Indul a Szentlélek templom építése. Beer Miklós, a Váci Egyházmegye püspöke
és Pásztor Béla polgármester az ünnepélyes alapkőletételen. (Írásunk a 3. oldalon.)

Ajánló
Eseménynaptár

Sportesemények

június 12. 18 óra
Ballagás – Fabriczius József Általános Iskola
•
június 12. 18 óra
Vasas Művészegyüttes Alapítvány Tánckara:
„Itt van a város, vagyunk lakói”
– Cseh Tamás emlékműsor
és a „Mi Mezőségünk” táncszínházi előadás
Váci Mihály Művelődési Ház
•
június 13. 15 óra
Ballagás – Kálvin Téri Református Általános Iskola
•
június 13. 15 óra,
Miénk itt a Főtér – tanévzáró buli családi program
Szabadidős és Gazdasági Innovációs Centrum
•
június 13.
autóbuszos kirándulás Kékkő
•
június 16. 18 óra
A Lisznyay Szabó Gábor Zeneiskola tanévzáró koncertje
Váci Mihály Művelődési Ház
•
június 18. 18 óra
Fabriczius József Általános Iskola évzáró – felső tagozat
•
június 19. 18 óra
Fabriczius József Általános Iskola évzáró – alsó tagozat
•
június 20.
Veres 1 Színház – Veres Medve díjátadó gála
•
június 26-27.
VÁROSÜNNEP (Részletes program a 18. oldalon!)
•
július 11. szombat 21 óra
Miénk itt a Főtér – a Korai Öröm együttes koncertje

VII. KUCSA TAMÁS NOSZTALGIA KÉZILABDA NAP
2015. június 20. szombat 13.00 óra
Veresegyház Sportpálya
•
JÓGA VILÁGNAPJA, INGYENES KÖZÖS GYEREKJÓGA
2015. június 21. 17.00 óra
Veresegyház,
Szabadidős és Gazdasági Innovációs Központ kamaraterem
Vezeti: Katona Zsuzsanna
•
KICK-BOX ORSZÁGOS DÖNTŐ
2015. június 27.
Veresegyház, Mézesvölgyi Iskola tornaterme
•
II. VÁROSAVATÓ KUPA – Női-férfi Kispályás Labdarúgó Kupa
2015. június 28. (vasárnap) 9.00 óra
Veresegyház városi sporttelep
•
AGILITY VERSENY (egész napos)
2015. július 4-5.
Szada, sportpálya

ISMÉT BOLHAPIAC ÉS RUHABÖRZE
VERESEGYHÁZON, A PIAC TERÜLETÉN • JÚNIUS 21. VASÁRNAP
A meghirdetett börze célja továbbra is a veresi és környékbeli
családoknál, a háztartásokban feleslegessé vált mindennemű
holmiktól való megválást szolgálja csere-bere és adás-vételi
lehetőség által. Kereskedők nem vehetnek részt a börzén.
A rendezvényen való részvétel árusként regisztráció köteles!

veresibolhapiac@gmail.com
Veresegyház Város Önkormányzata megbízásából kiadja KOVÁCS PÉTER. • ISSN 2060-0135
Szerkesztőség: 2112 Veresegyház, Fő út 35. • E-mail: veresikronika@veresegyhaz.hu • www.veresegyhaz.hu
www.facebook.com/veresegyhaz.varos.hivatalos.oldala • Telefon: 30 9304 831 • Nyomda: BEREI ÉS TSA. KFT.
Főszerkesztő: KOVÁCS PÉTER • Kultúra: VERÉB JÓZSEF rovatvezető • Sport: BARANYÓ CSABA rovatvezető
Fotó: LETHENYEI LÁSZLÓ • Munkatársak: DR. MOHAI IMRE, OZSVÁR ZSANETT, PÁSZTOR ILDIKÓ, VIGH MERCÉDESZ
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A hónap témája

ALAPKŐLETÉTEL
Amikor valaminek igazán megadjuk a
módját, amikor megkönnyebbülten letesszük az előkészítés súlyos terheit, a
hosszú tervezés végén előre tekintünk,
hogy egy újabb, nagyobb feladatot vegyünk a vállunkra, megállunk egy pillanatra és jelet hagyunk a jövőnek.
Május 23-án délelőtt a szemerkélő esőben nagyon sokan voltak részesei annak
a felemelő, ritka élménynek, amikor egy
új templom alapkövét elhelyezik a terveket és a közös fohászt tartalmazó urna
fölé. (Az urna tartalma nagy gonddal lett
összeválogatva. Az Önkormányzat részéről belekerült a Képviselőtestület támogató döntése, az építési engedély
határozata, a Veresi Krónika 2014. márciusi száma a templom építésének hírével,
térkép és képeslapok a városról, a forgalomban lévő pénzérmék egy-egy példánya és az építészeti tervek. Az egyház
részéről az egyházközséghez tartozó
csoportok közös fohásza, a Teremtő lélek című egyházi újság egyik példánya,
amely először említi a templom építését,
és a templomvárást lélekben előkészítő
Építő kövek című emlékfüzet.)
Nem katolikus szertartás volt ez, hanem
több felekezet közös imádsága, hívők és
nem hívők szakrális együttléte, a ter vezők és kivitelezők meghitt kézfogása egy
nemes cél érdekében. Az elismerés és a
köszönet, a csodálkozás és a bizalom találkozása.
Mi sem természetesebb, hogy a város
szándékát a polgármester ismertette és
sokakat meglepve bejelentette a jövő évi
avatás időpontját, ami kevesebb, mint
egy évet hagy az 1680 m2-es új templom

felépítésére. Ennyi időt kapnak a kivitelezők, akik tisztelettel és nagy elszántsággal veszik át a területet. Zömében
hazai, vagy a Kárpát-medencében található anyagokból építik fel a hagyományokon alapuló, mégis modern ihletésű
épületet, amiben az egyéni áhítatot szolgáló szentségi kápolnán kívül közösségi
összejövetelekre, komolyzenei koncertek rendezésére is alkalmas templomi tér
is épül. Ez az apostolok tere, melyben az
oltár fölött megjelenik Krisztus, a háttérben Mária és Keresztelő Szent János
alakja, a keskeny, magas ablakok között
a falak mentén pedig a 12 apostol ember
nagyságú szobra övezi a teret, amiket
helybeli művészek egymás között felosztva már készítenek is.
Beer Miklós váci megyés püspök, mint
egy fülön csípett kamasz állt a dobogón
és mosolyogva így kezdte: „Most már ismeritek az egyik titkomat, valóban jövőre lesz ötven éve, hogy pappá szenteltek.” A tőle megszokott baráti hangon
szólt meglepetéséről, kétkedéséről s öröméről is a templom építése kapcsán.
Az alapító okiratot ő, Pásztor Béla polgár mester, Molnár Zsolt atya és Nagy
László tervező jegyezték aláírásukkal,
ennek egy példányát a rozsdamentes urnában helyezték el. Fotósok serege, és
még egy levegőben zümmögő drónra szerelt kamera is igyekezett megörökíteni az
eseményt.
Alig, hogy vége lett a meghitt ünnepségnek, az eső ismét cseperegni kezdett, de
nem tudta elrontani, inkább emelte annak az órának a hangulatát.
MOHAI IMRE

TEMPLOMOT ÉPÍT A VÁROS!
Európainak nevezett, a zsidó-keresztény erkölcsi, és a felvilágosodás szabadságeszményi alapjaira épített kultúránkban a
templom több mint egy épület, több mint egy tér. A templom
eszmény, jelkép. Egy olyan szimbólum, amely a napi
teendőkön felülemeli az embert, szó szerint is megállásra,
felfelé tekintésre készteti. „ Igen, ez az én Istenem háza, vára,
hajléka. Elődeimnek, utódaimnak és nekem is menedékem,
igazodási pontom, innen indulok, ide érkezem”. Templomot
nem a mának épít az ember. Jelképe az emberek jövőbe vetett
hitének éppúgy, mint egy közösség szellemi, anyagi gyarapodásának. Nem véletlenül határozta első királyunk, hogy
minden tíz falu építsen templomot, hiszen a templomépítés

nagy vállalkozás. Elsősorban lelkileg kell felnőnie hozzá egy
közösségnek, mert összefogás nélkül sohasem lesz a kövek
halmazából fal, kupola és főleg oltár. Templomot ezért is ritkán, túl ritkán építenek az emberek. De Veresegyház megérett
a templomépítésre. Közösségének összetartozását mi sem szimbolizálja jobban, mint a katolikus templom építését támogató más helyi gyülekezetek testvéri kézfogása. Az új templom
alapköve valójában nem ezen az ünnepélyen került a veresi
földbe, hanem sok évtized sok generációjának közös tenni
akarásával. A társadalmi munkák, a közös baráti ünnepek és
a jó kedvvel végzett városi építkezések idején. Évszázadokra
szóló jelképet csak önmagában, hitében, lelkében megerősödött közösség tud építeni. Veresegyház ilyen város.

2015. június

KOVÁCS PÉTER

3

Önkormányzat
VERESEGYHÁZ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK HATÁROZATAI
98/2015.(IV.30.) Kt. határozat:
1. A Képviselő-testület megvásárolta a TP Komplex
Zrt-től az 5785/152 hrsz-ú és az 5785/141 hrsz-ú
telkeken épülő 13-13 lakásos épületeket a hozzá tartozó telekkel és gépkocsi parkolókkal együtt. A vételár összege ingatlanonként bruttó 170 017 440 Ft,
melyet egy-egy részletben kell megfizetni 2017. december 31-ig. Eladó előteljesítést elfogad.
2. A Képviselő-testület a fenti számú határozatában
hozott fizetési határidőt az 5785/141 hrsz-ú ingatlan esetében az alábbiak szerint módosítja:
1. részlet 165 017 440 Ft
2015. május 4-ig
2. részlet
5 000 000 Ft
a jogerős használatbavételi engedély megszerzését követően.
3. A Képviselő-testület a kiadások fedezetét a 2015. évi
költségvetés általános felhalmozási tartaléka terhére
biztosítja.
99/2015.(IV.30.) Kt. határozat:
A Képviselő-testület a 2015. évi nyári gyermekétkeztetés megszervezéséhez benyújtja pályázatát, önerő
biztosítása nélkül, folyamatosan 53 munkanapon keresztül történő étkeztetés biztosításához, 1 655 720 Ft
összegre.
100/2015.(IV.30.) Kt. határozat:
1. A Képviselő-testület Xianning (Kína) és Veresegyház testvérvárosi szerződésének megkötését jóváhagyja.
2. A hivatalos küldöttek az útiköltséget saját maguk,
az ott-tartózkodás költségeit a vendéglátók fedezik.
A tolmácsok költségét az önkormányzat fedezi.
101/2015.(IV.30.) Kt. határozat:
A Képviselő-testület a 77/2015. (IV.21.) Kt. határozatát
kiegészíti azzal, hogy a mező- és erdőgazdasági földek
forgalmáról szóló 2013. évi CXXII. törvény 11. § (2) bekezdés c) pontjában foglalt kötelezettségének megfelelően nyilatkozik, hogy az érintett földtulajdonok
cseréjét Önkormányzatunk településfejlesztési céllal
(településhatár melletti véderdő telepítése céljából)
kívánja megvalósítani.
102/2015.(IV.30.) Kt. határozat:
A Képviselő-testület hozzájárul a Veresegyház belterület, 1570 hrsz-ú, (természetben: Veresegyház, Kálvin
utca 1.) kivett lakóház, udvar, gazdasági épület megnevezésű, 1.552 m2 alapterületű ingatlan megvásár-

lásához Dudás Éva tulajdonostól, összesen 20 000 000
Ft vételáron. A vételár kifizetése a 2015. évi költségvetés tartalékkerete terhére történik meg.
103/2015.(IV.30.) Kt. határozat:
A Képviselő – testület a „Veresegyházi új római katolikus templom építése” tárgyú hirdetmény közzétételével induló tárgyalásos közbeszerzési eljárásban:
1. A ZÁÉV Építőipari Zrt. és a Laterex Építő Zrt. mint
közös ajánlattevők benyújtott ajánlatát érvényesnek,
a JUKO Építőipari és Szolgáltató Kft. és a Veresmester Ingatlanfejlesztő Kft. mint közös ajánlattevők
ajánlatát az elkésettség és az ajánlati biztosíték
hiánya miatt érvénytelennek nyilvánítja.
A lefolytatott közbeszerzési eljárást eredményesnek
nyilvánítja.
2. Az eljárás nyertesének a ZÁÉV Építőipari Zrt. és a
Laterex Építő Zrt. mint közös ajánlattevők ajánlatát
hirdeti ki nettó 673 000 000 Ft-os ajánlati árral.
104/2015.(IV.30.) Kt. határozat:
A Képviselő-testület a nemzeti köznevelésről szóló
2011. évi CXC törvény 68. § (1) bekezdésében biztosított jogkörében az Egységes Gyógypedagógiai és Módszertani Intézmény intézményvezetői beosztásának
ellátására Bihari Erzsébet kinevezését támogatja.
105/2015.(V.12.) Kt. határozat:
A Képviselő-testület a Misszió-Health Egészségügyi
Rendszerfejlesztő Kft. Végelszámolás Alatt, tevékenységet lezáró 2014. évi Egyszerűsített éves beszámolóját
elfogadja.
106/2015.(V.12.) Kt. határozat:
1. A Képviselő-testület a Veresegyház és Térsége Fejlesztéséért Nonprofit Kft. Végelszámolás Alatt 2014. évi
tevékenységet lezáró Egyszerűsített éves beszámolóját
elfogadja.
107/2015.(V.12.) Kt. határozat:
1. A Képviselő-testület a Misszió-Health Egészségügyi
Rendszerfejlesztő Kft. Végelszámolás Alatt végelszámolási nyitómérlegét elfogadja.
2. A Képviselő-testület a Misszió-Health Egészségügyi
Rendszerfejlesztő Kft. Végelszámolás Alatt korrigált
végelszámolási nyitómérlegét elfogadja.

108/2015.(V.12.) Kt. határozat:
1. A Képviselő-testület a Veresegyház és Térsége Fejlesztéséért Nonprofit Kft. Végelszámolás Alatt végelszámolási nyitómérlegét elfogadja.
2. A Képviselő-testület a Veresegyház és Térsége Fejlesztéséért Nonprofit Kft. Végelszámolás Alatt korrigált végelszámolási nyitómérlegét elfogadja.
109/2015.(V.12.) Kt. határozat:
1. A Képviselő-testület hatályon kívül helyezi a Veresegyházi Városfejlesztő Korlátolt Felelősségű Társasággal 2014. év december hónap 18. napján kötött
és 2015. év február hónap 17. napján kiegészített
„Megállapodás”-t 2014. év augusztus hónap 12. napjára visszaható hatállyal.
2. A Képviselő-testület a Veresegyházi Városfejlesztő
Korlátolt Felelősségű Társasággal kötendő megbízási
szerződést jóváhagyja.
110/2015.(V.12.) Kt. határozat:
A Képviselő-testület kihirdeti a Veresegyház belterület,
3700 hrsz-ú ingatlan, (természetben: Veresegyház Pamut tó) halgazdálkodási jogának bérbeadása tárgyában
kiírt pályázat nyerteseként a Magyar Pamutipari Horgász Egyesületet. A Képviselő-testület hozzájárul a Magyar Pamutipari Horgász Egyesülettel a halgazdálkodási
jog bérbeadásáról szóló szerződés megkötéséhez.
111/2015.(V.12.) Kt. határozat:
A Képviselő-testület kihirdeti a Veresegyház belterület,
1869/8; 2286 és 2287 hrsz-ú ingatlanok, (természetben: Veresegyház Öreg tó) halgazdálkodási jogának
bérbeadása tárgyában kiírt pályázat nyerteseként a
Veresegyházi Horgász Egyesületet. A Képviselő-testület
hozzájárul a Veresegyházi Horgász Egyesülettel a halgazdálkodási jog bérbeadásáról szóló szerződés megkötéséhez.
112/2015.(V.12.) Kt. határozat:
A Képviselő-testület a 2015. május 17-én tartandó, időközi önkormányzati képviselő választásához kapcsolódó 346 000 Ft költségtöbbletet biztosítja a 2015. évi
működési tartalékkeret terhére.

Tájékoztató a lakossági lomtalanításról és az elektronikai hulladék gyűjtéséről!
Tisztelt Veresegyházi Lakosok!
A Zöld Híd Régió Nonprofit Kft., mint Veresegyház települési szolgáltatója a lakossági lomtalanítást, valamint az elektronikai hulladékgyűjtést
2015. június 13-i és június 20-i, szombati napokon végzi térítésmentesen.
A 30 m3-es konténerek az adott napokon 8.00
órától 14.00 óráig állnak a lakosság rendelkezésére, az alábbi helyszíneken:
1. Csokonai u. – Eötvös u. sarok (szelektív sziget)
2. Zivatar utca
3. Hegyalja u. – Zsellérföldi u. sarok
4. Andrássy út – Újtelep u. sarok
5. Viczián u. – Lévai u. sarok
6. Viczián u. – Levendula u. sarok
7. Fészekrakó – Sportföld u. sarok
8. Budapesti u. – Kodály Z. u. sarok
9. Szent Erzsébet Krt. játszótér mellett
10. Patak u. – Csomádi u. sarok
11. Ivacs u. szelektív sziget mellett
12. Vásártér u. – Árpád u. sarok

A gyűjtés napján mindenki elviheti a hozzá legközelebb eső gyűjtőhelyre a háztartásában feleslegessé vált bútorokat, eszközöket.
Azok számára, akiknek a hulladékok elszállítása
gondot okoz (idősek, gépjárművel nem rendelkezők, mozgáskorlátozottak) a GAMESZ segítséget
nyújt a gyűjtőhelyre történő szállításban, amenynyiben a lomtalanítást megelőző napokon (tehát
12-én és 19-én, pénteken), legkésőbb déli 12 óráig
jelzik igényüket a GAMESZ felé és a gyűjtési
napon házuk elé kiteszik a hulladékot.
A GAMESZ elérhetőségei:
Telefon: 28 585 190, 28 585 191, 28 585 196
E-mail: lomtalanitas@veresegyhaz.hu
Levélcím: GAMESZ 2112 Veresegyház, Sport u. 4.
FONTOS! TILOS ELHELYEZNI a lomtalanító
konténerekbe vegyes települési hulladékot, zöldhulladékot, veszélyes hulladékot (festékek, hígítók, vegyszerek, fénycsövek, elemek, akkumulátorok), inert hulladékot (építési törmelék, bontásból származó anyagok, csempe), hungarocellt
és szelektíven gyűjthető üveg, műanyag, papír
hulladékot.

