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Boldog, sikeres és egészségben gazdag
új esztendőt kíván
Veresegyház Város Önkormányzata!

Szilveszteri rapszódia (részlet)
Kétezer-tizenhat , jövel!
Várunk , gyöngéd évünk le gyél:
volt már elég ride g , kemény ,
kell végre e gy , amely ölel
Elkél némi kényeztetés,
pátyolgatás, cirógatás,
mesés esti altatgatás,
víg re ggeli ébresztgetés.
Gyermekeid leszünk , taníts
mindnyájunkat , türelmesen ,
ahol muszáj , eligazíts.
Adj me g minden jót , ami kell ,
leendj a szívünkhöz közel…
Kétezer-tizenhat , jövel!
Le gyen új éve boldog hazánknak , a világnak ,
emelhessük gyakor ta derűsen a kupákat !
Az ár tó és a bántó tőlünk mind messze fusson –
önzetlen szeretetből bezze g bőven kĳusson!
Ragyogjanak szívünkben a pitvarok , a kamrák ,
s őrizzük garmadával bennük a jót , a tisztát !
Napjainkat ne bántsa szomorúság , se kétség ,
mindnyájunkat derítse vidámság és e gészség!
Vigadjon vélünk sűrűn évünk , az eljövendő –
s gyöngyözzön úgy a kedvünk , mint mindjár t itt a pezsgő!
Horváth Ferenc

(Fotó: Csombor Barnabás)

Ajánló
Eseménynaptár
2016. január 16.–február 14.
Darvasi László képzőművész kiállítása
Szabadidős és Gazdasági Innovációs Centrum
Udvarház Galéria
•
január 16. 19 óra
A Színskála Stúdió előadása –
Karinthy Frigyes: A gyermek mostanában
nyugtalan
Szabadidős és Gazdasági Innovációs Centrum
•
január 21. 19 óra
Magyar Kultúra Napja
Gerendás Péter előadóestje
Közreműködik: Vankó István
Szabadidős és Gazdasági Innovációs Centrum
•
január 22. 18 óra
Magyar Kultúra Napja
Horváth Lajos irodalmi estje,
„Fehér ingben” címmel,
Kölcsey Ferenc Városi Könyvtár

január 23. 19 óra
Menyecskebál
a Hagyományőrző Népi Együttessel
Váci Mihály Művelődési Ház
•
január 24. 16 óra
Kolompos Táncház Farsang
Szabadidős és Gazdasági Innovációs Centrum
•
január 30. 19 óra
Retro Disco – Iskolaszék Bálja
Fabriczius József Általános Iskola
Mézesvölgyi épület
•
január 31. 19 óra
a LOGO Színtársulat bemutatja:
Moliere: Dandin György című művét.
Váci Mihály Művelődési Ház
•
február 6. 19 óra
KISCSILLAG koncert
Váci Mihály Művelődési Ház

2016. január 24. vasárnap 19.00
Molnár Ferenc: Olympia – bérletszünet
(a Karinthy Színház vendégjátéka)
•
2016. február 7. vasárnap 19.00
Ne most, drágám! – bérletszünet
•
2016. február 26. péntek 19.00
Semmi pánik – bérletszünet
•
2016. március 4. péntek 19.00
Naftalin – Vankó-bérlet
•
2016. március 6. vasárnap 19.00
Naftalin – Sejtes-bérlet
•
2016. március 9. szerda 19.00
Naftalin – Dániel-bérlet
•
JEGYIRODA:
Innovációs Centrum „B” recepció
(Veresegyház, Fő út 45-47.)
JEGYINFO: 70 371 7838 • veres1szinhaz.hu
facebook/veres1szinhaztarsulat
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A hónap témája
PÁSZTOR BÉLA POLGÁRMESTER A TERVEKRŐL ÉS BERUHÁZÁSOKRÓL

„Nem nyújtózkodunk tovább a takarónknál!”
Az év eleje mindig kicsit a számvetés és a tervezés ideje is.
Erre kértük Veresegyház polgármesterét, Pásztor Béla urat is interjúnkban.

Polgármester úr! Letelt a 2014-19-es önkormányzati ciklus első teljes éve, hogy ítéli
meg, időarányosan hol tartunk a tervek megvalósításában?
A ciklusprogram arányos idejéhez képest 110120%-al többet csináltunk meg, mint a program
erre az időszakra tervezett mértéke. Ennek természetesen feltétele volt a hitelek felvétele is,
amit a bankok és más pénzintézet felénk szívesen biztosítottak, mert biztosak abban, hogy a
város visszafizeti.
Az egész éves önkormányzati munkát végigkísérte az ellenzék kritikája a hitelek felvételét illetően.
Az ellenzéknek ez a szerepe. Ő másként gondolja és ez nagyon fontos, kritikáit magam is
nagyon komolyan veszem és örülök neki, mert
újragondolásra késztet és a jó ötleteket fel kell
használni, hiszen nincs nálam a bölcsek köve.
Másrészt viszont az is fontos, hogy a cselekvő
erő meglegyen, a felvetett kérdések után döntésnek és cselekvésnek kell történnie.
Ön hogyan ítéli meg Veresegyház jelenlegi
anyagi helyzetét?
Az elmúlt 30 év szervezési munkájának köszönhetően a város saját erejéből jó anyagi körülmények között van. Annak is örülök, hogy
ez 2015-ben is nagymértékben javult és a kilátások is hasonló tendenciát mutatnak. Amikor bátran nyújtózkodunk és a takaró alól időnként
kiér a lábunk, akkor is tudjuk, hogy nem fogunk megfázni, mert amikor jön a hideg, akkorra meglesz a pénz is a nagyobb takaróra.
Fontosnak tartom a bátorságot és az elmúlt esztendő is ilyen volt. Csak az nyer, aki mer.
A fürdőépítés esetében azonban óvatosnak
tűnik a város.
Ez a ciklus legnagyobb építkezése. Igen körültekintő munkát igényel, nem csak közvetlen
környezetére, a megvalósításra, hanem a távolabb eső területekre gyakorolt hatása is vizsgálandó. A környezetvédelmi engedélyeztetések
nagyon hosszú időt igényelnek. Olykor ellenkezésekkel is találkozunk és azok még tovább
növelik az engedélyeztetés idejét. Mindezek figyelembevételével reményeim szerint az év

végére eljutunk oda, hogy kiválasztásra kerül a
kivitelező. Szeretnénk a finanszírozáshoz kötvényt kibocsátani az érdeklődők számára és állami támogatásra is számítunk, miközben újra
hangsúlyozom, hogy a bankoknál maximálisan
hitelképesek vagyunk, ha hitelre lenne szükség.
Az állami szerepvállalásra szükségünk lehet
másik nagy tervezett beruházásunknál, az
autópálya bekötésnél is?
Igen. Itt törvényi akadályok is vannak, amenynyiben az egyik önkormányzat nem vásárolhat
a másik területén földet. Törvénymódosítási kérelemmel fordultunk az országgyűlési képviselőnkhöz, hisz ez máshol is gátja a fejlődésnek.
Egyébként az ügyben érdekelt szakhatóságok
és szakmai szervezetek támogatják javaslatunkat. Van e témában egyfajta félelem is sokakban,
mi szerint a veresegyházi bekötő miatt nem épül
majd meg később az M3-M2 autópályát összekötő szakasz. Elmondtuk, hogy ez nem igaz,
mert egyrészt nem ugyanarra a nyomvonalra
képzeljük el, másrészt pedig nem is olyan kapacitású út lesz. Ez egy helyi érdekeltségű út,
viszont megépülte esetén, vészesetben jól kisegítheti az autópályát. Nekünk ez az út létfontosságú, amit a környező települések is teljes mértékben támogatnak.
Örvendetesen sok a gyerek városunkban és
közülük is rengetegen sportolnak. Mikorra
várható a sportcsarnokok ügyében előrelépés?
Az egykori öntöde öltözőkkel kibővített tornacsarnokká történő átalakítása őszre megtörténik. Ezen túl, a Mézesvölgyi és a központi iskola közé kétszintes, lelátóval és versenyméretű
kézilabdapályával rendelkező sportcsarnokot
tervezünk, 2016 végén indulhat az építkezés.
Mindkettőhöz TAO pénzt fogunk igénybe venni. Ez utóbbi csarnok ki fogja szolgálni az iskolákat és a város sportolni vágyó lakosságát
egyaránt.
Maradva az iskoláknál, probléma az étkeztetés beosztása, erre megoldásként egy központi étteremről hallottunk az évzáró beszédében.
Valóban, egy 600 fő befogadására alkalmas, három részre osztott, de szükség esetén összenyitható központi éttermet tervezünk szintén
erre, az iskolák közötti területre. Ennek a 2-3
ezer adagos központi étteremnek a segítségével
a jelenleg az iskolákban tapasztalható étkezési
idő három óráról két óra időtartamra csökkenhetne. Ráadásul a város is nyerne egy komoly
kapacitású rendezvényhelyszínt.
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Holt tart a Szó-Fogadó Iskola és az esetleges
középiskola építése?
A Szó-Fogadó Iskola idén felépül, komoly állami támogatással. De mi is már ráköltöttünk
100 millió forintot és ha a kivitelezés költsége
meghaladja a 300 milliót, amelyet az állam biztosít, akkor újabb pénzre lesz szükség tőlünk
is. A középiskola tervezés alatt áll.
Továbbra is elsősorban nappali tagozatos gimnáziumban gondolkodunk, de erre a struktúrára építve szakmunkás képzési lehetőséget is
biztosítani kívánunk, hiszen az itteni üzemek
igénylik a jól képzett, nyelveket is tudó szakmunkásokat. Tudom, többször elhangzott már
dátum is ez ügyben, de nem hagyhattuk figyelmen kívül az oktatásban jelentkező újabb fejleményeket. Mindenesetre úgy dolgozunk, hogy
2017-ben indulni tudjon a nappali tagozatos
középfokú képzés Veresegyházon.
Örvendetesen épül, szépül az új római katolikus templom. Tartható a pünkösdi átadó terve?
Természetesen. A kivitelezők abszolút korrekt,
példaértékű ütemet tartanak, minőségileg kifogástalanul. Ennek eredményeként mindenkit
meghívunk a római katolikus egyház és a város
nevében május 14-én, 10 órára, a templom ünnepélyes felszentelésére.
A templom környezete is megszépül, viszont a
Tájház és régi templom is vár a megújulásra.
A Tájház esetében a norvég alap pályázatának
elbírálására várunk. Két évig állt, de most újra
megnyílt ez a lehetőség, ki kívánjuk használni.
A régi templom belső terének felújítása és átalakítása várhatóan 2017-18-ra fog megvalósulni.
Milyen tervei vannak még a közeljövőre?
Rengeteg álmom van, nem sorolom, mert akkor reggelig itt ülünk. (Nevet.) Csak párat említek: a Patak utcát a Medveotthonig ki szeretnénk építeni. Ez a város egyik fő ütőere lesz, a
majdani fürdőt köti össze a Medveotthonnal.
Ezért hét méter szélességű utat tervezünk, kerékpárúttal és kényelmesen széles járdával. Itt
meg kell várni a jelenleg is folyó csatornázási
munkálatok befejeződését és a talaj végleges
ülepedését, de 2017-ben nekikezdünk.
Másik, közelebbi terv az ötödik, termelő és a
hatodik, visszasajtoló termálkutunk megfúrása.
Ezt a fürdő, az üzemek és az infrastruktúránk is
igényli. És természetesen folytatódik utak, adott
esetben körforgalmi csomópont építésével a
közlekedésfejlesztés is.
Szerencsére sok szép feladat, tennivaló van
előttünk.
KOVÁCS PÉTER
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Önkormányzat
VERESEGYHÁZ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK HATÁROZATAI
263/2015. (XII.3.) Kt. határozat:
A Képviselő-testület a Misszió Egészségügyi Központ részére nyújtott, összesen 15 M Ft kamatmentes, államháztartáson belüli visszatérítendő támogatás törlesztési időpontját 2016. december 31-ig
meghosszabbítja.
264/2015. (XII.3.) Kt. határozat:
A Képviselő-testület a Misszió Egészségügyi Központ Kht. részére nyújtandó 10 M Ft kamatmentes,
államháztartáson belüli visszatérítendő támogatásról dönt az alábbi feltételekkel:
• a támogatás folyósításának időpontja: 2015. XII. 4.
• a visszafizetés időpontja: 2016. XII. 31.
• a támogatás visszafizetésének fedezete: OEP finanszírozás
• a támogatás forrása a tartalékkeret
265/2015. (XII.3.) Kt. határozat:
1. A Képviselő-testület hozzájárul, hogy a Vantiha
System Kft-vel, mint Vevővel a 1103/15 hrsz-ú
ingatlanból megosztással kialakításra kerülő új,
2625 m2-es ingatlan értékesítésére (6000 Ft/m2 +
27% áfa) bruttó 20 002 500 Ft vételáron adásvételi előszerződés kerüljön megkötésre.
2. A Képviselő-testület hozzájárul, hogy Vevő a teljes
vételárat a következő ütemezésben fizesse meg:
• az előszerződés aláírásával egy időben bruttó
2 002 500 Ft vételárrészt (melyből 500 000 Ft
foglalónak minősül);
• a fennmaradó bruttó 18 000 000 Ft vételárhátralékot részletekben, de legkésőbb 2016. XII. 31-ig.
3. A Képviselő-testület kiköti, hogy a Vantiha System Kft. teljes körű költségviselése mellett történhet meg a Veresegyház 1103/15 hrsz-ú ingatlan megosztásos telekalakítási eljárása.
266/2015. (XII.3.) Kt. határozat:
A Képviselő-testület hozzájárul a Veresegyház,
048/5, 048/13, 051, 068/7 és 068/8 helyrajzi számú ingatlanokra történő szolgalmi (termálvízvezeték) jog bejegyzéséhez hozott 254/2015.(XI.27.) Kt.
határozat hatályon kívül helyezéséhez.
267/2015. (XII.3.) Kt. határozat:
A Képviselő-testület jóváhagyja Horváth Lajos: Veresegyház története 1945-ig című kiadvány 3000
Ft/db vásárlói áron történő értékesítését.
268/2015. (XII.3.) Kt. határozat:
A Képviselő-testület a „Veresegyház Város 2016-2017.
évi villamos energia beszerzése (1-2. rész)” tárgyú
hirdetménnyel induló nyílt közbeszerzési eljárásban:
1. A 2016. évi (1. rész) villamos energia beszerzés
tekintetében az ALTEO Energiaszolgáltató Nyrt.,
a CYEB Energiakereskedő Kft., a JAS Budapest
Kereskedelmi és Szolgáltató Zrt., a Magyar
Áramszolgáltató Kft., a MET Magyarország Zrt.,
az MVM Partner Energiakereskedelmi Zrt. ajánlattevők benyújtott ajánlatát egyaránt érvényesnek, az 1. rész tekintetében lefolytatott közbeszerzési eljárást eredményesnek nyilvánítja.
2. A 2016. évi (1. rész) villamos energia beszerzés
tekintetében az eljárás nyertesének az ALTEO
Energiaszolgáltató Nyrt. ajánlattevő ajánlatát
hirdeti ki nettó 13,79 Ft/kwh ajánlati árral.
A második legkedvezőbb ajánlatot adó ajánlattevőként az CYEB Energiakereskedő Kft.-t hirdeti ki nettó 13,83 Ft/kWh ajánlati árral.
3. A 2017. évi (2. rész) villamos energia beszerzés
tekintetében az ALTEO Energiaszolgáltató Nyrt.,
a JAS Budapest Kereskedelmi és Szolgáltató Zrt.,
a Magyar Áramszolgáltató Kft., a MET Magyarország Zrt., az MVM Partner Energiakereskedelmi Zrt. ajánlattevők benyújtott ajánlatát egyaránt érvényesnek, a CYEB Energiakereskedő
Kft. ajánlatát érvénytelennek, a 2. rész tekintetében lefolytatott közbeszerzési eljárást eredményesnek nyilvánítja.
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4. A 2017. évi (2. rész) villamos energia beszerzés
tekintetében az eljárás nyertesének az ALTEO
Energiaszolgáltató Nyrt. ajánlattevő ajánlatát
hirdeti ki nettó 13,84 Ft/kwh ajánlati árral.
A második legkedvezőbb ajánlatot adó ajánlattevőként az MVM Partner Energiakereskedelmi
Zrt.-t hirdeti ki nettó 13,85 Ft/kWh ajánlati árral.
269/2015. (XII.3.) Kt. határozat:
A Képviselő-testület a „Tópart városrész csapadékcsatorna építése” tárgyú hirdetmény nélküli tárgyalásos közbeszerzési eljárásban:
1. A Penta Általános Építőipari Kft., a Szabadics
Közmű- és Mélyépítő Zrt., és a Bonex Építőipari
Kft. ajánlattevők benyújtott ajánlatát érvényesnek, a lefolytatott közbeszerzési eljárást eredményesnek nyilvánítja.
2. Az eljárás nyertesének a Penta Általános Építőipari Kft. ajánlattevő ajánlatát hirdeti ki bruttó
165 030 150 Ft-os ajánlati árral.
270/2015. (XII.3.) Kt. határozat:
A Képviselő-testület „A római katolikus plébánia
épület bővítése, felújítása és korszerűsítése” tárgyú hirdetmény nélküli tárgyalásos közbeszerzési
eljárásban a 2016. évi költségvetés beruházási
előirányzatából a felújításra biztosított bruttó 57
150 000 Ft fedezetet megemeli 63 341 250 Ft-ra.
271/2015. (XII.3.) Kt. határozat:
A Képviselő-testület „A római katolikus plébánia épület
bővítése, felújítása és korszerűsítése” tárgyú hirdetmény nélküli tárgyalásos közbeszerzési eljárásban:
1. A Trend Építő Zrt. és a Creo-Team Kft. ajánlatát
érvényesnek, a Tim-Baumont Kft. ajánlattevő benyújtott ajánlatát érvénytelennek, a lefolytatott
közbeszerzési eljárást eredményesnek nyilvánítja.
2. Az eljárás nyertesének a Trend Építő Zrt. ajánlattevő ajánlatát hirdeti ki bruttó 63 341 250 Ft-os
ajánlati árral.
272/2015. (XII.3.) Kt. határozat:
A Képviselő-testület a „Mézesvölgyi kézilabda
munka sportcsarnok építészeti engedélyes terveinek elkészítése” tárgyú hirdetmény nélküli tárgyalásos közbeszerzési eljárásban:
A Triskell Épülettervező Kft., az Axis Kft. és a Kvadrum Építész Kft. benyújtott ajánlatát ér vényesnek,
a lefolytatott közbeszerzési eljárást arra való tekintettel, hogy egyik ajánlattevő sem tett az ajánlatkérő
rendelkezésére álló fedezet mértékére tekintettel
megfelelő ajánlatot a Kbt. 76.§ (1) bekezdés c) pontja alapján eredménytelennek nyilvánítja.
273/2015. (XII.3.) Kt. határozat:
A Képviselő-testület „Az új római katolikus templom részére padok beszerzése” tárgyú hirdetmény
nélküli tárgyalásos közbeszerzési eljárásban a
2015. évi költségvetés új katolikus templom építése
beruházási előirányzatából biztosított bruttó 9,5
millió Ft fedezetet megemeli 9,6 millió Ft-ra.
274/2015. (XII.3.) Kt. határozat:
A Képviselő-testület „Az új római katolikus templom részére padok beszerzése” tárgyú hirdetmény
nélküli tárgyalásos közbeszerzési eljárásban:
1. A Majoros és Társa Kft., az Interforest Kft. és a
Smart Info Kft. ajánlattevők benyújtott ajánlatát
ér vényesnek, a lefolytatott közbeszerzési eljárást eredményesnek nyilvánítja.
2. Az eljárás nyertesének a Majoros és Társa Kft.
ajánlattevő ajánlatát hirdeti ki bruttó 31 595 060
Ft-os ajánlati árral.
275/2015. (XII.16.) Kt. határozat:
A Képviselő-testület az alpolgármester megválasztásához szükséges Szavazatszámláló Bizottság tagjaiul Nagy István, Gáncs Gábor, Bobál Imréné képviselőket választotta meg.
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276/2015. (XII.16.) Kt. határozat:
A Képviselő-testület a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény
74.§ (1) bekezdése, valamint a Képviselő-testület
Szer vezeti és Működési Szabályzatáról szóló
15/2013. (IV.17.) önkormányzati rendelet 10. § (1)
bekezdése alapján biztosított jogkörében eljárva
2016. január 1-jétől főállású alpolgármesterré Cserháti Ferencet választja meg.
277/2015. (XII.16.) Kt. határozat:
A Képviselő-testület a főállású alpolgármester illetményét 470 000 Ft/hó, költségtérítését 70 500
Ft/hó összegben állapítja meg.
278/2015. (XII.16.) Kt. határozat:
A Képviselő-testület a 2016. évi ellenőrzési munkatervét, és a 2016-2019. évi belső ellenőrzési stratégiai tervet megtárgyalta és a belső ellenőrzési tervet
elfogadja.
279/2015. (XII.16.) Kt. határozat:
1. A Képviselő-testület a fizetési számlához kapcsolódó 500 000 000 Ft keretösszegű rulirozó kölcsön igénybevételéről, döntött az alábbi feltételekkel:
• Futamidő: a kölcsönszerződés megkötésének
napjától – ami 2016. január elején várható – a
2016. naptári év utolsó banki napjáig.
• Kamat: 1 havi BUBOR +2,30
• Rendelkezésre tartási jutalék: 0,10%
• Szerződéskötési díj: egyszeri 0,5%
2. A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a kölcsönszerződés megkötésére a K&H
Bank Zrt-vel.
280/2015. (XII.16.) Kt. határozat:
1. A Képviselő-testület hozzájárul a településrendezési eszközök felülvizsgálatának és az aktualizálás ütemezésének 2016. évre történő módosításához.
2. Fentiekre már betervezett, de még el nem költött
15 millió forint a 2016. évi költségvetésbe eredeti
előirányzatként kerül betervezésre.
281/2015. (XII.16.) Kt. határozat:
A Képviselő-testület tudomásul veszi a 2015. évről
szóló ingatlanforgalmazási beszámolót.
282/2015. (XII.16.) Kt. határozat:
A Képviselő-testület hozzájárul „településfejlesztési
céllal (a település közigazgatási határára véderdőtelepítés lehetőségének biztosítása érdekében)” – a
Veresegyház külterület, 014/54 hrsz-ú, 1036 m2 területű, szántó művelési ágú ingatlan megvásárlásához
Bellák Györgynétől 300 Ft/m2, 310 800 Ft vételáron,
az „ingatlan beszerzés eredeti előirányzat” terhére.
283/2015. (XII.16.) Kt. határozat:
1. A Képviselő-testület szándékában áll megvásárolni a Veresegyház 0116 hrsz-ú 8867 m2 nagyságú, és a 0117/2 hrsz-ú, 1 ha 5200 m2 nagyságú
ingatlanokat.
2. A képviselő-testület a vételárra vonatkozó ajánlatát 158 693 000 Ft-ban adja meg.
3. Az ingatlanok vételárának megfizetése az alábbiak szerint történne:
a szerződéskötéskor 58 693 000 Ft, 2016. március 20-ig 100 000 000 Ft
284/2015. (XII.16.) Kt. határozat:
1. A Képviselő-testület a Veresegyház belterület
691 hrsz.-ú (természetben: Veresegyház, Ráday
utca 36/a szám alatti) ingatlan „tulajdoni részének térítésmentes önkormányzati tulajdonba
adásáról szóló 1042/2011. (III.10.) számú Kormányhatározatban foglaltakat tudomásul vette,
a részére térítésmentesen átadott” ingatlanhányadot elfogadta.
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2. A Képviselő-testület a Veresegyház 691 hrsz.-ú
ingatlan „tulajdoni részének térítésmentes önkor mányzati tulajdonba adásáról” szóló, 2011.
május 20-án aláírt „Megállapodás”-ban vállalt
kötelezettségének megfelelően nyilatkozik:
• az ingatlan birtokbaadásáról szóló jegyzőkönyvben foglaltaknak megfelelően a szükséges havária intézkedéseket már 2011-ben megtettük, az
életveszélyes állapotban lévő, elhanyagolt épület
bontása és az ingatlan területén illegálisan elhelyezett hulladék elszállítása megtörtént, illetve
folyamatosan megtörténik;
• a szomszédos ingatlant veszélyeztető kiszáradt
fa kivágása megtörtént.
285/2015. (XII.16.) Kt. határozat:
A Képviselő-testület hozzájárul a Kinizsi u. – Ady
E. u. csomóponttól a Tópart u-i csatakozásig megépített DN 225 KPE 10 bar nyomású 258 fm hosszú
nyomóvezeték Magyar Állam tulajdonába történő
átadásához. A víznyomó vezeték beruházási értéke nettó 14 949 500 Ft.
286/2015. (XII.16.) Kt. határozat:
A Képviselő-testület 12 M Ft áthidaló kölcsönt biztosít Erdőkertes Község Önkormányzata részére 2015.
december 18-tól 2016. január 16-ig tartó időszakra.
287/2015. (XII.16.) Kt. határozat:
A Képviselő-testület a Kanadai-Magyar Hokiklub
Sport Egyesület részére 1 573 000 Ft többlet támogatást biztosít a költségvetésben tervezett államháztartáson kívüli adott működési támogatások terhére.
288/2015. (XII.16.) Kt. határozat:
1. A Képviselő-testület hozzájárul a 196/2014.
(X.9.) Kt. határozatában Sáró Önkormányzata
részére szoborépítéshez nyújtott 4000 euro támogatásnak az iskola bővítéséhez történő felhasználásához.
2. A Képviselő-testület az eredeti határozatban
megjelölt 2,5 MFt helyett fenti összeget biztosítja Sáró Önkormányzata részére.
289/2015. (XII.16.) Kt. határozat:
A Képviselő-testület a lejárt határidejű határozatokról készült beszámolót elfogadja.
290/2015. (XII.16.) Kt. határozat:
A Képviselő-testület elfogadja a két ülés között történt eseményekről szóló tájékoztatót.
291/2015. (XII.16.) Kt. határozat:
A Képviselő-testület a 2016. évi költségvetés beruházási előirányzatából a Lévai úti Óvoda bővítésére
és felújítására biztosított bruttó 177 800 000 Ft fedezetet megemeli bruttó 189 344 723 Ft-ra.
292/2015. (XII.16.) Kt. határozat:
A Képviselő-testület a „Lévai úti Óvoda bővítése és
felújítása” tárgyú hirdetmény nélküli tárgyalásos
közbeszerzési eljárásban:
A JUKO Építőipari és Szolgáltató Kft. és a Veresmester ingatlanfejlesztő Kft. mint közös ajánlattevők
ajánlatát, a Magnol-127 Kft. ajánlatát és a Sasad Építő Kft. ajánlatát egyaránt érvényesnek, a lefolytatott
közbeszerzési eljárást eredményesnek nyilvánítja.
Az eljárás nyertesének a JUKO Építőipari és Szolgáltató Kft. és a Veresmester ingatlanfejlesztő Kft.
mint közös ajánlattevők ajánlatát hirdeti ki bruttó
189 344 723 Ft-os ajánlati árral.
293/2015. (XII.16.) Kt. határozat:
A Képviselő-testület a 2016. évi költségvetés beruházási előirányzatából a Széchenyi téri Óvoda bővítésére biztosított bruttó 190 000 000 Ft fedezetet
megemeli bruttó 190 237 561 Ft-ra.

