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Jellemzően egy emberöltő is kevés
ehhez a látványhoz:
március 11-én ünnepélyes keretek
között emelték helyére az épülő
Szentlélek Templom toronysisakját.

Ajánló
Eseménynaptár
2016. április 13. 19 óra
május 7. és 8.
Bödőcs Tibor stand-up estje Cefre Palota
Kirándulás Esterházy-túra – Fertőd
•
címmel – Váci Mihály Művelődési Ház
•
május 9. 18 óra
április 15. 18 óra
Családi táncház
Mesélő tárgyak – a 10 éves Kerámiaműhely Szabadidős és Gazdasági Innovációs Centrum
•
kiállításának megnyitója
május 14. 10 óra
Szabadidős és Gazdasági Innovációs Centrum
•
Szentlélek Templom szentelése
április 16. 15 óra
•
május 14. 16 óra
Harangszentelés – Szentlélek templom
•
Orgona koncert – Hock Bertalan
április 23. 18 óra
orgonaművész és a Budavári Mátyás
Családi táncház –Váci Mihály Művelődési Ház templom énekkara – Szentlélek Templom
•
•
április 24. 8 órától
május 20. 19 óra
A FÖLD NAPJA – városszépítő nap
Magna Cum Laude koncert
13 órától a Horgásztanyán közös ebéd
Váci Mihály Művelődési Ház
az önkéntesekkel
•
•
május 21. 19 óra
április 27. 18 óra
Orgona koncert – Ella István orgonaművész
Esti Gimnázium ballagás
és a Debreceni Cántus Kórus
•
közreműködésével – Szentlélek Temlom
május 1. (vasárnap) 10 órától
•
Majális – Fenyveserdő
május 21. 18 óra
•
május 7. 19 óra
Családi táncház
Színskála Stúdió előadása
Szabadidős és Gazdasági Innovációs Centrum
•
Váci Mihály Művelődési Ház
•
május 27. 18 óra
május 8. 17 óra
Kiállításmegnyitó: Orosz Péter emlékkiállítás
Zeneiskola jótékonysági hangversenye
Szabadidős és Gazdasági Innovációs Centrum

április 15. péntek 19.00
Lili bárónő – Vankó István-bérlet
•
április 17. vasárnap 19.00
Lili bárónő – Sejtes Vendel-bérlet
•
április 20. szerda 19.00
Lili bárónő – Dániel Kornél-bérlet
•
április 22. péntek 10.00
Ágacska – gyerekelőadás
•
május 4. szerda 19.00
Mr. és Mrs. – bérletszünet
•
május 18. szerda 19.00
Naftalin – bérletszünet
•
június 4. szombat 19.00
Veres Medve 2016 – Díjkiosztó Gála
•
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
KÖZMEGHALLGATÁS
Bár nem volt telt ház, mégis szép számú
érdeklődő részvételével tartotta meg a 2016.
évi közmeghallgatást Veresegyház város képviselő-testülete. Mint az ülés elején tartott, a
2015. év eredményeit és a 2016-os terveket
ismertető beszámolójában Pásztor Béla polgármester úr kifejtette, Veresegyház helyzete
jó, anyagilag városunk jó módú településnek
számít, ahol az önkormányzat többek között
bizton számíthat bevételeinél a helyi vállalkozások (2200 működik Veresegyházon!)
által befizetett 3 milliárd forintnyi iparűzési,
és a lakosságnak ez úton is köszönt 200 millió forintos kommunális adóbefizetésekre.
E jelentős bevételi forrásokra építve a település 2015-ben nem csak működni, hanem továbbfejlődni is tudott, példaként említette
polgármester úr az útépítéseket, az iskolai
bővítést a Fabriczius Iskolában és az infrastrukturális beruházásokat, mint a negyedik
termálkút fúrását, vagy a Patak utcai csatornázási munkálatokat. Veresegyházon 5000
munkahely van, amelyek száma 2015-ben is
jelentősen bővült, köszönhetően a cégek
beruházásainak is, ma már munkaerőhiány
miatt távoli településekről járnak dolgozni

munkások városunkba. Abba a 18 000 főt
számláló városba, ahol az országban szintén
egyedülálló módon 900 óvodás és 2000 általános iskolás korú gyerek él.
Pásztor Béla beszámolója
után a lakossági kérdésekre került sor. Tóth József kifogásolta a világítás korszerűsítésén túl az egyik bolthálózat árukínálatának minőségét és az önálló rendőrkapitányság
hiányát, továbbá az ellenzéki képviselőktől
várt választ a hitellel és a költségvetéssel
kapcsolatos felvetésekre. Gáncs Gábor és
Szalontai Boldizsár képviselők ezzel kapcsolatos bírálataira a polgármester úr kifejtette,
hogy Veresegyház számára „a hitel nem
gyász, hanem öröm”, hiszen „hiába ülnénk,
mint tyúk a kuporgatott pénzen, abból tojás
nem lenne”. Ugyanakkor csak értékteremtő

és megtérülő beruházásokba fektet be városunk, ezért is szükséges a Termálfürdő esetében körültekintően előkészíteni a beruházást, mert „nem lehet beleugrani, tönkre
menni nem lehet, olyan intézmény kell, ami
gazdaságosan működik.” Jelenlegi jó helyzetünket az elmúlt évtizedek bátor, de körültekintő kezdeményezéseinek köszönhetjük.
További lakossági kérdések hangzottak el a
Temető és az Árpád utca közlekedési helyzetével kapcsolatban, aminek rendezése idei
évben várhatóan elkezdődik, illetve a kóbor kutyák
problémájának megoldását
hiányolta Deákné Szathmáry Beatrix. Ez utóbbi
ügyben polgármester úr
megbeszélést javasolt azért, hogy a legjobb
megoldást sikerüljön megtalálni.
A konstruktív és őszinte
megbeszélésen jelenlévők
többsége összességében
osztotta Aranyosi Miklós
véleményét, aki egy hasonló méretű magyar várossal
hasonlította össze Veresegyházt és hangsúlyozta, hogy mindig van ugyan tennivaló, de
„ég és föld a különbség” élhetőség szemKOVÁCS PÉTER
pontjából városunk javára.

Tájékoztatjuk a Tisztelt Lakosságot, hogy az épülő Szentlélek templom harangjainak
felszentelésére április 16-án, 15 órakor kerül sor az építkezés helyszínén.

Gyöngyössy Kálmánné, Gizi néni,
Veresegyház 100 éves lakója!

1916. Gondoljunk csak bele! 100 évvel ezelőtt
Magyarország még az Osztrák-Magyar Monarchia
részeként harcolt az első világháborúban, még
Ferenc József volt a király az év elején, még divat
volt a geraldi kalap, új zenei irányzatként ismerkedett a világ a boogie-val, még néma volt a film
és még nagyobb volt az ország. Mi minden jött
még ezután! Forradalmak, Trianon, békék és háborúk. És genetika,
informatika, hang a képhez, holdraszállás, jazz és rock’n roll, tv és
számítógép. 100 év maga a történelem.
Március 23-án megható ünnep helyszíne volt a Veresegyházi Idősek
Otthona. Gyöngyössy Kálmánnét, Gizi nénit köszöntötték a lakók
és az önkormányzat 100. születésnapja alkalmából. Gizi néni 2013ban költözött a veresegyházi otthonba Miskolcról, városunkban
lakó családját követve. Nyugdíjazása előtt, aktív éveiben fél évszázadon át segített másokon, szociális területen dolgozva. Gyermek-

otthonban, kórházakban ápolta az elesetteket, könnyített gondjaikon. Ma ő szorul
ápolásra, ám szerencsére életkorához képest jó egészségnek örvend, amit szellemes nyilatkozataival, az általa írt és felolvasott köszönő beszéddel igazolt is az ünnepségen.
Az otthon vezetőjén, Tóth Gábornén és
dolgozóin kívül köszöntötte őt Pásztor Béla
polgármester úr is, aki beszédében annak a
bizakodásának adott hangot, hogy Gizi
néni túlszárnyalja Veresegyház korábbi 108
éves lakójának életkorát is. Műsorral kedveskedtek továbbá a Zeneiskola növendékei, majd az otthon lakói nevében Nemes Béla szavalt verset.
És hogy mi a hosszú élet titka? Azt Gizi néni sem tudja, saját bevallása szerint sokszor volt beteges és családjában is ritka a hosszú
életkor. A titok nyitja mégis talán az ünneplést megköszönő
szavaiban rejlik: „Vegyük észre a jót mindenben, mindenkiben,
főleg magunkban. Éljünk azokért a jó pillanatokért, ami megadatott
nekünk.”
100 év elröpült, de mi csak tanulhatunk Gizi nénitől. Isten éltesse
még sokáig, köszönjük, hogy itt van velünk!
KOVÁCS PÉTER
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Önkormányzat
VERESEGYHÁZ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK HATÁROZATAI
46/2016. (III.1.) Kt. határozat:
1. A Képviselő-testület jelen döntésével hatályon kívül
helyezi a 22/2016. (II.15.) Kt. számú határozatát.
2. A Képviselő-testület hozzájárul a Veresegyház
belterület, 22 hrsz-ú, (természetben: Veresegyház, Újiskola utca 23.) kivett lakóház, udvar, gazdasági épület megnevezésű, 1565 m2 alapterületű
ingatlan megvásárlásához Romhányi Mihályné tulajdonostól, összesen 57 000 000 Ft vételáron.
A vételár kifizetése a 2016. évi költségvetés terhére történik majd meg.
47/2016. (III.1.) Kt. határozat:
1. A Képviselő-testület jelen döntésével hatályon kívül
helyezi a 12/2016. (I.28.) Kt. számú határozatát.
2. A Képviselő-testület hozzájárul a Veresegyház
belterület, 242 hrsz-ú, (természetben: Veresegyház, Fő út 122.) kivett lakóház, udvar és gazdasági
épület megnevezésű, 1918 m2 alapterületű ingatlan megvásárlásához Lehoczki Lászlóné és Lehoczki László tulajdonosoktól, összesen 35 000 000 Ft
vételáron. A vételár kifizetése a 2016. évi költségvetés terhére történik majd meg.
48/2016. (III.1.) Kt. határozat:
1. A Képviselő-testület a 173/2015. (VII.7.) Kt. határozat alapján felvett és a 296/2015. (XII.21.) Kt.
határozattal módosított 300 M Ft kölcsön visszafizetési határidejét 2015.12.31-ről 2016.03.20-ra
módosítja.
2. A képviselő- testület a 201/2015. (IX.8.) Kt. határozat alapján felvett és a 296/2015. (XII.21.) Kt.
határozattal módosított 100 M Ft kölcsön visszafizetési határidejét 2015.12.31-ről 2016.03.20-ra
módosítja.
3. A képviselő testület a 243/2015.(XI.11.) Kt. határozat alapján felvett 500 M Ft kölcsön visszafizetési
határidejét 2015.12.31-ről 2016.06.30-ra módosítja.
49/2016. (III.24.) Kt. határozat:
A Képviselő-testület a Veresegyház Városi Önkormányzat Idősek Otthona 2015. évi munkájáról szóló
intézményvezetői beszámolót elfogadja.
50/2016. (III.24.) Kt. határozat:
A Képviselő-testület elfogadja az intézményvezető
beszámolóját a Meseliget Bölcsőde 2015. évi munkájáról.
51/2016. (III.24.) Kt. határozat:
1. A Képviselő-testület hozzájárul, hogy a Garden
Invest Halas Termelő és Szolgáltató Kft-vel az
alábbiak szerint kiegészített új, hosszú távú területbérleti szerződés megkötésére kerüljön sor, a
következőek szerint:
• a Bérbeadó kizárólagos tulajdonát képező Veresegyház 068/14 hrsz-ú ingatlan területéből a Parcella GM Kft. 129-2/2015. munkaszámú vázrajzon
ábrázolt 34 896 m2 területnagyságra vonatkozóan;
• a területbérleti jogviszony határozott idejű, a szerződés aláírásától 2034. december 31-ig tart;
• a területbérleti díj a 2016. évre vonatkozóan
1 420 000 Ft, mely minden további bérleti évben
a KSH által az előző évre megadott fogyasztói
árindex mértékének megfelelően változik;
• Bérbeadó nyilatkozik, hogy a területbérleti jogviszony időtartama alatt Bérlőt telekadó, illetve építményadó megfizetésének kötelezettsége nem terheli;
• Bérbeadó vállalja, hogy a Bérlő – és a Garden Invest Zsana Kft. – által bérelt területrészeket figyelembe véve, a fennmaradó területet legkésőbb
2016. december 31-ig a Veresegyház 068/14 hrszú ingatlanból leválasztja és azt önálló helyrajzi
számon a földhivatalnál bejegyezteti;
• a bérelt területen Bérlő által megépített épületek a
Parcella GM Kft. 129/2015. munkaszámú vázrajza alapján, „ráépítés” jogcímen Bérlő tulajdonát
képezik, önálló helyrajzi számon és külön tulaj-
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doni lapon kerülnek bejegyzésre a földhivatali ingatlan-nyilvántartásba, és ezen ingatlanokat megillető földhasználati jogoknak a 068/14 hrsz-ú
ingatlanra történő bejegyzésével együtt:
• a Veresegyház külterület 068/14/A hrsz-on a
Bérlő által épített 15 573 m2 területű üvegház,
Bérlő 1/1 arányú tulajdonjogával, ráépítés jogcímen, valamint a Bérlőt megillető 17 157 m2 földhasználati jog kerüljön feljegyzésre a földhivatali
ingatlan-nyilvántartásban;
• a Veresegyház külterület 068/14/B hrsz-on a
Bérlő és a Garden Invest Zsana Termelő és Szolgáltató Kft. által épített 674 m2 területű közlekedő,
Bérlő 1/2 arányú tulajdonjogával, ráépítés jogcímen, valamint a Bérlőket megillető 2704 m2 földhasználati jog kerüljön feljegyzésre a földhivatali
ingatlan-nyilvántartásban;
• a Veresegyház külterület 068/14/C hrsz-on a
Bérlő által épített 1.463 m2 területű, manipulációs
tér és kazánház, Bérlő 1/1 arányú tulajdonjogával, ráépítés jogcímen, valamint a Bérlőt megillető
1806 m2 földhasználati jog kerüljön feljegyzésre a
földhivatali ingatlan-nyilvántartásban;
2. A Képviselő-testület hozzájárul, hogy a Garden
Invest Zsana Termelő és Szolgáltató Kft-vel az
alábbiak szerint kiegészített új, hosszú távú területbérleti szerződés megkötésére kerüljön sor, a
következőek szerint:
• a Bérbeadó kizárólagos tulajdonát képező Veresegyház 068/14 hrsz-ú ingatlan területéből a Parcella GM Kft. 129-2/2015. munkaszámú vázrajzon
ábrázolt 36 003 m2 területnagyságra vonatkozóan;
• a területbérleti jogviszony határozott idejű, a szerződés aláírásától 2034. december 31-ig tart;
• a területbérleti díj a 2016. évre vonatkozóan
1 420 000 Ft, mely minden további bérleti évben
a KSH által az előző évre megadott fogyasztói árindex mértékének megfelelően változik;
• Bérbeadó nyilatkozik, hogy a területbérleti jogviszony időtartama alatt Bérlőt telekadó, illetve építményadó megfizetésének kötelezettsége nem terheli;
• Bérbeadó vállalja, hogy a Bérlő – és a Garden Invest Halas Kft. – által bérelt területrészeket figyelembe véve a fennmaradó területet legkésőbb
2016. december 31-ig a Veresegyház 068/14 hrszú ingatlanból leválasztja és azt önálló helyrajzi
számon a földhivatalnál bejegyezteti;
• a bérelt területen Bérlő által megépített épületek a
Parcella GM Kft. 129/2015. munkaszámú vázrajza alapján, „ráépítés” jogcímen Bérlő tulajdonát
képezik, önálló helyrajzi számon, külön tulajdoni
lapon kerülnek bejegyzésre a földhivatali ingatlan-nyilvántartásba, és ezen ingatlanokat megillető földhasználati jogoknak a 068/14 hrsz-ú ingatlanra történő bejegyzésével együtt:
• a Veresegyház külterület 068/14/D hrsz-on a
Bérlő által épített 17 335 m2 területű üvegház, Bérlő 1/1 arányú tulajdonjogával, ráépítés jogcímen,
valamint a Bérlőt megillető 18 605 m2 földhasználati jog kerüljön feljegyzésre a földhivatali
ingatlan-nyilvántartásban;
• a Veresegyház külterület 068/14/B hrsz-on a
Bérlő és a Garden Invest Halas Termelő és Szolgáltató Kft. által épített 674 m2 területű közlekedő,
Bérlő 1/2 arányú tulajdonjogával, ráépítés jogcímen, valamint a Bérlőket megillető 2704 m2 földhasználati jog kerüljön feljegyzésre a földhivatali
ingatlan-nyilvántartásban;
• a Veresegyház külterület 068/14/E hrsz-on a
Bérlő által épített 485 m2 területű iroda, Bérlő 1/1
arányú tulajdonjogával, ráépítés jogcímen, valamint a Bérlőt megillető 485 m2 földhasználati jog
kerüljön feljegyzésre a földhivatali ingatlan-nyilvántartásban;
52/2016. (III.24.) Kt. határozat:
A Képviselő-testület elfogadja a „Beszámoló a Környezetvédelem 2015. évi helyzetéről és 2016. évi fenntarthatósági intézkedési terv” című dokumentumot.

2016. április

53/2016. (III.24.) Kt. határozat:
A Képviselő-testület elfogadja Veresegyház Város
Önkormányzatának 2016. évre szóló közbeszerzési
tervét.
54/2016. (III.24.) Kt. határozat:
A Képviselő-testület úgy dönt, hogy a város 031/9,
031/10 és 038/3 hrsz-ú ingatlan vagyonát a Veresegyházi Medveotthon részére vagyonkezelésbe adja.
A vagyonkezelés részleteiről rendelkező, és a vagyonelemek helyét és értékét felsoroló vagyonkezelési
szerződést a megismert tartalommal elfogadja, annak aláírására a polgármestert feljogosítja.
55/2016. (III.24.) Kt. határozat:
A Képviselő-testület kihirdeti a jelenleg folyó megosztási eljárással kialakításra kerülő új, Veresegyház
belterület, 5785/154 hrsz-ú, (természetben: Veresegyház, Gyermekliget utca 5785/154 hrsz.) kivett
beépítetlen terület megnevezésű, 10 057 m2 alapterületű ingatlan értékesítésére kiírt pályázat nyerteseként a TP Komplex Zrt-t. A Képviselő-testület
hozzájárul a TP Komplex Zrt-vel az ingatlan adásvételi szerződés megkötéséhez.
56/2016. (III.24.) Kt. határozat:
A Képviselő-testület hozzájárul, hogy a Molnár és
Tóth Kft. által készített határrendezéssel a Magyar
Állam tulajdonát képező, Önkormányzatunk kezelésében lévő Veresegyház belterület 3620 hrsz-ú,
kivett beépítetlen terület megnevezésű ingatlanból
összesen 164 m2 a Hlinka József tulajdonát képező
Veresegyház belterület 3261/2 hrsz-ú kivett lakóház,
udvar ingatlanhoz kerüljön hozzácsatolásra.
A Képviselő-testület elfogadja, hogy a közművek
nélküli 164 m2-es területrész eladási ára – 6300 Ft/m2
+27% áfa ár figyelembevételével – összesen 1 312 164
Ft, legyen.
57/2016. (III.24.) 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: 2016. április 1.
• a visszafizetés időpontja: 2017. december 31.
• a támogatás visszafizetésének fedezete: OEP finanszírozás
• a támogatás forrása a tartalékkeret
58/2016. (III.24.) Kt. határozat:
A Képviselő-testület az államháztartáson kívülre
adott működési célú támogatások terhére 400 000 Ft
összegű támogatást nyújt a Napkút Kiadó Kft. részére Horváth Ferenc Jónás könyve című műve kiadásához.
59/2016. (III.24.) Kt. határozat:
A Képviselő-testület tudomásul veszi a 2016. év eltelt időszakáról szóló ingatlanforgalmazási beszámolót.
60/2016. (III.24.) Kt. határozat:
A Képviselő–testület a „Tájház felújítása” tárgyú hirdetmény nélküli tárgyalásos közbeszerzési eljárásban:
1. Az Illésmester Építő és Forgalmazó Kft., a CONTACTUS 2000 Építőipari, Kereskedelmi és Szolgáltató Kft., a PRO-FEZ Építész Iroda Kft. és a
Veresmester Ingatlanfejlesztő Kft. ajánlatát egyaránt érvényesnek, a lefolytatott közbeszerzési
eljárást eredményesnek nyilvánítja.
2. Az eljárás nyertesének a legjobb ár-érték arányt
megjelenítő, a részszempontok értékelése alapján
a legmagasabb 1000 pontszámot elérő ajánlatot
benyújtó Illésmester Építő és Forgalmazó Kft.
ajánlattevő ajánlatát hirdeti ki a tartalékkeret nélküli nettó 34 255 759 Ft +áfa ajánlati árral.