A GYŰJTŐPONTOKON LEADHATÓ ELEKTRONIKAI HULLADÉKOK: háztartási kis- és nagygépek (mikró, konyhai robotgépek, hajszárító,
hűtő, mosógép, mosogatógép), távközlési eszközök (telefon, mobiltelefon), számítástechnikai,
szórakoztató elektronikai cikkek (laptop, számítógép-alkatrészek, tévé, rádió, tablet), elektromos barkácsgépek, világítótestek.
A LOMTALANÍTÁSKOR LERAKHATÓ HULLADÉKOK: bútorok (asztalok, székek, szekrények,
matracok), fából készült nagyobb méretű használati tárgyak, szőnyegek, padlószőnyeg, ágynemű, textil, ruhanemű, műanyag (linóleum)
padlók, kerti bútorok, műanyag medencék, műanyag játékok, KIZÁRÓLAG személygépkocsi,
kerékpár, motorkerékpár gumiabroncsok.
Kérjük együttműködésüket a lomtalanítás során.
Tegyünk közösen városunk tisztaságáért, fontosnak tartva, hogy ezek a hulladékok ne erdőbe,
árokpartra, hanem megfelelő ártalmatlanításra
kerüljenek!

További információkért keressék a Zöld Híd Régió Kft. központi ügyfélszolgálati elérhetőségeit:
Telefon: 06 40 201 026 • E-mail: ugyfelszolgalat@zoldhid.hu
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Önkormányzat
POLGÁRMESTER ÚR A KÍNAI ÚT TAPASZTALATAIRÓL
„MEGHATÓ SZERETET
ÉS FIGYELEM VETT KÖRÜL BENNÜNKET”
Májusban a kínai HUBEI tartomány városában, a Veresegyházzal baráti kapcsolatot
ápoló Xianningben járt városunk küldöttsége. A hivatalos látogatás tapasztalatairól
kérdeztük Pásztor Béla polgármester urat.
Polgármester úr! Honnan ered városunk
kapcsolata Xianninggel?
Pár éve kerestek meg kínai vállalkozók bennünket befektetési lehetőségek iránt érdeklődve. Valószínűleg ajánlottak minket nekik,
hallottak már rólunk. Ezt követően az újabb
találkozókon mindig emelkedett a delegációkat vezetők szintje, mígnem 2013-ban már
Xianning város pártfőtitkára, két alpolgármestere vezette a több mint 20 főből (közgazdászokból, üzletemberekből) álló vendégeket.
Többször hívtak már minket is viszontlátogatásra, ennek most jött el az ideje.
Láttam fényképeket, kínai újságokat, ahol
címlapon hozták a veresegyházi delegáció
programját és hallottam többektől is, hogy
szinte sztároknak járó fogadtatásban részesítették Önöket.
Igen, mondhatjuk, hogy ezt éreztük mi is.
Végtelenül nagy baráti szeretettel láttak minket vendégül. A párt és az önkormányzat helyi vezetése, különösen Ren Zhenghe pártfőtitkár úr, Ding Xiaoqianng polgármester úr és
munkatársaik megkülönböztetett figyelemmel kísérték az ottlétünket, amit nagyon köszönünk. Egészen megható szeretet, figyelem
és tisztelet vett körül bennünket. Hogy csak
két példát említsek, bárhol jártunk, múzeumokban, képzőművészeti teremben, iskolában, a legmagasabb szinten fogadtak és szinte
mindenhol fényreklámokkal, feliratokkal magyar nyelven is köszöntöttek minket. Jellemző
a fogadtatásra az is, hogy amikor voltunk egy
építkezésen, az építési törmeléket félrehúzva,
vörös szőnyegen kísértek be bennünket. Megbecsültek minket, érdeklődtek irántunk, amit
ezúton is nagyon megköszönök.
Olyannyira, hogy egy egyetemi előadásra is
felkérték.
Igen, szépszámú, közel 400 fős hallgatóság
előtt mutathattam be Veresegyház város fejlődését és lehetőségeit. Igen nagy érdeklődés
kísérte, kérdések sokaságára reagálhattam.
Mennyire tudtak bepillantani a kínai kultúrába és a mindennapi életbe?
Rendkívül tiszteletre méltó, több ezer éves
kultúrába nyerhettünk bepillantást a kínai
gasztronómián, a művészeti és történelmi bemutatókon keresztül. Ugyanakkor láthattuk

a modern, fejlődő Kínát is. A várost 300 kmnél is gyorsabb sebességre képes vasút köti
össze Kína központjaival, intenzív építkezés
folyik, sorra nőnek ki a felhőkarcolók a városban, miközben tágas, rendezett utcáik és
gondozott parkjaik vannak. Meglátogattunk
egy iskolát, ahol a gyermekkoromat idézően
fegyelmezett 50 fős osztályt mikroportos kihangosítással és digitális táblával támogatott
tanár oktatja, az angolt pedig angol anyanyelvű nyelvtanártól sajátíthatják el.
Az út nem titkoltan Veresegyház kínai gazdasági kapcsolatainak erősítését is hivatott
volt segíteni. Ebben sikerült előrelépni?
Egyértelműen sikeres útról beszélhetünk. Azt
tapasztaltuk, hogy mind az ottani politikai vezetők, mind a vállalkozók a gazdasági együttműködésben látják a legnagyobb lehetőségeket. Tárgyalások sorát folytattuk le, ahol előkészítési fázisba jutottak az olyan közös elképzeléseink, mint a fürdőberuházáshoz kapcsolódó veresegyházi szállodafejlesztés, vagy a szintén ide kapcsolódó kínai gyógyászati centrum
létrehozása, amely utóbbi nem csak lokális,
országos értelemben lenne egyedülálló, hanem
egész Európában is. És bevallom, még az ott termesztett teával kapcsolatban is kedves üzleti
ötlet jutott az eszembe. Itt kell elmondanom,
hogy mindez a lehetőség, a kínai út városunknak nem került semmibe. A vendéglátásunkat kínai barátaink állták, az utazás költségét
pedig a delegáció tagjai viselték.
Hogyan mélyül tovább az együttműködés?
Most a baráti kapcsolatot rögzítettük egy ünnepélyesen aláírt szerződésben, amely többek közt azt is tartalmazza, hogy a gazdasági, kulturális kapcsolatainkat a következő években rendszeressé tesszük. Munkatársaim-mal
egy köszönőlevelet fogalmazunk éppen a
vendéglátásért, amiben máris felvetjük a kínai gyógymódok Veresegyházra hozatalának
lehetőségét. Jövőre a polgármester úr látogat
el hozzánk, akkor tervezzük aláírni a testvérvárosi szerződést. Mindkét fél érdekelt és nyitott az együttműködés elmélyítésére, szélesítésére. Büszkén mondhatom a kínai utat
összegezve, hogy Veresegyház elérte azt a szintet, hogy nyitott lett a világra és érdekes lett a
világnak.
KOVÁCS PÉTER

A veresegyházi küldöttség
Szerződéskötés a baráti kapcsolatról

Múzeum látogatás

Tornaóra az iskolában, háttérben épülő toronyházak

Általános iskolában

Teaültetvényen

V.I.P. vendégek voltunk a konferencián

XIANNING
Xianning Kína középső részén, Hubei tartományban Pekingtől mintegy 1000 km-re délre fekszik. A 3 millió lakosú, dinamikusan fejlődő várost a tartomány déli kapujaként tartják számon, mert fontos közlekedési csomópont, köszönhetően a hagyományos vasútvonalakon, a jó
közúti kapcsolatokon és a Jangce folyó közelségén túl a gyorsvasúti hálózatba történő bekapcsolásának is.
A gyakran a tea hazájának és a termálfürdők városának is nevezett tropikus éghajlatú település
mára fontos idegenforgalmi célpont lett, köszönhetően az intenzív fürdő-, és szállodaipari fejlesztéseinek.
KOVÁCS PÉTER
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Közélet
Felhívjuk a Tisztelt Lakosság figyelmét, hogy 2015. július 1-jén, a Köztisztviselők Napján
szünetel az ügyfélfogadás a Polgármesteri Hivatalban. Megértésüket köszönjük.

ÚJ HOVAL IRODAHÁZ
A SZOVE jelöltje,
Ünnepélyes keretek között adták át a Hoval termékek magyarországi forgalmazójának, az LZ Thermotrade Kft-nek új veresegyházi irodaházát. Az eseményen jelen volt Peter Frick úr, a
vaduzi központú Hoval cégcsoport felügyelőbizottsági elnöke is.

VARGA JÓZSEFNÉ
nyerte
az időközi választást!
Harcos György halála miatt időközi önkormányzati képviselő
választást tartottak Veresegyház
3. számú választókerületében május 17-én.
A mandátumot a Szolgálattal Veresegyházért Egyesület (SZOVE) jelöltje, Varga Józsefné nyugdíjas köztisztviselő nyerte.
A képviselő-jelöltekre leadott szavazatok száma:
Varga Józsefné (SZOVE):

137 szavazat

Mayer László (független):

82 szavazat

Birizdó János
(Jobbik Magyarországért Mozgalom):

70 szavazat

Kálló János (Élhető Vidékért és
Összefogás a Gyermekekért Egyesület): 56 szavazat
Deák Imre (Demokratikus Koalíció):

7 szavazat

Horváth András Csaba
(Magyar Liberális Párt):

2 szavazat

Szőke Imre (Magyar Munkáspárt):

1 szavazat

Varga Józsefnének gratulálunk,
munkájához sok sikert kívánunk!

MEGSZÉPÜLT
A FŐ TÉRI
COOP ÜZLET
Befejeződött a Fő téri Coop üzlet felújítása
és átalakítása. A május 6-i ünnepélyes
avatón mind Dr. Dúl Udóné, a Gödöllő
COOP Zrt. vezérigazgatója, mind Garai
Tamás, városunk jegyzője kihangsúlyozta
a bolt több évtizedes jelenlétét Veresegyház mindennapjaiban. A megszépült bolt
máris büszkélkedhet egy díjjal: az Élelmiszer Szaklap idén először, hagyományteremtő szándékkal kiírt „Év Boltja" versenyén, a cég veresegyházi áruháza 1. helyezett lett Szupermarket kategóriában!
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Gyereknap

Közélet

Köszönjük Támogatóink önzetlen segítségét, mert a IX. Gyermeknap nélkülük nem valósulhatott volna meg:
VERESEGYHÁZ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
GAMESZ
PÁSZTOR BÉLA
GÁBOR CSABA
GOMBAI CUKRÁSZDA
SZŐKE ATTILA
GÁNCS GÁBOR
KÁLLÓ JÁNOS
KILLIK JENŐ
DR MARIK GYÖRGY
PRAXIS HÁZ
SZINKRON KFT
BOROSTYAN SÖRKERT
BÉRGÉPEK BAU KFT
ARANYESŐ NYUGDÍJAS KLUB
Köszönet továbbá az Élhető Vidékért és Összefogás a Gyermekekért Közhasznú Egyesület tagjainak!

Hősök Napja

A Magyar Hősök Emléknapja alkalmából megható ünnepségen
emlékezett május 30-án Veresegyház a város I. és II. világháborús
áldozataira. Közreműködött a rendezvény szónoka, Illésfalvi
Péter történész, továbbá Farkas Zsolt, a Katonai Hagyományőrző
Egyesület, a Cantemus Kórus, Terék István tárogatón és a csodálatos hangú Maczkó Mária, Emerton- és Magyar Örökség-díjas
énekművész.

2015. június
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Közélet
Pedagógusnap
A hagyományoknak megfelelően tanév
végén, a Pedagógusnap alkalmából köszönte meg városunk vezetése óvónőink,
tanítóink és tanáraink egész évi áldozatos
munkáját. Ahogy ünnepi beszédében
Pásztor Béla polgármester úr fogalmazott,
egy példaadó tanár igazi értékmérője sosem az adminisztráció, hanem a keze alól
kikerült tanítványok embersége, tudása
és tanáraik iránti megbecsülése kell, hogy
legyen. Ilyen szempontból is megható
volt, hogy a Fabriczius Iskola végzős nyolcadikosai maguk kérték, hogy felléphessenek a pedagógusok tiszteletére adott
ünnepi műsorban, ily módon is megköszönve tanáraik munkáját. A színvonalas
műsorban az óvodásoktól a gimnazistáig
bezárólag Veresegyház tehetséges diákjai
énekeltek és zenéltek. Az ünnepség során
került sor a Klebelsberg Intézményfenntartó Központ Gödöllői Tankerülete részéről a legkiemelkedőbb munkát végző

pedagógusok oklevél általi elismerésére,
melyet Pánczél János tankerületi igazgató
adott át a díjazottaknak.
A díjazottak névsora:
Fabriczius József Általános Iskola: Szalainé Gulyás Ágnes, Jávorné Németh
Ágnes, Fazekas Istvánné, Sipos Judit,
Ner vettiné Varga Zsuzsanna, Gyetvai
Éva, Jakab Judit, Ácsné Csáki Ildikó,
Kovács Katalin, Tomkó Jánosné, Fejesné
Menyhárt Erzsébet, Gulyás-Kovács Ilona, Vargáné Szőke Tünde Csilla, Piricsi

Alattunk a föld, fölöttünk az ég
kertmĦvelĘ tehetséggondozó mĦhely
a Kálvin Téri Református Általános Iskolában
Már több éve formálódik a gondolat, hogy Iskolakert program beindításával jól illeszkedhetne
intézményünk a városban még jelenlévĘ mezĘgazdasági-földmĦvelĘ szakmaterülethez, az ez iránt
érdeklĘdĘ tanulóink pályaorientációját segítve.
2014-2015. tanév szeptemberétĘl heti rendszerességgel elindítottuk iskolánkban a „MagvetĘ”
szakköri tevékenységet. A szakkör keretei között egy kert és a saját magunk által telepített
gyümölcsfák gondozását valósítjuk meg. A csoportba olyan gyermekek járnak, akik erĘsen kötĘdnek a
természettudományos tantárgyakhoz. Fontosnak tartjuk a közösségi munkában való aktív részvételt,
valamint a környezetvédelem, a technika, a kertészkedés és öngondoskodás iránti nyitottság
kialakítását, erĘsítését, megtartását.
Pedagógiai programunk alapelvei szerint a nevelĘ-oktató munka során a gyermekek egész
személyiségének, képességeinek fejlesztése kell, hogy a középpontban álljon. Minden gyermek kapja
meg a lehetĘséget arra, hogy megtalálja azt, amiben tehetséges. Hittel valljuk: „Minden gyerek
valamiben tehetséges.” Pedagógusaink feladata felismerni és támogatni ezt, valamint feltárni a
fejlesztés lehetĘségeit. Keresztyén értékrenden alapuló iskolánkban különösen figyelmet fordítunk
nemzeti értékeink megĘrzésére, a hagyományok ápolására. Fontosnak tartjuk a városunkban mĦködĘ
HagyományĘrzĘ Egyesülettel való kapcsolatunkat. Iskolakert-programunk keretében az érdeklĘdĘ
diákjainknak ehhez szeretnénk élmény-gazdag alkalmakat kínálni.
Alattunk a föld, fölöttünk az ég - KertmĦvelĘ Tehetséggondozó MĦhely nyertes pályázatunk
keretében (Pályázati azonosító: NTP-TM-14-0197) kidolgozott programunk ezt a tevékenységet
szeretné kiegészíteni és további ismeretekkel, élményekkel gazdagítani tematikus kirándulások
szervezésével és szakemberek bevonásával.
A KertmĦvelĘ Tehetséggondozó MĦhely munkáját három pillérre kívánja
építeni:
x Az iskola udvarán és a közeli HagyományĘrzĘ porta udvarán
kialakított iskolakertekben végzett kerti munka
x Tematikus kirándulások (Újvári eperföld, zsámboki biogazdaság,
Planetárium, MezĘgazdasági Múzeum, galgahévízi víztározó, a
gödöllĘi víztorony)
x "Alattunk a föld, felettünk az ég" témanap szervezése - az
iskolakert bemutatása és népszerĦsítése.
Palágyi Edit Márta földrajz szakos tanár és Remenár Mária tanítónĘ kapott megbízást a KertmĦvelĘ
Tehetséggondozó MĦhely belsĘ koordinátori feladatok végzésére. A tanév eleje óta vezetik a
„MagvetĘ” szakkört, aminek szerves kiegészítése a Tehetséggondozó MĦhely.
A mĦhelymunkánkat segítĘk:
x Matthew Hayes – a SZIE Ökogazdálkodási Intézet munkatársa, gyakorló biogazda,
x Mátyás Izolda, környezet-gazdálkodási agrármérnök, kertépítĘ szakmérnök, iskolakerti
programok szervezĘje,
x Tarcali Eszter közgazdász, szülĘ.
x Kovács Károly Zoltán – geográfus, a Miskolci Egyetem Földrajz-Geoinformatika Intézet
doktorandusza, a talajtani szakmai foglalkozások vezetĘje.
Mind a szakköri munka, mind a mĦhelymunka gazdag élménnyel tölti el a részt vevĘ gyermekeket.
A Nemzeti Tehetség Program támogatói:

Boróka, Lázár Júlia, Fuszenecker Csilla,
Zsigriné Zeller Terézia, Bodáné Gyuricza
Judit
Lisznyay Szabó Gábor Alapfokú Művészeti Iskola: Farkas Tajti Margit, Elláné
Papp Katalin, Udvard Gizella
Veresegyházi Egységes Gyógypedagógiai
Módszertani Intézmény: Forgó Beáta Orsolya, Lipp Regina, Skultéthy Adrienn,
Bihari Erzsébet, Dharida Rita
KOVÁCS PÉTER

A veresegyházi

Kálvin Téri Református
Általános Iskola
végzős diákjai
szeretettel meghívják Önt
és kedves családját

a 2015. június 13-án
15 órakor tartandó

ballagási ünnepségükre.
*****
Tájékoztatás

TANÉVZÁRÓ
ÜNNEPÉLY
a Kálvin Téri Református
Általános Iskolában:

2015. június 20-án,
szombat 17 órakor
– FELSŐ TAGOZAT

2015. június 21-én,
Fukász Lászlóné
intézményvezetĘ
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vasárnap 14 órakor
– ALSÓ TAGOZAT

