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szvqsi
A nosztalgia jegyében zajlott az idei majális.
Többek közt jó ebédhez szólt a nóta,
volt családi torna és táncdalfesztivál is.
De az igazi retro hangulatot
a felelevenített felvonulás alapozta meg.

Ajánló
Eseménynaptár
május 14. 10 óra
Szentlélek Templom szentelése
•
május 14. 17 óra
Orgona koncert – Hock Bertalan
orgonaművész és a Budavári Mátyás
templom énekkara – Szentlélek Templom
•
május 15. vasárnap
Pünkösdi Piknik – Medveotthon
•
május 20. 19 óra
Magna Cum Laude koncert
Váci Mihály Művelődési Ház
•
május 21.
Éneklő ifjúság kórustalálkozó
Mézesvölgyi Iskola
•
május 21.
Veresi néptánc gála – Váci Mihály Műv. Ház
•
2016. május 21. 18 óra
Családi Táncház
Szabadidős és Gazdasági Innovációs Centrum
•
2016. május 25. 9 óra
Véradás – Váci Mihály Művelődési Ház
•
2016. május 27. 19 óra
Orosz Péter emlékkiállítás megnyitó
közreműködik: Szakcsi Lakatos Béla
Szabadidős és Gazdasági Innovációs Centrum

május 28. 19 óra
Orgonakoncert – Finta Gergely és
a Budapesti Lutheránus Kórus
Szentlélek Templom
•
május 28-29.
Ütközéses autó rodeó
•
május. 29. 10 óra
Gyermeknap – ÉVÖGY
Fenyveserdő – Majális tér
•
május 29. 18 óra
Hősök Napja – megemlékezés
Hősök Parkja – I. világháborús szobor, Fő út
•
június 4. 18 óra
Trianoni megemlékezés
Margita, Trianoni emlékmű
•
június 4. 18 óra
Orgonakoncert –
Tóka Ágoston és a Baptista Kórus
Szentlélek Templom
•
június 5. 19 óra
LOGO Színtársulat bemutatja:
Szobába zárt házasságok (kabaré)
Váci Mihály Művelődési Ház
•
2016. június 9.
Csiri-Biri Játékmúzeum konferencia
Szabadidős és Gazdasági Innovációs Centrum

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

június 10. péntek 18 óra
Ballagás Fabriczius József Általános Iskola
•
június 15. szerda 18 óra
Zeneiskola évzáró
•
2016. június 18. 16 óra
Miénk itt a Fő tér – évzáró rendezvény
Szabadidős és Gazdasági Innovációs Centrum
•
június 21. kedd 18 óra
Évzáró Fabriczius felső tagozat
•
június 22. szerda 18 óra
Évzáró Fabriczius alsó tagozat
•
Július 1-2-3 péntek-szombat-vasárnap
Városünnep
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2016. május

A hónap témája

Majális
Gyermekprogramok
sokasága, vidámpark, sütés-főzés, finom
italok, táncbemutatók, anyák napi ajándékkészítés,
májusfa állítás a hagyományőrzőkkel és a Népdalkörrel,
karaoke, továbbá rendkívül vidám, baráti hangulat jellemezte a
veresi majálist idén is, miközben a színpadon egymást váltották a
jobbnál jobb produkciók. A teljesség igénye nélkül fellépett: Nagy Feró,
Dévényi Tibor, Mészáros Árpád Zsolt, a Veres 1 Színház művészei,
a BaHorKa együttes, az Ezerkincs Hastánccsoport. Volt operettvarázs, magyar nóta, táncdalfesztivál, kívánságműsor és még
sorolhatnánk a sok kiváló programot. Gratulálunk és köszönjük a szervezőknek, a segítőknek, a fellépőknek! (Fotók: Lethenyei)

Fotó: Veréb

A Szentlélek Templom harangjait április 16-án
ünnepélyes keretek között szentelte fel
Dr. Beer Miklós, a Váci egyházmegye püspöke.

HARANGSZENTELÉS

2016. május

3

2016. Pünkösd

M E GHÍVÓ a veresegyházi
Szentlélek Templom felszentelésére
Veresegyház Római Katolikus Egyházközsége
és Veresegyház Város Önkormányzata

szeretettel meghívja
Önt és Kedves Hozzátartozóit
a Szentlélek Templom
ünnepélyes felszentelésére.
Ideje és helye:

2016. május 14., szombat 10 óra,
Veresegyház, Fő út 93.
Ugyancsak szeretettel hívjuk és várjuk
a felszentelő szentmisét követő szerény ebédre
a templom mögött felállított sátrakba,
valamint a nap további programjaira.
Molnár Zsolt
plébános

Pásztor Béla
polgármester
A NAP PROGRAMJA:

10.00 Templomszentelés
A szentelés ünnepi liturgiáját Dr. Beer Miklós
Váci Megyéspüspök celebrálja,
énekel az Árpádházi Szent Erzsébet
Egyházközségi Kórus,
vezényel Helembai Erzsébet,
közreműködik Ella István orgonaművész.
12.00 Ebéd
Az ebédet követően
szervezett templomlátogatásra kerül sor
14.00, 14.30, 15.00, 15.30 órakor.
A programot Nagy László templomtervező
építész – az egyházközség tagja – vezeti.
17.00 Koncert a Budavári Nagyboldogasszony
(Mátyás) Templom Kórusának előadásában,
vezényel Tardy László,
közreműködik Hock Bertalan orgonaművész.

Köszöntő
A város feladata, hogy a történelmét őrző helyeket felkutassa, helyreállítsa,
bemutassa a most élőknek, és örökül hagyja az utódoknak. Az 1777-ben felszentelt római katolikus templom és környéke sok régészeti leletet adott
már eddig is a városnak, de a 2013-ban megkezdett belső restaurálás során
ezek a leletek megsokszorozódtak.
Megtaláltuk a XVIII. század harmadáig működő templom alapját, falmaradványait, festés- és vakolattöredékeit, valamint a középkori templom
körüli védőfal egy kis részét is. Feltártuk az 1700-as évek elején készült kriptát, benne két koporsóval.
Világossá vált, hogy a feltárt és még feltárható templommaradványoknak,
régészeti leleteknek a templomban történő bemutatása mellett nem marad
hely a hívők számára. A régi templom akkor épült, amikor a település lakossága nyolcszáz fő volt, a mai város pedig tizennyolcezer lakosú.
Ezért döntöttünk úgy, hogy új templomot építünk, mely a szakrális szolgálaton túl helyet ad a város zenei rendezvényeinek is. A benne felépített orgona,
kiválóan alkalmas magas színvonalú orgonahangversenyek megrendezésére.
Bízom benne, hogy minden városunkat szerető ember jó érzéssel és örömmel
fogadja a Szentlélek Templomot, függetlenül attól, hogy vallásos-e vagy sem.
Köszönöm a veresegyházi római katolikus egyházközségnek, Plébános úrnak, Püspök úrnak a készséges együttműködést és támogatást, amellyel a
templom felépítésének kezdeményezését – és az egész építkezést – fogadták,
segítették.
Nagyra becsülöm a felajánlást, amelyet a református egyházközség vezetője és gyülekezete templomuk átadásával tanúsított a katolikus egyház
hitéletének átmeneti biztosítására.
Köszönettel gondolok a református egyházközség, a baptista gyülekezet és
az evangélikus egyházközség nagylelkű adománygyűjtésére, amit a katolikus templom építésének javára szerveztek.
Köszönöm a képviselő-testület támogatását és döntését, a tervező nagyszerű
koncepcióját, a kivitelezők és művészek pontos, kiváló munkáját.
Köszönök minden segítséget és adományt!
Őrizzen az Isten mindannyiunkat!
Pásztor Béla
polgármester

Önkormányzat
ÉRTESÍTÉS
Tájékoztatjuk a Tisztelt Lakosságot, hogy a Templomszentelés napján reggel
9 órától délután 14 óráig az alábbi útlezárásokra kell számítani:
• a Fő útnak a Mogyoródi úttól (Andrássy úttól) a Budapesti útig
tartó szakasza,
• az Újiskola utca teljes hossza,
• a Névtelen köz az iskola mellett,
• a Református Általános Iskola parkolója.

Kérjük a templomszentelésre érkező veresegyháziakat, hogy lehetőségeik szerint gyalogosan
közelítsék meg a templomot.
Amennyiben személygépkocsival érkeznek, abban az
esetben a térképen jelzett P1 és P2 parkolókat szíveskedjenek használni.
A parkolóktól a templomhoz busz közlekedik.
Az információs pontokon minden fontos tudnivalóról tájékoztatják Önöket
munkatársaink.