Önkormányzat
ÓVODAI BEIRATKOZÁS

Veresegyház Városi Önkormányzat

a 2016-2017. nevelési évre

IDŐSEK OTTHONA

A BEÍRATÁS IDŐPONTJAI:
2016. április 20-án (szerda)
8-18 óráig
2016. április 21-én (csütörtök) 8-17 óráig
2015. április 22-én (péntek)
8-13 óráig

KARBANTARTÓI
munkakörbe munkatársat keres.

BEÍRATÁS HELYE:
6.sz. tagóvoda (2112. Veresegyház, Hétvezér u. 6.)
3 éves kortól kötelező az óvodai nevelés.
A Nemzeti Köznevelésről szóló 2011.évi CXC tv. rendelkezése
értelmében a gyermek, abban az évben, amelynek augusztus
31. napjáig a 3. életévét betölti a nevelési év kezdő napjától,
vagyis szeptember 1-től kezdődően, legalább napi 4 órában
óvodai foglalkozáson köteles részt venni. Ez a kötelezettség
azon gyermekekre vonatkozik, akik 2013. augusztus 31-ig
születtek. A szülő az óvodai nevelésben történő részvételre,
jogszabály alapján kötelezett gyermekét, köteles beíratni az e
közleményben meghatározott időpontban.

AZ ÓVODAI FELVÉTELRŐL:
• A gyermekek óvodai felvétele jelentkezés alapján történik.
A szülő gyermeke óvodai felvételét bármikor kérheti, a gyermek felvétele a nevelési évben folyamatos. Az óvodai felvételről az óvoda vezetője dönt.
• Az óvoda a gyermek hároméves korától a tankötelezettség
kezdetéig nevelő intézmény.
• A Köznevelési Törvény rendelkezése alapján az óvoda felveheti azt a gyermeket is, aki a harmadik életévét a felvételtől számított fél éven belül betölti abban az esetben, ha
minden a településen lakóhellyel, ennek hiányában tartózkodási hellyel rendelkező 3 éves és annál idősebb gyermek óvodai felvételi kérelme teljesíthető.

BEIRATKOZÁSHOZ SZÜKSÉGES OKMÁNYOK:
• a gyermek születési anyakönyvi kivonata
• lakcím igazoló kártya
• TAJ kártya
• oltási kiskönyv
A felvételről hozott óvodavezetői döntés ellen a szülő részéről
jogorvoslat kezdeményezhető. Az óvoda döntése ellen a szülő
– a közléstől, ennek hiányában a tudomására jutástól számított 15
napon belül – a gyermek érdekében eljárást indíthat. Ebben az
esetben a fenntartó jár el és hoz másodfokú döntést.
Az óvodába felvett gyermekek csoportba való beosztásáról – a
szülők és az óvodapedagógusok véleményének kikérése mellett
– az óvodavezető jogosult dönteni.

FELADATOK:
• Gépkocsivezetői feladatok: árubeszerzés, idős emberek szállítása kirándulásokra és rendezvényekre
• Épületkarbantartási munkálatok
• Fürdőgépészeti tevékenység
ELVÁRÁS:
• valamilyen szakirányú végzettség
(pl.: villanyszerelő, asztalos vízvezetékszerelő stb.)
• B kategóriás jogosítvány, 3-5 éves vezetői gyakorlat
• idős emberek tisztelete, segítőkészség, rugalmasság
BÉREZÉS: KJT szerint (alapbér+pótlék)
A kinevezés határozatlan időre szól és az állás azonnal
betölthető.
ÉRDEKLŐDÉS SZEMÉLYESEN:
Tóth Gáborné intézményvezető
Idősek Otthona • 2112 Veresegyház, Fő út 106.
Telefonszám: 06 20 428 5507
E-mail: idosekotthona@veresegyhaz.hu

Az ŐSZI NAPSUGÁR
KÖZHASZNÚ ALAPÍTVÁNY
számlájára a személyi jövedelemadó 1%-ának felajánlásából az elmúlt évben 53 616 Ft folyt be.
Az Alapítvány a támogatást az Idősek Otthonában élő
idősek kulturális programjaira és kirándulásra költötte.
Köszönjük a Veres 1 Színháznak az Alapítvány javára felajánlott jótékonysági estet.
Mindenkinek köszönjük a támogatást és a jövőben is várjuk azok felajánlását, akik az idős emberek gondozását
támogatni szeretnék.
Számla szám:

66000011-11065230

Az alapítvány kuratóriuma és az Idősek Otthona nevében

KÖRZETHATÁR:
A Kéz a Kézben Óvoda felvételi körzethatára Veresegyház Város
közigazgatási körzete. Ez azt jelenti, hogy a gyermekek ellátására
bármelyik tagintézmény kijelölhető a szabad férőhelyek függvényében.

TÖRÖKNÉ SIPOS MAGDOLNA
KURATÓRIUM ELNÖKE

TÓTH GÁBORNÉ
INTÉZMÉNYVEZETŐ

FELMENTÉS AZ ÓVODÁBA JÁRÁSI KÖTELEZETTSÉG ALÓL:
A 2016.-2017. nevelési évre a kötelező óvodába járás alóli felmentés lehetősége továbbra is megmaradt. A felmentéssel kapcsolatos döntési hatáskör Veresegyház Város jegyzőjét illeti.
A beíratást követően az eljárás szülői kérelemre indul, a döntéshozó pedig csak az óvodavezető, valamint a védőnő egyetértésével a gyermek jogos érdekét szem előtt tartva, csak az 5. életév
betöltéséig adhat felmentést a kötelező óvodai nevelésben való
részvétel alól.
HARCOS GYÖRGYNÉ ÓVODAVEZETŐ

2016. április
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Közélet
LAKÓGYŰLÉS A JÁTSZÓTÉREN
Hektikus forgalom, csarnoknyi kamionok, naponta kétszer fél órán át kígyózó kocsisor, autók között sétáló gyalogosok, biciklisek, babakocsit toló anyukák. Mindez eső utáni tócsákkal és a
hiányzó járdával nehezítve.
Legalább ötven környékbeli lakos jött
össze a Lévai utcai játszótéren, egy pénteki napon a már egyre sötétedő esti
órán, hogy a polgármesterrel és a körzet
képviselőjével átbeszéljék a környéket
évek óta terhelő közlekedési helyzetet.
Nyugodt hangon, de felelősen mondták el
a szervezők és a hozzászólók a problémát: akkora a személykocsi és teherautó
forgalom a gyógyszergyárhoz és az üdítőitalokat gyártó vállalathoz, ami roppant
mértékben terheli a környék lakóit. A közelmúltban történt két könnyebb baleset
is. A rendszeres kamionforgalom mellett
az Őrbottyánból, Erdőkertesről és a Hegyekből vonuló kocsisor iskolakezdés
előtt és délután hazafelé lélegzetnyi időt
alig hagy az udvaráról kitolatni szándékozóknak.
A Sanofitól, de a magasabban fekvő területekről zivatar idején lezúduló víz

rendkívüli módon megnehezíti a közlekedést a gyalogosok számára.
A lakók gyakoribb rendőri jelenlétet, járdát és a forgalom elterelését kérték a
polgármestertől, aki világosan elmondta,
hogy az üzemek jármű forgalmát nem
lehet másfelé vezetni.
A Lévai utca végén a Viczián-teleptől
lefelé megépülő és a forgalmat Őrbottyán
felé terelő út hamarosan elkészül és a
közeli jövőben körforgalom épül a Budapesti út és a Fő út kereszteződésében,
valamint a Kucsa-ker előtti területen, ami
megkönnyíti majd az ipari területről a kijutást. Ez nem csökkenti, de lassítja a forgalmat, amivel a balesetek száma bizonyára tovább csökkenhet.

)FMZTT[ÇO7&3&4&(:); (:
:&3.&,-*(&5
*EåQPOUKÔMJVT-29.
9 8-ÍS»JH
3ÃT[[W
WÃ
ÃUFMJEÇK'UGåOBQ
BNFMZ
ZUBSUBMNB[OBQJI»SPNT[PSJÃULF[ÃTUÃTLÃ
Ã[NéW
WFTFT[LÐ[ÐLFU

+FMFOULF[ÃTÃTCFGJJ[FUÃTIBU»SJEFKFKÔMJVT
#FGJJ[FUÃTIFMZF
F*OOPW»DJÍT$FOUSV
VN 
b"oSFDFQDJÍ 7FSFTFHZ
ZI»[ 'åÔU-47).
*OGP
PSN»DJÍ$[JCVMB&SJLB
B-20376-0691
4[BLN
NBJ*OGGP
PSN»DJÍ4[FHFEJ/PÃNJ-30q 287-6
6524

%NH@M?H@B<UDI?DIFPGO«MO
(BT0@DNITJHF@M@N·
0<IPGEH@BNHI?J=JGID
0<GGEMDI?DII@Q@?M@

*[HBMNBTÃTW»MUP[BUPTQSPHSBNPLLBM
W»SVOL#FOOFUFLF
FUOBHZT[FSFUFUUFM
"U»CPSWF[FUåJ4[FHFEJ/PÃNJ )éT4[FMMå 
HZÍHZQ
QFEBHÍHVT KÍHBPLUBUÍ
3BKOB5ÇNFB SBEÍGP
PMZZÍ

ES»NBQFEBHÍHVT USÃOFS
0M»I,SJT[UJ»O 4[ÐLLFOå4[BSWBT
TQPSUPLUBUÍ DBQPFJSBFE[å

6

2016. április

A keskeny utcák egyik oldalán el fog
készülni a járda és a játszótér környékén
javulni fog közvilágítás is. Városszerte
térfigyelő kamerák kihelyezésére is sor
kerül a közeli jövőben, aminek nem a közlekedés rendjének az ellenőrzése lesz a
feladata, hanem a környék biztonságának a védelme. A körzet lakóiból verbuválódó kis csoport időközben véleményezte és meg is jelölte, hogy hová szeretnének forgalomlassító jelzőtáblákat.
(Ennek eredményét már láthatjuk is,
mert a Bánóczi utca elején már meglévő
30 km-es sebességkorlátozást a gyógyszergyár előtti területig meg is hosszabbították). A Luther utca forgalmát a játszótér felől megállító táblával fogják védeni.
Mivel busz is jár a körzetben, nem várható sem annak elterelése, sem a forgalom
egyirányúvá tétele.
m-i-

Közélet
Tisztelt Veresegyházi Lakosok!
Kedves Ügyfelünk!
Tisztelettel felhívjuk a figyelmét, hogy
Veresegyház településen 2016. április
elején változott a szelektív gyűjtés rendje, mivel társaságunk április elsejétől
átállt a két műszakos munkarendre.
2016. március 21-én még a szokásos
rend szerint történt a szelektív hulladékok begyűjtése a SZELEKTÍV 2 utcáiban. A következő gyűjtési alkalom 2016.
április 11-én volt az egész településen,
ezáltal a SZELEKTÍV 2 gyűjtési rendhez
tartozó utcákban 3 hét telt el a szelektív
hulladékok begyűjtése között. Ezt követően kéthetente, minden páratlan héten
lesz mindkét településrészen (SZELEKTÍV 1 ÉS 2) a szelektív gyűjtés, azaz
április 25-én, május 9-én és így tovább.
A kommunális, szelektív és zöldhulladék gyűjtési napokat az alább feltüntetett gyűjtési naptárban tudják figyelemmel követni.
Felhívjuk szíves figyelmét, hogy
2016. június 4-én és június 11-én lesz
a LOMTALANÍTÁS és ELEKTRONIKAI
HULLADÉKGYŰJTÉS Veresegyházon.
TOVÁBBI INFORMÁCIÓK:
www.zoldhid.hu
ugyfélszolgalat@zoldhid.hu
facebook.com/www.zoldhid.hu
Együttműködését előre is köszönjük!

Zöld Híd Régió Nonprofit Kft.

NINCSEN HULLADÉK,
CSAK ÉRTÉK…

2016. április
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Közélet
MÁRCIUS 15. – VÁROSI ÜNNEPSÉG

A honvédsírok koszorúzása után
a Petőfi térre érkezett az ünnepi menet

A Nemzeti dalt Vankó István szavalta

Rácz Zsófia egyetemi hallgató volt az ünnep szónoka

Veresegyház önkormányzata, a pártok és a civil szervezetek
képviselői koszorúztak és hajtottak fejet a hősök emléke előtt

NŐNAP
Pásztor Béla polgármester úr ünnepi köszöntője
Ezen a napon a férfiak virággal, süteménnyel,
teával és főképp felszolgálással kedveskedtek a hölgyeknek
Oszvald Marika, az operett világsztárja,
Pohly Boglárka és Kollár Péter Erik
léptek fel az ünnepi műsorban.
A műsor után Petrik József zenélt.

Több száz vendég, igazi népünnep városunkban a nőnap
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Közélet
Siker a Zrínyi Ilona matematikaverseny megyei fordulóján
Óriási sikert aratott a Fabriczius József Általános Iskola a Zrínyi Ilona
matematikaverseny megyei/körzeti fordulóján. Idén harmadszor
nyertük el a tíznél több versenyzőt indító általános iskolák legeredményesebbjének járó vándorserleget. Ezzel teljesítményünk pillanatnyilag egyedülálló ebben a kategóriában.
Iskolánk idén az ország 21. legeredményesebb általános iskolája,
megelőzve sok fővárosi és nagyvárosi intézményt is.

Észak-Pest megye az ország és a határon túli magyar területek
legerősebb térsége. A fővárosi körzetek közül is csak 1-2 terület éri el
ezt a szintet. Míg itt 102 pont volt a legkevesebb, amellyel első helyet
lehetett elérni, addig egyes területeken ugyanehhez az eredményhez
elég volt 71 pont is.
2. évfolyam:
1. Holló Gergő (103 pont) felkészítő tanító: Németh Györgyi;
2. Veres Regina Sára (99 pont) felkészítő tanító: Németh Györgyi
13. Békei Csaba (87 pont) felkészítő tanító: Duba Ildikó
14. Domaraczki Alina (86 pont) felkész. tan.: Kassainé Erdélyi Ildikó
3. évfolyam:
6. Dudás Ákos (103 pont) felkészítő tanító: Petrovics Alexandra
4. évfolyam:
2. Herman Dalma (116 pont) felkészítő tanító: Molnár Klára
5. évfolyam:
12. Boór Dorka (106 pont) felkészítő tanár: Ferencz László
6. évfolyam:
20. Kovács Brúnó (100 pont) felkészítő tanárok: Dudásné Kiss Nicolette, G Kovács Ilona
7. évfolyam:
Csapatversenyben is előkelő helyeken állunk:
16. Tóth Balázs (99 pont) felkészítő tanárok: Nervettiné Varga Zsu2. évfolyam 1. helyezés (34 iskolából) felkészítő tanítók: Németh zsanna, Zsigriné Zeller Terézia
Györgyi, Duba Ildikó. A csapat tagjai: Békei Csaba, Holló Gergő, 20. Szabó András (96 pont) felkészítő tanárok: Nervettiné Varga
Veres Regina Sára.
Zsuzsanna, Zsigriné Zeller Terézia
Díjazott tanítók: Németh Györgyi, Molnár
Klára
Az országos versenyre 3 tanulónkat hívták
meg: Holló Gergőt, Veres Regina Sárát és
Herman Dalmát. Ők március 23-27-ig
Kecskeméten folytatják a versenyt.
Kívánunk nekik további szép eredményeket! Büszkék vagyunk diákjainkra, és gratulálunk teljesítményükhöz.
MOLNÁR KLÁRA
Herman Dalma

Gondolatok egy díjkiosztóról…
A két szélén a továbbjutó Holló Gergő és Veres Regina Sára, középen Békei
Csaba, hátul Németh Györgyi felkészítő tanító

3. évfolyam 4. helyezés (57 iskolából) felkészítő tanító: Petrovics
Alexandra.
4. évfolyam 4. helyezés (58 iskolából) felkészítő tanítók: Molnár
Klára, Tomkó Jánosné.
A felső tagozat együtt versenyez a 8 és 6 osztályos gimnáziumokkal.
Elsősorban ezek az iskolák előzték meg őket, ami már a matematika
tagozat eredménye.
6. évfolyam 6. helyezés (47 iskolából) felkészítő tanárok: Dudásné
Kiss Nicolette, G. Kovács Ilona.
7. évfolyam 5. helyezés (42 iskolából) felkészítő tanárok: Nervettiné
Varga Zsuzsanna, Zsigriné Zeller Terézia.
Március 7-én, az ünnepélyes eredményhirdetésen 10 tanulónk vehetett részt. Díjazott tanulók: minden évfolyamból a 20 legjobban
teljesítő tanuló, akik alsó tagozaton átlagosan 470 fő, felső tagozaton
300 fő közül kerülnek ki.
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8 és fél évvel ezelőtt költöztünk Veresegyházra, mert úgy
gondoltuk, hogy a város hangulata tökéletesen megfelel egy
kisgyermek nevelésére. Iskola választás előtt sokat töprengtünk, hogy mi is legyen… nem kellett volna.
Amikor Gergő felkészítő tanárával, és jó pár kisdiákkal a
veresi iskolákból, március 7-én ott ültünk a váci Boronkay
György MKI és Gimnázium tornatermében a Zrínyi Ilona
matematikaverseny megyei fordulójának eredményhirdetésén, és arra vártunk, hogy mikor hangzik el fabricziusos
név, akkor tudtam, jó helyen vagyunk.
Büszkeségünk egyre nőtt, amikor az eredmények sorolásakor
(a 20. helyezettől indulva az első felé) egyre gyakrabban hallhattuk a Fabriczius József Általános Iskolába járó tanulók
nevét. A sok szép eredménnyel a Fabriczius József Általános
Iskola elhozta az Észak-Pest megyében legjobb iskolának járó
vándorkupát, de jó volt ezt szülőként is hallani!
A kislányom szeptembertől lesz elsős, jó lenne, ha ő is
ügyes kisdiákja lehetne az iskolájának.

2016. április

HOLLÓ-TAKÁCS KRISZTINA (egy büszke anyuka)

Közélet
NOK: új elem az otthonteremtési programban
A Nemzeti Otthonteremtési Közösségről (NOK) tájékoztatta olvasóinkat TUZSON
BENCE, a Miniszterelnöki Kabinetiroda kormányzati kommunikációért felelős államtitkára, a Pest megyei ötös választókerület országgyűlési képviselője.
A Nemzeti Otthonteremtési Közösség
(NOK) egy angol mintára létrejövő építési
célú vagyon- és kockázatközösség, úgynevezett „building society”, amely nem pénzintézet. Mivel az építési célú közösségek
nem működnek pénzintézetekként, így a
világon sehol sem vonatkozik rájuk betétbiztosítás. Ugyanezen okból nem fizetnek
kamatot, nem nyújtanak hitelt kamatra,
viszont minden évben lakásokat vásárolnak, és ezeket átadják a közösség tagjainak. Velük szemben a lakás-takarékpénztárak, pénzintézetek, ennek megfelelően
számlát vezetnek, kamatra hitelt nyújtanak, és vonatkozik rájuk a betétbiztosítás.
Ezek a pénzintézetek nem építenek és
közvetlenül nem is vásárolnak lakásokat.
Az otthonteremtési közösségekben a szervezők feladata lesz a tagtoborzás. Számukra a NOK-ról szóló törvény szigorú
feltételeket ír elő. Az állami támogatásban
csak ezer átadott lakás és legalább kétéves

működés esetén részesülhetnek. A törvény
előírja továbbá számukra a százmilliós
alaptőkén túl minden vagyonalap után a
bankihoz hasonló, három százalékos szavatoló tőke befizetését is, ami egyértelmű
garanciát jelenthet a közösség tagjai számára. A megbízható szabályozásnak köszönhetően, akik fizetnek, biztosak lehetnek benne, hogy lakáshoz jutnak, akik
nem, elveszítik a lakást, annak ellenértékét
a szervező a fizető tagok lakásainak megvételére fordítja. A nem fizetők a tíz éves
futamidő végén kaphatják vissza pénzüket,
amikor már a közösség minden tagja lakáshoz jutott.
A szervező cégek megalapításakor az
elsődleges cél az, hogy optimális méretű,
és a piaci viszonyokhoz a legjobban alkalmazkodó cégek jöjjenek létre. A kezdőtőke mellett a működést biztosító erős felügyeleti jogosítványok garantálják azt, hogy
a szervezők megállják a helyüket a lakás-

mányok természetttudományok

mérnöki tudo

informati

ka

ógia

technol
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piacon. A NOK-ról szóló törvény mindazokat a biztosítékokat tartalmazza, amelyek a sikeres működés zálogai. Ezek
között szerepel többek között az alaptőke,
a tartalékképzés, a Magyar Nemzeti Bank
felügyelete, összeférhetetlenségi szabályok, a szakmai tapasztalat előírása, jelzálog. A konstrukció célja, hogy olyan garanciák szülessenek, amelyek nem drágítják feleslegesen a megtakarítások lakáscélú felhasználását.
A felügyeleti jogosítványok szavatolják a
tagok érdekeinek védelmét. Amennyiben
időlegesen megbillenne az otthonteremtési közösség gazdálkodási egyensúlya, a
szervezőnek a saját vagyonából kötelezően képzett tartalékkal kell helyt állnia.
A NOK egy új előtakarékossági forma, ahol
a tagok biztosak lehetnek abban, hogy
tagságuk időtartama alatt új lakást vásárolhatnak.