Közélet
Veresegyház méltán híres önálló kezdeményezésekkel fellépő
civil közösségeiről, személyeiről. Egy ilyen ötletből, név szerint Nagyné Pásztor Györgyi azon elképzeléséből, hogy közelebb lehetne hozni egymáshoz, közösségé lehetne formálni
a Revetek városrész lakóit, nőtte ki magát városunk legújabb
családias rendezvénye, a május 16-án a Viczián utcában
megrendezett Revetek-Veletek elnevezésű program. Az önkormányzat mellett az ötletet sokan támogatták munkával és
anyagiakkal is, aminek köszönhetően igazán hangulatos
napot tölthettek el a látogatók. Pásztor Ildikó humoros és
profi konferálásával egymást váltották a bemutatók a színpadon, miközben a GAMESZ által rendbe tett réten volt főzőverseny, sport-, kutyás-, rendőrségi-, életmentő-, és tűzoltási
bemutató az arcfestésen és a lovagoltatáson kívül, hogy csak
a legnépszerűbbeket említsük. Hiányérzetünk csak abban
lehet, hogy a rendezők reményeinél kevesebben látogattak ki
az eseményre. Aki ott volt, az azonban mindenképpen tartalmasan, jól szórakozott. Köszönjük az ötletgazdának és a
segítőknek. Reméljük lesz folytatás és nemcsak a Revetekben.
KOVÁCS PÉTER

Bartha Melinda a Dédi főszakácsa vezette a főzőverseny zsűrijét

Fellépők sora a színpadon. Képünkön a Veresi Balett
Tűzoltási bemutató

Kutyás bemutató

ENGEDD BE!
Valamikor réges-régen, amikor vezetni tanultam, hallottam a
deffenzív vezetésről. Sokáig nem is értettem, hogy miért beszélnek ilyen sokat arról, hogy úgy vezessünk: mindig számítani
kell arra, hogy a másik valamilyen hibát véthet. Akkor úgy gondoltam, ha rendesen megtanulok vezetni, az autóm fel van készítve a közlekedésre és a szabályokat többé-kevésbé betartom,
akkor rajtam már nem sok múlik. Közel ötvenévnyi vezetéssel
a hátam mögött rá kellett arra jöjjek, hogy a deffenzív vezetésnek mégis van létjogosultsága. Nem csupán arra számíthatunk,
hogy a másik hibázhat, hanem segíteni is tudjuk a közlekedést
kis figyelemmel, türelemmel, empátiával, közben magunknak
is szerezhetünk cseppnyi örömet.
Veresegyházon a Fő úton több hektikus kereszteződés van. A sorompó, a Fő tér és az iskolai lámpa környékén sok jármű gyűlik
össze igen rövid idő alatt, de gyakran blokkolja a forgalmat a Triangoló bejárata vagy a Misszió felé térő Budapesti út is.
A leengedett sorompó előtt a Szada felé autózók igen gyakran
beállnak az Állomás utca torkolatába, pedig onnan a város felé
vagy éppen a Fő útról a várakozó sor mellett az üres szemközti

sávot használva az állomás felé tartva folyamatosan igen intenzív forgalom adódik. A csodálkozó balek ilyenkor nem érti,
miért kerülgetik kínnal az árok partjára szoruló kanyarodni
szándékozók, vagy miért bosszankodnak többen a rájuk kényszerített értelmetlen várakozás miatt.
A Fő téri lámpa piros fénye megfogja az áthaladó forgalmat,
de az Erdőkertes felől érkező kocsik éppen ilyenkor tudnak
szinte akadály nélkül kifordulni a vasút felé. Ha engedik őket!
Ha nem állnak be egyesek oktalanul a zebra elé ahelyett, hogy
a benzinkút magasságában fékeznének és segítenék a nagy
ívben kanyarodni szándékozókat, és természetesen azokat is,
akik kis ívben Vác felé fordulnának, de kénytelenek megvárni,
amíg a gyakran a postáig tartó sor elhalad.
Az iskolánál lévő lámpa minden irányból biztosítja a nagy
ívben balra történő fordulást. Ha a többiek engedik! Egy balra
igyekvő jármű mögött feltorlódik a sor. Ha elengedjük, pár pillanatot kell várnunk csupán, ugyanakkor többeknek megkönynyítjük a továbbhaladást. Ilyen esetekben egy felemelt kézzel
jelzett köszönöm, a fénykürt felvillantása, vagy az elakadásjelző bekapcsolása ajándék az igazán súlytalan, szempillantásnyi időt igénylő gesztusért.
M-I-
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Városlakó
Kisák Péter főkertész

A város fodrásza
Még szakiskolás lehetett, amikor megismertem. A kezében, egy kis cserépben
apró, vékony levelű növényt tartott, amit ahogy megérintett, a levelek hirtelen
összezáródtak. Meglepően gyors, váratlan, növénytől nem várt reakció volt.
Régóta őrzöm ezt a képet róla. Az akkor látottakra most kaptam magyarázatot.
Mimózát mutatott nekem, egy trópusi gyomnövényt, nem ragadozó, mondta,
hanem így védekezik, hirtelen mozgásával riasztja el a támadóját.
Egy éve dolgozik KISÁK PÉTER városi fő
kertészként. Veresegyház szülötte, mégis
a szomszéd városba, Gödöllőre járt csaknem húsz évig. Gödöllő útjai, terei, lakótelepei még ma is őrzik a keze nyomát.
Miért hagyta ott Gödöllőt ilyen sokévi
munka után?
Új vezető jött a céghez, változott a szemlélet és bizalmatlanná vált a légkör. Ezek ellenére mégis nehezen meghozott döntés volt.
Milyen elképzelésekkel kezdett munkához Veresen?
Az épített környezethez méltó zöld területről álmodtam. Veresnek karaktere van,
erre a „tortára” szeretném feltenni a díszt.
Mekkora teret kap Veresen az önálló
kerttervezés?
A Gamesz csapata hamar befogadott,
hagytak dolgozni, nem voltak feltételek,
ők is várták, hogyan alakul az együttműködésünk. Ahogy érzékeltem a bizalmat
és a támogatást, szabadjára engedtem a
fantáziámat. Így történhetett, hogy kicsit
nehezen értették, miért kell nekem 10
nagy lavór. Ördögszemet szerettem volna ültetni a Fő térre, ehhez kellettek,
mert teleültetve jól meg lehet azokat fogni, nem úgy, mint egy súlyos cserepet.
Milyen saját ötleteket sikerült megvalósítani?

Veres címernövénye az eper. A Fő térre
virágoszlopot helyeztünk ki és epret ültettünk bele. Ez nem a jól ismert fehér,
hanem egy különleges rózsaszínű virágú, egész nyáron virágzó növény, ami
folyamatosan hozza az indákat. A gyümölcse természetesen ehető.
Az aranymetszés szabálya belénk van
kódolva. Minden ládában, ágyásban van
egy magasabb, a figyelmet magára vonó
növény, a többi ezek köré kerül, végül
szegélyekkel szinte bekeretezzük az
ágyást. Fontosnak tartom a színek harmóniáját is, ami sokszor nem könnyíti
meg a dolgunkat. Már ősszel tudnom
kell, hogy mit szeretnénk tavasszal ültetni, de az is előfordul, hogy a tervezett
növényt nem tudjuk beszerezni.

MÚLTIDÉZŐ

Ballagás 1958-ban. Osztályfőnök: Molnár Mária
SZABÓNÉ VANK ERZSÉBET
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Hogyan fogadták a lakók a bokroktól
megszabadított útszéleket, az új virágos ládákat?
Ahogy a város több utcája díszburkolatot kapott, egyedi tervezésű ládákat készítettünk. Szándékosan ültettünk bele
olyan növényeket, amik zuhatag-szerűen buknak ki, mintegy zöld szigetet alkotva. Szépek a ládák, de a növények
szebbek, ugye? A környezetükben élő lakosok szemléletváltásának nagyon örülök. Többen vállalták, hogy ők öntözik a
növényeket, ami kedves gesztus tőlük.
Olvashattuk, hogy a kiültetett növények egy részét hamar ellopták.
Szomorú, de igaz. A növényeket a ládákhoz erősített láthatatlan drótokkal védtük, a tolvaj ezeket egyszerűen elvágta.
Bejelentés alapján kerestük és meg is találtuk a növényeket és így visszakerültek
a helyükre.
Hol találkozhatunk újabb virágos
meglepetésekkel?
A Mol kút épülete mutatós, szerves része a
Fő térnek. Az ott lévő bálványfa agresszív
özönfa, nem való erre a szép térre. Oszlopos díszcseresznyét, szomorú magas kőrist és szilt ültettünk a helyére, amik nem
növik túl az épület tetejét. Az ágyásokat
rózsalonccal, hólyagvesszővel, tarka levelű
sommal és gyöngyvesszővel színesítettük.
A Dédi Vendéglője előtt régóta áll egy
szekér, bábukkal a bakon. Nekem a szekér
mást üzent. Úgy tekintettem, mintha éppen
csak megállt volna egy pihenőre. A pillanatot akartam megörökíteni, kicsit felemeltük,
körbeültetjük, hordókat rakunk rá, amiket
Pásztor Pál atya hagyatékából őriztünk meg.
A Facebook-on naponta jelenik meg képpel illusztrált írása egy-egy gyönyörűséges virágról, bokorról, fáról. Honnan az
ötlet a színes és szakmailag igényes jegyzetekre?
Tavasszal az árvácskákkal frissen beültetett ládákat felborogatták. Dühömben
lefotóztam és feltettem a képeket a netre.
Olyan sokan reagáltak rá, hogy hálából
kedvet kaptam szépségek bemutatására.
Nagyon örülök, hogy sokan várják, kommentálják a képeket és a hozzá fűzött
szakmai megjegyzéseket.
A szépet hamar elfogadjuk természetesnek. A rendezetlent is, pedig szeretnénk
tenni róla, hogy szép legyen, de vagy akaratunk, vagy tehetségünk nincs hozzá.
Félreértés ne essék, csak a környezetünkről beszélek, mert annak csinosításában
mindannyian érdekeltek vagyunk. Szerencsére vannak profik, akik csendben
teszik a dolgukat, mi pedig gyönyörködhetünk a munkájukban.
MOHAI IMRE

Városlakó
MUNKAÜGYI ALAPELVEK:
OLVASÓI KÉRDÉSEK
1. Mikor vehetem igénybe a temetésre
járó szabadságot?
A Munka Törvénykönyve alapján a
munkavállaló, hozzátartozója halálakor,
két napra mentesül a munkavégzés alól.
A jogszabály arról nem rendelkezik,
hogy ezt mikor lehet igénybe venni. A
munkavállaló hozzátartozójának halotti
anyakönyvi kivonatának másolatával
tudja igazolni hozzátartozója halálának
tényét. Ez alapján akkor veszi ki a 2 nap
szabadságot, amikor az üggyel összefüggésben szüksége van rá (temetés, ügyintézés stb.)
2. A munkáltatómon keresztül kell igényelnem a nyugdíjat?
Nem. A munkavállalónak magának kell
a nyugdíjkérelmét – az erre rendszere-

OZSVÁR ZSANETT tanácsai
sített nyomtatványon – benyújtani a lakóhely szerint illetékes megyei/fővárosi
kormányhivatal nyugdíjbiztosítási igazgatóságánál. A kérelem letölthető az Országos Nyugdíjbiztosítási Főigazgatóság
honlapjáról. A kérelmet csak úgy lehet
benyújtani, hogy a kérelmezés napjától
a munkavállaló nem áll semmilyen munkaviszonyban illetve munkavégzésre irányuló jogviszonyban. A munkaviszonyt
megszüntető okiratot csatolni kell a kérelem mellé.
3. Melyik szülőnek jár a gyermekek
után szabadság, ha a szülők elváltak?
A Munka Törvénykönyve a záró rendelkezésekben kimondja, hogy a gyermek:
„a családok támogatására vonatkozó szabályok szerinti saját háztartásban nevelt
vagy gondozott gyermek”. Tehát az a szü-

GAVALLÉROSAN
A történet régebben kezdődött. Egy rutin állapotfelmérés során az asszisztens hölgy kérte-mérte a vérnyomásomat, a testsúlyomat, a magasságomat. Az ellenőrzés előtt megszokásból
mondtam a régóta változatlan paramétereket, amiket rendre
vissza is igazolt, de a testmagasságom kapcsán vita támadt
közöttünk. Én biztosan állítottam a 174 cm-t, ő meg többször
elismételte a 172-t.
Bele kellett nyugodnom. Hiába érzem magam kifogástalan fizikai kondícióban, a magasságom az életkor haladtával csökkent.
Miért is lepődök meg ezen, amikor már nyolcadik osztályban
biológiából rajzos tananyag volt az egyre görbébben sétáló egykor délceg férfiember?
Rendes körülmények között nem olyan drámai ez a változás,
viszont lassan tudatosult bennem, hogy a garderobom kezd
egyre lazábban formálódni rajtam. Eddig fel sem tűnt, hogy a
nadrágok szára jobban ráncosodik, az addig hibátlanul rám öntött öltöny ujja eltakarja a fél tenyeremet, a kabát hosszabb, kissé
kényelmetlenül hosszú. Szerencsére derékban nem volt gond,
de a hossza! Kicsit sarkosan fogalmazva: minden lógott rajtam.
Nézzünk szembe a tényekkel kedves fér fi társaim! Ezen a
téren nagyon nehezen hoz döntést az ember.
Történt azonban egy érdekes dolog, ami felgyorsította a folyamatot. A Ligetekben megnyílt egy öltönybolt. A tulajdonosa
lenyűgözően felkészült, kedves és roppant előzékeny fiatal
szakember, akiből sugárzik a szakmaszeretet. Egy új öltöny
vásárlása kapcsán beszélgettünk és vele is megosztottam az
időközben egyre komikusabbá váló felismerésemet a ruhatáram „változásával” kapcsolatban. Még be sem fejeztem,
amikor felajánlotta, hogy szívesen segít „átfogalmazni” a régi,
de kedvelt ruhadarabok hozzám való viszonyát.
A beszélgetést hamar tett követte és a következő napon beállítottam hozzá egy bőröndnyi, egykor kedvelt, de mostanság
inkább megtűrt ruhaféleséggel. A próbafülkében sorra vettem
fel a nadrágokat és megadóan tűrtem, hogy rendre tekintélyes
darabokat tűz fel gombostűjével.

lő veheti igénybe a gyermekek után járó
szabadságot, akivel a gyermek együtt él.
4. Felmondhat-e a munkáltató a betegállomány alatt?
A betegállomány alatt nem illeti meg felmondási védelem a munkavállalót, azonban a Munka Törvénykönyve alapján, ha betegállomány alatt mond fel a
munkáltató, akkor a felmondási idő legkorábban a betegség miatti keresőképtelenség lejártát követő napon kezdődik
(legfeljebb azonban a betegszabadság
lejártát követő egy év). A beteg gyermek
ápolása címén fennálló keresőképtelenségre is ez a szabály vonatkozik, tehát
felmondás esetén a felmondási idő a keresőképtelenség lejártát követő napon
kezdődik.
OZSVÁR ZSANETT

Felújítom ruhatárát! – ízlelgettük a jelszót, amit, mint jó szakember azonnal felkapott. És elmesélte, hogy ilyen szolgáltatással már találkozott egy kifejezetten exkluzív, drágán dolgozó
szabómester üzleti kínálatában.
A kiürített szekrényekben kényelmesen van hely az időközben visszakerült zakók, nadrágok fogasai számára. De micsoda különbség a megújult ruhatárban válogatni!
-i-e

VADÁSZ ÁGNES a Magyar Érdemrend
Lovagkeresztjének kitüntetettje
Magyarország Köztársasági Elnöke Vadász Ágnest, a Magyar
Kórusok, Zenekarok és Népzenei Együttesek Szövetségének
(KÓTA) főtitkárát, a magyar kórusművészetben betöltött
szerepe, jelentős kultúrmissziós tevékenysége elismeréseként 2015. március 15-i nemzeti ünnepünk alkalmából, a
Magyar Érdemrend Lovagkereszt polgári tagozat kitüntetésben részesítette.
Vadász Ágnes 1977-től a veresegyházi Cantemus Kórus karnagya, nevét, munkásságát a város zenekedvelő közönsége
jól ismeri. Évente számos alkalommal láthatjuk őt a kórus
élén, a különböző hangversenyek, rendezvények alkalmával. Kitüntetéséhez ezúton is gratulálunk!
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Fotó: Veréb
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Közélet
Határtalanul a Felvidéken
A 7. évfolyamos diákoknak az állam által támogatott „Határtalanul!” program
keretében meghirdetett tanulmányi kirándulásait a Fabriczius József Általános
Iskola tanulói 2014. október és 2015 áprilisa között három csoportban, különböző időpontokban teljesítették. A kirándulások célja a határainkon túli magyarlakta területek, jelen esetben Szlovákia természeti szépségeinek, építészeti
remekműveinek, művészeti látnivalóinak a megismerése.
Az iskola hetedikesei többek közt látogatást tettek: Ipolybalog, Garamszentbenedek, Zólyom, Selmecbánya, Besztercebánya, Alsósztregova, Rimabánya, Rimaszombat, Mikszáthfalva, Rozsnyó, Betlér,
Késmárk és Kassa településeken. A diákok
élményekben és ismeretekben gazdagon
térhettek haza, melyre Kubicza Anna 7. g
osztályos tanuló a következők szerint emlékezett vissza: „Idén tavasszal egy rendhagyó kirándulásban volt részünk. Szlovákiába mentünk egy másik osztállyal és öt
kísérőtanárral. Megismerhettünk egy határon túli iskolát, ahol az ottani gyerekek
bemutatták nekünk, hogy ők hol tanulnak. Nagyon sok templomot néztünk meg,
ami nem mindig tett minket boldoggá, de
láthattuk a Rákóczi-kriptát, egy szent ember maradványait egy koporsóban és a
szent korona másolatát. Szerintem ezek
tették izgalmassá az utazást. Nekem a betléri Andrássy-kastély volt a legérdekesebb,
mert a történelemnek az az időszaka foglalkoztat a legjobban, amikor a gazdag
főnemesek fényűző kastélyaikban rendez-

ték báljaikat és cselédlépcsőn szolgák
hordták az ételt. Ráadásul láthattuk az
akkori híres magyar miniszterelnök, Andrássy Gyula szobáját, játéktermét és egyáltalán azokat a bútorokat, amiket
használt. Nagyon tetszett, hogy a tanáraink még a szálláson se hagytak unatkozni
minket, mert a második napon alighogy
visszaértünk, este a közeli erdőben kezdődött a számháború. Ez nem csak vicces
volt, de a két osztály között is barátságot
alakított ki. Az egyhangú buszozásokat

idegenvezetőnk vidította fel, mert érdekes
történeteket mesélt egy a távolban látható
várról, vagy, hogy milyen programban
lehet részünk a helybéli barlangban.
Nagyon örülök, hogy részese lehettem
ennek a kirándulásnak, mivel rengeteg
élménnyel és tapasztalattal gazdagodtam.
Hálás vagyok tanárainknak, hogy mindezt megszervezték és végigcsinálták.
Remélem lesz még közös kirándulásunk a
másik osztállyal, mert egy nagyon jó
közösség alakult ki. Nekem összességében
nagyon tetszett ez az utazás.”
A tanulmányi kirándulás a turisztikai
élményeken és a történelmi Magyarország értékeinek megismerésén túl lehetőséget biztosított a határainkon túli
magyarság mindennapi életébe történő
bepillantásra, az ott élő magyar ajkú emberekkel ismerkedésre és beszélgetésre,
a tanulók saját tapasztaláson alapuló
ismeretbővítésére.
FUSZENECKER CSILLA

A Fabriczius József Általános Iskola tanulói a Felvidéken

Iskola

Védőnők köszöntése

2015. május 15-én a Pest Megyei Kormányhivatal Gödöllői
Járási Hivatala képviseletében Káposztás Istvánné járási vezető védőnő kihelyezett védőnői munkaértekezletet tartott.
A vendégeket Kosik József alpolgármester köszöntötte. Itt
mondta el a Magyar Védőnői Szolgálat megalakulásának 100.
évfordulójára írt versét Horváth Ferenc.