293/2015. (XII.16.) Kt. határozat:
A Képviselő-testület a „Széchenyi téri Óvoda bővítése 3 foglalkoztatóval” tárgyú hirdetmény nélküli tárgyalásos közbeszerzési eljárásban:
1. A GOMÉP Ipari és Kereskedelmi Kft., a Patina
Építő Zrt. és a Sasad Építő Kft. ajánlatát egyaránt érvényesnek, a lefolytatott közbeszerzési
eljárást eredményesnek nyilvánítja.
2. Az eljárás nyertesének a GOMÉP Ipari és Kereskedelmi Kft. ajánlatát hirdeti ki bruttó 190 237 561
Ft-os ajánlati árral.
294/2015. (XII.16.) Kt. határozat:
A Képviselő-testület 2015. december 31-én az alábbi városi kitüntetéseket adományozza:
Pro Urbe Díj odaítélésére:
• Kovássy Eszter humánpolitikai igazgató, GE
Lévai úti üzeme
Vankó István Kisközösség Létrehozásáért Díj odaítélésére:
• Nagy Csilla művelődés szervező
• Gecsei Enikő művészeti vezető
Bellai János Testnevelés és Sport Díj odaítélésére:
• Bordás Annamária kick-boksz világbajnok
• Kerstner Róbert judo világbajnok
• Vajkovics Ferenc triatlon, duatlon, aquatlon
többszörös magyar bajnok
• kenu férfi kölyökváltó országos bajnokok
295/2015. (XII.21.) Kt. határozat:
1. A Képviselő-testület a Polgári Törvénykönyvről
szóló 2013. évi V. törvény 198. §-a alapján elrendeli a Veresegyházi Városfejlesztő Korlátolt Felelősségű Társaságnak (székhelye: 2112 Veresegyház, Fő út 45-47.) törzstőkéjének pénzbeli
vagyoni hozzájárulással történő felemelését.
A törzstőke-emelés mértéke 31 737 000 Ft.
A törzstőke-emelést teljes mértékében pénzbeli
vagyoni hozzájárulásként kell teljesíteni.
A törzstőke-emelést Veresegyház Város Önkormányzata teljesíti 100%-os részvételi arányban –
lévén Veresegyház Város Önkormányzata a Társaság egyetlen tagja. A törzstőke-emelést banki
átutalással kell teljesíteni legkésőbb 2015. év december hónap 30. napjáig a Társaság OTP Bank
Nyrt-nél vezetett 11742568-20000181-00000000
pénzforgalmi jelzőszámú bankszámlájára.

A törzstőke-emeléssel a Társaság törzstőkéje
38 367 000 Ft-ra emelkedik.
2. A Képviselő-testület elfogadja a Társaság Alapító
okiratának a fenti 1. pontban foglalt döntéssel
összefüggő, 2015. év december hónap 21. napján
hatályba lépő módosítását és felhatalmazza a Polgármestert az egységes szerkezetbe foglalt Alapító
okirat aláírására.
3. A képviselő-testület megbízza Dr. Papp Dávid
József egyéni ügyvédet, hogy a Társaságot a cégváltozásbejegyzési eljárásban a Budapest Környéki Törvényszék Cégbírósága és az Igazságügyi Minisztérium Céginformációs és az Elektronikus Cégeljárásban Közreműködő Szolgálata előtt teljes jogkörrel képviselje.
296/2015. (XII.21.) Kt. határozat:
1. A Képviselő-testület a 100/2014. (VII.3.) Kt. határozat alapján felvett és a 230/2014. (XII.10.) Kt.
határozattal módosított 100 M Ft kölcsön visszafizetési határidejét 2014.12.31-ről 2015.12.31-re
módosítja.
2. A képviselő-testület a 173/2015. (VII.10.) Kt. határozat alapján felvett 300 M Ft kölcsön visszafizetési
határidejét 2015. 09. 20-ról 2015.12.31-re módosítja.
3. A képviselő-testület a 201/2015. (IX.8.) Kt. határozat alapján felvett 100 M Ft kölcsön visszafizetési határidejét 2015.09.18-ról 2015.12.31-re
módosítja.
297/2015. (XII.21.) Kt. határozat:
A Képviselő-testület 600 000 000 Ft keretösszegű
folyószámlahitel igénybevételéről dönt az alábbi
feltételekkel: Folyósítás ideje: 2016. 01.04. ,Hitel
lejárata: 2016. év utolsó banki napja; Kamat: 1 havi
BUBOR +2,30; Rendelkezésre tartási jutalék: 0,1%;
Szerződéskötési díj: 0 Ft
A Képviselő-testület a fizetési számlához kapcsolódó
1 000 000 000 Ft keretösszegű rulírozó kölcsönszerződés megkötéséről, döntött az alábbi feltételekkel:
Futamidő: a kölcsönszerződés megkötésének
napjától a 2016. naptári év utolsó banki napjáig.
Kamat:1 havi BUBOR +2,30
Rendelkezésre tartási jutalék: 0,10%
Szerződéskötési díj: egyszeri 0,5%
A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a
kölcsönszerződés megkötésére a K & H Bank Zrt-vel.

TÁJÉKOZTATÓ A JÉGEN TARTÓZKODÁS SZABÁLYAIRÓL
A szabad vizek jegén való tartózkodás és sportolás komoly veszélyeket rejthet magában. Sokszor az emberek felelőtlen viselkedésének és a
jég tulajdonságának nem megfelelő ismerete miatt következnek be a balesetek.

•
•

A hatályos jogi szabályozás – a szabad vízen
való tartózkodás alapvető szabályairól szóló
46/2001. (XII. 27.) BM rendelet – értelmében:
„A szabad vizek jegén tartózkodni csak akkor
szabad, ha a jég kellő szilárdságú, nem olvad,
illetve nem mozog.
Tilos a szabad vizek jegén tartózkodni: éjszaka és korlátozott látási viszonyok között; járművel, a biztonságos munkavégzés kivételével; kikötők és veszteglőhelyek területén; folyókon és azok mellékágain.”
NÉHÁNY FONTOS TANÁCS:
• A jégen mindenki csak saját felelősségére
tartózkodhat, jégre lépés előtt vizsgálja meg
annak minőségét;
• A gyakorlati tapasztalatok alapján az állóvizek
jege akkor tekinthető kellő szilárdságúnak, ha
vastagsága eléri, vagy meghaladja a 12 cm-t;
• Legalább ketten, optimális esetben hárman
együtt sportoljanak, így tudnak egymásra figyelni;
• Ha gyanús ropogást, recsegést hall, azonnal
feküdjön minél nagyobb testfelülettel a jégre

2016. január

•
•

•
•

és próbálja meg a legközelebbi biztos pontot
hason csúszva elérni;
Beszakadás esetén igyekezzen kerülni a felesleges mozdulatokat, mert további jégbeszakadások történhetnek;
Óvatosan kezdjen mások mentésébe, nehogy
a saját életét is veszélybe sodorja!
Lehetőség szerint hívjon azonnal segítséget és
a mentést végző személyt kötelekkel, társakkal biztosítsa;
Ha más eszköz nincs, egy hosszú, de erős
ágat, vagy akár ruhadarabot nyújtson a jégbeszakadtnak. Ha többen vannak, egymás lábát
fogva – mint egy hason fekvő lánc – segíthetnek;
Miután partot ért, azonnal menjen meleg
helyre, szárítkozzon meg, testét törölje szárazra és igyon minél hamarabb meleg italt;
A jeges vízből mentett embert ne vigye azonnal meleg helyre, előbb dörzsöléssel próbálja
a vérkeringését beindítani, természetesen előzőleg a jeges ruházatától meg kell szabadítani.
Az ilyen személyt minden esetben orvosi ellátásban kell részesíteni.

Kérjük a lakosságot, hogy a balesetek elkerülése érdekében tartsák be a jégen való tartózkodás szabályait és fogadják meg a hatósági
ajánlásokat!
Polgármesteri Hivatal Veresegyház
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AZ ÉV VÉGI ÜNNEPSÉG KITÜNTETETTJEI

A hagyományoknak megfelelően december 31-én került megrendezésre a Mézesvölgyi Iskolában Veresegyház évzáró ünnepsége. Pásztor Béla polgármester értékelő, összefoglaló és a 2016-os terveket ismertető
beszédét megelőzően az ünnepi műsorban fellépett Valter Bianka, Elekesné Bellai Klára, Nagy Éva Cecília.
Ez alkalomból városi kitüntetések átadására is sor került, majd a programot és az évet a már megszokott
módon Horváth Ferenc rímbe szedett újévi köszöntője és az Il silenzio zárta Iványi Álmos előadásában.

Gecsey Enikő

Nagy Csilla

művészeti vezető
(Vankó István Kisközösség Teremtéséért Díj)

művelődésszervező
(Vankó István Kisközösség Teremtéséért Díj)

Vajkovics Ferenc
sportoló
(Bellai János Testnevelési és Sport Díj)

humánpolitikai igazgató (GE)
(Pro Urbe Díj)

Kerstner Róbert

3×200 méteres Kenu Kölyökváltó

sportoló
(Bellai János Testnevelési és Sport Díj)

Bagyánszki Kristóf, Prehoda Levente, Juhász András
(Bellai János Testnevelési és Sport Díj)
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Bordás Annamária

Kovássy Eszter

sportoló
(Bellai János Testnevelési és Sport Díj)

Pulai Margit
(Polgármesteri elismerés)

Törökné Sipos Magdolna

Dr. Szász László

Bihercz László

Hérmán Imre

(Polgármesteri elismerés)

(Polgármesteri elismerés)

(Polgármesteri elismerés)

(Polgármesteri elismerés)

Soltész Imréné

Szabó László

Venyige Sándor és Zorgel Enikő

(Polgármesteri elismerés)

(Polgármesteri elismerés)

(Polgármesteri elismerés)
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Önkormányzat
Veresegyház új főállású alpolgármestere:

INTERJÚ

CSERHÁTI FERENC
2016. január 1-jétől új főállású alpolgármestere van a városnak, a korábban megüresedett tisztség
betöltésére Pásztor Béla polgármester úr Cserháti Ferencet, a Pályázati- Beruházási- és Vagyongazdálkodási Osztályvezetőjét kérte fel. Az új főállású alpolgármesterrel beszélgettünk.
Alpolgármester úr, bár sokan láthatták önt a
beruházásokkal kapcsolatos városi televíziós
nyilatkozatai kapcsán, mégis a lakosság többsége számára tulajdonképpen alig ismert,
kérem, meséljen pályafutásáról.
Valóban így van, eddigi munkaköröm nem indokolta, hogy a széles nyilvánosság előtt ismertté váljak. Nem is vagyok tősgyökeres veresegyházi, igazi pesti gyerekként a Ferencvárosban nőttem fel. Középiskolámat is a fővárosban végeztem hídépítő technikusként.

Műszaki és fejlesztési érdeklődésemnek is köszönhetően kerültem a debreceni egyetemre, a
mai napig is ez az egyik, amit a legjobb dolognak tartok az életemben, hogy nem Budapesten
diplomáztam. Ráláthattam a vidék-, és a vidékfejlesztés problémáira, mivel Debrecenben terület és településfejlesztő geográfusként diplomáztam és itt is helyezkedtem el az Északalföldi Regionális Fejlesztési Ügynökségnél.
Ráadásul a munkahelynek köszönhetően megismerkedhettem a feleségemmel is 2001-ben,
akivel az Ügynökségnél együtt dolgoztunk. Ő
igazi hajdú-bihari lány, mai napig nagyon jó
kapcsolatban vagyunk az ottani rokonokkal és
ismerősökkel.
Mi volt az oka, hogy visszaköltöztek Budapestre?
A nejem kapott a fővárosban munkát és ennek
hatására költöztünk. Én a Miniszterelnökséghez
tartozó Területfejlesztési Hivatalban, majd a központi államigazgatás többféle fejlesztési részlegein dolgozhattam, mígnem 2008-ban megszületett
Áron fiunk és úgy gondoltam, hogy fiunkat nem
nagyvárosi környezetben tudjuk jól felnevelni,
ezért javasoltam otthon, hogy keressünk a főváros környezetében, az agglomerációban olyan települést, amely kellően fejlett, ám csendes vidéki
volta mégis békés otthont nyújthat nekünk. Feleségem először nem igazán lelkesedett az ötletért,
de aztán egy napon úgy állított haza, hogy „jó, ha
már költözünk, akkor Veresegyház”.

Miért éppen Veresegyház?
Mindenképpen cél volt, hogy az M3-as autópályához közel legyünk, hiszen a hajdúsági utazásoknál ez előny, másrészt pedig csupa jót hallottunk a nevezetességeiről: a korábbi asszonykórusról, a Medveotthonról és bizony a polgármesteréről. Megfelelőek voltak az ingatlanárak, sokat
számított a döntésnél a Misszió megléte, de leginkább az ragadott meg minket, hogy mennyire
befogadó és jó hangulatú közösségre leltünk.
Hogyan lett a polgármester úr munkatársa?
Második fiam születését követően 2010 őszén
kértem egy időpontot az általam addig személyesen alig ismert városvezetőtől, elmondtam, hogy
milyen tapasztalatokkal rendelkezem és felajánlottam segítségemet a városnak. Hosszasan beszélgettünk és meg kell, hogy mondjam, már
akkor éreztem, hogy egy hullámhosszon vagyunk, jó munkakapcsolat alakult ki köztünk. Ez
a mai napig így van. Következő év januárjában álltam munkába, előbb a pályázatokkal és közbeszerzésekkel kapcsolatos területet, majd az összevonást követően a beruházási területet is irányíthattam osztályvezetőként. Kihívásokkal teli, sok
munkát és feladatot adó környezetbe kerültem,
ahol nagyon jó munkatársakkal dolgozhatok.

Meglepte a felkérés az alpolgármesteri tisztségre?
Én nem jelentkeztem. A polgármester úr egy alkalommal behívott a szobájába és felkért a feladatra. Úgy vélem, az, hogy azt gondolta, hogy
ebben a felállásban jobban tudom segíteni Veresegyház fejlődését, rendkívül megtisztelő. Rövid
gondolkodás után mondtam igent. Azért vállaltam el, mert van bennem tettrekészség, a feladat pedig nagyon nagy kihívást és rengeteg-rengeteg tanulási lehetőséget jelent. Olyan rutin, felhalmozott tudás és tapasztalat van Pásztor Béla
mögött, ami páratlan az országban. Nagy lehetőség a tanulásra, ha mellette dolgozhatok.
Mik lesznek a feladatai?
Egy átmeneti időszakig, amíg az utódom munkába áll a beruházási osztályon, párhuzamosan
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viszem azt is. De ezt követően is elsősorban a
beruházások fognak a munkám homlokterében
állni, ám a pénzügyi és építésügyi területekkel
és az intézményrendszerünkkel való foglalkozás is nagyon érdekel. Én úgy vélem, hogy a
polgármester úr tehermentesítését, segítését
elsősorban a döntések előkészítésével, majd a
végrehajtás felügyeletével tudom megoldani.
Számomra ez maximálisan elfogadható.
Nem zavarja, hogy ilyen magas tisztségben
nem ön dönt majd stratégiai kérdésekben?
Az dönt, akinél a kasszakulcs van. Ez természetes, Veresegyházon bevált gyakorlat, nincs ezzel
semmi probléma. Magam nem csinálok presztízskérdést sem ebből, sem abból, hogy milyen,
akár pénzügyi aláírási jogosultságom lesz. Nyilván én helyettesítem majd adott esetben a polgármester urat ilyen, és néha reprezentációs
téren is, de a legfontosabb, hogy az ő munkáját
tudjam támogatni.
Mik azok a területek, ahol előrelépést tervez
az első hónapokban?
A Polgármesteri Hivatal esetében át kell néznünk a struktúrát, hogy hogyan lehetünk a mindennapi munkában operatívabbak, gyorsabbak
és hatékonyabbak. A fejlesztések mellett nagyobb figyelmet szeretnék szánni az épületeink
felújításaira és erősíteni szeretném a vagyongazdálkodási adminisztrációt, ugyanis a város nagyon komoly vagyonnal rendelkezik (többek
közt ingatlanokkal, földekkel, erdőkkel stb.),
amelyek hatékonyabb felhasználásában nagyon
komoly potenciált látok még. Hosszú távon pedig az az álmom, hogy segíthetem a fiataljaink
számára még jobban élhetővé, szerethetővé
tenni a várost, a szükséges sportolási, oktatási
és szórakozási infrastrukturális fejlesztések segítésével. Egy ilyen csodálatos város, mint Veresegyház esetében mindez nagyon megtisztelő
lehetőség számomra.
KOVÁCS PÉTER
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Önkormányzat
TÁJÉKOZTATÓ
Tájékoztatom a Tisztelt Lakosságot, hogy a jövedéki
adóról és a jövedéki termékek forgalmazásának
különös szabályairól szóló 2003. évi CXXVII.
törvény 2016. január 1-jétől módosításra került.
A magánfőzés (saját fogyasztásra történő házi
párlatfőzés sajt tulajdonú desztilláló-berendezésen)
szabályozása több tekintetében változik.
A magánfőzéshez továbbra sem kell engedélyt kérni, de a magánfőzésre szolgáló desztilláló-berendezést a tulajdonszerzést
követő 15 napon belül, illetve amennyiben a berendezés megszerzése 2015. január 1-jét megelőzően történt, 2015. január 15ig kellett bejelenteni a lakóhely szerinti önkormányzati adóhatósághoz. A bejelentésben a nevet, lakcímet, adóazonosító jelet, a
tulajdonszerzés időpontját és a desztilláló-berendezés űrtar talmát kell megadni, továbbá a berendezés tárolásának, használatának helyét is, ha az eltér a magánfőző lakcímétől.
A saját fogyasztás céljából előállított magánfőzött párlat adómentessége 2015. január 1-jétől megszűnt, és amenynyiben tárgyévben a magánfőző állít elő párlatot, 1000 forint/év átalányadófizetési kötelezettsége keletkezik. 2015. évről a magánfőzés utáni
adóbevallást az átalányadó-fizetési kötelezettséggel együtt, 2016.
január 15-ig még az Adóügyi irodához kell teljesíteni.
A bevallási nyomtatványon nyilatkozni kell a lepárlásra előkészített gyümölcs eredetéről. Amennyiben a magánfőző tárgyévben nem állított elő párlatot a berendezésen, nem keletkezik
adóbevallási és adófizetési kötelezettsége.
2016. évtől a tárgyévben előállítani tervezett magánfőzött párlat
előállításához az előállítást megelőzően párlat adójegyet kell beszerezni a vámhatóságtól*. A párlat adójegy a beszerző magánfőzőt egy liter magánfőzött párlat tárgyévi előállítására jogosítja.
A párlat adójegy 700 forint értéket képvisel, egy liter 42 térfogatszázalékos tényleges alkoholtartalmú párlat adótartalmát figyelembe véve.
A magánfőző tárgyévi első beszerzéskor legalább 5 párlat adójegyet szerez be és tárgyévben legfeljebb 86 darab párlat adójegyet szerezhet be és legfeljebb ennek megfelelő mennyiségű
párlatot állíthat elő. Ha a magánfőző a párlat adójeggyel megfizetett adójú párlatmennyiségnél több párlatot állít elő, akkor a
tárgyév végéig be kell szereznie a többletmennyiség utáni párlat
adójegyeket a vámhatóságtól azzal, hogy az éves mennyiségi korlátot ilyen esetben sem lehet túllépni.
A mennyiségi korlát túllépése esetén haladéktalanul bejelentést
kell tenni a vámhatósághoz és a párlatot a vámhatósággal egyeztetett módon meg kell semmisíteni.
A bejelentés, az adóbevallás letölthető a www.veresegyhaz.hu
oldalról, polgármesteri hivatal letölthető dokumentumok adóbevalláshoz szükséges formanyomtatványok.
* Párlat adójegy megrendelése: nav.gov.hu oldalról letöltendő
NAV_J27-es elektronikus nyomtatványon igényelhető. Az igénylés beküldhető ügyfélkapun keresztül, vagy papír alapon a lakóhely szerinti illetékes Vámhatósághoz. Illetékes Vámhatóság:
NAV Pest Megyei Vám- és Pénzügyőri Igazgatósága 2601 Vác,
Pf.: 269
A nyomtatvány és a részletes útmutató elérhető a www.veresegyhaz.hu oldalon is, ugyanezen tájékoztatóban lévő linkre
kattintva. Ezen felül tájékoztatást és segítséget az Adóügyi Irodától kérhet ügyfélfogadási napokon személyesen vagy a
28 588 617-es telefonszámon.
GARAI TAMÁS
JEGYZŐ
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Virágos, tiszta porta 2015
December 20-án vehették át emléklapjukat a 2015-ös Virágos, tiszta porta
verseny nyertesei. Az elmúlt évben
nem kevesebben, mint 1990-en részesültek az elismerésben, a város utcáit
végigjáró bizottság ennyi, átlagnál
szebben, gondozottabban tartott házat,
por tát, virágoskertet talált Veresegyházon. Külön örvendetes, hogy az évrőlévre növekvő díjazottak közül 570-en
voltak, akik első ízben nyerték el a kitüntetést. Ők az oklevél mellett egy emlékplakettel is gazdagodhattak.
Gratulálunk a díjazottaknak és köszönjük, hogy ily módon is hozzájárulnak városunk szebbé tételéhez!