Lányok Napja
program a GE-ben
A tavalyi nagy sikerre való tekintettel, a GE Power veresegyházi telephelye ismét a fogadóhelyek táborát erősíti a Lányok
Napja programban.
A cég várja azoknak a középiskolás és gimnazista lányoknak a
jelentkezését, akik kíváncsiak rá, hogy mivel is foglalkoznak a
mérnökök, hogyan gyártanak turbinákat, vagy csak szeretnének bepillantást nyerni egy 1700 fős multinacionális vállalat
minennapjaiba.
A Lányok Napja árpilis 28-án kerül megrendezésre, regisztrálni
április 15-ig lehet a rendezvény honlapján: http://lanyoknapja.hu/program-reszletek?pid=286

H ELLYSZÍ N EK
E :

Kövess mink
ket a Facebookon WWW
W.FACEBOOK.COM/L ANY
YOKNAP
O
JA
www.lanyoknapja.hu
apja.hu
Tám
mogatóink:
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Közélet
Veresegyház legelegánsabb báljaként határozta meg
Gecsey Enikő, az Ezerkincs Életmód Centrum vezetője megnyitóbeszédében a március 5-én megrendezett jubileumi báljukat. A 10. évfordulóját
ünneplő hastánccsoport ünnepi műsora valóban
méltó is volt ehhez a jelzőhöz, ahogy nem csalódtak a vendégek a finom vacsorában, az operett gálában és legfőképpen a baráti hangulatban sem.

Ezerkincs bál

Veres Medve-díj 2016 SZAVAZÓLAP
Kedves Közönségünk!
Tavaly évad végén eltökélt szándékunk volt, hogy hagyományt teremtünk a Veres Medve-díjjal. Közös játékra
szólítottuk Önöket, amelyben szavazhattak a legjobbjaikra 8 kategóriában. A több mint ezer szavazat azt a
meggyőződést erősítette bennünk, hogy döntéseik játékos felelőssége egy újabb bizonyítéka annak, hogy a
Veres 1 Színház közönsége odafigyel színházára, a megtisztelő tapsokon kívül kedvencei mellé áll egy „véresen
komoly” versenyben. Mert, bár a Veres Medve-díj játék,
ahol a színészek is kollégáikra szavaznak, mégis mindenki győzni akar, és az úgy van jól.
Legyenek partnereink idén is ebben a játékban, szavazataikkal hadd kérjünk extra tapsokat – Önök is, mi is
megérdemeljük, hiszen immár második éve figyeli az
ország, hogy Veresegyházon olyasmi történik, ami csak
nagyon ritkán, nagyon különleges helyeken: SZÍNHÁZ
SZÜLETETT!
2016. június 4-én rendezzük meg a Veres Medve-díj 2016
Díjkiosztó Gálát, ahol a Veres 1 Színház 2. évadának legjobb színészeit, illetve színházi produkcióit díjazzuk.
A díjakat most is a közönség szavazatai alapján ítéljük
oda. A szavazók között 5db páros színházjegyet sorsolunk ki a következő évadra!
A szavazáshoz két mód közül egyet, egyszer lehet választani.
• Papíron: a Veres 1 Színház jegyirodájában (Veresegyház, Innovációs Központ „B” recepció) nyitvatartási
időben az ott található szavazólapot kell kitölteni és a
szavazóurnába bedobni.
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• Interneten: a www.veres1szinhaz.hu oldalon közzétett űrlap kitöltésével és elküldésével.
Minden kategóriában kizárólag 1 jelöltre lehet szavazni
a „Szavazat” oszlopban elhelyezett X-szel. Ha 1-nél több
jelölést kap valamelyik kategória, a szavazat érvénytelen.

Beküldési határidő: 2016. május 31.
A jelöltek:
LEGJOBB FÉRFI FŐSZEREPLŐ:
1. Aradi Tibor – Walter Hollander (Semmi pánik)
2. Dósa Mátyás – Axel Magee (Semmi pánik)
3. Felhőfi Kiss László – dr. Szakolczay Bálint (Naftalin)
4. Vida Péter – Laboda (Naftalin)
LEGJOBB NŐI FŐSZEREPLŐ:
1. Fésűs Nelly – Terka (Naftalin)
2. Holczinger Szandra – Susann (Semmi pánik)
3. Xantus Barbara – Olive Madison (Női furcsa pár)
4. Zorgel Enikő – Florence Unger (Női furcsa pár)
LEGJOBB FÉRFI MELLÉKSZEREPLŐ:
1. Békefi László – Kapronczay (Naftalin)
2. Gerner Csaba – Ahmed (Semmi pánik)
3. Horváth Barnabás – Chang, kínai szakács (Semmi pánik)
4. Janik László – dr. Csapláros Károly (Naftalin)
5. Mészáros Árpád Zsolt – Manolo (Női furcsa pár)
6. Pál Tamás – Mr. Kilroy (Semmi pánik)
7. Stubnya Béla – Házmester (Naftalin)
8. Székhelyi József – Drobney rabbi (Semmi pánik)

2016. április

LEGJOBB NŐI MELLÉKSZEREPLŐ:
1. Borbás Erika – Renée (Női furcsa pár)
2. Holczinger Szandra – Ilka (Naftalin)
3. Miklós Kriszta – Sylvie (Női furcsa pár)
4. Steinkohl Erika – Patkány Etus (Naftalin)
5. Szilágyi Annamária – Mickey (Női furcsa pár)
6. Zorgel Enikő – Manci (Naftalin)
LEGJOBB JELMEZ:
1. Bódi Ágnes, Zorgel Enikő (Semmi pánik)
7. Bódi Ágnes, Zorgel Enikő (Naftalin)
2. Gedeon Boróka (Női furcsa pár)
LEGJOBB DÍSZLET:
1. Gedeon Boróka (Női furcsa pár)
2. Krizsán Zoltán (Naftalin)
3. Rózsa István (Semmi pánik)
LEGJOBB RENDEZÉS:
1. Janik László (Női furcsa pár)
2. Megyeri Zoltán (Semmi pánik)
3. Janik László (Naftalin)
LEGJOBB ELŐADÁS:
1. Női furcsa pár
2. Semmi pánik
3. Naftalin

Veres Medve Info Line:

06 70 3717 838

Közélet
MÁJUS 7-ÉN JÓTÉKONYSÁGI NAP A DÉDI VENDÉGHÁZÁBAN

Gasztronómia és kultúra az idősekért
san megnyitni a rendezvényt, továbbá anyagilag is kiegészíti a
bevételt az önkormányzat, a polgármester úr határozhatta meg a
támogatás kedvezményezettjét is, ami az Őszi Napsugár Alapítványon keresztül az Idősek Otthona lesz, ahol információink szerint
stílszerűen az étkezde fejlesztésére megy majd a támogatás. Fontos
hangsúlyozni, hogy a Dédi a teljes napi munkaerő, nyersanyag kapacitását és bevételét ajánlja fel, ahogy a színészek is teljesen díjmentesen lépnek fel. Ha valaki az ételek árán felül is ajánl fel
összeget, ahogy a pénztárcája engedi, az is teljes egészében a
jótékonysági célokat fogja szolgálni. 8-22-ig tartunk aznap nyitva
és nagyon bízunk benne, hogy sokan csatlakoznak ehhez az összefogáshoz fogyasztásukkal.
Mit lehet tudni a programról?
V. S.: 11 órától már jelen leszünk, igyekszünk segíteni a felszolgálásban, ami nyilván néha mókás helyzeteket is szülhet, folyamatosan kommunikálunk a vendégekkel, időnként néha előadva
egy-egy dalt. Örömmel mondhatom, hogy a vendégek számíthatnak
gyakorlatilag a teljes stábunk, többek között Aradi Tibor, Fésűs
Nelly, Steinkohl Erika, Pál Tamás, Pindroch Csaba, Miklós Kriszta
és természetesen Zorgel Enikő és a magam részvételére.
17-18 óra közé várjuk polgármester urat az ünnepi köszöntőre, azt
követően pedig egy speciális zenés kis előadásra is készülünk,
amiben a decemberi jótékonysági fellépésünk, a Magyar hasak
gasztro-estünk és más műsoraink anyagából csemegézünk. De
összességében egyfajta kötetlen közönségtalálkozós hangulattal
kívánjuk egész nap szórakoztatni a vendégeket.
Sztárok egész sora emberközelben, jó ételekkel körítve, miközben jótékony célt szolgál az étkezés. Lehet, hogy siker esetén
hagyományt teremtenek?
B.M.: Nagyon boldogok lennénk, ha sikerülne egy hagyományteremtő jótékonysági rendezvényt életre hívnunk. Kérjük, aki teheti,
térjen be aznap hozzánk!
KOVÁCS PÉTER

Igazán különleges program résztvevői lehetnek azok, akik május
7-én, szombaton betérnek és fogyasztanak a Fő úton (a lámpás
kereszteződésnél) található Dédi Vendégháza étteremben. Az ötletadó és felajánló Dédihez csatlakozva ugyanis a nap folyamán a
Veres 1 Színház művészei fognak besegíteni a felszolgálásba,
miközben egy sajátos közönségtalálkozó keretében folyamatosan
egymást fogják érni a fellépések és egy, csak erre az alkalomra
készült műsoros meglepetésre is számíthatnak a vendégek. A Dédi
Vendégháza a nap teljes bevételét jótékonysági célra ajánlotta fel,
amit az első szóra a rendezvény mellé álló önkormányzat kiegészít,
majd a példás összefogás résztvevői célzottan az Őszi Napsugár
Alapítvány, vagyis az Idősek Otthona alapítványa részére juttatják
el. A részletekről beszélgettünk Bartha Melindával, a Dédi vezetőjével és Venyige Sándorral a Veres 1 Színház megálmodójával.
Honnan jött az ötlet erre a nem mindennapi jótékonysági rendezvényre?
Bartha Melinda: Nem előzmény nélküli, ugyanis a Dédi Vendégháza a maga eszközeivel már évek óta aktívan támogatja a veresegyházi óvodákat, iskolákat és egyéb intézményeket.
Ugyanakkor úgy éreztük, hogy a törzsvenSzabóné Vank Erzsébet gyűjtéséből
MÚLTIDÉZŐ
dégeinknek és a veresi lakosságnak szeretnénk valahogy megköszönni azt a bizalmat,
amivel segítettek engem és csapatomat abban, hogy az elmúlt hat évben helyreállíthattuk Veresegyház legpatinásabb vendéglátóhelyének az előző tulajdonosok által megtépázott hírnevét. A legkézenfekvőbbnek az
tűnt, ha ebbe bevonjuk a velünk partneri
viszonyban lévő színház csapatát is.
Venyige Sándor: Első szóra csatlakoztunk mi
is a kezdeményezéshez, hiszen mi is úgy
érezzük, hogy köszönettel tartozunk a minket befogadó és támogató városnak. Ezért
evidens, hogy részt veszünk például a városi rendezvényeken is. Ráadásul a Dédi által
felvetett ötlet alkalmat kínál egyfajta speciális
közönségtalálkozóra is a művészeinknek.
Azonnal a kezdeményezés mellé állt a város is?
Tavaszi szántás az 1970-es évek elején.
A fotón G. Ujvári István, Vank Istvánné és fekete ruhában Tóth Andrásné látható.
B. M.: Igen, Pásztor Béla polgármester úr
nagy örömmel fogadta és ő is fogja hivatalo-
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Adjátok oda a gyerekeket az öregeknek!
Lányom, karjában az öthónapos kislányával arról kérdez, hogyan tetszett az
előző este látott Saul fia? Milyen érzésekkel néztem meg végre az Oscar díjas
filmet, amit hónapok óta csak halogattam. Tudta, hogy részt vettem egy beszélgetésen, ahol a rendező és az egyik
producer mesélt olyan részleteket,
amikről – hiába a sok riport, beszámoló, kritika és a film kapcsán továbbvitt
gondolat – csak így szerezhettem tudomást.
Nem volt megalapozott a félelmem, mert
a film nem dokumentum, hanem a borzalmak egy kicsi darabját igyekszik ábrázolni sajátos filmes eszközökkel. Alkotói
szigorúan vett elhatározását végig betartva
elkerüli a visszataszító dolgokat a maguk
tárgyi valóságában megmutatni.
A történeten végig vonul Saul természetellenes kapcsolata a fiúval, talán a fiával, ezt
a film nem magyarázza, nyitva hagyja éppúgy, mint a végén a pajta ajtajában megjelenő fiúgyermek látványától addigi érzelemmentességét feladó és az arcán a mosollyal megüdvözülő Saul további sorsát.
Régi történetet kezdek mesélni.
Édesanyám kevés múltbéli történeteinek
egyikében azt ismételte fájdalommal,
hogy a vagontól a koncentrációs tábor kapuja felé vezető úton, miután ötös sorokba
állították őket és lassan meneteltek, melléjük sodródott egy csíkos ruhás nő és tört
németséggel azt mondta: „Adjátok oda a
gyerekeket az öregeknek!” Az asszonyok
elengedték a kicsik kezét és a sorban mellettük álló időseknek adták át, volt, hogy
saját szüleiknek, volt, hogy idegeneknek.

„Én nem adtam volna oda!” – szól a lányom és láttam a szemében, hogy komolyan gondolta. „A dolgok nem abban a
pillanatban dőltek el” – válaszoltam.
„A polgári életet élő vidéki zsidó családok
fokozatosan érezték meg a mellőzöttség
és a méltánytalanság jeleit. Előbb a tanulásban, a közszereplésekben, az üzleti
életben szenvedtek el hátrányokat, majd
jött a megkülönböztetés, az eleinte csendes, majd hangosodó uszítás, a saját lakókörnyezetükben kialakított, őrzött gettóba kényszerítés mindössze a két kezükben hordható csomagokkal, hetek múlva
a legközelebbi gyűjtőhelyre, a szolnoki
téglagyárba szállítás, majd a csupasz marhavagonok. Se hangoskodni, se követelni,
se lázadni nem volt merszük és lehetőségük. Legfeljebb kérni. Kérni egy falat
ételt, tiszta vödröt, vizet vagy a résnyire
nyitott ajtón keresztül friss levegőt.

Így megfélemlítve, megalázva érkeztek
meg az ismeretlen helyre, ahol táskájukkal, apró bőröndjeikkel, elrejtett, még
megmaradt értékeikkel beálltak a lassan
araszoló sorba. A vezényszavak, ordítozások közepette megszólaló emberi hang,
a lágerben évek óta sínylődő lengyel nő,
a kápó szavai inkább melegítették a lelküket, mint a borzalmakat vetítették volna
előre. Ésszerű ötletnek tűnt, a fiatal, munkára fogható nőket úgyis máshová viszik,
ők dolgozni fognak. Az öregek meg majd
gondját viselik a gyerekeknek. Éltette őket
a remény, hogy hamarosan találkozhatnak!
A táborban gyorsan terjedt a hír, hogy a
barakkok melletti épületben szörnyű dolgok történnek, az állandó füst kazánok
füstje. A minden ésszerűséget nélkülöző
napi rítus, az állandó félelem, a túlélésért
folytatott sekélyes küzdelem kiölte az anyákból az összetartozás érzését. A távoli
jövőbe vetítették az elszámolást életükkel. A rettenet elfogadhatatlan, méltánytalan, megmagyarázhatatlan volt. Csak a
kérdést ismételhették magukban a válasz
reménye nélkül: Talán nem szenvedtek
sokáig, ugye nem szenvedtek sokáig?”
Nézem a lányomat. Két karjával magához
szorítja kislányát, az unokámat, akinek
dédanyjától származik a megélt történet,
és aki csodálkozó szemekkel néz, mosolyog, hiszen mit is érthetne az egészből?
Hogyan is gondolhatnánk most, hogy
lehetne olyan erő, ami elszakíthatná őket
egymástól? Nem is értheti, hogy lehetett.
MOHAI IMRE
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Városlakó
EGY KIS PÉNZÜGY...

PÉNZÜGYEIDBEN
TE IS LEHETSZ SZAKEMBER!
Legtöbbünk nem jártas a pénzügyekben, s
ha mégis szereztünk némi ismeretet, leginkább reklámokból, internetről jutottunk
hozzá. Ezek komolyságát, szakszerűségét
és megbízhatóságát azonban nehéz megítélni. Pedig a pénz kezelése nagy felelősség, ha sok van azért, ha kevés, azért.
Kezdjük mindjárt a sokakat érintő ADÓSSÁGGAL!
Mi a különbség a rossz és jó adósság
között?
Az autókereskedők alig várják, hogy belehajszoljanak egy autóhitelbe, de nyaralni is
elmehetsz 300 000 Ft-ért. Kellemes emlékeid és szép fotóid lehetnek, de pénzügyi ér-

téket így biztosan nem teremtesz. Ez a pénz
elszáll. Nem mondom, hogy ne költs ilyesmikre, de ha csak kölcsönből tudod megoldani, akkor ezeket inkább ne engedd meg
magadnak.
Természetesen nem minden adósság
rossz. A jó adósság, amit megtérülő befektetésre használsz, például ingatlanvásárlásra, vállalkozás alapítására. Ezek a hitelek
általában alacsonyabb kamatozásúak és
akár adókedvezményt is kaphatsz. Ha jól
menedzseled, az ilyen befektetés még növelheti is az értékét.
A tandíjra felvett kölcsön is jó hosszú távú
befektetés, mivel a tanulás a keresőképességedet növeli.