Információk:

www.ujtemplom.veresegyhaz.hu
www.veresegyhaz.hu

Önkormányzat
VERESEGYHÁZ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK HATÁROZATAI
61/2016. (III.29.) Kt. határozat:
A Képviselő-testület „A Veresegyház, Újiskola u. 15.
szám alatti ingatlanon Szó-Fogadó Általános Iskola kialakítása” tárgyú nyílt közbeszerzési eljárásban a beruházáshoz biztosított önerő összegét 8 328 073 Ft-tal
23 558 439 Ft-ról 31 886 512 Ft-ra megemeli a 2016. évi
tartalékkeret terhére.
62/2016. (III.29.) Kt. határozat:
A Képviselő-testület „A Veresegyház, Újiskola u. 15.
szám alatti ingatlanon Szó-Fogadó Általános Iskola kialakítása” tárgyú közbeszerzési eljárásban:
1. A VEMÉV-SZER Kft. ajánlattevő és a Roseber Kft.
ajánlattevő ajánlatát érvénytelennek, a Cserkúti Generál Kft., a Trend Építő Zrt., a Lőrinci Építő Kft., a
Mester-Építő Kft., a Jánosik és Társai Kft., a KIPSZER
Zrt., a Progress-B’ 90 Zrt., a Halastó Camping Kft., a
Szemeco Kft., az Épkomplex Kft. ajánlattevők,
valamint a JUKO Kft. – Veresmester Kft. és a LATEREX Építő Zrt. – PRIMOFOR Kft. közös ajánlattevők
ajánlatát érvényesnek, a lefolytatott közbeszerzési
eljárást eredményesnek nyilvánítja.
2. Az eljárás nyertesének a LATEREX Építő Zrt. – PRIMOFOR Kft. közös ajánlattevők 9678,90 súlyozott
összpontszámot elért ajánlatát hirdeti ki. A közbeszerzési eljárásban nem kerül sor második legkedvezőbb ajánlatot tevő ajánlattevő megnevezésére.
63/2016. (IV.14.) Kt. határozat:
1. A Képviselő-testület jóváhagyja a Veresegyházi Római Katolikus Egyházközséggel kötendő szerződéseket és felhatalmazza a Polgármestert a szerződések aláírására.
2. A Képviselő-testület felkéri a Veresegyházi Polgármesteri Hivatalt, hogy a templomépület használatba
vételi engedélyének jogerőre emelkedése után a
templomépületet önkormányzati (nemzeti) üzleti
vagyonként jegyezze be az Önkormányzat vagyonkataszterébe 1 228 134 091 Ft bekerülési költségen.
64/2016. (IV.14.) Kt. határozat:
A Képviselő-testület egyetért azzal, hogy a Váci Egyházmegye 2017. szeptember 1-jétől 1 osztály gimnáziumot és 1 osztály szakgimnáziumot indítson, melyhez
a Fabriczius József Általános Iskola Fő út 77-79. szám
alatti épületében 2 tantermet biztosít.
65/2016. (IV.14.) Kt. határozat:
1. A Képviselő-testület elfogadja a Kölcsey Ferenc
Városi Könyvtár Alapító okiratát módosító okiratot.
2. A Képviselő-testület elfogadja a Kölcsey Ferenc Városi
Könyvtár egységes szerkezetbe foglalt Alapító okiratát.
66/2016. (IV.14.) Kt. határozat:
A Képviselő-testület a Kölcsey Ferenc Városi Könyvtár
nyilvános könyvtárak jegyzékébe történő felvételéhez
az alábbiak szerint módosítja fenntartói nyilatkozatát:
f) a könyvtár a Minősített Könyvtár cím és a Könyvtári
Minőségi Díj adományozásáról szóló miniszteri rendelet alapján kidolgozott könyvtári önértékelés szakmai szempontjait figyelembe véve szervezi a szolgáltatásait, vizsgálja a könyvtárhasználók igényeit.
67/2016. (IV.14.) Kt. határozat:
1. A Képviselő-testület a 35/2016. (II. 26.) Kt. határozatát hatályon kívül helyezi.
2. A Képviselő-testület elfogadja az alábbi kormányzati
funkciók törlését:
072430 Képalkotó diagnosztikai szolgáltatások
102021 Időskorúak, demens betegek tartós, bentlakásos ellátása
valamint az alábbi kormányzati funkciók felvételét:
091220 Köznevelési intézmény 1-4. évfolyamán tanulók nevelésével, oktatásával összefüggő működtetési feladatok
102023 Időskorúak tartós, bentlakásos ellátása
102024 Demens betegek tartós, bentlakásos ellátása
106020 Lakásfenntartással, lakhatással összefüggő
ellátások
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68/2016. (IV.14.) Kt. határozat:
A Képviselő-testület a Veresegyház Katonai Hagyományőrző Egyesület részére egy Hyundai H-1 típusú 8
személyes kisbusz vásárlásához 3 M Ft támogatást biztosít a költségvetési tartalékkeret terhére.

2. A megvalósítás önerejéhez szükséges 368 millió Ftot két egyenlő részletben biztosítja az alábbiak szerint:
• 2016. évben 184 millió Ft-ot tartalék keret terhére
• 2017. évben 184 millió Ft-ot a 2017. évi költségvetésében biztosítja.

69/2016. (IV.22.) Kt. határozat:
A Képviselő-testület a 2015. évről szóló összefoglaló
éves jelentést megtárgyalta és a belső ellenőrzési beszámolót elfogadja.

75/2016. (IV.22.) Kt. határozat:
A Képviselő-testülete a 4400 m2 összalapterületű kézilabda-munkacsarnok építéséhez szükséges tervezési
munkálatokhoz a Veresegyházi Városi Sportkör részére
32 millió Ft átmeneti támogatást biztosít a 2016. évi
költségvetésében tartalék keret terhére.

70/2016. (IV.22.) Kt. határozat:
A Képviselő-testület 500 000 000 Ft likvid kölcsön felvételéről dönt a Travill Invest Zrt-től az alábbi feltételekkel:
• folyósítás időpontja: testületi döntést követően a likviditási igényeknek megfelelően.
• lejárat időpontja: 2016. december 31.
• kölcsön kamata: évi 9 %
• kölcsön visszafizetésének fedezete: tervezett adóbevételeink, valamint az ingatlanértékesítésből származó bevételek. Számolunk továbbá még 3 Mrd Ft
hosszúlejáratú hitel felvételével, ha megkapjuk az
államtól az engedélyt.
• egyéb díj, járulék nem kerül felszámításra.
71/2016. (IV.22.) Kt. határozat:
A Képviselő-testület elfogadja Veresegyház Város Önkormányzatának módosított Közbeszerzési Szabályzatát.
72/2016. (IV.22.) Kt. határozat:
A Képviselő-testület megismerte, támogatja és az OVIFOCI Közhasznú Alapítvánnyal együttműködve megvalósítja az Alapítvány kizárólagos rendelkezési körébe
tartozó OVI-FOCI, OVI-SPORT PROGRAMOT, az alábbiak szerint:
1. A projekt megnevezése: Műfüves labdarúgó-pálya
építése a Csonkási és a Széchenyi téri Óvoda udvarán
2. A pályázat megvalósítási helyszíneinek pontos címe:
• 1. számú tagóvoda – Széchenyi téri óvoda:
2112 Veresegyház, Széchenyi tér 2.
• 6. számú tagóvoda – Csonkási óvoda:
2112 Veresegyház, Hétvezér u. 6.
3. A pályázat megvalósítási helyszíneinek helyrajzi
száma:
• 1. számú tagóvoda: Veresegyház belterület 5638/2
• 6. számú tagóvoda: Veresegyház belterület 8661
4. A pályázati konstrukció: OVI-FOCI Közhasznú
Alapítvány - Nemzeti Ovi-Foci, Ovi-Sport Program
5. A tervezett beruházás teljes beruházási költsége:
A beruházás teljes költségét az MLSZ határozza meg
a benyújtott pályázat alapján.
6. A tervezett beruházásnak a támogatás szempontjából elismerhető bekerülési költsége: A beruházás
teljes költségét az MLSZ határozza meg a benyújtott
pályázat alapján
7. Az önkormányzati saját erő számszerű összege és
forrása: az önerő kb. 3 000 000 Ft pályánként, azaz
összesen 6 000 000 Ft (az összes költség 30%-a),
amely összeget Veresegyház Város Önkormányzata
2016. évi költségvetésében tartalék keret terhére biztosítja.
8. Az MLSZ által nyújtott támogatás összege: 70%
A beruházás teljes költségét az MLSZ határozza meg
a benyújtott pályázat alapján.
73/2016. (IV.22.) Kt. határozat:
A Képviselő-testület támogatja a Kanadai-Magyar Hokiklub Egyesület TAO pályázatának benyújtását azzal,
hogy a műjégpálya elhelyezéséhez a Veresegyház 40/2
hrsz-ú telken egy 30×35 m-es területet biztosít.
74/2016. (IV.22.) Kt. határozat:
1. A Képviselő-testület megismerte, támogatja, és a Veresegyházi Városi Sportkörrel közösen megvalósítja
a veresegyházi 29, 30, 31, 34, 40/2 helyrajzi számú
telkek igénybevételével 1928 m2 alapterületen kézilabda munkacsarnok építést.