KÖSZÖNET NYILVÁNÍTÁS
Köszönöm mindazoknak, akik férjemet, Kelemen Istvánt
elkísérték utolsó útjára, gyászomban bármely módon
osztoztak, részvétükkel mellettem álltak.
Kelemenné Boross Zsuzsa
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Közélet
INTERJÚ BERZE LAJOSSAL, A KÖLCSEY FERENC VÁROSI KÖNYVTÁR IGAZGATÓJÁVAL

„Legyen a városhoz méltó a könyvtár”
Hogyan értékeli a könyvtár elmúlt évét, mennyiben sikerült az előzetesen tervezett fejlesztéseket
végigvinni?
Örökérvényű igazság, hogy „ember tervez, Isten
végez”, s ez az igazság a könyvtárosokat sem kerülheti el. 2015 volt az első olyan időszakom a könyvtárban, amikor az év eleji költségvetési tervezéstől
kezdve az év végi nyitva tartásig bezárólag részese,
részben alakítója lehettem a mindennapoknak, és
tudatosan készültem arra, hogy az élet nagyon átírhatja az általam elképzelt forgatókönyvet. Valóban,
sok olyan nehézség adódott az év során, amit nem
láthattunk előre, de elmondhatom, hogy mind a
fenntartótól, mind a társintézmények vezetőitől és
munkatársaitól, sőt maguktól az olvasóinktól is
rengeteg segítséget, támogatást és türelmet kaptunk
ahhoz, hogy ezeket a nehézségeket megoldjuk.
Mindez nem ment volna munkatársaim profizmusa, kreativitása és áldozatkészsége nélkül sem.
A napi rutin mellett – kölcsönzés, tájékoztatás, állománygyarapítás stb. – volt néhány kiemelt feladatunk is 2015-re. Az egyik a könyvtári terekben
tapasztalható zsúfoltság enyhítése volt. Az év során
a felnőtt részleg állományából raktárba vontunk vissza
közel 5000 olyan kötetet, amelyet az elmúlt 5-6
évben nem, vagy csak egyszer kölcsönöztek. Ebből
sajnos egyenesen következett, hogy „elfogytak” a
raktári tereink. Ez ügyben a GAMESZ és a központi
iskola vezetői siettek segítségünkre azzal, hogy
megkaphattuk az iskola már nem használt könyvespolcait, amelyekkel mintegy 30-35 folyóméternyi
helyet sikerült nyernünk a raktárakban. A munkát
idén folytatjuk.
A másik komoly feladat az informatikai biztonság,
és a korszerűbb szolgáltatási feltételek megteremtése volt. Ebből a szempontból erős lemaradásban
voltunk, pl. a könyvtár által használt SZIKLA-21
program egy elöregedett PC-n, mindenféle védelem
nélkül üzemelt, ami komoly aggályokra adott okot.
Örömmel mondhatom, hogy mára a rendszerünk
egy korszerű, tűzfallal, felügyeleti rendszerrel és
szünetmentes tápegységgel ellátott szerveren fut.
Az év végére sikerült kialakítani a helyismereti
gyűjtemény digitalizált és digitalizálható részének
rendszerezett tárolását segítő adatbázist is, továbbá
a munkatársak is olyan gépeken végezhetik munkájukat, amelyeken megfelelő operációs rendszer,
irodai szoftvercsomag és vírusvédelem van telepítve.
A harmadik komoly feladatunk a város kulturális
vérkeringésébe való visszatérés volt. Az elmúlt időszakban a könyvtár kicsit partvonalon kívül rekedt,
kevéssé tudott részt venni abban a pezsgő kulturális életben, ami annyira jellemző Veresegyházra. Azt hiszem, talán ezen a területen sikerült a
leglátványosabb előrelépést megtennünk, de azt is
tudjuk, ezek még csak a kezdeti lépések egy végtelen úton.

Hogyan változott az olvasók összetétele és létszáma 2015-ben?
Az éves statisztika elkészítése még folyamatban van,
így pontos számokkal nem szolgálhatok. Az viszont
elmondható, hogy sem a létszám, sem a korosztályi
összetétel nem változott számottevően az elmúlt
évekhez viszonyítva. Ennek több oka is van, egyrészt
a megváltozott olvasási, információszerzési szokások, másrészt a könyvtárhoz való hozzáférés korlátos volta. Ez utóbbin igyekszünk javítani. Nagy
öröm, hogy beiratkozott olvasóink fele 14 év alatti.
Bízunk benne, hogy ha a városban felépül egy középfokú oktatási intézmény, úgy az oda beiratkozó
fiatalok közül is sokan veszik majd igénybe szolgáltatásainkat. Felnőtt olvasóink korosztályi megoszlása nagyjából egyenletes, nem lehet azt mondani,
hogy sokkal több nyugdíjas járna könyvtárba, mint
aktív dolgozó. Szeretnénk, ha a nagykorú lakosság is
magasabb számban iratkozna be hozzánk. Ennek
érdekében igyekszünk a könyvtárral szemben támasztott igényeiket, elvárásaikat a jövőben több lépcsőben felmérni, hogy úgy alakíthassuk szolgáltatásainkat és állományunkat, hogy az számukra is
vonzóbb legyen.
Nagy sikerű előadássorozatokat tartottak 2015ben (irodalmi és történelmi). Jól érzékeljük a
növekvő érdeklődést, és mik a terveik ezek terén
2016-ra?
Igen, e rendezvények iránt folyamatosan növekedett
az érdeklődés, köszönhetően a két fantasztikus előadónak, Dr. Németh Imrének és Antalffy Péternek.
Előadásaikat összesen mintegy 250 érdeklődő hallgatta meg. A visszajelzések alapján a közönség
örömmel jött el esténként hozzánk, s élvezettel töltött itt másfél-két órát. Jó érzést volt látni, ahogy alkalomról alkalomra formálódott kis közösséggé azok
tábora, akik megtiszteltek bennünket jelenlétükkel.
S nem csak eljöttek, de néhányan már részt is vettek
az előkészületekben. Egyikük például a székek, asztalok ki- és visszahordásában segített, másikuk pénzadománnyal járult hozzá a vendéglátás költségeihez.
El kell mondanom azt is, hogy az önkormányzati
óvodába járó nagycsoportosoknak is szerveztünk
meseműsort, ahol közel 240 csemete hallgatta meg
Pamacs kutya és barátai történetét.
Ez évben igyekszünk színesíteni a könyvtári rendezvények palettáját. A tavaly megkezdett Veresi
Irodalmi Esték keretében látjuk vendégül januárban Horváth Lajost, s egy hónapra rá reményeink
szerint Horváth Ferencet is. Hallhatunk majd előadást Farkas Zsolttól és persze Dr. Németh Imrétől
is. Szeretnénk, ha a városban élő és alkotó ifjabb és
idősebb amatőr írók, költők is bemutatkozhatnának az érdeklődőknek. Szintén folytatódik Antalffy
Péter sorozata. Idén is legalább olyan szédítő utazásokat tehetünk majd segítségével térben és időben,
mint ahogyan arra 2015-ben lehetőségünk volt.
Tervezzük egy másik történelmi jellegű előadássorozat útnak indítását is, amely a „Híres magyar nők
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életének legendái” címet viseli, s olyan neves nőalakok életét ismerhetjük meg belőle, mint Meráni
Gertrúd, Báthory Erzsébet vagy Déryné Széppataki
Róza, hogy csak néhány ismert nevet említsek a sok
közül. Fentiek mellett szeretnénk meghívni néhány
neves, a családi élet és a házasság kérdéseivel, valamint néprajzi témákkal foglalkozó előadót is.
Végül, de nem utolsó sorban, nagyon szeretnénk az
idősebb korosztály számára egy internet tanfolyamot is megszervezni, ahol megtanulhatják azon
programok használatát – elektronikus levelezés, közösségi oldalak, beszélgető programok (pl. Skype)
– amelyek segítségével intenzívebb társasági, társadalmi életet élhetnek.
Mit tart a könyvtár esetében a legsürgősebben
megoldandó gondnak és kérem, meséljen 2016os terveikről!
A legsürgősebb? A gyermekrészleg fűtésének megjavítása, mivel jelenleg abban a helyiségben csak
16-17 fok van, ami lehetetlenné teszi, hogy a gyerekek hosszabb ideig tartózkodjanak ott, de Erika néni, a gyerekkönyvtáros egészségének is árt, ha ilyen
hidegben kell dolgoznia.
A legnagyobb gondunk azonban az elhelyezés, a
könyvtári célra alkalmas épület hiánya. Jelenleg alig
negyed akkora alapterülettel rendelkezünk, mint
azt a szakértő hazai és nemzetközi szervezetek
ajánlásai egy ekkora város számára optimálisnak
tartanak. De nem csak a terek szűkössége, hanem
a kialakítása is lehetetlenné teszi a színvonalas
könyvtári, kulturális és közösségi tevékenységek
megszervezését, megvalósítását. Sőt, a mozgásukban korlátozottaknak, vagy a babakocsis kismamáknak még a könyvtár megközelítése is komoly
gondot jelent. Polgármester úr és a város vezetése
is ismeri ezt a problémát, s megkezdődött a közös
gondolkodás a megoldási lehetőségekről.
Feladatunk idén is sok lesz. A fentebb ismertetett
rendezvények megszervezésével szeretnénk tovább
lépni a múlt évben megkezdett úton, és lassan a
város ismert és elismert kulturális helyszínévé
válni. Ez biztosan nem egy év munkája lesz, de
2016-ban is sok feladatot fog adni számunkra. Bízunk abban, hogy a közönségből kialakult közösség tovább gyarapszik az év folyamán.
Szeretnénk azok számára is elérhetővé válni, akik
nem a városban tanulnak, dolgoznak, így januártól
heti két napon 1-1 órával meghosszabbítjuk nyitva
tartásunkat. Ha a létszámunk ezt újra megengedi,
akkor e „hosszú” napok száma is bővülni fog.
A kimondottan gyakorlati feladatok közül az egyik
legfontosabb, hogy folytassuk az olvasói terek zsúfoltságának csökkentését. Idén a gyermekrészleg és
a kézikönyvtár kerül sorra. E mellett el kell kezdenünk a helyismereti gyűjtemény digitalizálását, a
digitális dokumentumok dokumentumszerverre
töltését. S mindezt persze a nyolc órát kitöltő napi
rutin, a kölcsönzés, gyarapítás, katalogizálás, selejtezés mellett. Ez utóbbi különösen fontos, mivel szabad helyünk már alig-alig van.
KOVÁCS PÉTER
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Sokan vettek részt az ünnepi programokon

Idén is két Mikulás érkezett a Fő térre december 5-én

Ricsi bohóc és rajongói

Az első találkozás

Az E
a Ga
és a

A Répa Retek Mogyoró Együttes szánkózva énekelt
a gyerekekkel

A Medveotthon állatsimogatója a Fő téren

Karácsonyi ünnep a Medveotthonban
A kicsik betlehemi műsora
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Veresi Ünnepek
A betlehemi lángot ünnepi műsorral fogadta Veresegyház.
A rendezvényen Kosik József alpolgármester mondott beszédet.

Betlehem lángjának átvétele

Pásztor Béla polgármester úr ünnepi beszéde
a Mindenki Karácsonyán

A Tündérkék Balettcsoport manói

Ezerkincs Hastánccsoporton kívül az ünnepi műsorban fellépett még
audeamus Kórus, Színskála Stúdió, Jóföldi Balázs, Földvári Sándor
az EGYMI Iskola táncosai

A Veresi Xmas Band és kórusa

A Veresegyházi Hagyományőrző Népi Együttes
regölése

Népdalkör citerakísérettel
a Veresi Betlehem programjában
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VERESEGYHÁZ KATONAI HAGYOMÁNYŐRZŐ EGYESÜLET

A legkorhűbbek közé tartozunk
Komoly szakmai elismerésben részesült decemberben a Veresegyház Katonai Hagyományőrző Egyesület: az eredeti napóleoni
csata 210. évfordulóján megrendezett austerlitzi hagyományőrző csatában a veresiek
vezénylése alatt vett részt a mintegy 40 fős
magyar kontingens. Mint azt az egyesület
vezetőjétől, Vastag Andrástól megtudtuk,
mindez annak a szakmai munkának és több
éves fejlesztési programnak az eredménye,
amelyet az elmúlt évtizedben maga mögött
tudott az egyesület.
Austerlitzben egyébként 1500 hagyományőrző vett részt a világ minden tájáról és alapkövetelmény volt, hogy a csatában részt vevők öltözete, mozgása és harcmodora a legapróbb részletekig korhű legyen és egyezzen az 1805-ös eseményekkel. Bár azt Vastag
András sem tagadja, hogy egyes magyar csoportok esetében vannak hiányosságok, a
veresi csapat, véleménye szerint, felszerelésben és a sok gyakorlásnak köszönhetően
tevékenységében is legjobbak közé tartozik.
Köszönhetően saját lelkesedésükön túl elsősorban Veresegyház város támogatásának,
aminek segítségével az elmúlt évek beszer-

zései után (2013-ban ruhavásárlásban, 2014ben pedig katonai sátrak megvételében kaptak támogatást az önkormányzattól, amit
ezúton is nagyon köszönnek!) 2015-ben 10
darab 1798-as mintájú osztrák gyalogsági
puskával gazdagodhattak. Magunknak is
volt szerencsénk a beszélgetés alkalmával
kézbe venni a természetesen nem éles fegyverek egyikét. Mit mondjunk, nem lehet
könnyű ezzel, valamint a több tíz kilós ruházattal és tábori felszereléssel masírozni,
vagy rohamozni!
András elmondása szerint egyébként a decemberi csatában a balszárnyon, végig a nézők előtt harcolhattak, így fokozottan figyelniük kellett, hogy minden tökéletesen korhű
legyen, különös tekintettel a csak a kívülállók által egyszerűnek tűnő sortüzelésre.
A jelenleg 10-15 fős kis veresi csapatra az
elmúlt évekhez hasonlóan 2016-ra is mozgalmas év vár. Azon túl, hogy végigharcolják
az 1849-es tavaszi hadjárat helyszíneit, csak
a teljesség igénye nélkül utaznak majd
Jénába, Wagramba, Olmützbe, a Felvidékre,
Veresegyházon pedig katonai tábort terveznek és igyekeznek az általuk üzemeltetett
Kincsek Portáját is minél több érdeklődőnek
bemutatni. Ahogy mindezek után számunkra is egyértelmű: ez nem egyszerűen hobbi,
hanem egy életforma, ezért is elsősorban fi-

Karácsonyra hangolva
Decemberben a Baptista imaház közössége három rendezvénnyel kívánta megteremteni az ünnepi hangulatot. A programsorozatot december 6-án a Continental Singers
kórus előadása kezdte meg, majd 12-én adventi készülődésnek adott otthont az imaház, 13-án pedig Révész Milán harmonika estjét élvezhette a közönség. A programokról Tarcali Gézával, az imaház egyik vezetőjével beszélgettem.
Elég bonyolult feladat megrendezni egy
eseményt, különösen hármat szorosan
egymást követő időpontokban. Önök ezt
hogyan oldották meg?
Mint egy család, közös erővel szerveztük
meg ezeket a programokat. Nem mindegyik
esemény volt az én ötletem, sőt, igazából
csak az egyiknek voltam az ötletgazdája, a
másik kettőnek a szervezését Papp Zoltán
végezte, aki a gyülekezetnek oszlopos tagja.
Én az adventi készülődés eseményéért voltam felelős, de azt is közösen, az imaház
többi vezetőjével együtt szerveztük meg. A
gyülekezet minden tagja valamilyen szinten
részt vett a hívogatásban, a város közösségi
honlapján és különböző internetes felülete-

ken is hirdettük ezeket az alkalmakat. Úgy
látjuk, hogy erre nagy szükség van és sikeres
módszer is, hiszen nagyon sokan tudomást
szereznek így a rendezvényeinkről és sokan
el is jönnek. Azt tartjuk a legfontosabbnak,
hogy ne egy zárt gyülekezet legyünk, hanem a város felé megnyissuk az imaház és a
gyülekezet ajtaját, és lehetőségeink szerint
tudjuk szolgálni a várost. Ezek az alkalmak
lehetőséget adnak erre.
Akkor beszéljünk egy kicsit a programokról.
December 6-án lépett fel nálunk a Continental Singers nagykórusa. Az előadás különlegességét az adta, hogy élő zenei kísérettel
lepték meg a közönséget. A társulat küldetése, hogy különböző, kreatív formában –
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atalokat várnak a soraikba, akik tudják vállalni a hétvégi elfoglaltságokat és a gyakorlásokat. Mert egy-egy csatába kívülállónak
képzés nélkül beállni lehetetlen, hiszen gondoljunk csak bele: mégis csak lőporral dolgoznak. Ugyanakkor a magyar katonai hagyományok ápolásán, bemutatásán túl természetesen azt is küldetésnek tartják, hogy
a megtisztelő ünnepi reprezentációs meghívások alkalmából is jó hírét vihetik városunknak.
Ily sok tevékenység után végül magunk sem
csodálkozunk azon, hogy a jelenleg négy
korszakot (honfoglaláskor, napóleoni háborúk kora, 1848-49-es szabadságharc, első világháború) is megjeleníteni képes egyesületnek idei álma a felszerelés folyamatosi finomításán túl, hogy az utaztatásukhoz nélkülözhetetlen kisbuszra találjanak forrást.
Annál is inkább, mert a jelek szerint a veresi
hagyományőrző katonáknak van még egy
olyan tulajdonságuk, amellyel kevesen
büszkélkedhetnek e területen és a nemzetközi meghívásoknál ezt ma már figyelembe
is veszik: a néptáncos képzettségű tagoknak
köszönhetően egy-egy nemzetközi katonai
táborozásnál akár a magyar toborzó táncokat is képesek lehetnek a világnak felvillantani.
KOVÁCS PÉTER
énekkel és színházzal együtt – átadják a Biblia üzenetét.
A második eseményünk december 12-én, a
Royal Rangers keretében zajlott. Ez a rendezvény két célt is szolgált. Egyfelől az ünnep jegyében kézműves foglalkozásokon vehettek
részt gyerekek és szüleik, mint például karácsonyfadísz és karácsonyi üdvözlőlap készítés, mézeskalács díszítés, gyertyamártás,
kenyérlángos sütés, másfelől megismerkedhettek a Royal Rangers Keresztény Vándorok
ősi szokásaival, hagyományaival.
És végül, 13-án Révész Milán harmonika
művész és Floch Gábor szokolyai baptista
lelkész közös estje zárta az előadássorozatot. Révész Milán zenés előadása során a
saját tapasztalatairól mesélt a mindennapi
életben felmerülő kérdésekkel és problémákkal kapcsolatban. Floch Gábor a karácsonyhoz kapcsolódóan az Evangélium üzenetét osztotta meg a közönséggel.
Összességében mind a három program nagyon jó és családias hangulatban telt el és a
visszajelzésekből tudjuk, hogy sikeres munkát végeztünk.
SALAMON NÓRA

13

Közélet
CIVIL KÖR

A CIVIL KÖR VENDÉGE VOLT

JOBBAN ESZTER,
A MISSZIÓ IGAZGATÓJA

Látlelet

Mindannyiunknak van élménye az egészségügy valamelyik intézményével kapcsolatban akár betegként, akár látogatóként. Ez a kép ugyan nagyon sok tényezőtől függ, de abban megegyezhetünk, hogy valami nincs rendjén. Éppen ezért
fokozott érdeklődéssel vártuk vendégünket, akinél jobban az egészségügy jelen
helyzetét kevesen ismerik.
Talán kicsit meglepő módon nem panaszokkal kezdte az előadását. Azt előre bocsájtotta, hogy ma sokan, és nem minden
ok nélkül szidják az egészségügyet, de
tudnunk kell, hogy a hazai ellátás szerkezete kiáll minden összehasonlítást. Általános társadalombiztosítással rendelkezünk, ami bizonyos befizetést feltételez,
ennek fejében viszont teljes körű ellátást
biztosít. Az ilyen rendszer fejlett országokban sem általános.
Fontos eleme a szolidaritás, mert mindenki szükségletei szerint veheti igénybe.
A tb nem egyéni számlán gyűjti a befizetéseket, hanem a beszedett forrásból kiterjesztett ellátást biztosít. (Az egyéni számlás rendszerben csak a szerződésben leírt
szolgáltatás jár, emiatt előadónk nem híve
a biztosítók piaci feltételek közötti megjelenésének az egészségügyben.)
Az állam 70 éve az egészségügyi ellátást
lehetőségei felett biztosítja. Erre a gazdaság eredményei nem nyújtanak elegendő
forrást. Ma is eredményesen működik a
komoly hagyományokon nyugvó védőnői
szolgálat, az iskolaorvosi rendszer, az iskolafogászat, a foglalkozás-egészségügy,
a gondozói szolgálat, de ennek komoly
forrásigénye van. Demográfiai eltolódás
tanúi is vagyunk, mert sokkal kevesebben
dolgoznak, mint ahányan az ellátást
igénybe veszik.
Nagyon sok kórház épült a háborút követően, ma viszont a szükségleteken felüli
ágyszám okoz problémát. Már nem biztos, hogy a beteg feltétlenül kórházi körülmények között van ugyanis a legjobb
helyen a gyógyulás érdekében. Száz éve
a fertőző betegségek okozták a legtöbb
gondot, ma a krónikus degeneratív, és a
daganatos megbetegedések jelentik a kihívást. A megváltozott körülményekre a
forráshiányos rendszer nehezen reagál.
A Misszió példát mutat egy lehetséges
megoldásra annak ellenére, hogy indulásától kezdve nyílt és rejtett támadások kereszttüzében kellett működnie. Létrejöttét
hármas szempont indokolta. Kellett egy
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egészségügyi intézmény helyben, mert a
lakosságszám dinamikusan növekedett.
A rehabilitációt profit-termelő egységnek
tervezték és minderre ráépült a modellkísérlet, amiben a rendszer megújításának
lehetőségeit, tartalékait tervezték kutatni.
1999-ben nyitott a Misszió, de a finanszírozása fél évig nem volt rendezve, erre
csak miniszteri külön utasításra kerülhetett sor. A működtetés költsége addig az
önkormányzatot terhelte.
Három év telt el, mire a Misszió megtalálta a helyét az egészségügyben, a környezetében, a lakosság és az orvosok között,
beálltak a szakrendelések és a rehabilitációt is befogadta az OEP. Az irányított betegellátási modell hat év számainak az
értékelésével meg tudta mutatni, hogy az
állami finanszírozásból az ellátás szervezésével lehet forrást megtakarítani, ami a
működésbe visszaforgatható. Fontos része
volt ennek a felismerésnek a feleslegesen
megismételt, vagy az aktuális betegség
szempontjából indokolatlan vizsgálatok
kiszűrése és a betegek intézményen belüli
útjának a szervezése.