MUNKAÜGYI ALAPELVEK:

Figyelem!
A rossz adósságot tehát kerüld, ha már
benne vagy, szabadulj meg tőle!
A jó adósságból is megárthat azonban a
sok! Tedd fel ezért mindig a kérdést magadnak:
• Kell-e aggódnom azon, hogyan fogom a
jövő havi költségeket kifizetni?
• Félre tudom-e tenni azt az összeget,
amely céljaim megvalósításához szükséges?
A válaszok segítenek, hogy időben megállj
az eladósodással.
PÉNZÜGYI ÖTLETEKRŐL BŐVEBBEN:
www.panem.hu
Telefon: +36 1 460 0272
OZSVÁR ZSANETT tanácsai

Egy dolgozó munkanapja (7. rész)
Hat évig dolgoztam egy hipermarketben
pénztárosként. Ennyi idő után jutottam el
arra a szintre, amikor elegem lett abból,
hogy darabra számolják a dolgozókat.
Nincs megkülönböztetés, nincs méltánylás, de még az érdekeinket sem képviselte
megfelelően senki.
Két hónappal ezelőtt aztán besokalltam,
és a munka törvénykönyve (továbbiakban: Mt.) 65. § (1) bekezdése, és a 67. §
(1) bekezdése alapján indoklás nélkül felmondtam. Letöltöttem az Mt. 69. § (1)
bekezdésében meghatározott 30 napos
felmondási időmet, de közben már új
munkahely után néztem. A munkaviszonyom megszűnése után 2 hétig pihentem,
addigra találtam is új munkahelyet. Egy
pénztárosi állást foglaltam el egy pékség
üzletében, két év határozott idejű munkaszerződéssel ugyan, viszont próbaidőt
nem kötöttek ki. Gondoltam, ez most kifejezetten jót fog tenni nekem, mivel néhány
fővel működik az üzlet, biztos családias
hangulat lesz, és sokkal emberibben, méltányosabban fognak bánni velem. Tévedtem!
Két hete álltam munkába két műszakban,
hárman váltjuk egymást. Pontosabban

egy fő mindig ott van fele időben az egyik
műszakban, fele időben a másik műszakban. Ezt így cserélgetjük megállapodás
szerint egymás között. Ez teljesen ideálisnak tűnt számomra egészen ma reggelig,
amikor is közölte velem a főnököm (aki
egyben a tulajdonos is), hogy nekik országszerte vannak üzleteik pékségekkel,
és több mint 80 főt foglalkoztatnak.
Csakhogy, minden üzletben két fő váltja
egymást, kivéve ott, ahol én dolgozom, és
még egy másik üzletben, ahol szintén hárman vannak. Tehát ha az egyik kolléga
valamiért „kiesik” (például lebetegszik
vagy szabadságra megy), akkor kirendelnek egy másik üzletből valakit, aki helyettesíti. Mivel csak két ilyen üzlet jöhet
szóba – és most épp az egyikben szintén
két főre redukálódtak –, ezért közülünk
kell választani valakit, aki bevállalja.
Ebben még semmi buktatót nem láttam,
csak mikor kiderült, hogy a másik két kolléganő már jól „beépítette” magát, ezért
mindig a harmadik lesz a helyettesítő,
vagyis jelen esetben én. Ez már nem tetszett annyira. Mindegy, gondoltam, be
tudom vállalni, ha egy-két napról van szó.
Jelentkeztem a főnökömnél, hogy adjon
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kellő tájékoztatást a munkavégzés helyét
illetően. Akkor esett le az állam. Kb. 100
kilométerrel arrébb kellene utaznom
minden nap, előreláthatólag két héten keresztül. Azt mondta, hogy fizetik az útiköltséget, de valahogy ez engem nem
vígasztalt. Ja, és már holnap ott kéne kezdenem. Kértem, hogy adjon pár perc gondolkodási időt, csak nem is tudom minek,
mert eszemben sincs annyit utazni odavissza két hétig.
A pár perc után visszamentem és megkérdeztem, hogy mi történik akkor, ha nem
tudom vállalni, mert nekem a családomat
is el kell látni, és ez számomra aránytalan
sérelemmel járna, ami pedig az Mt. 4. §
(3) bekezdés alapján nem megengedhető.
Erre az volt a válasz, hogy az nem arra
vonatkozik, amit hiszek, és mivel határozott idejű a szerződésem és még próbaidőm sincs, ezért fel sem mondhatok,
köteles vagyok végrehajtani az utasítását.
Hát én pedig felmondtam. Mégpedig írásban, és az Mt. 67. § (2) bekezdésére hivatkozva a felmondásomat megindokoltam az aránytalan sérelemmel.
Most pihenek újabb két hetet!
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RED 1 CLUB Váci Mihály Művelődési Ház • INTERJÚ Krisztián Tamás gitáros, zenekarvezetővel

Word of Blood együttes koncertje
Krisztián Tamás 1971-ben Budapesten született.
Az Ócsai Bolyai János Gimnáziumban 1989-ben
érettségizett, később felsőfokú tanulmányokba
kezdett. A Károly Róbert Főiskola levelező tagozatán közgazdásznak készült, de minden másképp alakult. Ebben az időszakban értékesítőként dolgozott, a rock és a metál felé fordult,
mint lelkes rockrajongó gitározott. 2001-ben
házasságot kötöttek Szabó Mariannával. 2007ben Veresegyházra költöztek, két lányuk született. Jelenleg a T-Systems Magyarország Zrt. alkalmazásában vezető értékesítőként dolgozik.
A Words of Blood zenekart harmadmagával, a
Postumusból kivált zenésztársaival 2012-ben
alakították. 2013-ban jelent meg 8000 példányban a Metal & Hard Rock Hammer World
nemzetközi zenei magazin mellékleteként az
első lemezük, „Ingyen Isten” címmel. Mi történt
ezt követően? „Belelendültünk a rock életbe.
A Pokolgéppel három nagy országos turnén vettünk részt. A Leander és az Akela együttesekkel
fesztiválokon játszottunk. A Pokolgép 30 éves

Fotó: Veréb

jubileumi koncertjén, a Petőfi Csarnok szabadtéri színpadán az Omen zenekar mellett mi
melegítettük be a közönséget. Ekkor már több
mint 3000 néző volt az arénában. Átértékeltük a
zenekar eddigi tevékenységét, majd másfél évre
rá új torokkal, Fabók Tiborral dolgoztunk tovább. A második nagylemezünk felvételeit már

„Nem érdekel, hogy mit játszanak a rádiók,
hogyan lehet bekerülni a TV-hez, vagy mit szeretnének a kiadók. Nem számít, milyen zene
mozgat meg nagyobb tömegeket, vagy hoz
több pénzt. Csak az érdekel, hogy amikor játszunk, a közönségünk és mi mindannyian
boldogok legyünk.”
a jelenlegi felállásunkban rögzítettük, 2016 nyarán fog megjelenni. Elmondhatom, hogy megtaláltuk a saját stílusunkat, a keménység és a
dallamosság „katyvaszát”. Az alkotói munkát
a szentháromság jellemzi, azaz kemény alapriffek, elborult középrészek és dallamos zenei
refrének épülnek egybe modern metál környezetben, csipetnyi proggal fűszerezve. Nincs
olyan számunk, ami csak „full kemény” darálás
lenne, vagy nagyon lírai, a kettő együtt adja a
dalok hallgathatóságát.”
A Red 1 Club szervezésében az együttes márciusban bemutató koncertet adott a Váci Mihály
Művelődési Házban. Terítéken volt az új nagylemezük anyaga. Kiváló hangzás, jó koncert anyag.
Mi, akik ott voltunk élvezettel hallgattuk a Words
of Blood csapatát.
VERÉB JÓZSEF

RockEst • INTERJÚ Berta Tamás szervezővel

Ez az a zene!
Veresegyházon a Fő út 40 alatt található –
ahogy a fiatalok ismerik – a „HÁZ”. Önkormányzati épület, egy éve a veresi ifjúság
felügyelete alatt. Mit is jelent ez? Erről kérdeztük Berta Tamást, a HÁZ egyik alapítóját.
Iskolába a Fóti Ökumenikus Általános Iskola és Gimnáziumba jártam.
Az utolsó évfolyam során 2015-ben jött a gondolat, hogy érettségit
követően, a továbbtanulás mellett jó lenne valami olyan dologgal
foglalkozni, ami a hasonló korú fiatalokkal való kapcsolattartást, a tartalmas időtöltést is elősegíti. Édesapám javaslatára felmerült az önkormányzat tulajdonában levő, de jelenleg kihasználatlan ingatlanok
valamelyikének igénybevétele. Ami más, mint a meglevő Váci Mihály
Művelődési Ház, sokkal szabadabb, fiatalosabb. A gondolatot tett követte, felkerestük az önkormányzatot, ahol a polgármester úr megértéssel fogadta a javaslatainkat. Így kaptuk meg az ingatlant térítésmentes
használatra. A rendezvényeink megszervezése előtt a művélődési ház
vezetőjével minden esetben egyeztettünk, mint például a mostani 12
órás rock koncertünk alkalmával is. Nagy segítség volt számunkra a
hangtechnikai berendezések biztosítása, a hangmérnöki teendők ellátása, melyet nagyon köszönünk Monori Rolandnak.
Kérem, beszéljen a koncertről, mi adta az ötletet egy ekkora „maratoni” rendezvény megtartásához?
Korábban is voltak már itt zenekari fellépések. Több kérés is érkezett a
fiatalok és a zenekarok részéről egy tartalmas rock est megrendezésére.
A lehetőségeinkhez mérten választottuk ki az öt fellépő együttest, figyelembe vettük a városhoz való kötödésüket, a zenei stílust és az igényeiket. Tekintettel arra, hogy a rendezvényre belépőt nem szedtünk,
a program teljesen ingyenes volt, a zenekarok sem kértek tiszteletdíjat.
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Színpadon a ZságbaMacska

Kik léptek fel?
Az előzetes program szerinti amatőr zenekarok: Veresegyházról a Leaving Rum, a Fire Conspiracy és a Strong. A No Respect Isaszegről a
ZságbaMacska pedig Budapestről érkezett.
Hogyan értékeli a rendezvényt?
Fele ilyen jóra se számítottunk. Mind az öt fellépő más stílust képviselt, a
lágy rocktól a heavy metalig. A rendezvényre viszonylag nagy volt az érdeklődés, legalább 200 fő érkezett a koncertekre. Szerintem ez az a zene,
ami idevonzotta a fiatalokat, sikerünk volt. Március 19-én 17 óra 30 perckor került sor a kapunyitásra és másnap reggel 05 óra 30 perckor zártunk.
Miben látja a HÁZ jövőjét?
További programokban, zenei és egyéb kulturális rendezvényekben,
ahol a tizenéves korosztály tartalmasan eltöltheti a szabadidejét, ezt a
törekvést mi is támogatnánk.
Ha jól értettem jelenleg is tanul, mik a további tervei?
A Magyar Labdarúgó Szövetség képzésének keretében, futball edzői
tanfolyamon veszek részt. A 2017-es végzést követően a Testnevelési
Egyetemen szeretnék továbbtanulni.
Köszönöm a beszélgetést, további sok sikert kívánok. VERÉB JÓZSEF
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Kultúra
UDVARHÁZ GALÉRIA: Az ismeretterjesztés új formái

Múzeumpedagógiai foglalkozások
Az Udvarház Galériában az első képzőművészeti irányultságú foglalkozás 2009-ben Báron László bábművész, festőművész kiállításán valósult
meg. Az eseményen jelen volt a műFotó: Lethenyei
vész is. Emlékszem, hogy Laci báKlement Zoltán
tyám milyen boldog volt, amikor a
művészeti rendező
gyermek-csapat lelkesedését látta,
ahogyan a művészeti tevékenységhez viszonyulnak. Báron Laura a
művész leánya is segítette a programot. A jelenlévő tanulók Báron
László művészi dúcairól készítettek érdekes nyomatokat. A foglalkozás sikere hozta meg azt a döntést, hogy a jövőben minden egyes
kiállításhoz kapcsolódjon ismeretszerző, oktató jellegű, úgynevezett múzeumpedagógiai foglalkozás.
Báron László is azon a véleményen volt, hogy a gyerekekkel folytatni kell az elkezdett munkát, hiszen a kreatív játékos esemény
teszi még inkább értelmezhetővé az aktuális kiállítás anyagát.

Nálunk, a Váci Mihály Művelődési Ház intézményi keretén belül
működő Udvarház Galéria aktuális kiállításait már eleve úgy
valósítom meg, hogy a tárlat időszakában létre tudjak hozni művészeti tárgyú foglalkozásokat, és alkalmas legyen a kiállítás a további
értelmezésre. Tapasztalatom szerint Veresegyház nagyszámú gyermekserege igenis kíváncsi és nyitott a képzőművészetekre is.
Nagyon vidámak a művészet nyújtotta közegben.
Fontos cél, hogy a foglalkozáson résztvevő gyermekek művelődési
szokásává váljon a kortárs művészeti kiállítások, jelen esetben az
UDVARHÁZ GALÉRIA aktuális kiállításainak látogatása. A művészeti órák növelik az iskolai képzés hatékonyságát, hiszen komplex
látásmódot kínál. A programok által a gyermekben megváltozhat a
kortárs művészetről és kiállításokról, általában a kiállító termekről,
múzeumokról alkotott kép. Cél, hogy a látogatói szám növekedjék.
Hiszen a jelen érdeklődők közül kerülnek ki a majdani múzeumlátogatók, műpártolók, művészeteket szerető emberek, illetve
gyűjteményépítők, műgyűjtők, mecénások. Elmondható tehát,
hogy példaértékű az a munka, amelyet munkatársaimmal együtt
folytatunk a kortárs művészet megismertetése, megszerettetése
érdekében. Köszönöm Pásztor Ildikónak, Czibula Erikának, Czibula
Pálnak, Márton Ágnes Katalinnak és Varga Éva pedagógiai asszisztensnek az önzetlen segítségüket! Továbbá köszönöm a város
vezetésének a támogatását, érdeklődését az Udvarház Galériában
megvalósuló programok iránt.
KLEMENT ZOLTÁN MŰVÉSZETI RENDEZŐ

Fotó: Klement

Másrészről pedig fontos, hogy a szemlélődő ifjúságban kialakuljon
az önálló gondolkodás képessége, a komplex világlátás és adott
esetben a kritikai véleménynyilvánítás is. Jómagam számos intézmény múzeumpedagógiai foglalkozását vizsgáltam meg, – hogyan
is működik a játékos ismeretátadás.
Fontosnak tartom, ha valamely művészeti projekt magas szinten és
sikeresen működik, annak tapasztalatát figyelembe véve saját munkamódszerembe építsem, integráljam. Azt is látom persze, hogy
általában a művelődési házak égisze alatt működő galériák tapasztalatom szerint nem nagyon vállalkoznak a kiállítás megnyitásán
túl más, oktató vagy értelmező kiegészítő programok létrehozására.
Persze sokszor a rendezés alacsony minősége sem tenné lehetővé
a megfelelő értelmezés lehetőségét. Én természetesen másképpen
gondolom, hiszen a kiállítások minden esetben tervezett koncepció
alapján jönnek létre. Ha nem így volna, nehezen tudnám a gyermekek számára közvetíteni a kortárs művészettel kapcsolatos szellemi
tartalmat. Mint ahogy a művészet fogalma és jelentése folyamatosan
alakulóban van, úgy a kiállítások rendezésének gyakorlata is
változik. Az egyre inkább konceptuális alapon rendezendő projektek, az ismeretszerzést a kortárs művészet megértését szolgálják.
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Kultúra
VERES 1 SZÍNHÁZ • Közérzeti kabaré

Aradi Tibor és Varga Ferenc József humorista fellépése
Műszaki hiba címmel, a Veres 1 Színház
színpadán márciusban kabaré-ősbemutatót
tartott a két neves humorista. Az elválaszthatatlan kacajfakasztók, Aradi Tibor és Varga Ferenc József könnyesre nevettette a
veresi közönséget. A szóló és a közös jelenetek, a zenés paródiák egymást
követő sorozata szinte lecsapott a
nézőkre, nem hagyván a hallgatóságnak egy szusszanásnyi időt
sem. Mi emberek nem vagyunk
egyformák, van aki önfeledten tud
nevetni másokon és nem utolsó
sorban önmagán. Van, aki csak
legbelül, a lelke mélyén fakad mosolyra, látszólag komoly, megfontolt ember benyomását keltvén.
Valljuk be, azért mindnyájan tudjuk: nevetni jó dolog, ettől csak jól
érezhetjük magunkat. Besavanyodva, búsan, komoran élni nagy bárgyúság, ezért nekünk, mint galambnak a
búza, úgy kellenek a humoristák.
Aradi Tibortól az előadás másnapján, a
következő kérdésekre kaptunk választ: Ha
a látottakat és hallottakat úgy értékeljük,
hogy ez nem volt más, mint a „humorba ágyazott gondolat”, vette a „lapot” a közönség? Fogékony volt a poénokra? Varga Ferenc Józseffel láthatóan az évtizednyi közös
munkában megedződött párost alkotnak.
Nem vált ez a hosszú ideje tartó együtt szereplés megszokottá, rutinszerűvé? A kö-

zönség mindig az újra szomjazik, valami
másra vágyik. Hogyan tudják ezt az igényt
is kielégíteni?
Válaszaiban így összegzett: „A veresi közönség már a Woody Allen darab kapcsán is bebizonyította, hogy vevő a humorra.

képesek vagyunk megújulni. Ez persze így
eléggé sztereotip, de ettől még ez a titka.
Nem ülünk rá egy-egy sikerre. Ha egy jelenet
sorozatunk elindul, már a következő sorozaton gondolkodunk, hogy mire az előző
felett eljár az idő, ne kelljen kapkodnunk.
Ez főleg a rádiókabarés munkásságunkra igaz, hiszen ott kéthetente kell megújulnunk, s mindezt
tesszük több mint tíz éve! A veresegyházi előadásunk is bizonyítéka
annak, hogy valamit jól csinálhatunk és sikerül megújulnunk.
Örömmel hallottuk, az előadásra
több néző is igen messziről érkezett Veresre, ezt nagyon köszönjük, mert sok erőt ad a folytatáshoz. Hálásak vagyunk a közönségnek és nem utolsó sorban Zorgel
Fotó: Veréb
Enikőnek és Venyige Sándornak,
hogy befogadtak minket, bemuA kabarénkkal azt is ki szerettük volna tathattuk itt a Veres 1 Színházban az új
próbálni, hogy a gondolatébresztő humort kabarénkat.”
– kabarét – is kedvelik-e. Műsorunkban volt
gondolatébresztő és „gondolatfárasztó” je- Az előadás szünetében több ismerőssel is
lenet is. Örömmel vettük tudomásul, hogy találkoztam. Természetesen a humorról, a
a közönség mindkettőre vevő, amiből két látottakról beszélgettünk. Az elhangzott vétanulság is levonható. Egy: jó humorérzék- lemények mind azt erősítették, jó kezdemékel vannak megáldva. Kettő: gondolkodó nyezés volt a humorest. Mert ez lehetőséget
emberek, akik követik a napi közéleti ese- adott a napi gondok hátrahagyására, az önményeket, és itt nem a bulvár sajtó termé- feledt nevetésre és a kiszabadultság örömkeiről beszélek. Varga Ferenc Józseffel addig teli közérzetére.
nem válik rutinszerűvé a párosunk, amíg
VERÉB JÓZSEF

VERES 1 SZÍNHÁZ • NAFTALIN

„A lakást jöttek megnézni?
Én vagyok a házmester!”
Így kezdődött a Veres 1 Színház előcsarnokában Heltai
Jenő Naftalin c. nagyszerű zenés bohózata (a Mohácsi
testvérek átiratában).
A Monarchia utolsó éveiben játszódó darab hiteles figurái hihetetlen, már-már abszurd története igazi bohózat, zenei
betétekkel átszőve.
A SZEKRÉNY – mint színpadi kellék – főszereplővé lép elő.
Ez nem is véletlen, hiszen a darab minden percében megmutat és elrejt, ott van és nincs ott. A néző fantáziáján túllép
a színes és váratlan cselekmények, történések sokasága. A
közönség nem is tud róla, mégis drukkol a SZEKRÉNY-nek, és
a darabot átszövő, hihetetlen és ellentmondásos szófordulatoknak, humornak, mely önfeledt nevetésre hívja.
A történet klasszikus háromszög, a férj, a feleség, a szerető,
és a színen megjelenő fantasztikus karakterű szereplők
kavalkádja.
DARVASI LÁSZLÓ
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MŰVÉSZPORTRÉ: Zorgel Enikő előadóművész

A színház az életem
A Ne most, drágám! című előadás alkalmával találkozott a veresegyházi közönség
először Zorgel Enikővel, a Veres 1 Színház
„világot jelentő deszkáin”. 2015-ben került
színre, Agatha Christie: Az egérfogó című
darabja, ahol Mrs. Boyle szerepében Enikő
igencsak megfogta a nézőt. Vajon az egyéniségéből sugárzó titokzatosság, vagy az általa
megformált szerepek keltették fel a színházrajongók figyelmét? Ki lehet igazából Zorgel
Enikő? Egy biztos: életútja, pályája rendhagyó módon egyedi. Ő nem készült színész
karriert építeni. A gimnáziumban matematika tagozatra járt, az egyetemen történelmet
és művelődésszervezést tanult. A végzettségének megfelelően egy budapesti kulturális
intézményben dolgozott. A kezdetekben
népművelőként, majd az intézmény vezetőjeként. Az évek teltek, férjhez ment, két gyermeke született. A sors úgy hozta, hogy időközben elvált, magára maradt a kislányaival,
de tette a dolgát. A felnőtt korú lányai a mai
napig is vele élnek. Veresegyházon Zorgel
Enikő és Venyige Sándor egy a város színházával, de nemcsak a színház világában,
hanem az életben is egymásra találtak, és ez
így van jól. Enikő gyermekkorát egy Szabolcs-Szatmár-Bereg megyei településen,
Tiszavasváriban töltötte. Itt járt ének-zene
tagozatos általános iskolába. A család egykéjeként nevelkedett, a korán nyugdíjba kényszerült édesapja szeretete oltalmában.
A szüleid mivel foglalkoztak?
Édesapám műszaki tanár volt, de nyugdíjazásáig, évekig igazgatta a helyi szakmunkásképző intézetet. Anyukám könyvelőként,
majd főkönyvelőként dolgozott. Emlékszem,
otthon nagyon sok könyvünk volt. Apukám
szinte állandóan olvasott. 6 éves koromban
engem is beírattak a könyvtárba, még olvasni
sem tudtam, de nagyon akartam.
Csendes, nyugodt gyerek voltál?
Á, dehogy, inkább tűzről pattant, örökké izgő, mozgó. Szerettem a figyelem középpontjában lenni. A szüleim elvárták a kitűnő
bizonyítványt, egy idő után számomra is
fontossá vált, mindig is jó tanuló voltam.
Könnyen tanultam, bár a reál tantárgyakat
nem szerettem.
Hogyan lehetséges, hogy matematika szakon tanultál tovább?
8 évig tanultam zongorázni, a tanárnő tehetségesnek tartott, ő a debreceni zenei középiskolát javasolta, de én nem szerettem volna
oda menni, sikerült is meghiúsítanom.
Nyelvtagozatos gimnáziumban, Nyíregyhá-

„Nekem nem adatott meg a Színház- és
Filmművészeti Egyetem, de nem érzem
azt, hogy ettől kevésbé lennék elégedett
vagy boldog.”