2016. május

76/2016. (IV.22.) Kt. határozat:
1. A Képviselő-testület az Élhető Vidékért és Összefogás a Gyermekekért (ÉVÖGY) Közhasznú Egyesület
részére a 2016. május 29-i városi gyermeknap lebonyolításához 600 000 Ft támogatást biztosít.
2. A támogatási összeg kifizetése az önkormányzat
2016. évi költségvetésének „Egyéb egyesületek támogatása” előirányzat terhére történik.
77/2016. (IV.22.) Kt. határozat:
1. A Képviselő-testület kijelenti, hogy a Veresegyház,
Kinizsi u. – Ady E. u. csomóponttól a Tópart utcai
csatlakozásig megépített DN 225 KPE 10 bar nyomású 258 fm hosszú nyomóvezeték nem tartozik az
önkormányzat forgalomképtelen törzsvagyonába a
nemzeti vagyonról szóló 2011. évi CXCVI. tv. 5. § (3)
bekezdés d), illetve az (5) bekezdés a) pontja, valamint a Veresegyház Város Önkormányzatának az
önkormányzat vagyonáról és a vagyonnal való gazdálkodás szabályairól szóló 13/2007. (XI.7.) ÖR. 3.
§ (6) bekezdése alapján.
2. A megépített 258 fm hosszúságú ívóvíz gerincvezeték kiváltás a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. tv. 13.§ (1) bekezdés
21. pontja szerinti víziközmű szolgáltatás ellátásához szükséges.
3. A 258 fm hosszúságú ivóvíz gerincvezeték a meglévő és a Magyar Állam tulajdonában lévő vezeték
kiváltása miatt épült meg. A víziközmű-szolgáltatásról szóló 2011. évi CCIX. tv. 9. § (2) bekezdése
alapján az államot illetik a víziközmű szolgáltatás
ellátásáért felelős jogai és terhelik annak kötelezettségei, amennyiben rajta kívül önkormányzatnak tulajdonjoga a víziközmű rendszeren nem áll fenn.
Mivel Veresegyház Város Önkormányzatának a
víziközmű-rendszeren tulajdonjoga nem áll fenn, és
ezért víziközmű szolgáltatás ellátásáért sem felelős,
a 258 fm hosszúságú ivóvíz gerincvezeték kötelező
önkormányzati feladat ellátásához, a nemzeti köznevelésről szóló törvényben meghatározott önkormányzati köznevelési feladatokhoz vagy ezek finanszírozási forrásának biztosításához vagy az önkormányzati költségvetési bevételi előirányzatok teljesítéséhez nem szükséges.
78/2016. (IV.22.) Kt. határozat:
A Képviselő-testület a termálvíz energetikai és egyéb
célú felhasználásának helyzetéről és tapasztalatairól
szóló beszámolót tudomásul veszi.
79/2016. (IV.22.) Kt. határozat:
A Képviselő-testület az ILLÉSMESTER Kft. (2112 Veresegyház, Találkozók útja 10, adószáma:14253964-2-13,
képviseli: Illés Zoltán) részére 5 000 000 Ft kölcsönt
nyújt az alábbi feltételekkel:
Folyósítás ideje: döntést követően
Visszafizetési határideje: a folyósítást követő 60. nap
Fedezet: az Önkormányzattal megkötött vállalkozási
szerződésből származó árbevétel
Kamat és egyéb járulék: nem kerül felszámításra
Biztosíték: nem kerül kikötésre.
80/2016. (IV.22.) Kt. határozat:
1. A Képviselő-testület felhatalmazza a Polgármestert
az Épülettervezés Oktatásáért Alapítvánnyal megkötendő, a „Csiribiri Játék- és Gyerekmúzeum” ter-

Önkormányzat
vezési programjának pontosítására vonatkozó
együttműködési megállapodás aláírására.
2. Az Önkormányzat az elkészített tervek ellenszolgáltatásaként az Épülettervezés Oktatásáért Alapítványt 1 000 000 Ft támogatásban részesíti, amely
Veresegyház Város Önkormányzatának 2016. évi
költségvetése államháztartáson kívülre adott felhalmozási előirányzata terhére valósul meg.
81/2016. (IV.22.) Kt. határozat:
A Képviselő-testület a várostérképet bruttó 200 Ft/db
áron értékesíti.
82/2016. (IV.22.) Kt. határozat:
A Képviselő-testület az államháztartáson kívülre adott
működési célú támogatások terhére 500 000 Ft összegű
támogatást nyújt a Cosmo Média Kft. részére Pest Megye Lapja című újság kiadásához.
83/2016. (IV.22.) Kt. határozat:
A Képviselő-testület hozzájárul „településfejlesztési céllal (közösségi célú zöldterület biztosítása érdekében)”
• a Veresegyház külterület, 099/32 hrsz-ú, 2127 m2 területű, szántó, nádas művelési ágú ingatlan megvásárlásához Ványi Istvántól 300 Ft/m2, 638 100 Ft
vételáron,
• a Veresegyház külterület, 0113/13 hrsz-ú, 6139 m2 területű, szántó művelési ágú ingatlan megvásárlásához Ványi Istvántól 300 Ft/m2, 1 841 700 Ft vételáron,
• a Veresegyház külterület, 0113/15 hrsz-ú, 1869 m2 területű, szántó művelési ágú ingatlan megvásárlásához Ványi Istvántól 300 Ft/m2, 560 700 Ft vételáron
a 2016. évi költségvetésben földvásárlásokra elkülönített keret terhére.

84/2016. (IV.22.) Kt. határozat:
A Képviselő-testület hozzájárul „településfejlesztési
céllal (a település közigazgatási határára véderdő-telepítés lehetőségének biztosítása érdekében)”
• a Veresegyház külterület, 014/24 hrsz-ú, 1922 m2
összterületű, szántó művelési ágú ingatlan 17/85 tulajdoni hányadának (384 m2) megvásárlásához
Domák Lászlótól 300 Ft/m2, 115 200 Ft vételáron,
• a Veresegyház külterület, 014/24 hrsz-ú, 1922 m2
összterületű, szántó művelési ágú ingatlan 17/85 tulajdoni hányadának (384 m2) megvásárlásához Simay Győzőtől 300 Ft/m2, 115 200 Ft vételáron
• a Veresegyház külterület, 014/24 hrsz-ú, 1922 m2
összterületű, szántó művelési ágú ingatlan 51/85 tulajdoni hányadának (1154 m2) megvásárlásához
Tóth Jánostól 300 Ft/m2, 346 200 Ft vételáron, a 2016.
évi költségvetésben földvásárlásokra elkülönített
keret terhére.
85/2016. (IV.22.) Kt. határozat:
A Képviselő-testület a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról szóló beszámolót elfogadta.
86/2016. (IV.22.) Kt. határozat:
A Képviselő-testület a nemzeti köznevelésről szóló
2011. évi CXC törvény 68. § (1) bekezdésében biztosított jogkörében a Fabriczius József Általános Iskola
intézményvezetői beosztásának ellátására Szalainé Gulyás Ágnes személyét alkalmasnak találja, kinevezését
támogatja.

Értesítem a Tisztelt Lakosságot, hogy a

POLGÁRMESTERI HIVATALBAN

IGAZGATÁSI SZÜNET LESZ:
2016. JÚLIUS 4. (hétfőtől) JÚLIUS 8. (péntekig).
A Hivatal ez idő alatt ügyeletet tart.

Veresegyház Városi Önkormányzat

IDŐSEK OTTHONA
a közalkalmazottak jogállásáról szóló
1992. évi XXXIII. törvény 20/A – alapján

PÁLYÁZATOT HIRDET

ÁPOLÓ
munkakör betöltésére.
A KÖZALKALMAZOTTI JOGVISZONY IDŐTARTAMA:

határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony
FOGLALKOZTATÁS JELLEGE:
teljes munkaidő
A MUNKAKÖRBE TARTOZÓ LÉNYEGES FELADATOK:
Ápolói kompetenciába tartozó feladatok ellátása.
A főnővér távolléte esetén főnővéri feladatok ellátása,
melyek keretében szervezi és irányítja az ápolók
és technikai dolgozók munkáját, figyelemmel kíséri
az ellátottak gondozását-ápolását.
ILLETMÉNY ÉS JUTTATÁSOK:
Az illetmény megállapítására és a juttatásokra
a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII.
törvény és a 257/2000. Kormányrendelet az 1992. évi
XXXIII. törvény végrehajtásáról rendelkezései
az irányadók.
PÁLYÁZATI FELTÉTELEK:
Felsőfokú iskolai végzettség, diplomás ápoló,
egészségügyi szakoktató,
Legalább 2-3 év szakmai tapasztalat,
Felhasználói szintű MS Office (irodai alkalmazások),
Büntetlen előélet, egészségügyi alkalmasság.
vagy középiskolai végzettség, ápoló
ELVÁRT KOMPETENCIÁK:
Jó szintű kommunikációs-, konfliktuskezelőszervezőkészség.
A PÁLYÁZAT RÉSZEKÉNT BENYÚJTANDÓ
IRATOK, IGAZOLÁSOK:
Részletes szakmai önéletrajz, iskolai és szakmai
végzettséget igazoló oklevél fénymásolata,
egészségügyi szakdolgozói kamarai tagság
és működési nyilvántartás

Tisztelettel:
Garai Tamás jegyző

SOROLÓ
Szomszédvárunk lapja, a Fóti Hírnök került a minap a kezembe. Ebben olvastam
Bartos Sándor polgármester tollából a következőket: „Szándékaink szerint egyre
több zöldfelületet alakítunk ki, szaporodnak a parkok, játszóterek, idővel Fótot
igazi kertvárossá fogjuk alakítani! A program, amelyet elindítunk, a Bársony Fót
nevet viseli. A fótiak többsége ismeri a régi sorolót: Selyem Palota, Bársony Fót,
Gidres Gödrös Mogyoród, Gyümölcstermő Szent Szada, Kenyértelen Veresegyház, Tejfölös Csomád.”
Miközben őszinte szimpátiával figyelem a hányatott sorsú Fót talpra állásának
legújabb kísérletét, óhatatlanul is elmerengek a történelem kanyargós útjain.
Hiszen mekkora előnnyel is lépett az akkor valóban bársonyos Fót a XX. század
viharos porondjára a környező településekhez képest: a Károlyiak birtokközpontja, nagylelkű adományai, kedvelt pihenőhely, a gyorsan fejlődő főváros
közelsége és még sorolhatnám. Miközben ha nem is teljesen kenyértelen, de valóban csak nehéz és sok munkával élhető homok-talaji élet volt Veresen.
A régi soroló ma is eligazít, Fóton cél, Veresegyházon múltbéli jelzőkő, hogy
sose feledjük azt, ahová értünk. Minden jóérzésű ember érdeke, hogy Fót is újra
bársonyos legyen.
KOVÁCS PÉTER