nappali kórház ezt az igényt szolgálja, de
az egynapos sebészet is komoly megtakarítást eredményez. A nővéreket is jobban lehetne itthon tartani, ha helyben a
tudásuknak megfelelő munkát végezhetnek. A két orvossal és asszisztenciával
működő ügyelet megnyugtató a város és
környezete lakossága számára.
De nézzük az egyre szaporodó problémákat. A Misszió az ország többi egészségügyi intézményéhez hasonlóan már
nem a városé, hanem államosítva lett.
Gazdaságilag a kistarcsai kórházhoz tartozik és közel az idő, amikor akár annak
fiókintézményévé válhat. A szakorvosi
óraszámot nem maguk, a jelentkező igények, a szükségletek alapján dönthetik el,
hanem az központilag került meghatározásra. Több szakmában vállalnak többlet
órát, amelyre az OEP nem biztosít többlet
keretet. Az ultrahang diagnosztikára például 19 óra az előírt, ezzel szemben az intézmény 40 órában biztosítja azt, és még

A jövőben egyre erősödik az a törekvés,
hogy a körzeti kórházakból kivonják a
helyben elvégezhető tevékenységeket,
mert a kórházban töltött napok jelentősen
növelik a kiadásokat. A Misszión belüli

így is hetekig kell egy hasi ultrahang vizsgálatra várni.
2003 óta nem változott a finanszírozási
keret összege. Az orvoshiány komoly feszültséget okoz és fog is okozni, mert na-
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gyon jelentős az elvándorlás. Hiány van
orthopédusból, radiológusból, gyermek
szemészből, szülész-nőgyógyászból, és a
problémáknak még csak az elején vagyunk. Ápoló-képzés alig van. A nővérek
inkább egy évvel tovább tanulnak, hogy
diplomát szerezzenek, viszont egyre inkább a képesítésükhöz méltó feladatok elvégzésére hajlandók, nem akarnak ágytálazni, etetni. Diplomával egyébként is
könnyebben találnak munkát külföldön.
Az indokolatlannak tűnő várakozás a betegeknél egyfajta kritikai szemléletet váltott ki, ami nem tesz jót a rendszernek. Az
állampolgár a befizetéséért cserébe néha
indokolatlanul és sürgősséggel teljes körű
ellátást vár, holott ma a befizetés már nem
járulék, hanem adó formájában történik.
Adóra szolgáltatás nem jár, ez azonban
nem közismert tény, nem tudatosulhatott
a betegekben.
Úgy tűnik, hogy a politikusoknak vagy
nem volt szándéka, vagy elég ereje ahhoz,
hogy átfogó reformot indítsanak az egészségügy problémáinak a megoldására.
Előadónk az elmúlt 25 év alatt egyetlen
miniszter esetében érezte, hogy erre ko-

moly lehetőség kínálkozott. Egyenlőtlen a
finanszírozás, a források protekcionista
módon kerülnek szétosztásra, a tradíciók
komoly erőt, összefonódásokat, érdekhálót jelentenek, és ezt tetézi, hogy a kórházak a politika játékszereivé váltak. A helyzetet súlyosbítja, hogy az egészségügynek
ma nincs önálló minisztériuma sem, csak
államtitkársága.
A rendszer rossz, hiába volna több a forrás, az nem jól hasznosulna. Több forrás
pedig nincs és a közeli jövőben nem is lesz,
a költségeket egyre inkább nem lehet elégségesen fedezni. A reformtervek hatalmi
játszmák áldozatai. Egy éve kísérlet indult a
szervezeti megújításra, az államtitkárság
mindenkivel egyeztetett, eldöntötték, hogy
hol és hány kórházi ágyat zárnak be, majd
beindult a lobbizás, lassult a lendület, fél
éven belül az államtitkár körül ritkult a
levegő, a törekvést az OEP azzal zárta le,
hogy a rendszer nem kivitelezhető.
Sok magán és alternatív egészségügyi ellátó van a piacon, de diagnosztikát nagyon
kevesen tudnak biztosítani. Nem ad optimizmusra okot az a tény, hogy 2010-ben
a GDP 5,3%-át, idén a 4,7%-át költjük

egészségügyre. Ez semmilyen megközelítésben nem nevezhető növekedésnek.
Ha volna politikai szándék, a kórházak
számát csökkenteni, a helyi ellátást erősíteni lehetne. Több olyan intézményre volna szükség, mint a Misszió. Körzeti ellátási
kötelezettséggel, jó diagnosztikai háttérrel,
szakorvosokkal. Az uniós pályázatokat is
ebbe az irányba kellene csatornázni.
A sok részletet, ritkán hallott tényt ismertető előadás végén az olyan kérdések,
mint hosszú várólista, a néha indokolatlannak tűnő és elfogadhatatlan udvariatlan hang vagy egyes intézmények leromlott állapota, az ezekkel kapcsolatos kritikai megjegyzések mintha elveszítették
volna jelentőségüket. Megértettük, hogy
rendszerhiba generálja ezeket a problémákat, amiért legkevésbé a betegekkel közvetlen kapcsolatba kerülő orvosok vagy a
szakszemélyzet tehető felelőssé. Hiába a
felkészült előadó és hiába a megértő hallgatóság, ha a megoldás kulcsa nincsen a
kezünkben.
Van viszont egy Missziónk, mindannyiunk örömére!
MOHAI IMRE
MÚLTIDÉZŐ

A Civil Kör kitüntetése
December 4-én, a Megyenapon a megyei Önkormányzat Pest
Megye Környezetvédelméért Díj-at adományozta a Civil Kör
Veresegyházért Egyesületnek.
Ekkor adták át a megye több rangos elismerését a közélet, a kultúra, a sport, a településfejlesztés, a hagyományőrzés területén
kiemelkedő teljesítményt nyújtó személyeknek és csoportoknak.
A kitüntetéssel a Civil Körnek azt a több évtizedes munkáját ismerték el és értékelték, amelyet az egyesület tagjai a parlagfű
gyérítése, az Ivacsi-tó környezetének rendbetétele, a Japán kert
ápolása-karbantartása és a Föld napján zajló Várostakarítás
szervezése és lebonyolítása terén végeztek. Ennek az akciónak
máig tartó hatása van, hiszen évről-évre többen csatlakoznak
ehhez a munkához a kijelölt bázisokon. Különösen fontos az,
hogy az iskolák is csatlakoztak az akcióhoz, ami a fiatalok
tudatos nevelését segíti a környezet értékeinek megóvásában.

Veresegyházi szánkózók az 1950-es években, háttérben a
Fő út páros oldala, a postától a vasút irányába
A díj átvételét követően készült képen dr. Mádi Csaba, Pásztor Béla,
dr. Mohai Imre, Várhelyi Márton és Péczeli István láthatók.
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HOGYAN TOVÁBB „CSIRIBIRI”? tervek születhetnek, sőt kiegészülhetnek
December közepén bezárt a Mézesvölgyi
Iskola aulájában rendezett kiállítás, amely
a Budapesti Műszaki Egyetem építészhallgatóinak ötlet- és látványterveit mutatta be a leendő „Csiribiri” Játék- és Gyerekmúzeumról. A sokféle érdekes gondolatot és építészeti variációt felvonultató
anyag eredményes „ujjgyakorlatnak” bizonyult, olyannyira, hogy az egyetem
Középülettervező Tanszéke ezzel a kollekcióval fogja reprezentálni a tanszéki
munkát a Budapesti Építészeti Központ
(FUGA) 2016. február 4-én nyíló nagy
kiállításán. Itt minden pályamunka bemutatásra kerül, öregbítve egyúttal Veresegyház hírnevét, érzékeltetve a település
fejlődésének dinamizmusát is.
Ami a folytatást illeti, a legfontosabb,
hogy a kiemelkedő hallgatói munkák tovább tervezésére lehetőség nyíljon. Erre
mind a város, mind a Tanszék nyitott, így
újabb együttműködési formák körvonalazódnak. Reményeink szerint 2016 közepére kiforrottabb és még izgalmasabb
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már jól érzékelhető tartalmi/szakmai
funkciókkal is. Utóbbiakhoz egyébként
minden jó ötletet örömmel fogadunk és a
legjobbakat a mindig aktuális hírekkel • a gyerekek által készített egyedi játékojelentkező honlapon közzé is tesszük:
kat, mütyüröket,
www.csiribiri.veresegyhaz.hu
• gyermekek által használt kisbútorokat
és eszközöket,
***
• régi, kinőtt gyerek öltözeteket és kiegéJÁTÉK- ÉS GYERMEK ÉLETMÓD
szítőket,
GYŰJTEMÉNY
• mesekönyveket, nyomtatványokat, és
• mivel nemcsak a gyerekek játszanak, a
Jóllehet a játék- és gyerekmúzeum megagyűjtésből a felnőttek játékai sem malapítása a jövő zenéje, de már elkezdtük a
radhatnak ki.
régi idők és közelmúltunk játékainak
gyűjtését, kérve ehhez a városlakók segít- Nagyon fontos, hogy a játékok és a társégét. Eddig mintegy 100 különféle öreg gyak használóit is megörökítsük az utójátékot kaptunk adományként, ezekből kornak, ezért a játszó gyerekekről és felkis válogatást be is mutatunk az Innováci- nőttekről készített fényképeket is gyűjtós Centrum első emeletén lévő múzeumi jük. A gyűjtés közvetlen szervezője e
sorok írója, elérhetősége:
iroda előtti vitrinekben.
Mit is gyűjtünk pontosan?
• Elődeink mindennapi kicsi és nagy jáVARGA KÁLMÁN
tékait,
dr.varga.kalman@gmail.com
• otthon, házilag készített játékokat és kis
telefon: +36 20 9107-533
tárgyakat,
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Közélet
ARCOK A VÁROSBÓL

HORVÁTH ZSUZSA • énekes, gazdasági vezető „Tanítok a Kőbányai Póka-féle Zeneiskolában. Sok tehetséges ember kerül
Fotó: Facebook
oda. El szoktam mondani az ifjaknak,
hogy a tehetség az egy kihívás, azt építeni kell.”
TÓTH JÁNOS RUDOLF ZENETANÁR

Yesterday

Veresegyház kávéházában, egy nyáresti programban fiatal lány Paul McCartney világslágerét, a Tegnapot énekli. Igaz, az eredeti angol szöveget, de
így is beleborzongtam. 2015-ben, a városban második alkalommal került
megrendezésre a Veresegyház Hangja
dalverseny. Horváth Zsuzsa meglepetésként robbant a versenyzők közé,
magával ragadván a zsűri tagjait és a
közönséget egyaránt. Fellépését a zsűri
különdíjjal jutalmazta, „egy profi az
amatőrök között”. Zsuzsa énektudása,
színpadi mozgása, magabiztossága érezteti, ő otthon van az előadók világában. A harmadik, legkisebb gyerekként
zenész foglalkozású édesapja mellett
tanulta ki a szakmát, igazából apai ágon vált énekessé. Pályája átívelt a gimnáziumi éveken, beletorkolt a felnőtté
válás, az útkeresés mindennapjaiba.
Másfél évtizednyi tevékeny énekes
múlttal, jelenleg gazdasági vezetőként
dolgozik Budapest egyik legismertebb
„romkocsmájában”.

HORVÁTH ZSUZSA énekes
1984-ben Budapesten született.
2003-ban a Kanizsay Dorottya Egészségügyi Szakközépiskola és Gimnáziumban
érettségizett.
2005-ben kereskedelmi szakmenedzser OKJ
képzettséget szerzett.
2005/2006 tanévben hallgatója volt a Budapesti Gazdasági Főiskolának.
2010-től a Károly Róbert Főiskola távoktatási rendszerének hallgatója,
2014-ben diplomázott pénzügy és számviteli szakon.
ZENEI TANULMÁNYOKAT FOLYTATOTT:
1992-ben Budapesten, magántanárnál
klasszikus zongora,
1993-ban a Lisznyay Szabó Gábor Zeneiskolában hegedűtanszakon,
1993 és 1995 között pedig Veresegyházon,
Váci Mihály Művelődési Ház ének, citera.

Hogyan is van ez? Színpad és íróasztal,
csillogás vagy logisztika?
Kis koromtól kezdve testvéreimmel a zene, a muzsika világában nőttünk fel. Édesapám már akkor az Old Boys nevű zenekarban játszott. Rendszeresen fellépett a
Petőfi Csarnokban, a testvéreimmel együtt
eljártunk oda is. Betekinthettünk a színfalak mögé, ahol mi úgy láttuk, ott maga a
csoda van, kábelek, fények és a Szandi,
akkor ő volt a szupersztár. Nagyon sok
kellemes élmény és impulzus ért minket
ebben az időszakban, jó volt így felnőni.
Tizennégy éves lehettem, amikor elhatároztam, én is énekes leszek. Édesapám
miután látta, hogy ezt teljesen komolyan
gondolom, elvitt a Kőbányai Zenei Stúdióba, ahol megismerhettem Tóth János Rudolfot, a HBB legendás gitárosát. Ő mutatta meg nekem a Tina Turner és Aretha
Franklin által képviselt klasszikus soul zenét, amibe bele is szerelmesedtem. Kezdetben édesapám rock and roll zenekarában, a Shaker's-ben énekeltem, majd különböző formációiban, a Dörge Music
Showban. Éveken át nyár elején leköltöztünk Balatonfüredre, az egész család
együtt, egész nyáron zenéltünk.
Húszévesen úgy döntöttem „most már elválok apától”, önállósulok. Nehogy azt
gondolják rólam, ez a lány azért van a
színpadon, mert az apja lánya.
Leszerződtem a Robert Chips Band nevű
székesfehérvári zenekarhoz énekesnek.

Megszámlálhatatlanul sok helyen léptünk
fel, két éven át jártam velük a vidéket.
Tagja voltam több formációnak, így a Nexus zenekarnak is, velük rendszeresen
budapesti klubokban léptem fel. Majd apával és Maros Ottóval életre hívtuk a
Dream Triot. Ottó nagyon beillett a mi
családi együttesünkbe, így együtt egy kicsit más felfogásban zenéltünk, különleges időszaka volt ez az életemnek. Egy
idő után minden embernek el kell döntenie, merre tovább? Az éneklés mellett más
irányba is kacsingattam, szakmát tanultam, lediplomáztam, munkába álltam. Jelenleg is dolgozom, 2013-tól gazdasági
vezetőként a Fogasház és Kert Romkocsmánál, egy pesti szórakozóhelyen. Szeretek itt dolgozni, szerteágazó a tevékenységem, kihívásnak tartom.
Klasszikus vezetőnek tartom magam, aki
jól dolgozik, azt el kell ismerni, ha pedig
rosszul, akkor meg kell tudni mutatni a
helyes utat. Szeretem, ha érvényesül a
kedvenc mottóm: „nincs probléma, csak
megoldásra váró feladat!”
Úgy látom megtalálta a helyét a polgári
életben, de azért a színpad világa sem
múlt el?
Borzalmas nehéz lenne elengedni, erre
én képtelen lennék. Bármilyen más elfoglaltságot kitalálhatnék, de azt az érzést,
amit a zene és az ének nyújt, a kölcsönös
élményt, amit az előadó és a közönség
érez egymás iránt, feledni nem lehet, ilyen máshol nem létezik. Viszont ezt csak
egyféleképpen lehet megtartani, csak
úgy, ha az ember csinálja. Rengeteg élménnyel, tapasztalattal, emberi kapcsolattal gazdagodtam ez idő alatt.
„Tegnap még tiszta, felhőtlen volt fenn az
ég, mára visszatért a szürkeség, óh, bárcsak tegnap lenne még.” – énekelte egy
lány Veresegyház kávéházában.
VERÉB JÓZSEF

ZENEKAROK:
Shaker's, Dörge Music Show, Robert Chips
Band, Nexus Zenekar, Dream Trio.
ZENEI ELISMERÉSEK:
Megasztár tehetségkutató versenyben az
„első ötven közötti helyezés” 2002.
Veresegyház Hangja „különdíj” 2015.
Fotó: Veréb
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Városlakó
EGY KIS SZÁMÍTÁSTECHNIKA 2.

IDŐSEBBEK IS ELKEZDHETIK... Pendrive:sokan hiszik, hogy a pendrive

AZ ADATMENTÉS
Sorozatunkban a számítástechnika egy-egy
érdekes részét vesszük górcső alá. Sorozatunk első részében a vírusokat és a külső
támadásokat érintettük. A mostani rész a
mentésről fog szólni. Persze nem arról a
mentésről, amikor egy fuldoklónak mentőövet dobunk, bár átvitt értelemben erre
is gondolhatunk, ha a vizet adatokra cseréljük, a fuldoklót pedig a felhasználóra.
Az adatmentésről mindig az a történet jut
az eszembe, amikor annak idején kimentem dolgozni egy írónőhöz, aki ötéven keresztül gyűjtötte megjelenő könyvéhez az
adatokat, és mint aki jól végezte dolgát, a
számítógép winchesterére (Hdd-re) mentette az anyagokat. Ez mindaddig „jól is
működött”, amíg a számítógépben lévő
Winchester tönkre nem ment és ezzel az
összes adat elveszett.
Az első, amit a számítástechnikában tanultunk, hogy a gépen soha nem táro-

lunk adatokat, hanem azt egy külső eszközön, a géptől függetlenül mentjük el.
„Az okos ember más kárán tanul, a buta
a sajátján sem.”
Tekintsük át az adatmentés fejlődését:
A számítástechnika őskorában úgynevezett mágnes vagy ferrithálót használtak
az adatok tárolására (ezt legjobban úgy
tudjuk elképzelni, mint egy halászhálót,
aminek a kereszteződéseiben egy mágnesezhető ferrit mag van).
A következő lépés az úgynevezett lyukkártya és lyukszalag volt, amelyeknél kisméretű átlyukasztott pontokat használtak
tárolásra. A fejlődés nem állt meg és megjelentek a mágneskártyák, majd ezt követték a magnószalagok, illetve a floppy
lemezek. A következő nagy lépést a Winchester megjelenése jelentette.
De milyen adat tárolásokat használhatunk manapság?

OZSVÁR ZSANETT tanácsai

MUNKAÜGYI ALAPELVEK:

Egy dolgozó munkanapja (4. rész)
Titkárnőként dolgozom, egy nagyon jól
működő cég igazgatójának asszisztenseként. Az igazgató úr alapvetően rendes ember, de jól meggondolja, hogy mire költi a
cég pénzét. Tettünk is neki egy javaslatot a
karácsonyi szünet előtt, hogy az ünnepek
alatt feltétlenül nézze meg a Charles Dickens: Karácsonyi Ének című regényéből készült filmet. Mikor január első munkanapján bejött dolgozni, türelmetlenül vártuk a
hatást. A hatás pedig nem maradt el, csak
az a probléma, hogy pont fordítva sült el.
Első dolga ugyanis az volt, hogy behívatott
két munkatársat elbeszélgetésre.
Karácsony előtt volt egy céges karácsonyi
ünnepség, amelyen mindenki korlátlanul
fogyaszthatott mindent, és volt két munkatárs, akik ezt szó szerint próbálták értelmezni. Az ünnepség végére már annyira
eláztak, hogy nem tudtak megállni a saját
lábukon. De a legrosszabb az volt, hogy
kötözködtek, és beszólogattak a vezetőknek is. Ez már durván átlépte az igazgató
úr tolerancia szintjét, ezért vonta most
kérdőre a két munkatársat. Sokáig bent
voltak az igazgatói irodában, és hangos
szóváltások is kihallatszottak. Szitkozódva
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jöttek ki az irodából, az igazgató úr pedig
közölte velem, hogy megválunk a két kollégától, és megkért, hogy erről tájékoztassam a humánpolitikai munkatársat.
Ezek után kiadta feladatul, hogy járjak
utána, hogy egy pénzügyi ügyintéző kolléganő mióta van táppénzen. Utána kérdeztem a humánpolitikusnál, és tájékoztattam róla az igazgató urat, hogy tavaly
december elejétől december közepéig szabadságon volt a kolléganő, azóta pedig
betegállományban van. Erre kiadta a humánpolitikusnak utasításba, hogy rúgjuk
ki azt a kolléganőt.
Na, ekkor döbbentem
le igazán. Már arra
gondoltam, hogy az igazgató urat megszállta valamelyik gonosz
karácsonyi szellem a
filmnézés közben.
Az ügyintő kolléganő
azzal
védekezett,
hogy betegállomány
alatt nem lehet neki
felmondani, mire a fő-
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tárolásra szolgál, pedig az sérülékenysége
miatt inkább csak adatszállításra (pl. a
cég és otthon között) használható.
A hátránya, hogy csatlakozásnál szikra
esetén elveszhetnek az adatok illetve maga a pendrive is tönkremehet.
Külső winchester: ez már egy jobb megoldás, de a hátránya az, hogy csak egy
van belőle és természetesen ez is megsérülhet.
Szerver: a biztos megoldás a szerver lehet, de a költsége és üzemeltetése egy átlagfelhasználó számára nem mindig kifizetődő.
Mit tegyen a felhasználó, ha adatait olcsón, biztonságban szeretné tudni?
A megoldás:az úgynevezett szerverbérlés. A szerverbérlésnél fizikailag nincsen
a birtokunkban a szerver, hanem ahhoz
interneten keresztül férünk hozzá és azt
havidij ellenében bérelhetjük.
De a szerverről majd a következő részben
ejtünk szót.
ABONYI ZOLTÁN
SZÁMÍTÓGÉP MŰSZAKI SZAKEMBER

nököm írásbeli tájékoztatást írt arról, hogy
a munka törvénykönyvéről szóló 2012. évi
törvény nem nyújt védelmet a keresőképtelenség idejére, tehát ez idő alatt is fel
lehet mondani, és a felmondási idő a 68. §
(2) bekezdés a) pontja alapján a keresőképtelenség lejártát követő napon kezdődik. A felmondást meg is indokolta írásban, ezek után már a kolléganőn múlik,
hogy mit fog tenni. Van egy olyan érzésem,
hogy ameddig csak lehet, betegállományban fog maradni.
Most mindenki azon retteg, hogy ki lesz a
következő áldozat. Még egyszer biztos
nem fogunk tippeket adni karácsonyi
kikapcsolódásra.

