkozása
Maradandó élményt nyújtó előadás részesei voltunk az osztrák
Oliver Ringelhahn operaénekes és Dr. Karl-Gerhard Strassl orgonaművész hangversenyén a református templomban. Annak ellenére, hogy az olaszul, franciául és németül felcsendülő áriák szövegét nem mindenki értette, az előadóművészek, a rendkívül tehetséges énekes és a mesteri orgona játékáról ismert orgonista
előadása elkápráztatta a hallgatóságot. Többek közt a Verdi, Mendelssohn, Donizetti, Wagner, Bizet, Puccini szerzemények hangulata, az előadók sugárzó egyénisége olyannyira magával ragadó
volt, hogy úgy érezhettük, szinte szárnyalnak a dallamok a templomi térben.
Mindkét előadó Bécsben végzett a zeneakadémián. Friss diplomásként Oliver Ringelhahn Felső-Ausztriában a linzi operaházban, majd Münchenben, Drezdában, az ottani operaházakban is
énekelt. Eddigi pályafutása során Európa számos országán kívül
fellépett Tokióban és Sao Paulóban. Karl-Gerhard Strassl orgonaművész egyedülálló különlegessége, a zenei tanulmányok mellett jogi, majd később kultúra menedzsment doktorátust is szerzett. Karl kétszeres doktor és kiváló orgonista. A világ minden táján adott már hangversenyt, beleértve Japánt, Kínát, Dél-Amerikát és Észak-Európát. Jelenleg zeneakadémiai tanár, karigazgató
és templomi orgonista.
VERÉB JÓZSEF
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„Nagyon emberi dolog, ami a mostani hangversenyt egybefűzi,
a szeretet. Az előadóművészek úgy válogatták össze az
áriákat, hogy mindegyike a szerelemről, a vágyakozásról, a
beteljesülésről, vagy éppen az elvesztett szerelemről szól.”
ELLA ISTVÁN ORGONAMŰVÉSZ
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MŰVÉSZPORTRÉ:

A Szobrász Pisti
Veresegyház új templomában 2016-tól kolára nem kell felvételiznem, de nekem
a tizenkét apostol fogadja majd a hívő- kellett, nem is vettek fel.
ket, tizenkét kiválasztott Jézus tanít- Nem vettek fel, miért?
vány. Az apostolok szobrait
A mesterem, Gábor István festőveresegyházi és környékművész meg is kérdezte, a
béli művészek mintázválaszt a mai napig sem
zák. Egyikük BÖJTE
értem, talán volt benne
HORVÁTH ISTVÁN
valami politikai vonszobrász, ahogy a
zat, más magyarázaközvetlen szomtot nem találtam. Az
szédjai
hívják,
igaz viszont, hogy
csak úgy barátpár alkalommal részt
sággal: a Szobrász
vettem plakátragaszPisti. István gyertásban és egyéb fiamekkorát Budapestalos hangoskodásten töltötte. Édesapban, ennyi volt az
ja tehergépjármű veegész. A sikertelen felzetőként dolgozott, de
vételit követően elmenFotó: Veréb
ha ideje engedte, alkotni,
tem dolgozni egy vállalkoszobrászkodni rendszeresen
záshoz, díszítéshez gipszformáeljárt az Izzó Képzőművészeti Körbe.
kat készítettünk. A rákövetkező évben
Alig voltál négyéves, és édesapád mű- ismét a festő szakra felvételiztem, most
vészkedni magával vitt, nem volt ez már sikerrel.
akkor unalmas?
Festő szakra? Nem szobrásznak készültél?
A művészkört Tóth Béla szobrász vezette, Akkor még nem. Elkezdtem a tanulmáott ismerkedtem meg Dáviddal, a fiával. nyaimat Károlyi Zsigmond festőművész
Nagyon jó barátok lettünk, rajzoltunk, ját- osztályában, ahol „monokróm absztrakt
szottunk. A meztelen lányokat, akik mod- festészet” irányába kellett volna képezni
ellt álltak, én is megpróbáltam lerajzolni, magam, de végtelenül untam az egyetlen
paradicsomi élet volt. Évente családostól színnek és árnyalataiknak a megfestését.
elmentünk különböző művésztelepi alko- Már vagy félévet végig alkottam, amikor
tóműhelyekbe, lovakat rajzoltam. Ötéve- a főiskolán, egy napon betévedtem egy
sen már gipszfigurákat öntögettem, foly- klasszicista stílusú épületbe, a „csodák
ton apám körül lábatlankodtam.
palotájába”. Itt szembe találtam magam a
Iskolás korodban is ennyire tevékeny pezsgéssel, éppen egy szobrász szak tette
voltál?
a dolgát. Volt ott vagy húsz ember, szólt a
Felső tagozatra Békásmegyerre jártam. zene, mindenki dolgozott, egyszerre háRendszeresen részt vettem az iskolai és a rom modell járkált az alkotók között. Ez
kerületi rajzversenyeken, jól rajzoltam, az, amire én vágytam! Somogyi József
nyertem. A szüleim nagyon büszkék vol- Kossuth-díjas szobrászművész, egy idős
tak rám.
ember volt a mester. Összeszedtem minElérkezett a pályaválasztás időszaka.
den bátorságomat és megkérdeztem: átHetedik osztályos koromban bekerültem venne a szobrász szakra? Rövid választ
Szentgyörgyi József festőművész rajzszak- kaptam, aminek a lényege az volt, hogy
körébe. A foglalkozások Óbudán, a ba- meg kellett mintáznom egy aktot. Egy
rokk stílusú Zichy-kastély főépületében hónap állt a rendelkezésemre. Mikor kész
voltak, egy évig jártam a szakkörbe. Fel is lettem, a mester megnézte, mondta: „jó”
vettek a Képző- és Iparművészeti Szak- és átvett. Sajnos csak másfél évig tanulközépiskola festő szakára.
hattam nála, mert 1993-ban elhunyt.
A főiskolán mégis szobrásznak tanul- Úgy tudom, a diploma után még tovább
tál, hogyan lehetséges ez?
maradtál a főiskolán, miért?
A negyedik évfolyamban indultam a kö- Mesterképzésen még két évig tanultam, a
zépiskolások számára kiírt Domanovszky szobrász diplomám mellett kézhez kapművészeti pályázaton, melyet meg is tam egy középiskolai tanári diplomát is.
nyertem. Ez azzal járt volna, hogy a főis- A Kézműipari Szakközépiskolában tanári
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Böjte Horváth István szobrász

állást vállaltam, majd a Dési Huber István
Rajziskolában szobrászatot tanítottam.
Mindösszesen öt éven át voltam a tanári
pályán, közben önálló alkotóként is dolgoztam. Időközben rá kellett jönnöm, az
én igazi szakmai területem nem az iskolai
katedra, hanem kint a szabadban, vagy a
műteremben végzett alkotói tevékenység.
Ez nem jelenti azt, ha valaki tőlem akar
tanulni, akkor elutasítom. Szó sincs erről!
Volt már tanítványom többek közt Erdőkertesről, egy igen tehetséges roma származású fiatalember. Kállai András kőfaragóként végzett a középiskolában, az
egyetem elvégzését követően nagy álma
valósult meg. Ő is szobrász lett!
Melyek a legjelentősebb köztéri munkáid?
Az elmúlt húsz évben országszerte 25 alkotást készítettem Mindegyik kedves számomra, de leginkább közel áll hozzám a
vecsési „Honfoglalási Emlékmű”, egy életnagyságú bronz lovas szobor. A Margit
híd címerein és kandeláberein egy évig
dolgoztam, művészettörténetileg is érdekes, szép feladat volt.
Böjte Horváth István egy személyben
családapa, szobrász, tanár és zenész.
Szellemiségét, alkotói tevékenységét
Veresegyházon több köztéri munkája
és domborműve jelzi. Ki ne ismerné a
„Kezek” szoborcsoportját?
VERÉB JÓZSEF
BÖJTE HORVÁTH ISTVÁN szobrász
1972-ben Budapesten született.
1989-ben a Képző- és Iparművészeti
Szakközépiskolában érettségizett.
1990-ben felvételt nyer a Magyar Képzőművészeti Főiskola festő szakára.
1996-ban szobrász szakon diplomázott.
1998-ig posztgraduális képzésen folytatta
tanulmányait.
1996-tól tagja az Alkotóművészek Országos Egyesületének.
1996 és 1999 között a Kézműipari Szakközépiskolában,
2003-tól 2006-ig a Dési Huber István
Rajziskolában tanított.
2013-tól a BME Építészettörténeti és Műemléki Tanszék levelező rendszerű hallgatója.
1998-ban Deákfalvi Zsuzsannával házasságot kötöttek, két gyermekük született.