ZORGEL ENIKŐ előadóművész

Fotó: Lethenyei

zán akartam továbbtanulni, de a szüleim
másképp gondolták. Két választásom volt:
vagy debreceni diák leszek matematika szakon, vagy mehetek a helyi szakmunkásképzőbe tanulni. Nem volt más választásom,
maradt a matematika. Most így visszatekintve, az idő azért valamilyen szinten igazolta a szüleimet, mert a Fazekas Mihály
Gimnázium egy nagyon jó iskola volt.
Középiskolás korodban Kazinczy versenyt
nyertél.
Az adottságokat nem lehet teljesen elnyomni, egy idő után utat tör magának. A magyar
tanárom biztatására másodikos koromban
már indultam a versenyen. 17 évesen lettem
Kazinczy-érmes.
Hogyan jött a színház az életedbe?
Imádtam a színházat, Debrecenben kéznél
volt a Csokonai Színház, bérletünk volt,
szinte minden előadáson ott voltam. Nagyon
szerettem volna a színművészetin továbbtanulni, de az önbizalmam se volt elegendő
és a szüleim is lebeszéltek. Maradt a Kossuth
Lajos Tudományegyetem, érettségit követően elsőre felvettek.
Mégis színésznő lettél?
Hosszú utat jártam be, de megtörtént a
csoda. 2007-ben megkeresett egy korábbi
ismerősöm, Juhász Borbála, egy tiszavasvári
amatőr színjátszó csoport részéről. Heltai
Jenő: A néma levente című vígjátékának
előadásához kerestek megfelelő embereket.
Úgy gondoltam, ez az, amire én vártam,
eljött az én időm és elvállaltam. A kezdetekben még nevünk se volt, de idővel minden
kialakult. Megszületett a Dezsavü Színkör, 6
éven át voltam tagja a társulatnak.
Olyan eredményesen, hogy „Kiemelkedő
színészi alakítási díj” elismerésben részesültél.

2016. április

1963-ban Nyíregyházán született.
1981-ben a Debreceni Fazekas Mihály
Gimnáziumban érettségizett.
1981 és 1987 között a Kossuth Lajos Tudományegyetem hallgatója.
1987-ben történelem tanári és művelődésszer vezői szakon diplomázott.
1987 és 1989 között az Angyalföldi Gyermek- és Ifjúsági Ház (Szendrő Sándor Úttörőház) népművelője,
1997-ig intézményvezetője.
2001-től 2006-ig a Tiszavasvári Szociális
és Egészségügyi Szolgáltató Központ vezetője.
2007 és 2011 között egyéni vállalkozó.
2014-től a Veres 1 Színház művészeti titkára.
Elvált, két felnőtt korú leány édesanyja.
Jelenlegi társa Venyige Sándor színházigazgató.
ELŐADÓMŰVÉSZI TEVÉKENYSÉGEK:
Tiszavasvári Dezsavü Színkör 2007-2012
Szabadúszó előadóművész 2011-2014
Veres1 Színház zenés és prózai szerepek
2014–
FŐBB SZÍNHÁZI SZEREPEI:
A doktor úr, Vidám kísértet, Ne most, drágám!, Az egérfogó, Női furcsa pár, Semmi
pánik, Naftalin.
ELISMERÉSEI:
Kazinczy-érem, a szép magyar beszédért 1980.
„Kiemelkedő színészi alakítási díj” Amatőr
Színjátszó Találkozó, Mátészalka 2012.
Veresegyház Város polgármesterének
elismerő oklevele 2015.

2012-ben, Mátészalkán megrendezett Amatőr Színjátszó Találkozón, Neil Simon: Furcsa pár című vígjátékának női változatában
Florence szerepét alakítottam. Ekkor kaptam
a díjat.
2014-ben eljöttetek Tiszavasváriból, és Veresegyházon telepedtetek le.
Kényszerűségből tettük, az ottani légkör, a
meg nem értettség, az irigység, a lehetőségek
hiánya késztetett minket a váltásra. Valahol
hiszek abban, hogy az út, amit végigjártam,
a középiskolától kezdve az egyetemen át, a
polgári foglalkozásokon keresztül kellett
mindahhoz, amit most itt Veresegyházon
elértünk. Létrejöhetett a Veres 1 Színház, egy
befogadó, fejlődő, szép kisvárosban, ahol
ennyire művészetpártiak az emberek. Ha egészen kicsi korától az emberben benne van a
szereplési vágy, az, hogy annyi mindenki
„bőrébe bele tud bújni”, az egy nagyon jó dolog. Nagyon szeretem csinálni, ez éltet engem.
VERÉB JÓZSEF
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LISZNYAY SZABÓ GÁBOR ZENEISKOLA • Családi hangverseny

Beszélgetés NECZNÉ ALAPI KATALIN hegedűtanárral

Igazából igen. 1992-ben költöztünk Veresegyházra, itt helyezkedtem el a zeneiskolában. A tanítás mellett játszottam a BM,
majd később a MÁV Szimfonikusoknál.
Megszületett a négy fiam, a legidősebb
ként felvételiztem, de a sors akaratából már 21 éves, míg a legkisebb mindössze 6
bekerültem a mélyhegedűs szakra, ezt vá- éves. Nagyon teljes lett az életem, a család,
lasztottam. Érettségit követően az utam tanári állás és a nagy zenekarok. Sokfelé,
több országban megfordultam,
egyenesen vezetett a Liszt Ferenc
híres koncerttermekben játZeneművészeti Főiskola mélyszottam. A harmadik gyerhegedűsei közé.
mekünk megszületését
Több szimfonikus zenekövetően döntöttem végkarban is játszott, belegesen a tanári hívatás
teljesült az álma?
mellett. 2006-tól most
A főiskolai tanulmámár folyamatosan itt
nyaim mellett már a
tanítok, főállásban, a
debreceni Csokonai
veresegyházi zeneiskoNemzeti Színház zenelában.
karában is játszottam.
Honnan jött a családi
Beleszerettem az itt átélt
hangverseny ötlete?
zenei sokszínűségbe olyVégeredményben az életemannyira, hogy diplomaosztás
Fotó: Veréb
hez kapcsolódik, a gyerekeim is,
után elsősorban nem is tanítani
akartam, hanem egy nagy zenekarban a kicsi kivételével mind tudnak hangszeren játszani. Számomra a zene az ember
játszani. Ez részben sikerült is.
A tanári pályámat Jászberényben kezd- életében rendet tesz. Az együtt zenélés
tem meg, és egy kis utazással Szolnokon felejthetetlen élményt ad, a gyerekeket inélhettem át a szimfonikus zenekar nyúj- spirálja, a szülőket boldoggá teszi. Mi
totta élményeket. Nagyon jól kiegészítette mást kívánhatnék? A mostani hangveregymást a tanítás és a nagy zenekar, seny egy jól sikerült esemény volt, ahol a
szülő együtt játszott, együtt élhette meg a
mindaddig, amíg férjhez nem mentem.
A férje is hegedűs, elmondhatjuk azt, hogy zene csodáit a gyerekeivel.
VERÉB JÓZSEF
a hangszernek köszönheti a családját?

A muzsika csodái
A zeneiskola nagyterme ezen a februári
késő délutánon zsúfolásig megtelt, mint
mindig most is itt voltak a fellépő növendékek szülei, a testvérek és a jó barátok,
az ismerősök. Sokan voltunk, egy szívet
melengető, családias eseményen, ahol a
tanuló, a szülő és a testvér együtt muzsikált. Erről, és a saját életéről beszélgettünk Neczné Alapi Katalin tanárnővel, a
koncert ötletgazdájával.
Alapfokú zenei tanulmányaimat a Nagybátonyi Zeneiskolában, viszonylag későn,
10 éves koromban kezdtem. Pásztóról
minden egyes alkalommal szülői kíséret
mellett vonaton jutottam az iskolába.
Eleinte nem is akartam igazából hegedülni tanulni, de nem volt más választásom.
A zongora nem fért be a lakásunkba.
Ahogy így visszaemlékszem, volt valami
megfoghatatlanul csábító, vonzó a hegedűben, talán a szimfonikus zenekarok
hangélménye. Arról álmodoztam, hogy
majd egyszer én is ott lehetek a zenészek
között, ez éltetett, hajtott a zenei pályán.
Egyszer csak ott álltam a nagy kérdés
előtt: merre tovább? Dönteni kellett, felvételiztem a debreceni Kodály Zoltán Zeneművészeti Szakközépiskolába. Hegedüs-

LISZNYAY SZABÓ GÁBOR ZENEISKOLA

Bartók-Sibelius emlékhangverseny
A Szabadidős és Gazdasági Innovációs Centrumban március folyamán került megrendezésre a Bartók Béla halálának 70. és Jean Sibelius születésének 150. évfordulója
alkalmából megtartott zeneiskolai emlékhangverseny.
Meghívott vendégként jelen volt Szilvay Csaba professzor,
magyar származású finn gordonkaművész, zenepedagógus,
a Bartók-Sibelius Emlékbizottság tagja. Az egy órás hangverseny, a két példaadó zeneszerző munkássága, pedagógiai
és zeneszerzői tevékenysége előtti főhajtást fejezte ki. Jelen
korunk megannyi problémája mellett különösen igaz Bartók

Fotó: Veréb

20

„A két zeneszerző hitvallását összefűzi
a modernitás és a néphagyomány ötvözése a nemzeti kultúra szolgálatában.”

Béla üzenete az emberiségnek: „Az én igazi vezéreszmém, mióta csak, mint zeneszerző magamra találtam, tökéletesen tudatában vagyok: a népek testvérré-válásának eszméje, a
testvérré-válásé minden háborúság és minden viszály ellenére”.
A Lisznyay Szabó Gábor Zeneiskola tanárai és növendékei,
egy rendkívül összefogott, tartalmas, szép koncert anyaggal
emlékeztek a két zeneszerzőre. Sibelius művek hangzottak fel
finn és svéd nyelven. A Tanári Kamarazenekar szólaltatta meg
a mester „legjellemzőbb és legemblematikusabb, legkülönlegesebb hangvételű” művét, a Valse triste-t, a Szomorú
keringőt. Bartók Béla népdal feldolgozásaiból, szlovák és magyar népdalaiból, hegedűre írt pedagógiai célzatú duóiból
csendültek fel többek közt zeneszámok ritkán hallható feldolgozásban, Bartók: Bolyongás című kórusművét a Tanári
Kórus adta elő. Gyönyörű dallamok, a női kar és a vonósnégyes közreműködésével. A hangversenyen elhangzott művek,
az előadás sokszínűsége sokáig fog élni az emlékezetünkben,
megőrizve a két zeneszerző kimagasló munkásságának jelentőségét.
VERÉB JÓZSEF
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Fiataloknak, fiatalokról
CSEKŐ BLANKA
és BALOGH FLÓRA

FIATAL TEHETSÉGEINK
BALOGH FLÓRA erdőkertesi születésű,
édesanyjával és három kisebb testvérével a mai napig is ott élnek. Zenei óvodába járt, 7 éves korától növendéke a
zeneiskolának, a kezdetekben Mihálydeák Barna tanár úrnál furulyán is tanult, jelenleg népi énekel. Rendszeres
résztvevője a népzene tanszakosok fellépéseinek.
2014-ben részt vett a Budakalászon megrendezett VII. Országos Népzenei Verseny területi válogatóján.
A Sarjú zenekar tagjaként Tökölön megrendezett Pünkösdi Népdalünnepen
„Arany Dalosmadár díj” elismerést kapott. A 2014 és 2015-ben Veresegyházon
megtartott Csillagfény tehetségkutató
versenyen ének kategóriában I. helyezést ért el.
Szeret énekelni, ha teheti otthon is gyakorol. Korosztályától eltérően szívesen
hallgatja a „régi idők dalait”, az 1960-as
évektől, a Beatlestől a NOX-ig. Különösen szereti a NOX dallamait, azt a stílust,
ahol az autentikus népzene és a modern
zenei elemek keverednek.
Annak ellenére, hogy még csak az általános iskola 6. osztályában tanul, önálló
gondolkodású, ő a legidősebb testvér, a
példakép. Tervei közt szerepel:
„Énekelni mindig fogok, hogy mit választok majd hivatásul még nem
tudom. Nagyon érdekel a
fotográfia, különösen a
lovas fényképezés,
ami annyit jelent,
hogy a kiválasztott téma lóhátról
való megközelítése és megörökítése. Olvastam
erről, és felkeltette az érdeklődésemet. Tudok-e
lovagolni? Igen,
óvodás korom óta.”

Istvánné Mónika néni segítségével, aki
éveken keresztül kísérte a versenyekre.
A „Debreceni Zenedében”, a Kodály Zol2015 karácsonyán, a Fabriczius József tán Zeneiskolában Csendesné Tóth Lilla
és Sáriné Szebenyi Judit
Általános Iskola Mézesvölgyi épületanárnők tanítványatének aulájában egy fiatal lány
ként számos városi
állt a színpadon. A hirtelen terrendez vényen,
mett csendben a közönség
zeneiskolai
egyre nagyobb érdeklődéskoncerten lésel hallgatta Csekő Blanpett fel.
kát, az „eddig ismeretlen
A legemlékelány” énekét. Ebben az
zetesebb
időszakban, a helyi zenesze rep lé sei
iskola a Baptista imaházközé tartozik
ban szép adventi kona 2014-ben
certtel lepte meg a város
megrendezett
zeneszerető közönségét.
VII. Országos
A népzene tanszakosok
Népzenei Verközött hallottuk a veresegysenyen való részházi „Csillagfény tehetségkuCSEKŐ BLANKA
vétel, ahol a „Kistató” (Ki-Mit-Tud?) vetélkedőkFotó: Veréb
pendely Énekegyütben évek óta kitűnt Balogh Flórát,
tes” tagjaként I. díjban réa Lisznyay Szabó Gábor Zeneiskola
növendékét. Két fiatal lány azonos ko- szesült. A Fölszállott a páva 2015. évi
rosztályból, kitűnő énekhanggal, szép debreceni területi válogatóján az éneknépdalcsokrokkal. Vajon hol „termet- együttes tartalékként jutott tovább, így
tek”, mely tájain a magyarságnak? részt vehettek a középdöntősökkel a nyári
Mint kiderült mindketten általános balatoni tábor életében. Felejthetetlen
iskolások, a zeneiskola növendékei- emlék volt – emlékezett vissza
ként a legkedveltebb időtöltésük az Blanka. Még a mai napig is
éneklés. Igazi tinédzserek ők, tévedés tartja a kapcsolatot volt
lenne azt hinni, hogy a fiatalokat leg- tanárnőjével, Judit néniinkább megérintő zenei irányzatokat vel, az együttes tagjaként
nem ismerik, ha szól a CD, szól a beat továbbra is részt vesz a
közös fellépéseken. Veés a rock, zeng a szülői ház is.
resegyházra kerülését
CSEKŐ BLANKA Debrecenben született, követően az édesanyja
korát meghazudtolóan komoly lány, há- biztatására jelentkezett
rom kistestvére van, ő a legidősebb. Édes- a Lisznyay Szabó Gábor
apja évek óta Budapesten dolgozik, ezért Zeneiskolába, ahol jea család úgy döntött, hogy a debreceni ott- lenleg Mihálydeák Barna
honukat felváltják egy Pest közelire, így tanítványaként készül éleesett a választás Veresegyházra. 2015-ben te nagy döntésére.
BALOGH FLÓRA
költöztek, Blanka szeptemberben már itt „Továbbtanulási elképzeléFotó: Veréb
kezdte a 7. osztályt. Német nyelvi seim? Népdalénekes leszek vagy
tagozatos osztályba került, ennek ellenére grafikus. Magasabb szinten szeretA két fiatal között nagyon
énekhangjára hamar felfigyeltek, egy ném a népzenét folytatni, korábban há- sok a hasonlóság, egyidősek, mindketmeghallgatást követően meghívást kapott rom éven át jártam rajzot tanulni, a ten nagycsaládban élnek. Mindennapaz iskolai karácsonyi hangverseny szín- költözés miatt maradt abba. Hogy me- jaikat kitölti a muzsika, az ének szepadára. Ott hallottam: „Ennek a lánynak lyik művészeti középfokú iskolába me- retete. Hogy mit hoz a sors, azt még nem
milyen gyönyörű a hangja, de szépen gyek azt még nem döntöttem el. Rajz tudhatjuk, de egy biztos, az ének az minénekel!” Ez nem lehet véletlen, mert a vagy ének? Nagyon szerencsés ember den bizonnyal végigkíséri majd az éleszületett adottságai mellett, már má- vagyok, mert a szüleim teljes mértékben tüket.
sodikos korában elkezdte az éneklés támogatnak, bármelyik pályát is válaszVERÉB JÓZSEF
művészetét, az iskolai tanára Faragó tom majd.”

AZ ÉNEK SZERETETE
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Életmód
Mozgásra születtünk:

50 ÉVESEN IS LEHETÜNK
FITTEK, EGÉSZSÉGESEK!
GYŐRI RITA ÉS VIGH MERCÉDESZ ROVATA
Mozgásra születtünk sorozatunkban elérkeztünk az 50-es évekhez. Lehetünk egészséges, energikus férfiak és nők ötvenen túl is! Hogyan? Csak úgy, ha a napirendünkbe kevesebb az ízületi panasz és még a memóriánk is javul tőle.
a rendszeres testedzést beépítjük, éppúgy, mint a fogmosást vagy zuhanyzást.
Tűzzünk ki célt: jobb közérzet elérése,
Múlt havi cikkünkben már említettük, hogy tizedenként izomzatunk csaknem 10%-át egészségi állapot javítása, vagy bármi, de ezt
miért fontos minden életkorban a mozgás. elveszítjük. De ebbe nem szabad belenyu- tartsuk szem előtt. És igen, legyünk önzők.
Most egy újabb érvet had mondjunk el: a godni, ha kitartóan és következetesen vég- Az a napi saját magunkra, az egészségünkre
zünk testedzést, az izomvesztés megállítható fordított 40-45 perc igazán fontos azért,
mozgás a legjobb öregedést gátló szer!
Növeljük vele vitalitásunkat, jobb lesz a illetve az izomzat fejleszthető! A súlyzós hogy hosszú, fájdalommentes életet élhesközérzetünk, több az energiánk, megszűn- edzéssel nő az izomtömeg és a csont sűrű- sünk, hogy tudjunk segíteni az unokáinkhetnek az ízületi fájdalmak és csökkentjük sége is, alacsonyabb lesz a koleszterin szint, nak, hogy ne szoruljunk orvosokra és gyógyszerekre. Vonjuk be a családot is a mozgásba.
a krónikus betegségek kialakulásának riziA lassuló anyagcsere miatt kisebb ételadagokóját. Az ötvenen túli hölgyeknél pedig, –
kat kell fogyasztani, kerülni kell a cukros,
mivel a változó korral csökken az ösztrogén
lisztes ételeket, fogyasszunk teljes kiőrlésű
szintjük és növekedhet a testzsír százalégabonákat, gyümölcsöt, zöldséget, kalciumkuk – kifejezetten jó hatással van a mozgás
ban gazdag ételeket. Nyugodtan lehet étrenda szív- és érrendszerük egészségi állapotára
kiegészítőket is fogyasztani, hiszen a kalcium
és előnyösen formálódik az alakjuk is.
és vas bevitele nagyon fontos ebben a korVégezzünk állóképességi edzést (kerékpában. Hagyjuk el az alkoholt, dohányzást,
rozás, úszás, gyors gyaloglás) és próbáljuk
igyunk sok vizet. Az edzés és étkezés mellett
meg beiktatni ezt a mindennapjainkba (nanagyon fontos még a pihenés.
pi kb. 30-40 perc). A kardio edzésekkel az
Itt az idő, kezdjék el a mozgást, hiszen minízületek is fiatalosak maradnak. A súlyzós
dig MOST van a legjobb időpont rá!
edzések pedig már elengedhetetlenek (ez
Mottónk: táplálkozz tudatosan, légy mérhetente lehet két, de akár öt alkalom is).
téktartó mindenben és eddz velünk az
Ahogy írtuk már az előzőekben, 30 éves
egészségedért!
kor felett az izomzat kezd leépülni, és ha
Bővebb információ, tanácsadás:
nem dolgoztatjuk őket nap mint nap, folyainfo@fittenveresen.hu • 30 509 5084
matosan zsugorodnak az izomrostok. Az
Facebook/Fitten Veresen
anyagcsere lassul, 50 éves korunktól évDIETETIKA: Asiama Evelyn rovata

A néma kór
A CSONTRITKULÁS
ÉTRENDI
MEGELŐZÉSÉRŐL

A csontritkulás az egyik leggyakoribb csontanyagcserével kapcsolatos klinikai kórkép,
amely elsődlegesen az idős korosztályt érinti. Okkal kapta sajnos a néma kór jelzőt. Súlyosbodásának fájdalommentessége miatt
igen észrevétlenül és hosszan lezajló folyamat, gyakran csak csípő-, csigolya- vagy
csuklótörések – vagy jobb esetben szűrővizsgálatok – esetén veszik észre annak
fennállását, vagy előrehaladott állapotának
mértékét.
Életmódunkkal (mint környezeti faktorral)
több ponton tehetünk a megelőzésére. Fia-
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talkorban a feladatunk, hogy a csúcs-csonttömeg mennyiségét minél magasabb szintre
fejlesszük, azaz csontozatunk sűrűségét és
teherbírását növeljük.
A csontanyagcserében fő ásványi anyagunk
a kalcium. Napi beviteli értéke az életkor,
körülmények, nem, fizikai aktivitás és életszakasz (pl. terhesség, szteroidos gyógyszeres kezelés) függvénye. Általánosan a
19-51 éves egészséges korosztálynak 8001000 mg bevitel javasolt naponta.
Természetes beviteli forrásaink jelentősen a
tej és tejtermékek (sajtfélék, joghurt, kefir,
túró), hiszen ezek kalóriára lebontva a legmagasabb kalcium-bevitelt biztosítják. Hasonlóképp ajánlhatók bizonyos haltípusok
lágy-ehető csontjai, pl. apróhal, konzerv
szardínia, lazac. Ezen kívül olyan növényi
kalcium-forrásokkal is számolhatunk, mint
pl. a hüvelyesek, teljes őrlésű gabonafélék,
olajos magvak, aszalt gyümölcsök, tofu és
a „zöld” zöldségek (brokkoli, fodros kel).