Kultúra
MŰVÉSZPORTRÉ: Darvasi László könyvrestaurátor, festőművész

Az újra-teremtés művésze
Az idézet Darvasi László Végtelen út című, 1994-ben kiadott rajzos, verses kötetének egyik részlete. Dr. Gomola György
művészeti író az előszóban a következőképpen mutatta be az olvasónak a szerzőt: „Darvasi László nyomdában dolgozik, mindennapi kenyerét a könyv-teremtéssel keresi.” Ha végigkísérjük a művész életútját, óhatatlanul szembesülünk a négy évtizednyi mindennapos
könyvkötői munkás-múlttal.
Találkozásunkkor a művész a következő
gondolattal lepett meg: „Mit jelent a festés, az alkotói munka? Nekem a családom
mellett a festészet a templomom, ide tudtam mindig is visszavonulni, ez adott erőt,
mentsváram volt a napi munka mellett.”
Ki is tulajdonképpen Darvasi László?
Könyvrestaurátor, grafikus, festő vagy éppen költő? Hogyan lehetséges 47 évnyi
nyomdaipari tevékenység mellett, „a szépség szomjoltás” útján, a művészet adta
eszközökkel egyre beljebb jutni a természet oltárához?
Budapesten születtél, a pesti srácok korában nevelkedtél, nyomdaipari munkás
és képzőművész vagy egy személyben.
Mi késztetett erre a kettősségre?
Már kisiskolás koromban is bele tudtam
feledkezni a rajzolásba. Előfordult, hogy a
rajztanárnő nem volt bent az órán, engem
bízott meg a helyettesítéssel. Az osztálytársaim eleinte furcsállták a dolgot, de a sokadik alkalomra teljesen elfogadták ezt a
helyzetet. Az osztályfőnököm ügyes kezű
gyereknek tartott, az ő tanácsára kerültem a
könyvkötészetbe. Innen majd tovább tudsz
lépni – mondták, akár a könyv illusztráció
felé is. Ha jól belegondolok, szeretem a
könyveket, ez a munka is egy alkotói tevékenység, a könyvkötést akár az újra-teremtés művészetének is nevezhetném. Nem
bántam meg a döntésemet, pályafutásom
során nyugdíjazásomig az utolsó évtizedben
könyvkötő restaurátorként dolgoztam. Nagyon szép időszaka volt ez a szakmámnak.
A munka mellet rajzoltál, festettél. Kik
voltak a mestereid?
Mint könyvkötő tanonc, Varga Hajdú István grafikus rajztanár biztatására kezdtem
el komolyabban a rajzzal foglalkozni.
Ebben az időszakban már eljártam a Vasas
Szakszervezet Rajzkörébe, a legelső alkalommal egy aktot kellett papírra vinnem.
Olyan volt ez, mint az úszóknál, egyből
bele a mély vízbe, megmutatni, hogy mire

„A féltve őrzött képek, megint, újra
visszatérnek. Vigyázva nézek rájuk,
nehogy sértsem csendes magányuk.”
(RÉSZLET A KÉPEK CÍMŰ VERSBŐL)

DARVASI LÁSZLÓ festőművész

Fotó: Veréb

vagyok képes. Három évig tanultam a szakkörben Nermeze Nóra grafikus és Balogh
Jenő festőművész csoportjaiban. Minden
évben részt vettem a Salgótarjáni Művésztelep alkotótáboraiban, ha rajzolhattam,
olyan volt számomra, mint az ünnep.
Később a 80-as évek elején tagja voltam a
Moholy-Nagy László Rajzkörnek, itt fejlesztettem tovább a tudásomat.
Első önálló kiállítással 1994-ben jelentkeztél, majd ezt követően szinte minden
évben. Korábban nem állítottál ki?
Feleségemmel fiatalon kerültünk össze,
lekötött a család, a boldogulás, a munka.
A festéssel és a rajzolással akkor is foglalkoztam, tagja voltam a Művészbarátok
Egyesületének, 1992-től a Független Magyar Szalon Képzőművészeti Egyesületnek. Többen látták a munkáimat és úgy 20
évvel ezelőtt egyik ismerősöm biztatására
vágtam bele egy kiállítás megrendezésébe.
Akkor ismerkedtem meg Kaszner Margit
festőművésszel és Gomola György művészeti íróval. Az ő biztatásukra kezdtem el a
későbbiekben rendszeresen kiállítani.
Az 1974 és 1992 között írt verseidből megjelentettél egy nagyon szép, saját rajzaiddal illusztrált kiadványt. Miért nem
lett ennek a kötetnek folytatása?
A későbbiekben több verset is írtam, de a
fővonal számomra a festészet maradt. Tollat akkor ragadok, ha valamit képekben nem
tudok kifejezni, akkor fordulok az íráshoz.
Üvegfestéssel is foglalkozol?
Igen, annak idején egy olaszországi út alkalmával Velencén csodálkoztam rá az igazán szép munkákra. Róth Miksa hitvallását
vallom, az üvegfestés az olyan, hogy stilizálni kell, nem szabad soha elfeledni, az
üveg azért üveg, mert átengedi a fényt.
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1952-ben Budapesten született.
1967-től 1970-ig a Ságvári Endre Nyomdaipari Szakmunkásképző Intézet tanulója.
1975-ben a Vörösmarty Mihály Dolgozók
Önálló Gimnáziumában érettségizett.
1969-1972 között a Vasas Szakszervezet
Rajzkörben művészeti tanulmányokat
folytatott.
1980-tól 1983-ig a Moholy-Nagy László
Rajzkör tagjaként rajz-festészetet tanult.
1972-ben Virág Máriával házasságot kötöttek, két gyermekük született.
MUNKAHELYEI nyomdaipari, könyvkötő
és restaurátor munkakörökben:
1970-től 2003-ig a Mezőgazdasági és Élelmezésügyi Minisztérium, Zalka Máté Katonai Műszaki Főiskola, Rendőrtiszti Főiskola házinyomdáiban.
2003-tól 2013-ig a Pákai Könyvkötészet
könyvrestaurátori műhelyében.
FŐBB EGYÉNI KIÁLLÍTÁSAI:
Művészetbarátok Egyesülete 1994, 1995.
Gutenberg Galéria 1997.
Nagy Balogh János Kiállítóterem 1998.
Rózsa Galéria 1998.
Amerikai Klub 1999, 2000, 2001, 2002, 2003.
Váci Kamaragaléria 2003.
Szent György Kúria, Inárcs 2004.
Bocskai Galéria 2004.
Unió Galéria 2010.
Pótkulcs Klub Budapest 2011.
Festményei magángyűjteményekben találhatóak: az Egyesült Államokban, Kínában, Magyarországon, Olaszországban,
Németországban és Finnországban.

Akril- és olajfestményeid hogyan születnek?
Nem szeretek lassan dolgozni, a pillanatnyi intuíció alapján festek. Ha elkezdek egy
képet, aznap be is kell fejeznem, ez egy belső
kényszer nálam, mert akkor friss az élmény.
Mióta éltek Veresegyházon?
2013-ban a feleségemmel kiköltöztünk a
fővárosból. Megtetszett a város, az emberek
közvetlensége, a kisvárosi békés hangulat.
Mint nyugdíjas most mát több időt tudok az
alkotás oltárán feláldozni, így születtek meg
a veresegyházi vonatkozású festményeim
is. A most nyíló kiállítási anyagot magam
rendezgettem, bár nem vagyok az a típusú
ember, aki nagyon ki tud tárulkozni. Az eltelt évek során mégis tudomásul kellett vennem, egy kiállítás nem arról szól, hogy
csendesen megbúvok, itt meg kell mutatkozni.
VERÉB JÓZSEF
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INTERJÚ Templom Erika énektanárnővel

Karácsonyi hangverseny
December 12-én már kora reggel izgalommal vegyes örömmel készültek az iskola énekzene tagozatos diákjai az esti hangversenyre. A Fabriczius József Általános Iskola
Mézesvölgyi épületének aulája 18 órára zsúfolásig megtelt szülőkkel, ismerősökkel és
barátokkal. Mindenki itt volt, még Gödöllőről is érkeztek érdeklődök. Templom Erika,
ének-magyar szakos tanárként 2010 szeptemberétől tanít az iskolában. Kedves, magával
ragadó egyénisége, a gyerekek iránti szeretetének egyik legszebb példája volt a mostani
hangversenyen tanítványainak sikeres szereplése.
Mindig is érdekelt, vajon hogyan lesz
egy fiatal lányból énektanárnő?
Gyermekkoromban óvónő szerettem volna lenni, ezért a pályaválasztás időszakában nekem és a szüleimnek is teljesen
természetes volt, hogy továbbtanulás céljára olyan szakközépiskolát válasszak,
ahol óvónőképzés folyik. A középiskolában kiderült az ének-zene iránti érdeklődésem és tehetségem. Az énektanárnőm,
Melinda néni a szó szoros értelmében
hagyott szárnyalni. Ez a biztatás olyan inspirációt adott, hogy az első évfolyam végén meghoztam a végleges döntésemet.
Érettségit követően felvételiztem a nyíregyházi Bessenyei György Tanárképző Főiskola magyar-ének tanszakára. 1995-ben
diplomáztam. Egy énektanárnak leghőbb

vágya az ének tagozatos iskola, évekig tanítottam Hajdúnánáson, majd Budapesten. Két gyermekem születését, a Gyes
időszakát követően helyezkedtem el Erdőkertesen, mert Veresegyházon akkor nem
volt tanári állás.
Hogyan áll össze egy karácsonyi hangverseny anyaga?
Mindig arra törekedtem, hogy az énekkari
összeállításainkban minden évben legyen
valami újdonság. A legtöbb gyermekkarra
írt darabot már hallotta a közönség, csak
éppen nem tőlünk. Új kezdeményezés, a
három felsős osztály összevonása egy vegyeskarrá, ahol a fiúk is beléphetnek,
megcsillantván tudásukat.
A hangverseny anyagának összeállítása
elsősorban a tanulóktól függ, tudnom kell

az összhangzást, ki milyen szólamokkal
kerülhet be a kórusba. A vegyeskari művek nem gyerekeknek íródtak, a kiválasztásuknál figyelembe kellett venni, melyik
darabok állhatnak közel a 12-14 éves korosztályhoz.
Igaz az, hogy a muzsika és az énekszó
által az ember jobb emberré válhat?
Bízom a közmondás igazságában. Ezt igazolja az idei karácsonyi hangverseny is,
nézőként eljöttek az iskola korábbi diákjai, itt voltak a két évvel ezelőtti tanítványaim is, el kell mondanom, ez számomra
rendkívül sokat jelent, hitet, reményt ad a
továbbiakra, mert amit teszünk, csinálunk
Kovács Katalin tanárnővel, annak van
értelme.
VERÉB JÓZSEF

Fotó: Veréb

KARÁCSONY AZ ESTI GIMNÁZIUMBAN
A Fabriczius József Esti Gimnázium vezetése mindent megtesz annak érdekében, hogy tanulóinak
az ismeretanyag átadásán túl biztosítsa azokat az
iskolai közösségi élményeket és ünnepeket is, amelyek a nappali tagozatos oktatási intézményekre
jellemzőek. Így, a hagyományoknak megfelelően
decemberben sor került a karácsonyi ünnepi műsorra, amely a korábbi évek szívhez szóló műsoraihoz képest is különösen meghatóra és személyesre sikeredett.
A Gyombolai Gyula igazgatóhelyettes szervezésében készült programban nemcsak Turiné Szabó Éva
igazgatónő és a tanári kar több tagja adta át a Karácsony üzenetét saját, vagy az irodalom nagyjainak
gondolatai segítségével, hanem a teljes tanári gárda
is műsorral kedveskedett a közös ünnepen szép
számban részt vevő diákoknak.
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ADVENTI HANGVERSENY – Interjú KOVÁCS KATALIN karvezetővel

A Keszthelyi Helikon Kórus és a Gaudeamus Kórus közös hangversenye
A Gaudeamus Kórus kiemelkedően
A karácsonyi készülődés időszakában
szép műveket adott elő.
egy felemelően szép hangversenyre
Igyekeztünk az alkalomhoz illő darabokkerült sor az Innovációs Centrum konkal készülni, többek közt megszólaltatferenciatermében. Hogyan került kaptuk Bárdos Lajos: Aranyszárnyú angyal,
csolatba a két kórus?
Karai József: Az angyal énekel, RautavaaEgy Vas megyei településen, Csepregen
ra: Lapsimessu – Kyrie, Mendelssohn:
jártam gimnáziumba. Osztályfőnökünk
Laudate Dominum című műveit. BefejeBognár Éva karizmatikus személyiség
zésként a vendégkórussal közösen elővolt, életszemléletben, emberségben naFotó: Veréb
adtuk Dvořák: Égi szent béke és Händel:
gyon sokat kaptunk tőle. Szinte mindent
Kovács Katalin és Kendeh Gusztávné
Örvendj világ című darabjait.
megmutatott, amit könyvekből nem lehekarvezetők
Lesz még folytatása a közös éneklésnek?
tett megtanulni. Volt egy nagyon kedves
osztálytársnőm, a barátnőm, ez a barátság végig kísérte az egész Feltétlenül! A Helikon kórus vegyes karként 20 éves múlttal renéletem. Ágh Ildikóval a mai napig sem szakadt meg a kapcso- delkezik, évente 20-22 hangversenyt adnak, 2014-ben elnyerték
latunk. Így a legutóbbi ötéves osztálytalálkozón elhatároztuk, a „Pro Cultura Keszthely” kitüntető címet. Karnagyuk, Kendeh
mivel Ildikó a keszthelyi kórusban énekel, hogy közreműködé- Gusztávné nyitott a kapcsolattartásra. Örömmel jöttek Veressünkkel a két kórus által létrehozunk egy közös koncertet. A Váci egyházra, és tudomásom szerint nagyon jól érezték itt magukat.
Mihály Művelődési Háztól a szervezéshez minden segítséget
VERÉB JÓZSEF
megkaptam, így kerülhetett sor december 5-én a hangversenyre.
KARÁCSONYI HANGVERSENY a Baptista Imaházban

Muzsika Advent idején
2015. december 14-én került megrendezésre a Lisznyay Szabó Gábor Zeneiskola hagyományos Karácsonyi hangversenye. A nyilvános koncertnek a Baptista imaház adott helyet, melyet meg is töltött a népes vendégsereg.
A „zenei vacsora” étlapja mind szerzői, mind előadói szempontból igen változatos volt. A közönség, a XVI. század dallamvilágától kezdődően, a XX. századig tartó európai időutazás során ízlelhette meg a zeneiskola növendékei és tanárai
által játszott fogásokat. Felcsendült gyermekkórus, vers, megszólalt hangszer önállóan és zongorakísérettel, duóban, vonós
kamarazenekarban, fúvószenekarban. Az elhangzott darabok
mindegyike kötődött, vagy köthető volt a karácsonyi ünnepkörhöz. A másfél órás koncert a hallgatóságot is bevonva, közös énekléssel zárult.
Jó hír, hogy a hangverseny Veresegyházon önálló városi zenei
eseménnyé nőtte ki magát. Évről évre többen hallgatják meg,
emiatt a legtöbb helyszín kicsinek bizonyul a lebonyolítására.
Köszönet a veresegyházi Baptista Gyülekezetnek, hogy biztosították a helyszínt és a hangosítást. Köszönet a zeneiskolás növendékeknek a közreműködésért és a zeneiskola összes dolgozójának, aki valamilyen módon segített az esemény megszervezésében, lebonyolításában.
MIHÁLYDEÁK BARNA NÉPZENÉSZ, ZENEISKOLAI TANÁR

Fotó: Veréb

„Aludj, aludj én szentségem, Csillag jön a széles égen.
Fényes útját bölcsek járják, Áldásodat várva várják.”
(BÁRDOS LAJOS – DR. DIENES VALÉRIA: KARÁCSONYI BÖLCSŐDAL)

Karácsonyi muzsika
a Cantemus Kórussal

Fotó: Veréb

A veresegyházi Cantemus Kórus 1977-es megalakulása óta 38
év telt el. Egy ember életében ez a legszebb kor. Tapasztalt,
még életerős, nem idős, aktív. A kórusról is elmondhatjuk mindezt, előadásmódjuk szívet és lelket melengető, a veresegyházi
zenei élet cselekvő tagjaként rendszeres szereplői a város kulturális életének.
A kórus december 20-án, immár hagyományos módon megtartotta karácsonyi adventi hangversenyét. Vadász Ágnes vezényletével klasszikus, gyönyörű dallamok szálltak fel, többek
közt: Arcadelt, Kodály Zoltán, Francesco Neglia, Bach, Bárdos
Lajos műveiből. A hangverseny műsorvezetője dr. Fehér Anikó
néprajzkutató, aki 2012-ben, egy igen szép székelyföldi mesével lepte meg a közönséget, most sem fukarkodott a meglepetéssel. Kodály Zoltán: Adventi ének című, a szerző 1943-ban
egy XVIII. századi francia misekönyvből való szövegre írt művének előadásának idejére beállt a kórusba énekelni. A kórusnak a karácsonyvárás jegyében megtartott ünnepi hangversenye, a „várakozást, a türelmetlenséget és mégis a megnyugvást sugározta felénk”
VERÉB JÓZSEF
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UDVARHÁZ GALÉRIA: Csoportos fotókiállítás

Így telnek napjaim – napkeltétől napnyugtáig

„A világot, a körülöttünk levő környezetünket minden ember másképp látja, a fotográfiában ez a nagyszerű”
SZABÓ BARNABÁS FOTÓRIPORTER

Az Udvarház Galéria 2015 évbúcsúztató
kiállítása a maga nemében rendhagyó tárlat.
A kiállított fotográfiák, tizenhat alkotó munkái, a karácsonyi ünnepi készülődés hangulatában kikötőként szolgáltak a kiállítóterembe betérőknek. A képek árulkodtak, kitárulkoztak, elmesélték alkotójuk egyéniségét,
látásmódját, a művészet iránti fogékonyságát. A teljesség igénye nélkül említek néhány
példát: Ferenczi János a Himalája szerelmeseként, fiatalkorában éveket töltött Indiában,
az ott készült, akkor még analóg fotógráfiái
kerültek a kiállítás anyagába az indiai életformát megörökítő, a mai napig is különlegességnek számító kompozíciói. Piros Zoltán a
vízcseppekkel játszik, gyönyörű, metsző éles
felvételei, az Égi könnyek vagy a Könnyek
hídja, a víz örök éltető erejét mutatja meg.
Klement Zoltán felvételén egy rendkívül
vonzó fiatal hölgy látható, utazás közben. A
fotográfia a mai fiatalok jelképe is lehetne,
okostelefon, menő „ruci”, és a fiatalság felülmúlhatatlan szépsége. Lethenyei László

kozhatott a felvételen látható „élettel”, a puszta földön alvó ember jelenségével. Végezetül
megemlíteném Görbe Fanni Híd című fotográfiáját. A felvételen egy valamikor simára
gyalult fakerítés, az évek során kiszáradt, repedezetté vált jelenkora látható, egy sejtelmesen rávetülő rácsos árnyék kísértésében.
A kiállításmegnyitón Szabó Barnabás fotográfus elhangzott szavaival: „Az emberekben van egyfajta közlési vágy, a fotográfia egy
hihetetlenül demokratikus képzőművészeti
eszköz, mely a fényképezés útján lehetőséget
kínál a gondolati megjelenítésre. Fantasztikus
dolog, hogy a város ennek helyt ad, egy intézmény ezzel is foglalkozik. Hogy van értéke a
fotográfiának? Bizonyos dolgok a digitális
technika rohamos fejlődésével elértéktelenedtek, de a fényképezés művészetének továbbra
is kitüntetett szerepe kell, hogy legyen, mert
ha a felvételben benne van az alkotó maga,
az érzései, gondolatai, akkor az a kép már
nem lehet üres, nem lehet pusztán csak egy
másolat.”
VERÉB JÓZSEF

Fotó: Veréb

Szabó Barnabás fotóriporter tanítványaival

felvétele, az Én és a hegedűm címet viseli,
fekete-fehér képkompozíció, a művészről, a
művészetről. Almási Dániel – nem egyedül a
kiállítók közül –, a hanyatlást, az elmúlást ragadta meg. Képei döbbenetesen szembesítik
a nézőt az élet szürkületbe hanyatló oldalával. A Pesti enteriőr című felvétele, egy valamikor a múlt század elején épült patinás, a
jelenkor akaratából bontásra ítélt bérház rogyadozó sziluettjét örökíti meg. Nem különben elgondolkodtató alkotás a Marginális című fotográfiája. Aki járt már az európai nagyvárosok forgatagában, elkerülhetetlenül talál-

RED 1 CLUB – az új zenei klub
INTERJÚ:

Váradi János szervezővel

„A zene, ha elrepít innen, az nekem a minden. Ez a zene, ha
elkap és elrepít innen, az nekem a minden.”
(TANKCSAPDA – A ZENE A MINDEN)

A Tankcsapda Magyarország
Váradi János azt a korosztályt képviseli, aki még az 1980-as évek
egyik legnépszerűbb rock
Magyarországán járt gimnáziumba, majd főiskolára. Mindig is
együttese, hogyan tudtad megszerette a jazzt, a rock and rollt, gyerekkorában, a tiszaújvárosi
szervezni az itteni fellépésüket?
zeneiskolában ütőhangszeren tanult, profi zenésznek készült.
Veresegyházon még soha nem
Évekig játszott kisebb amatőr zenekarokban. Diplomaosztást
léptek fel, érdekelte őket a lehekövetően, a sors akaratából alig 23 évesen határainkon túlra
tőség. Nagyon konstruktív volt
vetődött. Élt Londonban, majd Ausztráliában egy vállalkozó
a hozzáállás mind a Tankcsapkedvű csapattal aranyásással foglalkozott. Mozgalmas évek
da, mind a művelődési ház vezeután tért haza szülővárosába, Tiszaúj- városba. Nem maradFotó: Tankcsapda
tése részéről, szinte egy héten behatott sokáig, a szabadság és a kalandos élet utáni vágya visszaVáradi János és a Tankcsapda lül sikerült mindent keresztülvinnünk.
húzta, hátizsákos turistaként bejárta Észak- és Dél-Amerikát,
Ázsiát, végighajózott a Föld legbővizűbb folyóján, az Amazonason. Hogyan tovább, mire számíthatunk az első sikert követően?
Egyszer minden kaland véget ér. Budapesten bekopogtatott egy utazási A rock most már kortalan történet, nem csak a fiataloké! Regenye
irodába, mert aki ennyire szeret utazni, miért ne dolgozhatna az utazás- Zoltán korábban hangmérnökként dolgozott több együttesnél, innen
ban. Első munkahelyén, a Vista Utazási Irodában 14 évig dolgozott, az ismeretsége, ő javasolta és kereste meg a következő fellépőnket a
majd egyre feljebb jutott. Jelenleg egy közel-keleti légitársaság ma- Kiscsillag alternatív rock-zenekart.
gyarországi képviseletének a vezetője. 2005-ben a családjával Veresegy- Látsz jövőt a zenei klubban?
házon telepedett le, két gyermek édesapja, a kislánya már itt született. A Veres 1 Színház nemcsak azért telt házas, mert jó darabokat adnak
Honnan jött az ötlet a Red 1 Club létrehozására?
elő, hanem a mai világban elengedhetetlen marketinget is kiválóan
2015 tavaszán az egyik veresegyházi Facebook oldalon olvastam, csinálják. A zenei klub is sikeressé válhat, ha igényes produkciókat
hogy ki milyen zenekart szeret. Beírtam az egyik kedvencemet: hozunk a városba és sikerül felkelteni a közönség érdeklődését.
Tankcsapda. Rövid idő eltelte után Kelemenné Boross Zsuzsanna A február 6-i Kiscsillag koncertet követően tervbe van véve mások
intézményvezető válaszolt. Felvettük a kapcsolatot és a Váci Mihály mellett a Kowalsky, a Magna Cum Laude zenekar, majd az Ossián és
Művelődési Ház keretében megalakítottuk a klubot. Arra gondoltam, egy Hooligans koncert is.
a színház mindig tele van, akárhány előadást csinálnak. Miért ne Hogy érzed itt magad Veresen?
tudnánk itt legalább havonta egy, szélesebb réteget megmozgató kon- Kisvárosi születésű vagyok, ezért otthonosan érzem magam. Nacertet is szervezni. Adott a színházterem, a városban sok a fiatal, biz- gyon sok mindent szeretek a városban. Egy dolgot hiányolok még,
tos van igény zenei programokra.
egy színvonalas középiskolát a gyerekeinknek.
VERÉB JÓZSEF
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A Veresi Balett