2016. május

A MUNKAKÖR BETÖLTHETŐSÉGÉNEK IDŐPONTJA:
A pályázat elbírálását követően azonnal betölthető.
A PÁLYÁZAT BENYÚJTÁSÁNAK HATÁRIDEJE:
2016. május 25.
A pályázati kiírással kapcsolatosan
további információt az intézmény vezetője nyújt,
a 06 28 386 200, 06 20 428 5507-as telefonszámon.
A PÁLYÁZATOK BENYÚJTÁSÁNAK MÓDJA:
Postai úton, a Veresegyház Városi Önkormányzat
Idősek Otthona (2112 Veresegyház, Fő út 106.),
e-mailben: idosekotthona@veresegyhaz.hu
címére történő megküldésével, vagy személyesen
nyújtható be.
A PÁLYÁZAT ELBÍRÁLÁSÁNAK MÓDJA, RENDJE:
Az intézmény vezetője dönt a pályázatok elbírálásáról.
A PÁLYÁZAT ELBÍRÁLÁSÁNAK HATÁRIDEJE:
2016. május 26.
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Közélet
TÁJÉKOZTATÓ A LAKOSSÁGI LOMTALANÍTÁSRÓL
ÉS AZ ELEKTRONIKAI HULLADÉK GYŰJTÉSÉRŐL!
Tisztelt Veresegyházi Lakosok!
A Zöld Híd Régió Nonprofit Kft., mint
Veresegyház települési szolgáltatója a lakossági lomtalanítást, valamint az elektronikai hulladékgyűjtést 2016. június 4-i
és június 11-i, szombati napokon végzi
térítésmentesen.
A 30 m3-es konténerek az adott napokon
8.00 órától 14.00 óráig állnak a lakosság
rendelkezésére, az alábbi helyszíneken:
1. Csokonai u.–Eötvös u. sarok
(szelektív sziget)
2. Zivatar utca
3. Hegyalja u.–Zsellérföldi u. sarok
4. Andrássy út–Újtelep u. sarok
5. Viczián u.–Lévai u. sarok
6. Viczián u.–Levendula u. sarok
7. Fészekrakó–Sportföld u. sarok
8. Budapesti u.–Kodály Z. u. sarok
9. Szent Erzsébet Krt. játszótér mellett
10. Patak u.–Csomádi u. sarok
11. Ivacs u. szelektív sziget mellett
12. Vásártér u.–Árpád u. sarok
A gyűjtés napján mindenki elviheti a
hozzá legközelebb eső gyűjtőhelyre a
háztartásában feleslegessé vált bútorokat,
eszközöket.
Azok számára, akiknek a hulladékok
elszállítása gondot okoz (idősek, gépjárművel nem rendelkezők, mozgáskorlá-

tozottak) a GAMESZ segítséget nyújt a
gyűjtőhelyre történő szállításban,
amennyiben a lomtalanítást megelőző
napokon (tehát 3-án és 10-én, pénteken), legkésőbb déli 12 óráig jelzik igényüket a GAMESZ felé és a gyűjtési
napon házuk elé kiteszik a hulladékot.
Kérjük, ingatlanjaikra senkit ne engedjenek be! (Amennyiben feltétlenül szükséges az ingatlanon belüli segítségnyújtás, úgy kizárólag a GAMESZ arcképes
igazolvánnyal rendelkező munkatársait
engedjék be.) A GAMESZ elérhetőségei:
Telefon: 28 585 190, 28 585 191, 28 585 196
E-mail: lomtalanitas@veresegyhaz.hu
Levélcím: GAMESZ 2112 Veresegyház,
Sport u. 4.
FONTOS!
TILOS ELHELYEZNI a lomtalanító konténerekbe vegyes települési hulladékot,
zöldhulladékot, veszélyes hulladékot (festékek, hígítók, vegyszerek, fénycsövek, elemek, akkumulátorok), fáradt olajat, tintapatront, inert hulladékot (építési törmelék, bontásból származó anyagok, csempe), nagyméretű gumiabroncsot (teherautó, munkagép abroncs), hungarocellt
és szelektíven gyűjthető üveg, műanyag,
papír hulladékot.

RINYA-TÚRA

FÖLD NAPJA
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A GYŰJTŐPONTOKON LEADHATÓ
ELEKTRONIKAI HULLADÉKOK: háztartási kis- és nagygépek (mikró, konyhai robotgépek, hajszárító, hűtő, mosógép, mosogatógép), távközlési eszközök
(telefon, mobiltelefon), számítástechnikai, szórakoztató elektronikai cikkek
(laptop, számítógép-alkatrészek, tévé,
rádió, tablet), elektromos barkácsgépek, világítótestek.
A LOMTALANÍTÁSKOR LERAKHATÓ
HULLADÉKOK: bútorok (asztalok, székek, szekrények, matracok), fából készült nagyobb méretű használati tárgyak, szőnyegek, padlószőnyeg, ágynemű, textil, ruhanemű, műanyag (linóleum) padlók, kerti bútorok, műanyag
medencék, műanyag játékok, KIZÁRÓLAG személygépkocsi, kerékpár, motorkerékpár gumiabroncsok.
Kérjük együttműködésüket a lomtalanítás
során. Tegyünk közösen városunk tisztaságáért, fontosnak tartva, hogy ezek a
hulladékok ne erdőbe, árokpartra, hanem
megfelelő ártalmatlanításra kerüljenek!
Tovább információkért keressék
a Zöld Híd Régió Kft. központi
ügyfélszolgálati elérhetőségeit:
Telefon: 06 40 201 026
E-mail: ugyfelszolgalat@zoldhid.hu

Az eső sem szegte kedvét idén a Föld napja
alkalmából rendezett városszépítő
programokon tevékenykedőknek.
A Rinya-túra akadályversenyen több mint
50 csapat vett részt, és a másnapi szemétszedésen sem volt probéma a zord időjárás.

2016. február

Közélet
FABRICZIUS JÓZSEF ÁLTALÁNOS ISKOLA

TERÜLETI SZINTŰ VERS- ÉS
PRÓZAMONDÓ VERSENY EREDMÉNYEINK

TERMÉSZETTUDOMÁNYI VERSENYEK
EREDMÉNYEI

A Fabriczius József Általános Iskola minden évben megrendezi tanulói számára az iskolai szintű vers- és prózamondó
versenyt. A bírálást követően a legjobbak juthatnak tovább a
területi versenyre, az idén sem volt ez másképp, 2016. április
13-án a Szadai Székely Bertalan Általános Iskola szer vezésében harmadik alkalommal került megrendezésre a területi
verseny, ahol a veresegyházi iskolások minden kategóriában
az élen végeztek. Próza kategóriában: I. helyezett: Vasvári
Marcell 8. c, II. helyezett: Pataki Anna 7. d és Balog András
6. c osztályos tanulók. Vers kategóriában: II. helyezett: Nagy
Ágoston 7. a osztályos tanuló.

Idén először vettünk részt a Bolyai Természettudományi Versenyen. Évfolyamonként 2-2 négyfős csapattal neveztünk a versenyre. Mivel a 7-8. osztályosok farsangja a verseny napjára esett,
és több versenyző is keringőzött, így örültünk, hogy legalább egy
háromfős csapatot el tudtunk vinni a nyolcadikosok közül. A hatodik évfolyamon a tananyagot más felosztásban tanultuk, így
voltak olyan fejezetek, amit még nem tanultak a gyerekek.
A csapattagok: Bunda Bíborka, Kapitány Zsófia, Puskás Karina, Vajda Petra, Mihály Bendegúz, Nagy Milán, Tibenszki
Milán, Tósa Tamás.
A Bolyai Természettudományi Csapatverseny megyei fordulójának helyezettjei: 5. évfolyamon: 8. hely: Jusztin Zsófia,
Pásztor Petra, Szappanos Éva, Szűcs Bíbora; 16. hely: Gál
Viktor, Gyurasics Szilárd, Tamás Bence, Végh Zétény.
7. évfolyamon: 6. hely: Fazekas Sándor, Nagy Eszter, Szabó
András, Szabó Teodóra; 15. hely: Fehér Bence, Lippai Benedek, Mulik Gábor, Vas Dániel
8. évfolyamon: 7. hely: Czire Bíborka, Molnár Milán, Móré Réka

CURIE KÉMIA EMLÉKVERSENY
A Curie Kémia Emlékversenyen 10 tanulóval vettünk részt.
Ezen a versenyen a gimnáziumok és az általános iskolák
együtt versenyeznek, ezért még büszkébbek vagyunk az eredményekre.
Fotó: Iskola
Három tanuló jutott a területi döntőbe. Itt, a behívott 24 tanuNagy Ágoston, Balog András, Pataki Anna és Vasvári Marcell
lóból Hajdú Bence a 10., Mulik Gábor a 4., Fazekas Sándor
az első helyen végzett, ő május 7-én a szolnoki országos verIskolánk nevében gratulálunk az elért eredményekhez. Büsz- senyen képviseli iskolánkat.
Sikeres szereplést kívánunk és minden versenyzőnek gratukék vagyunk rátok!
GYETVAI ÉVA
ÁCSNÉ CSÁKI ILDIKÓ PEDAGÓGUS lálunk!
NÉPMŰVÉSZETI VERSENY