DÍJAK ELISMERÉSEK:
„Domanovszky díj” 1989,
„Tihanyi Visszhang pályázat I. díj” Tihany 1996
„Aszú Díj” – Budapest 1996,
„Hagyma és Ember” szoborpályázat III. díj –
Makó 1998
'56-os emlékmű pályázat I. díj Veresegyház 2006,
Sanofi-Avantis pályázat I. díj Veresegyház 2008,
„Ady és Rippl Rónai találkozása” I. díj Kaposvár 2009,
„Lévay Henrik” szoborpályázat I. díj 2012,
„Szusza Ferenc” szoborpályázat I. díj 2012.
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ÜZENET A MÚLTBÓL

parasztház felújításával megmentett épület az eltelt időszak alatt több hagyományőrző rendezvénynek adott otthont.
2013-ban itt működött egy rendkívül hangulatos, nagyapáink és anyáink korát idéző bolt, a Veresi Szatócsbolt. Napjainkban
a Veresegyház Katonai Hagyományőrző
Egyesület „harcosai” vertek tanyát a portán.
kezési hely – a kriptában örök nyugalomra Az épület továbbra is megőrizte kincses
elhelyezett mumifikálódott emberi tete- jellegét, aki ide betér, nem csalatkozik.
mek – maradványai. A két fellelt koporsó
Fotó: Veréb
közül az egyiken jól olvasható volt az
1761-es dátum. A templomba zárt templom építésének idejét a régészeti feltárások a 13. századra datálták. Az ezt követő
évszázadok mindegyike nyomot hagyott a
szentélyen átalakítások, bővítések és ráépítések formájában. A ma is látható templom évszázadokon keresztül rejtette Veresegyház történeti múltjának egy jelentős
hagyatékát. A látogatókat Nagy László építész, Horváth Richárd régésztanhallgató
és Dr. Varga Kálmán történész-muzeológus kalauzolta az ásatások és leletek útvesztőjében.
A Magyar Kincsek Portája, a Fő út 116.
szám alatt várja az érdeklődőket. Egy régi Vastag András – Kincsek Portája

A templomba zárt templom
és a Magyar Kincsek Portája
Európa szerte ma már több mint ötven országban rendezik meg a Kulturális Örökség Napjait. Szeptember harmadik hétvégéjén, az emlékezés napjain, az országok
városaiban és falvaiban az érdeklődő
nagyközönség a régmúlt idők építészeti,
szellemi és kulturális hagyatékai, örökségünk előtt hajtanak fejet. Veresegyházon
az idei emléknapokon két helyszínen találkoztunk a földbe zárt vagy a feledés homályába vesző értékeinkkel.
A 18. század második felében emelt római
katolikus templom régészeti feltárása 2013ban kezdődött. Eredetileg a belső járólapok cseréje okán került megbontásra a
templomi tér. A munkálatok során előbukkant a középkori templom alapfala.
Jelentős régészeti leletek sokasága, egy bizonyítottan középkori templom és temet-

Fotó: Veréb

A Kulturális Örökség Napjain Vastag András az egyesület vezetője mutatta be a portát, annak hagyománytisztelő kialakítását
és berendezési tárgyait. Bemutatta az egyesület katonai ruházatát és fegyverzetét,
az I. világháborús kiállításuk anyagát. Az
emlékanyagok – ruházat, fegyverek és archív fényképek – mint mondta, „nagyrészt
veresi származásúak, az itt élőktől és a tájháztól kaptuk és gyűjtöttük.”
Ezen a hétvégén több száz érdeklődő tekintette meg a templomi régészeti feltárásokat és a Kincsek Portáját. VERÉB JÓZSEF

Értékteremtés muzsikaszóra
A VÉKA táncház első rendezvényét 2010-ben,
a Váci Mihály Művelődési Házban tartotta.
2015. szeptember 5-én, az öt éves évfordulót
az alapítók és a felcsíki és moldvai csángó
muzsikát és néptáncot kedvelők a Sepsiszentgyörgyről érkezett Folker együttes körében ünnepelték. Mint megtudtam, Fótról,
Szadáról, Gödöllőről és Budapestről is érkeztek táncos lábú vendégek. Sokan voltak, gyerekek és felnőttek. A székelyföldi Folker
együttes neve a magyar népzene- és tánckedvelők, néptáncoktatók körében széles körben
ismert. Az együttes első lemeze 2007-ben,
Kecsketánc címmel jelent meg. Mondhatjuk
azt is, ez az összeállítás a mesébe ágyazott
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muzsikaszó, elsősorban a szórakozás és a
tánctanítás eszköze. Ezen az ünnepi eseményen, itt Veresegyházon élőben hallhattuk
és rophattunk a székelyföldi zenészek muzsikájára.
Az eseményt követő hétvégén a rendezvénysorozat két lelkes szervezőjével Gerhát Szilviával és Regenye Zoltánnal beszélgettem.
Honnan jött az ötlet a táncház létrehozására?
Tulajdonképpen mindent a „Zeng a lélek”
Kulturális és Hagyományőrző Egyesületben
dolgozó fóti barátainknak köszönhetünk. Az
egyik nyári fesztiváljukon találkoztunk azzal
a csodálatos közösségi élménnyel, ahogy
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felnőtt emberek összekapaszkodnak és lélekemelő dallamokkal megszólal a furulya.
Eddig nem is gondoltuk volna, hogy létezik
ilyen. Egyszerűen megérintett minket. Elhatároztuk, itt nálunk Veresegyházon is lehetne
hasonló „értékteremtő” táncházas rendezvényeket szervezni.
Melyek voltak az első lépések?
Pénzügyi forrás hiányában felkerestük a Veresegyházért Kulturális Alapítványt, hátha ők
tudnának segíteni. Megpályáztuk a Nemzeti
Kulturális Alap „rendszeresen működő táncházi programok” támogatására kiírt pályázatát. Beadtunk egy pályázatot és ezzel a VÉKA
nyert egy pénzügyi támogatási összeget.
Nagy szerencsénk volt, el tudtunk indulni,
az elnyert pénz pont elég volt a zenészek
tiszteletdíjára.

Kultúra
NEIL SIMON:

ELINDULT AZ ÚJ ÉVAD A VERES 1 SZÍNHÁZBAN
„Magas színvonalú, kisvárosi szórakoztató bulvár színházat szeretnénk, tartalmas
gondolatokkal. Meggyőződéssel állíthatom, önöknek köszönhetjük, hogy Veresegyházon van színház, eddig 30 előadásunkon 10 000 néző tisztelte meg színházunkat.” VENYIGE SÁNDOR MŰVÉSZETI VEZETŐ

Női furcsa pár
Találkozásom JANIK LÁSZLÓ rendezővel
Janik Lászlót korábban személyesen
nem ismertem, annyit azért tudtam róla,
nemcsak színész, hanem író és rendező
is egyben. Tagja volt a budapesti Nemzeti Színháznak, a Miskolci- és a Szegedi
Nemzeti Színháznak. Eddigi pályafutása
során számos nagy sikerű darabnak volt
a rendezője, többek közt Szörényi–Bródy: István a király című rockoperájának,
Katona József: Bánk Bán drámájának,
Shakespeare: Rómeó és Júlia című tragédiájának. 2008-tól szabadúszóként ír, játszik és rendez. Legutóbb Csukás István:
Keménykalap és krumpliorr című ifjúsági regényének családi musical változatát rendezte, ahol Varga Bálint zeneszerző közreműködése mellett szövegkönyv
íróként is részt vállalt a munkából.
Janik László nevéhez fűződik a „vilagvege.hu” című egyszemélyes monodráma. Mi késztette a darab megírásához
és eljátszásához?
Szegeden 21 éves jelenlétem volt, miután
eljöttem a színháztól, Budapesten nem
kaptam azonnal munkát. Az első időszakban saját magamat rendeztem. Korábban
írtam ezt a monodrámát, melyben egy 50
év körüli ember váratlanul munka nélkül
marad, ettől az élete teljesen tönkremegy.
Van még aktualitása a darabnak?

Körülöttem már rendeződtek a dolgok, rosban bárhová mentem, mindvégig éregymás után jönnek a felkérések, de az deklődő emberekkel találkoztam. Száegyszemélyest a mai napig is játszom.
momra ez rendkívül izgalmas, mondhatnám azt is, hogy álomszerű.
Mint rendező hogyan látja a feladatot?
Színészbarát rendezőnek tartom magam, persze vannak dolgok, aminél nem
adom alább, erre megvannak a saját rendezői technikáim és trükkjeim. A Női
furcsa pár rendezéséhez kiváló gárdát
kaptam, gyakorlatilag mindenkit személyesen ismerek. Az előadás nagyon feszes tempót és ritmust kíván a színészektől. Ha kiesünk a ritmusból, akkor
nem úgy jönnek be a poénok, visszaesik
a feszültség, a néző nem fogja érteni,
nem fogja szeretni
A színészek belevihetik a saját egyéFotó: Veréb
niségüket a játékba?
Janik László rendező
Teljes mértékben, de a szöveghez, a loBeszéljünk a Veres 1 Színházról, mi- gikához, a szisztémához itt is kell ragaszképp került látótérbe a Női furcsa pár? kodni. Mivel mindenki jó ritmusérzékű,
Korábban is rendszeres munkakapcso- profi előadó, ezért jól lehet velük együtt
latban voltam Venyige Sándorral. Boldo- dolgozni.
gan vállaltam a rendezésre való felké- Elindult az új évad, a
rését, mindig is szívesen végeztem olyan premieren a feleségemet
munkát, ami teljesen új és friss. A veresi régen hallottam ennyire
színház egy most létesülő törekvés, a jóízűen nevetni. Sorra
színház és a nézők részéről egyaránt bejöttek a poénok!
érződik az elképesztő lelkesedés. A váVERÉB JÓZSEF

ÖT ÉVES A VERESEGYHÁZI VÉKA TÁNCHÁZ

Az első sikereken felbuzdulva további
pályázatok is követték egymást?
Igen, a Váci Mihály Művelődési Ház teljes
támogatását élvezve kerültek beadásra a
pályázatok. Ebben a formában továbbra is
sikeresek lettünk. Kelemenné Boross Zsu-

zsa intézményvezető az első pillanattól
kezdve támogatta ezt a táncházas tevékenységet.
A mostani ünnepi rendezvény zenészei
Sepsiszentgyörgyről érkeztek. Hogy kerültetek kapcsolatba a zenekarral?
Ismerjük a muzsikájukat, nagyon szerettük volna élőben is látni és hallani őket.
Végső soron a célunk az volt, hogy a mi
táncházas életünket is felrázzuk egy kissé.
A kapcsolatfelvétel azért nem volt egyszerű, először internetes megkereséssel próbálkoztunk, de végül is egy közös ismerősünk segítségével telefonon sikerült elérni
az együttest. Nagy örömünkre szolgált,
amikor a több hónapos előkészítő munka
után kaptunk egy levelet, hogy jönnek. Sokan segítették a munkánkat, az önkor-
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mányzattól kapott támogatás nagymértékben hozzájárult a sikerhez. A programot jelentősen gazdagította Kovács Katalin tanárnő gyermekkórusa, akik kápráztató módon
énekeltek a moldvai muzsikaszóra.
Pásztor Béla polgármester: „A táncház szervezői, Gerhát Szilvia és Regenye Zoltán valami olyasmit csinálnak, ami a gyorsan
civilizálódó világunkban egy lelki sziget,
ahol az ember, ha egy kicsit elidőzik, az
egészségét kapja vissza.” Az ötéves évforduló alkalmából Veresegyház Város Önkormányzata, a Veresegyházért Kulturális
Alapítványt, a népzenei táncház területén
végzett eredményes munkájáért, polgármesteri elismerő oklevélben részesítette.
Gratulálunk a szervezőknek az elismeréshez!
VERÉB JÓZSEF
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ÁCSNÉ CSÁKI ILDIKÓ • pedagógus