A VÉDŐNŐK DICSÉRETE

(A Magyar Védőnői Szolgálat 100. évfordulójára)
Áldassanak, ezerszer is,
a védőnő-kezek,
melyek már száz esztendeje
óvnak, segítenek.

S világolni segítik az
anyaság fényeit:
ezt is, ahogy még annyi mást,
a jövőnkért teszik.

Hazánk hús-vér tündérei
védőnőink, akik
nagy-nagy szívében szeretet
és gyöngédség lakik.

Nem is gondolnak erre tán,
csak teszik dolgukat:
segítőkészségük, hitük,
buzgalmuk nem lohad.

Megsimítják a gyermekek
arcocskáját, haját,
együttérzést, vigasztalást,
derűt plántálva át.

Oly szép ez az évforduló!
Hagyjuk is most a szókat!
S hálás kézcsók illesse – száz! –
a védőnő-kacsókat!

Azonnal serkennek, mikor
látják, hogy tenni kell:
indulnak, a rászorulót
szívből karolni fel.
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2015. MÁJUS 15.
HORVÁTH FERENC

Kultúra
ÉNEKLŐ IFJÚSÁG VERESEGYHÁZON

2003. december 5-én került átadásra a
Fabriczius József Általános Iskola új
beruházású, igényesen kivitelezett mézesvölgyi épülete. Az aula méreténél és
akusztikai adottságainál fogva állandó
helyszínévé vált a karácsonyi hangversenyeknek. Nem is volt kérdés, hogy a
későbbiekben az Éneklő Ifjúság Pest
megyei kórustalálkozói is itt lelnek
majd otthonra. Éljen a Muzsika! Zengett 2015. május 16-án is 452 általános
iskolás közös akaratából.
Felemelő érzés volt hallani és látni az ünneplőbe öltözött diákokat, ahogy felcsendült a dal: Viva Musica! A helyi általános
iskolásokon kívül köszönthettük Gödöllő
városából az Erkel Ferenc, Isaszegről a
Klapka György Általános Iskola kórusait. A
verseny idejére az iskola díszterme zsúfolásig megtelt, a többségében szülőkből
álló hallgatóság szinte kivétel nélkül alig
akarta leengedni a színpadról a gyerekeket.
A háromfős szakmai zsűri – Igó Lenke zenetanár, az ELTE volt tanszékvezető tanára

zsűrielnök, Újvári Gézáné nyugalmazott
zenepedagógus, szaktanácsadó és Györe
Zoltán zeneszerző – az eredményhirdetést
követően lehetőséget biztosított a karnagyokkal egy közös értékelő megbeszélésre,
ahol megállapíthatták nagyon szép eredmények születtek: 2 bronz, 3 ezüst, 4 arany
és 2 arany diplomával minősítés.
Külön kell szólnunk a veresegyházi második osztályosokból álló „Tátika Kórus”
szerepléséről, amely jól megérdemelt arany diplomát eredményezett, ilyen korban talán példa nélkül. Különleges volt a
műsoruk, mert rendhagyó, de megengedő módon lelkes szülők kis csoportja kísérte hegedűn, kobzán és dobon a fellépőket.
Vezényelt: Kovács Katalin tanárnő.
A gödöllői „Cantare Kórus” tagjai felnőttkarokat meghazudtoló módon, gyönyörű hangtartományban énekelték Leo
Delibes: Glória című tételét. Vezényelt:
Tóth Edit karnagy. Az elismerésük sem
maradt el, arany diploma mellett, hazavihették az Év kórusa címet is.

Igó Lenke zsűrielnök összegzése szerint:
„A mai délelőtt szép zenei élménnyel gazdagított. Elmondhatom, hogy egyes kórusok a profizmus szintjét ütötték meg.
Természetesen azoknál az iskoláknál,
ahol nincs zenei osztály, objektíve nem
várható el ugyanaz a színvonal. Minden
alkalommal örömmel jövök Veresegyházra, az iskola a kórustalálkozókat megfelelő jó szervezéssel és vendéglátással
biztosítja. Csak gratulálni tudok az iskolának és a kórusvezetőknek.”
Bármennyire is elragadó volt a gyermekkarok teljesítménye, arany és arany-diplomás minősítése, azért egy valami hiányzott: több iskolát – akik korábban
rendszeresen, évről évre eljöttek – hiába
kerestem. A 2012-ben megrendezett Pest
megyei minősítő kórusverseny részvevői
között a ceglédi, szentendrei, érdi és a
váchartyáni általános iskolák kórusai
igen szépen szerepeltek, komoly értékeket képviselvén. Óhatatlanul felmerül
az emberben a kérdés, vajon az idén
miért nem jöttek el?
VERÉB JÓZSEF

NÉPTÁNC és NÉPZENEI GÁLA
Almási Bernadett, a Bokréta Néptáncegyüttes művészeti vezetője az első 2014.
évi gálát követően a következőképpen nyilatkozott: „Elmondhatom, hogy Pünkösd
havának utolsó napján, ez a mostani rendezvény maga az álom megvalósulása
volt.” Mert mi is volt ez az álom? Nem más,
mint minél több gyermekkel és felnőttel
megismertetni a magyar népi hagyományokban, a néptáncban rejlő szépséget. A
mostani gála, mint programjában és hangulatában is bizonyította, igen, ha valamit
nagyon akarunk, az előbb vagy utóbb
megvalósul. A színpadon közel hetven óvodás és iskolás gyermek ejtette ámulatba
szüleiket és a rendezvény iránt érdeklődő
közönséget. A május 30-i „Néptánc és Népzenei Gálaműsor” nemcsak egy rendezvény
volt, hanem szívből jövő üzenet a magyar
népi kultúra iránt elkötelezett emberektől:
mi itt vagyunk, együtt vagyunk!
A gyermek néptánccsoportokon, a Csemete, Rucaöröm, Botorka Bokréta és a KisBokréta néptáncosain kívül a rendezvényen fellépett a Veresegyházi Népdalkör és
ifjúsági zenekaruk, a Figurás Citera Együttes, továbbá a Hagyományőrző Népi
Együttes és a Bokréta Néptáncegyüttes.
Veresegyház szinte összes népzenei és nép-

táncos csoportja. Bámulatosak voltak! Bátran kijelenthetjük: ez a gálaműsor a fellépő
együttesek sokszínűségével és több generáció összetartozásával, a városnak az utóbbi
idők egyik legjelentősebb zenei rendezvénye volt. A jelenlevők bebizonyították, így
is lehet. Veresegyház néptáncosai és népzenei csoportjai megférnek egy színpadon,
ha a cél érdekében közös a gondolkodás és
közös az akarat: „A népi kultúra fenntartható, megőrizhető és átadható a következő
generációknak.” Az est Balla Zoltán nép-

Fotó: Veréb

tánctanár vezetésével, közös táncházzal
zárult. Konferált: Karner Fanni a Bokréta
Néptáncegyüttes táncosa és a Váci Mihály
Művelődési Ház képviseletében Czibula
Erika a rendezvény házigazdája, kísért a
Tönköly Zenekar.
VERÉB JÓZSEF

Fotó: Veréb
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Jótékonysági Tanári Hangverseny

A Lisznyay Szabó Gábor Zeneiskolában
hagyománnyá vált az évente megrendezésre kerülő „Tanári Hangverseny”. Első
alkalommal 2008-ban, majd ezt követően
minden évben kiálltak a művésztanárok a
közönség elé. 2015. május 10-én, immár
nyolcadik alkalommal élvezhettük előadásukat. Különböző stílusú (barokk, romantikus, impresszionista) zeneművek
szóló-, és kamara produkcióit. A gyönyörű dallamok virtuóz hangszeres játéka

Amikor a tanár muzsikál
(zongora, fuvola, vonósok, klarinét, cselló és szaxofon) egyre fokozódó hangulatba kerítette a hallgatóságot. A reper toárból a humor sem hiányozhatott. A Tanári Kórus Franz Schöggl: A tréfás pisztráng című művével, zenei karikatúraként, paródiaként szórakoztatta a közönséget. A siker elmaradhatatlan volt, a mű
könnyed jellegénél fogva mintegy hidat
alkotott a hangverseny „komoly” és
„könnyűzenei” része közt.

Jótékonysági Tanári Hangverseny

Fotó: Veréb

ZENEISKOLAI HÍREK
A tanév utolsó nagy érdeklődésre számot tartó hangversenye június 16-án
18 órai kezdéssel kerül megrendezésre
a Váci Mihály Művelődési Ház színháztermében. A TANÉVZÁRÓ GÁLAKONCERT, a Lisznyay Szabó Gábor
Zeneiskola egyik legjelentősebb rendezvényének számító hangversenye.
Ezen a rendezvényen megmutathatják
tudásukat, tehetségüket a tanév során
különböző sikereket elért növendékek, együttesek. Fellépnek továbbá a
zeneiskolai fúvószenekar tagjai, bemutatván az év folyamán elért jelentős
fejlődésüket.
Az iskola közössége nevében a város
lakóinak ezúton szeretnénk megköszönni azt a támogatást, amit Veresegyház és környéke a zenei életének
és a zenei oktatás fejlesztésére – jövedelemadójuk 1%-át – a Szinkópa Alapítvány adószámára (18669615-1-13)
felajánlottak.
BACSA GABRIELLA
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A koncert második felében, a dallamos,
szentimentális jazz (gitár) muzsikát vérpezsdítő karibi ritmusok, igazi ütőhangszeres „Karibi álom” váltotta fel. Majd,
szinte valamennyi addig fellépő művésztanár a színpadon termett egy közös produkció erejéig, Máté Péter – S. Nagy
István: Azért vannak a jó barátok című
szerzeményének megszólaltatásához.
Mivel zárulhatott volna ez a hangverseny?
Nem mással, mint egy közös énekléssel,
mert aki a nézők közül ismerte a dalt,
együtt énekelhetett az előadókkal. „Azért
vannak a jó barátok, hogy a rég elvesztett álmot, visszahozzák néked majd egy
szép napon.” A növendékek szeretnek a
zeneiskolába járni, erre az eseményre
pedig különösen, mert rendhagyó módon, itt „a tanár muzsikál a tanulónak”.
A hangversenyre az Innovációs és Gazdasági Centrum konferenciatermében
kerül sor, minden év tavaszán. Az idén
szép számú érdeklődő: növendékek,
szülők, hozzátartozók, városunk vezetősége, a gödöllői tankerületi igazgató,
ismerősök és barátok töltötték meg zsúfolásig az impozáns, aznap estére elegáns
koncertteremmé varázsolt dísztermet.
VERÉB JÓZSEF

Veresegyházra érkezik a Korai Öröm

Július 11-én, a Miénk itt a Főtér című rendezvénysorozat keretében ismét Veresegyházon lép fel a Korai Öröm, Magyarország egyik legjelentősebb pszichedelikus
ethno-acid zenekara. Kilián Zoltántól, az együttes egyik alapító tagjától megtudtam,
hogy a zenekar az elmúlt években felelevenítette régi hagyományait és ismét vállal
instrumentális, akusztikus hangzáshoz közelítő koncerteket. Végeredményben ez
egy kisebb létszámú, szabadabban improvizáló, letisztultabb hangzású, de jellegében, dinamikájában a Korai Öröm hagyományait követő projekt. A veresegyházi koncerten, egy öt zenészből álló Korai Acoustic Instrumental felállásban
hallható majd, (dob, ütős hangszerek, basszus- és szólógitár, doromb, fuyara és az
elmaradhatatlan khöömei ének által) a zenekar instrumentális produkciója.
VERÉB JÓZSEF
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MŰVÉSZPORTRÉ:

Láng Gabriella zongoraművész

A szárnyaló varázs

„Egyszer minden ember életében eljön az
a pillanat, amikor a maga kezébe kell
vennie az életét, különben félrecsúszik.”
LÁNG GABRIELLA

LÁNG GABRIELLA zongoraművészt a
Lisznyay Szabó Gábor Zeneiskola tanáraként ismertem meg. Magabiztos egyéniségéből határozottság, hivatása iránti
feltétlen alázata és szeretete sugárzik.
Tanítványai rendszeres fellépői az iskolai
hangversenyeknek, ahol felkészítő tanárnőjük biztató tekintetével övezve csodálatos dallamokat képesek varázsolni
mindennapjainkba.
Testvérhúgával Nagyváradon, értelmiségi
családba született. Gyermekkorára, édesanyjára jó szívvel, a mai napig is szeretetteljesen emlékezik vissza. Olyan szellemi

Az akadémiai éveket követően további
öt évet töltött külföldi tanulmányutakon. Miután hazaérkezett Magyarországra mi történt?
Gödöllőn élek és tanítok a zeneiskolában.
Veresegyházon tizenkilencedik éve vagyok tanár, még Spera Ágnes volt a zeneFotó: Veréb
iskolai igazgató, amikor elkezdtem az
itteni pályafutásomat. Az ő személye volt a
garancia arra emberileg és szakmailag,
hogy tökéletes közegbe kerülhettem. Nagyon szeretem az itteni légkört, a város vezetésének a művészethez való hozzáállását. Mindez teljesen arra emlékeztet,
mintha gyermekkorom helyszínén, otthon
lennék. Simonova Jaroszlava csellistával
egy kamarazenei sorozatot létesítettünk,
sajnos a partnerem időközben elkerült az
iskolából, melyet mélységesen sajnálok.
Nagy veszteség ez mindnyájunknak!
Kérem, beszéljen Hajdú András zeneszerzőről, hogyan kerültek kapcsolatba?
Pedagógiai munkám kapcsán ismerkedtem
meg az Izraelben élő magyar származású
zeneszerzővel. Tanulmányoztam a munkásságát, megtanultam az előadásdarabjait, ennek kapcsán két alkalommal is meghívtak Jeruzsálembe. Hangfelvételre játszottam a szerző majd összes zongoraművét. 2012-ben Hajdú András 80. születésnapjára ünnepi szerzői estet rendeztek.
Erre az eseményre is kaptam egy meghívást, a hangversenyt a Jeruzsálem Rádió
egyenesben közvetítette. Másnap egy élő
beszélgetésre hívtak a szerzővel, aki Kodály Zoltán nevét, egykori mesterét végig
nagy hálával többször is megemlítette.
A zene és a tanítás az élete. Mit gondol
a mai fiatalokról?
Minden gyerek egy külön kis világ, ezért
a tanítványaimnál az önmagukhoz vezető
utat szeretném megtalálni. Nem kell mindenkinek hangversenyező művésznek
lennie, az a fontos, hogy a növendékek a
zenében megtalálják a szépséget, az életük részévé váljon. Nagyon bizakodó és
optimista vagyok, mert a tanítványaimban egy olyan nemzedéket látok felnőni,
akik részéről mindaz a borzalom, amit
édesanyámnak fiatal lányként, öt éven át
a donyecki szénmedencében, az 1940-es
évek második felében át kellett élnie, az
még egyszer reményeim szerint nem fog
megismétlődni.
VERÉB JÓZSEF

LÁNG GABRIELLA zongoraművész
1957-ben Nagyváradon született.
1974-ben szüleivel és testvérhúgával Magyarországra települtek.
1975-től középiskolai tanulmányait a Bartók Béla
Zeneművészeti Szakközépiskolában folytatta.
1976-ban érettségi vizsgáinak letétele után
felvételt nyer a Liszt Ferenc Zeneakadémiára,
tanárai: Pernye András (zenetörténet), Kistétényi Melinda (szolfézs).
1985-ben „előadóművész és szakiskolai
tanári” diplomát szerzett.
1994 és 1996 között a Liszt Ferenc Zeneművészeti Egyetem Tanárképző Intézetének tanára.
1987-től a gödöllői Frederic Chopin Zeneiskolában zongoratanár.
1996-tól napjainkig Veresegyházon, a Lisznyay Szabó Gábor Zeneiskola billentyűs tanszakának tanára.
Zenei tanulmányokat folytatott:
1977-ben Weimarban, Rudolf Kehrer mesterkurzusán,
1982-től 1984-ig a müncheni zeneakadémián Alfons Kontarsky osztályában,
1984-1985-ig a kanadai Banffban többek
közt: Sebők György, Menahem Pressler, Starker János, Fenyves Lóránd tanítványaként,
1985–1987 Salzburgban Alfons Kontarsky-nál.
Számos rádiófelvétel és hangverseny előadójaként szerepelt: Frankfurt, Hamburg,
Lübeck, Düsseldorf, Salzburg, Vancouver,
Prága, Ukrajna, Izrael hangversenytermeiben.
Veresegyházon ismeretterjesztő kamarazenei hangversenyeket szervezett Simonova
Jaroszlava csellistával.
Pályafutása során számos verseny díjazottja:
1982-ben Csehszlovákiában, a Nemzetközi Négykezes és Kétzongorás Verseny I. helyezettje,
1986-ban a müncheni ARD Nemzetközi Kétzongorás versenyen megosztott harmadik
helyezést ért el. (A díj a legjobb helyezésnek
számított, mert az első kettőt nem adták ki.)
2007-ben „Artis Jus-díj”,
2012-ben „Lisznyay Szabó Gábor Művészeti
Díj” elismerésben részesült.