De jó verseny volt!
2016. április 1-jén, a Sződligeti Gárdonyi Géza
Általános Iskola szervezésében került megrendezésre, a XXII. Dunakanyar Népművészeti Verseny. Az iskola életében három évtizednyi hagyománya van a népi művészeti
versenyeknek. Az eltelt évek során az iskolának nem titkolt célja volt, hogy a vetélkedésre
való felkészülés is segítse a tanulókat minél
több ismeretanyag megszerzésére, a népdalstílusok, tájnyelvek, táncdialektusok, továbbá
a tárgyi népművészetek elemei vonatkozásában. A mostani, igen színvonalas versenyre az
általános iskolákon kívül több népművészetiés népzeneiskola is jelentkezett. Szép példáját
mutatva a gyerekek korosztályuknak megfelelő kiemelkedő színvonalon való felkészültségének, a tanárok azon törekvéseinek, hogy
a népi hagyományaink tárházából minél több
kinccsel gazdagítsák a tanulók tudását.
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A nemes megmérettetésen a Fabriczius József
Általános Iskola kiscsoportos ének és szóló
ének kategóriákban 38 fő énekes „kispacsirtával” képviseltette magát. Elmondhatjuk,
ezüst és arany minősítéses eredményeikkel
bizonyították felkészültségüket, az éneklés
szeretete iránti nyitottságukat. A verseny időtartama alatt a tanulókat Kovács Katalin és
Templom Erika tanárnők, és a gyerekeket kísérő szülők igazgatták. A versenyt követően a
zsűri döntéséig a résztvevők játszóházban,
táncházban és hangszerbemutatón vettek
részt. A közös népdaltanulás után az eredményhirdetés gálaműsor keretében történt,
ahol a „kiemelt arany” minősítésű 5. osztályos
Veresi legények 4 fős csapata egy szép dalcsokorral tisztelgett a közönség előtt. A zsűriben
olyan neves művész is helyet foglalt, mint Budai Ilona népdalénekes Magyar Örökség és
Kossuth-díjas népi énekművész-tanár.
Az élőzenekaros néptáncos produkciókat a
Veresegyházon is ismert Tarsoly Zenekar kí-
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Fotó: Veréb

Kovács Katalin tanárnő tanítványaival

Fotó: Veréb

Táncházas foglalkozás

sérte, élükön Bencze Mátyás prímás népzenetanár hegedűjátékával. Az egész napos eseményt követően az egyik csillogó szemű veresi 2. osztályos kislány a következőképpen
méltatta a rendezvényt: „De jó verseny volt!”
VERÉB JÓZSEF

Közélet
LISZNYAY SZABÓ GÁBOR ZENEISKOLA

ZENEISKOLAI HÍREK
ESEMÉNYDÚS IDŐSZAK UTÁN ÉS ELŐTT
VANNAK ZENEISKOLÁNK NÖVENDÉKEI ÉS TANÁRAI
Az elmúlt hetekben számos zenetanár tartott saját növendékeinek osztályhangversenyt (zongora, fuvola, klarinét, gitár, szaxofon, hegedű), melyen a szülők örömmel hallgathatták, láthatták gyermekeik fellépését.
A családias hangulatú osztályhangversenyeken kívül, mint arról az előző számban
bővebben olvashattak,
nagy sikert aratott a
Bartók-Sibelius Emlékhangverseny, s a már
hagyományos Kamarazenei hangversenyre
az idén is lelkesen készültek kamaraegyütteseink, mutatja ezt a bőséges műsorszám (21!) is.
•
Februárban Horváth Apor növendékünk (tanára: Bacsa Gabriella) sikeres felvételi vizsgát tett a Pécsi Művészeti Gimnázium és Szakközépiskola zongora szakára, így a tervek szerint
ősztől ott folytatja tanulmányait.
Gratulálunk!

Országos zenei tanulmányi versenyre a válogatókról továbbjutott, ott felkészülten és szép sikerrel szereplő növendékeink: Herman Dalma zongora (tanára: Bacsa Gabriella),
Butyka Balázs gitár (tanára: Nuszbaum Ferenc), Takács Annamária orgona (tanára: Rab Kamilla).
Mindnyájuknak gratulálunk és további sikeres együttműködést kívánunk a növendék-tanár-szülők „hármas fogatoknak”!
Akik még verseny előtt állnak és bár felkészülten, de azért
izgulva várják a nagy napot: Juhász Anna fuvola (tanára:
Kutas Dominika), Tugyi István ütő (tanára: Nagy Nándor) és
Tóth Lili szolfézs szak (tanára: Szellingerné Kosik Dóra).
Nekik is élvezetes és sikeres szereplést kívánunk!
•
A második félévben már eddig is számos helyi és a kistérségből érkező felkérésnek tettünk eleget. A teljesség igénye nélkül: kiállítás megnyitók, magyar kultúra napja, szociális
munka napja, 100. születésnapi köszöntés, bölcsődék napja.
•
A mindenkori tanév egyik legfontosabb programja, hagyományaink szerint, a Jótékonysági Tanári Hangverseny. Ezt az
idei tanévben 2016. május 8-án vasárnap 18 órától tartjuk
az Innovációs Centrum Konferencia Termében, melyre szeretettel várjuk városunk valamennyi zenét kedvelő lakóját!
•
Ezúton köszönjük mindazoknak, akik adójuk 1%-át iskolánk
Szivárvány Alapítványa javára rendelkeztek! BACSA GABRIELLA

BÖLCSŐDÉK HULLADÉK
KIÁLLÍTÁS
NAPJA
Bölcsődei dolgozóit köszöntötte városunk önkormányzata.

A Föld napjához kapcsolódó programsorozat részeként
műsoros esttel nyílt meg a hulladékokból készült kiállítás
a zöld oviban.

Dr. Bíró Tiborné Marika, az Árnyas bölcsőde vezetője
az Árnyas Alapítvány jubileumi oklevelében részesült,
melyet az Alapítvány elnöke, Kvakáné Balyi Barbara
és Veresegyház polgármestere, Pásztor Béla nyújtott át.a.

2016. május
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Közélet
TAVASZI HADJÁRAT

A hagyományoknak megfelelően idén is szép ünnepség keretében fogadta városunk az 1849-re
emlékező Tavaszi Emlékhadjárat résztvevőit.
Közreműködött a Veresegyház Katonai Hagyományőrző Egyesület, a Veresegyházi Népdalkör
és Vankó István, tárogatón játszott Vesztergám
Miklós, beszédében Kerékgyártó László történész
emlékezett a dicső napokra.

IZGALMAS PROGRAMOK A MEDVEOTTHONBAN

Pünkösdi piknik és Mézes Mackó Fesztivál
Újabb érdekesnek ígérkező és hagyomány- sok-sok énekkel és zenével fűszerezett csateremtőnek szánt programokkal várja a lá- ládi vetélkedőt tartunk, ahol lesz kincsvatogatókat a Veresegyházi Medveotthon a dászat és természetesen rengeteg finomkövetkező bő hónapban. Az eseményekről ság, például hagyományos lángos is. A progBankó Lászlóval, a Medveotthon Intéz- ramban pedig olyan bemutatók szórakoztatnak, mint a Smaragd Sport Egyesület látmény vezetőjével beszélgettünk.
A pünkösd sok ember számára elsősorban ványos kutyabemutatója. Igazi baráti piklelki ünnepet jelent, milyen módon kíván nik hangulat vár ránk.
De azért a macikat sem rejtik el, ugye?
ehhez hozzájárulni a Medveotthon?
Nincs ebben semmi ellentmondás, a lelki
ünnepet kiegészítve egy szabadtéri, egész
napos, igazi családi rendezvényre várjuk az
érdeklődőket május 15-én.
Pünkösdi királynőt és
királyfit választunk,
miközben
ÁLLATSIMOGATÓ

BarátkoZOO
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Természetesen bármilyen
programot is szervezünk, azok kiegészítik a
megszokott módon látogatható Medveotthon és az Állatsimogató hagyományos látnivalóit, hiszen a fő hangsúly a kisállatokon, a
farkasokon és persze a medvéken van.
Akik külön fesztivált is kapnak június
18-19-én Mézes Mackó Fesztivál néven.
Ez egy új hagyományteremtő elképzelés,
ahol minden a medvékről fog szólni. Előzetesen annyit árulhatok el, hogy új medvebocsokat mutatunk be ekkor a közönségnek,
akiknek egyúttal nevet is adunk, Szomszédolás néven meghívjuk a szomszéd településeket, de lesz többek közt plüssmackó
kiállítás is. Fő attrakcióként pedig újra összeáll a legendás Z’Zi Labor és a Veresegyházi
Asszonykórus egy jubileumi koncertre.
És még méz is lesz!
Ennyi medve között elkerülhetetlen, én is
imádom a jó házimézet!
KOVÁCS PÉTER

Közélet
A FELNŐTTKÉPZÉS
ÚJ LEHETŐSÉGEI VÁROSUNKBAN!
Április elején meglátogatta önkormányzatunkat a békásmegyeri Zsigmond Király Főiskola két vezetője, Dr. Szatmári Péter rektor és Dr. Jászberényi József felnőttképzési igazgató.
A találkozón – amelyen az Önkormányzat részéről Pásztor Béla
polgármester vett részt – megegyezés született: 2016 őszétől a
lakosság igényei szerint a főiskola különféle felnőttképzéseket
és felsőoktatási képzéseket tud indítani. A tervek között szerepel az immár 27 másik helyszínen sikeres Szenior Akadémia
veresegyházi elindítása, a felnőttek és idősek nyelvi és a számí-

tástechnikai képzése, a munkaerőpiacra felkészítő tréningek,
de akár főiskolai szakok kihozatala is Veresegyházra.
Azért, hogy pontosan felmérjük a település felnőttjeinek tanulási igényeit, összeállítottunk az alábbi kérdőívet.
Kérjük, töltsék ki a lapot, s az Önkormányzat portáján május
30-ig az erre a célra kihelyezett dobozba tegyék be azokat!
Ennek alapján a Veresi Krónika egyik nyári számában közöljük majd, milyen képzéseket indítunk ősszel településünk
lakóinak!