Álmaim útján
Ácsné Csáki Ildikó azon emberek egyike,
aki a tanári hivatásban lelte meg a szerencséjét. „Szerencsés embernek tartom
magam, mert tanár lehettem, mindig is
ez volt a vágyam.” Mindössze nyolcéves
volt, amikor egy életre szóló döntést hozott, kisiskolásként elhatározta, ő bizony
majd tanítani fog. A gimnázium elvégzése után elindult álmai útján. Bekopogtatott a Győr-Moson-Sopron megyében, a
Tápszentmiklós község szomszédságában található, szép hegysori zsellérházairól ismert Táp település általános
iskola igazgatói iroda ajtaján. Friss érettségivel a zsebében, egy képesítés nélküli
tanári állás betöltése okán. Egy évig tanította a felsős diákokat magyar és történelem tantárgyi anyagokból, alig 20 évesen.

ÁCSNÉ CSÁKI ILDIKÓ pedagógus
1969-ben Győrben született.
1988-ban a győri Révai Miklós Gimnáziumban érettségizett.
1989/90-es tanévben, a Tápi Általános Iskola képesítés nélküli tanára.
1990-ben felvételt nyert az ELTE Tanárképző Főiskolai Karára,
1994-ben magyar-történelem szakos tanári diplomával végzett.
1994 és 1997 között a Váli utcai Általános
Iskola tanára.
2002-től a veresegyházi Fabriczius József
Általános Iskola tanára.
2013-tól drámatanár a Fabriczius József
Esti Gimnáziumban.
1995-ben házasságot kötöttek Ács Tamással,
két gyermekük született, Júlia és Benedek.
TOVÁBBI TANULMÁNYOK:
2005-2009 között az Apor Vilmos Katolikus
Főiskola levelező rendszerű hallgatójaként,
2008-ban tánc- és drámapedagógus diplomát,
2009-ben drámapedagógus diplomát,
valamint pedagógus szakvizsgát szerzett.
ELISMERÉSEK, KITŰNTETÉSEK:
1993-ban „Kazinczy- díjas előadóművész
emlékérem” – Szép Magyar Beszéd országos döntő,
2007-ben az Anyám Fekete Rózsa Nemzetközi Vers- és Prózamondó Találkozó döntő
különdíj,
2011-ben és 2013-ban Veresegyház Város
polgármesterének elismerő oklevele,
2014-ben „Sejtes Vendel Közművelődési
Díj” kitüntetés – Veresegyház Város,
2015-ben a Klebelsberg Intézményfenntartó Központ Gödöllői Tankerület elismerő oklevele.
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Egy csendes délutánon találkoztam Csáki
Ildikóval a Fabriczius József Általános Iskola tánc és dráma tantermében. Az osztályban fogasok, rajtuk a színjátszás
kellékei, színpompás ruhák
és jelmezek sokasága.
Véget ért az utolsó óra,
a tanulók már hazamentek, szokatlanul
nagy volt a csend.
A Veresi Krónikában már többször
írtunk az iskolai
színjátszók sikereiről, évről évre látjuk
a gyerekeket szerepelni, de a pedagógusról alig tudunk többet,
mint, hogy hivatását szerető, a munkájáért élő ember.
Kérem, beszéljen a gyermekkoráról, a
kezdetekről.
El kell mondanom, nekem és a testvéremnek mosolygós gyermekkorunk volt. Nekünk még volt apukánk. Délután hazajött
a munkából, törődött velünk, gyakran lementünk a Rába partjára, együtt bicikliztünk, sokat beszélgettünk. A szüleink egy
álombéli szeretetteljes környezetet biztosítottak számunkra, mindenben segítettek és támogattak.
Mivel foglalkoztak a szülei?
Apukám gépészmérnök volt, most már
nyugdíjas. Édesanyám egészségügyi adminisztrátorként dolgozott egy gyárban. Ők
most is Győrben élnek a testvéremmel
együtt.
Érettségit követően képesítés nélkül
tanított, ez embert próbáló feladat lehetett.
Jelentkeztem a szegedi József Attila Tudományegyetemre, sajnos a felvételim egy
pont hiányában nem sikerült. Így kerültem
a Tápi Általános Iskolába. Nagyon sokat
dolgoztam, általában napi 5 órám volt, erre
5-6 órát készültem, így telt el a tanév. A
szülők, amikor megtudták, hogy egy fiatal
lány a tanár, ráadásul képesítés nélkül, elmondhatatlanul rossz érzés volt, ahogy fogadtak. Azért el kell ismernem, bizonyos
értelemben a tanári pályám egyik legszebb
korszaka volt. A tanulók, később a szülők
is elfogadtak, nagyon megkedveltük egymást. A tanév végén nagy sírás közepette
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„Nagyon kevés ember van a világon,
aki nap, mint nap, percről percre azt a
munkát végezheti, amit szeret.”
jöttem el. Tanulni akartam! Pedig a tantestület marasztalt.
Kézhez kapta a főiskolai diplomáját,
most már magyar-történelem szakos tanárként taníthatott. Hogyan alakult a további élete?
Az ELTE Tanárképző Főiskolai
Karán végeztem. Budapesten,
a Váli utcai Általános Iskolában helyezkedtem
el, itt kezdtem el a
színjátszó szakköri
tevékenységemet
is. A férjemmel főiskolás koromban
ismerkedtünk
össze, ezt később
esküvő
követte,
majd két gyermek
boldog anyukája lehettem. Mikor a lányommal
voltam áldott állapotban, három év után eljöttem az
iskolából. Szörnyű volt az elválás, olyan,
mint amikor egy anya ott kell, hogy hagyja
a gyerekeit. A kislányunk Julcsi pár hónapos volt, amikor kiköltöztünk Dunakeszire.
Itt töltöttem a GYES éveit, itt született a
kisfiunk, Benedek. A környékbeli kismamákkal életmód klubbot szerveztünk, előadókat hívtunk, előadásokat tartottunk,
mozgalmas évek voltak. A gyerekek gyorsan nőttek, el kellett dönteni a további sorsunkat. Elkezdtünk Veresen keresni egy kis
kertes házat.
Miért pont Veresegyházra költöztek?
Körbejártuk a környéket, itt találtunk megfelelő otthont magunknak. 2002-ben költöztünk, ekkor mondta viccesen az egyik
barátunk: „talán állást kellene előbb keresni!” Azt válaszoltam: nem is értem, hogy
miről beszél, költözünk és lesz majd állásom. Arra gondoltam bemegyek majd a
helyi általános iskolába, bemutatkozom és
felvesznek. Így is történt, felhívtam telefonon az iskola igazgatóját, Nagy Istvánt.
Elmondtam, hogy ki vagyok, és mit akarok,
de nem volt olyan egyszerű a dolog, mint
ahogy gondoltam, az iskolának nem volt
szüksége több tanárra. Egyébként nagy szerencsém volt, Nagy István igazgató úrral
történt személyes találkozásom már további lehetőséget adott a tanításra, felvettek.
Így lettem a Fabriczius József Általános
Iskola magyar-történelem, tánc és dráma
szakos tanára.
VERÉB JÓZSEF

Fiataloknak, fiatalokról
OLÁH NÓRA – A Kisvirág
A Fabriczius József Általános Iskola honlapján a mai napig is
olvasható, a 2012/13-as tanév „Vers-, mese- és novellaíró pályázat” díjnyerteseinek névsora. A vers kategóriában I. helyezettként Oláh Nóra 6/A osztályos tanuló neve szerepel,
„Az elhagyott ház” című versével.
2015 nyarán, egy augusztusi napon találkoztam a csillogó szemű, most már gimnazista fiatal lánnyal. Mint megtudtam,
szüleivel és testvérével 2004-ben költöztek
Veresegyházra. Ének-zene tagozatosként kitűnő eredménnyel fejezte be
tanulmányait az általános iskolában. Millnerné Hegedűs Éva
és később Templom Erika tanár nők védőszárnyai alatt
rendszeres résztvevője volt az
iskolai énekkaroknak, népdaléneklési versenyeknek. Nem
lett énekes, érdeklődési köre
merőben más területre, a nyelvtanulás irányába késztette. Elérkezett a pályaválasztás időszaka,
Fotó: Veréb
Nóra jelentkezett Újpestre, a Babits
Mihály Gimnáziumba. Az erős mezőnyben megmérettetett és felvették a 9/C osztály emelt szintű
japán nyelv tagozatosai közé.
Beteljesült az álom? Most már japánul tanulhatsz.
Igen! Rendkívül érdekel a japán kultúra. Nagyon különlegesnek tartom a nyelvet, az embereket, ahogy élnek és viselkednek. Ezért tavasszal beiratkoztam egy tradicionális alapokra
épülő japán aikido harcművészeti tanfolyamra. A nyári táborban rendkívül sok érdekes dolgot tanultam a japán társadalmi
értékekről, az egykoron élt szamurájokról. Mindemellett tanulom a harcművészet technikáját, véleményem szerint nem
baj, ha egy magyar lány meg tudja védeni magát, már a tudat
is biztonságot ad.
A versírással továbbra is foglalkozol?
Szeretem a verseket, ünnepi alkalmakra, születésnapra,
vagy csak úgy ötletszerűen, ahogy jön az ihlet, a mai napig
is írok.
Olvastam a „Kisvirág” című írásodat. Ez a vers mikor született?
2014 szeptemberében, nagymamámnak a születésnapjára
írtam. Végeredményben a saját érzéseimet próbáltam papírra
vetni, bár a történet nem rólam szól, hanem egy képzeletbeli
kisfiúról, aki gondolkodás nélkül leszakította a virágot. Bár
ezzel fájdalmat okozott, de a végén minden jóra fordult.
Az iskolai elfoglaltság, és a sport mellett mivel foglalkozol?
Szeretem a természetet, kimenni a szabadba. Korábban egy
évig lovagoltam, sajnos egy baleset folytán ez a lehetőségem
megszakadt. Több helyen eltört a karom, egyelőre csak simogatom a kedvelt lovamat. Szeretek rajzolni, elsősorban kedvenc
figuráimat a japán rajzfilmekből ismert „anime” karaktereket
vetem papírra.
Ismered Horváth Ferenc tanár urat? Korábban az általános
iskolában tanított.
Igen, többször találkoztam vele. Ha jól emlékszem az iskolai
versenyeken a zsűriben ő is ott volt.