Fotó: Veréb

és kulturális közegben nevelkedett, ami
nemcsak az ifjúságának a meghatározójává,
hanem további sorsának kovácsává, alakítójává vált. Nagyvárad pezsgő kulturális
élete, a heti rendszerességgel megtartott
hangversenyek, színházi előadások már
kisgyermekként elvarázsolták, a zene szerelmesévé tették. Középfokú iskolai tanulmányait a nagyváradi Művészeti Líceumban
kezdte, de a sors úgy hozta, hogy a családnak el kellett hagynia a szülőföldet. Magyarországra költöztek. A 17 éves tehetséges lány
egy felvételi meghallgatást követően, különbözeti vizsgával a Bartók Béla Zeneművészeti Szakiskolában folytathatta tanulmányait.
Hogyan alakult a további sorsa? Nehezen ment a beilleszkedés?
Nagyváradon volt egy csodálatos tanárom
Péchy Irma, aki egy Liszt tanítványnál tanult Budapesten. Ha nem az ő kezébe kerülök, elkallódok. Olyan szellemi útravalót
kaptam tőle, ami átsegített a kezdeti nehézségeken. A konzervatóriumba másfél
évig jártam, Kováts Gábor tanár úr rövid
idő alatt felkészített a zeneakadémiai felvételire, melyet sikeresen befejeztem. Az
összes kínszenvedést, kezdve az értetlenkedéssel, „Te tudsz magyarul?” és ami még
ezzel jár egy iskolában, azt egy az egyben
feledtette velem a szakiskolai tanárom.
Felvételt nyert a Liszt Ferenc Zeneakadémiára, főiskolás hallgatóként is több
versenyen szerepelt. Mit jelent egy művész számára az állandó versengés?
A megmérettetés tükröt ad az ember kezébe, önbizalmat növel, egyben kiugrási
lehetőséget nyit a nagyvilágba. A versenynek köszönhetem, hogy kijuthattam Németországba, a kor egyik legnagyobb
előadóművészének, Alfons Kontarskynak
az osztályába tanulni.

2015. június

15

Kultúra
KIÁLLÍTÁS: Tuzson-Berczeli Péter festőművész

Változatlan
Az Udvarház Galériában, májusban
megrendezett kiállítás címe rendkívül
találó volt: Változatlan.
Első szemlélődésre egy galériányi következetesen „mindig ugyanaz” olaj, vászon
festmény. A nagyméretű alkotások láthatóan igényes precizitással készültek, a
színek erőteljesen dominánsak, vörös,
piros, sárga, narancs, kék, zöld és megszámlálhatatlan árnyalataik a nonfiguratív folthatásszerű történéseikkel.
Minden egyes kép katonás sorrendben,
keretezve a falon. Méretüknél fogva kétségkívül távolságot követelők. A szemlélőnek nincs más lehetősége, ahhoz hogy
egyben lehessen látni a festményt, tér és
idő kell. Az idő a megértésre, vajon mit is
láttat a művész? Erőteljes színeket, vagy
valami meseszerű, titokzatos rejtett világot?
Az egyik képhez egészen közel mentem,
így láthatóvá vált a címe: Kerek erdő közepén. 1995-ben készült, stílusjegyei alapján
ez a festmény is változatlan, a művész
„pentimento éveit” (föléfestést) idézi. Az
uralkodó szín a vörös, ezt követi a zöld,
kék, sárga-narancs, a fekete és árnyalataik.

Fotó: Veréb
Tuzson-Berczeli Péter

Hosszasan elidőztem a festménynél. A
látvány egy idő után „megelevenedett”,
őstengeri misztikus lény amint ráúszik a
„kerek erdőre”. Egy szélmalom, emberi
fülkagyló, kicsiny élőlények sokasága.
Bizonyára a látottak a képzeletem szüleményei, de akkor határozottan úgy tűnt,
mindez ott van a vásznon.
Tuzson-Berczeli Péter fajsúlyos művész,
művei kiáltásként hatnak a szemlélőre, a
látvány „az áttört tér és idő mögött meghúzódó történések” világába. A kiállított
festmények az alkotó 1994 és 2014 közötti
két évtizednyi monokróm vörös „el-

híresült” korszakát tárja elénk. Így együtt
sok, sokkoló látvány a tengernyi vörös.
Az alkotásokat egyenként szemlélve, egy
idő után „megelevenednek” a vászon
foltjainak sejtelmes áttűnései, bepillantást engedve a művész örökös útkeresési, megújulási törekvéseibe.
Tuzson-Berceli Péter világa különös világ, a festményeit szemlélve felkor- bácsolt érzelmeket kiváltó, nyugtalanító és
egyben elgondolkodtató. Mi emberek vajon honnan jöttünk? Merre tartunk? Hol
a mi világunk?
Peti Sándornak a DunArt Képzőművészeti Egyesület elnökének a kiállításmegnyitón elhangzott szavaival: „Változatlan, mondja a cím, mellyel az önmagában leülepedett, megújulási folyamatát
jelöli meg értékként a művész. Egy olyan
mesterségesen felgyorsult világban,
amelyben a flexibilitás az uralkodó
trend. Tudom, hogy változatlanul nincs
megállás, mégis a művészet, az alkotás
Tuzson-Berczeli Péter számára is állandósult, permanens folyamat.”
A kiállítást Klement Zoltán festőművész
rendezte, a tőle megszokott elismerésre
méltó színvonalon.
Ezen a különös kiállításon volt valami
más is. A zene. Nem is lehetett volna különlegesebbé tenni a megnyitót, mint Maros Ottó improvizációs zongorajátékával.
VERÉB JÓZSEF

CANTEMUS KÓRUS • Pünkösdváró Hangverseny
2015. május 17-én a Szabadidős és Gazdasági Innovációs Centrum konferenciatermében „Pünkösdváró hangversenyt” adott a Veresegyházi Cantemus
Kórus. Régi ismerősként köszönthettük
Vadász Ágnest a kórus alapítóját és karnagyát, Elláné Papp Katalint a kórus állandó zongorakísérőjét és az elmaradhatatlan konferansziét dr. Fehér Anikó
néprajzkutatót, a kórus mesemondóját.
A közönség ezen a napon is útra kelt a mesék birodalmába. Csíksomlyóról, a legnagyobb magyar katolikus búcsújáróhelyről
szólt a történet, ahol a csodatévő Szűzanya

lakik. Itt a betegek gyógyulást nyerhetnek,
a reményvesztettek reményt kapnak és a
boldogtalanok boldogok lesznek. Fehér
Anikó elbeszélése, a Csíksomlyói csoda című mese két fiatalról szólt, akik a fiú szüleinek akarata ellenére kerültek össze. „A fiatalok szerették egymást, adott is a Jóisten
egy gyermeket, aki rögvest néma volt. Mikor
az ifjú férj nem volt otthon az öregek kihajtották a menyecskét a háztól. Pünkösd vasárnapján elindult a gyermekkel a fiatalasszony Somlyóra, a búcsúba. A kicsi már
öt esztendős volt, de még nem beszélgetett,
néma volt. Mikor megérkeztek a Mária-szo-

Fotó: Veréb
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borhoz, az asszony letérdelt és tiszta szívből
imádkozott: Mária! Nem kelek fel a lábadtól, amíg ingemet meg nem segítesz, térítsd
meg, hozd vissza az uramat, hozd meg a
gyermekemet, hogy tudjon beszélgetni. Sokáig imádkozott így a szent helyen, mígnem
egyszer csak megszólalt a gyermek: Édesanyám! Ott jő édesapám!”
A mese a székelyföldi ember reményét, jövőbe vetett hitét, az őszinte, igaz ember boldogulási vágyát tárja elénk. A Cantemus
Kórus hangversenyén többek közt Szokolay Sándor, Francesco Paulo Neglia, Bárdos
Lajos, Mendelssohn, Orlando Lassus szerzeményeiből hallhattunk egy csokorra való
egyházi és világi művet. A hangverseny Verdi: Nabucco – Rabszolgák kórusa című művével zárult. Zongorán kísért: Elláné Papp
Katalin, a Lisznyay Szabó Gábor Zeneiskola
művésztanára. Vezényelt: Vadász Ágnes
karnagy. A hangversenyt követő családias
beszélgetés alkalmával a kórus tagjai és
vendégei örömteli jókívánságaikkal köszöntötték Vadász Ágnest, a napokban átvett állami kitüntetése alkalmából. VERÉB JÓZSEF

Kultúra

A piros ruhás hölgy

SZÍNHÁZ:

Charley nénje

A város utcáit járva figyeltem fel a plakátra. Charley nénje a Veres1 Színház
színpadán, a Pódium Színház vendégelőadása. Bevallom, megtorpantam, ez a
cím ugyanis távoli, gyermekkori emléket idézett fel bennem.
Mindig is szerettem nevetni, és kisgyerekkoromban hétvégenként gyakran néztem
színházi felvételeket, bohózatokat vagy
tévéjátékokat a nagymamámnál, miközben süteményt majszoltam. Számomra
Hamupipőke és a Tom&Jerry mellett a
legnagyobb sztárok ők voltak, a színházi
élet nagy nevettetői (Gálvölgyi János,
Haumann Péter, Schütz Ila, Sztankay István, Csákányi Eszter, Körmendi János… a
teljesség igénye nélkül).
Ezekről a réges-régi darabokról ugyan
csak homályos képek maradtak, nem emlékszem a címükre, a történetekre, csak a
sok vidámságra. A Charley nénje azonban megragadt Sinkovits Imrével, Straub
Dezsővel és egy felejthetetlen, piros női
ruha is felrémlett a szemem előtt, amiben
Gálvölgyi János parádézik. Abban sem

voltam biztos, hogy jól emlékszem. Gondoltam rám férne egy kis nevetés és izgalmas lenne megnézni ezt a darabot itt
és most és ebben a formában. Vajon ugyanolyan élményt nyújtana, mint anno?
Érdekes időutazás lenne.
Így hát elmentem az előadásra. Telt ház
volt, képviseltette magát minden korosztály a gyermekektől a legöregebbekig. A darab kezdetén, már az első jelenetnél látszott, hogy a színészek nem
fogják kímélni a közönséget, mindenre
elszántan ezen az estén nevettetni akartak. És sikerült is nekik. Megkaptuk a
piros ruhás „hölgyet”, az abszurd jeleneteket és bár az előadás nem volt újító, de
a színészek játéka mégis felfrissítette
Thomas Brandon régi történetét. Más
volt, mint az egykori tévéjáték, a kornak

Fotó: Veréb

megfelelően direktebb volt a humor,
szélsőségesebben előadva a helyzetkomikum, az egész fiatalosabb, mint 30
éve, pedig hát a fiatalokat akkor is fiatalok játszották. 30 év alatt nagyot változott a világ. Egyedül a zene maradt a
régi. Sőt, néha egészen ódon hangulata
volt, a csipketerítőket, a műanyag virágokat idézte az asztal közepére, az óra
ketyegését a falra, és a nagymamám dúdolását: „Orchiedák, fehér orchideák…”
Gondolom, kevés ember van, aki ne tudná folytatni.
Köszönöm, hogy ott lehettem!
PETŐNÉ VERÉB CSILLA

Veres Medve-díj 2015
Rengeteg szavazat érkezett a 2015-ös Veres Medve-díj első voksolására. Június 20-án a Díjkiosztó Gálaesten derül majd ki, hogy kik
lesznek az első színházi évad legjobbjai. A nomináltakra a második és egyben végső szavazáson a Veres 1 Színház honlapján, a
www.veres1szinhaz.hu-n lehet szavazni június 18-ig. A Gála igazi sztárparádét ígér, hiszen Pécsi Ildikón, Székhelyi Józsefen, Hujber Ferencen, Dósa Mátyáson kívül fellép az angol Britain’s GotTalent felfedezettje, a FRICSKA Táncegyüttes is. A műsort Zorgel Enikő
és Dr. Mohai Imre vezeti. Jegyek kaphatók a Veres 1 Színház jegyirodájában. Jegyinfo: 70 3717 838. A nomináltak:

LEGJOBB SZÍNÉSZ:

Hujber Ferenc
– Gilbert
(Ne most, drágám!)

Mohai Tamás
– Trotter
(Az egérfogó)

LEGJOBB SZÍNÉSZNŐ:

Pál Tamás
– Giles
(Az egérfogó)

Pindroch Csaba
Holczinger Szandra
– Arnold
– Királylány
(Ne most, drágám!) (Eltüsszentett bir.)

LEGJOBB FÉRFI MELLÉKSZEREPLŐ:

Dósa Mátyás
– Christopher
(Az egérfogó)

Pál Tamás
– Harry
(Ne most, drágám!)

Székhelyi József
– Paravicini
(Az egérfogó)

Miklós Kriszta
– Süni
(A padlás)

Steinkohl Erika
– Miss Tipdale
(Ne most, drágám!)

Verebes Linda
– Mollie
(Az egérfogó)

LEGJOBB NŐI MELLÉKSZEREPLŐ:

Venyige Sándor
– Frencham
(Ne most, drágám!)

Miklós Kriszta
– Miss Casewell
(Az egérfogó)

Molnár Szilvia
– Sue
(Ne most, drágám!)

Steinkohl Erika
– Mamóka
(A padlás)

Zorgel Enikő
– Mrs. Boyle
(Az egérfogó)

LEGJOBB JELMEZ: Gedeon Boróka – Az egérfogó • Horváth Zoltán – A padlás • Ilés-Muszka Rudolf – Eltüsszentett birodalom
• Molnár Szilvia – Ne most, drágám!

LEGJOBB DÍSZLET: Gedeon Boróka – Az egérfogó • Horváth Zoltán – A padlás • Ilés-Muszka Rudolf – Eltüsszentett birodalom • Molnár Szilvia – Ne most, drágám!
LEGJOBB RENDEZÉS: Horváth Zoltán – A padlás • Schlanger András – Az egérfogó • Venyige Sándor – Ne most,
drágám! • Venyige Sándor – Eltüsszentett birodalom
LEGJOBB ELŐADÁS: Ne most, drágám! • Eltüsszentett birodalom • A padlás • Az egérfogó
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Városünnep
Veresegyház várossá nyilvánításának 16 éves évfordulója

június 26-27

Városháza előtti téren
JÚNIUS 26. (péntek)
17.00

ÜNNEPI MEGNYITÓ
Baranyai János Vasútbarát és Modellező Klub
16. kiállításának megnyitója
A kiállítás megtekinthető: június 26–28.
Helyszín: Mézesvölgyi Általános Iskola

A VÁROSÜNNEP ELŐESTÉJE A ROCKZENE JEGYÉBEN
18.15–19-00 SHADOWSIS EGYÜTTES
Ismerős dallamok a hatvanas évekből három gitáron!
19.15–20.15 FUZZBOX ZENEKAR
Szemelvények a 70-es évek rock zenéjéből
(J. Hendrix, Led Zeppelin, Pink Floyd)
21.00–23.00 Bill kapitány blues cirkusza
a DEÁK BILL BLUES BAND KONCERTJE

JÚNIUS 27. (szombat)
14.00–18.30 VERESI FATÁNYÉR
– ÉTELFŐZŐ és SÜTEMÉNYSÜTŐ VERSENY
15.00–15.30 Közönségcsalogató – FÚVÓS ZENEKAR KONCERTJE
15.40–16.50 MA VAN A SZÜLINAPOM-POM
az ALMA EGYÜTTES koncertje
17.00–18.15 „Járd ki lábam, járd ki most”
MOLDVAI TÁNCHÁZ kicsiknek, nagyoknak.
Muzsikál a REGENYÉS EGYÜTTES,
táncoltat a KERECSEN TÁNCCSOPORT.
18.20–18.50 ÉNEKLŐ VÁROS – kórusmuzsika
19.00
ÜNNEPI KÖSZÖNTŐ
Pásztor Béla polgármester
19.20–20.30 A legjobb „Veresi Fatányér” ételfőző verseny díjkiosztása,
közreműködik a VERES1SZÍNHÁZ TÁRSULATA
21.00
GHYMES ZENEKAR KONCERTJE
22.30
UTCABÁL PANORÁMA ZENEKAR
15.30–19.00 VERESEGYHÁZI KÉPZŐMŰVÉSZEK BEMUTATÓI
16.00–19.00 GYERMEKPROGRAMOK sokfélesége:
kézműves foglalkozások, kirakodóvásár, fotó sarok
ügyességi és sport vetélkedők, játékok,
15.30–19.00 EGÉSZSÉGSÁTOR
a Misszió Egészségügyi Központ szervezésében

Városünnep
FELHÍVÁS

IV. VERESI GASZTROFESZTIVÁL
VÁROSÜNNEP • 2015. június 27.

2015. június 27-én a Váci Mihály Művelődési Ház meghirdeti a szabadtűzön készült ételek főző versenyét, s a „Veresegyház város
csemegéi” házi sütési sütemények versenyét a város főterén.

1. BOGRÁCSBAN, VAGY SZABADTŰZÖN KÉSZÜLT
TÁJJELEGŰ ÉTELEK FŐZÉSE:
• minimum 10 adag, de az ajánlott mennyiség inkább 20 adag
(hadd kóstolják mások is)
• az ételek készítéséhez szükséges alapanyagokról, főzőedényekről, kellékekről minden csapat maga gondoskodik.
• tűzifát, 1 db. asztalt a szervezők biztosítanak

2. VERESEGYHÁZ VÁROS „CSEMEGÉI”
• A hagyományos házi sütemények bemutatása, a nagymamák
féltve őrzött receptjeinek felfedezése mellett szeretnénk bemutatni az új otthoni ízeket is.
• A versenyre kizárólag házi készítésű süteményeket várunk felszeletelve, legízletesebb, kulináris élmény a döntő szempont.
Mennyiség: legalább egy. 50 x 30 cm-es tálcával, a Más kritérium nincs. (Kérjük, kerüljék a romlandó alapanyagok hőkezelés nélküli felhasználását!)
A szervezők várják:
• a veresegyházi településrészeken élők benevezését egymással
való nemes vetélkedés céljából
• a kistérség településeinek, önkormányzatainak képviseletét
és csapatait
• civil szervezetek, intézmények, kiscsoportok, gazdasági egységek, munkahelyek jelentkezését
• közel és távol élő szabadtüzű főzést, bográcsolást, szerető
csapatokat, családokat
A főzőverseny menete:
• 14 órától regisztráció, előkészületek
• 14.30-18.00 óráig főzés
• 18.30 órakor ételminta leadása zsűrizésre
• 19.30 eredményhirdetés
A süteményeket 15 órától 17 óráig lehet leadni a Városházán.
A verseny anonim, a zsűri csak az alkotások nevét ismeri, és az
alapján választja ki a díjazott süteményeket!
Nevezési díj: NINCS!

FŐZŐVERSENY – GASZTRONÓMIAI FESZTIVÁL
VÁROSÜNNEP • Veresegyház, 2015. június. 27.
JELENTKEZÉSI LAP
Egyéni jelentkező: ............................................................................................
...........................................................................................................................
Csapat jelentkezése esetén csapat neve: ..........................................................
...........................................................................................................................
Mely településről, vagy településrészről érkeznek: ........................................
...........................................................................................................................

Várunk minden érdeklődőt Veresegyház fő utcáján zajló rendezvényre.
A gasztronómiai élményeken túl kulturális programok, előadások
szórakoztatják a benevező csapatokat, a város programjára érkezőket.