FELNŐTTKÉPZÉSI KÉRDŐÍV, IGÉNYFELMÉRÉS
A Veresegyházi Önkormányzat és a Zsigmond Király Főiskola közös képzési programok indítását tervezi.
Ezek kialakításához az Ön véleményére is kíváncsiak vagyunk. Kérjük, hogy az alábbi kérdésekre válaszolva
segítse a felmerülő igények szerinti programok kialakítását.
Válaszát előre is köszönjük, s kérjük a lapot helyezze be MÁJUS 30-ig az Önkormányzat portáján található dobozba!
1. Neme:

nő – férfi

2. Életkora: ...................... év

3. Iskolai végzettsége: ..................................................................................
4. Milyen területen dolgozik, dolgozott? ..........................................
.............................................................................................................................

5. Milyen területek, témakörök érdeklik általában? ...............

9. Mihez használná a megszerzendő tudást?
c jelenlegi munkáját segítené
c iránymutató lenne a jövőre
c az elhelyezkedését segítené
c hobbiból tanulna
c a karrierjét, előrelépését segítené
c egyéb: .........................................................................................................

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

6. Mikor tanult utoljára? ...........................................................................
7. Szeretne-e tanulni, információt szerezni valamilyen témában?
igen – nem

A KÉPZÉSEKKEL KAPCSOLATOS KÉRDÉSEK
(Kérem ×-el jelölje a megfelelő választ!):
8. Milyen téma, terület érdekli? – Miből venne részt szívesen képzésen?
c mezőgazdaság, gazdálkodás c egészség
c gazdaság
c kereskedelem
c pénzügy
c informatika
c könyvelés
c mozgás
c média
c történelem
c nyelv
c művészetek
c főzés, háztartás
c kiskert
c életvezetés
c modern eszközök
(okostelefonok, tabletek)
c film

c egyéb: .................................

c ezotéria

c egyéb: .................................

10. Milyen formában tanulna szívesen?
c előadások
c közös projektek alapján
c kiscsoportos gyakorlati tanulás
c elektronikus támogatással
c szívesen végeznék akár egyetemi szakot is a témában
c egyéb: .........................................................................................................
11. Milyen intenzitással tanulna szívesen?
c rövid, intenzív tanfolyam (pár napos)
c havonta egy-két napon (hétköznap)
c hetente rendszeresen (hétköznap)
c havonta egy-két napon (hétvégén)
c hetente rendszeresen (hétvégén)
c egyéb: .........................................................................................................
12. Szüksége lenne szakképzettséget vagy végzettséget adó
képzésre is?
igen – nem
13. Jónak tartja-e hogy induljon Veresegyházon is Szenior
Akadémiai képzés, amely az 50 év felettieknek szólna?
igen – nem
14. Részt venne-e egy ilyen képzésen?
igen – nem

2016. május
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Közélet
ARCOK A VÁROSBÓL

DR. LENGYEL ATTILA BIOLÓGUS, TUDOMÁNYOS KUTATÓ

Találkozásom
Dr.Lengyel Attila biológussal
Magyarország egyik legszebb és leggazdagabb tudományos élőnövény gyűjteménye
a Vácrátóti Botanikus Kertben található.
A hangulatos sétautak, a fészkelő madarak
és a csillogó víztükrű tavak egész évben
idevonzzák a természetkedvelő látogatókat.
Itt dolgozik az MTA Ökológiai Kutatóközpont Ökológiai és Botanikai Intézetében
Lengyel Attila biológus.
Attila 1986-ban Tatabányán született, a Pannonhalmi Bencés Gimnáziumban érettségizett, majd 2005-ben felvételt nyert a Pécsi
Tudományegyetem Természettudományi
Karára. Mint okleveles biológus 2010-ben
diplomázott, ezt követően útja egyenesen
az ELTE Biológia Doktori Iskolához vezetett. Az Ökológiai és Botanikai Intézetben
2013-ban helyezkedett el, mint tudományos kutató. Az intézetben fáradhatatlan
segédmunkatársként, a nagy türelmet
igénylő terepmunkán kívül egyaránt foglalkozik a Magyarországon földrajzilag
megtalálható növényvilág térbeli változatosságát kialakító tényezőkkel és statisztikai modellezésükkel. Munkásságáért
2016-ban megkapta a Dr. Zólyominé Barna Piroska Emlékdíjat, ezt követően elnyerte
az MTA Ifjúsági Díját is. 2016 januárjában
eredményesen megvédte doktori értekezését „A magyarországi mezofil rétek osztályozása – Módszertan és a szüntaxonómia” címmel. A fiatal biológussal a
munkahelyén történt találkozásunk alkalmával arról az útról beszélgettünk, amely
elvezette őt a természet, a nővények világába.
Kérem, avasson be minket a titokba, hogyan is lesz egy mai fiatalból tudományos
kutató?
Valószínűleg gyermekkori családi élményeimnek köszönhetem a természet iránti szeretetemet. Édesapám révén, kisgyerekként
már ismerkedtem a környezetünkben élő
állat és növényvilággal. Általános iskolásként, később gimnazistaként több tanulmányi versenyen is részt vettem, az itt elért
eredményeim megerősítették bennem az elhatározást, hogy jó úton járok, nekem a biológia a hivatásom. Kapcsolatba kerültem a
Magyar Madártani és Természetvédelmi
Egyesület Tatabánya környékén működő
helyi csoportjával. Velük jártam madarásztáborokba, madárlesekre. Gimnazista ko-
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Fotó: Veréb

romban ornitológus, a madarakkal foglalkozó szakember szerettem volna lenni.
Mégis a növények kerültek előtérbe?
Középiskolai biológia tanárom, Dr. Rékási
József terelgetett a növénytan irányába. Ekkor kezdtem el tanulmányokat írni és pályázatokon indulni. Később a növénytani érdeklődésem miatt választottam a pécsi
egyetemet, ahol akkor a hazai botanikai kutatások színvonalas iskolája működött. Rékási tanár úr, a gimnázium emblematikus
tanára nagy tudású, hírhedten szigorú, de lelkiismeretes ember volt. Az óráin a kötelezőn
felül gyakran egyetemi ismeretanyagot adott
át, és ennek nagy hasznát vettem a későbbi
tanulmányaim során. Sokat köszönhetek neki.
Egyetemi tanulmányai során is volt tanácsadója?
Dr. Csiky János tanár úr volt az, aki igen széles látókörű botanikus, ökológus. Mindig
önzetlenül segített megtalálni azokat a pontokat, melyek a továbbhaladásomat támogatták. A tanár úrral jelenleg is munkakapcsolatban vagyunk.
A Vácrátóti Botanikus Kert egy igazi paradicsomi hely. Hogyan került az intézménybe?
Magyarországon nincs sok hasonló kutatóintézet, meglátásom szerint az itteni az
egyik legszínvonalasabb ezen a tudományterületen. Örömmel fogadtam a lehetőséget,
hogy bekapcsolódhattam Dr. Botta-Dukát
Zoltán igazgató, tudományos tanácsadó kutatási témáiba, ez által bekerülhettem az intézet munkatársai közé.
Kérem, beszéljen a doktori értekezéséről,
témájának jelentőségét miben látja?

