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Ajánló

július 6–10. – Indián tábor – Gyermekliget
•

július 11. szombat 21 óra
Korai Öröm együttes koncertje

Szabadidős és Gazdasági Innovációs Centrum előtti Fő tér
•

július 13–17.
Színjátszó tábor Éli Nórával – Gyermekliget

•
július 20–27.

Színjátszó tábor Éli Nórával – Gyermekliget
•

július 24. 18.30 óra
Continental Singers Contini koncert

(szervező: Babtista Gyülekezet)
Szabadidős és Gazdasági Innovációs Centrum előtti Fő tér

•
július 25. 16 óra

Veresegyház Hangja 2015 Karaoke Dalverseny
Szabadidős és Gazdasági Innovációs Centrum előtti Fő tér

július 25. 19 óra
Mirjam Meinhold ének – Wieland Meinhold orgonakoncert

Református templom
•

augusztus 1. 16 óra
Moldvai Családi Táncház

Szabadidős és Gazdasági Innovációs Centrum
•

augusztus 8.  16 óra
Miénk itt a Főtér

Szabadidős és Gazdasági Innovációs Centrum előtti Fő tér
•

augusztus 19.  20 óra
Éjszakai túra a Margitára

•
augusztus 20.

Szent István-napi rendezvények
•

augusztus 20.
Budapesti Bach Kórus koncertje – Református templom

Eseménynaptár
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A hónap témája

„Fontos, hogy a városlakók is magukénak érezzék”
Májustól vezeti az újonnan alapított Veresegyházi Medveotthon intézményt, de máris indulnak a fejlesztések.
Viszont miközben 1979-ig nyúlnak vissza közös munkái Veresegyházzal, mégis kevesen ismerik a városban.

Bemutatjuk Bankó Lászlót és a Medveotthonnal kapcsolatos terveit, álmait.

Mindenekelőtt tisztázzuk, hogy meny-
nyi ben más a Medveotthon intéz mény,
mint az állatkert eddigi életét irá nyító
cég?
Rendkívül fontos leszögezni, hogy nem
valamiféle alá-fölé rendeltségi viszonyról
van szó. Ez két különálló feladat. Kuli Bá -
linték nagyszerű munkát végeznek, to -
váb b  ra is hozzájuk tartozik az állatok
gondozása, ahogy polgár mes  ter úr meg -
határozta: a kerítésen be lüli terület főleg.
Az általam irányított In téz mény pe dig a
turisztikai attrakciók bő ví té séért és a lá-
togatók idevonzásáért felel. Egymás mel-
lett, szoros együtt mű kö dés ben fogunk
dol  gozni, a közös cél ér de ké ben.
Jelenleg is többszázezres nagyságú a
látogatottság, lát még ebben fejlesztési
lehetőséget?
Hogyne! Óriási lehetőségek állnak  előt -
tünk, csupán akkor is, ha csak a Medve -
ott  hon környezetéről beszélünk. El ső    sor -
 ban a turisztikai értékek tovább fej lesz -
téséről és összehangolásáról szólhatok.
Mindenképpen az a cél, hogy az ide láto-
gató vendégek több időt töltsenek Veres-
egyházon, akár több napot, vagy he tet is,
ehhez viszont a programjaikat, az élmény -
lehetőségeiket fejleszteni kell. Össze kell
hozni az attrakciókat, hogy egymást ki -
egé szítsék, erősítsék. Az a cél, hogy min-
den korosztály megtalálja a szá mára ér   de -
kes kikapcsolódási le hető sé geket, de az
sem titok, hogy első sor ban a gyerekes
családok a fő célcsoport.
Mondjunk pár példát a konkrét fej lesz -
té sek re!
Először jól meg kell alapozni a leendő
na gyobb szabású programokhoz az in-
téz mény ismertségét, elfogadottságát.
Máris indulnak ezért kisebb fej lesz té -
sek.
A pénz tár mögötti területen kis KRESZ-
parkot alakítunk ki, ahol játékosan „jo-
go sítványt” szerezhetnek a gyerekek. Az
is   tállósor lebontásával több hektáros te -
rület nyílik ki. Itt lesz erdei iskola szál-
lás  sal, egy egyhektáros játszótér, to   váb-
bá megvá sá rol ta az önkormányzat az
egy ko ri Fekete lovas tanyát, ami azon
túl, hogy az intéz mény székhelye, a jö -
vő ben konferencia központként is funk -

ci onál majd. Boros Ivó vezetésével lovas
programok indulnak, amelynek szerves
része a kocsis vá ros nézés, vendégfoga -
dás. Javítjuk a Med ve otthon tájékozta tá -
sát. Megújult a honlap, frissítjük a rek -
lámmegjelenéseinket és a városban is az
intézmény ki táb lázott sá gát. A legfon to -
sabb, hogy em ber, állat, természet har-
mó niában le gyen, ami a kié pülő Álom -
hegyi-tóval és a szintén a térségben meg-
valósuló Gyerekmúzeummal együtt ma -
ra dandó élményt fog nyújtani a láto ga-
tók nak. Reményeim szerint 10 év múlva
érzékelhető lesz, hogy leraktuk egy ar-
bo  rétum alapjait.  És akkor még nem is
szóltam azokról a hosszú tá vú le he tő sé -
gekről, amelyek az olyan spe   ciális, te ma -
 tikus ren  dez vé nyek től, mint mon d juk
egy kör nyezet védelmi, mű vé sze ti tábor,
e  gé szen a nagy  sza bá sú koncertekig ter-
 jed het nek. De fon  tos alapszabály ként
szi   go  rú an gazdaságo san, tég láról tég lára
fogunk épít kez ni.
Ez jól hangzik, ám egyelőre nehéz el -
kép  zelni, hogy az alig járható Patak ut -
cára és a folyton késő vonat   köz le ke  dés -
  re lehet alapozni ezt a remél he tő leg
nagy ságrendekkel növekvő tu ris tafor-
galmat.

Ez egyértelműen gond, amelynek meg ol -
dásában a városvezetés elkötelezett.
Nincs alternatíva, külön Medveotthon va -
súti meg álló, jó úthálózat, sőt köz vet len
veresegyházi autópálya bekötés kell, hogy
mind ez megvalósulhasson. Ha vi szont jól
dolgozunk minden téren, ak kor Veresegy -
ház ezekkel az össze  han golt tu risz ti kai
fej lesztésekkel, amiből ki ne feledjük a
meg valósuló fürdőt, vonzó idegenforgal -
mi célpont lesz, új gazdasági pályára áll.
De csak akkor lesz jó idegenforgalom, ha
a városlakók ezt a magukénak érzik,
ö römmel fogadják a vendégeket, ezért
min den vállalkozóval, intézmény vezető -
vel, város la  kóval törekszem az együtt mű -
kö désre, hi szen az egész város profitálhat
mindebből.
Az Ön közönségszervező tapasztalata
nagyban hozzájárulhat mindehhez.
Mindig is közösségteremtéssel fog lal -
koz tam, főleg a kultúra területén, ha le -
he tett, akkor a magyar népi kultúrával
össz  hangban. Fiatalon sportoltam és a
galgahévízi népi együttesben táncoltam,
sokáig ve zet tem is azt, de rájöttem, hogy
többet tudok segíteni, ha a hagyo mány -
teremtő rendez vények szervezésében
ve szek részt. Azt hiszem, büszke lehetek
a „megyeházánál” végzett munkáimra,
az erzsébetligeti színház megalakítására,
arra, hogy – a teljes ség igénye nélkül –
dolgozhattam Hofi Gézával, a NOX, az
Edda, a Csík Zenekarral. És persze több-
ször szerveztem már rendezvényt Veres-
egyháznak is, talán so kan emlékeznek
még a 2013-as év könyv ben rögzített Gui-
ness rekordra. De a leg na gyobb kö zös -
ségszervező tapasztalat a családom: 35
éve vagyok házas és két gyerek büszke
édesapjaként koordinálom a munkát és a
magánéletemet.
Mostantól akkor mindez az össze gyűj -
tött tapasztalat a Medveotthonra össz -
pontosítva? 
Igen. Boldog vagyok, hogy engem vá -
lasz  tott ki a képviselő-testület erre a pá -
ratlanul izgalmas fejlesztési feladatra,
azon leszek, hogy megháláljam a bi zal -
mát ennek a cso dálatos városnak.

KOVÁCS PÉTER

INTERJÚ: BANKÓ LÁSZLÓVAL, a Medveotthon intézmény vezetőjével

Bankó László
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Önkormányzat

113/2015.(V.12.) Kt. határozat:
1. A Képviselő-testület bruttó 10 M Ft-ot biztosít új

kardiológiai ultrahang készülék megvásárlá sá -
hoz.

2. A megvásárolt készülék az önkormányzat tulajdo -
nában lesz, de hosszú távú szerződéssel a Misz -
szió Egészségügyi Központ használatába kerül.

114/2015.(V.29.) Kt. határozat:
1. A Képviselő-testület Szénás Zsoltné képviselő,

az Ügyrendi, Jogi és Közbiztonsági Bizottság
tagja, valamint Tóth Sándor képviselő, a Pénz -
ügyi Bizottság tagja bizottsági tagságról 2015.
május 29-i nappal történő lemondását elfogadja.

2. A Képviselő-testület az Ügyrendi, Jogi és Köz biz-
 tonsági Bizottság, valamint a Pénzügyi Bizott ság
tagjául 2015. május 29. napjától kez  dődően Varga
Józsefnét választja meg.

115/2015.(V.29.) Kt. határozat:
A Képviselő-testület a közalkalmazottakról szóló
törvény alapján 2015. június 4-től 2020. május 31-ig
megbízza Tóth Gábornét a Veresegyház Városi
Önkormányzat Idősek Otthona intézményvezetői
feladatainak ellátásával. 

116/2015.(V.29.) Kt. határozat:
1. A Képviselő-testület a Polgári Törvénykönyvről

szóló törvény (a továbbiakban: Ptk.) rendel kezé-
se i nek alkalmazásával dönt a Veresegyházi Vá -
ros fejlesztő Korlátolt Felelősségű Társaságnak a
Ptk. rendelkezéseivel összhangban álló tovább -
mű ködéséről.

2. A Képviselő-testület elfogadja a Társaság Alapító
okiratának a döntéssel összefüggő, 2015. év má -
jus hónap 29. napján hatályba lépő módosításait.

3. A Képviselő-testület úgy dönt, hogy a Veresegy-
házi Városfejlesztő Kft. Felügyelő Bizottság tag-
jai nak megválasztja  – 2015. június 1. napjától
2019. május 31. napjáig terjedő négy éves idő -
szak ra – Kosik Józsefet, Bobál Imrénét és Tóth
Sándort.

4. A képviselő-testület megbízza Dr. Papp Dávid
József egyéni ügyvédet, hogy a Társaságot a cég -
vál tozásbejegyzési eljárásban a Budapest Kör -
nyé ki Törvényszék Cégbírósága és az Igazság  -
ügyi Minisztérium Céginformációs és az Elek-
tronikus Cégeljárásban Közreműködő Szolgá la -
ta előtt teljes jogkörrel képviselje.

117/2015.(V.29.) Kt. határozat:
A Képviselő-testület a Veresegyházi Városfejlesztő
Kft. 2014. évi beszámolóját és a 2015. évi üzleti ter-
vét elfogadta.

118/2015.(V.29.) Kt. határozat:
1. A Képviselő-testület a gyermekvédelem hely ze té -

ről, a gyermekjóléti és gyermekvédelmi fel adatok
2014. évi ellátásáról szóló beszámolót elfo gadja.

2. A Képviselő-testület a Veresegyház Kistérség
Esély Szociális Alapellátási Központ 2014. évi
szak mai munkájáról szóló beszámolót elfogadja. 

119/2015.(V.29.) Kt. határozat:
1. A Képviselő-testület hozzájárul a Veresegyház,

Ráday utca 10., 1149 m2 alapterületű ingatlan
meg vásárlásához Római Katolikus Egyház köz -
ség tulajdonostól, összesen 20 000 000 Ft, azaz
Húszmillió forint vételáron. A vételár kifizetése
a 2015. évi költségvetésben templomépítésre
elkülönített összeg terhére történik meg.

2. A Képviselő-testület a Római Katolikus Egyház -
község 20 000 000 Ft-os részhozzájárulását a
temp  lomépítés költségeihez köszönettel elfogadja.

120/2015.(V.29.) Kt. határozat:
1. A Képviselő-testület hozzájárul – a tervezett el -

ke rülő út mellett véderdő telepítése céljából – a
Veresegyház külterület, 065/116 hrsz-ú, gyü möl -
csös művelési ágú ingatlan megvásárlásához
Molnár Rezsőtől 300 Ft/m2, összesen 264 900 Ft
vételáron. 

121–129/2015.(V.29.) Kt. határozat:
1. A Képviselő-testület hozzájárul – a tervezett

elkerülő út mellett véderdő telepítése céljából –
az alábbi  hrsz-ú, gyümölcsös művelési ágú in-
gatlanok megvásárlásához 300 Ft/m2 áron: 

• 065/198 hrsz Pausz Katalin Esztertől 101 400 Ft
• 065/199 hrsz Németh Zoltántól 225 300 Ft
• 065/190 hrsz Toronyi András Vilmostól 86 100 Ft
• 065/121 hrsz dr. Bakó Józseftől 176 100 Ft
• 065/72 hrsz Kapronczayné Karádi

Magdolnától       89 100 Ft
• 065/143 hrsz Barcza Edinától

(1/2 tul. hányad) 44 550 Ft
• 065/143 hrsz Barcza Györgytől

(1/2 tul. hányad) 44 550 Ft
• 065/43 hrsz Sárközi János Ferenctől 90 000 Ft
• 065/76 hrsz Sörös Andrástól 89 100 Ft
• 065/71 hrsz Maixner-Madocsai Pétertől 89 100 Ft
vételáron.

130/2015.(V.29.) Kt. határozat:
A Képviselő-testület elfogadja a nyári szabadidős
programok és táborok támogatására vonatkozó
tájékoztatót.

131/2015.(V.29.) Kt. határozat:
A Képviselő-testület pályázatot kíván benyújtani a
Magyarország 2015. évi központi költségvetéséről
szóló 2014. évi C. törvény 3. melléklet II. 4. ab) pont
által meghatározott pályázati kiírásra, az alábbiak
szerint:
1. A projekt megnevezése: A Kéz a Kézben Óvoda

6. sz. tagóvoda főzőkonyhájának akadálymen te -
sítése teherlift kialakításával

2. A pályázat megvalósítási helyszínének pontos
címe: 2112 Veresegyház, Hétvezér u. 6.

3. A pályázat megvalósítási helyszínének helyrajzi
száma: Veresegyház belterület 8661.

4. A pályázati konstrukció: A gyermekétkeztetés
feltételeit javító fejlesztések támogatása

5. A tervezett beruházás teljes beruházási költsége:
bruttó 5 092 700 Ft

6. A tervezett beruházásnak a támogatás szem-
pont jából elismerhető bekerülési költsége: brut -
tó 5 092 700 Ft

7. Az önkormányzati saját erő számszerű összege
és forrása: az önerő bruttó 2 546 350 Ft, amely
össze get Veresegyház Város Önkormányzata
2015. évi költségvetésének tartalékkerete terhére
biztosít.

8. A központi költségvetési forrásból származó tá-
mogatás igényelt összege: bruttó 2 546 350 Ft

132/2015.(V.29.) Kt. határozat:
A Képviselő-testület hozzájárul a Veresegyház Cso -
konai utca 8. kivett lakóház és udvar megnevezésű,
454 m2 alapterületű ingatlan megvásárlásához Ma -
ruszki János és Maruszki Jánosné tulajdonosoktól
összesen 26 000 000 Ft, azaz huszonhatmillió
forint vételáron. A vételár kifizetése a 2015. évi
költ ségvetés ingatlanvásárlásra elkülönített kerete
terhére történik meg.

133/2015.(V.29.) Kt. határozat:
1. A Képviselő-testület hozzájárul a Veresegyház

Pamut tó halgazdálkodási jogának bérbeadása
tárgyában kiírt pályázat nyertesével, a Magyar
Pamutipari Horgász Egyesülettel a halgaz dál ko -
dási jog bérbeadásáról szóló 15 éves szerződés
megkötéséhez.

2. A Képviselő-testület hozzájárul a Veresegyház
Öreg tó halgazdálkodási jogának bérbeadása tár-
gyában kiírt pályázat nyertesével, a Veresegyházi
Horgász Egyesülettel a halgazdálkodási jog bér-
 beadásáról szóló 15 éves szerződés megkötéséhez.

134/2015.(V.29.) Kt. határozat:
A Képviselő-testület a lejárt határidejű határoza-
tokról készült beszámolót elfogadja.

135/2015.(V.29.) Kt. határozat:
A Képviselő-testület elfogadja a két ülés között
történt eseményekről szóló tájékoztatót.

136/2015.(VI.9.) Kt. határozat:
1. A Képviselő-testület elfogadja a rendőrség, a vá -

ros őrség, a polgárőrség, a mezőőrség, a VKEF és
a közterület-felügyelet Veresegyház város közbiz-
tonsági helyzetéről szóló beszámolóját.

2. A Képviselő-testület köszönetét fejezi ki a rend -
őr ség, a városőrség, a polgárőrség, a mezőőrség,
a VKEF és a közterület-felügyelet vezetői és tag-
jai felé a város biztonságának megőrzése ér de -
kében végzett munkájukért.

137/2015.(VI.9.) Kt. határozat:
1. A Képviselő-testület hozzájárul a Veresegyház,

Gyermekliget) A/1 számú épületben 140 m2 te -
rü let és a B/1 számú épületben 200 m2  terület
(„Gyer mekliget Általános Iskola” működtetése
céljából történő) ingyenes használatára vo nat -
kozó, határozott idejű (5 év) helyiséghasználati
szerződés megkötéséhez 2015. szeptember 1-
jétől 2020. augusztus 31-ig a Hangvár Alapítvány

VERESEGYHÁZ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK HATÁROZATAI

Veresegyházi Polgármesteri Hivatal részéről tájékoztatjuk a Tisztelt Ügyfeleket, hogy
2015. július 6–10-ig a Polgármesteri Hivatal igazgatási szünetet tart.

Ebben az időben az ügyfélfogadási napokon – 6. hétfő, 8. szerda és 10. péntek – 
csak ügyeleti szolgálat működik. Megértésüket köszönjük. 
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Önkormányzat
a Minőségi Gyermeki Nevelésért és Oktatásért
és Veresegyház Város Önkormányzata között. 

138/2015.(VI.9.) Kt. határozat:
A Képviselő-testület felhatalmazza a Polgármestert
a „Fabriczius iskola bővítése 3. ütemének (torna te -
rem, főzőkonyha és ebédlő)  tervezési feladatai” tár-
 gyú közbeszerzési eljárás megindítására és le  foly -
tatására, és kijelöli a Közbeszerzési Bírálóbizott ság
tagjait: Garai Tamás jegyző, Cserháti Fe  renc PBVO
osztályvezető, Jovanovic Dragutin építésügyi cso -
portvezető, Jáger Ágnes pénzügyi osztályvezető. A
Közbeszerzési Bírálóbizottság jegyzőkönyvvezetője:
Dr. Andriska Szilvia közbeszerzési referens

139/2015.(VI.9.) Kt. határozat:
A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert
a „Tájház felújítása” tárgyú közbeszerzési eljárás
meg in dítására és lefolytatására és kijelöli a Köz be  -
szer zési Bírálóbizottság tagjait: Garai Tamás jegy ző,
Cserháti Fe renc  PBVO osztályvezető, Gyön  gyössy
Kálmán  PBVO csoportvezető, Jáger Ágnes pénzü-
gyi osz tály ve zető. A Közbeszerzési Bírálóbizottság
jegyző könyv vezetője: Dr. Andriska Szilvia, közbe -
szer zési referens

140/2015.(VI.9.) Kt. határozat:
1. A Képviselő- testület a IV. számú termálkút gé -

pé szeti technológia kivitelezése tárgyú beru há -
záshoz a 2015. évi költségvetés eredeti be ru há -
zási előirányzata terhére nettó 61,3 millió Ft +áfa
összeg felhasználását jóváhagyja.