Intézmény, vagy szervezet neve: ......................................................................

Részvételi szándékát,
kérjük a következő címen jelezze 2015. június 20-ig:
Kelemenné Boross Zsuzsa vmmuvhaz@veresegyhaz.hu.
Vagy a jelentkezés az oldalon található
Jelentkezési Lapon is leadható
az Innovációs Centrum „A” recepcióján
06 28 588 690

...........................................................................................................................

...........................................................................................................................
Készíteni kívánt étel/sütemény neve: ..............................................................

...........................................................................................................................
...........................................................................................................................
...........................................................................................................................
A csapat képviselője:
Név: ..................................................................................................................
Cím: ..................................................................................................................
Telefon/fax: ......................................................................................................
E-mail: ..............................................................................................................
Jelentkezési határidő: 2015. június 20.
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Gazdaság
Arcok a GE-ből II.

termeléstámogató mérnök

Márciusi számunkban már megismerkedhettek Veresegyház legnagyobb üzemének, a Kisrét utcai General Electricnek (Power & Water üzletág), vagyis a
„nagy” GE-nek a munkavállalói közül kettővel. Most mérnöki területen dolgozók mesélnek magukról és a vállalathoz fűződő kapcsolatukról.

Miről szól a munkaköröd, milyen célokon és feladatokon dolgozol jelenleg?
Munkám a mindennapi termelésben felmerülő problémák elhárításából áll, olyanok, mint a CNC gépeken ismert magas
értékű szerszámok törésének megelőzése. Műszaki támogatást adok a turbina
lapát megmunkáláson dolgozó kollégáknak, valamint igyekszem a jelenleg mű-

ködő technológiákat fejleszteni, javítani.
Például azáltal, hogy a termék előállításához szükséges készülékeket, befogókat
megtervezem, tökéletesítem a legmagasabb minőség elérése érdekében. A feladataim közé tartozik az is, hogy a gyártási
időket minden téren a minimálisra redukáljam, úgy, hogy ez még gazdaságos legyen a vállalat számára.
Számodra milyen szempontok lényegesek egy munkahely kiválasztásában?
Fotó: Veréb
Mérnökként igen nagy kihívás egy olyan
csapatban megállni a helyemet, ahol a
technológia és a mérnöki csapat tudásszintje magasan az átlag fölött helyezkedik el. A folyamattámogatás napi szinten rengeteg új kihívást és fejlődési lehetőséget tartogat magában. Azok közé a
szerencsés emberek közé tartozom, akik
mondhatni, hogy a világon, de Magyarországon mindenféleképpen a legújabb
technológiákkal, gépekkel, ismeretanyagokkal foglalkozhatnak és ez nagyban

motivált, amikor jelentkeztem a vállalathoz. Röviden összegezve, nagyon fontos
számomra a fejlődés és a technológiai ismeretek széleskörű megismerése. Azt hiszem, hogy a GE szó hallatán az egész
világon felkapják a fejüket, mert egy igen
jól csengő névről van szó. Ebben a csapatban dolgozni igen felemelő érzés és az
pedig további megnyugvásra ad okot,
hogy nem csak a munkámban, hanem a
magánéletemben is támogatnak.
Számodra mik voltak a legfontosabb
dolgok, amit a GE-s pályafutásod alatt
tanultál vagy tapasztaltál?
Azt hiszem nem telik el úgy nap, hogy ne
tapasztalnék valami újat, vagy ne tanulnék újdonságokat. Nem csak a szakmai
dolgokra gondolok, hanem a cég méretéből kiindulva rengeteg új, érdekes emberrel, projekttel és kezdeményezéssel találkozom nap mint nap, ami
tovább színesíti ismereteimet és látásmódomat.

az átfutási időt. Ez két olyan információ,
ami mögött széleskörű adatgyűjtés és
feldolgozás van, de ez nem jelenik meg a
vevő számára.
A kaizen csapat támogatása volt számomra a legérdekesebb és egyben a legtöbb kihívást jelentő feladatkör, hiszen nagyon
gyorsan meg kellett tanulnom a gyártott
termékeket kellő részletességgel, meg kellett ismerjem az embereket, és el kellett
fogadtatnom velük a szaktudásomat. Egyben büszke vagyok arra, hogy ha egy
problémával találkoztunk, akkor a kaizen
csapat be tudta bizonyítani, hogy mindig
tudunk fejleszteni.
2013 novemberében megszületett a kisfiam, akivel háromtagúra bővült a családunk. Megpróbálom minden szabadidő-

met a feleségemmel és kisfiammal tölteni, hiszen ők adják az érem másik oldalát az életemben.
2014-ben átkerültem a beszerzésre, mint
beszállítói minőségbiztosítási mérnök. A
feladatkör is teljesen új volt számomra
és azok az emberek is,akikkel együtt kell
dolgozzak, hiszen míg termelési mérnökként a gázturbina alkatrészek gyártásában szereztem tapasztalatot, addig
minőségbiztosítóként egy teljesen másik
területen kell helytállnom. Itt a legnagyobb kihívást az jelenti számomra,
hogy a „belső vevők” igényét a beszállító
felé úgy vigyük át, hogy minden igé-nyüket ki tudjuk elégíteni.
Meggyőződésem az, hogy a minőséget
egy termékbe bele kell gyártani és nem
pedig utólag kell ellenőrizni, ezért kell
dolgozzunk minden nap, hogy olyan folyamatokat fejlesszünk a beszállítóinknál,
amelyek teljesítik ezen elvárásokat.
Az eddigi pályafutásom során egy dolog
volt állandó, mégpedig a változás. Ez lehet,
hogy sok emberben kételyeket ébreszt,
megtanultam, hogy ezek a változások
mindig egy jó lehetőséget biztosítanak
arra, hogy megmutassuk a képességeinket
és a rátermettségünket. Ez a folyamatos
kételkedés tesz minket képessé arra, hogy
nap mint nap egy kicsivel jobbak legyünk.”

MÉSZÁROS BÉLA

NAGY TIBOR MIHÁLY
beszállítói minőségbiztosítási mérnök
„2012-ben mint fejlesztő mérnök csatlakoztam a GE Felújító üzletágához. Feladatom
igen sokrétű volt kezdve az új termék és
technológia bevezetéstől, aktív részvétel az
árajánlatadási folyamatokban és végül, de
nem utolsó sorban a kaizen (fejlesztő)
csapat támogatása mérnöki oldalról.
Amennyiben ez így elmondható, a munkakör minden része különböző mentalitású
és hozzáállású embert kívánt. Amikor új
terméket kellett bevezessünk a gyártásba,
akkor a vevőink, értve ezalatt a belső és
külső vevőink elvárásait kellett egyértelműen megfogalmazni és átadni a termelés
felé, hogy ebből a folyamat végén az a termék készüljön el, amit mindenki szeretett
volna. Itt nagyon fontos volt az egyértelmű
kommunikáció és a vevői igények befogadása. Amikor új technológiát vezettünk
be, akkor meg kellett birkózni azzal a kihívással, hogy hiába lesz a birtokunkban a
legújabb technológia, ha azt nem akarjuk
vagy nem tudjuk megfelelően használni,
akkor nemhogy előnyünk, de inkább hátrányunk származik majd belőle.
Árajánlatadások során igen fontos az,
hogy a leendő vevő gyorsan és pontosan
megkapja azt, amit ő szeretne, az árat és

20

2015. június

Fiataloknak, fiatalokról
DÖMÖTÖR DOROTTYA

FIATAL TEHETSÉGEINK 9.

Dorottyával első alkalommal Dr. Hada- Az ikerversed, mitől iker és miért kettő?
ró szerepében, a Veresi Ifjúsági Szín- Patrick Ness: Kés a Zajban című regénye a
ház Moliére: A szerelem, mint orvos
felnőtté válás rögös útjait megdöbbencímű vígjátékának próbáin találtően izgalmas fordulatokkal tárja az
koztam. Majd ezt követték az
olvasó elé. A műben a zajnak és
előadások, ahol játékukkal
a csöndnek nagyon nagy szetöbbször is elbűvöltek a
repe van. A könyv olvasása
darab híres orvosai.
közben is sokat gondolKi is valójában Dokodtam a zaj és a
rottya? Veresegycsönd összefügház költője,
gésein. Miután
Horváth Feleírtam
a
renc szerint:
Szavakon túl
„költői lelkületű
című versemet,
és gondolkodású,
éreztem ez így nem
tehetséges veresegyteljes, ezért megírtam
házi középiskolás leány.”
az ellentétét is. Így szüKíváncsivá tett ez a megálletett meg az ikerversem, a
lapítás.
Szavakon túl – A csönd után
címmel.
Fotó:
Dorottya 2006-ban költözött szüleivel Veréb A gimnáziumban humán tagozaVeresegyházra. Jelenleg a Berzsenyi Dáton tanulsz tovább, mik a távlati terniel Gimnázium 9. évfolyamos tanulója. veid, céljaid?
Általános iskolásként az 5. osztályban Most a színjátszás nagyon vonz. Jelenleg
kezdődött mindaz, ami a mai napig is eljárok az Apollón Művészeti Előképzőbe
meghatározza az életét. Jelentkezett Ács- táncolni és énekelni. Színpadi jelenlétet is
né Csáki Ildikó drámapedagógus színját- tanulunk, különböző improvizációs játészó csoportjába, abba a közösségbe ahol kok formájában. Távlati terveim? A szín„az embert a döntései mutatják meg”. ház és az írás. Még nem tudom, hogy
2014-ben megalakult a Színskála Stúdió, mihez van tehetségem, de megjárom a ma„itt egy második családra leltem” – tud- gam útját, majd eldől, hogy ebben van-e
tam meg Dorottyától. Ötödikesen, majd jövőm, vagy nem.
ezt követően minden évben első helyeVERÉB JÓZSEF
zett lett az iskolai vers- és prózaíró versenyen. Színjátszás és versírás, erről beszélgettünk.
Hogyan kezdődött a versírás?
Ötödikesként iskolába menet állandóan
egy rövid, négysoros jutott az eszembe,
nem tudtam tőle szabadulni, ezért leírtam.
A következő napon további sorok keringtek a fejemben, de ezek már másik versek
voltak. Elkezdtem írni, egyre többet.
Horváth Ferenc költő korábban az általános iskolában tanított, ő figyelt fel az
írásaidra?
Beadtam három verset az iskolai versenyre. Akkor találkoztunk. Nagyon meglepődtem és egyben meg is örültem az első
helyezésnek. Bár a későbbiekben nem
az volt a célom, hogy nyerjek, inkább az
hajtott, jó ha kiírok magamból dolgokat.
Mire gondolsz itt pontosan?
Van amikor adni akarok, alkotni, olyat,
ami mások számára is érték. Vannak
olyan időszakaim, amikor csak jön egy
A Csönd után, Teremtés – grafika: Veréb Csilla
gondolat és leírom.

2015. június

A SZAVAKON TÚL
A zajnak vége,
lelassul a vér.
A dobogás hallgat,
megnyugszik a szív.
A szél nem suhog,
a lélegzet eláll.
Megfojt a csönd,
a hangnak vége már.
Minden abbamarad,
a világ megáll,
ha nincs hang,
nincs élet sem már.

A CSÖND UTÁN
Újra zúg a vér,
ahogy erősebben ver a szív.
A tűz nem parázs,
lobog már.
A szél nem susog,
hanem süvölt rám.
Süketít a zaj,
a csönd után.
Ahogy élsz,
a ritmus tombol,
mikor a hang szól,
épít és rombol.
DÖMÖTÖR DOROTTYA
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Életmód
TE MELYIK VAGY?
JÓ NŐ, AKI EGÉSZSÉGES ÉS ÖNMAGÁVAL HARMÓNIÁBAN VAN?
VAGY EGY STANDARDIZÁLT IDEÁLT KERGETŐ KÓPIA?
Nap mint nap a rádió, a televízió, a mozi, a videó, az újságok azt sugallják,
hogy szerintük milyen az „ideális” testalkat, öltözködés, trendi diéta, hogyan
néznek ki a sztárok, a celebek, a fontos
személyek. Ez elszomorító! Sokszor tapasztaljuk, hogy egy már elvileg stabil
felnőtt nőt is időnként megvezet és megtéveszt a sok reklám és információ, amelyek során elkezdi keresni a hibát önmagán („még van 3 kg feleslegem”, „új diétát kezdtem, de nem alakulok”).
Mi az, hogy jó nő? Ki szerint, mi szerint
állítjuk fel ezt a mércét? Kinek az elvárásai szerint akarunk jó csajok lenni? Miért
akarnánk mindannyian celeb vagy fitnesz modellek lenni? Egysíkú, egyforma,
egyen nők?
Arról senki nem beszél, hogy a modellek
miként sanyargatják magukat egy-egy fotózás, fellépés vagy verseny előtt: hét
napig semmi szénhidrát, turbóedzések,
verseny előtt szinte semmi víz, de szauna
még igen, és a photoshopról még nem is
beszéltünk. De mi van a verseny, vagy
fellépés után? Az a zsírtalan forma, amit
a képeken látunk 1-2 napig olyan. Aztán,
ha vége a versenynek jön vissza a plusz
kiló, a narancsbőr és a lelki gondok is.
A JÓ NŐ címhez leginkább egy belülről
fakadó egészséges önbecsülés, az élettel/
önmagunkkal való megelégedettség ér-

zése, egy elegáns ruha (akár stílustanácsadó segítségét is kérheted abban, mi áll jól
neked), egy kis smink és mosoly kell!
Ezért sincs értelme sanyargatnod magad,
hogy rajtad még van 2-5 kiló felesleg – a
pasik amúgy sem szeretik a deszkákat. És
MOSOLYOGJUNK! Jó nő vagy, mindannyian azok vagytok/vagyunk, egytől egyig
szépek, egyediek és különlegesek!

A sportolás pedig mindenképpen jó hatással van az önbizalmunkra, az anyagcsere folyamatainkra, az izmainkra, a
szív-, ér- és immunrendszerünkre, testtartásunkra, állóképességünkre, erősödik tőle a csontozatunk és még sorolhatnánk. A heti háromszori egy órás edzés vagy naponta a fél óra mozgás hatására fittek leszünk, minőségibb életet
élhetünk, a közérzetünk is jobb lesz és

GYŐRI RITA ÉS VIGH MERCÉDESZ ROVATA
megnöveljük mindennapi teljesítőképességünket. A jóllét, a fittség egyúttal életerőt, folyamatosan és szabályosan áramló
energiát is jelez, ami igazán vonzóvá tesz!
Tehát: mosolyogj, légy aktív legalább
heti háromszor és figyelj az étkezésre.
A tested jelez, mit kíván, és mit szeretne,
neked csak meg kell „hallanod” őt. Van,
akinek több szénhidrátra, van, akinek
viszont inkább a fehérjére van szüksége.
Figyeld meg magad és tápláld a tested
egészséges ételekkel, amelyeket az kíván. Kis odafigyeléssel rá fogsz jönni, mi
az, amitől energikusabb vagy, és mi az
amitől bealszol és lelohad minden
életkedved. E szerint állítsd össze étrendedet a számodra ideális mennyiségben,
arányban és napi ritmusban.
Az örök mondás pedig „Ép testben ép
lélek!” mindig aktuális: sokkal jobban
érzed magad a bőrödben, ha jó a formád,
ez segít, hogy megszeresd a tested és önmagad, ami kihatással lesz a környezetedre is, mert ezt fogod sugározni magadból, így a világ is szeretni fog.
Bővebb információ, tanácsadás:
info@fittenveresen.hu• 70 311 0955
Facebook/Fitten Veresen

Kerékpárosbarát munkahely díjat nyert a Kisrét utcai GE
A Nemzeti Fejlesztési Minisztérium és a Kerékpáros
Magyarország Szövetség által meghirdetett pályázaton díjazták a veresegyházi GE Power & Water üzletág
üzemét. A díjat Tasó László közlekedéspolitikáért
felelős államtitkár adta át a cég képviselőjének. Az
idei pályázati kérdések között szerepelt pl. az infrastruktúra fejlesztése terén végzett munka, de kiemelt
hangsúlyt kapott most a példamutatás, a biztonság
és a kerékpározás népszerűsítése a munkahelyen és
a közvetlen környezetükben is, ilyenek voltak például
a cég által a városunkban szervezett őszi és tavaszi
Kerékpáros Reggelik. A pályázati kérdések egyben új
gondolatokat is ébresztettek a további feladatokhoz,
amelybe a GE munkatársai nagy lelkesedéssel vetik
bele magukat. A kerékpárosbarát munkahely előnye
többek között, hogy a rendszeres testmozgással lényegesen javul a munkatársak egészségi állapota, ami
a vállalat teljesítményében is tükröződik hosszútávon.
VIMER
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Sport
FABRICZIUS JÓZSEF ÁLTALÁNOS ISKOLA
Az atlétikai diákolimpia több próba körzeti versenyen a Fabriczius József Általános
Iskolából több csapat is részt vett és szerzett első helyezést, ezzel egyben indulási
jogot is a Pest megyei döntő küzdelmeire.
Fiúknál a IV. korcsoportban a Vajkovics
–Tenke–Farkas–Szabó–Mikes–Krenedits, a II. korcsoportban a Gombos–Tejfel–Horváth–Vörös–Harangi, a lányoknál
a II. korcsoportban a Túri–Cuczor–Szabó–Sulyán–Holósi–Varga összeállítású
csapatok, míg egyéniben Megyeri Tibor,
Szabó Kristóf és Túri Csenge végeztek az
első helyen!
Az Albertirsán lebonyolított Pest megyei
döntőn a II. korcsoportos lány csapat a 4.

helyet szerezte meg. A megyei versenyre
közvetlenül nevezett III. korcsoportos fiú
4×100 m-es váltónk Kaposi–Keller–Filep–Megyeri összeállításban a dobogó
harmadik fokára állhatott.
Egyéni versenyszámokban Vajkovics Ferenc 1500 m-es síkfutásban elért második, Megyeri Tibor egyéni összetettben
kiérdemelt 6. helyezésével pedig bejutott
a június 1-jén Székesfehérváron megrendezésre kerülő Diákolimpia Országos
Döntőjébe, ahol képviselhetik Pest megye,
Veresegyház és a Fabriczius József Általános Iskola színeit.
SZALMA RÓBERT
TESTNEVELŐ

KÁLVIN TÉRI REFORMÁTUS ISKOLA
A körzeti diákolimpia versenyein minden
korcsoportban fiú és leány csapatokkal
képviselték az iskolát. A kicsiknek 4 próbában – távolugrás, kislabda hajítás, 60 m
futás és 4×100 m-es váltó futás – míg a nagyoknak már 5 versenyszámban kellett
teljesíteniük – távolugrás, súlylökés, kislabda hajítás, 100 m-es síkfutás és 600/800
m-es futás.
A IV. korcsoportban remekeltek a lányok
– Dénes Csenge Napsugár, Kupeczki A-

ATLÉTIKA – DIÁKOLIMPIA

nita, Fodor Bernadett, Medveczki Luca,
Szabó Cintia Szederke, Törő Anna –
összeállításban a dobogó tetejére állhattak, míg a fiúk – Balogh Ábel, Dankó János, Fukk Áron, Hosszú Norbert, Kis
Máté, Molnár Balázs – 8 csapatból a 3.
helyezést érték el.
Albertirsán május 21-én (csütörtökön) a
Pest megyei döntőn az iskolát kilenc fő
képviselte és az alábbi szép eredményeket
érték el. Kislabda hajítás: Baranyi Bence

Az országos döntőbe jutott Megyeri Tibor

17. hely, súlylökés: Kis Máté 6. hely, 100
m-es síkfutás: Hosszú Norbert 17. hely,
4×100 m-es váltó – Dankó János, Fukk
Áron, Hosszú Norbert, Szíjj Dániel – 5.
hely, 1500 méter: Varró Márton 12. hely.
Kiváló eredményeikkel hárman jutottak a
Székesfehérváron megrendezésre kerülő
országos döntőbe.
Fodor Bernadett – kislabda hajítás, IV.
korcsoport, Hosszú Norbert – távolugrás,
IV. korcsoport, Tőkés Boglárka – távolugrás, III. korcsoport.
SZABÓ-AMBRUS VERONIKA

II. VERESI FUTÓFESZT! • 2016. ÁPRILIS 10. (VASÁRNAP)
Jó készülődést!
KICK-BOX
ÁPRILIS 26. TÖKÖL,
JUNIOR-FELNŐTT RING ORSZÁGOS
BAJNOKSÁG – 1. forduló
A veresi kick-box csapatból 4 junior és 1
felnőtt versenyző volt érdekelt a fontos
eseményen.
Ezen a versenyen dőlt el, hogy kik azok
a versenyzők, akik a junioroknál a Magyar Bajnoki érmekért küzdhetnek
2015. június 27-én Veresegyházon a Mézesvölgyi Iskola tornatermében megrendezésre kerülő döntőn.
Sallay Bence, Schaffer Csaba, Szerbin
Dániel és Baros Tamás junior, Bordás
Annamária felnőtt versenyzők kivívták
a győzelmet, így Veresegyházon közvetlenül szurkolhatunk nekik.