FIATAL TEHETSÉGEINK 13.

Horváth Ferenc költő jelenleg nyugdíjasként is nagy figyelmet
fordít a fiatalokra, az ő szavait idézem: „Nóra versét többször is
elolvastam, a „Kisvirág” humanista költemény, igaz emberi
érzelemmel. Oláh Nóra tehetséges, érdemes lenne képeznie
magát.”
VERÉB JÓZSEF

KISVIRÁG
Sziromkoronája lágyan táncol a szélben.
Levelei összefonódnak, mint kéz a kézben.
Büszkén áll a rét közepén, mint egy álom.
Attól félek, ha leszakajtom, jól megbánom.
Elhervadna búja közepette, ha cserépbe ültetném,
De úgy hazavinném a szobámba, ha tehetném!
Mivel nem lehet, ezért minden nap meglátogatom.
Olyan, mint egy régi cimbora, egy kis vízzel támogatom.
Tűz a nap, apró kalapot fonok neki fűből, meg ne égjen
Elkergetek egy méhet, s mondom; „Éljen más mézen!”
Jaj, de nem is kellett volna elküldenem, mondja a kisvirág.
Számára egy méh, egy méh az egész világ.
Bocsánatot kérek, felállok, elmegyek. Nem is köszönök.
Csak feltűnő hangosan, mellé még elég búsan köhögök.
Szinte mosolyogva fordul felém a kisvirág. Bölcsebb, mint akárki.
Ilyen megértő társat, ilyen kedvest, önzetlent aligha találni.
Úgy érzem, nem haragudhatok, így hát visszafordulok.
Egy kisfiút látok a kisvirág mellett. Gyorsan odatódulok.
Rohanok, ahogy csak bírok, de már késő. Leszakította.
Olyan ez, mintha lelkemből egy darabot kitépett volna.
Egy könnycsepp hullik a földre, megannyi kis virágcsemetére.
Az én virágom a kisgyermek kezében lelt a végére.
Rám néz, látva sajnálatomat, s megszólal; „Anyukámnak lesz.”
Azzal elszalad. Már nem bánt a dolog, tudván, jó dolgot tesz.
(Valaki boldogságáért az a virág feláldozta önmagát.
Bár az összes ember ilyen volna, így elhinném minden szavát.
De ez nem lehetséges, mert rossz nélkül nem volna jó sem.
Én azért nem vagyok a rossz pártján. Távol álljon tőlem.)
Hazatértem aznap. Virágot ültettem a kertembe.
Ezzel mintha visszatért volna a nyugalom a lelkembe.
Olyan volt, akár az előző kisvirág.
Ezzel számomra újra egész volt a világ.
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Kisvirág
(Rajz:
Oláh Nóra)
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Életmód
MOZGÁSRA SZÜLETTÜNK!
– Gyerekek és az „edzés”
Amikor mi, felnőttek a testedzésre gondolunk, elképzeljük a kemény edzést az
edzőteremben, ahogy futunk a futópadon
vagy éppen súlyokat emelgetünk. De a
gyermekeknél az edzés játékot jelent és
fizikai aktivitást. A gyerekek akkor „edzenek”, amikor az iskolában tornaóra van,
ha szünetben fogócskáznak vagy kiütőznek, ha táncórára mennek, vagy éppen
fociznak, bicikliznek, tollasoznak.
Bármilyen mozgást is végezzünk, mindenki csak profitálhat belőle, hiszen rengeteg előnye van a rendszeres testedzésnek. Azok a gyerekek, akik aktívak erősebb csontozatúak és izomzatúak, karcsúbbak, mert a mozgás kordában tartja
a testzsírt, kevésbé híznak el, esetükben
csökken a 2-es számú cukorbetegség rizikója, a vérnyomás és a vér koleszterin
szintje, sokkal pozitívabban látják az
életet, megtanulnak csapatban játszani,
gondolkodni, és még sorolhatnánk.
A sok egészségügyi előny mellett az aktív
gyermekek jobban is alszanak. Jobban
kezelik az esetleges fizikai és érzelmi kihívásokat, mint pl. ha futni kell a buszra
vagy éppen egy tesztre kell készüljenek.
Ha bármikor megfigyelték már a gyerekeket játszótéren, akkor a következő három

„fitnesz elemet” láthatták:
1. fogócskázás (kitartás, szívósság)
2. mászókázás (erő)
3. cipőfűző bekötés (hajlékonyság)
Nekünk szülőknek az lenne a „feladatunk”, hogy minél több olyan mozgásra
ösztönözzük gyermekeinket, amelyek
tartalmazzák a fenti elemeket.
A kitartás akkor fejlődik bennünk, ha
rendszeres aerob aktivitást végezünk. Ez
idő alatt a szív hevesebben ver és gyorsabban lélegzünk. Ha ezt rendszeresen és
hosszabb ideig végezzük, akkor a szívet
erősítjük és javítjuk a szervezet oxigénszállító képességét.
Az alábbi aerob jellegű mozgásfajták
még a felnőtteknek is mókásak lehetnek,
végezzük együtt gyermekeinkkel: kézilabdázás, kerékpározás, korcsolyázás,
foci, úszás, tenisz, séta, kutyasétáltatás,
kocogás, futás (akár futóversenyeken
részvétel, a gyerekek nagyon szeretnek
versenyezni), hullahopp karikázás, ugrókötelezés.
Az erő fejlesztése nem súlyok emelgetését
jelenti, inkább a saját testsúlyos megoldások jöhetnek szóba, gyerekeknél: fekvőtámaszban karhajlítás-nyújtás, húzódzkodások és egyéb gyakorlatok. Ha a gyermek

GYŐRI RITA ÉS VIGH MERCÉDESZ ROVATA
szeret fára mászni, kézen állni vagy birkózni, hagyjuk őt ezt a mozgást végezni.
A stretching gyakorlatok javítják a rugalmasságot, lehetővé teszik az izmok és az
izületek könnyedebb és teljes körű mozgáspályán való mozgását. A gyerekek minden nap végeznek hajlékonysági gyakorlatokat, pl. amikor odanyúlnak egy játékért, amely kicsit messzebb van, vagy ha
éppen nyújtott ülésben, nyújtott terpeszülésben vagy „kisbékában” (a talpak összetartanak, és oldalt vannak a térdek) ülnek.
A mozgás és tanulás kapcsolata egyértelmű, több kutatás is alátámasztja, hogy a
mozgás serkenti a memóriát és jobban
megy a tanulás is tőle. A testmozgás tulajdonképpen felpezsdíti a véráramlást, így
az agy véráramlását is, ha pedig nagyobb
a véráramlás az agyunkban, akkor sokkal
könnyebben megy a mozgást követő tanulás.
Bővebb információ, tanácsadás:
info@fittenveresen.hu• 70 311 0955
Facebook/Fitten Veresen

DIETETIKA: Asiama Evelyn rovata

A cukorbetegség táptalaja
– AZ INZULINREZISZTENCIA ÉTRENDJÉRŐL RÖVIDEN
Előző számunkban már bemutattuk a diabétesz étrendi kezelésének főbb pilléreit. Az esetleges inzulinrezisztencia fennállásával fontos foglalkozni, hiszen nem megfelelő kezelés esetén
könnyen kialakulhat a cukorbetegség is.
Inzulinrezisztencia (IR) folyamán a szervezet bár rendelkezik
bőséges mennyiségű inzulinnal, azonban az azt érzékelő sejtek
(receptorok) nem működnek megfelelően, így ezen oknál fogva
az inzulin nem tudja kellőképpen ellátni feladatát, vagy csak
nagyon magas kibocsátás (hiperinzulinémia) mellett. Ilyen
mértékű folyamatos termelés hatására viszont a hasnyálmirigy
inzulint termelő sejtjei végül kimerülhetnek.
IR esetén orvosi elbírálás alapján az életmód-terápia megoldás
lehet, de szükségszerűvé válhat a gyógyszeres kezelés is. Fontos
hangsúlyozni az is szócskát! Tehát a tabletta szedése mellett
ugyanúgy – ha nem szigorúbban – kell az étrendet kontrollálni.
Mire is ügyeljen az IR-es beteg?
Az étrend kb. felét képezzék a magas rosttartalmú, hozzáadott
cukormentes nyersanyagok. Javasoltak tehát a hántolatlan, teljes kiőrlésű vagy plusz korpa tartalmú gabonafélék (cereáliák),
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olajos magvak, hüvelyesek (borsófélék, lencse, bab,
szója) és a héjas,
ill. apró magvas zöldség-gyümölcsfélék is.
Szervezetünk az inzulin-kibocsátás tekintetében is rendelkezik
egy napszakos ingadozással, így érdemes étrendünket ehhez
igazítani. Például, amennyiben ún. gyorsan felszívódó (rostszegény, könnyen emészthető) alapanyagokból készült ételt/
italt fogyasztanánk, tanácsos azokat a tízórai-uzsonna közti
időszakra tervezni.
Diabétesz klubunk október 15-i találkozóján az inzulinrezisztenciával rendelkező személyek is hasznos információkat sajátíthatnak el, emellett kérdezhetnek a Misszió diabetológusától,
diabétesz edukátorától, valamint dietetikusaitól. A klub működéséről részleteket a www.misszio.hu honlapon olvashatnak.
Az étrend egyénre szabása érdekében kérjük, keressen fel bennünket tanácsadási időpontjainkban!
ASIAMA EVELYN, DIETETIKUS (MISSZIÓ EGÉSZSÉGÜGYI KÖZPONT)
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Sport
SPORTÁGVÁLASZTÓ