2. A Képviselő- testület a IV. számú termálkút gé -
pé szeti technológia kivitelezése tárgyú beru há -
zás hoz további költségeként a 2015. évi költ -
ségvetés beruházási tartalékkerete terhére nettó
23,7 millió Ft +áfa összeg felhasználását jóvá -
hagyja.

3. A Képviselő-testület felhatalmazza a polgár mes -
tert a „IV. számú termálkút gépészeti technoló-
gia kivitelezése” – tárgyú közbeszerzési eljárás
meg indítására és kijelöli a Közbeszerzési Bírá -
ló bizottság tagjait: Garai Tamás jegyző, Jáger
Ágnes pénzügyi osztályvezető, Cserháti Ferenc,
PBVO osztályvezető. A Közbeszerzési Bírálóbi-
zottság jegyzőkönyvvezetője: Dr. Andriska Szil-
via, közbeszerzési referens

4. A Képviselő-testület felhatalmazza a jegyzőt az
Önkormányzat 2015. évi Közbeszerzési tervé -
nek – a IV. számú termálkút gépészeti technoló-
gia kivitelezése tárgyú közbeszerzési eljárással
való – módosítására, és a módosított Közbe szer -
zési tervnek a honlapon való közzétételére.

141/2015.(VI.9.) Kt. határozat:
1. A Képviselő-testület felhatalmazza a Polgár mes -

tert a „Termálvezeték építés kivitelezése a Kisrét
utcában” tárgyú közbeszerzési eljárás megin dí -
tására és lefolytatására. A beruházás becsült be -
kerülési költsége nettó 115 millió Ft, amelynek
fe dezete Veresegyház Város Önkormányzatának
2015. évi költségvetése eredeti beruházási elő -
irány zata.

2. A Képviselő-testület kijelöli a Közbeszerzési
Bírálóbizottság tagjait: Garai Tamás jegyző, Cser-
 há ti Ferenc  PBVO osztályvezető, Jáger Ágnes
pénz ügyi osztályvezető. A Közbeszerzési Bírá ló -
bi zottság jegyzőkönyvvezetője: Dr. Andriska
Szilvia közbeszerzési referens.

142/2015.(VI.9.) Kt. határozat:
A Képviselő-testület pályázatot kíván benyújtani a

Magyarország 2015. évi központi költségvetéséről
szóló 2014. évi C. törvény 3. melléklet II. 4. pont
aa), ac) és ad) pontok szerinti – Önkormányzati fe-
la datellátást szolgáló fejlesztések meghatározott
pályázati kiírásra, az alábbiak szerint:
1. A projekt megnevezése: Veresegyház, Széchenyi

téri óvoda felújítása
2. A pályázat megvalósítási helyszínének pontos

címe: 2112 Veresegyház, Széchenyi tér 2.
3. A pályázat megvalósítási helyszínének helyrajzi

száma: Veresegyház belterület 5638/2.
4. A pályázati konstrukció: Önkormányzati feladat -

ellátást szolgáló fejlesztések támogatása
5. A tervezett beruházás teljes beruházási költ-

sége: bruttó 23 484 451 Ft
6. A tervezett beruházásnak a támogatás szem-

pontjából elismerhető bekerülési  költsége:
bruttó 23 484 451 Ft

7. Az önkormányzati saját erő számszerű összege
és forrása: az önerő bruttó 11 742 226 Ft, amely
összeget Veresegyház Város Önkormányzata
2015. évi költségvetésének tartalékkerete terhére
biztosít.

8. A központi költségvetési forrásból származó tá-
mogatás igényelt összege: bruttó 11 742 225 Ft

143-145/2015.(VI.9.) Kt. határozat:
1. A Képviselő-testület hozzájárul „településfej -

lesztési céllal (tervezett elkerülő út mellett ké -
sőbb kialakítható iparterület biztosítása ér de  ké-
ben)” – a 059/1 hrsz-ú, gyümölcsös művelési
ágú ingatlan megvásárlásához 300 Ft/m2 áron 

• Kis Sándornétól (1342/84992 hányadrész,
7026 m2) 2 107 800 Ft 

• Deák Jánostól (2868/84992 hányadrész,
15 016 m2) 4 504 800 Ft

• Nell Istvántól (1600/84992 hányadrész,
8377 m2) 2 513 100 Ft

• Tóth Csillától (1600/84992 hányadrész
8377 m2) 2 513 100 Ft vételáron.

146/2015.(VI.9.) Kt. határozat:
A Képviselő-testület hozzájárul „településfej lesz -
tési céllal (erdőtelepítés lehetőségének bizto sí tá--
sára)” – a Veresegyház külterület, 043/16 hrsz-ú,
szántó művelési ágú ingatlan megvásárlásához
Deák Jánostól 300 Ft/m2, 2 825 100 Ft vételáron az
„ingatlan beszerzés eredeti előirányzat” terhére.

147/2015.(VI.16.) Kt. határozat:
A Képviselő-testület a Kálvin Téri Református Ál-
talános Iskola 2014/2015. tanévi munkájáról szóló
beszámolót elfogadja.

148/2015.(VI.16.) Kt. határozat:
A Képviselő-testület a 2014-2019. évekre vo nat kozó
gazdasági programot, fejlesztési tervet elfogadja.

149/2015.(VI.16.) Kt. határozat:
A Képviselő-testület elfogadja Veresegyház Város
Önkormányzata közép- és hosszú távú vagyon gaz -
dálkodási tervét.

150/2015.(VI.16.) Kt. határozat:
A Képviselő-testület elfogadja a Kéz a Kézben Óvo -
da Alapító okiratának módosítását és az egységes
szerkezetű Alapító okiratot.

151/2015.(VI.16.) Kt. határozat:
A Képviselő-testület a Fabriczius József Általános
Iskola számára a 2015/2016. tanévre vonat ko -
zóan az alábbi pótelőirányzatot hagyja jóvá a

GAMESZ költségvetésében: Dologi kiadás bruttó
4 100 000 Ft.
152/2015.(VI.16.) Kt. határozat:
A Képviselő-testület nevelésszervezési okokból a
Kéz a Kézben Óvoda 8 csoportjában 20%-os, 9 cso-
portjában 10%-os maximális létszám túllépést en-
gedélyez az alábbiak szerint: 
Óvoda létszám létszám
csoportok túllépés(%)

1. számú tagóvoda (Béke u. 31-33.)
középső-nagycsoport 28 20

2. számú tagóvoda (Széchenyi tér 2.)
kis-középső csoport 30 20
nagy-középső csoport 28 20
középső csoport 26 10

3. számú tagóvoda (Béke u. 30.)
középső-nagycsoport 26 10
nagycsoport 26 10

4. számú tagóvoda (Liget u. 32.)
Alma csoport 29 20
Delfin csoport 29 20
Katica csoport  26 10
Szitakötő csoport 28 20
Körte csoport 30 20
Csibe csoport 26 10
Nyúl csoport 26 10

6. számú tagóvoda (Hétvezér u. 6.)
Sün csoport 26 10
Méhecske csoport 28 20
Mókus csoport 26 10
Napocska csoport 26 10

153/2015.(VI.16.) Kt. határozat:
A Képviselő-testület pályázatot nyújt be a Magyar -
ország 2015. évi központi költségvetéséről szóló
2014. évi C. törvény 3. melléklet I. 7. pont és III. 4.
pont szerinti pályázati felhívásra, az alábbiak szerint:
1. A pályázat címe: Települési önkormányzatok

rendkívüli önkormányzati költségvetési támo-
gatására pályázat benyújtása – Zöld Híd Régió
Nonprofit Kft. tőkeemelése céljából

2. A pályázati konstrukció: A megyei önkormány -
za tok rendkívüli támogatása és a települési ön -
kormányzatok rendkívüli önkormányzati költ  -
ség vetési támogatása

3. A szükséges törzstőke-pótlás összege: 34 361 328 Ft
4. A támogatás szempontjából elismerhető költség:

34 361 328 Ft
5. Az önkormányzati saját erő számszerű összege

és forrása: 0 Ft
6. A központi költségvetésből származó támogatás

igényelt összege: 34 361 328 Ft

154/2015.(VI.16.) Kt. határozat:
1. A Képviselő-testület elfogadja a város egészségü-

gyi ellátásáról szóló tájékoztatót.
2. A Képviselő-testület köszönetét fejezi ki az egész -

 ségügyi ellátásban részt vevő valamennyi dolgozó
magas színvonalú, áldozatkész mun ká jáért.

155/2015.(VI.16.) Kt. határozat:
A Képviselő-testület tudomásul veszi a 2015. év el-
telt időszakáról szóló ingatlanforgalmazási beszá-
molót.

156/2015.(VI.16.) Kt. határozat:
A Képviselő-testület elfogadja a két ülés között tör -
tént eseményekről szóló tájékoztatót.
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KORSZERŰ POSTAI ÜGYINTÉZÉS
VERESEGYHÁZON

Veresegyházon is folytatódik a postán elérhető szolgáltatások
bővítése és a működés fejlesztése. 2015. június 1-jétől a
bankkártyával történő csekkbefizetés – az eddigi költséges
kész pénz-felvételi tranzakció helyett – ezután kártyás vásár-
lásnak minősül. Ennek érdekében az elmúlt hónapokban a
Magyar Posta a teljes csekkforgalom kétharmadát bonyolító
postákon lecserélte a tíz éves, elavult POS terminálparkját. 
Így történt ez a veresegyházi postán is, ahol az első ütemben
telepítették az új POS készülékeket. A nyár folyamán egyéb -
ként a teljes postai hálózatot felszereli a Társaság az új POS
terminálokkal, így mindenhol elérhető lesz a bankkártyás
csekkbefizetési szolgáltatás. 
A fejlesztés első ütemében a csekkbefizetés során biztosítják
a kártyás vásárlási lehetőséget. Ezt követően az év végéig fo ko -
zatosan megteremtik annak feltételeit, hogy a többi postai
szolgáltatás igénybevétele esetén is működhessen a bankkár-
tyás vásárlás. 
A veresegyházi posta nem csak a bankkártyával történő
csekkbefizetés tekintetében éllovas: online banki szolgáltatást
is biztosítanak, továbbá hamarosan elérhető lesz a Posta
Személyi Köl csön is. A visszajelzések és tapasztalatok alapján
az ügyfelek elégedettek a posta által nyújtott szolgáltatásokkal,
más tele pülésekről is szívesen jönnek ide. 
A működési, működtetési szinten megvalósított korsze rű sí té -
sek és plusz szolgáltatások indítása mellett a posta az épület
állapotára is gondot fordított: egy több mint 60 millió forintos
beruházás keretében a szükségessé vált, teljes körű külső-
belső felújítást az elmúlt években meg is valósították. A kul-
turáltabb, komfortosabb kiszolgálás érdekében a belső terek
átalakítása is megtörtént, így ma már nyitott pultos ügyfél -
kiszolgálás mellett vehetik igénybe az ügyfelek a szolgáltatá-
sokat. 
A hatékonyabb és ügyfélközpontúbb kiszolgálás érdekében a
jövőben ügyfélhívót is bevezetnek, így a működés át lát ha -
tóbbá, strukturáltabbá válik, a sorban állás is megszűnhet,
mert az ügyfelek kényelmesen várakozhatnak a saját hívószá-
mukra.
A veresegyházi posta a várakozási időre irányuló felmérés
adatai szerint az elvárásoknak maximálisan megfelel, hiszen
az ügyfelek több mint kétharmadát 7 percen belül kiszolgálja.

Helen Doron
GYEREKANGOL NYELVISKOLA

kreatív, kihívásokat kedvelő

TANÁROKAT
KERES!

Jelentkezni az alábbi email címen,
illetve telefonszámon lehet:

godollo-veresegyhaz@helendoron.com

Telefon: 06 30 9840 251

A VILÁGHÁLÓN ÚJ KÖNTÖST KAPOTT A VERESEGYHÁZI MEDVEOTTHON
A 2015-ös webtrendeknek megfelelő, mobilon is jól
olvasható, felhasználói élményt nyújtó weboldal
született Mádi Hajnalka városmarketinges kolléga
irányításával.
Előzetes kutatásaink jelezték a tartalmi és vizuális
megújítás szükségét. Ezzel egyidejűleg a Medveott -
hon egy arculati frissítést is kapott. Újdonság, hogy
mostantól hírlevélre is feliratkozhatnak az ér dek -
lődők, ami az aktív, nagyszámú Facebook rajongói
tá bor mellett (33 ezer) újabb közösséget teremthet
majd.

KOVÁCS PÉTER

A SEMMELWEIS-NAP alkalmából köszöntötte váro-
sunk az egészségügyben dolgozókat.

Gőzerővel zajlik az új katolikus templom építkezése
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25 éve minden évben a Galga-mente kultúrájáért, hagyo má -
nyainak megőrzéséért legtöbbet tevő személy illetve csoport
kaphatja meg a Vankóné Dudás Juli díjat. 2015-ben rendha -
gyó módon mindkét kategóriában kettő díjazottat hirdettek a
galgamácsai ünnepségen. Az egyéni kategóriában Hibó Jó -
zsef né, a Veresegyházi Hagyományőrző Népi Együttesben
végzett sokoldalú tevékenységéért és Pásztor Béla, városunk
polgármestere a magyar kulturális értékek ápolásáért és az
ezzel együtt járó tudatos közösségszervező tevékenységért
kapott elismerést. Ugyancsak idei díjazott lett a Veresegyházi
Hagyományőrző Népi Együttes is a csoport kategóriában.

KOVÁCS PÉTER

Elismerés a hagyományok ápolásáért

A veresi delegáció kínai utazásának
ötlete 2013 őszén született, amikor Xian-
ning város képviselői a nálunk tett láto-
gatásuk során jelezték, szívesen látnák
városunk képviselőit Kínában. Az idelá-
togató városvezetőkkel akkor kettő, a jö -
vőbeni együttműködésre irányuló szán -
déknyilatkozat  aláírására került sor.
A mos tani tárgyalások is elsősorban a
gazda sági – beruházási együttműködés
lehetséges jövőbeni területeit tekintették
át. 
A kínai fél részéről a gazdasági-ke res ke -
delmi együttműködés szándéka an nak a
kormányzati stratégiának az „apró  -pénz -
re váltása”, amely a „one belt one road”
(je lentése kb. „egy övezet egy út”) – tu riz  -
mus, szállodaépítés-elvvel – volt kapcso-
 latos. Az előkészítő tárgyalások sikeres -
ségét nagyban elősegítették a korábbi
személyes kapcsolatok és az a szán dék,
hogy jövőre immár testvér vá rosi szer ző -
dés aláírására érkezik Veresegyházra Xi-
anning delegációja.  

Xianning városát – illetve közigazgatási
területét – a „tizenkét melegvizű forrás”
városaként is emlegetik.  2006-ban Xian-
ning város elnyerte a „Kína termálvíz
városa” megtisztelő, turisztikai szem-
pontból is igen fontos, megtisztelő cí -
met. A hőforrásokra épült szállodákat,
ü dü lőfalukat rengeteg belföldi turista ke -
resi fel – főleg a téli időszakban.

Kí ná ban csak 6 város büszkélkedhet
ezzel a címmel, Hubei tartományban
pedig Xianning az egyetlen. De a város
mással is büszkélkedhet.

Másik állandó jelzője az „illatos város”,
vagy az „osmant hus hazája”.  Ősszel a
város osmanthus fái és ligetei virágba
borulnak. Több tízezer hektárról szü re -
te lik az illatanyagnak és teaízesítőnek
használt édes illatú virágokat.
A kínai látogatás a kölcsönös megbe -
csülés és bizalom megerősítéséről szólt.
Reméljük, nem állunk meg itt. Rajtunk
nem fog múlni. Ahogy a kínai közmon -
dás mondja: a tízezer kilométeres út is
az első lépéssel kezdődik.  Az első lé pé -
seket megtettük.                     MÁDI CSABA

Kínában jártunk...
Veresegyház város delegációjának kínai látogatásáról múlt havi
számunkban már be számoltunk. Most az egyik résztvevő  tá jé -
koztat minket az út hát te ré ről.
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Június a ballagások időszaka. Az iskolák díszbe öltöznek, csupa
virág minden. Az évek alatt kialakult és bevált forgatókönyv sze -
rint a végzősök – miután az előző é vek ben sóvárogva nézték
ballagó társai kat – tudják, hogy most ők következnek. Énekel-
nek, verselnek, búcsúbeszédet mon  danak. A rutin, az évtize -
dek gyakor lata az iskola vezetése számára is gör dü lé kennyé és
letisztulttá teszi az ünnepet.
De mi történik ott, ahol még soha nem volt ballagás?
A Kálvin Téri Református Általános Iskola nyolc éve nyitotta meg
kapuit. 2007-ben 43 tanuló kezdte meg 1. osztályos tanulmá -
nyait a parókián. Ez a létszám a kö vet ke ző évben kétszeresére,
majd három  szo rosára, és így tovább gyarapodott. Először a föld-
szinti tantermeket töltötték be a gye  rekek, majd az emelet rá -
építés is szűk nek bizonyult. 2011-ben egy impo záns és tá gas
épületben végre minden osz tály – ak kor még csak öt évfolyam –
kapott tan   ter met. Az elmúlt évben pedig a kibővített szárnnyal
együtt, teljes pompájában fogad ta az iskola mind a nyolc év-
folyamát. És eljött az első ballagás napja. 
Aki már korábban részese volt az iskola évnyitójának vagy
évzárójának, az tudja, hogy az Istentisztelettel egybekötött ün-
nepség mindig meghatározott rendben és az egyházi szertartás
szabályai szerint zaj lik. Most mégis nagyon izgalmasnak ígér -
kezett ez nap, hiszen a beteljesedés, a tel jesség, a kerek egész
ünneplésére gyü  le keztünk.
A templomban a ballagók hozzátartozói, a kórus és a meghívott
vendégek. Az udva ron a kisebb évfolyamok diákjai és szüleik,
akiknek kivetítőn minden mozza nat egye nes adásban köz ve tí tés -
re került. S míg a végzősök az osztályoktól búcsúztak, a hang -
szóróból az iskola diákjainak ballagási énekeit hallhatta a
kö zönség fel vé telről. 

A bevonulást élőzene kísérte, majd a diá kok kórusa csendült fel,
köszöntve leg idő sebb társait. A prédikáció az al ka lom hoz méltó
volt és különleges. Lelkész úr saját verssel is készült az ünnepi
alkalomra. Szívszorító és lelket melengető perceknek lehettünk
tanúi. Igazgató asszony meghatottan méltatta az elmúlt éveket,
majd el csukló hangon kérte Isten áldását az elsőkre, az el -
köszönőkre. Jutalom köny vek, dalok és egy Reményik Sándor
vers Fukk Árontól. A rekkenő hő ség izzadtságcseppjei köny-
nyekkel vegyültek a fiú hal latán. Egy pillanatra meg  állt az idő.
A versbéli templom és iskola üzenete minden jelenlévőt magá-
val raga dott. A lélek és az elme szövetségében született hit ma
beteljesítette küldetését. Az iskola esz mé jé nek és szelle mi sé -
gének emlékezetes ünnepe volt ez a nap. 
A gyülekezet végül emelkedett lélekkel, büszkén énekelte a
magyarok himnuszát, majd békességgel, örömmel telve hagyta
el a templomot. A város ünnepeinek sora új színfolttal gaz -
dagodott. Köszönjük.                                                                -KTI-

Apró kavicsokból élő kövek…

Fotó: Veréb

Fotó: VerébBallagás, évzárók...