INTERJÚ: Pflanzner-Gémes Nórával
„Fontosnak tartom, hogy a gyerekek mindennapi életéhez
hozzátartozzon a mozgás és a tánc szeretete. Szeretnék
minél több kislányt egészséges, boldog táncosként felnevelni, és átadni nekik a balett és a tánc nyújtotta örömet.”
TAKÁCS-BOJSZA ANDREA TÁNCOS, KOREOGRÁFUS

2014-ben, a Karácsony éjjelén című mesebalett próbáin láttam először Pflanzner-Gémes Nórát, a
Veresi Balett munkáját segítő szülők csoportjában. Annyit tudtam róla, ő a mesejáték rendeterekben, sikerélményük lesz. Ezért a Karácsony éjzője, jelmeztervezője és ötletgazdája. Mindjelén előadáshoz már életképszerűen raktuk össze a
ezen túlmenően többedmagával ott segíti Tatörténetet.
kács-Bojsza Andrea tánckarvezető munkáját,
Gyönyörűek a jelmezek, csodálatosak a táncosok
ahol arra szükség van. Közgazdász végzettsébenne.
gű, 10 évig dolgozott pénzügyi területen. HáKorábban csak kisebb városi rendezvényeken léptek
rom gyermek édesanyja, elsősorban családfel a gyerekek. Négy évvel ezelőtt egy bemutató darabanyának tartja magát, gyermekeiért a karrierjét
bal, a Diótörővel indultak a „nagyszínpadi” produkciók.
is képes volt átmenetileg feladni. 1990 és 1995 köÉvről évre, szülői összefogással, önerőből próbáljuk
Fotó: Veréb
zött a Zalka-Bolyai Táncegyüttes tagja. Többek közt
kialakítani a jelmezeket, a díszletet, továbbá a hang- és
szerepelt a Margitszigeti Szabadtéri Színpadon előadott
fénytechnikát. Az állatok farsangja című produkciótól kezdve
István, a király című rockoperában, ebből adódóan számára a
már az összes előadáshoz mi szülők tervezzük és készítjük a ruhákat.
színpad nem idegen. Vonzódik a világot jelentő deszkák közelébe. Sokkal jobban teljesítenek, szerepelnek a lányok ezekben a jelmezekTalán ezzel magyarázható az a sok munka, amit ő is, a többi anyuká- ben, mint a próbaruhákban, ad nekik egyfajta tartást és önbizalmat.
hoz hasonlóan befektet a Veresi Balett életébe. Nélkülük és Andrea A gyerekek között vannak még nagyon kicsinyek, óvodáskorúak.
elhivatottsága nélkül nem is lenne itt Veresen karácsonyi mesebalett. Láttam, hogy sok szülő a színpadi próbákon és az előadások alatt
Az elmúlt év egyik szenzációjaként tarja számon az érdeklődő is komoly háttérmunkát végez, nem leterhelő ez?
közönség a 4-17 év közötti korosztályba tartozó gyerekek újabb Szeptember végétől tudtunk aktívan dolgozni, gyakorlatilag a semmiprodukcióját, a Jégkirálynő előadását. Hogyan lehetséges a gyere- ből 50 gyerekkel raktuk össze az előadást. Nagyon leterhelő volt ez
kekkel, alig három hónapos munka után ilyen színvonalas, szívet mindannyiunk számára.
melengető műsorral színpadra lépni?
Elvárható a szülőktől, hogy a szabadidejükből ilyen sok munkát
A titok nyitja a módszerben van, ahogy Andrea az egészet kezeli. Ő fektessenek a felkészülésbe és az előadásokba? Úgy gondolom,
minden egyes gyereknek, akik önmagukhoz képest jól teljesítenek, hogy senkitől nem várható el. Önök, hogy látják?
megadja a lehetőséget. Nem a tökéletes előadás a cél, hanem sokkal A gyerekekért tesszük, csakis őértük. Véleményem szerint, a Veresi
inkább az, hogy a gyerekekből kihozza a maximumot és ezt ők öröm- Balett hosszútávon nem tudja megoldani a rá nehezedő nyomást,
mel bemutathassák szeretteiknek és a közönségnek. Ezért is van az segítségre lenne szüksége. Elsősorban nemcsak pénzügyi támoelőadásokban az a sok karakter szerep. Nem lehet véletlen, hogy a gatásra gondolok, hanem egyéb logisztikai segítségre is. Az elmúlt
négy meghirdetett előadásra már a bemutató előtt úgy elkapkodták a évben a művelődési ház nagyon leterhelt volt, kevés színpadi
jegyeket, hogy 2016. január 22-re pótelőadást kellett kiírni.
próbát tudtunk megvalósítani, a raktározási gondok is egyre égeA történetek hogyan alakulnak ki?
tőbbek. Tudomásom szerint a balettnak a jegyárakból nincs bevéOlyan pozitív kisugárzású, a gyerekek egyéniségére szabott szerepeket tele és a szülőkre sem lehet a végtelenségig támaszkodni.
találunk ki, amellyel azonosulni tudnak, jól érzik magukat a karakVERÉB JÓZSEF

A VERES 1 SZÍNHÁZ

Semmi pánik
Vérbeli komédia Galla Miklós fordításában,
eredeti címén: Don't Drink the Water

2015-ben a Veres 1 színház három alkalommal tűzte műsorára Woody Allen:
Semmi pánik című komédiáját, melynek
bemutatójára december 4-én került sor.
Az előadás egy család ártatlannak tűnő,
majd váratlan meglepetésekkel teli utazását
mutatta be. Mi nézők, a „kiválasztottak”
beléphettünk egy hamisítatlanul groteszk
világba, élvezhettük számos előnyét, hogy
ez a felhőtlen bohózat igazán csak a kikapcsolódásról szólt. A darab szereplői közismert színészek, akik a két felvonás alatt
elvarázsolták a humorra kiéhezett közön-

séget. Elsősorban az érzelmekre, a lélekre
építve, a kimondott szó erejével, a hallgatóságra bízva a későbbi katarzis élményét,
úgy, hogy a tévé tempójához szokott néző
egy másodpercig se unatkozhatott. A történetben a valóság és a képzelet összemosódik, derűs és tragikus események váltakoznak, követve a színház szelíd eszközeit.
És hogy élményt adott-e a publikumnak? Abszolút. Hisz ez a tartalmas, humorral telített
előadás olyan nézőközönséget toborzott,
amely egy gesztus, egy mimika, vagy akár egy
kisebb szerepmondat után is képes volt a felhőtlen hangulat, a vidámság visszavetítésére.
A produkció a színészek magas színvonalú
előadásmódján túl a látványos díszletekkel
gazdagított színpadi elemeken át próbálta elnyerni a közönség kegyeit. Számomra nyilvánvalóvá vált Woody Allen üzenete, hogy valami

2016. január

Fotó: Lethenyei

fontosat elfelejtettünk az élettel kapcsolatban:
önfeledten nevetni! Ugyanakkor mégsem csak
a humorról szólt, a darab aktualitása elgondolkodtató és talán segít megérteni mindazt, ami
ma a világban történik.
BARTHA CSILLA

23

FIATAL TEHETSÉGEINK 16.
„Az iskolák csak a mérhető teljesítményt
tudják értékelni, az attól eltérő tehetséget nem.”

Fiataloknak, fiatalokról
HORVÁTH BARNABÁS
amatőr színjátszó

Horváth Barnabás csendes, mosolygós gyevalahogy itt minden másképp alakult. Ebben
rek volt, talán csak az volt szokatlan rajta,
az időszakban kenuzni jártam, a továbbtanuaz elméleti órákon általában nem jegylás és a nappali edzések jól megfértek egyzetelt. Akik ismerik, különösképpen
más mellett. Barátokra és a Színskála Stúnem tulajdonítanak ennek nagy jelendióra leltem.
tőséget, tudják róla, ő fejben értelmez.
Érdekel a színjátszás?
Az általános iskolai ballagás óta több év
Eleinte nagyon furcsálltam a drámaóráis eltelt, de időközben hol volt Barnakat, a szituációs- és bizalom játékokat,
bás? Azt már kevesen tudják, a közbenmind szokatlanok voltak számomra. Egy
ső évek alatt is iskolába járt. A továbbtaidő után, a többi tanulótól ellentétben ennulással, az általános befejezését követőgem kezdtek érdekelni az itt tanultak.
en nyelvi tagozatos gimnáziumokban,
A Magyar Film és Média Intézetnek az egyik
majd egy szakiskolában is próbálkozott.
tanfolyamán, egy hétvégi kurzuson ismerkedEgyik helyen se érezte jól magát, valahogy
tem
a „színészmesterséggel”, olyan neves műFotó: Veréb
mindig kilógott a sorból. Akik csak felületes
vészek közvetítésével, mint Xantus Barbara, Szabó
kapcsolatban állnak vele, nem is érthetik Barnabást.
Győző. Sajnos az eredetileg 50 órás képzés a végére
A Fabriczius József Esti Gimnázium drámaóráin derült ki, ő lényegesen lerövidült. A tanfolyam után két alkalommal kapegy különleges fiatalember. 2015-ben meghívást kaptam a tam statisztaszerepet egy – egy videoklipben. A drámatanárom
Veresi Ifjúsági Színház, Színskála Stúdió első előadására, felfigyelt rám, elhívott a színjátszók közé. Tetszett, hogy itt önegy Moliére komédiára. A szerelem, mint orvos című egy- magunk lehettünk, kibontakozhattunk.
felvonásos egyik főszerepében Horváth Barnabás láthatóan Láttalak a Veres 1 Színház művészei között is. Hogy kerültél
igen nagy átéléssel, hősszerelmest alakított. Ő volt Klitander, oda?
a „híres gyógyító”, tudós új doktor. Drámatanára, Ácsné A Moliére darab előadása után, a siker láttán feltettem magamCsáki Ildikó felismerte Barnabás erősségét, a művészet iránti nak a kérdést: miért ne merjek nagyobbat vállalni? Megkefogékonyságát és a benne rejlő tehetséget.
restem a színház igazgatóját, aki behívott egy castingra. Elég jól
mentek a dolgok, csak a szövegolvasásnál merültek fel kétséMiért az esti gimnáziumot választottad?
gek, az ismeretlen szöveggel a mai napig is gondban vagyok.
Sok gondom volt az iskolákkal, már óvodás koromban jelezték a Barátsággal váltunk el, majd egy napon megcsörrent a telefoszüleimnek, hogy valószínűleg diszlexinom, Venyige Sándor művész úr volt a vonal túlsó végén. Az
ára vagyok hajlamos, ezt később az
első olvasópróbán tudtam meg, hogy a Woody Allen: Semmi
olvasási nehézségek is visszapánik című komédiájában a kínai szakács, Chang szerepét
igazolták. Egyik alsós tanáén kaptam meg. Eddig három alkalommal adtuk elő a
rom másképp látta a tanudarabot, további előadásaink is lesznek Gödöllőn.
lási „zavaromat”, ő úgy
Számodra mit jelent a színpad?
gondolta nekem fegyelNagyon sok munka előzi meg a közönség előtti felmezési problémáim
lépést, számomra a célhoz vezető út a legfontovannak, nem neveltek
sabb.
meg rendesen. HarMilyen érzés tapasztalt, idősebb emberekkel
madik után átkerülegyütt dolgozni?
tem
Veresegyház
Először attól tartottam, hogy türelmetlenek leszvon záskörze té ben
nek, de a próbák során velem szemben is segítőlevő másik település
készek voltak, ez teljesen megnyugtatott. Most
általános iskolájába,
színház közelben vagyok, beláthatok a kulisszák
de nyolcadikból már
mögé, szívesen végzem mindazt a munkát, ami
innen, a városi iskoa színházzal együtt jár.
lából ballagtam el.
A Színskála Stúdió munkájában továbbra is
Két nulladik évfolyarészt veszel?
mos gimnáziumot is
Igen, a kettő nem zárja ki egymást, január 16-án
kipróbáltam, az első évegy Karinthy összeállításban, a Gyermek mostanánél egyik helyen sem juban nyugtalan című előadásban is szerepelek. Úgy
tottam tovább. Sokáig
érzem, az elmúlt év nagyon hasznos volt a számomra,
vergődtem az iskolák között,
sok tapasztalattal gazdagodhattam, tanulhattam, fejlődszakács tanonc is voltam, azt
hettem.
sem bírtam. A 2013/14-es tanévVERÉB JÓZSEF
Fotó: Veréb
A szerelem, mint orvos című előadás jelenete
ben kezdtem az esti gimnáziumban,
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Életmód
Mozgásra születtünk:

SPORT ÉS FITNESS
AZ IFJONTI/ÉRETT FELNŐTTKORI SZAKASZBAN

GYŐRI RITA ÉS VIGH MERCÉDESZ ROVATA

Tavaly indított „Mozgásra születtünk” sorozatunkban a gyerekeket és serdülőket Mottónk: táplálkozz tudatosan, légy
követően most az ifjúkori, 20-as éveikben járók mozgásáról szeretnék informá- mértéktartó mindenben és eddz velünk
ciót és választ adni a kérdésre, hogy miért fontos minden életkorban a testedzés. az egészségedért!
A 20-as éveikben járó fiataloknak ez az
időszak a legmegfelelőbb arra, hogy hozzászoktassák a fittness-hez testüket (főleg, ha gyermekkorban esetleg kimaradt
a rendszeres testedzés valamiért), másrészt az új mozgásfajták felfedezésének
izgalmas ideje is ez, amikor minden új és
érdekes sportot, edzésfajtát érdemes felfedezni, kipróbálni, hiszen ezekben az években nagyon rugalmas még a testük.
Természetesen a túledzést ebben az
életkorban is kerülni kell, de a szív- és érrendszer fejlesztéséhez pl. a heti 3-5 napon keresztül, 45-60 percig tartó közepes
intenzitású aerobedzés elengedhetetlen.
10-15 percenként akár lehet cserélgetni is
a kardiórutint: ha teremben edzünk le-

gyünk felváltva biciklin, taposó, evezővagy futógépen, de akár ugrálókötelezhetünk is. Ezen kívül szükséges az erő fejlesztése is, hiszen ahogy öregszünk, úgy
veszítjük el az izomerőt és sajnos a csontjaink is gyengébbek lesznek, veszítenek
a tömegükből.
A 20-as éveinkben elkezdett erőedzésekkel azonban már elkezdjük kitolni ennek
az időszakát. Hetente két vagy három alkalommal 30 percen keresztül vegyünk a
kezünkbe súlyzókat, olyan nehézségűt,
amellyel legalább 8, de nem több mint 12
ismétlést tudunk végezni. Ezt lehet a kardióedzéssel is vegyíteni.
A rendszeres testedzés abban is segíti a fiatal felnőtteket, hogy az iskolai, majd a

munkahelyi stresszt egészséges módon
tudják kezelni: pl. futással a helyett, hogy
a kanapén ülve a tévé előtt alkoholt iszogatnának.
Februári cikkünkben a 30 és 40 évesek fitness sajátosságaival kapcsolatban jelentkezünk.
Sportos, egészséggel teli új esztendőt kívánunk minden kedves Olvasónak!

Bővebb információ, tanácsadás:
rita@fittenveresen.hu
merci@fittenveresen.hu
70 311 0955
Facebook/Fitten Veresen
DIETETIKA: Asiama Evelyn rovata

Újévi fogadalmak
az életmódváltás tükrében
Új év, új kezdetek. Ilyenkor sokan határozzák el magukat arra,
hogy gyökeresen átalakítják életüket a táplálkozás, a fizikai aktivitás vagy egyéb káros szenvedélyek tekintetében. Tengerentúli statisztikák szerint azonban az elhatározások megvalósítása
majd’ 30%-ban már az újév első két hetében (!) abbamarad, a
fele pedig hat hónapon belül jut hasonló sorsra.
Számos jó tanácsot hallunk azzal kapcsolatban, hogy mit mérlegeljük egy tényleges életmódváltás előtt. Lássuk, melyek a
leglényegesebbek közülük:
Ne halogassunk!
Ismerjük a „majd hétfőtől diétázom” fogadalmakat. Ezek a hétfők valahogy mindig tolódnak. Igyekezzünk olyan változtatásokat beiktatni, amelyek pillanatnyi helyzetünkben is megvalósíthatók, nem kell teljes átalakuláson átesni első lépésként
(ilyenek: kisétkezésekre nyers zöldség/gyümölcsfélék beiktatása,
gyakoribb vízfogyasztás, több lépcsőzés lift használata helyett).
Reális célokat tűzzünk ki!
Az előzőhöz kapcsolódóan gondoljuk végig, min is akarunk

változtatni, ezeket szabjuk minél inkább aktuális helyzetünkre,
és ehhez mérten szigorítsunk a betartandó szabályainkon.
Gondolkodjunk pozitív(abb)an!
Ismerősek az olyan kifogások, mint pl. a „ma úgyis hideg van
futni” vagy „nincs semmi a hűtőben”, ill. „nincs időm elmenni
edzeni”? Sajnos életkörülményeink gyakran nem igazíthatók teljes egészében diétánkhoz/aktivitási igényeinkhez. Igyekezzünk a
helyzetből legjobban kihozható ötletekkel kreatívkodni. Ekkor
lehet pl. a legjobb 5 perces recepteket kitalálni (tojásételek, gyümölcs/túrókrémek, víz- vagy tejalapú turmixok) vagy otthoni testmozgást végezni (Mikre nem használhatók a youtube-videók!) stb.
Vonjuk be környezetünket!
Végül, de nem utolsó sorban, ne feledkezzünk meg közvetlen
környezetünkről, családunkról. Őket is nagymértékben fogja
érinteni az életmódváltásunk akár az ételkészítésben, akár az
aktivitás növelésében. Emiatt „egyeztessünk” az ötleteikről, de
legalábbis kérjük támogatásukat az új céljaink elérésében!
Várjuk kedves érdeklődőinket a 2016-os évben is tanácsadási
időpontjainkon, valamint látogassanak el a www.misszio.hu
weboldalunkra!
ASIAMA EVELYN, DIETETIKUS
MISSZIÓ EGÉSZSÉGÜGYI KÖZPONT
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Életmód
Újra a Dédi Vendégháza
nyerte a Dr. Ketter László
gasztronómiai versenyt

Immáron 14. alkalommal rendezte meg
december 9-én Budapesten a Budapesti
Gazdasági Főiskola Kereskedelmi, Vendéglátóipari és Idegenforgalmi Kara és a
Gödöllő Környéki Regionális Turisztikai
Egyesület – szakmai konferenciájának keretében – a Dr. Ketter László Hagyományőrző Gasztronómiai Versenyt.
A 2015-ös kiírás különlegessége az volt,
hogy a XIX-XX. század fordulójára jellemző ételek témakörében, 3 kategóriában, 3-5
fős csapatok részére került meghirdetésre.
Míg a „hagyományőrzők” kategóriában elsősorban civil szervezetek, önkormányzatok és hivatalok, a „főiskolai hallgatók”
kategóriában pedig leendő szakmabeliek
jelentkezését várták, addig, a talán legnívósabbnak mondható, „szakemberek”
kategóriában gyakorló vendéglátósok csapatai vettek részt.
Ez utóbbiban indult a versenyen évek óta
rendkívül sikeresen (2013-ban és 2014ben is díjat nyerő) veresegyházi Dédi Vendégháza is. Menüsoruk híres emberek
étkeire épült, egész pontosan a következő
fogásokból állt: Ferenc József kedvenc
levese, a tányérhús (Tafelspitz), ahogy a
Gödöllői Királyi Kastélyban készítették,
borjúborda, ahogy Gundel Károly készítette és Gerbeaud Emil szelete.
Ennek az imponáló kínálatnak a Benke
László olimpiai bajnok mesterszakács vezette zsűri sem bírt ellenállni és az elmúlt
évek után a Dédi Bartha Melinda séf által
irányított csapata ismét megnyerte a „szakemberek” kategória első helyét!
KOVÁCS PÉTER
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KUTYAHARAPÁST SZŐRÉVEL
AVAGY: A MOZGÁSI EREDETŰ
PROBLÉMÁK MEGFELELŐ
MOZGÁSSAL GYÓGYÍTHATÓK
A legtöbb mozgásszervi probléma a szervezet nem megfelelő terheléséből ered. Ez
jelentheti a hirtelen mozdulatokból vagy
erősebb fizikai hatásokból eredő sérüléseket, vagy a hosszú ideig ismétlődő egyoldalú terheléseket. Példa erre, ha valaki
évek óta sokat vezet és ülő helyzetben
egyre jobban elkezd zsibbadni a keze, fájni a válla, nyaka, feje, melyek hátterében
gyakran a nyaki porckorongok kopása áll.
Az éveken át tartó napi több órás ülés is
okozhat rendszeresen visszatérő derékfájós időszakokat.
A szervezetünkbe bele vannak építve öngyógyító, regeneráló folyamatok, melyeket gyengíthetünk, vagy tudatos odafigyeléssel támogathatunk. A hatékony kezeléshez szükséges, hogy a megjelenő
tüneteket leginkább jó irányba befolyásoló
kezeléssel gyógyítsuk. Ha a 3. alkalommal
sem érződik igazi változás, akkor általában érdemes változtatni a terápián.
A kezeléseket az alapján, hogy mennyire
vállalunk részvételt benne, csoportosíthatjuk aktív vagy passzív terápiákra. Mindkét
típusú terápiának fontos szerepe lehet egy
adott probléma kezelésében, de hosszú
távú, maradandó hatásokat az aktív terápiáktól várhatunk, mert ezek jó irányú életmód változtatást is jelentenek.
Passzív terápiák az elektroterápiás-, mágneses kezelések, ultrahang, fényterápiák,
lézeres kezelés, gyógyiszap, szauna, lökéshullám kezelés, súlyfürdő, denevérpad, gravitációs állvány, különféle maszszázskezelések és különböző manuálterápiás eljárások. A fizioterápia a természet
erőit használja. Az idők folyamán sok

mindent kipróbáltak már az emberek. Ha
ügyesen csinálják, egy mackó is helyre
tudja rakni a csontokat – lásd a képen!
Az aktív részvételnél el kell különíteni a
célzott mozgásterápiát és az általános szokásváltoztatásokat. Aktív terápia az egyéni
és csoportos gyógytorna, víz alatti torna,
a gyógytornász által tanított tartáskorrekció. Minél komolyabb a probléma, a kezelésnek annál célzottabbnak kell lennie.
Az edzések, sportok és a terápiás kezelések között a határt a fájdalom jelenti. Amikor mozgás közben ismételten fájdalom
jelentkezik, akkor érdemes egészségügyi
szakembert felkeresni.
Nem minden mozgás vagy mozdulat jótékony. A részletes testtartás- és mozgásvizsgálat, melyet ezen a téren gyakorlattal
rendelkező gyógytornászok végeznek a
legjobb iránymutató abban, hogy kinek mi
segít. A legtöbb esetben meg lehet találni
azokat a mozdulatokat vagy testhelyzeteket, amelyek az adott problémát viszonylag gyorsan és hatékonyan ellensúlyozzák.
FÖLDI GYULA GYÓGYTORNÁSZ, MINŐSÍTETT
MCKENZIE TERAPEUTA • WWW.GERINCESEN.HU

ISMÉT DÍJNYERTES SZALONCUKORRAL BÜSZKÉLKEDHET
A VERESEGYHÁZI SULYÁN CUKRÁSZDA
Az Év Szaloncukra díjat 2015-ben is a Szaloncukor szépségverseny
során osztották ki. Mestercukrászokból álló szakmai zsűri szavazott
13 szaloncukor közül a nyertes darabra, amelynél az ízvilág, textúra,
csomagolás és innováció játszott döntő szerepet. A Sulyán Cukrászda nyertes szaloncukra a Parajdi sós karamella rumos-kávés belgacsokoládés trüffel. Ez egy kétrétegű szaloncukor, az alsó réteg
egy enyhén sózott tejszínes karamell, melyet étcsokoládés trüffel
krém borít be. Ebben rum, frissen főzött eszpresszó kávé és tört kávé
található. A cukorszemeket szintén ét belgacsokoládéval vonták be,
majd piros sztaniolpapírba csomagolták. Ennek a szaloncukornak a
testvére a cukormentes csokoládéból készült Rumos-kávés belgacsokoládés trüffel. Mindkét szaloncukrot a markáns íz jellemzi, a cukor- mentes változatot még a karamell édes íze se lágyítja. A 2015-ös
év során 13 különféle szaloncukorból választhattak a Sulyán Cukrászda kedves vendégei, ebből 3 cukormentes volt, melyek maltitollal voltak édesítve. A nagy érdeklődésre való tekintettel idén már
bonbonok készítését is tervezik, hogy lehetőség szerint már Valentin
napra ezzel tudjanak a vásárolók kedveskedni szeretteinknek. VIMER
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TÁJÉKOZTATÓ!