2016. május

„2014-ben költöztünk Veresegyházra, akkor még elsősorban a munkahely, Vácrátót és Gödöllő közelsége miatt. Azóta nagyon megszerettük ezt az élhető és fiatal
várost.”
Az üde – vagy franciaperjés – kaszálórétek,
természetvédelmi szempontból nagyon fontosak, számos ritka és védett növény- és állatfaj élőhelyei. Ezek a virágokban gazdag
rétek díszítik a domb- és hegyvidéki erdeink
tisztásait. Dolgozatomban a rétek fajösszetételének változatosságát vizsgáltam. Megadtam, hogy az egyes típusaik hol fordulhatnak elő, milyen fajokkal jellemezhetőek,
korábbi irodalmakban hol tűnhettek fel.
Felgyorsult világunkban a természet
csendjét felbolygatta az ember. Lehet ennek végzetes következménye?
Az emberiség egyre kisebb teret hagy a természetnek, a tevékenységeink során sok
ponton veszítjük el az élővilággal a kapcsolatot és ennek a hosszú távú következményeit csak sejteni lehet. Az általam vizsgált
rétek a hagyományos, ma már vidéken is
visszaszoruló, kaszáló-legeltető állattartás
nyomán alakultak ki évszázadok alatt. Így
lettek a gazdálkodó ember számára hasznot
hajtó területek és egyszerre az élővilág sokféleségének őrzői. Törekednünk kellene a
környezetünk megóvására, a természettel
való harmonikus együttélésre, minél nagyobb zöldterületek megőrzésére.
Beszélgetésünk során említette, hogy a
menyasszonyával, Vaskor Dóra biológussal, itt Veresegyházon képzelik el a közös
jövőjüket.
Dórával együtt költöztünk a városba, a munkahely és a természet közelsége, a kisvárosi
hangulat nagyon megnyerte a tetszésünket.
Júniusban lesz az esküvőnk, már nagyon
készülünk erre a szép eseményre.
Köszönöm a beszélgetést, további eredményes munkát és sok boldogságot kívánok!
VERÉB JÓZSEF

Fotó: Veréb

Közélet

Jókor jót
A városháza épületében megbúvó apró
irodában ülünk. Biztosítási és pénzügyi
tanácsokat adó vállalkozás van itt, ahol
munkatársaival együtt széles körű szolgáltatást kínálnak.
Hogyan jutott eszébe, hogy biztosítás
területén dolgozzon?
Az IBUSZ Bankban voltam a Vállalkozói
Főosztály vezetője hosszú éveken át. 38
éves koromban született a kislányom, ami
addigi életem átértékelésére késztetett.
A férjemmel mindketten a második házasságunkban éltünk, a közös baba és a nagy
család több anyagi forrást igényelt. Egy
barátnőm hozott abban az időben egy levelet, amiben a neves holland biztosító
munkatársakat keresett.
Volt valamilyen elképzelése a biztosítókról? Nyilván egészen másféle pénzügyi tevékenységet folytatnak, mint amit
addig végzett?
A hálózati igazgatóhoz kerültem interjúra,
de a találkozás rendhagyóra sikerült. Nem
csak én meséltem magamról és az elképzeléseimről, hanem kifaggattam őt is. Az
igazgató nagyon elszánt volt, hogy megszerez munkatársának, de a férjem ezt
nyíltan ellenezte. Az alaptanfolyamra feszülten, szorongva, majdnem sírva jártam,
viszont egy sor olyan dolgot tanultam,
amikről addig nem hallottam. Egy fantasztikusan szervezett multinacionális cég
belső működését és piacvezető termékeit
ismerhettem meg. Nagyon sokat voltam
távol otthonról, a kislányomat a nagyszülők felügyelték, gyakran ők hordták a játszótérre. Az ismerősök viszont állandóan
faggattak, hogy mi ez az új munka, én
pedig meséltem.
Az érdeklődőkből ügyfelek lettek?
Igen. A saját életem volt a bizonyítéka annak, hogy jó ajánlattal álltam a későbbi
kliensek elé. Nem utazó ügynök voltam,
hanem a városban lakó szakember, ami
megalapozta a hitelességemet. A mi munkánkhoz jó emberismeret és türelem kell,
mert ahhoz, hogy üzletet kössünk, olyan
dolgokról beszélünk, amiket csak megfelelő bizalom esetén tár fel az ügyfél.
Miért kíséri néha elégedetlenség a biztosítási piacot?
A gyors meggazdagodás reményében sokan próbálták meg a biztosítási ügynöki
munkát, de azt hiszem, hogy ezzel ártottak
maguknak és a szakmának is. Nem titok,

TÖRÖKNÉ SIPOS MAGDOLNA
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hogy sok munkával sokat lehet keresni ebben az ágazatban. Az első fizetésem nekem egyébként több volt, mint amire
számítottam. Nagyon komolyan
mondom, a mai napig nem
ismerem a jutalékos rendszerünket, mert megengedhettem magamnak, hogy ne az legyen a legfontosabb, hanem az
örömmel végzett
munka.
Hogyan jött létre
a veresi iroda?
Feladatom és reális lehetőségem
is volt hálózatot
építeni. Sokfelé
küldtem üzleti leveleket, kerestem a
kapcsolatot a polgármesterekkel, melynek során Pásztor Bélával is volt egy személyes
találkozóm. Elmondta, hogy
tetszik neki az ajánlatom, és ha
önálló vállalkozásként a saját erőből felépítve ide hozom a cég képviseletét, támogatja az ötletet. Az irodánkat az Átrium
üzletházban nyitottuk, mi voltunk a második multi cég a városban.
Erős „lábat” sikerült Veresen építeni?
30-40 fős kiképzett munkatársi csapatom
volt, akikkel megismertettem és megszerettettem a biztosítási szakmát. Volt olyan
eset is, hogy azért jött hozzánk valaki dolgozni, mert meggyőzte őt az általam képviselt stílus. A munkatársaim közül néhányan a cég topmenedzserei lettek. Az élet
úgy hozta, hogy egy részük ma a konkurens irodákat erősíti.
Mégis sikertörténetnek tartja ezt az időszakot?
Úgy ítélem meg, hogy igen. A mi feladatunk hosszú távú, odaadó és felkészült
munkát kíván. Fontos megértetni az ügyfeleinkkel, hogy a megtakarítások matematikai előkészítést igényelnek, a döntés
ennek ellenére sokszor mégis érzelmi
alapokon születik. Ennek feloldására kell
a felkészültség és az empátia.
Az iroda ajtaja felett már nem a régi cég
nevét látom.
Ma nem mondhatom egy ügyfélnek, hogy
egy szolgáltató minden igényt ki tud elégíteni, mert ez nincs is így. A különböző
élethelyzetek más-más megoldást kívánnak, ehhez be kellett gyűjteni a piac leg-

jobb kínálatait és azokat adaptáljuk az
ügyfeleink igényeihez. Minden pénzügyi,
egészségügyi, cégekkel kapcsolatos vagy
banki szolgáltatás a palettánkon van.
Engem a szakmámon keresztül
18 éve ismernek Veresen.
„Nagykorúvá” váltunk itt.
Meséljen a városban vállalt közéleti szerepéről
kicsit.
Egyszer az Idősek Otthonában jártam és magam is meglepődtem,
milyen kézenfekvőnek tűnt első pillanattól kezdve az a döntésem, hogy segíteni
akarom az ott folyó
munkát. Szinte nem is
volt időm gondolkodni
rajta.
Alapítványt szerveztünk,
aminek ma is az elnöke vagyok. Az Otthonban hiányzó
berendezések és gyógyító
anyagok listájával a kezemben
jártam végig a vállalkozásokat és nem
remélt mértékű támogatást sikerült gyűjtenem. Így lett mód kirándulásokra, színi
előadásokra, klubnapokra. Többször
szer veztem jótékonysági esteket, zenés
műsorokat, amivel további jelentős pénzügyi segítséget gyűjtöttünk az Otthon lakói
számára.
Eljárok a Civil Kör foglalkozásaira is, ahol
sok kedves új barátot ismertem meg.
A közösségi múltamra hivatkozva jeleztem a város vezetése felé, hogy itt vagyok, további közösségi feladatokat bízhatnak rám.
Asztalán több fotó felnőtt gyerekekről,
népes családról.
A férjemmel a házasságunkba 2-2 gyermeket hoztunk és született egy közös
gyermekünk is. A 39 éves fiunk Finnországban egyetemi tanár, a 36 éves ikrek
közül a lány közgazdász, a fiú rádiós műsorvezető, a kisebbik fiam festőművész, a
legkisebb, a közös leányunk pedig orvostanhallgató New Yorkban.
Ehhez a pörgős élethez kell egy nyugodt
társ, ugye?
Férjem faipari mérnök, aki a munkája
mellett repülőmodellezéssel foglalkozik,
de olyan hozzáértéssel és szeretettel – no
és sikerrel is! – amibe nem szabad beleszólnom. Ettől működik jól a kapcsolatunk.
MOHAI IMRE
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Közélet
MÚZEUMI HÍREK

Gyermek • Játék • Kreativitás
„CSIRIBIRI” SZAKMAI NAP – 2016. JÚNIUS 9. INNOVÁCIÓS CENTRUM
Hogy Veresegyház városa múzeumot alapít, méghozzá nem is akármilyet, hanem egy izgalmas játék- és gyerekmúzeumot, az elmúlt időszakban sok városban élő fantáziáját mozgatta meg. Az előkészítő munka során eljutottunk oda,
hogy egy szakmai nap keretében bemutassuk, hol is tart a múzeumszervezés
és kis ízelítőt adjunk mindabból, ami a leendő intézmény munkáját majd jellemezni fogja.