Középen Kunya Noel

Középen Szabó Árpád

Austria Open nagyszabású kick-box verAUSZTRIA OPEN
senyre a 760 km-es távot kerékpáron tetSzabó Árpád többszörös világbajnok, te meg mind városunk, mind a kick-box
Veresegyház első számú kick-boxosa, az népszerűsítése érdekében, majd tatami-

2015. június

ra lépett és sorra legyőzve ellenfeleit
kategóriájában megnyerte a versenyt.
Kunya Noel csapatunk legeredményesebb 14 éves cadet 2. korosztályú versenyzője képviselte még városunkat
ezen a nemzetközi rendezvényen és 10
indulóból 1. helyen végzett.
EDZŐ: PAPP ATTILA
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Sport
TRIATLON
Jól indult a szezon! Triatlon szakosztályunk tagjai megkezdték a versenyidényüket, mely hagyományosan duatlon
és aquatlon versenyekkel kezdődött. Az
első triatlon megmérettetés az Országos
MIX váltó Egerben, majd az Országos
Csapatbajnokság Tiszaújvárosban, a magyar triatlon sport egyik kiemelkedő fellegvárában volt.
Április 26.
Duatlon Országos Bajnokság, Kaszó
(Somogy megye)
A festői környezetben megrendezett versenyen utánpótlás csapatunk néhány balszerencsés pillanat – váltótörés, defekt –
ellenére két csapat bajnoki címet és egy
csapat harmadik helyezést szerzett.
(A duatlont a futás és a kerékpár sportágak alkotják.)
Serdülő leány 1. hely Kelemen Dorottya,
Lengyel Rebeka, Kovács Réka
Serdülő fiú 1. hely Vajkovics Ferenc, Ferencz Domonkos, Jankov Máté
Újonc 2 leány 3. hely Ferencz Janka, Batizi Emese, Portik Boglárka
Május 10.
MOB Sport XXI. Aquatlon Országos
Bajnokság, Debrecen
Sok pihenésre nem volt idő, következett
az úszás és futás versenyszámokból álló
aquatlon. Csapataink négy alkalommal
állhattak fel a dobogóra.
Serdülő fiú 1. hely Vajkovics Ferenc, Ferencz Domonkos, Jankov Máté
Serdülő leány 2. hely Kelemen Dorottya,

ORSZÁGOS CSAPATBAJNOKI ARANYÉRMEK
DUATLONBAN, AQUATLONBAN ÉS TRIATLONBAN!
Lengyel Rebeka, Kovács Réka
Újonc fiú 2. hely Lesták Ármin, Kárpáti
Ákos, Bálványos Szilárd
Gyermek fiú 3. hely Portik Botond, Kaposi Márton, Rudolph Bence
Május 16.
Triatlon MIX váltó Országos Bajnokság, Eger
Ebben a váltóban két női és két férfi versenyző alkot egy csapatot, akik nemenként egymást váltva teljesítik az úszás,
kerékpár és futás távokat. Ezen a versenyen triatlonistáink két csapattal képviselték városunkat az utánpótlás 1 korcsoportban.
„A” csapatunk – Kovács Réka, Jankov
Máté, Kelemen Dorottya, Vajkovics Ferenc – a 7. helyen, míg a „B” csapat –
Bunda Bíborka, Portik Botond, Csányi

Klubcsapat OB első helyezett csapata

RITMIKUS GIMNASZTIKA

KICSI LÁNY NAGY TELJESÍTMÉNYE!
2015.04.26-án Tököl városa adott otthont a
ritmikus gimnasztika kelet-magyarországi
regionális diákolimpia döntőjének, ahol
Tóth Petra Hanna a Fabriczius József Általános Iskola 1/a osztályos tanulója korosztályában 3. helyezést ért el és ezzel továbbjutott az országos diákolimpiára, amit majd
Pécsett rendeznek meg június 12-14 között.
Hasonló szép eredményt kívánunk!
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Zsófia, Ferencz Domonkos összeállításban – a 15.helyen végzett.
Május 23.
Klubcsapat Országos Bajnokság,
Tiszaújváros
Esős, hűvös időjárásban, bukásokkal
tűzdelt nehéz versenyen küzdött két
utánpótlás 1 korosztályú és egy férfi felnőtt Elit csapatunk. A lányok – Kelemen
Dorottya, Lengyel Rebeka, Kovács Réka,
Bunda Bíborka összeállításban – a 10.
helyen végeztek, míg a fiúk – Jankov
Máté, Vajkovics Ferenc, Portik Botond,
Kapitány Csongor – fantasztikus küzdelemben megszerezték a bajnoki címet!
A felnőtt Elit csapat – Jankov István,
Palkovics Áron, Varró Márton összeállításban – a 7. helyen érkezett célba.

A medvék csapata

Sport
VVSK – KÉZILABDA SZAKOSZTÁLY

VVSK – LABDARÚGÁS

FELNŐTT (Pest megyei Bajnokság 9-16. helyért, negyeddöntő)
1. mérkőzés:
2015. 04.23. Budai Farkasok KK – Veresegyház VSK 34 – 23
2. mérkőzés:
2015. 05.03. Veresegyház VSK – Budai Farkasok KK 34 – 29

Május hónapban az éllovasokkal játszott csapatunk, a pontgyűjtésnek nem sok realitása volt. A kiesés elleni küzdelemben rivális Salgótarjántól viszont sikerült egy pontot elhozni.

FELNŐTT (Pest megyei Bajnokság 13-16. helyért, elődöntő)
1. mérkőzés:
2015.05.09. Tápiószele SE – Veresegyház VSK
30 – 29
2. mérkőzés:
2015.05.17. Veresegyház VSK - Tápiószele SE
10 – 0
JUNIOR (Pest megyei Bajnokság rájátszás páros csoport)
2015.04.26. Veresegyház VSK – Tököl KSK II.
41 – 24
2015.05.03. Veresegyház VSK – Domony KSE
32 – 24
2015.05.10. Ráckeve VKSK– Veresegyház VSK
35 – 45
A junior csapat a Pest megyei bajnokságban döntőt játszik
június 6-án Mogyoródon.
U14 (Országos Gyerekbajnokság Pest megye régió rájátszás –
alsóház)
2015.05.02. Veresegyház VSK – Pilisvörösvári TKSK 24 – 15
TREFF 07 SE 1 – Veresegyház VSK
0 – 10
2015.05.09. Veresegyház VSK – Csömöri KSK
24 – 30
Szentendrei KC –Veresegyház VSK
20 – 27
Az U14 megnyerte az alsóházat az Országos Gyermekbajnokság Pest megyei régiójában.
U12 (Országos Gyerekbajnokság Pest megye régió bajnoka)
2015.04.25. Veresegyház VSK – Váci KSE
24 – 27
2015.05.16. Veresegyház VSK – Főnix ISE
13 – 19
Solymári SC – Veresegyház VSK
23 – 31
U10 (Országos Gyerekbajnokság Pest megye régió)
2015.05.03. Veresegyház VSK – Dabas KC VSE
Diósdi DSE – Veresegyház VSK
Szigetszentmiklósi KSK – Veresegyház VSK
2015.05.10. Veresegyház VSK – Vecsési SE
Dunakeszi KUSE – Veresegyház VSK
2015.05.17. Százhalombattai VUK SE – Veresegyház VSK
Veresegyház VSK – Főnix ISE
Veresegyház VSK – Budai Farkasok KK

9 – 26
6 – 18
15 - 6
21 – 27
33 – 29
15 – 20
19 – 11
14 – 18

U9 (Országos Gyerekbajnokság Pest megye régió)
2015.05.02. Ceglédi KKSE – Veresegyház VSK
12 – 16
Diósdi DSE – Veresegyház VSK
5 – 22

Az NB III-as focicsapat

Eredmények:
Felnőtt (NB.III. Keleti csoport)
04.25. Salgótarjáni BTC – Veresegyház VSK
05.03. Veresegyház VSK – Kisvárda Master Good
05.09. Termálfürdő Tiszaújváros– Veresegyház VSK
05.17. Veresegyház VSK – Putnok FC
05.23. Cigánd SE - Veresegyház VSK

1–1
1–3
3–0
1–3
2–0

U21 (MLSZ II. osztályú utánpótlás bajnokság)
04.26. Airnergy FC U19 – Veresegyház VSK
05.09. Csepel FC SE U19 – Veresegyház VSK
05.16. Veresegyház VSK – Gyöngyös AK
05.23. Rákosmente KSK– Veresegyház VSK

1–1
4–3
8–0
5–1

U17 (MLSZ II. osztályú utánpótlás bajnokság)
04.26. Airnergy FC U16 – Veresegyház VSK
05.02. Veresegyház VSK – Kőbányai ISE
05.09. Csepel FC SE U16 – Veresegyház VSK
05.16. Veresegyház VSK – Gyöngyös AK
05.23. Rákosmente KSK– Veresegyház VSK

7–0
7–2
1–5
1–3
4–8

U15 (MLSZ II. osztályú utánpótlás bajnokság)
04.25. Veresegyház VSK – Ráckeve VAFC
05.02. Gödöllői SK – Veresegyház VSK
05.09. Veresegyház VSK – Csepel FC
05.16. Budapest Honvéd MFA – Veresegyház VSK
05.23. Veresegyház VSK – FC Hatvan

4–3
6–1
1 – 10
10 – 0
5–0

U14 (MLSZ II. osztályú utánpótlás bajnokság)
04.25. Veresegyház VSK – Tököl VSK
05.02. Gödöllői SK – Veresegyház VSK
05.09. Veresegyház VSK – Csepel FC
05.16. Budapest Honvéd MFA – Veresegyház VSK
05.23. Veresegyház VSK – FC Hatvan

4–0
2–0
7–0
4–0
1–2

Öregfiúk (Pest megyei Öregfiúk bajnokság Közép csoport)
04.27. Veresegyház VSK – Mogyoródi KSK
14 – 0
05.04. UFC Gyömrő– Veresegyház VSK
4–1
05.09. Veresegyház VSK – Fóti SE
5–4
05.18. Kistarcsai VSC II. – Veresegyház VSK
1–9
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Sport
SHAOLIN KUNG-FU

VERESI HARCMŰVÉSZETEK HÁZA

„Ahol az akarat, ott a mód is”
(Sifu Robert Lyons)

Közel négy éve annak, hogy a Sport utca
2-ben lévő használaton kívüli önkormányzati ingatlant lelkes, a küzdősportokat, a
harcművészeteket kedvelő és gyakorló
emberek használatra megkapták, majd dr.
Marik György, Leviczki Tamás és Rozsályi Béla hathatós segítségével önerőből
létrehozták a „Veresi Harcművészeti Központot”. A csarnokban a Shaolin Kung-fu
mellett helyet kapott a karate és az aikido
is. Nem volt rendes fűtés, vizes blokk sem
működött, így ők elmentek, csak a Shaolin
Kung-fu maradt.
Kovacsek Zoltánnal beszélgettem, aki
több mint két évtizede foglalkozik a keleti
harcművészetekkel. Már többször járt Kínában, hogy a Shaolin papoktól tanuljon,
tökéletesítse tudását. Veresegyházon a
Lohan Egyesület tagjainak tart edzéseket,
az érdeklődőket erre a nemes harcművészetre képezi.
Mi is a Shaolin Kung-fu, és mit jelent?
A Shaolin Kung-fu több mint 1500 éve létezik, Kínából terjedt el a világban, de a
gyökerei Indiából erednek. Bodhidharma
hozta el a Csan Buddhizmust Indiából és
az gyorsan elterjedt egész Kínában. Napjainkban már az egész világon népszerűvé
vált a Shaolin Kung-fu és a Csan Buddhizmus. Shaolin azt jelenti, hogy „fiatal fák
az erdőben”, a Kung-fu pedig „ az előre
eltervezett munka elvégzése”. Ez harcművészet, aminek gyakorlása nincs életkorhoz kötve. Minden korosztálynak megvan
a maga gyakorlata, amit elvégezhet. A legidősebbek pl. az életerő a Qi-gong, (az
életerő szakszerű begyűjtése és annak
használata) gyakorlatait végzik.
Mióta létezik Magyarországon Shaolin
Kung-fu?
Magyarországon a Kung-fut 1993-ban Sifu
Robert Lyons mutatta be, aki azóta is folyamatosan jelen van a Magyar Shaolin
Kung-fu életében, tanít bennünket, tanárokat. Közel tíz éve egy Shi Xing Hong
nevű Shaolin pap, aki éveken keresztül
járta a világot, tanította és népszerűsítette
a Shaolin Kung-fu harcművészetet és filozófiát, – mivel nagyon megtetszett neki a
magyar növendékek mentalitása – úgy
döntött, hogy letelepszik Magyarországon. Az egyik leghíresebb északi templomból, a Songshan Shaolin-ból érkezett.
E két mester által képzett tanárok munkája nyomán terjed a Kung-fu hazánkban.
A központja kezdetektől Kerepes.

részt vettem és dobogós helyen végeztem
mind a hazai, mind pedig az európai- és
világversenyeken is.
Hogyan tovább?
Az önkormányzattól kapott támogatásból
korszerűsítjük a Veresi Harcművészeti Központot. Kiépítjük a fűtést, kialakítjuk az
öltözőket és a vizesblokkokat, hogy kulturált körülmények között folytathassuk
megkezdett utunkat. Ha ez megtörténik,
már többen jelezték, hogy szívesen visszatérnének a csarnokba, amit folyamatosan
szépítünk, otthonosabbá teszünk eredeti, a
Shaolin templomokból származó képekkel.
Várjuk szeretettel az érdeklődőket, hogy ők
is megismerkedhessenek ezzel a több mint
ezerötszáz éves hagyománnyal.
Bővebben a http://recovery.hupont.hu/
6/shaolin-kungfu weboldalunkon tájékozódhatnak, vagy érdeklődhetnek az
utazo72@gmail.com e-mail címen, a +36
70 225 10 17 telefonszámon, vagy akár
személyesen.
BARANYÓ CSABA

26

A mester és tanítványai

A Kung-fu támadó vagy inkább védekező technikákat tanít?
A Shaolin Kung-fu alapvetően védekező
stílus, „inkább lefogni, mint megütni”.
Amíg nem dördül el az első pofon, addig
el lehet menni. Ezt tanítjuk a növendékeinknek is. A Shaolin Kung-fu többek között fejleszti a mozgáskoordinációt, koncentrációt, testi, szellemi erőt, tartást és
önbizalmat ad és jó hatással van a kondícióra és nem utolsósorban önvédelem,
akár kifejezetten csak nőknek is.
Mikor járt először Kínában?
1998-ban lehetőséget kaptam, hogy a
Kung-fu őshazájában, azon belül pedig a
Shaolin-ban tölthessek egy rövid időt, ahol
megérezhettem a hely szellemét és a Shaolin mesterek lenyűgöző tudásából meríthettem. Szerencsés embernek tartom
magam, mert a világon a legjobb mesterektől tanulhattam a Shaolin Kung-fu, a
Taijiquan, Qi-gong meditációkat valamint
egészség megőrző, védő gyakorlatokat,
módszereket. Több megmérettetésen is

„MOZDULJ VERESEGYHÁZ” SPORTNAP
2015. SZEPTEMBER 4-5.
Örömmel tájékoztatjuk a Veresegyházon működő sportcsoportokat,
hogy Veresegyház Város Önkormányzata támogatásával szeptember 4-5-én megrendezzük a

„MOZDULJ VERESEGYHÁZ” SPORTNAPOT,
mely kiváló lehetőséget biztosít a városban működő sportcsoportoknak
a bemutatkozásra, toborzásra. A rendezvényen a gyereke kipróbálhatják a sportágakat
ezzel is kedvet és lehetőséget biztosítva számukra a sportágválasztásra.
A rendezvényen szervezetten jelennek meg a város oktatási és nevelési intézményei.