TENISZ

Megmozdultunk!
Veresegyház Város Önkormányzata és a Fabriczius Alapítvány
ismét megteremtették a sportágválasztás lehetőségét. A korábbi
helyszín után, ahol nagy költséggel kellet kiépíteni az infrastruktúrát, a Mézesvölgyi Iskola kiváló színtérnek bizonyult.
Belaktuk a teret, az elejétől a végéig kiváló hangulatban ismerkedhetett a közönség a megszállott sportolókkal, akik valamiért azt vették a fejükbe, hogy minden gyereket valamilyen
sport űzésére vegyenek rá. Jöttek is szép számmal az érdeklődők.
Mi, a sportegyesületek szempontjából nézzük a helyzetet, és azt
tapasztaltuk, hogy minden sportág képviselője örült a többieknek, beszélgettünk, egymáshoz irányítottuk az érdeklődőket.
Nem versengünk a gyerekek és szülők kegyeiért, hanem azt szeretnénk, ha mindenki a neki tetsző, illő mozgást választaná.
Külön köszönet, hogy minden sportág képviselőit megszólaltatták a színpadon, még a szégyenlős edzőket is. „Elkapták”
a Himalája egyik csúcsát meghódító hegymászót, dr.Szász
László állatorvos kollégámat is egy rövid interjúra.
A sportnak részét kell képeznie életünknek, vagy legalább
gyerekeink életének. A választás nehéz, mert áldozatokkal jár: esti
edzés, utazás stb… A tanácstalan szülőknek két dolgot javasolhatunk. Az egyik, hogy ne saját ambícióikat akarják gyermekeikre
vetíteni, a másik, hogy a családnak is megfelelő sportot válasszák.
A rendezvény zárásakor a mellettünk lévő standon lévő táncosok közül a hölgy megfázására panaszkodva nem volt
lelkes, amikor táncos párja arra kérte, hogy fellépjenek. Végül
megtették, nagy sikerrel, mi is megvártuk a produkciót. Ez a
sport ereje.
DR. WEKERLE BALÁZS

TENISZBAJNOKSÁG
a Vadkacsa Teniszklubban
Immár a 12. alkalommal, szeptember 12-én, szombaton találkoztak a tenisz megszállottjai, hogy a Civil Kör Egyesület
szervezésében majd az egész napjukat teniszezéssel töltsék.
Ideális időben, ideális környezetben vetélkedett egymással a
12 résztvevők. Sorsoláson alakult ki a hat pár és mindenki
megmérkőzött mindenkivel. A fél kilenckor kezdődött játék a
koradélutáni órákig folyt, szinte megállás nélkül, rendesen
kifárasztva minden részvevőt. A mérkőzések kilenc gémig
tartottak, minden párosnak öt mérkőzést kellett játszania. Ez
azt jelentette, hogy minden páros 67-68 gémet küzdött végig.
A sportteljesítmény értékeléséhez azt is meg kell jegyezni,
hogy a résztvevők átlagéletkora – a hölgyeket nem számítva
– talán inkább a hetvenhez volt közelebb, mint a hatvanhoz.
(Összehasonlításul: a US Open döntőjében Djokovics–Federer
a négy szettben összesen 42 gémet játszott!)

VERESI FUTÓKÖR

„A LEGYŐZHETŐ TÁVOLSÁG”
Lehet, hogy a következő Wizzair félmaratonra akár egy egész
repülőgépet is meg tudunk tölteni veresegyházi futókkal?
Azért az idei évben sem lehet semmi okunk a panaszra, hisz
eddig nem látott létszámmal közel 30-an képviseltük Veresegyházat és a Veresi Futókört Budapesten a 30. alkalommal
megrendezésre került félmaratoni futóversenyen. Legtöbben
egyénileg teljesítették a 21,1 km-es távot, de ismételten indult
váltócsapat is veresi színekben. Mindannyiunknak felemelő
élményt jelentett Budapest utcáin, történelmi díszletek között
megtenni a kilométereket. A csapatból sokaknak sikerült új
egyéni csúcsot beállítani, többeknek pedig egy extra érem is
a jutalma volt az elmúlt egy év minden évszakában sikeresen
teljesített félmaratoni versenyzések eredményeként!
VERESI FUTÓKÖR / INFO@FUTOFESZT.HU

Az eredmények, a nyert mérkőzések (és a nyert gémek) sorrendjében: Herzeg Andi–Moldvay Miklós (mindegyik mérkőzésüket megnyerték, (rajt-cél győzelem!), Simmel Erzsi–dr
Mádi Csaba, Gaál Jenő–dr. Szabó László, Csányi László–Mizsei
Tamás, Máltai László–Vincze István, Fehér Tamás–Móré László.
Külön említést érdemel a hölgyek szereplése: „Háziasszonyunk”, Mezei Marika beugrott játszani, amikor a férfiak közül valaki már nem bírta, s nem véletlen, hogy az első helyért
a két vegyes páros küzdött, élvezet volt nézni a hölgyek pontos, elegáns játékát, s olykor bravúros megoldásaikat.
A teniszparádét jó hangulatú falatozás követte, háziasszonyunk töltött paprikával és palacsintával vendégelte meg a
résztvevőket.
DR. MÁDI CSABA

DR. SZÁSZ LÁSZLÓ
képes élménybeszámolója a NUN expedícióról:
1. Időpont:
Helyszín:
Előadó:
Téma:

2015. november 5. 19.30-kor
Veresegyház, Innovációs Központ
Dr. Szász László
Föl, egészen a Mt. Nun csúcsáig

2. Időpont:
Helyszín:
Előadó:
Téma:

2015. december 3-án 19.30-kor
Veresegyház, Innovációs Központ
Dr. Szász László
Indiai élmények a Mt. Nun expedíció során.

2015. október
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Sport
Gurulós Nap

TÖMEGSPORT

Október 4-én, az előző napok változó időjárását követően, egy igazán kellemes,
igazi bringás vasárnap délelőtt fogadta azt a közel száz kerékpárost, akik részben, vagy a rendezvény teljes időtartamára bekapcsolódtak a második alkalommal megrendezett városi GURULÓS NAP programjába.
A helyszín most is a Városháza előtti tér
volt. Az érkezőket a téren berendezett
ügyességi pálya, a Dynamic Sport kerékpáros üzlet és a Magyar Kerékpárosklub
közös bemutató sátra, valamint a lelkes
szervezők várták. Öröm volt látni, hogy
minden korosztály képviseltette magát.
Rendőrségi autós és kerékpáros felvezetéssel indult útnak a csapat a több mint tíz
kilométeres távnak, amely Veresegyház
településrészeit érintve érkezett vissza a
Városháza elé.
Először az ovisok futamára került sor,
ahol máris igazi versenyhangulat alakult
ki. A kicsinyek fantasztikus ügyességgel
és látványos kerékpározással hálálták meg
a biztatást.
A lányoknál a Kovács Réka, Horváth Emma, és Gyöngyösi Maja, míg a fiúknál a
Kákonyi Ábel, Kákonyi Máté és Klenovszki
Bálint sorrend alakult ki.
A nagyobbacskáknak sok bójával, fordulókkal, kapukkal tarkított szlalom versenyre szép számban jelentkező bátor vállalkozók közül végül a lányoknál Kovács
Enikő győzött megelőzve Kürtösi Hannát
és Szappanos Évát, a fiúknál Gáspár Géza
utasította maga mögé Gyurasics Richárdot

és a harmadik helyen holtversenyben végző Gyurasics Szilárdot és Zsoldos Leventét.
Nagyon népszerű volt az első ízben meghirdetett „Családi tájékozódási bringa”
verseny, ahol a rajtnál kapott térkép alapján kellett ellenőrző pontokat megtalálniuk a versenyzőknek. A versenyt az
Osváth Familia csapata nyerte a Czuczor
család és a Kenesei–Fehér család csapatai
előtt. Volt verseny még kerékpárral egy
helyben állásban, ahol a nőknél az első
három helyen sorrendben Kovács Enikő,
Kovács Réka, Kürtössy Hanna, a fiúknál
pedig Gáspár Géza, Zsoldos Levente és
Gyurasics Richárd végzett. A kerékpáros
lassúsági versenyben lányoknál Kovács
Réka, Kovács Enikő és Szappanos Éva, a
fiúknál pedig Zsoldos Levente, Gyöngyösi
Gergely és Gáspár Géza állhattak a képzeletbeli dobogóra. A győztesek ajándékokat
és édességet kaptak.
Köszönjük a rendőrség dolgozóinak, valamint Hegedűs Gabriellának, Szegedi Attilának, Dr. Wekerle Balázsnak, Jankov
Istvánnak, Baranyó Petrának és Vigh Eleonórának a segítségét.
Jövőre reméljük, hogy még többen vesznek részt az eseményen. BARANYÓ CSABA