Fabriczius József Általános Iskola – alsó tagozatos évzáró

Történelmi fotó: a Kálvin Téri Református Általános Iskola első ballagói

Óvodai ballagás

Fabriczius József Általános Iskola – felső tagozatos évzáró
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A Lisznyay Szabó Gábor Zeneiskola e -
gyik legjelentősebb eseménye az évente
megrendezésre kerülő tanévzáró hang-
ver seny. Mindazon fiatalok hangver se -
nye, akik az év során bizonyították a
zene iránt érzett elkötelezettségüket és
tehetségüket. Ők a legkiemelkedőbbek.
Az iskola nagy örömére és a szakmai
munka dicséretére, az idei tanévben is
volt miből meríteni. Olyannyira, hogy

minden eredményes növendéknek nem
is tudott az iskola fellépési lehetőséget
biztosítani. Csécsyné dr. Drótos Edina
igazgató asszony a tanév értékelésekor
82 olyan növendék nevét olvasta fel, akik
méltán kiérdemelték szaktanáraik di -
cséretét. A KLIK Gödöllői Tankerülete
által biztosított keretből 54 növendék
részesülhetett kimagasló tanulmányaik
elismeréseként kottajutalomban. A Szin -

kó pa Alapítványnak köszönhetően 17
növendék részesült könyvutalványban a
különböző versenyeken elért ki ma gasló
eredményeikért, sikeres fel  vételi vizsga
teljesítményükért.
A 2015-16-os tanévkezdéssel zenei szak -
irányú középiskolába nyert felvételt:
Balogh Ábel – népi brácsa (Pikéthy Ti bor
Zeneművészeti Szakközépiskola nép zene
tanszak), Ilyés Zsanett – ma gán ének
(Bar tók Béla Zeneművészeti Szak kö zép -
iskola magánének szak), Mán di Áron –
népi brácsa (Pikéthy Tibor Zene mű vé -
szeti Szakközépiskola népzene tanszak),
Toczauer Réka – zongora (Bartók Béla
Ze neművészeti Szakközépiskola jazz-
zon gora szak), Varga Pál – zongora (Bar -
tók Béla Zeneművészeti Szakközépiskola
klasszikus zongora szak).
Gratulálunk a növendékeknek és fel ké -
szítő tanáraiknak!

BACSA GABRIELLA

Zeneiskolai tanévzáró hangverseny

Kéz a Kézben Óvoda
Veresegyház, Széchenyi tér 2.

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS!

A Kéz a Kézben Óvoda
2015. augusztus 24-től betölthető,

határozott idejű ÓVODAPEDAGÓGUSI
munkakörre pályázatot hirdet:

2 FŐ ÓVODAPEDAGÓGUS
PÁLYÁZAT RÉSZEKÉNT BENYÚJTANDÓ IRATOK: 

főiskolai diploma, önéletrajz, motivációs levél,   

MUNKAKÖR BETÖLTÉSÉHEZ SZÜKSÉGES:
erkölcsi bizonyítvány 

JELENTKEZÉSI HATÁRIDŐ: 2015. 07. 23.

PÁLYÁZAT BEADÁSÁNAK MÓDJA:
postai úton, illetve személyesen

PÁLYÁZAT BEADÁSÁNAK CÍME:
2112 Veresegyház, Széchenyi tér 2.

Harcos Györgyné óvodavezető
e-mail: harcos.gyne.@freemail.hu

Veresegyház, 2015. június 22.

Harcos Györgyné óvodavezető

Tehetségek sora lépett fel a koncerten

Fotó: Veréb
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A Baranyai János Vasútbarát és Modellező Klub
kiállításának megnyitója egyben a Városünnep nyitányát
is jelentette. Az ünnepségen a klub kitüntetését vehette át
Kelemenné Boross Zsuzsa, a Művelődési Ház igazgatója
és Kisné Takács Ildikó önkormányzati sajtóreferens.

16. alkalommal csodálhatjuk a vasút-
modellező klub óriási terepasztalait.

Deák Bill Gyula továbbra is a blues kapitánya:
óriási hangulatot teremtett péntek este

Táncházi talpalávalót ad a Regenyés Együttes

Pásztor Béla polgármester úr ünnepi köszöntője Éneklő város – kórusmuzsika

Táncolt kicsi és nagy

A főzőverseny győztese a GE csapata lett
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Városünnep

Az Erdei Zsolttal erősítő gasztrofesztiváli zsűri A Kerecsen Tánccsoport

Programok sokasága: kézművesek, vásárosok és játéksátrak a térenMűvészsátor

Ghymes koncert

Pál Tamás és Miklós Kriszta,
a Veres 1 Színház művészei ízesítették
a Gasztrofesztivál eredményhirdetését

A Városünnep előestéje a rock jegyében telt.
Színpadon a Shadowsis Együttes.

Zenél a Fuzzbox
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Közélet

Ma már cseppet sem különleges hír az,
hogy Veresnek termálvize van. Még az
sem különleges, hogy egy olyan, nem
kifejezetten nagy turisztikai múlttal ren -
del kező település, mint Veresegyház má -
ra vonzó hellyé vált meleg vize miatt.
(Kicsit ellent mondok magamnak, hiszen
a Malomtó kedvelt kirándulóhely volt
már a múlt század első felétől.)
Hogyan kezdődött? 
A közvélemény előtt talán kevéssé ismert,
de Magyarország teljes területe geológi -
ailag nagyjából feltárt. Egy hatalmas föld -
alatti víztartó rendszer szélén vagyunk,
emiatt okkal volt feltételezhető, hogy a
város alatt kiterjedt meleg víz bázis talál-
ható. A községi vezetés 1987-ben támo-
gatta egy fúrás tervét és hitelből biz  to -
sította annak költségeit. Nagy erőkkel
meg is indult a munka, a Búcsú tér hó-
napokig ostromállapot képét mutatta, a
fúrás igen jó ütemben haladt.

Dr. Darányi József nyugalmazott állator-
vos, aki évekig megbecsült tagja volt a Vég -
rehajtó bizottságnak, egyszer egy ülésen
azt kérdezte a tanácselnöktől: – Ha nem
si kerül vizet találni, mi lesz? – Lesz egy 10
milliós 1600 méter mély lyukunk! – volt a
válasz.
A többit már tudjuk. Lett vizünk, 1462
méteres mélységéből 67°C körüli ter-
málvíz. Hónapokig a közeli patakba folyt
a víz, a kutat dolgoztatni kellett és a ma -
gas metán és vastartalom miatt a tisz tí tá -
sa is munkát adott.  1992-ben elkészült a
kis medence a fürdő többi létesítmé nyé -
vel, s bár a vízről 2008-ban kiderült, hogy

a Széchenyi fürdő vízével azonos gyógy-
hatással bír, nem volt hírverés, sem fej -
lesztési terv évekig annak ellenére, hogy
több külföldi érdeklődés mutatkozott egy
nagyobb beruházásra. A kút vizét fűtésre
használták, elsőként 1993-ban a Fabriczi -
us József általános iskola, 1997-ben a Mű -
ve lődési Ház, a zeneiskola és az egyik
óvo  da fűtésére, ami azonnal hasznot ho-
zott a községnek. 
Kézenfekvő megoldás
Az ezredforduló idején az országban ko-
moly fürdőberuházások történtek, Vere-
sen a meleg vizet jó okkal továbbra is
in kább a gáz kiváltására használták. 2001-
2003-ban a Mézesvölgyi iskola és a tan -
uszoda fűtését biztosította a település a
ter málvíz hasznosításával, majd számta-
lan középület (a Polgármesteri Hivatal, a
Misszió Egészségügyi Központ, óvodák
és bölcsődék) mellett a postát és egyházi
intézményeket kapcsoltak a rendszerre.

A második kút 2006-ban kifejezetten
azért készült, hogy a lehűlt meleg vizet
visszajuttassák a földbe és a termelő kút
révén ismét kihasználják a geotermikus
energiát. A víz 35-40°C-ra lehűlve kerül a
kb. 1400 méter mély, a Budapesti út men-
tén, a Ligetek mögött található visszasaj-
toló kútba. A kút szinte elnyeli a vizet,
nem szükséges kompresszorokat hasz -
nál ni az üzemeltetéséhez. 
Ha egy üzlet egyszer beindul!
A Misszióval szemben a harmadik kút a
megnövekedett igények kielégítésére ké -
szült el 2011-ben, amiből 1600 méter
mélyről sikerült kinyerni a meleg vizet.

Ettől az évtől már nemcsak közösségi in-
tézmények kapcsolódtak a városi fűtésre,
hanem társasházak és ipari létesítmé -
nyek, mint a GE veresi gyárai és a Sanofi
is. Elkészült a családi házak hőcserélő
technológiájának terve, hiszen a városon
át vezető csőrendszer elérhetővé vált a
lakosság részére is. 
Szita Gábor a fúrásokra épülő komplexu-
mot megvalósító Porció Kft ügyvezetője
így szólt erről egy előadásában: „Az el múlt
22 év alatt Veresegyházon kiépíthettük az
ország legkiterjedtebb városi geo  termikus
rendszerét. Évente immár 3 millió köbmé -
ter gázt nem kell meg vá sá rolni és elégetni,
így annak égésterméke sem rontja a város
levegőjét”.
A negyedik kút
Veresegyház vonzereje, infrastrukturális
helyzete, a meglévő szolgáltatások sok -
színűsége és azok magas színvonala, a
város példaértékű szerves fejlődése ek ko -
ra meleg víz kincs birtokában már felve -
tette egy korszerű turisztikai komple xum
megvalósítását. A látványos fürdő meg é pí -
tésének terve egyre közelebb ke rült és egy
negyedik kút fúrását tette szüksé ges sé.
Mindenki azt remélte, hogy a többi kútnál
ismert rétegből ismét 60 foknál me le gebb
vizet kapunk. A szakemberek az idő járásra
nem panaszkodhattak, a mun ka jól haladt,
de a víz csak nem jött. Nem várt mélység-
ben hatalmas mészkő réteget kaptak, ami -
nek az átfúrása a tervezettnél hosszabb
i dőt vett igénybe. A szokatlan mélység, az
ered ménnyel alig kecsegtető, elhúzódó mun -
ka gondokkal, aggódással teli hetekkel járt.
Micsoda két hét volt! 
Mélyre, 1725 méterre kellett lefúrni ah -
hoz, hogy a régen várt meleg víz a felszín -
re jusson. Az a két hét lassan és nagyon
nehezen telt. A fúrást végzők már hóna -
pok kal előbb elígérkeztek egy évek óta
hú zódó munkára, Gyulára, ahol az en-
gedélyek birtokában türelmetlenül várták
őket a népszerű üdülő területére tervezett
fedett fürdő építése miatt. 
Veresnek tehát lett vize bőséggel, ami te -
hermentesíti a régebbi kutakat és jó ala pot
ad a fürdő megvalósítására, de re á lis sá
teszi a paradicsom-hajtató további fej lesz -
tését is. A földalatti termálvíz kapacitás ki-
használtsága korántsem teljes, okunk van
azt feltételezni, hogy a várost körül vevő
termál kutak száma még nőni fog. 

MOHAI IMRE

Micsoda két hét!
VERES TERMÁLVIZÉNEK RÖVID TÖRTÉNETE I.
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A Baranyai János Vasútbarát Klub tagjának sikere
Ez évben a Mária Rádió egy levelező csa pat-
 versenyt indított „Riporter kerestetik” néven.
A klubunk tagja Tóth Zsuzsanna és csapata
(Orbók Réka, Nagy Ádám), a „Fe  hér csoki”,
országos második he lye zést ért el.
A verseny három fordulóból állt. Az első
fordulóban egyénileg kellett fogalmazást
írniuk egy általuk elismert, nagyra becsült
ember életéről. A klubtagunk Pásztor Béla
polgármesterről írt. A csapatuk továbbju-
tott a második, megyei fordulóba ahol az
első forduló személyei közül választani
kellett egyet és vele végrehajtani a felada-
tokat. A csapat egységesen Béla bácsit
választotta és egy Power Point bemutató-
val bemutatta az életét, majd írniuk kel-
lett egy fogalmazást a „A hónap embere”
címmel. A harmadik feladatuk egy hang -
felvételes interjú volt, amit a klubtagunk
és a klub segítségével sikeresen megoldot-
tak. A csapat nem volt biztos a továbbju -
tá sukban, de a legnagyobb meglepe té sükre
bejutottak az országos döntőbe. Ott
szembesültek azzal, hogy valószínűleg ők
a legfiatalabbak, bár ez sem tántorította
el őket. A feladatokhoz szintén az első
fordu ló embereiből kellett választaniuk,

ők most Bató Idát, a nagyváradi színház
szín művésznőjét választották. Az első fe-
lada tuk egy rádiós spot előadása volt,
majd egy interjú, az utolsó pedig egy szín-
darab, amivel bemutatták a személy é le -
tének nagy fordulópontjait. A gyerekek
nem is számítottak a jó helyezésre, ennek
elle né re hármas holtversenyben vettek
részt az első helyért. A végső döntést a
bírák hoz ták meg, így országos második
he lye zet tek lettek. Az első három he lye -

zett értékes műszaki cikkeket kapott ju-
talmul. Persze a tanáruk és az iskolájuk is
díjazta őket egy-egy magyar irodalom és
nyelvtan ötössel és egy igazgatói dicséret-
tel. Valamennyi résztvevő a hosszúra
nyúlt ver seny után fáradtan, de sok és
hasz nos ta   pasztalattal tért haza.
Reméljük, hogy klubunk tagja a jövőben
tanulmányai mellett is folytatja sport és
kulturális versenyeken való sikeres rész -
vé telét.                                        TÓTH LÁSZLÓ

A vasutasok és vasútbarátok körében
csak „Szergejnek” becézett mozdony fél -
évszázados születésnapját a MÁV Fe -
renc városi fűtőházban rendezték meg
május 30-án. A veresegyházi Baranyai
János Vasútbarát Klub és a MÁV START
Zrt. közös rendezésében létrejött ese mé -
nyen számos programmal várták az ér -
dek lődőket.
Valószínű az égiek is készülhettek az ese -
ményre, mert káprázatosan szép időt va -
rázsoltak erre a napra. A rendezvényt

Stánicz János a MÁV START Zrt. Jár mű -
biztosítás és Termelés Koordináció ve -
zetője nyitotta meg. Pár szóval ismertette
az „ünnepelt” életpályáját, majd Gombos
Istvánnal a Baranyi János Klub elnökével
közösen leleplezte a 628-265 pályaszámú
mozdony oldalán a jubileumi emlék-
plakettet. A délelőttöt gazdag program szí-
nesítette, köztük vetélkedők, mű hely -
látogatások, Márta István TT modellvasúti
M62-es gyűjteményének megtekintése,
melyet igen nagy érdeklődés kísért.

Délben került sor
az első mozdony-
fordító korongo zás -
ra. Ezt az ese ményt
már türelmetlenül
várta a nagyszámú
közönség. Elsőként
a kül sőleg meg ú -
jult, egy  kori kor-
mány  zati mozdony,
a 628 265 pálya szá -
mú gép járt méltó -
ság teljesen a for   dí-
tókorongra. Őt kö -
vette – egy kis segít-
séggel – a külső és

belső megújuláson áteső 628 001-es gép,
majd a 333-as remo to rizált moz dony, vé -
gül a nap meglepetés járműve a – vala mi -
kor a MÁV szol gá la tá ban álló – Kár pát-vasút
628 168 pá lya szá mú Szer geje.
Az ünnepeltek után került a fordítóra a
418 143-as, eredeti színtervű „csörgő”,
majd a 418 177-es gép mutatta meg ma -
gát a nagyközönségnek. A fordítózást
délután a közönség nagy tetszésére még
egyszer megismételték. Meglepetésként
még a látogatókat is megforgatták a ko-
rongon. Bizony alig fértek el rajta a bátor
jelentkezők. A nap további részében
meg lehetett tekinteni a mozdonyokat
be lülről is, így minden érdeklődő képet
kaphatott a mozdonyvezetők munká já -
ról, munkakörülményeiről. A hivatalos
vendégek fogadásán a hagyományokhoz
híven Szergej tortát szolgáltak fel.
Az azóta eltelt napokban számtalan elis -
merő-, köszönő-, gratuláló levél érkezett
a klub honlapjára és egyes közösségi
oldalakra, ahol megjelentek a ren dez -
vény ről készült fotók, videók. Valameny-
nyi vasútbarát és vasút rajongó bízik
abban, hogy lesz folytatás.

GOMBOS ISTVÁN, TÓTH LÁSZLÓ

Az ötven éves M62-esek ünnepe és a nyitott fűtőház a Ferencvárosban
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Június első szombatján közel húszfős csa pat indult el Veresről,
hogy az Esterhá zy ak legszebb kastélyait felkeresse. Az el ső állo -
más a határon túli kismartoni (Eisen stadt) kastély volt, másnap
pedig a Fertődön lévő, a kultúra „tündérkertje ként” ismert, felújí-
tott és rendezett parkjával együtt csodá la tos élményt nyújtó hazai
kastélyt látogattuk meg. Még jutott idő visszatérni Ausztriába és
a hadászati bázisként működő Fraknó (Forchtenstein) várához
mentünk, amit megkíméltek a háborúk és ahol imponáló
mennyi ségű harcászati eszköz és személyes tárgy maradt fenn.
A kézikönyvekben és az interneten igen sok történeti adalékot
és kiváló fény ké peket találunk, ebben a rövid ismer tető ben
ezeket nem is kívánom felsorolni. Egy kirándulást a megszokot-
tól eltérő érdekes események, élmények tesznek emlé ke ze tes sé,
amiket fontosabbnak tartok meg osz tani az olvasókkal.
Az út szervezője és a csoport vezetője dr. Varga Kálmán tör té -
nész-muzeológus volt, aki közel egy éve szorgoskodik egy ve -
re si múzeum megvalósításán, emellett keresi a város hagyo  má-
nyait, értékeit, gondozza a templom alapozásakor fellelt tárgyak
sorsát, kiállításokat rendez és utazásokat szervez. A fertődi
kastély felújítását hat éven át vezette, nála jobban a kastély és az
Esterházyak dolgát kevesen ismerik. Történetei segítségével rész -
letes képet kaptunk a hatalmas birtokkal rendelkező, annak
bevételeiből a kultúrára sokat áldozó család életéről, a működő
alapítványokról és a ma is a kastély épületében élő leszárma-
zottról. A városban tett séta közben többen felismerték őt, rá kö -
szöntek, kedvesen üdvözölték, munkája, könyve után ér  dek -
lődtek. A csoport tagjai számára is tapintható volt a több éves

munkája során kivívott tisztelet és a felé irányuló szeretet.
A fraknói idegenvezetőnk az első percekben felmérte, hogy igen
felkészült, a várat kiválóan ismerő tudós emberrel van dolga és
nem röstellt kérdezni, tanulni tőle.

Az átgondoltan szervezett és remekül kivitelezett útra a pont
mégsem a végén került fel, hanem az első nap délutánján. Egy
rendkívüli szenvedéllyel megáldott ember házát kerestük fel, aki
bélyeges téglákat gyűjt már több évtizede.
Halász Imre 4000 különböző mintájú téglát felsorakoztató gyűj -
te mény tulajdonosa, aki megnyerő türelemmel és szeretettel be -
szélt a különlegességeiről, félelem nélkül adta kezünkbe a római
korból származó, ritkaság számba menő darabokat. Az ujjakkal
húzott vonalakkal, egyszerű mintákkal díszített falazó és fedő
téglák mellett a középkori földesurak és várkapitányok saját
gyártású tégláit jelző monogramos példányokat is megmutatta.
Bámulatos az elszántsága és a leleménye, ahogy gyűj teményét
fejleszti, mivel látja, hogy intézményes támogatásra nem szá -
mít hat. Hitetlenkedve hallottuk, hogy a téglát gyűj tők nek mek -
ko  ra tábora van, mennyire rendszeres és milyen aktív a rit ka sá -
gokkal folytatott kereskedelem.
A csodálatos történelmi értékeket bemutató kirándulás az au-
 ten tikus vezetéssel és a különleges gyűjtővel együtt gazdag
hétvégével ajándékozta meg a lelkes társaságot.