A sportcsoportok hozzájárulási költsége 5000 Ft.
Az érdeklődő csoportok jelentkezését 2015. június 19-ig várjuk
a sportreferens@veresegyhaz.hu e-mail címen.
A jelentkezési lap a www.veresegyhaz.hu oldalon a SPORT menüpont alatt is elérhető!
Bővebb információ: Baranyó Csaba 20 9749 686
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Sport
ROCKIN’ BOARD

ASZTALITENISZ

VÉGET ÉRTEK A BUDAPEST-BAJNOKSÁG 2014-2015. ÉVI KÜZDELMEI A ROCKIN’ BOARD TÁNCOSAI
3 felnőtt csapatunk a Galaxis VSE fennállásának legjobb eredményeit érték el a
16 csapatos bajnokságokban.
Galaxis VSE I. a XI. kerületi bajnokság I.
osztályának bajnokságban (Megye A
szint) 3. hely.
Galaxis VSE II. a XI. kerületi bajnokság
II. osztályában (Megye B szint) 2. hely.
Galaxis VSE III. a XI. kerületi bajnokság
II. osztályában (Megye B szint) 5. hely.
További eredmények:
Mini Kiandra kupa április havi forduló,
Budapest
Kicsik: 1. Letanóczki Dalma (2005) A 28
fős mezőnyben (25 fiú, 3 leány) megismételte előző havi teljesítményét.
Nagyok: 5. Cserey Bálint (5 helyet
előbbre lépett a múlt hónaphoz képest)
9. Márton Márk
Összevont páros: Cserey Bálint és Márton Márk egyaránt 3-3. helyen zárt, másmás partnerükkel az oldalukon.
A verseny után kisorsolták Jakab János
olimpikon, korosztályos Európa-bajnok,
többszörös magyar bajnok mezét, melyet Cserey Bálint nyert meg!
Május 9. • Imre Kupa, Budapest Pestszentimre
A küzdelmeket a verseny díszvendége
Jónyer István 4-szeres világbajnok nyitotta meg.
A felnőtteknek kiírt versenyen a Galaxisokat Papp László képviselte. 6 négy fős
csoport egyikéből Laci 100%-osan továbbjutva összesen 5 győzelemmel, egyetlen
vereséggel a háta mögött végül 3. helyen
végzett!
Május 9-10. • Rung György Emlékverseny, Dunakeszi
Az első napon a gyermek korosztály számára rendezett versenyen igazolt sportolók is részt vettek. Egyesületünket
hárman képviselték.

Az újonc lányoknál Letanóczki Dalma
2. lett. Külön emeli a helyezés értékét,
hogy meggyőző játékkal 3:0-ra legyőzte
az idei országos „Reménységek Kupája
2015” győztesét, melyet a 2004.január
után leigazolt utánpótlás korú gyermekek számára írtak ki.
Dalma a versenyen elindult a fiúk között
is, ahol 4 győzelemmel (legyőzve az
U13-as fiú listán az 51. helyezett versenyzőt is!), 2 vereséggel az 5-8. helyen
végzett.
Az újonc fiúknál Cserey Bálint 3. helyen
zárt, az elődöntőben a későbbi győztestől kapott ki.
A második napon a felnőttek versenyeztek. A „hobby” kategóriában a megjelentek igazi Galaxis házi döntőt láthattak, ahol végül a gyermekként itt is
elinduló Cserey Bálint első, Deliagos
Achilles 2. helyezést ért el.
Május 17. Ózd
A rangos nemzetközi versenyen amatőrök is nevezhettek.
A helyi kézilabda sportcsarnokban 10 db
Butterfly szupercompact asztalon rendezett versenyre Miskolcról, Egerből,
Szlovákiából és Németországból is érkeztek versenyzők.
Cserey Bálint, – a tavalyi verseny egyik
győztese – megbízható stabil játékával
megvédte címét és újra az első helyen
végzett!
Letanóczki Dalma – a mezőny legfiatalabb
versenyzőjeként – elindult a fiúk versenyében is, ahol két vereségről indulva folyamatosan javuló játékkal megverte a
tavalyi év társ győztesét, a 2014-es Diákolimpia fiú 5. helyezettjét, végeredményben a 3. helyen végzett!
A fiúk versenye után a leányok mérték
össze tudásukat. Dalma ebben a kategóriában is a 3. helyezést szerezte meg.
EDZŐ: LETANÓCZKI ISTVÁN

A VILÁGBAJNOKSÁGRA
KÉSZÜLHETNEK!
Április 26. Regionális verseny
Rendkívül sikeres, szép eredményekben
bővelkedő időszakot tudhatnak maguk
mögött az egyesület táncosai. Children
kisformációs kategóriában a LOVE a nagyon szép 2. helyet szerezte meg, míg az
egyesület serdülő kisformációs csapata a
MERCY a 4. helyen végzett, ezzel kvalifikálva magát az országos versenyre. A
BONBONOK junior kisformációs csapat
3. helyen zárta a megmérettetést.
Május 9. Országos pontszerző verseny
A Rockin’ Board versenyzői minden felnőtt formációs kategóriában dobogóra
állhattak. A számszerű mérleg három
arany és egy ezüstérem.
Május 16. Országos verseny
A Rockin’ Board táncosai fantasztikus formát mutatva az alábbi nagyon szép eredményeket érték el: HORVÁTH ANDRÁSFARKAS VIKTÓRIA felnőtt „B” kategória
1. helyezés
MIRAGE junior nagyformáció 2. helyezés
(ezzel az eredménnyel kvalifikálták magukat a novemberben, Oroszországban megrendezésre kerülő világbajnokságra!)
BONBONOK junior kisformáció 3. helyezés,
VOYAGE serdülő nagyformáció 4. helyezés,
MERCY serdülő kisformáció 7. helyezés
EDZŐK: FARKAS GERGELY, FARKAS KRISZTINA

Mirage junior nagyformáció

AIKIDO

NEMZETKÖZI EDZŐTÁBOR BELGRÁDBAN
Április 8-10 között Belgrádban nemzetközi Aikido edzőtábort
szerveztek Sihan Kobayashi Hiroaki 7 danos mester vezetésével.
A táborban magyar aikidokák is részt vettek, a veresi Seijunkan dojot Kővári Gabriella képviselte.
A jó hangulatú edzéseken a kétkezes leszorításokkal szembeni technikák gyakorlására fordították a legtöbb figyelmet,
de ezen kívül több technikát is sikerült kissé más megközelítésben elemezni és gyakorolni.
VÁRI TAMÁS (SEIJUNKAN AIKIDO DOJO)

Aikido Belgrádban
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JUDO

2015. MÁJUS. 9

JÁTÉKOS ÜGYESSÉGI SORVERSENY
A cégek, közösségek számára meghirdetett második „Játékos
ügyességi sorversenyt” a Mézesvölgyi Iskola tornatermében
9.00 órai kezdettel rendeztük, ahová a csapatokat lelkes szurkolóik is elkísérték.
A kezdeményezésre a Veresi Futókör, a Meseliget Bölcsőde,
a Városháza, a Handbear Kézisuli és a Fabriczius József Általános Iskola nevezte11 fős csapatait.
A jó hangulatú verseny egy közös bemelegítéssel indult, amit
a soron következő feladatok bemutatása követett. Ezután a
szurkolók lelkes biztatása mellett kezdődött a nagy verseny.
Tíz feladatot kellett teljesíteni a csapatoknak, ahol elsősorban
az ügyességre volt szükség. Fej-fej melletti küzdelem alakult
ki a Hand Bear, a TANARAK a FUTÓKÖR és a Városháza csapatai között, míg végül az utolsó versenyszám döntött a Hand
Bear csapata számára. Kiváló közösség építő megmozdulás
volt, ahol újra felszabadultan játszhattak a jelenlévők. Mindannyian nagyon jól szórakoztunk. Közös kérés volt, hogy
jövőre újra szervezzük meg!
A végső sorrend: 1. Handbear Kézisuli csapata, 2. FUTÓKÖR csapata, 3. Fabriczius Jázsef Általános Iskola „TANARAK” csapata, 4. Városháza „Showhivatal” csapata, 5.
Meseliget Bölcsőde „Bölcsibék”csapata.
A csapatok érmet, oklevelet és kupát kaptak. A versenyre
megvásárolt sporteszközöket átadtuk a Fabriczius József Általános Iskola részére.
BARANYÓ CSABA

KARATE

SZEMINÁRIUM BUKARESTBEN!
Április utolsó hétvégéjén rendezték meg Bukarestben az első
európai Hayashi-ha Shito-ryu és Okinawai Kobudo Kenshinryu szemináriumot, melyen 7 ország közel 200 karatésa
képviseltette magát. A kurzust Hanshi Hashimoto Tadashi 9.
danos mester, a stílus vezető instruktora és Shihan Miquel Fernandez Vasquez 8. danos mester, a szervezet európai elnöke
vezette. A 8 tagú magyar csapatban meghívott vendégként Sensei Kővári Péter is jelen volt, képviselve a Veresi Karate SE-t.
A szemináriumot vezető instruktorok – a japán mesterekre jellemzően – a formagyakorlatokra, azok értelmezésére helyezték
a fő hangsúlyt. A hétvége alkalmával két mester-katával (formagyakorlattal) ismerkedhettek meg a résztvevők, valamint a
hosszú bot használatát is gyakorolhatták.
A magyar karatésok számos új élménnyel, tapasztalattal és
sok új ismerettel gazdagodva tértek haza.
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TOVÁBB ROBOG A VERESI JUDO EXPRESS
A Veresi Küzdősport Egyesület tagjai a 2014/15-ös tanévben
– május 25-ig – 196 érmet gyűjtöttek, amiből 115 arany. Összesítésben is jól állnak. Mióta versenyeznek, egy VB bronzot,
15 világ kupa érmet – amiből 11 arany – az országos bajnokságokon 41 aranyérmet nyertek hat különböző sportágban.
Összes érmeik száma 745, amiből 341 arany!
Az elmúlt hónap eredményei, eseményei:
ÁPRILIS 25. KECSKEMÉT
OPEN NEMZETKÖZI GIRI-SPORT (KETTLEBELL) VERSENY
Kuhár Adrienn: tíz perc alatt szakított 271-et és súlycsoportja
győztese lett. Némethné Kovács Rozália tíz perc alatt 130
hosszú ciklust hajtott végre, és ezzel nem pusztán nyert,
hanem teljesítette a nemzetközi MESTER szintet is!
Burányi Viktor tíz perc alatt 233 szakítással végzett az élen.
Karacs Erika tíz perc alatt 118 hosszú ciklust hajtott végre,
ezzel az eredménnyel második helyezést ért el és ő is teljesítette a nemzetközi MESTER szintet. Szakításban 170 ismétlésig jutott holtversenyben, ahol a testsúly döntött az
ellenfél javára. Felkészítő edzők: Ilyés Gyula és Zala György.
MÁJUS 16-17. CROSS-TRAINING INSTRUKTORI KÉPZÉS
A FITNESS AKADÉMIA SZERVEZÉSÉBEN.
A remekül sikerült továbbképzésen a résztvevők elsajátíthatták a Cross-Training elméleti alapjait, ízelítőt kaptak a Kettlebell, illetve a Giri Sport alapokból, kötéltréningből, a traktorgumi kínálta lehetőségekből, és még ezeken kívül is sok
használható tudással térhettek haza.
Egyesületi vezetőnk, aki ennek a képzésnek az ötletgazdája,
témavezető tanára, remekül vezette a képzést, amihez ezúton is gratulálunk.
MÁJUS 20. ÖVSZERZŐ VIZSGA
A Veresi Küzdősport Egyesületből tizennégy judoka készült
fel övszerző vizsgára. Sikeres vizsgát tettek.
Zöld övre, III.kyu-ra: Bujtás Viktor, Zoltán Dávid, Szendrey
Máté, Németh Szabolcs, Kiss Viktória, Sziklai Péter, Valkay
Balázs, Mándi Vince, Szendrei Anna, Sepsi László, Hímer
Andrea, Topolánszky Nóra és Mihály Benjámin.
Kék övre, II. kyu-ra: Hegyi Dávid.
A vizsgázók mindegyike pontos, szép technikákat mutatott
be, fegyelmezettek voltak, büszkén viselhetik immáron a magasabb övfokozatukat.
MÁJUS 23. IV. BUDAJENŐ KEMPO KUPA, EB VÁLOGATÓ
Aranyérmet szerzett: Gaál Bendegúz, Hegyi Dávid és Sziklai
Péter. Ezüstéremnek örülhetett Mihály Benjámin és Németh Szabolcs. Drukkolunk, hogy az EB-ről is érmekkel térjenek haza!
MÁJUS 24. GIRI SPORT (KETTLEBELL) ORSZÁGOS BAJNOKSÁG ÉS VB VÁLOGATÓ, BÉKÉS.
Nyolc versenyző, tizennégy versenyszám, tizenhárom arany
és egy ezüstérem! Némethné Kovács Rozália nemzetközi
mester szinttel országos bajnok. Karacs Erika egy arany és egy
ezüstérmet, Kuhár Adrienn két aranyérmet, Tolvaj Donát,
Burányi Viktor és Gaál Bendegúz 2-2 aranyérmet nyertek.
Maros Tibor egy bajnoki címmel lett gazdagabb. Ilyés Gyula két
arannyal járult hozzá a kiváló szerepléshez! Nyolc kvalifikációból hetet érvényesítenek, mert Tolvaj Donát saját akaratából
nem vesz részt a világbajnokságon.
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III.
TAVASZI VÁNDOR KUPA
„Az egész gyermek olyan, mint egyetlen érzékszerv, minden hatásra reagál,
amit emberek váltanak ki belőle. Hogy egész élete egészséges lesz-e vagy
sem, attól függ, hogyan viselkednek a közelében.” (Rudolf Steiner)
A veresegyházi Kéz a Kézben Óvoda 2015. április 25-én rendezte a már
hagyományosnak tekinthető Tavaszi Vándor Kupa sportrendezvényét,
a Gyermekliget Óvoda területén lévő műfüves sportpályán, melyen a
Kéz a Kézben tagóvodákon kívül részt vettek a szadai és a veresegyházi Árnyas óvoda legjobbjai is. Így nyolc 12 fős csapat várta izgatottan
a verseny kezdetét.
(Szülői levél az esemény után)
„Még most is emlékszem arra a különös érzésre, ami 2015. április 25.-én
járt át, azon a szokatlanul szeles tavaszi napon, a Gyermekliget Óvoda udvarán közel 100 óvodás kisgyermek közelében.
Azt az élményt nem tudja megőrizni sem fénykép, sem videofelvétel úgy,
ahogy ott a sportpályán érezhette kicsi és nagy. Fantasztikus hangulat volt!
Nyolc csapatban, csapatonként 12 lelkes és izgalommal teli kisgyerek várta
a különböző feladatokat, miközben folyamatosan nézelődtek jobbra és
balra, vajon a többi csapat hogyan teljesít? Ki lesz az első? Vajon anya-apa
látja-e, hogy most ő a legügyesebb óvodás?
Néha nem tudtam eldönteni, mitől is remeg meg a hangom, gyűlik könny
a szemembe szurkolás közben: attól, hogy kézzelfogható volt a BOLDOGSÁG a gyermeki szempárokban és megható a küzdelem, vagy attól, amit a
pedagógusokon láttam, akik folyamatosan együtt izgultak a „GYEREKEIKÉRT”, simogattak, becéztek, szaladtak, bíztattak. EGYÜTT játszottak.
Hálával tartozunk a pedagógusoknak, szervezőknek és a sok-sok támogatótól kapott ajándéknak, amit a gyerekek kaptak azon a szombaton. A gyerekek nagyon jól érezték magukat, az élmény beléjük vésődött és személyiségük ismét formálódott az egészséges és harmonikus környezetben!
Én, mint szülő hálával tartozom!”
A sportnap két főszervezője Garainé Lengyel Erika és Huszai Erzsébet.
Támogatók: Városi Önkormányzat • Correct Design Bt. • Medvefarm •
Spirulina Bt. • Kipp-Kopp Játszóház • Dédi vendégháza • Gombai
cukrászda • Vörös László (lovaglás) • Marika konyhája • Vágyi Róbert
• Terike gyógynövény • Libra étterem • Erzsó zöldséges • Mini farm
• Sulyán cukrászda.

Boneker MBNK Kft.

KERÍTÉS CENTRUM

VERESEGYHÁZ SZADAI ÚT 17/B
(Citroen Szalonnal pont szemben, világoszöld homlokzat alatt)
Telefon: 06 20 429 1235 • 06 20 444 0020
Nyitva tartás: hétfő–péntek 7–17 • szombat 7–13
VASÁRNAP 9–12 óráig

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

4490 Ft
1290 Ft
3190 Ft
2500 Ft

FESTÉK, SZÍNKEVERÉS
Beltéri falfesték 3 liter (a készlet erejéig)
Vékony lazúr 0,9 liter
Homlokzati polisztirol 8 cm

1500 Ft
2580 Ft
nettó 990 Ft/m2

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!
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SÓSZOBA
Allergia? Megfázás? Köhögés? Nátha?
Krupp? Ekcéma? Pikkelysömör? Asztma?

Nagy segítség az AREC sóterápia.
SÓSZOBÁNKBAN a sóbányák mikroklímáját utánozzuk,
a porlasztás eredményeképpen a levegĘben natúr bányasó lebeg.
Hatása megkérdĘjelezhetetlen.
Szeretettel várunk gyereket és felnĘttet egyaránt a sólevegĘre -

Tel: 06 70 505 89 09
Ezerkincs Életmód Centrum,Veresegyház, FĘ út 59/emelet
www.ezerkincs.hu

VARGA GYÓGYGOMBA
S Z A K Ü Z L E T

szakképzett tanácsadókkal várja az érdeklődőket

Veresegyház, Kálvin tér 6. szám alatt

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

GENERALI KÉPVISELET
TRIANGOLO ÜZLETHÁZ

LAKÁSBIZTOSÍTÁS
40-60% KEDVEZMÉNNYEL
Nyugdíj előtakarékosság,
lakáscélok állami támogatással
Nyitvatartás: h., sz., p.: 9–13 • k., cs.: 14–18

Kutasy Andrea: 06 20 264 7446
MUNKATÁRSAKAT KERESEK!

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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• évi 20%-os adójóváírási lehetőségével
• nyugdíj cél támogatása bónuszokkal
• kiemelkedő teljesítményű eszközalapokkal
Money & More Iroda
Veresegyház, Fő út 35. • +36 20 928 6882
magdolna.torokne-sipos@moneyandmore.hu
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történt...
Dr. Németh Imre előadása a biogazdálkodásról
a Városi Könyvtárban

Amerikai Autós Találkozó

A lélek színei – Mandala kiállítás
Gömbös Mária munkáiból

A dél-koreai Immanuel kórus koncertje
a református templomban
A lélek hangjai – Körösi Gábor koncert
az Ezerkincsben

Fotó: Szabóné Vank Erzsébet

Óriási közönségsikerrel zajlott
a III. Veterán Haszonjármű Találkozó

A veterán járművek felvonulása