KICK BOX

2015-BEN IS BIZONYÍTOTTAK!
Mozgalmas év áll eddig is mögöttünk.
Részt vettünk országos bajnokságokon,
rendeztünk magyar bajnokságot különböző korcsoportban, világkupán bizonyítottunk!
Nyáron, amikor mindenki pihen és nyaral, nekünk 3 edzőtáborunk volt!
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De megérte, mert a 2015. augusztus 16-án
a spanyolországi San Sebastianban megrendezett WAKO Junior és Kadett Kick-box
Európa-bajnokságon Kunya Noel cadet II.
52 kg-os súlycsoportban, kick-light szabály-rendszerben Európa bajnoki második helyezést ért el! Kiss Nándor és Kiss
Levente az 5. helyen végeztek. Nem volt
könnyű, hiszen több mint 1800-an neveztek a versenyre. Noel 11 ellenfele, Nándi
10 ellenfele és Levente 11 ellenfele mind
azért jött, hogy győzzön.
A szép eredményeknek köszönhetően
Veresegyház, mint az elmúlt 5 évben, ismét a Kick-box ranglista élvonalában szerepel!
Örömmel szólok Bordás Annamária versenyzőnkről is, hiszen október 4-én Oslóban mérkőzik a Skandináv bajnoki címért, majd Belgrádba utazik, hogy Világbajnoki címet szerezzen Low-kick szabályrendszerben, novemberben pedig Íror-

2015. október

szágban bunyózik szintén Világbajnoki
címért Full-contact szabályrendszerben.
Sallay Bence és Schaffer Csaba október 17én lép szorítóba Esztergom városában.
PAPP ATTILA EDZŐ

Sport
ASZTALITENISZ

ASZTALITENISZ EGYETEM
BUDAPEST NÉVNAPI KUPASOROZAT III. ÁLLOMÁS
A versenyen 30 lelkes versenyző állt asztalhoz. A verseny jó
hangulatban zajlott le. Horváth Lóránt kiváló játékkal csoportgyőztesként jutott az elődöntőbe. A másik csoportban a
második helyen Paraschiv Gabennek sikerült tovább menetelni. A döntőben Horváth nagyon érezte Karádi sporttárs
játékát s ezzel magabiztosan nyert 3:0-ra.
Hobbi végeredmény: 1. Horváth Lóránt (Galaxis AK, Veresegyház),4. Palaschiv Gaben(Galaxis AK, Veresegyház)
A magasabb kategóriában Papp László (Galaxis AK, Veresegyház) 5-8. helyen végzett.
BUDAPEST YOUTHPING-PONG SERIES • 2015. 09. 13.
Az I. állomáson 23 fő mérkőzött meg a dobogós helyek valamelyikéért. A versenyre többek között Tiszaújvárosról, Siófokról, Szentendréről, Gödről, Veresegyházról, Vácról és
Budapestről érkeztek. A remek hangulatú versenyen a gyerekek izgalmas mérkőzéseket és látványos poénokat játszottak.
Cserey Bálint jól szerepelve két éremmel térhetett haza.
Végeredmények:
2002-es kategória 2. Cserey Bálint (Galaxis AK, Veresegyház)
Páros: 3. Fónagy-Árva Péter – Cserey Bálint (Tiszaújvárosi SCGalaxis AK, Veresegyház)
BUDAI PINGPONG MINI KIANDRA KUPA • 2015. 09. 27.
Vasárnap tartotta meg a budai asztalitenisz klub a sorozat
őszi első versenyét, 40 gyermek indulóval. A szponzor Shopsport ajándékaként – a magyar férfi válogatott által aláírt – és
a tombolán kisorsolt Stiga mez emelte a verseny színvonalát.
A kupákat, érmeket Bárdos András híradós, műsorvezető adta át.
Eredmények:
I. kategória: 3. Cserey Bálint (Galaxis AK, Veresegyház) és
Márki Dániel
vigaszág: 1. Márton Márk 2. Horváth Benedek 3. Janzsó Gergő
és Forgó Bertalan
Páros: 3. Márton Márk–Cserey Bálint (Galaxis AK Veresegyház)

8. VERESEGYHÁZI AMATŐR
ASZTALITENISZ VERSENY
gyermekeknek, felnőtteknek
Veresegyház Város Önkormányzata főtámogatásával
a Galaxis Asztalitenisz Klub szervezésében.
HELYSZÍN:

Mézesvölgyi Általános Iskola
tornatermében
(2112 Veresegyház, Mogyoródi u 5-7)
IDŐPONT:

2015. november 8. vasárnap,
8.00–21.00 óra között,

NEVEZÉSI DÍJ NINCS!
Nevezésed előzetesen küldd el e-mailben
az istvan.letanoczki@wellcamino.hu címre.
(név, szül. dátum, lakhely). 2015. 11. 4-ig!
(Helyszínen korlátozottan elfogadunk nevezést,
szigorúan 7.45 és 9.45, 12.45 és 14.45-ig!)
A VERSENY CÉLJA:
a sportág népszerűsítése, sportolási és versenyzési lehetőség
biztosítása a veresegyházi és az amatőr sportoló lakosság
számára.
AHONNAN A NEVEZŐKET VÁRJUK MOST A GALAXIS-OS TAGOK MELLETT:
Veresegyház, Erdőkertes, Szada, Őrbottyán, Vácegres,
Galgamácsa, Aszód, Vácduka, Vácrátót, Csomád, Fót,
Dunakeszi, Göd, Gödöllő, Isaszeg, Csömör települések.

KATEGÓRIA TERVEZET: akár 10 kategóriában!
Gyermekek:
8.00 óra 3 fiúkategória (7-12, 13-15, 16-18 év)
10.00 óra 2 leánykategória (7-12, 13-18 év)
gyermek páros (amennyiben az időbeosztás engedi)
Felnőttek:
13.00 óra női felnőtt amatőr
13.00 óra hobby férfi felnőtt (teljesen amatőr, nem játszik
csapatban)
15.00 óra amatőr férfi felnőtt (max. MOATSZ Pest megyei bajnokság „B” ill. Bp. kerület II. bajnokság)
15.00 óra haladó férfi felnőtt (max. MOATSZ Pest megyei bajnokság „A” ill. Bp. kerület I. bajnokság)
Felnőtt összevont páros, az egyéni mérkőzések
után (egyenes kieséses vagy csoportküzdelmekkel.)
Gyerekek esetében főleg amatőrök jelentkezését várjuk,
azaz akik MOATSZ versenyengedéllyel nem rendelkeznek
és nem indultak ranglistaversenyen. Várunk/Várjuk a családot
szeretettel.
EGYÉB INFORMÁCIÓ:

BUDAPEST, KERÜLETI BAJNOKSÁG
7 mérkőzésből 6 győzelem:
I. Osztály: Galaxis Veresegyházi SE I. – Semilab ASK 10 – 6
Gamma SE IV. – Galaxis Veresegyházi SE I.
5 – 11
Galaxis Veresegyházi SE I. – Gamma I.
7–9
BEAC III. – Galaxis Veresegyházi SE II.
5 – 11
Galaxis Veresegyházi SE II. – ABC Centerline V.
10 – 6
II.Osztály: BEAC V. – Galaxis Veresegyházi SE III.
5 – 11
Galaxis Veresegyházi SE III. – Dream Team AC
10 – 6
LETANÓCZKI ISTVÁN

A verseny lebonyolítása vegyes rendszerben
(csoportmérkőzések, majd egyenes kiesés) történik.
A verseny 3 nyert játszmás mérkőzésekkel, 12 asztalon
(8 db Donic és 4 db Butterfly asztalon) zajlik.
A versenykiírásban nem szereplő kérdésekben a MOATSZ
szabálykönyvében foglaltak az irányadók.
Étkezni, inni csak a tornatermen kívül lehet.
A szervező fenntartja a verseny lebonyolításában való
változtatás jogát. A versenyen minden résztvevő saját felelősségére
vesz részt. (Szükséges: saját ütő, sportruházat, sportcipő).

KAPCSOLAT: Letanóczki István • TELEFON: +36 30 9000 175
E-MAIL: istvan.letanoczki@wellcamino.hu

2015. október
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Sport
PREHODA HUBA A VILÁGBAJNOKI DOBOGÓN!

KAJAK-KENU

Mint azt az előző Veresi Krónikában jeleztük, az őszi idény
elkezdődött és kajakosaink, kenusaink nem ülnek a babérjaikon.
Először szeptember 11-én a Dunakeszi sárkányhajó regattán
hajtottak Veresegyház színeiben a város harcművész sportolóival, képviselőivel, önkormányzati dolgozóival karöltve, és a
harmadik helyet szerezték meg a folyamatosan egymás ellen
készülő Dunakeszi és Göd felnőtt csapata mögött. Dunakeszi
polgármestere is városuk hajójában küzdött és Tuzson Bence
országgyűlési képviselő adta át a díjakat. A mi csapatunk átlagéletkora feltűnően alacsony volt az ellenfelekéhez képest,
ami tovább növelte teljesítményünk értékét a közönség köreiben. Nagy szeretettel, tisztelettel ünnepelték Veresegyház csapatát a fesztivál óriás színpadán.
Nagyon szép rendezvény volt!