ÁTMENETI VÁLTOZÁS A SZELEKTÍV GYŰJTÉS RENDJÉBEN!
A ZÖLD HÍD RÉGIÓ NONPROFIT KFT., a szelektív hulladék elszállítása szempontjából
Veresegyház területét utcák szerint két részre bontotta (szelektív 1 és szelektív 2)
és az alábbiak szerint végzi a szállítást 2016. április 1-jéig.
Április 1-jétől a gyűjtési rend visszaáll a megszokott rendre.
Kommunális hulladékot természetesen továbbra is minden héten szállítanak.
Az alábbiakban közöljük az ütemezést és az utcai besorolást is.

Szelektív 1. • Páratlan hét utcalista:

Szelektív 2. • Páros hét utcalista:

2016. január
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Huszonkét éves, 190 cm magas, 150 kgos. Megjelenésével akár félelmet is kelthetne, hiszen Harcos ő, nem is akármilyen sportban, nem is akármilyen ellenfelek között. Alig hihető, hogy jámbor,
a világra csodálkozó, mosolygós, kedves
fiatalember.
Miért a judo?
Nagyon rossz gyerek voltam. Szófogadatlan, amiért apámtól sokszor kaptam is pofonokat. Újpesten laktunk, úszni a Honvédba hordtak a szüleim. Akkoriban küzdősportot tanácsoltak nekem a hozzáértők, s mivel közel volt a terem, óvodás
judora is jártam. Ez amolyan játékos birkózás-féle volt rendetlen gyerekeknek.
Mivel duci voltam, sokat gúnyoltak, amikor visszaszóltam a vita gyakran verekedéssel folytatódott, amit soha nem én
kezdtem. Ez úgy megmaradt bennem.
Mikor kerültél Veresre?
2000-ben költöztünk ide, itt kezdtem általánosba járni. Volt judo edzés, de hamar
kikoptak a gyerekek, ezért előbb Szadán,
majd Kistarcsán kellett folytatnom. 2003ban a 10 éves korosztályban magyar bajnok lettem és megnyertem a Diákolimpiát
is. 2009-ben bekerültem az ifi válogatottba, mivel a vb-n pontszerző helyezést értem el. Évente több nemzetközi versenyre
eljutottam. 2012-ben Tatabányán folytattam a versenyzést és még ekkor ismét korosztályos magyar bajnok lettem. 2013-ban
kerültem a veresi egyesületbe.
Ilyés Gyula, Robi edzője így mesél az
első találkozásukról: Láttam Robiban a
tehetséget, de azt is, hogy szakmailag másként kezelve, az önbizalmát újra felépítve,
sikeresebb lehet mint előtte bármikor.
Robi folytatja:
Egyik előbbi edzőm kiváló judos volt, de
nagyon rossz pedagógus. Előfordult, hogy
övvel vert minket, mi meg azt hittük, hogy
ennek így kell történnie. Néha már a
szülők szóltak a mesternek, hogy vegyen
vissza. Amikor Veresre kerültem igen
csodálkozva néztem körül: így is lehet? A
gyerekek imádtak ide járni, sok dicséretben, elismerésben volt részük. Érmeket,
kupákat kaptak nem csak az eredményekért, hanem az edzéseken mutatott munka után is. Az erősítő eszközök mellett
könyvespolc áll, a hirdető táblán mindenki eredménye szerepel, van saját újságunk és sok képes riport jelenik meg az
egyesületről.
Az aktív versenyzés mellett mivel foglalkozol?
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Kerstner Róbert jiu jitsu világbajnok
Egyesületemmel tanulmányi szerződést
kötve jelenleg edzőtanfolyamra járok, a
gyógymasszőrit már elvégeztem. Gyuszi
bácsi gyerekeket bízott rám. Előbb Gödöllőn, most már Bagon is tartok edzéseket.
Felvetődött, hogy a versenysportban dolgozzak tovább, de ez így, ahogy most
csinálhatom közelebb áll hozzám. A gyerekek folyamatos örömforrások. Keményen dolgoznak és nagyon hálásak az
elismerésért. El sem tudom mondani,
hogy milyen remek dolog csillogó tekintetű gyerekeket edzeni.

tarhonyával, két fasírttal, semmi leves.
Mennyit kell ehhez a megterheléshez
enned?
A reggelim ma három szelet kenyér volt
sonkával. Ez itt előttem az ebédem. Vacsorára egy citrom kicsavart levét iszom
meg kis vízzel, ennyi. Kicsit szeretnék
még fogyni, de ezt nem lehet koplalással
csinálni.
Kikapcsolódás?
Ritkán lemegyek a barátomhoz Tatabányára és vele lógunk egy kicsit. Ezen kívül
semmi.

Kerstner Róbert és Ilyés Gyula

Ilyés Gyula közbeszól:
Nemcsak a srácok rajonganak érte, hanem
a szülők és a pedagógusok is. Egyébként
Robi a judo mellett a graplingban, a barantában, a kempo karatéban is kiváló és
persze a jiujitsuban, amiben most világbajnok lett.
A sikerről semmilyen hírt nem találtam
a sajtóban, legfeljebb a kifejezetten szakmai érdeklődésűeknek szóló internetes
oldalakon. Látszik, hogy nem közönséget, támogatást vonzó olimpiai sportágról van szó.
Milyen időbeosztással dolgozol?
Ma például délelőtt edzek, délután Bagon
tartok két edzést az iskolában, majd kora
este Veresen másik kettőt. Este földharc
edzés az egyesületünkben, amin magam
is részt veszek. Ha reggelente van egy kis
időm, akkor apukámnak segítek. Öntőműhelyt üzemeltet, ott is elkel a segítség.
Látom, ahogy maga elé veszi az ebédjét.
Kis tál, külön neki főzött pacal, maréknyi
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A november végi diadalról, a lengyelországi vb-ről így mesél Ilyés Gyula:
Robi a válogatottal utazott két másik veresi
sporttársával együtt. Mi két napos edzői
továbbképzést tartottunk a Fittness Akadémián azon a hétvégén. A második napon délután már nehezen tudtam figyelni
a tanítványaimra, a telefonon lógtam.
Egyszer jön az sms: Robi győzött! Kisvártatva ő maga hívott, még lihegett és kiabálta: Gyuszi bácsi! Hallja a hangzavart?
Mindjárt jön a himnusz. Ez magának is
szól majd!
Remek legény, kiváló sportember, különleges versenyző. Hatalmas szelíd
mackó. Még humora is van, mert mosolyogva mondja:
Este 9-re be kell fejezni az edzést, mert zár
a Medveotthon. Haza kell érnem.
Mire az edzője:
Mindannyian tudjuk, hogy a medve nem
játékszer!
MOHAI IMRE

Sport
Bordás Annamária kick-box világbajnok

INTERJÚ

Annamáriával és edzőjével, Papp Attilával a Bellai Díj átadását követően beszélgettem, hogy egy kicsit többet tudjunk meg újdonsült világbajnokunkról,
eddigi életéről, terveiről elképzeléseiről.
Mondj magadról néhány mondatot!
Szegeden születtem, Hódmezővásárhelyen majd Mindszenten laktunk. 10 éves
koromban kezdtem el a harcművészetekkel foglalkozni. Taekwondo-val kezdtem,
mivel Mindszenten csak azt lehetett gyakorolni. Amikor meghirdették, jelentkeztünk vagy ötvenen. Nem sokan maradtunk néhány hónap múltával
Középiskolába Szegedre jártam, ott folytattam tovább. Ott már belekezdtem az
ökölvívásba majd a kick-boxba is. Ökölvívásban Ifjúsági Eb-én 5. helyezést értem el!
2007-ben kezdtem a kick-boxot. Még abban ez évben a Szentesen megrendezett
Európa bajnokságon már bronzérmet
nyertem a korcsoportomban, amit két év
múlva megismételtem. Nem volt megállás.
Az Eb bronzokat két világbajnoki aranyérem követte, ezután kerültem a Papp Attila
vezette Black & Gold Angels Veresegyház
Kick-Box, K1 Sportegyesülethez két éve.
Mit szólt a család, mikor bejelentetted,
hogy küzdősporttal szeretnél foglalkozni?
Anyukám mind a mai napig félt és mindig
aggódik a mérkőzéseim előtt. Volt olyan,
hogy nem engedett el edzésre, akkor elszöktem vállalva a büntetést is. Hatan vagyunk testvérek, én vagyok a második a
sorban, de a küzdősportokkal csak én
foglalkozom. Nekem ez az életem, el sem
tudom képzelni a napjaimat nélküle.
Fiatal hölgyként azért ez nagy lemondással jár. Hogyan éled ezt meg?
Nekem ez nem probléma. A barátaim tudják, hogy ez az első, de azért őket sem
hanyagolom el. Nekem 13 éves koromtól
önálló életet kellett élnem kollégista lévén,
ahonnan csak három-négyhetente juthattam haza. Korán megtanultam, hogy mi is
a lemondás. De tudtam, hogy mit akarok, a
sportnak köszönhetem, hogy nem kallódtam el, mint néhány hasonló korú gyerek.
Miként telnek most a napjaid?
Dunakeszin dolgozom, jelenleg ott is lakom szolgálati férőhelyen. Szinte naponta
ingázom Veresegyház és Dunakeszi között. Szóval munka, edzés, munka, edzés, nem unatkozom, főleg egy-egy verseny előtti felkészülési időszakban.

Papp Attila és Bordás Annamária

Munkahelyeden mennyire tolerálják,
hogy sokat vagy távol?
Maximálisan segítenek mindenben. Úgy
érzem egy kicsit büszkék is rám.
Hogyan élted meg ezt a világbajnoki címedet? Mennyiben volt ez más, mint az
előző kettő?
Mostani világbajnoki érmemet a legnagyobb világszervezet a WAKO (World
Association of Kickboxing) versenyén
szereztem, és ez egy hatalmas előrelépés
ahhoz képest, ahol az előző kettőt nyertem. Ebben a szervezetben nagy és erős a
mezőny, ezért is jelent sokat, hogy a nagy
kick-box nemzetek (Oroszország, Szlovákia, Románia) versenyzőit megelőzve
lettem világbajnok és ezzel vezetem a világranglistát.
Nagyon jó érzés, de további munkára
ösztönöz. A címvédés kötelező.
Következő megmérettetések?
2016-ban két kiemelt versenyünk lesz: az
Európa-bajnokság és egy Világkupa Budapesten.
Az Eb-ét is meg kell nyernem, mert kvalifikációs torna a Küzdősportok Olimpiájára, amit Peruban rendeznek. Oda nagyon
szeretnék kijutni.
Többszörös világbajnokként meg lehet
ebből versenyzőként élni ma Magyarországon?
Nem. Itt nem. Vannak országok (pl. Hollandia, vagy akár Oroszország) ahol igen.
Inkább mi teszünk bele pénzt. Szerencsére vannak támogatók, akik segítenek.
Nagyon sokat köszönhetek a Goj Motoros
Egyesületnek, az egyesületünkön belül
alakult „Fettend Old Boys”-nak valamint a
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Veresi Nyelviskolának. Természetesen a
szövetség is támogatja munkámat.
Nem veszélyes sport ez egy nőnek, hiszen évente 20-25 komoly versenyen veszel részt, ahol nehéz mérkőzéseket
kell megvívnod, ütnek, rúgnak?
Erre fel lehet készülni. Itt nyíltan küzdünk egymás ellen, itt nincs alattomoskodás, mint pl. néhány labdajátékban, ahol
egy könyöklés, egy ütés komoly sérüléseket okozhat. Ha meg beleszaladunk egy
nagy pofonba, csak magunkat okolhatjuk.
Magánélet?
Önálló lakás nélkül nehéz, meg egyelőre
csak a sportra koncentrálok, ez köti le
minden figyelmemet és időmet. Természetesen szeretnék Veresegyházon letelepedni, mert nagyon tetszik ez a vidék, a
város és nagyon jóleső érzés, hogy így figyelnek itt az emberre, elismerik a teljesítményemet. Sokat szeretnék még a városért tenni, könnyebb lenne, ha itt élhetnék.
További sok sikert, és sérülésmentes
versenyzést kívánunk.
BARANYÓ CSABA

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

Telefon: 20 9749 686
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Sport
KOSÁRLABDA

HAND BEAR – KÉZILABDA

DIÁKOLIMPIA
A tavalyi évhez hasonlóan a Fabriczius József
Általános Iskola csapata az idén is részt vett a
B33 elnevezésű streetball diákolimpiai versenyen, Törökbálinton.
A csoportmérkőzéseken mutatott szép játékkal csapatunk kiérdemelte a továbbjutást, de az egyenes
kieséses szakaszban Nagykőrös csapata sajnos megállított minket. A legjobb négy közé jutásért vívott mérkőzésen eredményes
távoli dobásokkal, kiharcolt büntetőkkel és pontos passzokkal
színesítették a fiúk a játékot, de a jó védekezés ellenére ez
sajnos kevés volt.
Csapatunk végül a Pest megyei döntőn holtversenyben 5. helyen végzett. A tavalyi évhez képest 2 hellyel jutottunk előrébb,
bízunk benne, hogy jövőre ez a széria folytatódik! A csapat tagjai: Borsodi Máté József, Dömötör Márton, Kocsis Gergő és
Páncél Gergő. Gratulálunk a fiúknak a szép teljesítményhez!
TESTNEVELŐ: ERDICZKY KRISZTINA

A Handbear Kézisuli fiú és lány csapatai meghívást kaptak Gödöllőre a Mikulás Kupára. Az egyetemi sportcsarnokban, nagyon jó hangulatú évzáró rendezvényen mindkét csapatunk
ügyesen szerepelt. A fiúk második, míg a lányok a harmadik
helyen végeztek. Az U14 fiúk ugyanezen a napon Dunavarsányban játszottak 2 bajnoki mérkőzést. Egy győzelem és egy vereség volt a mérleg. Gratulálunk a fiataloknak az egész esztendei
teljesítményükhöz és további sikerekben (és tornacsarnokokban) gazdag új esztendőt kívánunk nekik és Veresegyház
sportszerető lakosainak!
SZŐKE ISTVÁN (HANDBEAR KÉZISULI VEZETŐJE)

VVSK – LABDARÚGÁS
Hand Bear U13 lányok 2015

Labdarúgó Szakosztály eredményei
U19 (MLSZ II. osztályú utánpótlás bajnokság Közép-keleti csoport)
11.24. Veresegyház VSK – Pestszentimrei SK
2–1
11.27. Veresegyház VSK – Rákosmenti KSK
3–1
U17 (MLSZ II. osztályú utánpótlás bajnokság Közép-keleti csoport)
11.28. Veresegyház VSK– Rákosmenti KSK
2–3
VVSK – KÉZILABDA

Kézilabda Szakosztály eredményei
Felnőtt, Pest megyei bajnokság
11.29. Domony KSE – Veresegyház VSK
36 – 29
12.06. Tököl VSK – Veresegyház VSK
26 – 49
12.13. Veresegyház VSK – Tápiószele SE
25 – 28
12.19. Ráckeve VKSK – Veresegyház VSK
20 – 31
Junior, Pest megyei bajnokság
11.29. Domony KSE – Veresegyház VSK
25 – 21
12.06. Tököl VSK – Veresegyház VSK
26 – 38
12.13. Veresegyház VSK – Tápiószele SE
35 – 21
12.16. Emericus KSE – Veresegyház VSK
34 – 30
12.19. Ráckeve VKSK – Veresegyház VSK
34 – 37
U14, Országos Gyerekbajnokság Pest megyei régió középsőház
12.05. Budai Farkasok KK – Veresegyház VSK
20 – 24
Kántor Anikó SE – Veresegyház VSK
17 – 27
U12, Országos Gyerekbajnokság Pest megyei régió alsóház
12.10. Kántor Anikó SE – Veresegyház VSK
0 – 10
Veresegyház VSK – Diósdi DSE
24 – 9
U10, Országos Gyerekbajnokság Pest megyei régió
12.06. Veresegyház VSK – Váci KSE
10 – 0
Farkasvár DSE – Veresegyház VSK
21 – 19
Vecsés SE - Veresegyház VSK
14 - 11
KISS PÉTER, FÜLÖP ANDREA EDZŐK
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JUDO

ÚSZÁS

MÁR 400 ARANYÉRMET NYERTEK!
A Veresi Küzdősport Egyesület nem tétlenkedett december
hónapban sem. Versenyzői számos megmérettetésen vettek
részt, nem is akármilyen eredményekkel, Parádi Barnabás
pedig begyűjtötte az egyesület 400. aranyérmét Rétságon.

MIKULÁS KUPA, DUNAKESZI • december 5.
Tíz ifjú judoka indult a versenyen, akiket olykor „furcsa” módon 7-10 kg-al nehezebb, vagy több évvel idősebb ellenfelekkel sorsoltak össze. Ennek ellenére a csapat remekül megállta a helyét, tíz érmet gyűjtöttek versenyzőink.
Első helyezett: Fülöp László, Ballon Andrea. Második
helyen végzett: Ignácz Balázs, Badinszky Máté. Bronzéremnek örülhetett: Juhász Gergő, Németh Máté, Fóthi András,
Pflanczner Ákos, Molnár Balázs és Forgó Vince.

HEPE-HUPA KUPA BAGON • december 19.
Október óta van egyesületünk jelen Bagon az Arany János Általános Iskolában Kerstner Róbert vezetésével, aki a versenyt
is szervezte. Az iskola nagyszerű feltételeket biztosít számunkra, hogy minél több gyermekkel megismertethessük
szeretett sportágunkat, a judot, amit ezúton is köszönünk.
A KUPÁRA tíz egyesület nyolcvan ifjú judokája nevezett!
A Veresi Küzdősport Egyesület versenyzői nagy számban vettek részt a viadalon. Versenyünket megtisztelte jelenlétével
Kovács Ernő, a Közép-magyarországi Regionális Judo Szövetség vezetője, illetve Tasnádi László, a régió Dan Kollégiumának első embere is. Eredmények: Első helyen végzett: Szégner Dániel, Ónodi Álmos, Filip Marcel, Badinszki Máté,
Petz Ármin, Begidsán Bence, Fényes Boldizsár, Csepeli
János, Halász Milán, Balázs Dávid, Tüdős Enikő,Tüdős
Emese, Pálya Félix. Ezüstérmes lett: Forgó Lőrinc, Csernák
Dominik, Budovinszky Dömötör, Vári Ágoston, Lukács András, Kiss Damján, Vass Ákos, György Gergely. Bronzéremnek örülhetett: Forgó Vince, Udvarhelyi Gergő, Molnár
Máté, Rácz Máté, Fekete Gergő, Illés Dávid, Farkas Bence,
Zsoldos Vince, Gyulai András, Balázs Botond.