2016. április

A magas ásványi anyag tartalmú ásványvizek Ca-tartalma is beépíthető a kalciumpótlás folyamatába.
Nagyon fontos szerepet tölt be a kalciumdús diétában a D-vitamin. A D-vitamin
(mely napjainkban gyakran emlegetett hormonként, mintsem vitaminként) lényeges
feladatot lát el a csontanyagcserében, valamint a vázizom-rendszer működésében.
Hazánk éghajlatán az október-márciusi időszakban javasolt a D-vitamint étrend-kiegészítő formájában pótolni. Az első (tartósabb) tavaszi napfény megjelenésével azonban már leválhatunk a kiegészítésről, töltsünk minél több időt a napon, minél több
fedetlen bőrfelülettel. A végtagok és az arc
szabadon hagyásával már gondoskodtunk
is a megfelelő D-vitamin feltöltődésről.
ASIAMA EVELYN, DIETETIKUS
VERESEGYHÁZ VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT
IDŐSEK OTTHONA • evelyn@evediet.hu

Sport
MÁRCIUS 15-I CSALÁDI FUTÁS
A rossz idő sem vette el a futás szerelmeseinek kedvét március 15-én a hagyományos utcai futóversenyünkön. Közel háromszázan vállalkoztak vagy egyéniben,
vagy pedig váltóban az 1848 méteres táv
lefutására. Örvendetes a 25 váltócsapat
nevezése!
A női mezőny győztese Ferencz Anna,
míg a férfi mezőny győztese Ferencz Do-

monkos lett. Foky Zita és Mayer András
a két legfiatalabb, Bozó Pál pedig a legtapasztaltabb résztvevője volt az örömfutásnak.
Köszönjük a Váci Mihály Művelődési
Háznak, a Polgárőrségnek, a rendőrségnek, a Veresi Futókör tagjainak és a lelkes
szervezőknek a lebonyolításhoz nyújtott
segítségüket.
BARANYÓ CSABA

NŐI GYŐZTES

Az 1848 m-es EGYÉNI FUTÁS
korcsoportos győztesei
Korcsoport Szül. idő
Óvodások (2010-2013)
I. korcsop.

(2008-2009)

II. korcsop. (2006-2007)
III. korcsop. (2004-2005)
IV. korcsop. (2002-2003)
V. korcsop. (1998-2001)
Felnőtt I.

(1990-1997)

Felnőtt II.

(1980-1989)

Felnőtt III.

(1970-1979)

Felnőtt IV.

(1960-1969)

Senior I.

(1955-1959)

Senior III.

(1949- előtt
születettek)

Név
Foky Zita
Mayer András
Sum Nikolett
Ferencz Ágoston
Ondi Natasa
Reindl Erik
Bíró Rozi
Nagy Richárd
Rédecsi Anita
Pánczél Gergő
Vajkovics Viktória
Ferencz Domonkos
Ferencz Anna
Gyebrovszki Balázs
Endrődi Krisztina
Szabó Ádám
Friedrich Zita
Szűcs Lajos
Muhari Gabriella
Vajkovics Károly
Tilingerné Gerlei
Ilona
Kovács József
Kapitány László

A VÁLTÓK GYŐZTESEI
a váltótagok összeadott életkora alapján
FÉRFI GYŐZTES

Korcsoport
49 éves korig:

Csapat név (tagjai)
SASMADÁR CSAPATA
(Megyeri Tibor, Németh
Szabolcs, Borsodi Máté)
50-99 éves korig: VILLÁMOK CSAPATA
(Reuss Barnabás, Reuss
Aranka, Reuss Domonkos)
100 év fölött:
VERESEGYHÁZI KAJAK-KENU
CLUB SZÜLŐK CSAPATA
(Takács Lajos, Szarvas
Mónika, Hafner Andrea)

ATLÉTIKA

Ismét országos bajnoki érmek atlétikában!
ÚJONC NÉGYPRÓBA ORSZÁGOS
BAJNOKSÁG
Budapesten a SYMA Csarnokban rendezett Újonc Négypróba Országos Bajnokságon Filep György Dominik
nagyszerű szerepléssel, egyéni csúcsokkal a harmadik helyen végzett.
60 m gáton 9,64 másodpercet futott,
magasugrásban 133, távolugrásban pedig 481 centimétert teljesített, míg a
súlylökést 9,44 méterrel fejezte be.

6. helyen ért a célba. Csapatversenyben – Kaposi Mártonnal
kiegészülve – a dobogó második fokára állhattak fel!
Az ifjúsági korcsoportban Ferencz Ábel 6 km-en a 8. helyen ért
célba.
EDZŐ: SZALMA RÓBERT

ORSZÁGOS MEZEI FUTÓBAJNOKSÁG
A Kecskeméten rendezett 108. Országos Mezei Futóbajnokságon a serdülő korosztályban Vajkovics Ferenc 4,5 km-en nagy
küzdelemben, az első helyezettől alig 5 másodperces hátránynyal, ezüstérmet szerzett, mögötte Ferencz Domonkos pedig a
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Sport
HAND BEAR – KÉZILABDA
U14 FIÚ MÉRKŐZÉSEK
Sikeresen szerepeltek a fiúk az utolsó érdi fordulón! Az első
mérkőzésen sajnos még nem volt elegendő az 5 gólos félidei
vezetésünk, végül egy góllal kikaptunk a lelkesen küzdő Diósd
csapatától (18 – 19). A második meccsen végig vezetve sikerült
legyőzni a szomszédvár Mogyoród csapatát (24 – 19)!
Nehezen indult, de a bajnokság végére csak összeállt egy ütőképes, harcos fiú csapat. A vesztett pontok tekintetében sikerült
a hajrában a Pest megyei régióbajnokság alsóházának a 4. helyére
feltornászniuk magukat! A remek teljesítményre különösképpen
büszkék lehetünk, hiszen a bajnokságban résztvevő csapatok
közül egyedül Veresegyháznak nincsen még méretes kézilabda
csarnoka. A csapat tagjai: Almási-Sebestyén Levente, Bor
Botond, Horváth Márton, Horváth Máté, Kutrovics Kornél,
Mikló Bence, Muha László, Nagy Ágoston, Nagy Milán, Szendrey Bálint, Tósa Tamás Bendegúz és Vágó Gergely.
U13 LÁNY MÉRKÖZÉSEK
Le a kalappal a lányok albertirsai teljesítménye előtt! Az esztendő legjobb játékát nyújtották, nagyon sokat fejlődtek szeptember óta! Az első mérkőzést remek játékkal 15 – 11-re sikerült
megnyerni a Budai Farkasok lányai ellen. A második meccsen
is volt esélyünk a győzelemre, de sajnos hat darab 7 méterest kihagytunk, és volt pár eladott labda is, így végül 18 - 14 arányban
Gödöllő bizonyult jobbnak.
Csapatunk: Horváth Szilvia, Nagy Csilla, Holósi Karina,
Sréder Lilien, Orbán Virág, Szűcs Hanna, Madár Emese,
Csapó Luca, Csapó Sára és Horváth Lilla.
SZJA 1% FELAJÁNLÁSA A HANDBEAR KÉZISULI JAVÁRA
A Handbear Kézisuli az idei esztendőben már fogadhat SZJA
1%-os felajánlásokat! Aki szívesen támogatná az egyesületünkben kézilabdázó gyerekeket, az egyesület működését, az a következő adószámra ajánlhatja fel SZJA adója 1%-át:
Adószám: 18407990-1-13 Handbear Kézisuli Sportegyesület
2112 VERESEGYHÁZ, Tél utca 7.
Előre is köszönjük a támogatásokat, amelyet teljes egészében a
veresegyházi iskolás gyerekek sportolására fordítunk!
SZŐKE ISTVÁN EDZŐ
ÚSZÁS

DIÁKOLIMPIA ORSZÁGOS DÖNTŐ MISKOLC,
2016.03.19–20.
A Fabriczius József Általános Iskola diákjai az alábbi versenyszámokban képviselték – nem csak városunkat, hanem Pest
megyét is – a Kemény Dénes Városi Sportuszodában megrendezett országos döntőben.
Eredmények:
I. kcs: 50 m gyorsúszás Elekes Tamara 10. hely
II. kcs: 4x50 m lány gyorsúszó váltó
12. hely
(Szász Anna, Portik Boglárka, Kálmán Dorka,
Cseh Zsófia)
IV. kcs: 100 m mellúszás, Kiss Dominik 13. hely,
Szelényi Dóra
14. hely
FELKÉSZÍTŐK: CSOMBOR RENÁTA, CSOMBOR ZOLTÁN, CSOMBOR BARATTILA.

NABÁS, SZEGEDI
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MINDKÉT TÁBOR a sok mozgásról,
kirándulásról, játékról,
vetélkedőkről szól, – tábori olimpi
a,
kézműves foglalkozás,
„ környezetünk életét megzavaró”
feladatok, tábori ki-mit-tud?,
számháború, bográcsban főzés,
sátorban alvás a „ vadonban”
őrség megszervezésével,
bátorságpróbával, strandolás.
A túl kényelmesek NE JELENTKEZZENE
K!

információ
´´
Jelentkezési lap és bovebb
´´ el!
a „ Csaba bácsi tábora” facebook oldalon érheto
Telefon: Baranyó Csaba +36 20 974 9686,
vagy Vigh Eleonóra +36 20 365 4052

Sport
VVSK – KÉZILABDA

VVSK – LABDARÚGÁS

Labdarúgó Szakosztály eredményei

Kézilabda Szakosztály eredményei

Felnőtt (I. osztályú Pest megyei bajnokság)
02.28. Veresegyház VSK –Tura VSK
0–2
03.06. Gödöllői SK – Veresegyház VSK
0–0
03.13. Veresegyház VSK – Maglódi TC
1–1
03.19. Halásztelek FC – Veresegyház VSK
1–2
03.26. Veresegyház VSK – Tököl VSK
0–3
U19 (MLSZ II. osztályú utánpótlás bajnokság)
03.05. Rákosmente KSK – Veresegyház VSK
3–1
03.12. Veresegyház VSK – Pásztó SK
0–2
03.26. Veresegyház VSK – Újpest FC
1–8
U17 (MLSZ II. osztályú utánpótlás bajnokság)
03.05. Rákosmente KSK – Veresegyház VSK
5–4
03.12. Veresegyház VSK – Pásztó SK
12 – 2
U15 (MLSZ II. osztályú utánpótlás bajnokság)
03.05. Veresegyház VSK – Csepel FC SE
1–5
03.12. Pásztói ULC – Veresegyház VSK
1–6
03.24. Salgótarjáni BTC - Veresegyház VSK
2–1
U14 (MLSZ II. osztályú utánpótlás bajnokság)
03.05. Veresegyház VSK – Csepel FC SE
2–8
03.12. Pásztói ULC – Veresegyház VSK
1–3
03.24. Salgótarjáni BTC – Veresegyház VSK
5–1
Öregfiúk (Pest megyei bajnokság Keleti csoport)
03.21. Vácszentlászló SE – Veresegyház VSK
0–4
03.29. Veresegyház VSK – Isaszegi SE
1–2
EDZŐ: URBÁN FLÓRIÁN

Felnőtt (Pest megyei bajnokság)
02.28.Albertirsa SE– Veresegyház VSK
31 – 30
03.06.Veresegyház VSK – Solymári SC
31 – 38
03.20.KyoNewaza SE – Veresegyház VSK
18 – 31
Junior (Pest megyei bajnokság)
02.28.Albertirsa SE – Veresegyház VSK
31 – 41
03.06.Veresegyház VSK – Solymári SC
33 – 42
03.20.KyoNewaza SE – Veresegyház VSK
31 – 47
U14 (Országos Gyerekbajnokság Pest megyei régió középsőház)
03.06.Vecsés SE– Veresegyház VSK
26 – 15
Veresegyház VSK – Solymári SC
28 – 30
03.20.Veresegyház VSK – Ceglédi KKSE
34 – 21
Szigetszentmiklósi KSK – Veresegyház VSK 17 – 28
U12 (Országos Gyerekbajnokság Pest megyei régió alsóház)
02.28.Nagykovácsi Sólymok SE– Veresegyház VSK 15 – 26
Veresegyház VSK – Solymári SC
12 – 30
03.12. Veresegyház VSK – Pilisvörösvári TKSK
25 – 17
Abonyi KC – Veresegyház VSK
22 – 20
VVSK U14-es csapata

VVSK – ÖTTUSA
Első versenyükre készülnek a veresi öttusázók! Szeptember óta
önállóan is új sportlehetőséget biztosít a veresi és a környező
települések gyermekinek a Veresegyházi Sportkör Öttusa Szakosztálya. A kezdetben úszásból és futásból álló edzések idővel a
lövészettel és vívó edzésekkel egészülnek ki.
A lelkes kis csapatunk tagjai a Mézesvölgyi uszodában a hét minden napján róják a hosszokat, és hetente három alkalommal
futják a Tó-köröket. Készülnek az idei első megmérettetésre.
Április 9-én, Budapesten a különböző korosztályokban több
százan állnak rajthoz, hogy a 100-200 m úszásban, illetve 8001600 m futásban, – mely utóbbi a legnagyobbaknál lövészettel is
kombinált – megküzdjenek az érmekért. A Magyar Öttusa Szövetség támogatásának köszönhetően Veresegyházon is sikerült
3 db lézerfegyvert beszerezni, amelyet az érdeklődők is kipróbálhattak már a Sportválasztó Napon, illetve legutóbb a Sportbálon.
Az úszást és a futást heti kettő vívóedzés teszi teljessé, mellyel
valóban változatossá válik ez a magyarok számára mindig is sikeres sportág.

EDZŐK: KISS PÉTER, FÜLÖP ANDREA
VVSK – SAKK

Sakk Szakosztály eredményei
Pest megyei bajnokság Szuper csoport (10 táblás)
2016.03.06.
Veresegyház – Dunaharaszti
4,5 – 5,5
VEZETŐ: MARÁCZI ERNŐ

TÁJÉKOZTATÁS
Örömmel tájékoztatjuk az

„EST A VERESI SPORTÉRT”
rendezvény támogatóit,
hogy a rendezvény
elszámolások utáni bevétele

1 250 000 Ft.
Az összeget a Veresegyház és Vidéke
Takarékszövetkezetben helyeztük el.
Köszönettel: a Szervezők
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Sport
VÍVÁS

BAJNOKCSAPAT
A februári Vidékbajnokság után a március
közepén, Szolnokon megrendezett Országos Diákolimpiát is megnyerte a veresi
vívók 2005-2006-ban született fiú csapata.
A vívópalánták többnyire magabiztos mérkőzéseken, illetve egyes esetekben a végletekig kiélezett, izgalmas csatákban harcolták ki a végső győzelmet. A Vidékbajnokságon a Veresegyházi Sportkör, míg a
Diákolimpián a Fabriczius József Általános Iskola csapataként vehették át a győzteseknek járó érmeket és kupákat. A csapat tagjai: Balázs Bence, Nagy Nándor,
Rabóczki Márton, Varga Labóczki Vazul.