Szeptember 12-én indultunk Győrbe a Maraton VB-re,
ahová meghívták a mi Prehoda Hubánkat a 2015-ös versenyévadban nyújtott teljesítménye alapján egy külön a fiatalok
számára rendezett váltó futamra, amit a VB színhelyén bonyolítottak le.
A szövetség az U12 kategóriában 1000 m evezést és +250 m futást írt elő összetettben, háromfős csapatokkal.
A körülmények világbajnokiak voltak! Akkreditációs beléptetés, külön elhelyezés, étkeztetés, hajótárolás a versenyzőknek,
kivetítő, lelátó, dobogó, TV közvetítés a mi Hubánknak.
Szerencsénkre a jó idő is kedvezett a versenynapon, aminek a
nem kis létszámú kísérő csapat is rendkívül örült (családtagok, versenyzőtársak, szülők és az edző).
Huba meghálálta a fokozott figyelmet és laza kis bemelegítés
után úgy elrajtolt a csapat kezdő embereként, hogy csak a
helyismerettel rendelkező győri versenyző tudott elé kerülni!
Ezt a pozíciót adta át a váltó második emberének a futószakasz végeztével is.
Huba második helyezése sajnos a váltóverseny végére harmadik helyezéssé romlott, mivel az őt követő szegedi versenyző
nem bírta tartani a kiharcolt pozíciót!
Így is szép teljesítményt nyújtottak egy igazi Világbajnokság
meghívottjaként 12-évesen!

FELHÍVÁS

VÁROSI FUTÓVERSENYRE
2015. október 23-án szeretettel várunk
minden kedves érdeklődő családot, munkahelyi és
baráti társaságot a hagyományos utcai futóversenyre!
TÁVOK:

1956 m egyéniben, (női, férfi) korcsoportos értékelés
1956 m váltóban (három fő)
5868 m (3×1956 m) egyéniben (férfi, női)
NEVEZÉS: 14.00–14.50-ig a helyszínen.
RAJT: 15.00 órakor
RAJT HELYSZÍNE: Veresegyház, Váci Mihály Művelődési Ház
HELYEZÉSEK MEGÁLLAPÍTÁSA:

• Az egyéni futóversenyen indulókat nemenként és korcsopor tonként értékeljük!
• A váltót alkotó futók összeadott életkora alapján a váltófutásban az eredményeket három kategóriában hirdetjük:
50 éves korig, 50 év fölött és 100 év fölött.
• Az 1956 m 3× = 5868 m-es távon, korcsoporttól függetlenül,
csak női és férfi kategóriában hirdetünk eredményt!

2015. október 22-én 20.00 óráig
Nevezéseiket előzetesen a www.vertri.hu weboldalon
található nevezési lapon tehetik meg.

ELŐNEVEZÉSI LEHETŐSÉG:

Csapatok esetén csapatnevet is kérünk!

BŐVEBB INFORMÁCIÓ: Baranyó Csaba 20 9749 686
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Csak gratulálni tudok a Kajak-Kenu Szövetség Elnökségének az
ötlethez, aminek eredményeképp Prehoda Huba – Veresegyházról – a 2015-ös győri Maraton Világbajnokság dobogóján vehette át a bronzérmet Kammerer Zoltán háromszoros olimpiai
bajnoktól!
A titkos cél – a VB légköre – a nagy motiváció az utánpótlás
számára, teljes mértékben megvalósult. Több csapattagom
nyilatkozott feldobottan a program alatt, hogy „én is akarok
VB-n indulni!” Gyerekek, előttetek a lehetőség, csak tenni kell
érte a továbbiakban is! Tettek is érte szépen!
Szeptember 19-én következett a 2012-óta negyedik alkalommal kihagyhatatlan Lágymányos Kupa a Kopaszi-gát öblében.
A legkisebb létszámmal a legtöbb egyesületi pontot Veresegyház versenyzői szerezték meg. Majdnem minden gyerekünk egy vagy több érmet nyert úgy kajakban, mint kenuban, egyesben és párosban, valamint a váltóban is! Minden
hangszeren játszottak!
Újra fesztivált produkált Veresegyház Lágymányoson!
FROHNER FERENC VKKC ELNÖK-EDZŐ

2015. október

Sport
PARKTÁJFUTÁS

KÉZILABDA

JÓL KEZDTÉK KÉZISEINK A BAJNOKSÁGOT!
A VSK utánpótlás korú csapatai a versenyidényre való felkészülésüket, Veresegyházon edzőtáborral kezdték, amit a
folytatásban, – augusztus 3. hetében – Heves városában 6
napos felkészülési tábor követett.

Szeptember 6-án az U14 fiú utánpótlás csapatunk Vácrátóton tornán szerepelt, ahol az alábbi eredményeket érték el:
Pilisvörösvár – Veresegyház
17 – 18
Veresegyház – Dunakeszi „2002”
24 – 14
Veresegyház – Budakalász
27 – 10
Dunakeszi KUSE – Veresegyház
18 – 13
A csapat az öt csapatot felvonultató tornán a második helyet
szerezte meg. Külön öröm, hogy a torna legjobb játékosának
csapatunk tagját, Gáspár Benedeket választották, a veresi
csapat legjobb különdíjasa pedig Horváth Tamás lett.

Szeptember 13-án Gödöllőn rendezték az U14-es bajnokság
első játéknapját, ahol az alábbi eredmények születtek: Mogyoród – Veresegyház 15–28 és Főnix – Veres-egyház 33–7.
FÜLÖP ANDREA EDZŐ
Felnőtt (Pest megyei bajnokság A csoport)
2015.09.13. Veresegyház VSK – Tököl VSK
48 – 19
2015.09.19. Tápiószele SE – Veresegyház VSK
33 – 27
Junior (Pest megyei bajnokság)
2015.09.13. Veresegyház VSK – Tököl VSK
31 – 19
2015.09.19. Tápiószele SE – Veresegyház VSK
18 – 39
U14 (Országos Gyerekbajnokság Pest megyei Régió C csoport)
2015.09.13. Mogyoródi KSK – Veresegyház VSK15 – 28
Veresegyház VSK – Főnix ISE
7 – 34
U12 (Országos Gyerekbajnokság Pest megyei Régió B csoport)
2015.09.19. Dunakeszi KUSE – Veresegyház VSK32 – 22

Elvetettük a magot
Ahogy azt az előző lapszámban jeleztük, bemutattuk első
elkészült profi térképünket a nagyon jól sikerült sportnapon,
szeptember 5-én. Térképeinket a kétszeres Európa-bajnok
Zsebeházi István készíti. Idén ősszel elkészül még a Főtér
térsége és a fenyves szoborpark felőli oldala.
Régi edzőm, Deseő László javaslatát követtem. Ő, amikor
megkérdeztem, miként építsek csapatot egy olyan városban,
ahol majd 50 egyesület kínál sportolási lehetőséget, azt válaszolta: tegyem, amit ő tett anno. Vagyis szólítsam meg saját
gyerekeim osztályfőnökeit és az osztálytársakat, belőlük építsek egy kis magot. Ha velük be tudjuk mutatni, mit nyújt ez
a sportág, akkor bővülhetünk.
A recept eddig bevált. Egyelőre ingyenesen tartunk bemutató
edzéseket, később kénytelenek leszünk tagdíjat kérni a gyerekek családjától, mivel a térképek készítése, nyomtatása, a
kihelyezett bóják pénzbe kerülnek. Az ingyenes sportot még
nem találták fel, cserébe említsük meg a tájfutás néhány
olyan előnyét, ami feledteti az anyagi terheket:
Nem kell hozzá extra felszerelés, csak egy jó futócipő, helyben űzhető, nem kell a gyerekeket szállítani, a gyerekek mellé
bátran csatlakozhat akár az egész család, nem feltétlenül
válik versenysporttá, vagyis nincs kényszer a családon, hogy
hétvégén hova utazzanak, fizikai és szellemi tevékenység
egyben. Akár más sportágakat űző gyerekeket is megtaníthatunk futni, a futás ugyanis egy mozgásforma, tapasztalatunk szerint rengetegen nem megfelelően mozgatják lábukat,
karjukat, testüket, nem beszélve a légzéstechnikáról.
Maradhatsz és mehetsz is! A tehetségek, akik tovább lépnének, lehetőséget kapnak nagy budapesti egyesületekben folytatni pályafutásukat.
A tájfutás az északi államokban tömegsport, minden lakás
környékén vannak térképpel rendelkező terepek. Helsinkiben
a központtól 10 perces autózással varázslatos tájfutó terepre
érkeztünk. Veresegyház adottságai, a természeti és épített
környezet adottak ahhoz, hogy hasonló élményben legyen
részünk. Az iskola kapuján kilépve már tapasztalhatjuk ezt.
Térkép a kézben, rajta a kijelölt pontok, és lehet is indulni.
Futás úgy, hogy közben feladatunk van, a láb és az agy egyszerre dolgozik. A gyerekek visszajelzései alapján ez a fajta
futás már tetszik nekik. Alig győzzük rajzolni a térképre az
újabb és újabb feladatokat. A magot elvetettük, a fát most
neveljük.
Most ősszel:
Építjük a csapatot, várjuk osztályok jelentkezését, hogy tornaóra keretében bemutathassuk a sportágat. Ha van időnk, a
korábban bejelentkezett osztályoknak a „hontalan” tesiket
színesítjük tájfutással.
Joggal merülhet fel a kérdés, mit művelünk télen? Beltéri
edzéseken, rövid szabadtéri mozgásokkal, elméleti órákon
készülünk a tavaszra. A tájfutás „oldalága”: kerékpáros pályákat is kijelölhetünk. Az október 4-i rendezvényen ezt demonstráltuk. A családok a bicaj mellé térképet kapva keresték
fel a kihelyezett pontokat.
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KUBIK-WEKERLE ORIENTEERING TEAM
06 20 968 7242 • awekerle@awekerle.hu
Facebook: awekerle.kisetterem

29

Sport
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„KÖZELEG A 800. ÉRMÜNK! MÁR CSAK EGY NAGYOBB KARNYÚJTÁS!”