M-I-
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AZ ESTERHÁZYAK NYOMÁBAN

Halász Imre bemutatót tart

Dr. Varga Kálmán idegenvezetés közben

AZ ESTERHÁZYAK VILÁGA
(Önköltséges 2 napos buszkirándulás –

Kismarton, Fertőd, Fraknó)
Az Esterházy hercegek három leg je len tő sebb
rezidenciája a családi székhelynek számító
kis mar toni (Eisenstadt) palota, a kultúra „tün -
dér -kertjeként” ismert fertődi kastély és a ha -
dászati bázisként kialakított Fraknó (Forch ten-
stein) vára. A kétnapos buszkirándulás során
felkeressük és ma gyar nyelvű idegenvezetés-
sel megtekintjük az ausztriai (Kismarton, Frak -
nó) és a magyar (Fer tőd) helyszíneket, meg is -
merkedve az Esterházy ak több évszázados
múltjával és világával.
TÚRAVEZETŐ: Varga Kálmán
IDŐPONT: szeptember 12–13. (szombat, vasárnap)
RÉSZVÉTELI DÍJ: 28 000 Ft. Jelentkezéskor be fi ze tendő
15 000 Ft, a további összeg az utazáskor.
A részvételi díj tartalmazza az úti- és szállásköltséget

(reggelivel), a múzeumi belépődíjakat és két szeri ét -
kezést (első nap: vacsora, második nap: ebéd).
JELENTKEZÉS: Az Innovációs Centrum recepcióján.
(Határidő: a férőhelyek betöltésének függ vényében.)
PROGRAM:
szeptember 12-én:
6.30 órakor: Gyülekező és indulás Veresegyházról, a
Búcsú térről.
11 órakor: Érkezés Kismartonba, a kastély kiállítá-
sainak megtekintése magyar nyelvű idegenve zetéssel.
(Az Esterházyak kincsei és történelme.)
12.30–14 óra között: Szabad program – séták Kismar-
tonban.
14.30 órakor: Indulás Fertődre.
15.30 órakor: Érkezés Fertődre, a szállás elfoglalása a
Rábensteiner Panzióban. (Le he tő sé gek dél után ra:
Kerékpározás, látogatás egy bélye ges tégla gyűj tőnél,
széplaki tájházak meg tekintése, kis túra a Fertő-tavi
madárlesre.)
18 órakor: Vacsora a Gránátosház Étteremben.
szeptember 13-án: 9 órakor: Tematikus séta a kas tély  -
parkban vezetéssel.

10 órakor: A kastély megtekintése. (Hercegi lakosztá-
lyok és díszterek.)
11.30 órakor: Ebéd a Gránátos Étteremben.
12.30 órakor: Indulás Fraknóra.
14 órakor: Érkezés a fraknói várhoz. (A vár, a fegy ver -
gyűjtemény és az Esterházy-kincstár megtekintése.)
16 órakor: Indulás vissza Veresegyházra.
20–21 óra között: Érkezés haza. (Búcsú tér)

Érdemes tudni:
A Rábensteiner Panzió Fertőd központjában van (Fő
út 10.), honlapja: www.rabensteiner.hu  Az apart-
manok többfélék, a jelentkezéskor felírjuk az egyedi
igényeket és a beosztásnál megpróbáljuk figyelembe
venni.
A Gránátosház Étterem Fertődön közvetlenül az Es-
terházy–kastéllyal szemben található.
Az első napi vacsora, illetve a második napi ebéd
menüjének összeállításakor lehetőség van vegetari á -
nus menüt kérni. (Az igényt a jelentkezéskor rög -
zítjük.)
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A sorozatunkban előzően ismertetett Kék kő után a hozzánk
legközelebb eső ér  dekes gyerekmúzeum Bécsben, a mú ze-
 umnegyedben található és a ZOOM Kin der museum nevet viseli.
1994-ben ala pították és kialakításában, berende zé sében tehet-
séges fiatal építészek, mű vészek vettek részt. Rendkívül nép -
szerű, Európa-szer te ismert innovatív intéz mény, melyet évente
százezer látogató keres fel.
Tevékenységének legfontosabb eleme a változatos élményeket
adó interaktív kiállítások rendezése a tudományok és mű vé -
szetek különböző témáiról.
Mű he lyeiben többnyire a legfiatalabb korosztályokra koncent -
rál, jellemzően 14 éves ko rig. A ZOOM Studióban például mű -
vészek irányításával 3–14 év közötti gyerekek sajátíthatják el
játékos módon a különböző művészeti technikákat (festés, for-
mázás, textilmunkák, modellezés stb.), multimédiás laborjában
(ZOOM Anima ted Film Studio) pedig filmesek, fotósok és hang-
mérnökök segítségével készíthetnek filmeket, hang-kollázsokat
vagy komponálhatnak akár saját dalokat, zene mű veket. Nem
idegen az intézménytől a szigorúbb értelemben vett oktató-
munka sem, elsősorban a természettudományok terü letén
(ZOOM Science). A gyermeki kre ativitást a kiállításokon és

műhelyeken túl a ZOOM Óceánnak elnevezett különleges ját-
szótér is szolgálja, melynek egyedi tárgyai a gyerekek életkor-
specifikus moto ros, kognitív és szociális képességeinek a
fejlődését ösztönzik.
A gyermekmúzeum programjait nemcsak a felnőttek találják
ki, hanem egy gye re kekből álló ún. tanácsadó testület is ad öt -
leteket a munkához. Ugyanakkor az in tézmény a felnőttekre is
gondol: gyerme ken ként 1 felnőttnek ingyenes a belépés. S ha
most a kedves Olvasó kedvet kapna meglátogatni ezt az érdekes
intézményt, az előzetes jegyfoglalás mindenképpen ajánlott.
A ZOOM honlapja: www.kindermuseum.at VARGA KÁLMÁN

JÁTÉK ÉS GYEREKMÚZEUMOK A VILÁGBAN  3.

ÉLMÉNYBESZÁMOLÓ

ZOOM GYERMEKMÚZEUM 
(BÉCS, AUSZTRIA)

Buszunk reggel 7 órakor indult a városközpontból, szakadó
esőben, ami némi aggodalommal töltött el bennünket, de a jó
kedvünket és a reménységünket, hogy egyszer csak kisüt a
nap, nem veszítettük el. Utunk először Jásdra, Magyarország
legősibb Mária kegyhelyére vezetett. Czár Péter plébános atya
már a falu határában várt minket és elsőként a műemlék
jellegű templomukat mutatta meg.
Elbeszéléséből megtudtuk, hogy e templom helyén a XII-XVI
században Szent György tiszteletére kolostort építettek, ami a
török megszállás idején elpusztult. A mostani templom az
1866-68 évben épült fel az Árpád-házi kolostor maradvá nyai -
nak felhasználásával. Ekkor került a templomba a gyönyörű
barokk Mária-szobor és a főoltár is Máriát, a világ királynőjét
ábrázolja. A templom minden képe Károly Gyula keszthelyi
festőművész munkája. Ezek után a 800 éves búcsújáró hely-
hez, a jásdi szentkúthoz mentünk verőfényes napsütésben. A
hely varázslatos szépsége megragadott minket.
A szelíd dombokkal, erdővel körülölelt tisztáson megbúvó ká -
polna, a szentkút, a hatalmas Mária szobor, a szabadtéri oltár
szép látványt nyújtott. A legenda szerint Jásdi Péter remete
vezekelt itt bűneiért, a hegyre járt imádkozni. Egyik éjjel ál -
mában Szűz Mária karján a kis Jézussal megmondta neki, hol
ásson, ahol vizet talál, közben a rózsafüzért imádkozta.  Mária
érme leesett a kiásott gödörbe, ahol jó víz fakadt. Azóta testi-
lelki betegek járnak ide gyógyulást keresni. Közös imádság-
gal, énekléssel búcsúztunk Máriától és ettől a lé lekemelő
helytől.
Mivel a testnek is meg kell adni a magáét egy finom ebéddel
a helyi étteremben, megkóstolhattuk az ízes Jásdi pálinkát,

ezt aranyló húsleves és ízletes pörkölt követte, amit jó borral
és ásványvízzel öblítettünk le. 
Utunkat Szápáron folytattuk, ahol Kohus László kovács mes -
ter, díszműkovács műhelyét tekintettük meg. Már a műhely
felé vezető udvar is kü lön érdekesség, sok féle használati tárgy,
régi esz kö zök, gyökér szob rok és gazdag bon say gyűj te mény
lát ható. A ma is mű kö dő műhely, a fa lán lévő szerszámok, dísz -
tárgyak, fegyverek száma és sokfélesége lenyűgöző. Kohus
Lász ló tartja a tojáspatkolás rekordját is. Jó humorú kedves
házi gazdánk kimerítő válaszokat adott kérdéseinkre.
Innen Tésre látogattunk, ahol a híres tési szélmalmokat te kin-
tettük meg. A malmok különlegessége a ma is működőképes
szerkezet. A Helt és az Ozi-malom körsínen forgatható, így a
hat vitorlát szélirányba lehetett állítani. A malmok szomszéd-
ságában, a Táncsics utcai udvaron látogatható a tési iparnak,
a bognárnak, a kovácsnak emlékét őrző kovácsműhely is,
amelyet szintén megnéztük. Tés határában mindenért kö -
szönetet mondva elbúcsúztunk fáradhatatlan kísérőnktől,
Péter atyától és hazafelé indultunk.
Útközben megálltunk a Doni emlékműnél, hogy elhelyezzük
a megemlékezés koszorúját a II. világháborúban hősi halált
halt honfitársaink emlékkápolnájánál, imádkoztunk lelki üd-
vükért, hazánk egységéért, a békéért. Erre az ünnepélyes
mozzanatra csak meghatódva tudunk visszagondolni. A him-
nusz éneklésekor bizony kicsordult a könnyünk. Fáradtan, de
élményekkel feltöltődve érkeztünk haza.
Jó szívvel ajánlhatom mindenkinek, hogy látogasson el ha -
zánknak erre a látnivalókban gazdag gyönyörű vidékére.

DÉKÁNYNÉ ILONKA

Egy felejthetetlen nap története
Az Aranyeső nyugdíjas klub tagjai 2015. május 14-én egy lelki és szellemi
élményekben gazdag kiránduláson vettek részt a Bakonyban.



16 2015. július

Közélet

KÖZLEKEDJÜNK OKOSAN!
Megboldogult ifjúkoromban egyszer Salz -
burgban sétálgattam és mélyen elmerül-
tem a csodálatos város szépségeiben,
ami  kor is lassított, majd megállt mellettem
egy autó és a vezetője előzékenyen mu-
tatta, hogy bátran fáradjak át az úttesten.
Ekkor vettem észre, hogy éppen egy zebra
mellett nézelődtem. Olyannyira meglepte
a magyar közlekedési morálhoz szokott
énemet e gesztus egyértelműsége, hogy
bár eszem ágában sem volt az út túl ol da -
lán folytatni városnézésemet, átmentem a
gyalogátkelőn. Aztán elgondolkodtam, hogy
milyen egyszerű is ez: ott a zebra, ott a gya-
 lo gos és ő, az autós megállt. Mert így illik.
Tudatosan figyelni kezdtem a köz le ke dé -
sü ket és lám, akár volt kerékpárút, akár
nem, egy halk csengőbillentésre a gya lo-
gos elengedte a kerékpárost, az áru szállító
autó kivárta, amíg a babakocsit toló hölgy
cumit ad babája szájába és csak aztán

húzódik félre, és még sorolhatnám. Per-
sze, mondhatják, Ausztria kivétel me reven
szabálykövető Hansokkal és Jürge nekkel.
Pedig dehogy! Csak menjünk egy kört
valamelyik mediterrán ország törté nel mi
sikátoraiban és természetesnek érez zük,
hogy a robogós pizzafutár kikerüli az ut -
cára települt asztalhoz igyekvő pincért, a
mosott ruhát cipelő mamát és senki nem
óbégat rá a tétován fényképező és térképet
bogarászó turistára, még ha araszolni kell
is az autóval miatta. Mert így illik.
Veresegyház sorra építi új útjaihoz a jár -
dáit, kerékpárútjait. Sok, egyre több he lyen
igyekszünk elkülöníteni a más mó  don köz -
lekedők csoportjait. De mindenhol nem
lesz járda, talán nem is szükséges építeni.
Az egymás után következő fekvő ren dő rök -
ről nem is beszélve. Nem ez a jó módszer,
hi szen mindig lesz olyan hely, ahol egy he -
lyett két járdát kér valaki, ahol az egyik ut -
cai lakó építtetné, a másik a csattogó hang
miatt pedig inkább bontat ná a fek vő ren -

dőrt. És igenis kell olyan ut ca is, ahol a vá -
roskép miatt nem ildomos a szép régi kis
sétány teljes betonozása, szélesítése. 
A megoldás nem máshol, bennünk rejlik:
ha a látszólagos előny helyett csak egy
gesz    tust teszünk a velünk közlekedőnek,
ha lassítunk, ha nagyobb ívben és lassab-
ban kerülünk, ha átsegítjük a piaci kosarát
cipelőt és nem majdnem elsodorjuk, ha
nem ragaszkodunk mindenáron vélt fölé -
nyünk höz, akkor az előbb halk köszö nö -
mök után később széles mosolyokat és
vi  szont gesztusokat kapunk. Ha lelassu-
lunk, ha engedünk, meglátjuk az utca va -
rázslatát: nem küzdve vele, minket is segít
célhoz jutni.
Tudják mi az érdekes? A múlt  kor kipróbál-
tam, így megtéve egy kört a vá rosban min-
dennapi útvonalamon. Szabályosan, de
elő zékenyen, odafigyelve a másikra gyor -
sabban értem célhoz, mint magyarosan si-
etve szoktam.

KOVÁCS PÉTER

Nádorok, országbírók, főispánok, vagy
éppen esztergomi hercegprímások és
püspökök, olykor nevezetesebb grófnők
és baronesek – többnyire így tanuljuk és
ismerjük meg történelmünk jeles alak-
jait. Talán eszünkbe sem jut, hogy a cí -
mek és méltóságok viselői is voltak gyer  -
me kek, akik szerettek állatokkal és ba -
bák kal játszani még akkor is, ha jövőjük,
sorsuk általában már alig néhány éves
korukban eldőlt. Szerencsénkre a késő
középkortól az arisztokratákat meg örö -
kítő portréfestészetben megjelennek a
családi képek és nemegyszer a gyerme -
keket ábrázoló igényes festmények is.
A beállítások – a felnőttekéhez hason-
lóan – többnyire merevek, de a gyermeki
ártat lanság átütő ereje, a gyakorta
megjelenő attributumok (állatok, játé -
kok, virágok, stb.) enyhítik a kötelező, a
19. században pedig végképp feloldódó
szigorúságot. A néhány éves kisfiú vagy
kislány gyermek marad akkor is, ha
szülei már a felelős méltóságot viselő
érett embert látják is benne…
Az Esterházy Kastély Kápolna Alapít -
vány anyagi támogatásával jött létre az a
kiállítás, amely – az eredeti képekhez
megszólalásig hasonlító digitális máso-

latokban – mutatja be a legszebb főúri
gyerekportrékat. Az eredeti ábrázolások
zöme hazai múzeumokban található, de
vannak közöttük magántulajdonban lé -
vők és külföldi gyűjteményekből szár-
ma zók is – ez utóbbiak legjelentősebb
kol lekcióját az a 10 Esterházy–portré
kép  viseli, melyet Fraknó várában őriz -
nek közel 400 éve. Egyszerre érdekes és
megindító, hogy azokat a csöppségeket
is megörökítették, akik alig néhány na -
pot éltek. Az Esterházyakon kívül a Bar -
kóczy, Cziráky, Csáky, Erdődy, Festetics,
Károlyi és Nádasdy családok gyermekei

a „főszereplők”, de megjelenik közöttük
II. Rákóczi Ferenc is, egy 8 éves korában
festett portréval. Néhány kép mellett az
ábrázolt felnőttkori képe is bemutatásra
kerül, felvillantva, mivé is formálta a kor
a kedves, játékos gyermekeket.
A közel 40 portréból álló kiállítás fő ü -
zenete, hogy érzékeltesse: egykori neves
történelmi személyiségeink gyermek -
ként ugyanolyan szeretetre méltóak és
já tékosak voltak, mint mai gyermekeink,
kiknek jövőjét – akárcsak elődeink – mi
is boldoggá szeretnénk tenni.

VARGA KÁLMÁN

KIÁLLÍTÁS

ARISZTOKRATA GYERMEKPORTRÉK A 17–19. SZÁZADBÓL
Kiállítás az Udvarház Galériában (2015. június 5–augusztus 23.)
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Színház Veresen. Elsőre úgy hangozha-
tott, mint egy mese, egy vágy, egy igazán
végig nem gondolt, évekig dédelgetett,
majd leporolt álom.
Két elszánt, színházi körökben ki pró bált,
de a városban messziről jött idegennek
tartott ember érkezett hozzánk, akik mé-
lyen hittek az igazukban. Elképesztő gyor -
sasággal találtak kapcsolódási ponto kat,
anyagi, tárgyi és szellemi segítséget, amik
szinte arra vártak, hogy megszólítsák
őket. Színházat varázsoltak a kul túr ház -
ból, lett színpadi technikájuk, média kap -
csolatuk, aktivizálni tudtak egy sor szín  -
 padra termett énekest, táncost, ta nul ni
vágyó tehetséges fiatalt.

Éttermet, szabóságot, virágkereskedést ál-
lítottak a tervük mellé, sok remek ötletet,
segítőkész embert és vállalkozást találtak.
A sorban gáláns adományozóként az ön -
kor mányzat is jelentős összeggel segített.
Az eredményét tudjuk. A vendégszerep -
lé sek kel együtt 34 előadás, több mint
11000 néző.
Venyige Sándort és Zorgel Enikőt sze ren -
cse-csillag vezette Veresre. Tudták, hogy
mit akarnak és elsőre hatost dobtak. Mi
pe dig izgalommal várjuk az új szezont, a
bér letes előadásokat és bizton remélhet -
jük, hogy mi is nyerőt húzunk majd min-
den eset ben.

M-I-

Veres Medve-díj 2015
Színpompás gálával búcsúzott első évé től
a Veres 1 Színház társulata. A június 20-
án megrendezett Veres Medve-díját adó
showműsor keretében derült ki, hogy a
közönség mely művészeket ta lál ta a ko-
rábban kihirdetett nyolc kate gó riában a
legjobbnak 2014/15-ben. Természetesen
az Oscar-díjátadó mintájára (be vo nu lás -
kor vörös szőnyeg, az Oscarral megegyező
méretű Veres Medve-szobor stb.) megren-
dezett gála ugyan játék volt a javából, de
ahogy a „Legjobb rendezés” kategóriát az
Egérfogóval megnyerő Schlanger András
fogalmazott, minden színész lényegéből

adódik, hogy véresen komolyan is veszi az
ilyen játékokat, „mert díjat nyerni jó do -
log.” Márpedig, ha a Veres 1 Színház még
sok olyan szenzációs évadot produkál,
mint az első volt, akkor a Veres Medvéből
nemcsak hagyomány, hanem a város ha -
tárain bőven túlmutató rang is lesz. Ezért
legtöbbet természetesen a kö vet kező év -
ben is a gálán műsorvezetőként (Dr. Mo -
hai Imrével!)  fellépő Zorgel Enikő és a
kellékest alakító Venyige Sándor színház -
alapító házaspár tehet, akiknek egé szen a
borítékbontásig sikerült titkolniuk a nyer -
tesek nevét, még  a díjakat átadó, a szín-

házat sokban támogató neves közéleti
sze mélyiségek előtt is.
És, hogy milyen volt az átadót kísérő há -
rom órás műsor? A teljesség igénye nélkül
elég legyen annyi az érzékeltetéséhez,
hogy az évad legmélyebb gondolatait hall-
hattuk Székhelyi Józseftől és Pécsi Ildi -
kótól, ámulhattunk a brit tehetségkutató
műsort meghódító Fricska Táncegyütte-
sen, énekelt Gergely Róbert és persze fel-
lépett az összes „Veres 1 sztár” is. Fenn a
mérce a veresi színházi életben!