Vidékbajnok törpici fiú csapat

A versenyeken egyéniben Nagy Nándor 2.
és 7. helyezést ért el. A vidékbajnokságon
a törpicik mezőnyében a csapat másik két
tagja is döntős helyen végzett, Vazul 4.,
Marci pedig 8. lett. Nagy Nándor március
elején az Olimpici GP népes, nemzetközi
mezőnyében szintén a fantasztikusnak
mondható 4. helyet szerezte meg.
A Nagy család idősebbik tagja, Balázs a
vidékbajnokságon a dobogó harmadik fokára állhatott fel, míg a diákolimpián a
dobogóról éppen lecsúszva az 5. helyen
végzett. Az Olimpici GP szintén népes,
nemzetközi mezőnyében, Szombathelyen
a döntőt jelentő 8. helyet szerezte meg.
Szakmáry Nándor március 18-án, a bu-

TORNA
dapesti WESTEND GP felnőtt világkupa
mezőnyében vívott. Nagy megtiszteltetés,
illetve nagy mérföldkő volt ez a veresegyházi vívósport életében. Nándor kadet korosztályú versenyzőként kapott lehetőséget, hogy a Világ egyik legrangosabb párbajtőr versenyén részt vegyen és képviselje
az országot. A 280 fős, olimpiai, világ-, és
Európa-bajnokokkal felálló mezőnyben
tisztességgel helytállt. A szoros asszókban
még a rutinosabb külföldi versenyzők diadalmaskodtak, de sikerült győzelmet is
aratnia. Elmondása szerint hatalmas élmény volt számára a nemzeti színeket viselve, népes nézőközönség előtt, a főpáston vívni. Március 19-én már Szolnokon, a
Diákolimpián vett részt, ahol a 1999-2000.
születésűek mezőnyében az 5. helyezést,
míg másnap a 1996-1998-asok mezőnyében a 7. helyezést szerezte meg.
Szintén az Országos Diákolimpián vívtak
a legkisebb leány vívóink is. A 2 vívóból és
1 öttusázóból álló csapatunk kiválóan szerepelt az erős mezőnyben. Sajnos a
döntőbe jutásért, illetve a bronzmérkőzésen is csak egy hajszálon múlott a jobb
eredmény. A harmadik helyért folyó küzdelem során Szakmáry Janka 24:32-es
hátránynál lépett a pástra utolsó vívóként
és 7 találatot adott egymás után, így 1
találatra olvadt az ellenfél előnye, ezzel hihetetlenül izgalmassá vált az összecsapás.
Sajnos a végén kettő találattal alulmaradt
a Kovács Enikő, Szabó Galiba Noémi és
Szakmáry Janka összeállítású csapat, így
a negyedik helyen végeztek.
Március 11-én 15 kezdő vívópalántánk vehetett részt az I. Országos Sulivívó Találkozón. Az ország 15 megyéjének, valamint a főváros 13 kerületének több mint
80 iskolájából 648 kisdiák mérte össze
vívótudását Budapesten, a Gerevich Aladár Nemzeti Sportcsarnokban.
A hagyományteremtő szándékkal megrendezett vívótalálkozón a kardforgató
diákok a sportág legjobbjaival, olimpiai,
világ- és Európa-bajnokainkkal – többek
között Nagy Tímeával, Szilágyi Áronnal,
Imre Gézával, valamint a junior világ- és
Európa-bajnok, felnőtt világbajnoki bronzérmes kardozóval, Márton Annával – is
találkozhattak.
SZAKMÁRY SÁNDOR

LEÁNY SZERTORNA ORSZÁGOS
ELŐSELEJTEZŐ 2016. Kecskemét
A Kálvin Téri Református Általános Iskola az idén, – a megyei döntőn elért helyezéseik alapján – három korcsoportban
képviselte városunkat a Kecskeméten
megrendezett országos leány szertorna
előselejtezőn. A versenyt hosszú és kitartó edzések, számtalan évközben megrendezett verseny előzte meg. Nagy izgalommal vártuk ezt a napot, éreztük,
hogy tétje van, akár országos döntőbe is
juthatunk. A lányok nagyon ügyesek voltak, helyt álltak, vitték iskolánk és városunk hírnevét, ezzel is Istennek adva hálát.
I. korcsoport (Dorner Réka Angéla,
Csizmadia Kata, Dióssi Boglárka, Lehoczky Nóra, Mezey Csenge, Dankó Regina) 11 csapatból 7. helyezést érték el.
II. korcsoport (Mádi-Szabó Lilla, Barzsó
Léna, Major Dóra, Szekér Alíz Petra,
Kiss Enéh, Villányi Nikolett, a felkészülésben aktívan részt vettek: Hangai Boglárka és Matécz Anna) szoros küzdelemben 12 csapatból az 5. helyezést
hozták el.
III.-IV. korcsoport (Ágotai Zsuzsanna,
Kaincz Zsófia, Dióssi Bianka, Virágh
Gyöngyvér, Tenke Margaréta, Csizmadia Zsófia és Major Ágota tartalékként,
de ugyan olyan kemény készüléssel, mint
a többiek) 11 csapatból a 6. helyezést
érték el.
SZABÓ-AMBRUS VERA TESTNEVELŐ
SAKK
Budapesten, 2016. március 19-én rendezték meg az Országos Sakk Diákolimpia
egyéni döntőit. A Fabriczius József Általános Iskola diákjai közül, a lány második
korcsoportos versenyben Székely Júlia
(5.d) a 16., a lány harmadik korcsoportos
versenyben Székely Borbála (7.c) a 10.,
Ródler Kinga pedig 22. helyezést ért el.
Korábbi diákjaink közül Békei Dóra a lány
4. korcsoportban ötödik, Varga Katinka
pedig a lány hatodik korcsoportban, veretlenül, országos bajnok lett.
BREITENBACH ZOLTÁN SAKKTANÁR

VERESI FARKASOK ISE LABDARÚGÁS
Veresi Farkasok focicsapata 2016. március 20-án Máli Péter Emléktornán vett részt
Budapesten. Eredmények:
Veresi Farkasok ISE – ECHO TV
5–0
Veresi Farkasok ISE – Plussz Print-Aranyfotel
4–1
Veresi Farkasok ISE – Vízipipa
1–2
Székely Júlia Székely Borbála Ródler Kinga
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JUDO

KEMPO

Világkupán jártunk!
Azerbajdzsán, Oroszország, Ukrajna, Románia, Németország,
Lengyelország és hazánk több mint 300 versenyzője lépett
tatamira Százhalombattán a Nyílt Kempo Világkupán, közöttük
az S.V.S.E. KEMPO KLUB tagjai is. Csapatunknak három arany,
tíz ezüst, öt bronz és két negyedik helyezést sikerült elérni.
Eredmények részletesen: Keszei Mátyás: önvédelem negyedik.
Csonka Máté: chikara kurabe negyedik. Gyökeri Noémi: kata
negyedik, fegyveres kata bronz, szinkron kata ezüst, önvédelem
ezüst, submission ezüst. Gyökeri János: kata bronz, fegyveres
kata negyedik, szinkron kata ezüst, önvédelem arany, stop semi
ezüst, chiksra kurabe bronz, submission bronz. Gyökeri Ágoston: kata arany, fegyveres kata ezüst, önvédelem arany, szinkron kata ezüst, stop semi ezüst, light contact bronz, chikara
kurabe ezüst, submission ezüst. FELKÉSZÍTŐ SENSEI VERÓK PÉTER

Mint ahogy azt megszokhattuk, a Veresi Küzdősport Egyesület
ismét eredményes időszakot zárt.
BUDAPEST KÖZGÁZ KUPA, FEBRUÁR 27.
Az egyesületet nyolc ifjú
harcos képviselte az erős
mezőnyben, Molnár Balázs első, Forgó Vince a
nap ipponjával második
lett, harmadik helyen
végzett Szégner Dániel
és Ignácz Balázs. Ötödik
az egyre bátrabban küzdő Badinszky Máté, a
nála nagyobbakkal küzdő Ónodi Álmos és Németh Máté, Kerecseny Attila pedig hetedikként zárta a versenyt.
GIRI-SPORT (KETTLEBELL) VERSENY, EB VÁLOGATÓ
ETYEK, MÁRCIUS 12.

VÍZILABDA
A veresi vízilabdások mozgalmasan töltik a mindennapokat,
hiszen ritka az olyan hétvége, amikor valamelyik korosztályuk ne utazna a vidékbajnokság soron következő fordulójára.
Az egyre keményebb edzésmunka hatására sokkal jobban bírják a gyerekek a sűrű programot, a sok-sok meccset. Ezzel
együtt egyre jobban fejlődnek, ami a jövő évi bajnokságok tekintetében nagyon jó előjel.
Eredményeink:
Gyermek I. AQUA SE – Octopus BVSE
Octopus BVSE – Szentes
Gyermek II. Dinamo Prosper Oradea
(Nagyvárad) – Octopus BVSE
Octopus BVSE – AQUA SE
Gyermek III. Octopus BVSE – V.U.K. (Kistarcsa)
Baja – Octopus BVSE
Octopus BVSE – Zemplén
Hódmezővásárhely – Octopus BVSE
Gyermek IV. Octopus BVSE – Gyula
Octopus BVSE – Szentes II
Octopus BVSE – Kiskunfélegyháza
Csongrád – Octopus BVSE

24 – 2
2 – 31
15 – 7
8 – 18
4 – 10
8–1
2 – 11
13 – 2
8 – 15
4 – 14
15 – 9
15 – 1

Továbbra is várjuk a 8 évesnél idősebb fiúkat, lányokat edzéseinkre, a Mézesvölgyi uszodába! Elérhetőségek, részletek a
www.veresivizilabda.hu-n.
VINCE GITTA

Tíz versenyző indult a viadalon, tizennyolc versenyszámot vállaltak és a végelszámolásnál tizennyolc aranyéremnek örülhettek, így minden induló kvalifikálta magát az Európa Bajnokságra! Leírhatatlan, ahogy a versenyzők örültek egymás sikereinek,
ahogy buzdították, segítették egymást, hogy mindenki a lehető
legjobbját tudja nyújtani.
A győztesek: Marosits István, Karacs Erika, Némethné Kovács
Rozália, Kuhár Adrienn, Burányi Viktor (edzője Zala György),
Gaál Bendegúz, Szélné Horváth Klaudia, Szél Pál, Balasi
Karacs Zsuzsanna és végül, de nem utolsó sorban Maros Tibor.
MEGYEI DIÁKOLIMPIA NEMESVÁMOS, MÁRCIUS 12.
A megyei döntőn négy versenyzőnk vett részt. Kerecseny Attila
kezdte a menetelést, ippon győzelmekkel jutott el a dobogó tetejére, csakúgy, mint Németh Szabolcs, aki magabiztosan nyerte
súlycsoportja küzdelmeit. Molnár Balázs és Badinszky Máté
egy súlycsoportban vitézkedtek, Balázs ezüst, Máté pedig bronzéremnek örülhetett.
PÁRDUC KUPA SALGÓTARJÁN, 2016. MÁRCIUS 20.
A Veresi Küzdősport Egyesületet tíz versenyző képviselte. A mezőnyt egy szlovák csapat tette nemzetközivé. Judokáink remek
mérkőzéseket vívtak, nagy csatákban bizonyították ismét rátermettségüket. Ezüstérmes lett Szégner Dániel, Ignácz Balázs és
Udvarhelyi Gergő. Bronzérmet vehetett át Fóthi András, Fülöp
László és Molnár Balázs.
FELKÉSZÍTŐ EDZŐK: ILYÉS GYULA ÉS KERSTNER RÓBERT

2016. április

27

Sport
PARKTÁJFUTÁS

ASZTALITENISZ
PP CLUB, BUDAPEST, Névnapi Torna
2016. 02. 27.
Sok izgalmas mérkőzéssel töltötték el ezt
a hétvégét a versenyzők, mindenki jól
érezte magát. A tornán amatőr kategóriában Bacsa István (Veresegyház, Galaxis AK) a második helyet szerezte meg.

MAGYAR ASZTALITENISZ
SZÖVETSÉG KUPÁJA. Újonc lányok
Budapest, Ormai csarnok,
2016. 03. 13.
U11-es korosztályban: csoportját megnyerve 25 leány indulóból a negyeddöntőig jutott Letanóczki Dalma, ahol a későbbi 2. helyezett állta útját. A nagyoknál (U13) csoportját szintén megnyerve
szerzett újabb értékes 8 ranglista pontot.

FELHÍVÁS!

JÁTÉKOS ÜGYESSÉGI
SORVERSENY!
Cégek, intézmények, baráti és egyéb
közösségek 8 fős (vegyes) csapatainak
nevezését várjuk a speciális felkészülést
nem igényelő játékos ügyességi vetélkedőre. Csupa móka és kacagás.
HELYSZÍN:
Mézesvölgyi Iskola tornaterme.
IDŐPONTJA:
2016. május 7. (szombat) 10.00 órától
A feladatokat, valamint a lebonyolítás
részletes leírását a benevezett csapatoknak megküldjük.
NEVEZÉSI HATÁRIDŐ:
2016. április 29. 16.00 óra.
NEVEZÉSI CÍM:
sportreferens@veresegyhaz.hu
Nevezési lapok letöltése
a www.veresegyhaz.hu weboldal
SPORT menüpontjából!
BŐVEBB INFORMÁCIÓ:
Baranyó Csaba 20 9749 686
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FELNŐTT KIANDRA KUPA,
BVSC CSARNOK,
BUDAPEST 2016.03.20.
A Galaxis AK és VSE-ből Horváth Lóránt,
Papp László, Bacsa István és a 11 éves
Letanóczki Dalma indult. Értékes győzelmek mellett vigaszágon Dalma ezüst, Lóránt bronzérmet szerzett.
KERÜLETI BAJNOKSÁG, BUDAPEST
Galaxis Veresegyházi SE csapatainak
nagyszerű tavaszi eredményei.
I.osztály: Galaxis VSE I. (Hiriczkó E.,
Héregi L., Komáromi T., Sztranyan J.)
Pestszentimre PSE. I. – GVSE I.
8–8
GVSE I. – KSI SE X.
9–7
ABC Centerline IV.- GVSE I.
7–9
Semilab ASK – GVSE I.
7–9
A csapat jelenleg a 3 - 4. helyen áll a bajnokságában.
Galaxis VSE II. (Bohus P., Molnár G.,
Mókus M., Szuhanyik Gy., Vajda Z.)
GVSE II. – Rákosmente AK II.
11 – 5
KSI SE-Datorg II. – GVSE II.
6 – 10
GVSE II. – Asztalitenisz Egyetem SE II. 10 – 6
Palotai Titánok I. – GVSE II.
11 – 5
A Galaxis VSE II. jelenleg a 4. helyen
tanyázik a kerületi bajnokságban.
II.osztály: Galaxis VSE III. (Batizi S., Deliagosz A., Drozd P., Király L., Papp L.,
Sárosdi I., Szántó E.)
Palotai Titánok III. – GVSE III.
4 – 12
GVSE III. – Gamma SE V.-Globulin 11 – 5
MÁI SE – GVSE III.
2 – 14
GVSE III. - Ziccer Asztalitenisz Kör 11 – 5
A GVSE III. már a 2. helyen helyezkedik el
a dobogón.
EDZŐ LETANÓCZKI ISTVÁN

PRÓBÁLD KI A PARKTÁJFUTÁST SAJÁT TÉRKÉPPEL!
Tavaly szeptemberben alakult tájfutó szakosztályunk első profi térképe a Mézesvölgyi iskolát és közvetlen környékét foglalja
magába. Csapatunk ezt azóta „kinőtte”, de
egy nyomda jóvoltából jó pár példány maradt, melyeknek legjobb helye a tájfutásba
belekóstolni vágyó gyerekeknél és családjuknál lenne.
Természetesen van mögöttes szándékunk
is: a tájfutó szakosztályt ésszerűen még
5-6 fővel (3-6. osztályos gyerekekkel) tudnánk bővíteni. Ehhez jó belépő lehet, ha
kipróbáljátok ezt a térképet.
A térkép átvételekor alapvető ismereteket
adunk át a használatához 5 percben.
Több gyerek részvétele esetén rövid bemutatót tartunk a helyszínen.
TÉRKÉPEK IGÉNYELHETŐK:
Kubik-Wekerle Orienteering Team,
Wekerle Balázs dr. 06 20 968 7242,
awekerle@awekerle.hu

BALETT

XIV. ORSZÁGOS BERCZIK
SÁRA EMLÉKVERSENY
2016. március 19.
Marczibányi Téri Művelődési
Központ
A Berczik Sári Néni Mozdulatművészeti
Alapítvány 2016-ban tizennegyedik alkalommal rendezte meg az emlékversenyt,
öt táncművészeti kategóriában és négy korosztályban. Az alapítvány célkitűzése,
hogy őrizze névadója Berczik Sára módszertanát.
A versenyen részt vettek a Veresi Balett
növendékei is, és kategóriájukban a 3.
helyezést érték el.
BOJSZA ANDREA
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A 2016-os év is aktívan indult a SWAY tánciskolában. Január végén és februárban rendezték meg az év legrangosabb táncos eseményét, a Magyar Bajnokságot Szigetszentmiklóson, a városi sportcsarnokban, ahol az ország legjobbjai mutatták meg tudásukat két
hétvégén keresztül. Öt párosunk is képviselte
tánciskolánkat. Januárban téli edzőtáborban
vettek részt a bajnokságra készülő párosaink,
ahol nem csak technikailag, hanem mentálisan is erősödhettek, hiszen neves oktatóink
mellett sportpszichológusunk, az egykori
sport szakállamtitkár, Elbert Gábor is segítette
felkészülésünket.
A Magyar Bajnokságokon indult párosaink:
Szabó Zsolt & Ónodi-Szabó Valéria – Senior II
Standard 3. Latin 2., Tíztánc 2. hely
Belucz Zoltán & Bódis-Nagy Katinka – Profi
Latin 6. hely
Tejeda Tamás & Nyitrai Edina – Felnőtt Standard 13. hely
Sulyán Bálint & Bálint Nikoletta – Ifjúsági
Standard 3., Latin 8., Tíztánc 5. hely
Belucz Levente & Farkas Gréta – Junior I
Standard 3., Latin 2., Tíztánc 2. hely
Nagy örömünkre február 7-én elindult új felnőtt kezdő tanfolyamunk is, ahol nagy lendülettel folyik a tánctanulás.
A következő nagy esemény az E Hattánc és D

Nyolctánc Országos Bajnokság, melyen szintén 5 párosunk vett részt és nagyszerűen
szerepeltek. Az országos bajnokság mellett
klubközi versenyszámokat is rendeztek, melyeken ugyancsak nagyszerű eredmények
születtek:
Koszta Marcell & Leopold Rozvita – D Felnőtt Nyolctánc OB 6. hely
Réthelyi Botond & Réthelyi Virág – D Felnőtt
Nyolctánc OB 13. hely; D Felnőtt Standard 11. hely
Ilyés Ádám & Váradi Réka – D Ifjúsági Nyolctánc OB 10. hely; D Felnőtt Standard 9. hely
Varga Nándor & Szántó Luca – D Junior I
Nyolctánc OB 3. hely
Réthelyi Balázs & Sulyán Lilla – D Junior II
Nyolctánc OB 4. hely; D Junior II Standard 1.
hely, Latin 3. hely
Veréb Dániel & Sölét Brigitta – C Felnőtt
Latin 2. hely
Az év első felének fontos kiemelt versenye, a
Budapest Bajnokság is lezajlott már, ahol a budapesti és Pest-megyei táncosok mérhetik
össze tudásukat minden korosztályban és kategóriában. A bajnokságon összesen 6 arany1 ezüst- és 2 bronzérem született:
Karikó-Tóth Tamás & Száraz Evelyn – Felnőtt
A Standard 1. hely, S Latin 2. hely
Szilvási Zsolt & Szabó Dóra – C Felnőtt Standard 3. hely

SWAY SPORTTÁNC
Veréb Dániel & Sölét Brigitta – C Felnőtt
Latin 1. hely
Koszta Marcell & Leopold Rozvita – D
Felnőtt Standard 5. hely, Latin 6. hely
Réthelyi Botond & Réthelyi Virág – D Felnőtt
Standard 3. hely, Latin 9. hely
Réthelyi Balázs & Sulyán Lilla– D Junior II
Standard 1. hely, Latin 1. hely
Varga Nándor & Szántó Luca – D Junior I
Standard 1. hely, Latin 1. hely
A kiemelt versenyek mellett egy klubközi versenyen, a zalaegerszegi Press Dance Táncversenyen is volt indulónk: Veréb Dániel &
Sölét Brigitta C Felnőtt Latin kategóriában az
1. helyet szerezték meg.
A hazai versenyek mellett párosaink külföldön is öregbítették Veresegyház hírnevét.
Veréb Dániel & Sölét Brigitta két szlovákiai
versenyen is részt vett, ahol mindkét alkalommal a dobogó legfelső fokára állhattak fel,
Szabó Zsolt & Ónodi-Szabó Valéria senior
párosunk pedig Ausztriában, Oberpullendorfban (Felsőpulya) vettek részt egy kétnapos versenyen, ahol ők is mindkét nap a
standard táncokból magasba emelhették a
győzteseknek járó kupát.
FISCHER MARIANN

ÖRÖM BENÉZNI HOZZ ÁNK:

NÁLUNK EGÉSZ ÉVBEN VASÁRNAP
P IS VÁSÁROLHA
AT!
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18–42-es méretig
talál nálunk
supinált és normál
GYERMEKCIPŐKET.
Aktuális készletünk az interneten!
Üzleteink:

Veresegyház, Budapesti út 1/B
Gödöllő, Bajcsy-Zs u. 5.
Nyitva tartás:

hétfő–péntek: 10.00–18.00
szombat: 9.00–13.00
Telefon: 06

70 333 4724
www.levendulagyerekcipo.hu

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
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Munkatársat keresünk
nyugdíj melletti 4 órás,

TAKARÍTÁSI MUNKÁRA
heti egy alkalommal
veresegyházi munkahelyre.
PRECÍZ, ALAPOS MUNKAVÉGZÉS!
Jelentkezés az alábbi telefonszámon 18 óra után,
vagy az e-mailcímen:

30 830 2242
zoldhigienia@gmail.com

Megérkeztünk!
ÖNÖNTÖZŐ RENDSZERŰ
KASPÓK VAGYUNK
és végre Veresen is
megvásárolhatók :)

Kérje e-mailben ingyenes online katalógusunkat!

info@viragbirodalom.hu
www.lechuzakaspo.hu

CSOK 2016 • 10+10 MILLIÓ!
Ne engedje elveszni, ami megilleti!

Msiegítünk!
• CSOK TANÁCSADÁS,
ÜGYINTÉZÉS
• KÖNYVELÉS
• PÁLYÁZATÍRÁS

Szia! Az én nevem TEREBESI ANDREA, 13 éve dolgozom a KOBALT Ingatlannál.
Szívesen dolgoznék Veled. Olyasvalakit keresek, aki önálló, talpraesett és kreatív.
Aki segítene a mindennapi munkámban. Legyél a partnerem üzletkötőként!.
EGYETLEN FELADATOD VAN:

„Érts ahhoz, amit csinálsz! Szeresd, amit csinálsz! És higgy abban, amit csinálsz!”