FELNŐTT EURÓPA KUPA • szeptember 6. • Pozsony
Szeptember 6-án Pozsonyban felnőtt Európa Kupán Kerstner
Róbert versenyzőnk a +100 kg-os kategóriában ötödik helyen
végzett úgy, hogy a harmadik helyért vívott csatája nagyon is
véleményesre sikeredett. Hat másodperccel a vége előtt még
yuko előnnyel Robi vezetett, de a bírók a mérkőzés megállítása
nélkül módosították az eredményt, így Robi az ötödik helyen
végzett. A verseny válogató volt az U23-as Eb-re. Szívből gratulálunk, és bizakodva várjuk a folytatást.
NEWAZA FESZTIVÁL – GALAMBOS MÁRTON EMLÉKVERSENY
szeptember 12. • Százhalombatta
Öt versenyzőnk vállalta a versenyzés minden nehézségét és
szépségét szeptember 12-én Százhalombattán.
Valkay Balázs egy első és egy második helynek örülhetett.
Szigetvári József aranyérmet nyert, a junior korú Gaál Bendegúz
felnőtt I. osztályban lett ezüstérmes, míg a még ifjúsági korú
Hegyi Dávid felnőtt II. osztályban lett bronzérmes.
Csapatunk legeredményesebbje Sziklai Péter volt ezen a napon,
aki három kategóriában is megmérette magát, és két első és egy
második helyet szerzett.
Abszolút kategóriában a döntőig menetelt, ahol meg kellett hajolnia a nagyobb tudás előtt. A földharc magyar bajnokságon a
Veresi Küzdősport Egyesület az elért eredmények alapján a második helyen végzett!
ORSZÁGOS VERSENY SZÁZHALOMBATTÁN
veresegyházi szervezéssel • szeptember 13.
A Newaza Fesztivál után másnap szeptember 13-án ismét Százhalombattán a városi sportcsarnokban versenyeztünk ahol II. és
III. osztályú felnőtt országos versenyt rendeztek.
A Veresi Küzdősport Egyesületet hatan képviselték. A csapat itt
is remek eredményeket ért el. Huszti András, Gaál Bendegúz,
Széchenyi Melinda és Dr. Szigetvári József aranyérmet nyert,
Valkay Balázs és Hegyi Dávid pedig ezüstéremnek örülhetett.
Nagy megtiszteltetés érte egyesületi vezetőnket, Ilyés Gyulát
szeptember 12-én a Newaza Fesztiválon. ELISMERŐ OKLE-

VELET kapott SZÁZHALOMBATTA VÁROS SPORTJÁÉRT.
Ilyés Gyula már évek óta rangosabbnál rangosabb viadalokat
szervez a városban, ily módon aktívan közreműködik Százhalombatta sportéletének szervezésében. Gratulálunk!
JÓ VILÁG JUDO KUPA gyerekeknek•szeptember 19.•Albertirsa
Kerstner Róbert vezetésével kilenc ifjú veresi judoka mérette
meg magát Albertirsán. Remek eredményeknek örülhettünk!
Három arany, két ezüst és négy bronzéremmel zártuk a viadalt,
ahol a nevezők létszáma majdnem elérte a 130 főt.Első helyen
végzett: Kerecseny Attila, Molnár Balázs és Németh Szabolcs.
Második lett: Szégner Dániel és Ignácz Balázs.
Bronzéremnek örülhetett: Forgó Vince, Maros Pálma, Maros Levente és Fülöp László.
EDZŐK: KERSTNER RÓBERT ÉS ILYÉS GYULA

MARATONI FUTÁS

FUTÁS AZ EGÉSZSÉGES TÁPLÁLKOZÁSÉRT!

Városunkat is érintve, Szarvas Mátyás szupermaraton futó nem
kevesebbre vállalkozott, mint hogy körbefutja Magyarországot,
hirdetve a magyar gyümölcs, a magyar zöldség fogyasztásának a
fontosságát. De nem ez az első ehhez hasonló sportteljesítménye.
Az elmúlt években végigfutotta már Magyarországot az Országos Kék Körön, 2.533 km-t teljesítve 43 nap alatt, átlagban napi
VVSK – LABDARÚGÁS
58,9 km futással! Többször körbefutotta Békés megyét, annak
valamennyi települését érintve. Volt 7. helyezett a Bécs-Budapest
(356 km) szupermaratonon és 4. helyezett a Békéscsaba–Arad
Felnőtt (Pest megyei I. osztályú)
–Békéscsaba (200 km) szupermaratoni futóversenyen. Ez a tel2015.09.06. Veresegyház VSK – Halásztelek FC
1–3
jesítmény „hétköznapi futó” számára elképzelhetetlen, ezért is
2015.09.12. Tököl VSK – Veresegyház VSK
4–0
volt azok számára, akik ott voltak megtiszteltetés és nagy
2015.09.20. Veresegyház VSK – Nagykáta SE
3–2
élmény vele együtt futni Szada határától Erdőkertesig. Köszönet
U19 (MLSZ II. osztályú utánpótlás bajnokság Közép-keleti csoport) a Kálvin Téri Református Iskola tanulóinak és tanárainak,
2015.09.05. Pásztó SK – Veresegyház VSK
3–0
valamint a Veresi Futókör tagjainak, hogy városunk nevében
2015.09.12. Veresegyház VSK – Airnergy FC U18
2–7
társultak Szarvas Mátyás küldetéséhez.
U17 (MLSZ II. osztályú utánpótlás bajnokság Közép-keleti csoport)
2015.09.05. Pásztó SK – Veresegyház VSK
1–6
2015.09.12. Veresegyház VSK – Airnergy FC U16
2–0
2015.09.19. Újpest FC – Veresegyház VSK
5–0
U15 (MLSZ II. osztályú utánpótlás bajnokság Közép-keleti csoport)
2015.09.05. Veresegyház VSK – Pásztói ULC
0–4
2015.09.19. Veresegyház VSK – Salgótarjáni BTC
3–1
U14 (MLSZ II. osztályú utánpótlás bajnokság Közép-keleti csoport)
2015.09.19. Veresegyház VSK – Salgótarjáni BTC
0 – 12
Öregfiúk
2015.09.07. Veresegyház VSK – Vácszentlászló SE
7–2
2015.09.14. Isaszegi SE – Veresegyház VSK
1–3
2015.09.17. Veresegyház VSK – Bag-Swiss System
1–5

Labdarúgó Szakosztály eredményei
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SZERVIZÜNK VÁLLALJA (készülék márkától és fajtától függetlenül, országosan):
HÁZTARTÁSI GÉPEK • GÁZ KÉSZÜLÉKEK • KLÍMÁK • HŰTŐK
• PÁRAELSZÍVÓK • SZÓRAKOZTATÓ ELEKTRONIKAI CIKKEK • TV-K
• SZÁMÍTÓGÉPEK • LAPTOPOK • TELEFONOK • KERTI GÉPEK stb.:

Árnyas Óvoda pályázatot hirdet

• JAVÍTÁSÁT • BEÜZEMELÉSÉT, KARBANTARTÁSÁT
• ALKATRÉSZ ÉS TARTOZÉK ELLÁTÁSÁT
• GARANCIÁLIS ÜGYINTÉZÉSÉT (sorban állunk Ön helyett)
• SEGÍTSÉGNYÚJTÁST A VÁSÁRLÁSHOZ
• BIZTOSÍTÁSI KÁRESEMÉNY ESETÉN A SZAKVÉLEMÉNY ELKÉSZÍTÉSÉT
• RÉGI, KIDOBÁSRA SZÁNT KÉSZÜLÉKEK ELSZÁLLÍTÁSÁT

ÓVODAPEDAGÓGUS
munkakör betöltésére.
PÁLYÁZATI FELTÉTELEK:
Főiskolai óvodapedagógusi végzettség, diplomával
A MUNKAVÉGZÉS HELYE:
2112 Veresegyház, Árnyas utca 1.
A PÁLYÁZAT ELBÍRÁLÁSÁNÁL ELŐNYT JELENT:
• óvodapedagógus munkakörben eltöltött
legalább 3-5 év szakmai tapasztalat • hangszertudás
• számítógépes ismeret
FONTOS TULAJDONSÁGOK:
• gyermekszeretet • innovatív beállítottság • vidámság
• önálló munkavégzés.
A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt
a 06 20 222 0287-es telefonszámon kérhető.
A PÁLYÁZATOK BENYÚJTÁSÁNAK MÓDJA:
e-mail: info@arnyasnet.hu
Árnyas Óvoda • 2112 Veresegyház, Árnyas u.1.
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EXTENDED WARRANTY SERVICE Kft.

1225 Budapest, Petőfi Sándor u. 7. • Telefon: 06 1 207 1621 • 06 1 207 1624
Skype: ewskft • Fax: 06 1 207 0299 • E-mail: info@ewskft.hu • www.ewskft.hu
Nyitva tartás: hétfő–csütörtök: 8.30–17.00 • péntek: 8.30–12.00

ÁLLÁS VERESEGYHÁZON
veresegyházi étterembe, csapatbővítés céljából keresünk

SZAKÁCSOT
és PULTOS-FELSZOLGÁLÓT.
Amire számíthatsz:
kiemelt bérezés, rugalmas munkaidő.
Ha szeretnél egy fiatalos csapatban dolgozni,
akkor jelentkezz önéletrajzzal a
fulitkokft@gmail.com email címen
Telefon: 20 9576 768
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VARGA GYÓGYGOMBA
S Z A K Ü Z L E T

szakképzett tanácsadókkal várja az érdeklődőket

Veresegyház, Kálvin tér 6. szám alatt

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

GENERALI KÉPVISELET
TRIANGOLO ÜZLETHÁZ

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!
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Szept enyei László
Fotó: Leth

Már kupola alatt az új katolikus templom

Megújult a parkoló

Motoros találkozó

Ütközéses Autó Rodeó

Fotó: Molnár Attila • Facebook –
Ütközéses Autó Rodeó Veresegyház oldal

Útépítés a Ligetekben

Új járda a Petőfi utcában