KOVÁCS PÉTER

Minden húzás nyert!Kedves Közönségünk!
Köszönjük, hogy az el ső
veresi színházi évadban
lehetőséget te remtettek
arra, hogy érdeklődő oda -
figyelésüknek köszönhetően meg szü let -
hessen a veresegyházi teátrum. Kitüntető
figyelmükre szeretnénk az új szezonban
is rászolgálni. A Veres 1 Színház 2015/16-
os év ad ját három bérletsorral indítja. A
bér  letek a színházi keresztségben új ne ve -
ket kaptak. Névadóik olyan személyek,
akik nek Veresegyház kulturális élete sokat
köszönhet. Az új bérletek: Vankó István-
bérlet (premier-bérlet), Sejtes Vendel-
bérlet és Dániel Kornél-bérlet.
A bérletek megvásárlására július 20-tól
nyílik lehetőség. Régi bérleteseinknek au-
gusztus 17-ig áll módjukban bérle tei ket
megújítani. Jegyirodánk címe: 2112 Veres-
egyház, Fő út 45-47 (Innovációs Köz pont
„B” recepció, tel.: 70/3717-838). 
Foglaljanak helyet színházukban, melyet
együtt hoztunk létre!       VERES 1 SZÍNHÁZ

Kultúra

A VERES MEDVE 2015-ÖS NYERTESEI:
LEGJOBB ELŐADÁS:

Az egérfogó
LEGJOBB RENDEZÉS:

Schlanger András (Az egérfogó)
LEGJOBB DÍSZLET:

Gedeon Boróka (Az egérfogó)
LEGJOBB JELMEZ:

Gedeon Boróka (Az egérfogó)
LEGJOBB NŐI MELLÉKSZEREPLŐ:

Miklós Kriszta
(Miss Casewell – Az egérfogó)

LEGJOBB FÉRFI MELLÉKSZEREPLŐ:
Dósa Mátyás

(Christopher – Az egérfogó)
LEGJOBB SZÍNÉSZNŐ:

Verebes Linda
(Mollie – Az egérfogó)

LEGJOBB SZÍNÉSZ:
Pindroch Csaba

(Arnold – Ne most, drágám!)
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Az együttes megalakulása óta, közel
hét évtizede folyamatosan jelen van a
néptánc világában. Mi jellemzi a Tánc -
kar arculatát?
Egyrészt az autentikus anyagok anya -
nyel vi szinten történő megtanulása és be-
 mutatása. Másrészről olyan alkotások
színpadra állítása, amely a kor embe ré -
nek gondolatát, érzésvilágát közvetítik
valamint történetek, események és iro-
dal mi művek bemutatása a néptánc nyel -
vén. Az együttest megalakulása óta jel-
  lem zi ez a kettős arculat, az autentikus
néptánc és a táncszínházi előadásmód.
Cseh Tamás emlékére koreografált
tánc produkciótok ötlete honnan, illet -
ve kitől származik?
A Kőrösi Csoma Sándor Kőbányai Kultu -
rális Központban évente megrende zés re
kerülő emléknap műsorához az egyik al-
ka lommal betanultunk egy saját koreog -
ráfiát. A produkció bekerült a prog -
ram  ba, ezt kö vetően jött az ötlet, hogy
ebből le het ne egy teljes műsort ké szí -
teni, sok szám mal és sze replővel, mert

Cseh Ta más gondolata, sze mé lyisége a
mai napig is sok embert magával ragad.
Mióta foglalkozol személy szerint a
Tánc karban koreografálással?
A Vasas ifjúsági csoportnak először
2004-ben, majd ezt követően folyama to -
san koreografáltam. Ezt látván Mihályi
Jó zsef, az akkori művészeti vezetőnk
teret adott egy „fiatal koreográfusok mű -

sora” című program beindításához. Be -
ne dek Attilával azóta belsős koreog ráfu-
sai vagyunk az együttesnek.
Mióta vagy az együttes művészeti ve ze tője?
A feladatot Benedek Attilával 2014 szep -
tem berétől látjuk el.
Veresegyházon tíz táncospár lépett fel.
Mind fiatal, rendkívül dinamikus táncos.
Az együttes jelenleg tizenkét párból áll.
Utánpótlás iskolája egy viszonylag nagy
létszámú, 120 fős, négy különböző kor -
osz tályú csoport. Heti 2x2 órás idő tar -
tam ban tanulják a szintjükhöz illesz ke-
dő tananyagot. A Tánckarban az idő sebb,
tapasztaltabb táncosok és a fiatalabbak
közti kapcsolat teljesen harmonizált, iga -
zi közösséget alkotván, sok fellépéssel és
programmal. Szeretem a békés, nyugodt
kis városokat, ahol az emberek ápolják és
tisz telik elődeik hagyományait, ezért Ve -
res egyházra is örömmel jöttünk.

VERÉB JÓZSEF

A Vasas Tánckar fellépése

Fotó: Veréb

Az 1947-ben alakult együttes az eltelt évtizedek alatt több rangos magyar -
országi és külföldi fesztiválon méltán aratott sikert. A Váci Mihály Művelődési
Házban 2015. június 12-én megtartott előadás alkalmával a táncosok Cseh
Tamás emlékére koreografált, valamint a program második részében erdélyi
táncokból válogatott folklór műsorral kedveskedtek városunk lakóinak. Balázs
Péter művészeti vezető nem ismeretlen Veresegyház néptánc kedvelő közön-
sége előtt. Korábban a Bokréta Néptáncegyüttes koreográfusaként is láthattuk.
Jelenleg a Kerecsen Néptánccsoport próbanapjain találkozhatunk vele. Régi
ismerősként üdvözöltük egymást.

MÚLTIDÉZŐ

Ballagás 1985
VADÁSZ TIBOR TANÍTÓ FOTÓJA – BAZSIKNÉ KŐVÁRI KRISZTINA

Veresegyházi strand 1955
SZABÓNÉ VANK ERZSÉBET
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MŰVÉSZPORTRÉ: Módy Péter kőszobrász-restaurátor

Veresegyház egyik leg -
kiemelkedőbb köztéri
kép ző mű vé szeti szob -
ra a Ha  rangos kút. Fi-
a ta lok találkozóhelye
a két egymásba bo ruló
fa, körkávájú kút jával
és hívoga tó harang já -
té kával. Itt található
egy fe dett pi he nő he -
lyen a Mac kós fali kút
kedves alakja is. Mind-
két mű tárgy magán vi -
se li Mó dy Pé ter szob -
rász szel le miségét, az örök meg ú julás felé
tö rekvő, izgalmakkal teli al kotás mű vé sze -
tét. Módy Péter nem egy sze rűen szobrász,
ő a régi idők kőbe vé sett üzeneteinek pal-
lé rozója, szelle mi és testi istápolója, a kő -
szob rok restaurátora.
Hogyan lettél díszítőszobrász?
A szüleim 1968-ban Nyíregyházára köl -
töz tek, én ott nőttem fel. A családunkban
volt egy bizonyos művésztudat, ezért elég
korán, már három éves koromtól a rajzo -
lás volt az egyik kedvenc elfoglaltságom.
Ebből a szempontból az én utam nem volt
göröngyös, szüleim mindig is a mű vé szet
irányába terelgettek. Az általános iskola
befejezését követően a sors aka ra tá ból
megismerkedtem Tóth Sándor szob rász -
művésszel, ő mondta azt, hogy szob rász-
nak kell lennem. Elkezdtem több helyi
művészhez rajzszakkörökbe járni. Na -
gyon izgalmas volt rádöbbennem, hogy
mennyire sokszínű a világ. Számomra na -
gyon fontos volt a mestereim véleménye.
Amit mindegyik tanár ugyanúgy mondott,
az volt az esszenciája az egésznek, úgy
érez tem ezt kell megjegyeznem.
Felvételiztem a szegedi Művészeti Szak kö -
zép iskola díszítőszobrász szakára és jött
négy boldog év. Ebből az iskolából már több
generáció került ki, akik a mai na pig is a rea-
 lisztikus felfogást képviselik. Megvan ennek
is a hátránya, mert nem nyitottunk eléggé a
világ felé. A kö zép is ko lában ügyes mintázó
voltam, szerettem is csinálni, de volt egy a -
dag elbizonytalanodás is bennem. A miértek-
 re kerestem a választ, ez lehetett az oka, hogy
érett sé git követően kétszer is jelent keztem az
ELTE-re, művészettör té nész szakra.
Egy évig dolgoztál az Épületszobrász
és Kőfaragó Vállalatnál. Hogyan ke -
rültél a vállalathoz?
A második sikertelen felvételinél dön  töt-
tem úgy, hogy ki kell magamat próbálni.

El jöt tem hazulról, egy
m u n  k á s s z á l l á s o n
kötöttem ki. Napköz -
ben faragtam, dél utá -
nonként eljártam a
szak kör be mintázni,
rajzolni. Csak ez volt.
Ekkor fel is vettek a
képzőművészetire.
A Magyar Kép ző mű -
vészeti Egyetemet két
diplomával fejezted
be. Hogyan ke rült a
képbe a tanári szak?

Másodéves hallgató vol tam, amikor meg -
 ke restek, hogy Nyíregyházán indul majd
egy művészeti középiskola és alkal maz -
ná nak ta nár ként. Mondom, még csak má-
sod éves vagyok. Megvárnak – volt a vá -
  lasz. Álta lá nos iskolásként a Nyíregyházi
Ta nár képző Főiskola gyakorló iskolájában
ta nul tam. Rendszeresen jártak hozzánk a
főis    ko  lások, számomra ez nem volt idegen.
A res taurátor mellett felvettem a ta nári
szakot is.
Hogyan lettél végül is kőszobrász-res -
ta urátor?
Sokan megkérdezték már ezt az évek so -
rán. A főiskolán menet közben döbben-
tünk rá, hogy mennyire más ez, mint az
alkotóművészet, többen át is jelentkeztek
innen. Én maradtam. Véleményem sze rint
ez a szakma sokkal több alázatot igé nyel
az adott műalkotással szemben. Ne kem
mindig tiszteletben kell tartanom azt amit
restaurálok, nem mondhatom, hogy én
ezt jobban meg tudom csinálni. Láthatat-
lannak kell maradnom. A restaurátori sza-
kon ikonográfiát, muzeológiát és külön
művészettörténetet is kell tanulni. Sokkal
jobban körbejártuk a dolgokat, sokkal
job ban meg kellett értenünk, hogy mit mi -
ért csinálunk és mivel.
Főiskolásként többször jártál Firenzé -
ben. Nem csábított a nyugati világ?
Olaszországba minden évben kijutottunk,
Mint diák mindent megnézhettem, a leg-
eket láthattuk. Többször meg kér dez ték az
ottaniak, hogy miért mentek vissza Ma-
gyar országra? Egyszerű volt a válasz: azért
mert mi ott lakunk. Az olaszországi út arra
volt szenzációs, hogy az emberben a saját
kötödését erősítette. Igen, vissza kell jön-
nöm, mert nekem itt Ma  gyar országon van
dolgom.
Hogyan emlékszel vissza az eltelt év-
tizedekre?

A sors akaratából

MÓDY PÉTER kőszobrász-restaurátor
1965-ben Debrecenben született. 
1983-ban a szegedi Tömörkény István Gim-
názium és Művészeti Szak kö zép is kolában
érettségizett.  
1984-tő 1985-ig az Épületszobrász és Kő fa -
ra gó Vállalatnál állt alkalmazásban.                                  
1986-ban felvételt nyert a Magyar Képző mű -
vé szeti Egyetem Restaurátor Tanszékére,
1991-ben  diplomázott.
1993-ban feleségével, Tóth Lívia textilmű -
vésszel és két gyermekükkel Veresegyházra
költöztek.                                            
1991–1993 között a Budapesti Történeti Mú ze -
 um alkalmazásában restaurátorként dolgozott. 
1993–1996 között alapító tagként a Szt. Péter
Céh csoportnál tevékenykedett.                                         
1996-tól önálló restaurátorként (2001-től res -
ta urátor szakértőként is) dolgozik.  
1992 és 2003 között a Budai Rajziskola ta ná ra.  
1998-ban megalapította a Palmetta-művek
Művészeti, Szolgáltató és Kereskedelmi Be té -
ti Társaságot, melynek jelenleg is ügyve zető -
je és vezető restaurátora.                                                    
1991-től a Magyar Restaurátorok Egye sü le té -
nek tagja.                                                                             
DÍJAI ÉS ELISMERÉSEI: 
1989-ben „Dornbracht-díj” –  németországi
nem zetközi kisplasztikai pályázat,                                    
1991-ben „Hermann Lipót díj” – Képző mű -
vé szeti Egyetem díja,                             
2004-ben a  Kulturális Örökségvédelmi Hi-
vatal elismerő oklevele,                                                    
2009-ben „Sejtes Vendel Közművelődési díj”
– Veresegyház Város Önkormányzata,               
2010-ben „Forster Gyula-díj” – Kulturális Mi -
nisz térium Műemlékvédelemért díja,                               
2010-ben Veresegyház Város polgármes te -
ré nek elismerő oklevele.

„Ez egy szellemi munka. Ha nem tu -
dod, hogy miért csinálod, csak ügyes
vagy, akkor nem lesz belőled több mint
egy jól kihegyezett ceruza.”

Módy Péter  

Fotó: Veréb

192015. július

Az én igazi iskolám friss diplomásként ma -
ga a való élet volt. Amikor egy mező kö ze -
pén egy kereszt helyreállításánál az áll -
ványzat, víz és áram biztosításának a kér -
dése merült fel. Mindezt hogyan vigyem
oda? Megoldottam. Huszonöt év táv latából
olyan élményeket adott ez a szakma, amire
valószínűleg más hely zetben nem kaphat-
tam volna lehetőséget. Példa ként említ he -
tem a kalocsai barokk stílusú Fő székes  -
egyház tetején lévő, 2,5 méter magas Pál
apostol szobornak az újrafaragását. A Bu -
dai Rajziskolában tizen egy évig tanítottam
rajzot és művészettörténetet. Szeretem ezt
a szakmát, az újraalkotást. Persze mind -
ehhez az kell, hogy az ember életének le -
gyen egy nagyszerű társa, mint nekem
Lí via.                                            VERÉB JÓZSEF



20 2015. július

Fiataloknak, fiatalokról

FIATAL TEHETSÉGEINK 10.

A Főtéren megteltek a színpad előtti
szék sorok, az emberek igyekeztek el -
fog lalni a legjobb helyet, lassan kez -
dődik a műsor. Egyszer csak fel tűnt
egy szőke fiatalember, ke zében video -
ka me rával és állvánnyal. 2014-ben egy
szép napsütötte őszi délutánon ta lál -
koz tam először a VVTV új mun ka tár -
sával, FIKÓ DÁVID operatőrrel.

Dávid négyéves korától él Veresegyházon
édesanyjával és nevelőapjával. Nem lett
belőle énekes, pedig tanárai mindent meg -
tettek, rendszeresen fellépett a Fabriczius
József Általános Iskola gyermekkórusai -
val ének-zene tagozatosként. A mai napig
is jó szívvel emlékezik vissza tanáraira,
Hu szai né Kolozs Zsuzsannára, Pénzes Já -
nosnéra és Millner Éva nénire. A váci Bo -
ronkay György Műszaki Szak középisko-
lában „Hardver informatikai” szakon ta-
nult to vább, érettségi vizsgáit követően OKJ
kép zésben további képesítéseket szerzett.
2012-ben „Számítógéprendszer karban-
tar tó” és „Informatikai hálózattelepítő”
ké pe sítésekkel fejezte be a középiskolát.
Továbbfejlődési vágya az Óbudai Egyetem
Kandó Kálmán Villamosmérnöki Karára
vezette, ahol a 2012-2014-es tanévek során
OKJ képzés keretében elmélyülhetett a
stúdió gyakorlatok felsőfokú szakképzés
rejtelmeiben. A továbbképzést „Média-
tech  nológus asszisztens” végzettséggel
zárta. Fiatal kora ellenére a munka vilá gá -
ban szerzett eddigi tapasztalatai bőséges
útra valót adtak a továbbiakra. Kö zép is ko -
lásként a diákmunka területén gyakorlati-
lag mindent kipróbált, később hat hó napig
dolgozott egy budapesti székhelyű média -
vállalkozásnál. Először gyakornokként,
majd főállásban. „Rengeteget tanultam,

mert jó szakemberek közé kerültem. Pla -
ká tokat, kiállítási kiadványokat készítet-
tünk, mindig volt érdekes munka. Sajnos
a főnök az tipikus „minden pénzt a zse bem-
 be teszek, kifosztom a másikat, soha nem
foglak megfizetni” kategória. Kettős sze -
mé  lyiségű ember volt, nagyon jól tudott
tanítani, szakemberként tiszteltük. Akkor
telt be a pohár, amikor már ott voltam egy
fél éve és megint felvettek három gyakor  -
nokot, tudtam ez így tovább nem fog
működni. A gyakornokok e le ve
nem kaptak díjazást, még az
utazási költségeinket sem
térítették. Én meg to vább  -
ra is csak az ígé re te ket
kaptam: majd a
kö vetkező hó-
napban fi ze -
tünk.
Ennek ellenére
szerencsés em  ber -
nek tartom magam,
mert Veresegyházon ráta -
lál tam a városi televízióra.
Nekem, mint pályakezdőnek ez
a munkahely egy rendkívül vonzó
te rü let. Szeretem kamerával rögzíteni
az eseményeket, a látványos eleme ket, a
műsorokat, az emberek reakcióit. Szívesen
végzem a stúdiómunkát is, a vá gást, han -
gosítást, keverést, végül is ezt ta nultam.” 
Dávid a város operatőre, kamerájával szin -
te mindenhol jelen van. A VVTV híra dó -
jában felvételeit időről időre láthatjuk
Veresegyházról, az itt élő emberekről.
A további vágyaival és terveivel kapcsolat-
ban érdekes volt meghallgatni, nem arról
beszélt, hogy melyik egyetemen szeretne
továbbtanulni, hanem a mindennapok
gyakorlati kérdései foglalkoztatták. A fél
évtizedes veresegyházi archív anyag, mely
napról napra bővül, egyszer majd hatal-

mas értéket fog képviselni. Elmondása
sze  rint már most is jó visszanézni a te le pü -
 lés fejlődéséhez kapcsolódó eseményeket.
Fikó Dávid kísérletező, az új megoldások
irányába nyitott, kezdeményező ember.
Szakmailag kihívásnak tekinti a videós
drónokkal (repülő alkalmatosságokkal)
való felvételkészítés technikai lehe tősé geit.
Az alacsony magasságban röptetett esz kö -

zökkel, az eseményekről, épü le tek ről
készíthető felvételek új perspektívát

nyithatnának a helyi képrögzítés
gya korlatában.