ÚSZÓINK REMEK HÉTVÉGÉJE
Városunk úszói, triatlonistái és öttusázói december első hétvégéjén, két helyszínen is kiválóan megállták a helyüket.
Az öttusázók és néhány úszópalánta Szentendrén a VI. V-8 Kupa Integrált Úszóversenyen képviselték városunkat.
I. korcsoportban: Kovács Réka 1. helyezés 33 m háton és 2.
helyezés 33 m szabad úszásban. II. korcsoportban: Kovács
Enikő 1. helyezés 33 m háton és 33 m gyorsúszásban. III. korcsoportban: Szabó Márk 1. helyezés 33 m hátúszásban. IV. korcsoportban: Szelényi Dóra 1. helyezés 66 m gyorsúszásban.
Az úszóink többsége és a korosztályos triatlonisták a XXIV.
Kistarcsai Mikulás Kupán tettek ki magukért. Ezt a versenyt az
óvodások és alsó tagozatos iskolások részvételével rendezték.
Eredmények:
25 m leány mell: Elekes Ajna (2009) 1. hely; Elekes Tamara
(2007) 1. hely; Sum Nikolett (2008) 2. hely; 25 m fiú mell: Kárpáti Máté (2008) 1. hely; 25 m fiú hát: Kárpáti Máté (2008) 2.
hely; 25 m leány hát: Elekes Tamara (2007) 1. hely; Nemes
Zsófia (2008) 1. hely; 25 m fiú gyors: Kárpáti Máté (2008) 1.
hely; 25m leány gyors: Elekes Tamara (2007) 1. hely; Nemes
Zsófia (2008) 2. hely; 50 m leány mell 2006: Elekes Tamara
(2007) 3. hely; Batizi Emese (2005) 3. hely; 50 m leány gyors:
Cseh Zsófia (2006) 2. hely; Kálmán Dorka (2006) 3. hely;
50 m leány hát: Kálmán Dorka (2006) 1. hely; Cseh Zsófia
(2006) 2. hely; Szász Anna (2005) 2. hely; 100 m leány vegyes:
Cseh Zsófia (2006) 2. hely; Kálmán Dorka (2006) 3. hely;
Batizi Emese (2005) 3. hely

NÓGRÁD MEGYE NYÍLT JUDO BAJNOKSÁGA,
RÉTSÁG • deceber 20.
Tizenegy veresi judoka vállalta, hogy megméretteti magát az
év utolsó versenyén. Aranyérmes: Németh Szabolcs, Almási
Sebestyén Levente, Parádi Barnabás. Második helyen végzett: Németh Máté, Horváth Máté, Badinszky Máté. Bronzérmes lett: Jakab Kata, Ballon Andrea, Molnár Balázs, Petz
Ármin, Pflanczner Ákos.
A Veresi Küzdősport Egyesület az egyéni teljesítmények után
csapatban a negyedik helyen végzett.
FELKÉSZÍTŐ EDZŐK: ILYÉS GYULA,KERSTNER RÓBERT
ATLÉTIKA
December 5- én Gödöllőn az Egyetemi Sportcsarnokban rendezett Sport XXI. Kölyökatlétika versenyén négy csapattal (32
fő) képviseltük Veresegyház színeit.
A 2005-2006-os korosztályban 26 csapat közül a Fabriczius
József Általános Iskola nagyszerű szerepléssel egy 6. és egy
23. helyezést ért el. A Kálvin Téri Református Iskola csapata
a 15. helyen végzett. A 2003-2004-es korosztályban a Fabriczius József Általános Iskola csapata szintén a 15. helyen
végzett az összesítésben.
SZALMA RÓBERT

2015. december 24-én hajnalban,
64 éves korában ELHUNYT

KNAPP KÁROLY,
VÁROSUNK BELLAI DÍJAS
SPORTVEZETŐJE
1965-ben Gödöllőn kezdett pingpongozni a Ganz Vasasban. Családjával Veresegyházon élt, dolgozott. 1992-ben a városi asztalitenisz szakosztály vezetője lett, irányítása alatt a csapat feljutott az
NB I-be, ahol először 5. helyezést, később pedig bajnoki címet is
nyertek. Csapatának motorja, anyagi támogatója volt. Soha nem
helyezte magát előtérbe, helyette az elért eredmények beszéltek.
2000-ben Veresegyház Város képviselő- testülete az asztalitenisz
sportért tett kimagasló munkájáért Bellai János Sport Díjjal tüntette ki. A családja után mindene volt a sport, a pingpong. Amiben
tehette, önzetlenül segített, nem lehetett tőle olyat kérni, amit ne
teljesített volna, ha a szeretett sportjáról volt szó.
Nyugodj békében Drága Barátom!
BARANYÓ CSABA
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KAJAK-KENU

Kajak-kenusaink az év utolsó napjaiban is edzettek

Igen hideg volt a sátorban. Akik nem mozogtak, vastagon beöltözve figyelték a kemény munkát végző gyerekeket, akiknek
Frohner Ferenc edző vezényelt erősítő gyakorlatokat. Kell is az erő 2016-os versenyévadra is, hiszen az elért eredményeiket
nem csak megtartani, hanem túlszárnyalni
szeretnék. Pedig a 2015-ös évad sem volt
hiányában a szép eredményeknek!
Elsősorban a csapataik (váltóik) értek el kiugró eredményeket a vidék és országos
bajnokságokon, valamint az évközi versenyeken.
A vidék bajnokságon 2014-ben bajnok fiú
U14 3×200 m-es kenuváltó, igaz csak a második helyezést gyűjtötte be a Győri Graboplast mögött az elmúlt évben, de utána,
sporttörténelmet írva megnyerték az országos bajnokságot, és ezzel megszerezték Veresegyház első országos bajnoki
címét kajak-kenu sportágban! Fantasztikus eredmény a körülményeket figyelembe véve! A rutinos váltó tagjai – Juhász
András, Bagyánszki Kristóf, Prehoda
Levente – eredményükkel kiérdemelték
városunk sport-díját, a Bellai Díjat, melyet
az év utolsó napján polgármesterünktől
vehettek át. Ez a váltó hasonlóan nyert az
évközi Lágymányos Kupán, Prehoda Levente Szolnokon egyesben 200 m-en és

2000 m-en is, Bagyánszki Kristóf pedig az
UTE Maratonon 8000 m-en diadalmaskodott, de mindkettejüknek voltak még nagyon értékes második, és harmadik helyezéseik. Sajnos Juhász András az ősz folyamán bajnokként elköszönt, nem csak a
csapattól, hanem a sportágtól is. Reméljük
döntése nem végleges!
A fiatalabb fiúk közül kiemelkedő eredményeket ért el Prehoda Huba, aki országos bajnoki negyedik helyével U12-es
kenu egyes 2000 m-en bekerült a kölyök
válogatottba, – így ő az első veresegyházi
válogatottunk kajak-kenuban – mely remélhetőleg követésre inspirálja csapatunk
többi tagját is. Az évközi versenyeken is
kiválóan teljesített. Lágymányoson egyesben és párosban – Jeránek Marcell társaságában – is első lett 2000 m-en, Győrben a Maraton Világbajnokság kölyökváltó
versenyén országunkat képviselve harmadik helyezett, míg Szolnokon szintén
egyesben 2000 m-en ezüstérmet szerzett.
Tizenhárom éves korcsoportban lányaink
szintén váltóban vidék bajnoki harmadik
helyezést értek el 3×200 m-en úgy, hogy
egyedül Mile Sári volt 13 éves a csapatban.
Kadók Niki még 12 éves sem, és a lebetegedett Puha Dorka helyére beugrott
Takács Eszti pedig csak 11 éves volt no-

vemberben! Ráadásul Eszti első versenyévadosként, „rutintalanul” vette fel a harcot
az idősebb ellenfelekkel. „Ez ám a veresi
virtus”! Váltóink azért működhetnek hatékonyan, mert versenyzőink csapatként állnak minden feladathoz, szeretik és segítik
egymást. „Civilként” is összejárnak, buliznak, szórakoznak, ennek megfelelően egymásért is küzdenek, minden körülményben. Nagyon sok tehetséges és szorgalmas
gyerekünk van, akikről biztosan sokat hallunk majd 2016-ban. Regenye Júlia, aki
2015-ben a Lágymányos Kupán a „0”-ás
(U9 éves) korcsoportban MK-1-es 2000 mes számot megnyerte, majd felnevezve az
U11-es korcsoportba váltóban Boga Zsuszsival és Takács Esztivel második, míg
Prehoda Hanga Kadók Nikivel és Price
Virginiával U12-es 3×200 m-es váltóban
harmadik helyezést ért el. Ebben az évben
már Sztolyka Nórinak is lesznek társai
Mile Saci, Boga Panni, Kadók Niki és
Price Gini személyében. Szóval nagyon
várjuk az új versenyidényt, de addig még
nagyon sokat kell dolgoznunk!” – mondja
Frohner Ferenc, az egyesület elnök-edzője.
Jó felkészülést kívánunk, az eredményekről pedig folyamatosan beszámolunk
majd.
B.CS.

VÍVÁS

CSALÁDI VÍVÓ EDZÉSSEL BÚCSÚZTATTÁK AZ ÉVET A VÍVÓK
A hagyományokhoz híven december 22én rendhagyó edzésre került sor a vívóknál. A tanítványok testvérei és szülei is
szép számmal részt vettek ezen a délutánon, ahol a sok játékos feladatban mindenki kellemesen elfáradt. Sőt, ezen a
napon lehetőség nyílt arra is, hogy mindenki kipróbálja ezt a szép és izgalmas

sportágat. Látványos asszókban mérték
össze tudásukat a gyermekek és szüleik,
természetesen szinte minden esetben a
gyerekek győzelmével végződve. Az eddig
laikus szemlélőként, csak a pást mellől
buzdító szülők és testvérek most testközelből tapasztalhatták meg, hogy bizony valóban fárasztó ez a mozgásforma.

SZAKMÁRY SÁNDOR
ORSZÁGOS BAJNOK
December közepén megrendezett Veterán
Vívók Országos Bajnokságán Szakmáry
Sándor a 40-50 év korosztályban – az
előző évekhez hasonlóan – idén sem talált
legyőzőre, így újabb országos bajnoki
címmel gyarapította a veresi vívók gyűjteményét.
SZAKMÁRY SÁNDOR
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12 ÓRÁS ÉJSZAKAI ÚSZÁS ÉS FOCI
2015. december 4-én 20.00 órától, december 5-én 8.00 óráig ismét hangos volt a Mézesvölgyi Iskola uszodája és tornaterme. A harmadik alkalommal megrendezett „emberpróbáló” sportesemény nem csak a városunk és a környező települések sportszerető közönsége körében lett népszerű, hanem tőlünk távolabb is kezd ismertté válni. Ebben az évben is érkeztek csapatok Budapestről, Pilisről, Pencről és Isaszegről is.
A focira 20 az úszásra pedig 7 csapat adta le
nevezését. Fociban, ebben az évben először külön kategóriában versenyeztek az
„amatőrök” és a „profik”. A cél az volt,
hogy minél több mérkőzést játszanak a
résztvevő csapatok és minél tovább legyenek érdekeltek a végső győzelem megszerzésében. Ennek megfelelően az első
szakaszban körmérkőzéses rendszerben
játszottak, majd egyenes kieséses rendszerben folytattuk.
Az éjszakai foci győztese a veresegyházi
VSK csapata lett, akik a YING-YANG csapatát múlták felül a döntőben.
A tornán külön hirdettünk eredményt az
amatőr és a profi kategóriában. Az első három helyezett csapatok kupát, érmet, oklevelet, míg a kategóriák gólkirályai különdíjat vehettek át.
Az úszók 12 fős csapatokkal vágtak neki az
éjszakának. Városunk triatlon szakosztályát három, az OCTOPUS vízilabdásait ket-

tő csapat képviselte. Versenytársaik voltak
még a nemes küzdelemben a budapesti
Edzés Online és a Pilisi Gyermekotthon
csapatai. A leúszott távot számláló emberek jegyezték. Voltak csapatok, ahol a
csapattagok egyenlően felosztva egymás
között az időt egy-egy órát úsztak, voltak,
akik rövidebb időszakonként, de voltak
olyanok is, akik minden hossz után váltották egymást. Így mindig pihent ember úszhatott és erősebb tempóban.
A számlálók eredményei alapján az éjszaka
legtöbbet úszó csapata és ezzel a verseny
győztese az OCTOPUS I. csapata lett. Teljesítménye: több mint 54 000 leúszott méter!
Az első három helyezett csapat itt is kupát,
érmet és oklevelet vehetett át.
Mikulás révén a csapatok minden tagjának
csoki mikulást és mandarint ajándékoztunk, ami igen hasznosnak bizonyult az
elvesztett energiák pótlására.
BARANYÓ CSABA

Amatőr 1. helyezett csapat

Profi 1-2. helyezett csapat

1. helyezett Octopus csapata

2. helyezett Trimackók csapata

ASZTALITENISZ

Az országos döntőn Letanóczki Dalma, Cserey Bálint és a Sándor Petra – Letanóczki Dalma leány csapat képviseli Pest megyét
a legjobb 20 mezőnyében.
MIKULÁS KUPA, DECEMBER 6. BUDAPEST
A Statisztika budapesti, Marczibányi téri asztalitenisz csarnoká- Köszönjük szépen mindenkinek, aki segítette munkánkat és tában rendezték a szokásos Mikulás Kupát, mely első alkalommal mogatta a gyerekeket a megyei döntőig és a szülőknek, tanárokaz igazolt játékosok mellett nyitott volt az amatőr lányok számára nak, akik elkísérték gyerekeiket! Köszönöm Horváth Kálmánnak
is. Három csoportban zajlottak a versenyek.
a segédedzőséget és a logisztikát.
A középső az U10-es kategóriában Letanóczki Dalma a 3. helyen
végzett élete első „a Statisztikában” megrendezett versenyén. Az új SZADAI MIKULÁS KUPA, DECEMBER 13.
műanyag labdával is itt, a versenyen találkozott első alkalommal A szomszéd településen megtartott versenyen 22 induló volt és
éles helyzetben. Több győztes mérkőzés mellett csak a későbbi minden kategóriában veresegyházi/Galaxisos gyermek vitte haza
győztestől kapott ki küzdelmes mérkőzésen 3:1-re. A 3. helyért az aranyérmet, sokan itt szerezték meg „pályafutásuk” első érmét.
vívott mérkőzését 3:0-ra megnyerte KSI-s ellenfelével szemben.

MOZGALMAS ÉS SIKERES DECEMBER!

MEGYEI DIÁKOLIMPIA, DECEMBER 12. NAGYKŐRÖS
Három aranyérmet és ezzel három országos döntős helyet értek el
a GALAXIS sportolói Nagykőrösön. Az első helyezések száma évrőlévre eggyel nőtt, ezzel is igazolva a befektetett munka eredményét!
LÁNYOK (2005-2007):
1. Letanóczki Dalma (Fabriczius József Általános Iskola)
4. Erős Bianka (Fabriczius József Általános Iskola)
6. Unyi Eszter (Kálvin téri Református Általános Iskola).
LÁNYOK (2001-2003)
5. Sándor Petra (Fabriczius József Általános Iskola)
LEÁNY CSAPAT:
1. Sándor Petra – Letanóczki Dalma (Fabriczius József Ált. Isk.)
FIÚK (2005-2007)
4. Jardek Benedek (Fabriczius József Általános Iskola
5-8. Hangai Barna (Kálvin téri Református Általános Iskola)

KARÁCSONY KUPA, DECEMBER 19. BUDAPEST
Cserey Bálint és Letanóczki Dalma részt vett az egyik legnagyobb
fiú asztalitenisz utánpótlás klub, a budapesti BVSC év végi utánpótlás korúaknak kiírt (fiú) csapat Karácsony Kupáján.
Dalma „zöldkártyával” indulhatott! Három kategóriában – A, B, C
– összesen 26 csapat nevezett. Dalma és Bálint a B kategóriában
2. helyen végzett. Kiváló szervezés mellett minden gyermek ajándékkal térhetett haza az év utolsó versenyén.
BAJNOKSÁG
Felnőtt csapataink számára befejeződött az őszi idény. Remek
eredmények mellett dobogós vagy dobogó közeli helyen zártak
csapataink: a Galaxis I. (5. hely), Galaxis II. (5-6. hely), Galaxis III
(3. hely).
LETANÓCZKI ISTVÁN
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JÓTÉKONYSÁGI KERÉKPÁROZÁS
December 19-én a Spin-Man sportegyesület kezdeményezésére negyedik alkalommal megrendezett év végi jótékony SpinRacing maratonnak a Mézesvölgyi Iskola aulája adott otthont.
48 db spinning teremkerékpáron 120
percen keresztül ingyenesen tekerhettek
szakképzett edző vezetésével a „szerencsések”! Igen, a szerencsések, mert a felhívásra nagyon sokan jelentkeztek!
A szervezők azt kérték cserébe, hogy
minden résztvevő hozzon magával egy
ajándékcsomagot, írja rá, milyen nemű és
életkorú gyermeknek szól. A csomagokat
veresegyházi rászoruló családoknak szánták, de sajnos ez ebben az évben nem sikerült, mert a dátum a Családsegítő és
Gyermekjóléti Szolgálat számára már későinek bizonyult. Reméljük, a jövőben
erre találunk megoldást.
„Már régóta álmom volt, hogy minél több
sportág fogjon össze, és így még több
gyermek karácsonyát tegyük szebbé” –
mondja Diósi Péter, a rendezvény kitalálója. „Az életfilozófiám az, hogy „a
sport egy életérzés” és úgy érzem, nincs
nemesebb feladat, minthogy azzal segítsünk másokon, ami nekünk valahol kikapcsolódás. A Veresi Futókörrel alakulásuk óta tartjuk a kapcsolatot, az idén ez
sikerült a Veresi Trimackók Triatlonos
csapatával is, akik a helyszín biztosítása

mellett segítettek a szervezésben és a
pakolásban is. A Futókör a kerékpározással párhuzamosan szervezett futást azoknak, akik ennek a sportnak hódolnak, így
még több adományt gyűjtöttünk.
Jó volt érezni, hogy mennyien segítették a
kezdeményezést. Az Absolute Live-Gubavit kft.(Bali Zsolt) támogatásával minden résztvevőnek biztosítani tudtunk
sportitalt. AHerbalife team kóstolót, termékbemutatót tartott. Katona Zsolt hangosítással támogatta a rendezvényt, a
Mey Hungária kft. pedig a mikroportot
biztosította. A résztvevők az ajándékok
mellett saját készítésű süteményekkel
kedveskedtek. Úgy gondolom, aki ott volt,
átélte vagy csak látta, tudja, hogy ez a
megmozdulás miért is jött létre.
48 spinning bringán fergeteges hangulatú
edzés zajlott, minden verejtékcsepp arról
szólt, hogy másokon segíthessünk, félre
tegyük önös érdekeinket és adjunk.
Bízom benne, hogy ez egy hagyomány
kezdete, és ha összefognánk mindanynyian, akik sporttal foglakozunk a városban, nagyon-nagy dolgot vihetnénk véghez. És ami még fontos, hogy ezt a rendezvényt mindenféleképpen helyi rászorultak megsegítésére szeretnénk a későbbiekben megrendezni! Úgy érzem ez
nagyon fontos része lenne a rendezvénynek.

Mi ragaszkodnánk a karácsony közeli dátumhoz (ez persze minden évben változik) hisz ezzel egy picit a karácsony
hangulatát is megadjuk és így még meghittebb mindenki ünnepe.
Bármilyen jótékony rendezvényen számíthatnak a segítségünkre és persze mi is
minden támogatásnak örülünk. A mai
világban az apró segítség is színvonalasabbá tehet egy rendezvényt. Persze,
ahogy a példa is mutatja, önerőből is
próbálunk mindent megoldani, de a segítség jól jön.”
DIÓSI PÉTER
A SPIN-MAN SPORTEGYESÜLET ELNÖKE,

AIKIDO

Schershing András az „Év Aikidosa”
December 5-én rendezték a Nemzeti Aikido Szövetség Magyarország Évzáró rendezvényét. Az eseményt Molnár János sensei által tartott edzés nyitotta meg, melyen közel 100 aikidoka
vett részt az ország minden tájáról. Egyesületünkből (KIME) 11
fővel képviseltük Veresegyház városát. A rendezvény keretében
vizsgákat is tartottak, majd a 2015-ös év díjainak átadása következett. Klubunk 2 díjat is kapott. Schershing Andrást az „Év Aikidosa” címmel tüntették ki, az aikidoban és az aikidoért végzett
közel 10 éves munkájáért és eddig elért eredményeiért.
Jómagam, a „Pietro Sensei Emlékdíj”-at vehettem át. Ez utóbbit
2013-ban a mester halála után, szellemiségének őrzéséért alapították. Giampietro Savegnago 6 danos olasz mester volt, akit az
élet többször állított megpróbáltatások elé. 2000-ben egy közúti
balesetben térd alatt elveszítette egyik lábát, majd 2003-ban áttétes csontrákot állapítottak meg nála, azt jósolták, hogy nem
fogja megérni a karácsonyt. Ezt követően még 10 évig Európa
szerte tartott kurzusokat, mindig őszinte szeretetet és örömöt
sugározva tanítványai felé, melyhez az ő elmondása szerint
az„aikidóból merített harmónia és pozitív életszemlélet segítette”.
Aki csak egyszer is találkozott vele, egy életre szóló élménnyel
gazdagodhatott, mind az aikido, mind pedig az élet minden
területén. „Ha az ember lehajtott fejjel várja a halált, akkor bi-
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zony meg is fog halni. Egyszer persze mindenki meghal – de addig
sem lehet úgy élni, hogy az ember mindig csak a rosszra gondol,
mert akkor csak félig éli az életét”- mondta. Hálás vagyok, hogy
átvehettem e díjat, köszönet érte mindenkinek!
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Sport
MEDVEKOCOGTATÁS
December 31-én a didergős reggel sem riasztotta el azokat a futást kedvelőket, akik az
évet egy örömteli közösségi kocogással szerették volna zárni. Jankov Istvánnak, a
„Medve Bölcsészkör” alapítójának a kezdeményező felhívására immáron harmadik
alakalommal gyülekeztek – most a Zenélő kút előtt – a futók. Zömében a Veresi Futókör,
a Trimackók triatlonistái és az atlétikai szakosztály tagjai, valamint azok hozzátartozói,
barátai alkották a több mint ötvenfős csapatot. Voltak, akik a kutyusukat is elhozták
ebben a szép napsütéses igazi téli futóidőben.
Jó hangulatban érkeztek a Medveotthonba, ahol egy közös fotó is készült a csapatról.
Többen még megkerülték a macik és a farkasok kifutóit, hogy aztán egy nagyszerű
futóélménnyel gazdagodva térjenek vissza a Zenélő kúthoz, ahol forró tea, gyümölcs, a
tapasztaltabb korosztályt pedig forralt bor várta. Mindenki kiválóan érezte magát.
Köszönet a szervezésért, az önkormányzatnak pedig a támogatásért.
Találkozzunk 2016. december 31-én újra! Legyen belőle hagyomány!
B.CS.

Gondtalan Évek
WELLNESS OTTHONA
szeretettel várja minden rászoruló
nyugdíjas jelentkezését bentlakásos ellátással.
ELHELYEZÉS:
egyágyas fürdőszobás 25-45 m2-es szobákban, teljes ellátással
(ápolás, gondozás, orvosi felügyelet, étkezés stb.)

BEKERÜLÉS:
egyszeri lakhatási díj: 1,5–4 millió Ft (nagyságtól függő)
ELLÁTÁSI DÍJ: 150 000 Ft/hó/fő

www.gondtalanevek.hu

WEB:
EMAIL: gondtalanevek@hotmail.com
ÉRDEKLŐDNI LEHET: Siket Mihály • Mobil: 06 70 208 3048

VERESEGYHÁZI
márkakereskedés és márkaszerviz
KERES:

• karosszéria munkafelvevő
• autószerelő • autófényező
• karosszéria lakatos • raktáros
munkatársakat.
A fényképes önéletrajzokat a

szabo.krisztian@pasztorcsoport.hu
email címre várjuk.

2016. január
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KOBALT INGATLAN
1132 Budapest, Victor Hugo u. 32.

www.kobalt.hu
TISZTELT INGATLAN TULAJDONOSOK, INGATLANT KERESŐK!
2016-ban is várjuk megkereséseiket, akár ELADNI, akár VÁSÁROLNI
szeretnének ingatlant, illetve ha segítségre van szükségük
pénzügyi terveik megvalósításában
(HITEL, CSOK, LAKÁSTAKARÉKPÉNZTÁR-i MEGTAKARÍTÁS).

Hívja szakszervizünket!

06 30 522 1258
Mosógépek, mosogatógépek,
mikrók, elektromos tűzhelyek,
hűtőszekrények, fagyasztóládák
javításával foglalkozunk!

Kínálatunkban 400-1100 m2-es lakóövezeti építési TELKEK
találhatók, 6 és 15 M Ft közötti irányáron.
Ha nemcsak házat, hanem OTTHONT keres, nappali + 3-4 szobás
mediterrán jellegű újszerű családi házainkat kínáljuk
31-35 M Ft-os irányáron.

A meghibásodás jellegétől függően
helyszínen,
vagy szakműhelyünkben
végezzük el a javításokat.
Teljes megoldást biztosítunk,
a gépek szállítását
is megoldjuk.
Kedvező árakkal,
kiszállási díj nélkül dolgozunk
az elvégzett munkára
garanciát adunk!

Továbbra is várjuk azon leendő munkatársak jelentkezését,
akik kipróbálnák magukat az ingatlan és pénzügy világában,
melyhez a betanítást cégünk vállalja.
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Terebesi Andrea

Csáki Erika

Takács Rebeka

+36 70 631 2368

+36 70 370 7465

+36 70 631 2544

Hibafelvétel: 06 30 522 1258

2016. január

PÁLYÁZATÍRÁS FELSŐFOKON!
2014–2020. Új időszámítás kezdete.
Közel 7000 Mrd Ft várja!
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• KÖNYVELÉS
• PÁLYÁZATÍRÁS
2016-ban szerződőknek
2 hónap díjmentes könyvelés!
2151 Fót, Dózsa György út 19. • www.multicash.hu
Telefon: 06 30 954 3225 • 06 20 932 0655
E-mail: ildiko@multicash.hu • zoltan.kapitany@multicash.hu
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történt...

Az önkormányzat nyugdíjas dolgozóinak
karácsonyi összejövetele

Cintányéros cudar világ címmel színpompás gálával
zárta az évet a Veres 1 Színház

Hangosbeszélővel és felújított lépcsőkkel
gazdagodott az ivacsi vasúti megálló

Faültetés volt a Meseliget bölcsődében
és a Pamut-tónál
Nemezelés Tóth Lívia iparművésszel

Tél a strandon (Szabóné Vank Erzsébet fotója)
Tél az Ivacsi tónál (Csombor Barnabás fotója)