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

MIÉRT IZGALMAS
beleláthatsz egy hónapról hónapra bővülő cég belső életébe
a céges hierarhiában különleges helyed lesz: velem és nekem dolgozol majd
személyesen és telefonon is kell kommunikálni ügyfelekkel
több üzletág kapcsán is lesznek feladataid
képzéseken vehetsz részt
a csapat arculatát Te is alakítod
MIT ÍGÉREK NEKED?
• nem versenyképes fizetést hanem annyi pénzt amiből kényelmesen,
biztonságosan megélsz
• a cég növekedésével a jövedelmed is nő, mert közös célért dolgozunk
• jó társaságot ahol önálló véleményed is lehet
• még nem tudom miben vagy jó de nálunk mindenki azt csinálhatja
amiben elemében érzi magát
HOGYAN JELENTKEZHETSZ?
küldj egy levelet info@kobalt.hu-ra önéletrajtzzal
vagy hívj a 06 70 631 2368-as számon vagy keresd meg facebook oldalunkat
•
•
•
•
•
•
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+~VJRPEyFOHYHV
400 Ft
5DNRWW]|OGEDE
690 Ft
=|OGVpJOHYHV
350 Ft

Meggyleves
400 Ft
6OWtQ\HQFFVLUNHV]iUQ\DNJRPEiVUL]]VHO
690 Ft
Tarhonya leves
350 Ft
=~]DS|UN|OWWDUKRQ\iYDO
990 Ft
6iUJDERUVyIĘ]HOpN
6OWROGDODVVDO

6HUWpVV]HOHW-yDVV]RQ\PyGUDSLUtWRWWEXUJ

990 Ft
.DUILROIĘ]HOpN
0LQLIDVtUWJRO\yNNDO
%RORJQDLN|QQ\ĦSHQQH
NtYiQViJUDWHOMHVNLĘUOpVĦWpV]WiEyO
=|OGVpJOHYHV
3XO\NDPHOO:HOOLQJWRQPyGUD
SiUROWUL]VSiUROW]|OGVpJHN
1 190 Ft
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Lasagne
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Minestrone leves
400 Ft
0H[LNyLWRNiQ\WpV]WiYDO
690 Ft
.RUKHO\OHYHVNROEiVV]DO
400 Ft

Daragaluska leves
350 Ft
3DSULNiVEXUJRQ\D
690 Ft
7HMV]tQHVV]iUQ\DVDSUyOpN
400 Ft
0R]]DUHOOiVSDUDGLFVRPRV
VHUWpVV]HOHW UL]LEL]LYHO
990 Ft
7HMI|O|VEXUJRQ\DIĘ]HOpN
6OWROGDODVVDO

Orjaleves
400 Ft
=|OGEDEIĘ]HOpNIDVtUWWDO
690 Ft
Frankfurti leves
400 Ft

ėV]LEDUDFNNUpPOHYHV
400 Ft
Rakott karfiol
690 Ft
=HOOHUNUpPOHYHV
400 Ft
&VDEDLNDUDMSiUROWNiSRV]WiYDOKDJ\PiVW|UW
EXUJRQ\iYDO
990 Ft
.HONiSRV]WDIĘ]HOpN
6HUWpVS|UN|OWWHO
&VLUNHPHOOSDUDGLFVRPPDOPR]]DUHOOiYDO
barna rizi-bizivel
ėV]LEDUDFNNUpPOHYHV
0iWUDLERU]DVNDSHWUH]VHO\PHVEXUJRQ\iYDO
990 Ft

-yNDLEDEOHYHV
650 Ft
0iJO\DUDNiV
490 Ft
ÒMKi]LW\~NK~VOHYHV
450 Ft

6OWFVLUNHFRPEJRPEiVUL]]VHO
990 Ft
/HQFVHIĘ]HOpN
)ĘWWIVW|OWWDUMiYDO
)ĦV]HUHVPp]HVFVLUNHV]iUQ\DN
barna rizi-bizivel
.RUKHO\OHYHVNROEiVV]DO
-XKW~UyYDOW|OW|WWJRPEDUL]]VHOWDUWiUUDO
990 Ft

1DW~UFVLUNHPHOOW|U|NEXOJXUVDOiWiYDO
Daragaluska leves
9DVODSRVFVLUNHPHOO]|OGVpJHVNXV]NXV]
1 090 Ft
&VĘWpV]WDUyPDLPyGUD
890 Ft

3yUpKDJ\PiVEXQGiVFVLUNH]|OGVpJHVUL]]VHO
990 Ft
7|NIĘ]HOpN
7N|UWRMiVVDO6OWYLUVOLYHO
1DW~UNDUDMV]HOHWMRJKXUWRVFHUX]DEDEEDO
ÒMKi]LW\~NK~VOHYHV
%RUM~SDSDULNiVWRMiVRVJDOXVNiYDO
1 290 Ft
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É35,/,6

É35,/,6
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7DYDV]L]|OGVpJOHYHV
350 Ft
%iFVNDLUL]VHVK~V
690 Ft
Karfiolleves
350 Ft
%%4FVLUNHV]iUQ\DNVWHDNEXUJRQ\iYDO
990 Ft
6iUJDERUVyIĘ]HOpN
6OWWDUMiYDO
*ULOOH]HWWFVLUNHIDODWRNEDMRUNiSRV]WDVDOL
Karfiolleves
;;/+ROVWHLQERUGDNXNRULFiVUL]]VHO
1 190 Ft

Gombaleves
350 Ft
&VLNyVWRNiQ\WpV]WiYDO
690 Ft
Paradicsomleves
350 Ft
&RUGRQEOHXSHWUH]VHO\PHVEXUJRQ\iYDO
990 Ft
.DURWWDIĘ]HOpN
5iQWRWWSiUL]VLYDO
%DUQDUL]VHVFVLUNHUL]RWWy
Gombaleves
5iQWRWWFDPHPEHUWUL]]VHOiIRQ\DOHNYiUUDO
1 090 Ft
6iUJDUpSiVFXNNLQLVWyFVQLVDMWRVWHMI|OOHO
SiUROW]|OGVpJHN
990 Ft

7iUNRQ\RVUDJXOHYHV
550 Ft
+i]LVRPOyL
450 Ft
*\P|OFVNUpPOHYHV
400 Ft
5iQWRWWWHQJHULKDOPDMRQp]HVVDOiWiYDO
990 Ft
0DJ\DURVEXUJRQ\DIĘ]HOpN
)DVtUWWDO
7RQKDODVVDOiWDSLUtWyVVDO
*\P|OFVNUpPOHYHV
%UDVVyLDSUySHFVHQ\HSLUtWRWWEXUJRQ\iYDO
990 Ft

Baconos sajtleves
400 Ft
Rakott kel
690 Ft
Raguleves
450 Ft
7RMiVRVOHFVy
990 Ft
3DUDGLFVRPRVNiSRV]WDIĘ]HOpN
6HUWpVVOWWHO
6DMWRVWHMI|ONUpPEHQVOWNDUDMEDUQDUL]V
Baconos sajtleves
9HOĘVSDFDOS|UN|OWIĘWWEXUJRQ\iYDO
1 090 Ft

.ROEiV]RVEXUJRQ\DOHYHV
450 Ft
.iSRV]WiVFYHNHGOL
590 Ft
Hagymaleves
350 Ft
6]H]iPPDJRVNDUDMMi]PLQUL]]VHO
990 Ft
=|OGERUVyIĘ]HOpN
7N|UWRMiV9DJGDOW5iQWRWWVDMW
%DFRQEDWHNHUWK~VRVIDODWRNSiUROW]|OGV
Hagymaleves
6]DORQWGĘ]VHPOHJRQEyFFDO
990 Ft

)OHNNHQWiO
PXVWiURVWDUMDURVWRQVOWFVLUNHPHOOQDW~U
NDUDMIĘWWEXUJRQ\iYDOVDOiWD FVtSĘV|QWHW

Desszert

0HJJ\HVUpWHV
400 Ft

.DNDyVJXED
450 Ft

KpW

0É-86
*RPEDNUpPOHYHV
350 Ft
)RNKDJ\PiVV]DIWRVVHUWpVFVtNRNSLUEXUJ
690 Ft
+DPLVJXO\iVOHYHV
350 Ft
5RVWRQVOWFVLUNHPHOO]|OGVDOL
990 Ft
7HMI|O|V]|OGEDEIĘ]HOpN
0LQLIDVtUWJRO\yNNDO
/HFVyVFVLUNpVUDNRWWFXNNLQLEDUQDUL]]VHO

*ULOOH]HWWNDUDMJULOO]|OGVpJHNNHO

390 Ft
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"F
Finomatt, de okosan!"
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990 Ft
=|OGEDEIĘ]HOpNIDVtUWWDO
6OWROGDODVVDO
6]pNHO\NiSRV]WDN|QQ\tWHWWPyGRQ
V]iUQ\DVK~VEyO
Orjaleves
ÏULiVEpFVLV]HOHWVWHDNEXUJRQ\iYDO
1 190 Ft
)DODIHO FVLFVHULERUVyIDVtUW J|U|JVDOL
990 Ft

&ViV]iUPRU]VDEDUDFNOHNYiUUDO
490 Ft

É35,/,6

9HJ\HVVOWEęVpJWiO
UiQWRWWFVLUNHPHOOSiUL]VLSXO\NDV]HOHWWDUMD
NDNDVWDUpMYHJ\HVN|UHWVDYDQ\~ViJ

)ę]HOpN

&VO|NS|UN|OWIĘWWEXUJRQ\iYDO

)OHNNHQWiO
PXVWiURVWDUMDURVWRQVOWFVLUNHPHOOQDW~U
NDUDMIĘWWEXUJRQ\iYDOVDOiWD FVtSĘV|QWHW

+ROVWHLQWiO
'XFN\V]iUQ\DVYDUi]VDWiO
)OHNNHQWiO
)DWiQ\pURV
0RJ\LNHQGYHQFHWiO
URVWRQVOWFVPHOOQDW~UVHUWpVV]HOHWVOWWDUMD
Pp]HVPXVWiURVFVLUNHV]iUQ\V]H]iPPDJRV QDW~UNDUDMURVWRQFVLUNHWDUMDVOWGHEUHFHQL PXVWiURVWDUMDURVWRQVOWFVPHOOQDW~UNDUDM
DV]DOWV]LOYiYDO VDMWWDOW|OW|WWSXO\NDPHOOUiQWRWW
WN|UWRMiVURSRJyVVOWEDFRQEXUJRQ\D
UiQWRWWFVLUNHFVLUNHPHOO2UO\PyGUDSHWUEXUJ
SiUROWUL]VYiJRWWYHJ\HVVDYDQ\~
IĘWWEXUJRQ\iYDOVDOiWD FVtSĘV|QWHW
ERUGDUiQWRWWVDMWYHJ\HVN|UHW
IĦV]HUHVWHMI|O|QWHWWHO
3DODFVLQWDWULy NDNyVOHNY iURVW~UyV
'LyVJXED
Epres tiramisu
7HMEHUL]VJ\P|OFV|QWHWWHO
0iJO\DUDNiV
450 Ft
490 Ft
460 Ft
450 Ft
490 Ft

9LNWyULDVSHFLiO
V]HPpO\HV7É/$.
1.490 Ft

([WUDPHQ
990 Ft

*XO\iVOHYHV
650 Ft
6PDUQL &ViV]iUPRU]VDEDUDFNOHNYiUUDO
490 Ft
Lebbencsleves
350 Ft
3DUDGLFVRPRVK~VJRPEyFRNIĘWWEXUJ
990 Ft
0DJ\DURV]|OGEDEIĘ]HOpN
+i]LIDVtUWWDO
5RVWODSRQVOWVHUWpVV]HOHW
SiUROW]|OGVpJJHO
Lebbencsleves
5pV]HJHVFVLUNHFRPESHWUH]VHO\PHV
EXUJRQ\iYDO
1 090 Ft

Orosz falusi leves
Karfiol leves
450 Ft
350 Ft
-XKW~UyVV]WUDSDFVND
%RUVRVWRNiQ\WpV]WiYDO
690 Ft
690 Ft
3yUpKDJ\PDNUpPOHYHV
=|OGERUVyOHYHV
400 Ft
350 Ft
*|U|J|VFVLUNHWiO
9DGDVSXO\ND]VHPOHJRPEyF
990 Ft
990 Ft
*\|QJ\EDEIĘ]HOpN
6yVNDIĘWWEXUJRQ\iYDO
6HUWpVVOWWHO
7N|UWRMiVVDO6OWYLUVOLYHO
%DFRQRVVHUWpVFVtNRNW]DW]LNL|QWHWWHO
%URNNROLVVRQNiVFVLUNHPHOO]HOOHUSUpYHO
VDOiWDiJ\RQ
3yUpKDJ\PDNUpPOHYHV
=|OGERUVyOHYHV
0XVWiURVV]DIWRVWDUMD
&LJiQ\SHFVHQ\H
SDUDV]WRVEXUJRQ\iYDO
KDJ\PiVW|UWEXUJRQ\iYDO
990 Ft
1 090 Ft
1pJ\VDMWRVSHQQH
850 Ft
9LNWyULDWiO
9HJ\HVVOWEęVpJWiO
WDUMiYDOOLODKDJ\PiYDOW|OW|WWNDUDMFVPHOOURVWRQ
UiQWRWWFVLUNHPHOOSiUL]VLSXO\NDV]HOHWWDUMD
UiQWRWW]|OGVpJHNUiQWRWWVDMWSiUROW]|OGVpJ
NDNDVWDUpMYHJ\HVN|UHWVDYDQ\~ViJ
burg
Gundel palacsinta
7~UyVUpWHV
450 Ft
450 Ft

É35,/,6

Vega

1DSLPHQ
790 Ft

3 e 17( .
É35,/,6

%RJ\yWiO
PLQL.LMHYLFVLUNHPHOOVOWWDUMDV]H]iPPDJRV
NDUDMKDViEEXUJRQ\D
%RULKi]LNiSRV]WDVDOiWiMD
0iNRVJXEDYDQtOLDVRGyYDO
450 Ft

Vega
9LNWyULDVSHFLiO
V]HPpO\HV7É/$.
1.490 Ft

Tarhonya leves

&6h7g57g.
É35,/,6

890 Ft
=|OGVpJHVWRUWLOOD
850 Ft
'iYLGWiO
V]H]iPPDJRVFVLUNHIDODWRNVOWWDUMD
NDOLIRUQLDLFVLUNHIDODWRNNDNDVWDUpMUL]LEL]L
]|OGVDOiWD
%DUDFNRVSLVNyWD
400 Ft

Vega
9LNWyULDVSHFLiO
V]HPpO\HV7É/$.
1.490 Ft

&VLUNHJ\URVVRSV]NDVDOiWD

SZERDA
É35,/,6

+DPLVJXO\iVOHYHV
&LJiQ\SHFVHQ\HKDViEEXUJRQ\iYDO
1 090 Ft

%HOJDVDMWRVSDODFVLQWDSiUROWUL]]VHO
990 Ft
9LNWyULDWiO
'iYLGWiO
WDUMiYDOOLODKDJ\PiYDOW|OW|WWNDUDMFVPHOOURVWRQ V]H]iPPDJRVFVIDODWRNVOWWDUMDNDOLIRUQLDL
UiQWRWW]|OGVpJUiQWRWWVDMWSiUROW]|OGVpJEXUJ
FVIDODWRNNDNDVWDUpMUL]LEL]L]|OGVDOL

%RJ\yWiO
PLQL.LMHYLFVPHOOVOWWDUMDV]H]iPPDJRV
NDUDMKDViE%RULKi]LNiSRV]WDVDOiWiMD

+i]LVRPOyL
450 Ft

%pNHEHOLSLVNyWDFVRNL|QWHWWHO
450 Ft

0LQLFVRNLVJRPEyFRN
450 Ft

0É-86

0É-86

0É-86

0É-86

.|PpQ\PDJOHYHV
350 Ft
&VLUNHFRPESDSULNiVWpV]WDN|UHWWHO
690 Ft
Paradicsomleves
350 Ft
5iQWRWWVDMWUL]]VHOWDUWiUUDO
990 Ft
/HQFVHIĘ]HOpN
6OWROGDODVVDO

&VRQWOHYHVFpUQDPHWpOWWHO
350 Ft
6HUWpVS|UN|OWJDOXVNiYDO
690 Ft
6RQNiVEXUJRQ\DNUpPOHYHV
400 Ft
%DFRQEDJ|QJ\|OWFVLUNHPiMIUDQFLDVDOL
990 Ft
Lengyeles karfiol
gQW|WWNDUILRO
7DEiQLVDOiWD

Paradicsomleves
350 Ft
6WHIiQLDYDJGDOWEXUJRQ\DSUpYHO
690 Ft
0iMJDOXVNDOHYHV
400 Ft
3iUL]VLFVLUNHPHOOMi]PLQUL]VVDYDQ\~
990 Ft
3DUDGLFVRPRVEXUJRQ\DIĘ]HOpN
6HUWpVVOWWHO
5iQWRWWV]HOHWWHOMHVĘUOpVĦEXQGiEDQDOPiV
SiUROW NiSRV]WD
Paradicsomleves
6]HFVXiQLFVLUNHFVtNRNWRMiVRVUL]]VHO
1 090 Ft

3DOyFOHYHV
590 Ft
0iNRVWpV]WD
590 Ft
9HJ\HVJ\P|OFVOHYHV
400 Ft
+RUWREiJ\LSDODFVLQWD
990 Ft
6yOHW
)VW|OWIĘWWWDUMiYDO
5RVWRQVOWWHQJHULKDON|QQ\ĦFLWURPPiUWiV
SiUROW EpELUpSD
9HJ\HVJ\P|OFVOHYHV
0LOiQyLVHUWpVERUGD
1 190 Ft

.|PpQ\PDJOHYHV
/HFVyVROGDODVWHSVLVEXUJRQ\iYDO
.RQ\KDIęQ|NDMiQODWD
1 090 Ft
*RPEDSDSULNiVJDOXVNiYDO
Vega
690 Ft
+ROVWHLQWiO
9LNWyULDVSHFLiO
0RJ\LNHQGYHQFHWiO
 


HOHWVOWWDUMD
V]HPpO\HV7É/$. DV]DOWV]LOYiYDO VDMWWDOW|OW|WWSXO\NDPHOOUiQWRWW URVWRQ VOW FVPHOO QDW~U VHUWpVV]
WN|UWRMiVURSRJyVVOWEDFRQEXUJRQ\D
1.490 Ft
ERUGDUiQWRWWVDMWYHJ\HVN|UHW
IĦV]HUHVWHMI|O|QWHWWHO
3XGLQJRVFVP|OFV|VSLVNyWD
/HNYiURVGHUHO\HIDKpMDV|QWHWWHO
Desszert
450 Ft
450 Ft

P DMRQp]HVIĘWWWRMiVVRQNDMpJVDOiWDSLUtWyV

&VRQWOHYHVFpUQDPHWpOWWHO
6OWFVLUNHFRPEUL]LEL]LFVHPHJHXEL
1 090 Ft
7RMiVRVJDOXVNDIHMHVVDOiWiYDO
850 Ft
)OHNNHQWiO
PXVWiURVWDUMDURVWRQVOWFVLUNHPHOOQDW~U
NDUDMIĘWWEXUJRQ\iYDOVDOiWD FVtSĘV|QWHW
$OPiVUpWHVYDQtOLDVRGyYDO
450 Ft

9LNWyULDWiO
)DWiQ\pURV
WDUMiYDOOLODKDJ\PiYDOW|OW|WWNDUDMFVPHOOURVWRQ
QDW~UNDUDMURVWRQFVLUNHWDUMDVOWGHEUHFHQL
UiQWRWW]|OGVpJHNUiQWRWWVDMWSiUROW]|OGVpJ
SiUROWUL]VYiJRWWYHJ\HVVDYDQ\~
burg
Tiramisu
1XWHOOiVSDODFVLQWD
490 Ft
160 Ft/db
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Hívja szakszervizünket!

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

Hibafelvétel: 06 30 522 1258

VARGA GYÓGYGOMBA
S Z A K Ü Z L E T

szakképzett tanácsadókkal várja az érdeklődőket

Veresegyház, Kálvin tér 6. szám alatt

Telefon: 30 437 7582
Nyitva: kedd–péntek: 9–17 • szo.: 9–12
http://katona-sandor.varga-gomba.hu/
34
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Testvértornyok

Márciusban
történt...

Fotó: Lethenyei

Fotó: Szegedi Nemzeti Színház

Ünnepi táncház

Fotó: Veréb

Thuróczy Katalin: Pastorale című vígjátékát a Szegedi
Nemzeti Színház adta elő. A képen Borovics Tamás.

Térkövezésre került
az orvosi rendelő előtti járdaszakasz

Megújul a Malom-tó hídja

Fotó: Lethenyei

Készül a Szentlélek templom orgonája
Fotó: Lethenyei

Veresi Húsvéti Vigadalom a Hagyományőrző Népi Együttessel

Fotó: Lethenyei

Fotó: Lethenyei