A Veres 1 Színház további
le hetőséget biztosít a

kul  turális témák te le -
víziós szempont-

ból történő
meg  örö kí  -

tésére, tartal-
mas híranyagok

szerkesztésére.
Szakmailag újabb ki-

hívás az adott kö rül mé -
nyek melletti képrögzítés

meg  ol dá sa, neves színészekkel
való találkozás riport ké szí tés cél -

jából. Távlati tervei kö zött szerepel:
„Jó lenne a filmes világ, a játékfilm felé

mozogni. Ki pró bálnám szívesen az orszá-
gos híradást is. Igazából a kreativitás az,
amit szeretek, leül az ember egy feladaton
többedmagával gondolkodni, ami legyen
például egy film. Kitalálni a történetét, a
díszletezést, megszervezni, leforgatni, vé -
gül meg szü le tik egy kész produktum. Ezt
nevez he tem egy álomnak.” 
Dávid az eltelt közel egy év alatt számos
városi rendezvény meg örö kítőjeként vált
ismerté, hisz mindenhol láthatjuk, ahol
történik valami.

VERÉB JÓZSEF

FIKÓ DÁVID

Fotó:
Veréb

MÚLTIDÉZŐ

Az Öreg-tó mellett, egészen a Csomádi útig, a Ligetekig
elterülő városrészt Táborhelynek hívják. 
Régebben ez a terület jóval nagyobb volt, egészen a Sződ-
Rákos patakig terjedt. De vajon miről kapta a nevét? Nos,
1705-ben II. Rákóczi Ferenc fejedelem nyolcezer fős
seregével Ócsa irányából Vác felé vonulva, július 6-10-ig
letáborozott az akkor a környéken jelentős falunak
számító, mintegy 7-800 fős Veresegyház határában, a
malom melletti tó partján. Július 6-án innen tájékoztatta
Ráday Pált, a fejedelmi kancellária titkárát a hadi hely -
zetről, sőt magának a francia királynak is a veresegyházi

táborból írt levelet, melyben megköszönte addigi pénzü-
gyi segítségét. A je lentősnek számító sereg ellátásának
nagy részét természetesen e pár napos táborozás alatt a
veresegyházi lakosság állta. Ám a terület névadása bi-
zonyítja, hogy városunk lakossága megőrizte emlékét a
fejedelem veresegyházi tartózkodásának.

KOVÁCS PÉTER

(Horváth Lajos: Veresegyház története 1945-ig I.
című könyve alapján)

310 éve történt – RÁKÓCZI VERESEGYHÁZON
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A General Electric (GE) az egyik legna gyobb ipari vállalat a vilá-
gon és a leg je len tősebb amerikai vállalat Magyarországon.  Sze  -
retnénk, ha ez a kiemelkedő szerep erőteljesebben tükröződne
olyan speciális területeken is, mint a hegesztés és roncsolás-
mentes anyagvizsgálat, illetve hazai szakmai körökben ismert
lenne a GE változatos tevékenysége.
Ennek egyik lépéseként egy egynapos hegesztési és anyag vizs-
gálói szakmai na pot szerveztünk 2015. június 4-én a Ma -
gyar Hegesztési Egyesület (MAHEG) és Ma   gyar Ron -
csolásmentes Vizsgálati Szö vet ség (MAROVISZ)
szer  ve zetekkel együtt működve a GE Hungary
Kft. Power and Water üzletágának Veresegyházi
gyárában.
A rendezvény keretében vendégeink szá má ra
betekintést adtunk a nikkel- és kobalt- szu-
perötvözetek feldolgozásán ke resz tül a gáz-
turbina alkatrészek gyár tá sá ba, a re  pülő gép-
turbinák mobil ener gia- ter melő egy sé gekbe való
beépítésébe, olyan techno ló giákon ke resztül, me -
lyek kel viszonylag ritkábban találkozunk a hazai szak-
mai fórumokon.
Helyet biztosítottunk olyan szakmai elő adások részére is, ame-
lyek erősen kapcso lódnak a nálunk vagy a velünk együtt dol  gozó
partnereknél alkalmazott hegesz tési és anyag vizsgálati tech-
nológiákhoz, mint például az elektronsugaras hegesz tés, spe -
ciális ultrahangos vizsgálatok, mű a nya got, illetve fémet alkal -
mazó 3D nyom ta tás.
A résztvevők számára lehetőséget kínáltunk arra nézve, hogy a
jövőben akár kö zös projektekben tudjunk résztvenni. Kü lön
előadás keretében mutattuk be a hegesztett szerkezetek beszál-
lítói minő ség biztosítási rendszerét a GE Power and Water üz -
letágában.
A szakmai napon több mint száz regisz trált résztvevő volt az
ország különböző területéről, különféle iparágakból, illetve
egyetemekről.
Nagy öröm volt számunkra, hogy olyan gondol ko -
dásmódot, szakmaiságot, illetve újdonságokat
tudtunk bemutatni, amely kiemelkedő he -
gesz tési és anyag vizsgálói területen nem
csak országo san, de világ szinten is. 
Amerikai kollégánk közreműködésével
a világszerte lévő GE vállalatoknál alkal -
mazott speciális technológiákba adtunk
be te kintést az érdeklődők szá mára.
Bemutattuk azokat a már jól bevált és
alkalmazott módszereket is, amelyek a
terme lés központúságot helyezik előtérbe,
mint például az egyedülálló dolgozói ja -
vaslattevő rendszert, ahol dolgozóink inno vatív
ötleteit valósítjuk meg, illetve ju talmazzuk is a
kiemelkedőket.

A szakmai nap sikerességét bizonyítja, „Mikor
lesz a követ kező?’’  – kérdezték többen.

Összességében sikerült Veresegyházon egy szin-
vonalas rendezvény keretében be tekintést adni a

hazai szakembereknek a GE által alkalmazott külön-
leges és spe ci á lis technológiákba, amelyek kie mel ke -

dőek Magyarországon, illetve a vi lág ban.
TAR IMRE, MÉRNÖKSÉGVEZETŐ

GE POWER AND WATER, VERESEGYHÁZ

Országos hegesztési és anyagvizsgálói
szakmai nap a „nagy” GE-ben

Gazdaság
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Sokan élünk Veresegyházon, sokan sok
mindenkit ismerünk személyesen, lá -
tásból, vagy hallomásból. Ezzel a cikkel
sze retnénk most egy olyan anyukára
felhívni a városlakók figyelmét, aki hat
gyermeke mellett belefogott egy saját
vállalkozásba. Ez még hagyján, de meg
is nyerte a 2015-ös „Év Anyavállalata”
közönségdíját! Ki is ő, hogyan lett vál-
lalkozó és hogyan tudja összeegyeztetni
a vállalkozását a gyermekneveléssel?
Gratulálok az „Év Anyavállalata” díj el-
nye réséhez! Pontosan mit takar ez a díj,
és maga az elnevezés?
Az „Év Anyavállalata” versenyt a Gazdag-
mami.hu létrehozója, Vida Ági hirdette
meg immár hatodik alkalommal azoknak
az anyáknak, akik kisgyermekeik mellett
épi tették fel és működtetik saját cégüket.
Célja ezzel, hogy felhívja a figyelmet az
anyukák sokszor kilátástalan munkaerő-
piaci helyzetére és hogy ebből van kiút. A
versenyben olyan anyukák vettek részt,
akik nem féltek a saját lábukra állni és
elinditani egy otthoni vállalkozást a család
és a házimunka mellett.
Beszélj kérlek magadról, ki vagy, mióta
élsz Veresen, hány gyermeked van s mi-
lyen korúak? 
Gyógypedagógus-logopédus vég zett sé -
gem van. 18 éve élünk Veresegyházon, ne-
gye dik gyermekünk már ide született.
Legna gyobb gyermekem Luca, aki már 23
éves és férjezett, itt laknak ők is Veresen.
Zsombor egyetemista, Marci most érettsé-
gizett, Klári 17 éves. Emese 14, Soma pe -
dig 13 múlt.
Mivel foglalkozol pontosan?
Oktatási segédanyagokat készítek az 5-12
éves korosztály számára, melyek segítsé -
gével a tanulás játékos, kreatív tevé keny -
ség gé válik.  Ezekkel segítem a peda gó -
gusok iskolai munkáját, és a szülőknek
megmutatom, hogyan tudnak segíteni a
gyermekeiknek a tanulásban.
Mi volt az alapötlet, minek a hatására
fogtál bele a vállalkozásba és mikor?
Ez teljesen spontán alakult, nem volt üz leti
tervem, csak egyik lépés után jött a má sik:
előbb itthon dolgoztam a szak mám ban,
tanítványokat vállaltam a gye re kek mellett.
Majd az egyik helyi ál talános is kolában
kaptam rész mun kaidős gyógy pedagógus
állást. Hamar meglátszott azonban a csalá-
don és a házon, hogy nem vagyok otthon.
Mivel ez így nem mű kö dött, váltani kellett.

Ekkor már elkezdtem gyűjtögetni az öt le -
teimet egy blogon, és ezt a sok ötletet el -
kezd tem rendszerezni. Így indult az egész.
Egyre többen olvasták a blogot, egyre na-
gyobb volt az igény hogy újabb és újabb
anyagokat készítsek. Közben a férjem se -
gít ségével megtanultam néhány grafikus
szoftver használatát, és ekkor készen áll-
tam arra, hogy ne csak ingyen letölthető
anyagokat osszak meg, hanem ez egy üz le-
ti alapon működő vállal kozás lehessen.
Mivel a saját gye re ke im mel is „vé gig szen -
vedtük” a kötelező ol vasmányokat, az első
termékeim ezek fel dolgozását segítették.
Amerikai ötlet a lapbook készítése, ezeket
részletesen bemu  tatom a honlapomon.
(www.gyereketeto.hu) 
Hogyan tudod összeegyeztetni a mun -
kát és a családi életet? 
Nem könnyű feladat, de tervezéssel meg -
oldható. Minden hétvégén leülünk és
meg beszéljük a következő hetet. Fontos,
hogy tudjuk egymásról, kinek, milyen fel -
a datai vannak a következő napokban. Ha
életmentő dolgokról van szó, akkor termé -
szetesen az borít mindent, de egyébként
előre jelezzük egymásnak a lehetséges
gondokat, kéréseket.
Van segítséged?
Igen, férjem és a gyerekek is segítenek a
vállalkozásban. Emese ügyesen fény ké pez,
a blo gon is sok képe szerepel. Klári sokszor
segít az adminisztratív feladatokban. Marci
készíti a szülinaptárakat. Zsom bor sokszor
hoz haza az egyetemről érdekes matek fel -
adatot, melyekből posztot írunk. A gye re -
ke inknek ez jó lehetőség arra, hogy meg   -
növeljék a zseb pén zü ket.Nem hagyha tom
ki a felso ro lás ból a férjemet, a legtöbb raj-
zot ő készíti az anya gokhoz, és persze ha -

tal mas adag ér zelmi támogatást kapok tőle
a mun kám hoz. E nélkül nem tudnék dol-
goz ni.
Hogy néz ki egy napod?
A napom az előző estémmel kezdődik,
amikor összeírom a feladataimat. Reggel
az adminisztrációs munkával kezdek:
válaszolok a levelekre, megírom a szám-
lákat. Fontos, hogy nap, mint nap új tarta -
lom kerüljön a honlapra, így ezt megírom.
A Facebook-on már 46 ezer követő várja a
napi 3-4 értékes anyag posztolását, a kér -
désekre, kommentekre pedig válaszolni
kell. Igazándiból ez több mint egy 8 órás
munka, de mostanra már megengedhe -
tem magamnak, hogy néha lazítsak. Főzni
több napra előre főzök, így nem ap ró zó -
dik szét a feladat. A napi tevé keny ségek
esetében is fontos a tervezés!
Milyen tanácsot adnál azoknak az
anyáknak, akik jelenleg otthon vannak
gyermekeikkel, de valamilyen oknál
fog va nem tudnak az alkalmazotti mun -
ka viszonyukba visszakerülni?
A saját példámat tudom hozni: 2-3 éven
keresztül napi rendszerességgel blogot
vezettem. Egyfajta piackutatás és gyakor-
lás volt, bár ez csak utólag tudatosult ben-
nem. Ez segített abban, hogy tudjam,
mi lyen problémákra keresnek megoldást
az emberek. Itt nincs kötelezettség, bár-
mikor abbahagyhattam volna, de a vissza -
jelzésekből tudtam, hogy amit csinálok,
az jó – ez mutatta az irányt.
Sok vállalkozó abból indul ki, hogy ő ma ga
mit szeretne. Ha el szeretnénk adni va la -
mit, akkor azt kell nézni, hogy máso knak
mire van szüksége. A ő problé máik ra kell
meg ol dást találnunk. Ha ez egyezik a sajá-
tunk kal, akkor az kivételes sze ren cse. Azt
nem ígérhetem senkinek, hogy ezután már
fáklyás menet lesz, mert egy jó ötlet meg-
va ló sításában is rengeteg mun  ka van.
Éppen ezért az üzenetem az, hogy amíg a
gye re kek kicsik, addig ér de mes velük fog -
lal  koz ni. Gyorsan elrepül az a pár év, és
elér kezik az idő, amikor már nem kell fo -
lya matosan elérhetőnek len nünk. Én ebből
az idő szak ból is ren ge te get tanultam, a sa -
ját gye re ke im mel ját szottam azokat a játé -
ko kat, a melyeket most elkészítek. Így hite -
lesebbnek is érzem a munkámat, mintha
csupán könyvekből összeszedett tudást
adnék el. A vállalkozás elérhetőségei:
www.gyereketeto.hu
www.facebook.com/Gyereketeto VIMER

ARCOK A VÁROSBÓL SÁROSDI VIRÁG • gyógypedagógus-logopédus

Az „ÉV ANYAVÁLLALATA” közönségdíj nyertese



Lássunk most a nyolc „aranyszabály”-
ból négyet:
1.Víz ivása edzés közben: ilyen melegben

fokozottan izzadsz és nagyobb mennyi -
sé gű ásványianyagot, elektrolito kat is
veszítesz az izzadással. Érdemes egy
o lyan italkészítmény fogyasztása, amivel
a víz mellett ezeket az elektrolitokat is
pótolhatod. Persze az legyen cukormen -
tes. Állóképességi, hosszabbtávú terhe -
lés esetén azonban magasabb szénhid -
rát tartalmú izotóniás italokat javasolunk
ésszerű keretek között, nem meghalad -
va a 8%-os koncentrátumot.

2.Minden reggel kezdjük a napot 2-4dl
folyadék elfogyasztásával. Edzésna pon
alapvető fontosságú, hogy órán ként fél-
egy liter folyadékot meg igyunk.(10 kg
test tömegenként féllitert, egy 80 kg sú -
lyú embernek napi 4 litert.) Edzés előtt

egy órával is igyunk meg egy liter fo lya -
dékot. Válasszunk olyan termé ket, ami -
ben nincsenek pörgető hatású sti mu -
lánsok, mert azoktól hamar dehidratált
állapotba kerülhetsz és felborul a szer -
ve zeted hőháztartása. Nagy melegben
ez 20 percnél rövidebb idő alatt is be kö -
vetkezhet! Ha nem i szunk eleget, az ön-
ma gában nagyon veszélyes ilyen idő-
  ben, de ha még edzünk is rá, azzal fo -
koz zuk a szervezetünk túlterheltségét
és izom görcsök, hányiger, fejfájás kö vet -
kez het be.

3.Tudomásul kell venni, hogy nem most
van itt az ideje a spártai edzéseknek.
Menjünk terembe, mozgassuk át ma-
gunkat. Inkább picit figyeljünk az átla -
gosnál jobban az izmaink munkájára.
Legyen kicsit más az edzés mint a meg -
szokott. Pl.: fejlesszük az agy-izom kap -

csolatot, próbáljunk ráérezni az ed dig
megérezhetetlennek tűnő gyakor la-
tokra, esetleg próbáljunk ki új gya  kor-
latokat. Alkalmazkodjunk az időjárás -
hoz. Találjunk olyan mozgásformát,
ami a hőségben is jól esik. Válasszuk a
vi zet, a vízisportokat. Forróságban ne
terheljük fölöslegesen a szervezetün-
ket, most nem ennek van itt az ideje!

4.Óvatosan a koffeinnel és a többi víz -
haj  tó hatású stimulánsanyag hasz ná la -
tával. Mozgassuk át, pörgessük fel ma-
  gunkat edzéssel. Elég vizet ve szí tünk
a melegtől is,nem kell ezt még fo kozni!

(folytatás a következő számban).
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Életmód

GYŐRI RITA ÉS VIGH MERCÉDESZ ROVATA

Bővebb információ, tanácsadás: 
info@fittenveresen.hu• 70 311 0955

Facebook/Fitten Veresen 

NYÁR ÉS EDZÉS
Sokan vagyunk, akik a kibírhatatlan hőségben is elmegyünk edzeni, mert
ettől érezzük jól magunkat. De vannak „aranyszabályok”, amelyeket ha betar -
tunk, akkor egészség-károsodás nélkül megússzuk. Nagy hőségben álta lá ban
nem alszunk megfelelően, izzadunk minden mozdulatra, levertek le hetünk és
fáradékonyak, de mégsem szeretnénk kihagyni egy alkalmat sem.

A napi rendszeres folyadékfogyasztás – különösen hőmérséklet-
emelkedés ese tén – elengedhetetlen szervezetünk meg fe lelő
működéséhez. Ekkor fokozott tes tünk nemcsak folyadék-,
hanem an nak ásványi anyag-vesztése is. 
Folyadékszükségletünket emellett több más tényező is be-
folyásolja, ilyen pl. a ve rejtékezés mértéke, a testmozgás, a test-
 tömeg, a testfelület mérete stb. Kü lö nös figyelmet igényelnek a
csecsemők, gyermekek és az idősek, valamint a várandós
anyukák. Ilyen esetekben nélkü löz he tet len a tudatos pótlás,
hiszen vagy a szom jú ságérzet mértéke kisebb, vagy a fo lya -
dékigény emelkedik.
Bár az egyik legmegfelelőbb szomjoltó az ivóvíz, fogyasszunk
bátran édesítetlen te ákat, friss zöldség-és gyümölcs-présned-
veket, ezeket vízzel is hígíthatjuk. 1,5-2 liter az ajánlott meny-
nyiség, ezen felül a szilárd ételekből és belső anyag  csere-fo  lya-
mataink által is nyerünk további fo lyadékot.
Számos praktika segítségével tehetjük vál  tozatosabbá meg szo -
kott pohár vizünket, pl. gyümölcs-jégkockák, citrom ka rikák,
men talevél, reszelt gyömbér, citromfű.
Lé nyeges a fokozott folyadékvesztéses állapotok – láz, hasme -
nés, hányás, fizikai ak tivitás – elkerülése, megfelelő kezelése,
azaz a hidratálás – vagyis a fo lya dékpótlás. Ezen álla potok a
nyári hőségben tovább növelhetik a kiszáradás (dehidráció)
kockázatát. Speciális esetekben a megfelelő kezelésre „re-
hidratáló” folyadékra lehet szükség, súlyos esetekben azonban
szükséges a kórházi ellátás.

Megerőltető sporttevékenység után fogyasszunk izotóniás italt.
Ezt otthon is elkészíthetjük: 100%-os gyümölcslevet ás   vány víz -
zel 1:1 arányban keverjünk össze, majd egy csipet sót adjunk
hozzá. Így egyaránt tudjuk pótolni a folyadék és az elektrolitok
veszteségét. 
Részletesebb információkért kérjük, keresse fel a honlapunkat:
www.misszio.hu honlapunkat!

ASIAMA EVELYN, DIETETIKUS

MISSZIÓ EGÉSZSÉGÜGYI KÖZPONT

DIETETIKA:  Asiama Evelyn rovata

A csapból is ez folyik - üdítő hűsítés



24 2015. július

Sport
TRIATLON

Nagyszabású rendezvénysorozatra ke rült
sor május utolsó hétvégéjén a Mé zes völ-
gyi iskolában és annak környezetében. 
Pénteken több mint kétszáz ötödik és ha-
todik osztályos diákot mozgatott meg egy
ökológiai ismeretterjesztő és gyakorlati
program, melyet a Veresegyház VVSK Tri-
atlon Szakosztálya hívott életre. Szakem-
berek segítségével reggeltől délig a fiatalok
megismerkedhettek egy izgalmas „ökoló-
giai mobil tanösvénnyel”, a Föld vízkész le -
teinek jelentőségével és okos fel hasz ná  -
lásának fontosságával, a megújuló energia
előállítás és gazdálkodás különböző mó-
dozataival, valamint a hulladék, a szemét
felhasználás és újrahasznosítás megol dás -
ra váró problémáival. 
Péntek estére a meghirdetett program sze -
rint első alkalommal indult útjára az Éjsza-
kai Városfutás, ahol több mint 150 részt -
vevő élvezhette Veresegyház nagyszerű
sportoláshoz alkalmas adottságait, lankáit
és emelkedőit. Az egészen fiataltól az idő -
sebb generációig, nagyszerű és lelkes fu tó -
csapat jött össze. A nagyszámú részt ve -
vő  ből álló csoport – mint egy világító
gyöngyfüzér hömpölygött a városi éjsza-
kában.
Szombaton délután 15 órakor rajtolt az I.
Tour de Galga kerékpáros túra. A pol gár -
őrök és hivatásos felvezető motorosok biz-
tosította útvonalon minden bringás biz -
   ton ságban érezhette magát. A veresegyhá -
zi triatlonosok jól ismert, nagy szint kü -
lönb ségű „Galga-körén” megtett kilo   mé -
 terek sokakat kifárasztott, de mindenki si -

ke resen teljesítette a 26,5 kilométeres tá vot.
Vasárnap reggel 8 órakor megnyitotta ka-
puit a X. Jubileumi Triatlon Verseny és Re-
gionális Diákolimpia. Az egyes fu ta  mok -
 ban 100-tól 500 méterig terjedt az úszás, 4
km-től 12 km-ig a kerékpározás, valamint
1 km-től egészen 3 km-ig a futás távja, így
minden sportoló a korosztályának meg -
felelő távot teljesíthette. Több mint 700 in-
duló közül 42-en indultak Ve resegyház
színeiben. A Veresegyházi Trimackók e -
gyé ni sportolói közül Ferencz Janka
arany  érmet, Cseh Zsófia, Kárpáti Ákos,
Portik Botond, Vajkovics Ferenc és Fe -
rencz Ábel ezüstérmet, Zsemle Han na,
Bálványos Szi lárd és Ferencz Domonkos
bronzérmet nyer tek. A csapatversenyben
a Lengyel Re beka, Kovács Réka, Kelemen
Dorka, valamint a Portik Botond, Ka posi
Márton, Tóth Márton, Rudolph Bence
összeállítású csapatok első helye zést értek
el. A Nagy Richárd, Jankov Milán, Tóth
Ákos, Pataki András össze tételű csapa -
tunk ezüst érmet, míg a Portik Boglárka,
Szász Anna, Herman Dal  ma, Varga Mi ra -
bella va la mint a Bunda Bí borka, Csányi
Zsófia, Lőrincz Vera össze állítású csapa -
taink bronz érmet nyertek.
A nyílt futamokban 41 egyéni induló, az
„Én, Te, ő” váltóban pedig 18 csapat in-
dult. A versenyzők az ország számos tele -
pü lé séről érkeztek.
Gratulálunk minden részt ve vőnek, do bo -
gósnak és egyúttal kö szönjük a szer -
vezést és a tartalmas hét végi prog ramot!

LESTÁK IMRE, JANKOV ISTVÁN

X. JUBILEUMI VERESEGYHÁZI
TRIATLON VERSENY ÉS SPORTHÉTVÉGE

– az ökológia jegyében
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VVSK – KÉZILABDA SZAKOSZTÁLY

Az 1999-2000-es bajnoki idényben me -
gyei bajnokságot nyert férfi csapat tag-
jai  nak egy baráti összejövetel al kal -
mával az az ötletük támadt, hogy mi-
lyen jó lenne „csak úgy” évente egyszer
összejönni, örömkézilabdázni egy ki -
csit, meghívni más csapatokat is a ré gi -
ek közül, utána pedig bográcsozni, és
egy pohár ital mellett jókat beszélgetni,
nosztalgiázni.
A gondolatot tett követte és elkezdődött
a szervezés. A harmadik megrendezett
torna után keresték meg Kucsa Tamásné
Margitkát, hogy szeretnék a rendezvényt
férje, Kucsa Tamás volt sportköri elnök
emlékének tiszteletére nevével fémje lez -
ni, aki nagyon sokat tett Veresegyházon
a sportért, a kézilabdáért. Természete-
sen nagy megtiszteltetésnek érezte a ké -
rést és igent mondott. A torna ala pítói -
nak köszönhetően – élükön György Gá -
bor úrral – jött létre a Veresegyházi Kézi-
labda Jövőjéért Alapítvány is, amely fő
támogatója az utánpótlás nevelésnek és
a nosztalgia kézilabda tornának is.
2015. június 20-án a nagy meleg ellenére
kora délután megpezsdült az élet a sport-
pályán, ahol sorra gyülekeztek a VII. Ku -
csa Tamás Emléktornán résztvevő csa pa -
tok. Régi ismerősként, barátként kö szön-
tötték egymást, hiszen ez egy nagy csa lád.

A szervezők, élükön Csapó Sándorral és
Kucsa Tamásné Margitkával mindent
meg tettek, hogy a névadó em lékéhez mél -
tó körülményt teremtsenek a ké zilab da
sportágat nép sze rű sí tő rendez vényen. 
Ez sikerült, minden résztvevő maxi má li -
san elégedett volt.
Pásztor Béla polgármester úr megnyitója
után egymást követték a mérkőzések.
A szü lők és hozzátartozók lelkes szur ko -
lása mellett először az utánpótlás csapa-
tok mutatták meg tudásukat. Ezt követte a
rendezvény alapítóinak és az örök ri vális
Erdőkertes öregfiúk csapatainak küzdel -
me. Látványos mérkőzést láthatott a nagy -
érdemű közönség, ahol néha-néha azért
már a labda „gyorsabb” volt a játékosnál.
A sporttelepen szép számban összegyűlt
nézők tapsolhattak a korábban NB II-ben
is szereplő hölgyek já tékának, és az ebben
a bajnoki évben megyei bajnoki címet
nyert férfi junior csapatnak is, akik a fel -
nőttekkel mérték össze felkészültségüket.
Külön társadalmi zsűri figyelte a já té ko -
sok teljesítményét és a támogatóknak
köszönhetően sok-sok értékes jutalmat
adhattak át a mérkőzések befejezése
után. A pörkölt pedig fantasztikus volt!
Gratulálunk a szervezőknek és köszön-
jük a támogatók segítségét. Remek nap
volt!                                                    B.CS.

Befejeződtek a bajnoki küzdelmek a VVSK
Kézilabda Szakosztály csapatai számára. Min  -
den korosztályban tisztességesen helyt álltak.
Felnőtt csapatunk helyosztót játszott a Pest
megyei bajnokság 13. helyéért a Sár ká nyok
KSK ellen és magabiztos játékkal, négy gólos
különbséggel hozta a mérkőzést és ezzel a 24
csapatból a 13. helyet szerezte meg. Eredmény:

Veresegyház VSK – Sárkányok KSK 34-30
Junior fiaink ebben az idényben végig ki-
egyensúlyozott teljesítményt nyújtottak. 2015.
június 6-án Mogyoródon megrendezett baj -
noki címért folyó döntő mérkőzésen, nagy
csatában, harcolták ki a bajnoki címet. A baj -
nokcsapat tagjai: Brán Zsolt, Kis Máté And rás,
Ónodi Jánoskúti Kristóf, Bombolya Dá vid, In-
czédy Bálint, Keresztesi Balázs, Menyhárt Re -
nátó, Magyar István, Helembai Márk, Molnár
Balázs, Bombolya Zsolt, Ha lász Bence, Gáspár
Márton, Székely Er nő, Hor váth Tamás, Gáspár
Benedek, Szűcs Leven te, Mátéka Gergő.
Edző: Kiss Péter. A döntő mérkőzés eredménye:
Dunakeszi KUSE – Veresegyház VSK 30 – 31
További eredmények:
U10 (Országos Gyerekbajnokság Pest megyei
régió)
Gyömrő VSK – Veresegyház VSK 15 – 16
Diósdi DSE – Veresegyház VSK 10 – 18

MEGEMLÉKEZÉS, TISZTELETADÁS, A KÉZILABDA NÉPSZERŰSÍTÉSE

VII. KUCSA TAMÁS NOSZTALGIA KÉZILABDA NAP

Az utánpótlás csapatai

Az alapítók csapata

A hölgyek

A szülők csapatai

VI. Handbear
Kézisuli 

SPORTTÁBOR
IDŐPONT: 2015. augusztus 10-14,

naponta 8-16 óráig
HELYSZÍN: Veresegyház,

Mézesvölgyi iskola tornaterme 
RÉSZVÉTELI DÍJ: 15 000 Ft,

napi háromszori étkezés
SZÁMLASZÁM: Handbear Kézisuli, K&H Bank

10402991-50526686-48671006 
JELENTKEZÉS: 2015. július 15-ig

Bővebb információ:

Szőke István
06 70 207 6788

www.veresikezi.eoldal.hu és
www.facebook.com/handbearkezisuli

Sport

FÉRFI JUNIOR CSAPATUNK PEST MEGYE BAJNOKA!

Junior bajnok csapat
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MÁJUS 28-31. • BALATONFÜRED
MASTERS JUDO EURÓPA BAJNOKSÁG
A Veresi Küzdősport Egyesület három főt –
dr. Szigetvári József, Kovács Gábor és
Husz ti András – delegált a magyar csa pat -
ba, három másik versenyzőt, – akik bár más
klubból érkeztek – egyesületi ve ze tőnk,
Ilyés Gyula edzőként segített a ver senyen.
Szigetvári József mindent megtett a győ ze -
lemért, de Fortuna nem fogadta ke gyei be,
pokolian nehéz sorsolást kapott s he lyezés
nélkül zárt. Kovács Gábor az elő ke lő hete-
dik helyet és ezzel EB pontot is szer   zett a
magyar csapatnak, illetve egyesületünknek.
Huszti Andrást a döntőbe jutásért nagyon
szoros mérkőzésen angol ellenfele megál-
lította, a bronzmeccsen tudatta minden ki -
vel, hogy súlycsoportja egyik meg hatá ro-
zó alakja. Esélyt sem hagyott üzbég ellen-
felének, a szívét adta, így lett bronzérmes
az Európa Bajnokságon, megszerezve
egye sületünk, a Veresi Küzdősport Egye -
sület első EB érmét!
MÁJUS 30. • MISKOLC BARANTA VK
A világkupán Kerstner Róbert által voltunk
érdekeltek. Bár nem minden alakult úgy,
a hogyan szerettük volna, a végelszámo lás-
nál így is egy bronzéremnek örülhettünk!
JÚNIUS 6. • OLASZORSZÁG
GRAPLING EB 
Az olaszországi versenyen Kerstner Ró bert
(Veresi Küzdősport Egyesület) bronz é -
rem mel zárta súlycsoportja, a nehézsúly
küzdelmeit.

KITÜNTETÉS A MASTERS JUDO EU-
RÓPA BAJNOKSÁGON!
Egyesületi vezetőnket nagy megtisztelte -
tés érte Balatonfüreden a MASTERS EB-n!
A Magyar Judo Szövetség a „MAGYAR JU-
DOÉRT” ezüst fokozatát adományozta
Ilyés Gyulának, a Veresi Küzdősport Egye -
sület elnökének több évtizedes munkájá-
nak elismeréséül.

JÚNIUS 14. • BUDAPEST GP.
Az olimpiai kvalifikációs világkupa via -
dalon egyesületünkből Kerstner Róbert
volt érdekelt. A versenyre 67 (!) ország je-
lentkezett. Hatalmas mezőny volt minden

súlycsoportban. Világsztárok és feltörekvő
ifjak mutatták meg tudásukat.
Sajnos Robinak most nem jött össze, így
helyezés nélkül zárta a viadalt. Becsülettel
küzdött, de ez akkor nem sikerült. 
Büszkén jelenthetjük, hogy két hét alatt
két EB és egy világkupa bronzéremmel
gaz dagodott a Veresi Küzdősport Egye sü -
let és Veresegyház is!
Gratulálunk a versenyzőknek és edző jük -
nek, Ilyés Gyulának, akit munkája elisme -
réséül kitüntettek! Gratulálunk az úthoz,
amit bejártak, a munkához, amit elvé gez -
tek, és természetesen az elért eredmé -
nyek  hez is! 

JUDO HUSZTI ANDRÁS ÉS KERSTNER RÓBERT
EB BRONZÉRMESEK!

Ilyés Gyula (középen) és tanítványai

VÍZILABDA A VERESI VÍZILABDÁSOKNAK VÉGET ÉRT A BAJNOKI IDÉNY
Felnőtt csapatunk bravúros győ zel mek -
kel és kitartó munkával a Budapest Baj -
nokság alsóházának második helyén
vég zett. Ezzel olyan csapatokat előzött
meg, mint a BVSC-Tipo, vagy a MAFC-
BME. Csapatunk legértékesebb játékosa
Lihotz ky Károly lett, aki az Magyar Vízi-
labda Szövetség összesített ranglistájá-
nak első helyén végzett, tehát nem csak
az Octopus, hanem a bajnokság lege red-
ményesebb játékosa is. A csapat tagjai:
Fülöp Ádám, Bánhidy An drás, Balato -
ni Zsolt, Fábián Ger gely, Csombor Bar -
na bás, Pásztor Attila, Póta Bence,
Nyí ri Zol tán, Varga Zsolt, Lihotzky Károly, Krénusz Péter,
Eleöd Attila. Edző: Pásztor Attila, Csombor Zoltán
Utánpótlás csapatainknak a Pest megyei bajnokság – a fő vá ro si
csa patok miatt – igen erős! Így az izgalmasabb és szoro sabb mér -
kőzések miatt minden korosztályunkkal a Vidék Baj nokság ban
(Észak-keleti és Csongrád megyei csoport) sze repel tünk a 2014-15-ös
idényben. Sokat utaztunk, de meg érte, hiszen sok kal több si ker -
élménnyel és győ  ze lemmel tértünk haza minden egyes fordulóról.  

Eredmények: 
Serdülő csapat (1998-99): Vidék Bajnok-
ság Zöld csoport: 6. hely
Gyermek 1. (2000-2001) : Vidék Bajnok-
ság Zöld Csoport 4. hely
Gyermek 2. (2002-2003): Észak-keleti
Liga Kupa 6. hely
Gyermek 3. (2004-2005): Észak-keleti
Liga Kupa 3. hely
Összességében az évet szép eredmé -
nyekkel zártuk, ren ge teget fejlődtünk.
Büszkék lehetünk, hiszen olyan csapa-
tokat tudhatunk magunk mögött, akik
heti 5-6 edzéssel, megfelelő uszodai kö -

rül mények között készülhetnek a bajnokságra. Ilyen a Mis -
kolc, a Gyöngyös és a Kiskunfélegyháza.
Itt a nyár, úgyhogy az uszodából kiköltözünk a tavi pályánk -
ra, ahol egész nyáron folynak az edzéseink. A strandon lévő
vízilabda pályánkon kipróbálhatja magát bárki, kortól, nem től
függetlenül. Minden érdeklődőt szeretettel látunk edzésein -
ken hétfőn, szer dán és pénteken 18.00-tól.

VINCE GITTA EDZŐ



272015. július

Sport

MOLNÁR KITTI
KOROSZTÁLYA

ELITJÉBEN!

A Magyar Tenisz Szövetség által rende -
zett lány 12-évesek Tízek Bajnokságán a
veresegyházi Fabriczius József Általános
Iskola  II/ E. osztályába járó tanuló, Mol-
nár Kitti eredményesen helyt állt. A kor -
osztályosranglistán a 10-dik helyen álló
Kitti a mezőnyben egyedül tudott meg -
verni rangsorban előtte álló játékost és
ezzel a győzelemmel sikerült a 9. helyen
zárni a versenyt. Nagy öröm volt, hogy a
majdnem 9-éves Kitti szerepelhetett a
ná la 2-3 évvel idősebb válogatott játé ko -
sok között. 
2015. június 20-21-én a Balatonbogláron
rendezett Vidék Bajnokságon Kitti páros-
ban III. helyezést ért el!
Szeretnénk megköszönni Veresegyház
Város Önkormányzatának, hogy támoga -
tásukkal segítették a vidékbajnokságon
való részvételt.                    MOLNÁR EDINA

TENISZASZTALITENISZ

2015. MÁJUS 31. • BUDAPEST
MINI KIANDRA KUPA, BUDAPINGPONG
Gyereknapon, a szezon egyik utolsó ver -
senyén, szép sikerek születtek Buda pes ten
Cserey Bálint és Márton Márk jó vol  tából.
Bálint először került fel a do bo gó ra a na-
gyoknál, a korábbi 10. és az 5. he lye után. 
A versenyre 46 nevezés érkezett. A díja kat
Téglás Péter a női válogatott szövetségi
kapitánya adta át és ő sorsolta ki a sze ren -
cséseknek a Póta Georgina (világ ranglis -
tán legjobb európai versenyző) által fel -
ajánlott pólót és a Shopsport által aján dé -
ko zott STIGA  mezt. A két ka te gó ria győz -
tesei is egy STIGA mezt vihettek haza. 
I. kategória 3. Cserey Bálint (Galaxis AK,
Veresegyház) 
Vigaszág: 1. Márton Márk (Galaxis AK) 
Páros: 2. Cserey Bálint-Márton Márk (Ga -
laxis AK, Veresegyház) 
2015. JÚNIUS 6. • BP., ZICHY TEREM
FELNŐTT AMATŐR VERSENY
2. Papp László (Galaxis AK, Veresegyház) 

2015. JÚNIUS 6. • GALAXIS ÉVZÁRÓ
Részvételi csúccsal, kereken 50-en jöt-
tünk össze családostól évzáró bográcso-
sunkra. 
Mindenki gondolt másokra is, így min-
den ki örömére bőséges ital és sü te mény -
eső zúdult a jelenlévőkre. A hagyo má -
nyos összejövetelünkön köszöntöttük és
díjaztuk a bajnoki év legjobbjait:
Hiriczkó Ede és Komáromi Tamás 3.,
Bohus Pál 4. helyezését, ami nagyon szép
egyéni eredmény a 120-120 fős baj  noksá-
gokban, Cserey Zoltánt és Deliagosz
Achillest szorgalmukért,  gyermeküket tá-
mogató közösségi munkájukért. Cserey
Bálint és Batizi Sándor együtt lettek a
Galaxis-bajnokság 2015 tavasz bajnokai a
Galaxis házi bajnokságban.
Az elfogyasztott nagyon finom borjúgu-
lyás után mindenki örömére sötétedésig
ment a játék a füvön felállított asztalo kon. 
Köszönjük a 2014-2015-ös ping-pong évet!

LETANOCZKI ISTVÁN

EGYÉNI ÉS PÁROS GALAXIS SIKEREK

Molnár Kitti

VERESI FUTÓKÖR

ULTRABALATON
A Veresi Futókör két 8 fős csapattal és
egy egyéni indulóval (Szűcs Lajos) vett
részt a május végén megrendezett ULT -
RABALATON versenyen, ahol a részt ve -
vők nek 32 órán belül kellett meg -
kerülniük a Balatont. A Balaton körüli
futás mindig egy különleges élmény, de
csapatban, egymást támogatva egy igazi
csapatépítő feladat. A teljes táv 220 km
volt, amelyet két csapatunk 22 óra alatt,
míg egyéni indulónk 30 óra alatt tel-
jesített. Ehhez természetesen éjszaka is
folyamatosan futni kellett. A futás mel-
lett az egyik legnagyobb kihívás a fu -
tóink eljuttatása volt a váltópontokra, de

ezt, illetve az összes egyéb logisztikai
fel  adatot is sikeresen teljesítettük!

KÉKES FUTÁS
A több mint kétezer nevezőből közel 10-en
képviseltük Futókörünket a június elejei
Kékes Csúcsfutáson, ahol a 671 méteres
szintkülönbség mellett a kánikulával is
meg kellett küzdenünk. A távot mindenki
sikeresen teljesítette, pedig hárman most
indultak először ezen a versenyen. 

VERESI FUTÓKÖRÖSÖK AZ ULTRABALATONON ÉS A KÉKES CSÚCSFUTÁSON!

Erős István és a Veresi Futókör csapata/

info@futofeszt.hu
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ÉREMESŐ A DIÁKOLIMPIÁN
ÉS BRONZÉRMEK AZ OB-N!

Idén Szolnokon rendezték a Diákolimpia párbajtőr országos döntőit,
ahol a Veresegyházi Sportkör versenyzői és az időközben budapesti
egyesületekhez igazolt vívóink kiválóan szerepeltek, összességében
17 érmet nyertek az egyéni és csapatversenyek során. 
A legfényesebb egyéni érmet Kis Máté szerezte a középiskolások
versenyében. Nem sokkal adta alább Nagy Balázs sem, aki a népes
mezőnyben a második helyen végzett. Egyéni harmadik helyezést
ért el Kálózi Anna és Nagy Nándor, mindketten a Fabriczius József
Ált. Iskola tanulói. Csapatban szinte minden korosztályban állt
veresi vívó a dobogón, de mivel itt iskolák versengtek egymással,
még az is előfordult, hogy klubtársak, jó barátok vívtak egymás
ellen. A csapatversenyek során érmes veresi vívók: Gonda Réka,
Horváth Nadin, Kálózi Anna, Bús Bertalan, Kelemen Bence, Mulik
Gábor, Szabó András, Nagy Balázs, Szabó Márton, Szakmáry Nán-
dor, Bánsági Barnabás, Kukucska Dániel, Sándor Dávid.

2015. JÚNIUS 13. • BALATONFÜRED  ORSZÁGOS BAJNOKSÁG
Őrült nyári forróságban kezdődött meg a szezonzáró verseny. A sok
esetben 100 főt is meghaladó mezőnyben a mieinknek most nem volt
sok szerencséje. Mind az egyéni, mind a csapatversenyek során több
esetben maradtunk alul egyetlen tussal 15-14-re, vagy 45-44-re.
Mindezek ellenére így is álltak veresi vívók a dobogón. Nagy Nándor
(2005) a legkisebbek mezőnyében egy igen gyenge kezdés után fo lya -
matosan fejlődve meg sem állt az elődöntőig, ahol az egy évvel idő -
sebb ellenfelét már nem sikerült legyőznie. Szoros mérkőzésen ma radt
alul, és így bronz érem jutott neki. Saját korcsoport já ban bátyja, Nagy
Balázs egy fordulóval korábban volt kénytelen befejezni a küz del -
meket, így a 104 fős mezőnyből a rendkívül ér té kes 6. helyet szerezte
meg. Hasonlóképpen sike rült az Országos Baj -
nokság Szakmáry Nán dornak is, aki a négy
közé ke rü lésért egyetlen tus sal ma radt alul,
így ő is a hato diknak járó érmet vehette át, a
nem zet közi mezőny ben azonban az egész
éves ranglistán a 3. helyen vég zett, amiért egy
bronz érem és egy kupa is járt ne ki a szezon
végén.                     

SZAKMÁRY SÁNDOR

VÍVÁS

FELNŐTT CSAPATUNK
A MEGYEI ELSŐ OSZTÁLYBAN FOLYTATJA

A labdarúgóink is szögre akasztották stoplis cipőjüket, vége a
bajnokságnak. Felnőtt csapatunk az utolsó fordulók győ zel -
meinek köszönhetően, az NB.III. Keleti csoportjában a benn-
maradást jelentő 12. helyen végzett, de a versenyeztetéssel
járó anyagi terheket a város nem tudja vállalni ezért a kö vet -
kező bajnoki idényt a Pest megyei bajnokság I. osztályában
folytatja csapatunk. Az öregfiúk az előkelő harmadik helyen
zárták a bajnokságot. Eredmények:
Felnőtt (NB.III. Keleti csoport)
05.31. Veresegyház VSK – Gyöngyösi AK-Ytong 4 – 0
06.07. Felsőtárkány SC – Veresegyház VSK 0 – 4
A bajnokság 12. helyen végzett a csapat.
U21 (MLSZ II. osztályú utánpótlás bajnokság)
05.30. Veresegyház VSK – Maglódi TC 7 – 0 
A bajnokság 6. helyén végzett a csapat.
U17 (MLSZ II. osztályú utánpótlás bajnokság)
05.30. Veresegyház VSK – Maglódi TC 3 – 0 
06.06. Fenomenon FC UPSE U16 – Veresegyház VSK 2 – 3
A bajnokság 6. helyén végzett a csapat.
U15 (MLSZ II. osztályú utánpótlás bajnokság)
05.31. Maglódi TC – Veresegyház VSK 2 - 2 
06.03. Csep-Gól FC SE – Veresegyház VSK 5 – 0
A bajnokság 14. helyén végzett a csapat.
U14 (MLSZ II. osztályú utánpótlás bajnokság)
05.31. Maglódi TC – Veresegyház VSK 8 - 0 
06.03. Csep-Gól FC SE – Veresegyház VSK 1 – 2
A bajnokság 12. helyén végzett a csapat.
Öregfiúk (Pest megyei bajnokság Közép csoport)
06.01. Veresegyház VSK – Isaszegi SE 4 – 0
A bajnokság 3. helyén végzett a csapat.

VVSK – LABDARÚGÁS 

TÁJÉKOZTATÁS 
A MŰFÜVES LABDARÚGÓ KISPÁLYÁK HASZNÁLATÁRÓL

2015. JÚLIUS 1-JÉTŐL AUGUSZTUS 23-IG
A VERESEGYHÁZ VSK SPORTTELEPÉN

Információ, előzetes helyfoglalás: 
Ella Ferenc elnök, telefon:  06 20 967 2123,

Lakossági használatra kijelölt időszak
hétköznap 17.00 órától 19.00 óráig.

A LIGETEK ÉS A LÉVAI ÚTI ÓVODÁK
TERÜLETÉN

Információ, előzetes helyfoglalás:
hétköznap: 8.00-tól 16.00 óráig.
Harcos Györgyné óvodavezető,

telefon: 06 20 438 7272
• Lakossági használatra kijelölt időszak a

Li getek Óvoda területén: 2015. aug. 23-ig
minden nap délelőtt 10.00 órától 12.00
óráig és délután 16.00 órától 18.00 óráig.
Ezen a helyszínen egy bitumenes pálya is
a rendelkezésre áll!

• Lévai úti óvoda területén csak előre egyez -
 tetett időpontban érkező csoportokat tu -
dunk fogadni, lakossági használata nem
lehetséges!

BÉRLETI DÍJ:
Foglalás esetén: 5000 Ft/óra,

világítással 5200 Ft/óra
Lakossági használatra

kijelölt időkeretben: díjtalan!

A PÁLYAHASZNÁLAT RENDJE:
• Csak tiszta, műfűre kialakított vagy te rem  -

ben használatos sportcipőben használ ha tó! 
• A pálya területére háziállatokat, ételt, italt

kérjük, ne vigyenek be!
• A helyszíneken a dohányzás és a nyílt

láng használata tilos!
• A pálya felszínére semmiféle guruló esz -

közzel, játékkal ne menjenek!
• A pályákat mindenki saját felelősségére és

az esetlegesen okozott kár megtérítése
mel lett használja! 

• Bérelt időpontban a pályahasználatot bér-
leti szerződés szabályozza!

• A pályák használatát „pályagondnokok”
segítik.

Szakmáry Sándor, Nagy Nándor, Nagy Ba -
lázs, Beszédes Zoltán
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KICK-BOX

Sport

Városunk születésnapján a nagy sze -
rűen előkészített és kiváló feltételeket
bizto sító VVSK műfüves kispályáin
meg rende zett tornára 19 csapat – 16
fér fi és 3 női – nevezett.
Nagy várakozás és egy kis eső előzte
meg a kezdést. Pásztor Béla polgár mes -
ter úr megnyitó szavai után következett a
sorsolás. A kihúzott sorsolási szám alap -
ján a nőknél egy háromcsapatos, a férfi-
aknál pedig négy háromcsapatos és egy
négycsapatos csoportba sorsolták ma -

gukat a csapatok. Csoportokon belül
kör   mérkőzésekre került sor, vagyis min-
denki játszott mindenkivel és az elért
ered mények alapján alakult ki a csopor-
tokon belüli sorrend.
A nőknél a csoport küzdelme egyben a
döntő is volt. Első helyen a FullKing, má-
sodikon a tavalyi év győztese, a Tökmag
Focisuli, míg a harmadik helyen az OTP
Bu dapesti Régió csapata végzett. Ez u -
tób  bi együttes a TORNA LEG SPORT SZE -
RŰBB NŐI CSAPATA címet ér de melt e ki.
A férfiaknál a csoportgyőztesek, a né-
gyes csoport másodikja és a hármas cso-
portok legjobb két második helyezett
csapatai jutottak a legjobb nyolc közé.
Ezt követően végig egyenes kieséses
rendszerben játszottak a csapatok.
A helyenként látványos játékot néha a
túlfűtöttség is fűszerezte. A végső győzel -
met a rendes játékidőben kialakult döntet -
len eredmény után elvégzett büntetőkkel
a Fót I. csapata nyerte a Tibiatya csapata
előtt. Harmadik az AAA Fc, míg negyedik
helyezett a Sidemen legénysége lett.
Szeretném kiemelni a Veresi Öregfiúk
csapatát, akik nem csak játéktudásban,
hanem viselkedésben, emberségben, a
já ték iránti tiszteletben és alázatban is

példát mutattak, ezzel kiérdemelték a
TORNA LEGSPORTSZERŰBB CSAPATA
méltó elismerést.
A torna különdíjait az alábbi játékosok
vehették át: Legjobb góllövők: Márton
Krisztián (AAA FC.) és Lukács Ágnes
(FullKing), a legjobb mezőnyjátékosok
Varsányi Botond (Sidemen) és Gáspár
Anikó (OTP Budapesti Régió), a legjobb
kapus Póti László (Fót I.) és Adamecz
Ildikó (Tökmag Focisuli). 
A díjakat Ella Ferenc a VVSK elnöke adta át.
Gratulálunk a győzteseknek és a díjazot-
taknak.                                               B.CS.

SZABADIDŐSPORTREKORDNEVEZÉS A II. VÁROSAVATÓ KUPÁRA

A veresegyházi Black & Gold Angels Kick-
Box, K1 Sportegyesület és a Magyar Kick-
Box Szövetség szervezésében, Papp Attila
irányításával, 2015. június 27-én (szom-
baton) a Mézesvölgyi Általános Iskola tor-
naterme adott otthont az Országos baj nok -
ság felnőtt low-kick, K1 és junior ring dön -
tőnek illetve a felnőtt full-contact II. for-
dulónak, ami válogató is volt a junior EB-re
és a felnőtt VB-re.
A mezőnyben Schäffer Csaba, Sallai Bence
és Bordás Annamária révén hazai ver seny -
zők is érdekeltek voltak. A küzdelmeket
mérlegelés és orvosi vizsgálat előzte meg.

Pásztor Béla polgármester úr és Galambos
Péter szövetségi elnök megnyitó gondolatai
után a résztvevők egy perces néma felállás-
sal tisztelegtek dr. Leyrer Richárd volt szö vet-
 ségi elnök emlékének, aki nemrég hunyt el.
A kiválóan előkészített küzdőtéren először
capoeira, majd pedig egy zenés kick-box
bemutatót láthattak a jelenlévők.
A full-contact, low-kick, K1 szabályrend-
szerben lebonyolított döntő minden mér -
kő zése nagyon küzdelmes, látványos és
színvonalas volt. A hazai versenyzők közül
Schäffer Csaba és Bordás Annamária or -
szá gos bajnoki címet és válogatott keret -

tag ságot szerzett, Sallai Bence – egy lázas
betegséggel terhelt időszak után indulva –
a döntőben elfáradt és a nagyon szép má-
sodik helyet szerezte meg. Korábbi ered-
ményei alapján ő már résztvevője a vi  lág-
versenynek.
Örvendetes, hogy városunk egyre több or -
szá gos, regionális és megyei versenynek ad
otthont és az is, hogy a helyi egye sü le tek
vezetői, versenyzői, a versenyzők szü lei,
hozzátartozói milyen komoly szerve ző erő -
vel rendelkeznek. Példa volt erre ez a ver -
seny is. Köszönet Papp Attilának és szer -
vező stáb valamennyi tagjának.           B.CS.

K1 KUPA ORSZÁGOS DÖNTŐ VERESEGYHÁZON

Fót I. a férfi győztes csapata
FullKing a női győztes csapata

Bordás Annamária (bal oldalon) Sallai Bence (bal oldalon) Schäffer Csaba a dobogó tetején
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Az ajánlat 2015. május 4-étől visszavonásig érvényes, az Invitel szolgáltatási területén, digitális tévé- és legalább még egy szolgáltatást 
egyben tartalmazó Színvilág csomagra előfizető, új lakossági ügyfelek számára. Az előfizetői jogviszony határozott időn belüli felmondása 
esetén az előfizetőt az ÁSZF szerinti kötbérfizetési kötelezettség terheli. A díjak az áfát tartalmazzák.

Most mindent beleadtunk!
Digitális tévé, internet és telefon együtt, 
három hónapig havi 1190 Ft-ért

összes
tévécsatornánkkal

3 hónapig az

Válaszd új, kétéves lakossági szerződéssel bármely digitális Színvilág csomagunkat, és nemcsak a három 
szolgáltatást kapod meg az első három hónapban havi 1190 Ft-ért, hanem a legtöbb filmcsatornánkat és 
az összes nálad elérhető tévécsatornánkat is! A negyedik hónaptól a Színvilág csomagodhoz tartozó teljes 
havi díj és csatornacsomag lép életbe. Az elérhető ajánlatokról érdeklődj a legközelebbi Invitel Pontban, 
a 1288-as telefonszámon vagy az invitel.hu oldalon.

Az Invitel folyamatosan fejleszti hálózatát, 
így Veresegyházon is egyre több lakos 
élvezheti a színes csatornaválaszték, 
valamint a gyors internet előnyeit. Az Invitel 
széles palettája több mint 150 televízió- és 
rádióadót foglal magában – köztük 21 
kedvelt sportcsatornát*. A gazdag csatorna-
kínálat része például a népszerű sportközve-
títéseket felvonultató DIGI Sport 1 és 2, az 
ismeretterjesztő programokban bővelkedő 
Discovery Science vagy a díjnyertes soroza-
tokat sugárzó FOX. Különösen kedvelt a 
Családi csomag, amely 78 magyar nyelvű 

tévé- és rádiócsatornát* tartalmaz. 
A részletgazdag élmények kedvelőinek 
az Invitel továbbá 27 HD csatornát* nyújt. 

Az előfizetők a főcsomag mellé 17 tematikus 
minicsomagból választhatnak, melyekkel 
kedvező áron testre szabhatják tévé-
előfizetésüket. Az egyedülálló Mixer 
kiegészítő csomaggal pedig plusz öt 
csatornát válogathatnak össze egy 30-as 
listából, így a család minden tagja 
megtalálhatja az érdeklődésének megfelelő 
műsort.

Az interaktív televíziós funkciókkal a saját 
időbeosztáshoz igazodó tévézés is 
megvalósítható. A nézők visszatekerhetik, 
rögzíthetik vagy megállíthatják az adást. 
Az Invitel által kínált Filmbox Live és HBO Go 
szolgáltatásokkal pedig internetképes mobil 
készülékeken szinte bárhol online nézhetnek 
mozifilmeket és tévéműsorokat.

Az Invitel munkatársai az Invitel Pontokban 
vagy a 1288-as számon készséggel 
tájékoztatják a gyors internet és a digitális 
tévészolgáltatás iránt érdeklődőket. 
További információért természetesen 
a www.invitel.hu oldal is meglátogatható, 
ahol új ügyfeleink a kiválasztott, személyre 
szabott szolgáltatásokat is megrendelhetik. 

Veresegyházon is egyre többen élhetnek 
az Invitel szélessáv előnyeivel
Az Invitel intenzív hálózatfejlesztési programjának köszönhetően már Veresegyház újabb 
körzeteiben is elérhetők a nagy sebességű interneten alapuló digitális szolgáltatások. 
A háztartások számára így több mint 150 rádió- és televízió-csatorna, köztük 27 HD adó* 
kínálata áll rendelkezésre. Az interaktív és online tévészolgáltatásokkal, illetve 
a tematikus minicsomagokkal pedig személyre is szabhatják a tévénézést.

Invitel Pont: 
Gödöllő, Dózsa György út 1–3. 
Tel.: (06) 28 536 596
Értékesítőnk: Szentesi Árpád 
Tel.: +36 20 385 7726

*Az M4 Sport és M4 Sport HD csatornák 2015.07.18-tól érhetők el az Invitel kínálatában.
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Telefon: 30 437 7582
Nyitva: kedd–péntek: 9–17 • szo.: 9–12
http://katona-sandor.varga-gomba.hu/

VARGA GYÓGYGOMBA
S Z A K Ü Z L E T

szakképzett tanácsadókkal várja az érdeklődőket

Veresegyház, Kálvin tér 6. szám alatt

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

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

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

Egészségügyi pénztárak szerződött partnere.
Akadálymentesített rendelő

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

www.drstraub.hu
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VERESEGYHÁZ SZADAI ÚT 17/B
(Citroen Szalonnal pont szemben, világoszöld homlokzat alatt)

Telefon: 06 20 429 1235 • 06 20 444 0020
Nyitva tartás: hétfő–péntek  7–17 • szombat  7–13

Boneker MBNK Kft.

KERÍTÉS CENTRUM

AKCIÓS  TERMÉKEINK!
Lamella kerítés  1,8×1,8  (erősebb típus) 3950 Ft
Ágyásszegély  20 cm×2 m 1290 Ft
Vadászkerítés  80 cm×2,5 m 3190 Ft
Apácarács  40 cm×180 cm 2500 Ft

FESTÉK-, VAKOLAT SZÍNKEVERÉS
Zománcfesték 0,7 liter 1850 Ft
Homlokzati polisztirol AKCIÓ!

Fonott-, Hegesztett-, Táblás kerítések, Oszlopok,
NÁDSZÖVET, Nádpadló, Sörpad, Kerti hinta, Geotextília,

Gipszkarton rendszer, Rigips, Széria, SW, Purhab, Sziloplast, Akril,
Homlokzati szigetelő rendszer, XPS lap, Nehézlemez
Üveg-, Kőzetgyapot, Ragasztók, Vakolatok, Gipszek

Terméskő, Kőfugázó, Esztrichbeton, Falazó-, Vakolóhabarcs

Rugalmas és gyors kiszállítás!





Júniusban

történt...

A Garden Invest üvegházában tett látogatást
a Civil Kör

A sakké is volt a Főtér

A közös mozgás Főtere

A FLIRT motorvonatok tapasztalatairól tartott
lakossági fórumot a MÁV-START Zrt.

Jótékonysági babahordozós
flash mob a piacon

Miénk itt a Főtér! címmel családi programot
tartottak június 13-án

A színpadon egymást váltották a fellépők.
Képünkön a bábelőadás.