Újjáéled a Tájház
– immár a
Hagyományok Házaként

A SZAKMAI NAP PROGRAMJA
9.30 órától: Érkezés
10 óra:
A szakmai napot megnyitja: Pásztor Béla polgármester
VETÍTETTKÉPES ELŐADÁSOK
10.15 óra:
Hol tart a CSIRIBIRI MÚZEUM ügye?
(Varga Kálmán történész-muzeológus, projektfelelős)
10.40 óra:
Szomszédvári tervek – fejlesztések a Medveotthonban
(Bankó László, a Medveotthon igazgatója)
11.05 óra:
Tervezés alatt! – Tervezés és filozófia
(Nagy Mercédesz Erika egyetemi hallgató, BME Építészeti Kar)
11.30 óra:
Tematikus játszóterek, szabadtéri szerkentyűk
(Peredy Zoltán iparművész, formatervező, Veresegyház)
11.55 óra:
A veresi balett – a kulisszák mögött
(Bojsza Andrea művészeti vezető, Veresegyház)
12.20–13 óra:Szendvicses kisebéd
13. óra:
Kiállításokhoz kapcsolódó művészetpedagógiai foglalkozások
(Klement Zoltán művészeti vezető, Udvarház Galéria, Veresegyház)
13.25 óra:
Tematikus gyerekfoglalkozások a gasztronómia körében
(Kerekesné Mayer Ágnes élelmiszermérnök, főiskolai docens, Veresegyház)
13.50 óra:
Műhelyfoglalkozások újrahasznosítható anyagokkal
(Fábiánné Virágh Bernadett–Sinkó Ivett, Szófogadó Iskola, Veresegyház)
14.15 óra:
Történelmi csaták terepasztalon és szerepjátékkal
(Rideg András, Szófogadó Iskola, Veresegyház)
15 óra:
A szakmai nap zárása:
Szénás Zsoltné, az Önkormányzat Művelődési, Ifjúsági, Informatikai
és Sport Bizottságának elnöke

MÚLTIDÉZŐ

Szabóné Vank Erzsébet gyűjtéséből

Madarak és fák napja – 1958
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Idestova két esztendeje, hogy városunk
pályázatot nyújtott be a Norvég Alaphoz
az öregtemplom mellett álló korábbi tájház helyreállítására. A kormányzat és az
Alap közötti feszült viszony következtében
a pályázat – sok más támogatási igénnyel
együtt – azóta is parkolópályán van, így az
Önkormányzat önerőből kezdte meg a
felújítást. (A terveket Nagy László építész,
az új templom tervezője készítette.)
A munka várhatóan nyár végére fejeződik
be, s eredményeként egy eredeti értékeit
hangsúlyozó, ugyanakkor a korszerű
használatra alkalmas épülettel szépül meg
a település egykori magja.
A cél nem az, hogy az egykori Láng-féle
házban statikus tájházi kiállítás legyen,
hanem az, hogy élő-lélegző, elsősorban a
hagyományőrző közösségek számára otthonul szolgáló helyszínt alakítsunk ki.
Ez persze nem zárja ki a már összegyűjtött helytörténeti és néprajzi emlékek bemutatását, ezért a klasszikus kiállítási
forma helyett az ún. látványtári formát alkalmazzuk, s ennek következtében a terek többfunkciós használatra lesznek
alkalmasak: időszaki bemutatók és rendezvények, a népi ünnepkör jeles pontjainak felelevenítése, kézműves foglalkozások és kisközösségek műhelyei, hogy
csak néhány példát említsünk a lehetőségek közül. Reményeink szerint az alapvető építőipari munkák hamarosan olyan
stádiumba jutnak, hogy érdemes lesz a
hagyományőrző csoportokat egy szakmai
bejárásra meghívni – készülve ezzel is az
öreg épület élettel megtöltésére.
VARGA KÁLMÁN

Városlakó
EGY KIS SZÁMÍTÁSTECHNIKA 5.

IDŐSEBBEK IS ELKEZDHETIK...

AZ OPERÁCIÓS RENDSZER
Nem kell megijedni, nem lesz „véres” a dolog!
Ahhoz, hogy egy számítógéppel képesek
legyünk kommunikálni, kapcsolatot kell
létesíteni a gép és az ember között. Mivel a
számítógép csak digitális, binális jeleket
ismer fel, ezért egy közvetítő programot kell
a gép és a felhasználó közé beiktatni. Ezt a
programot nevezük a számítógép operációs
rendszerének. (Katona koromban a felderítőknél még kapcsolókkal kellett a nyolc bites utasításokat közölni a számítógéppel).
A pc-k (személyi számítógépek) megjelenésével együtt megjelentek a könnyebben
kezelhető operációs rendszerek. Itt az elsők
között megjelenő Dos-t említeném meg,
amely már a billentyűzettel legépelt utasításokat elfogadta. Ezzel párhuzamosan megjelentek az Apple gépek, amelyek már úgynevezett ablakkezeléses (tehát egérrel vezérelhető) operációs rendszert alkalmaztak.
Ezt lemásolva jelentek meg először a Dos
alatt futó (3.0) majd az önálló operációs
rendszerek, mint például a Windows (95,
98, Nt, 2000, XP, Vista, 7, 8, 10).
Amit tudni érdemes az operációs rendszerről: A gép (hardver) és az operációs
rendszer (szoftver) két különálló egység.
Amikor számítógépet vásárolunk jobb tisztázni előre , hogy a gép tartalmaz-e operációs rendszert vagy sem – a későbbi problémák elkerülése végett – és amennyiben tartalmaz, akkor milyet?

Az operációs rendszerek kiszerelései:
Általában egy gépre telepíthetőek és aktiválhatók (kivéve a mennyiségi licencek cégek
részére), a következő fajtái lehetnek:
1. Lemezes, egyénre szóló operációs rendszer (előnye: nem gépre szól, hanem felhasználóra, tehát gépváltás után áttelepíthető. Hátránya: rendkívül drága –
ilyennel nem nagyon találkoztam.)
2. OEM-es verzió (előnye: olcsóbb, hátránya: kereskedelmi forgalomban hivatalosan nem kapható, kifejezetten rendszerépítő hardvereseknek.
Hivatalos Microsoft támogatás nincs
hozzá (a legelterjettebb lemezes operációs rendszer).
3. Hardverhez gyárilag hozzáadott oprendszer: kifejezetten a Microsoft és a gyártó
között (Asus, Lenovo, HP, Acer stb.)
létrejött szerződés alapján.
Fontos tudni róla,hogy bár gépre telepített,de csak az első felhasználó használhatja legálisan, tehát ha tovább adjuk,
ebben az esetben elméletileg új oprendszer licence-t (engedélyt) kell vennünk.
4. Újra értékesített gépek licence: használt,
újra forgalmazott gépeknél mint feljebb
már említettem új licencet kell venni .
Ezeket kizárólag szerződött, újraértékesítéssel foglalkozó, viszonteladó cégek
vehetik meg a Microsoft-tól nagy menynyiségben . Manapság főleg sorozatszám

formában adják. Ismertetőjele, hogy általában két sorozatszámos matrica van a
gépen (a régi és az új).
Említsük meg a feltört (nem legális) operációs rendszereket is, ezeket az operációs
rendszereket a Microsoft rendszeresen hálózaton keresztül felkutatja és letiltja, melynek következménye a gép használhatatlansága. Illetve elméletileg két év börtön….
Miért adnak Dos-os operációs rendszert
az eladott számítógéphez, ha az elavult és
használhatatlan? Azért, mert igy a gépen
van operációs rendszer és a hozzá nem
értőt megtéveszthetik, üzletpolitika.
Szakmám során a következő tipikus hibákkal szoktam találkozni az operációs rendszer/számítógép vásárlással kapcsolatban,
érdemes ezekre odafigyelni, hogy időben
elkerüljük: operációs rendszer nélkül vásárolt számítógép, ingyenes Dos-os vagy Linuxos operációs rendszer (amely tulajdonképpen használhatatlan), feltört (illegális) és
letiltott Windows operációs rendszer.
A legális Windows-os operációs rendszer
bizony pénzbe kerül (több 10 000 Ft),
viszont nyugalmunk és a gép megfelelő
működése érdekében érdemes költeni rá.
ABONYI ZOLTÁN
SZÁMÍTÓGÉP MŰSZAKI SZAKEMBER

www.abonyicenter.hu
06 30 941 6636
EGY KIS PÉNZÜGY...

HOVÁ FOLYIK EL A PÉNZED?
marad. Legtöbbször bizony nem marad.
Legjobb tehát először is félretenni egy
Te hogy bánsz a pénzzel, vajon mi az oka
összeget.
a túlköltekezésnek?
• Ha úgy használod a hitelkártyád, hogy a
Az emberek rendszerint három típusba
számlát határidőre kiegyenlíted, nincs
sorolhatók. Azok,
gond. Ha viszont tolod magad előtt a tarto• akik többet költenek, mint a jövedelmük,
zásodat, s mindezt a rárakódott magas ka• akik elköltik azt és azok,
matokkal, már a lehetőségeiden felül élsz.
• akik megtakarítják egy részét.
• A kereskedésben, álmaid autójánál az
Ha a harmadik csoporthoz szeretnél tartozeladó ecsetelni kezdi, milyen csodálatos
ni, neked is a saját lehetőségeiden belül kell
vétel ez, mindössze 60 000 Ft-ért! Álmaélned, hogy megtakaríthass, és elérhesd
idban sem remélted… Majd jönnek a
pénzügyi- és életcéljaidat.
csekkek, 60 000 Ft, de havonta és éveken
át, miközben az autód már sokkal keveVedd szemügyre költekezési szokásaidat
sebbet ér.
és kerüld a csapdákat:
• Talán Te is azok közé tartozol, akik ak- • Bizonyára Te is eljársz időnként vacsorázni vagy szórakozóhelyekre.
kor takarítanak meg jövedelmükből, ha
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Mondtad-e mostanában: „Menjünk valami olcsóbb helyre!”
Csupán a mának élni annyit jelent, mint
nem számolni a holnappal. Pedig a holnap
jó eséllyel ránk köszönt.
Határozd hát meg a legfontosabb céljaidat! A jövedelmedet úgy oszd be, hogy
valamennyit félre teszel. Költési szokásaid
elemzésével csökkentsd a kiadásaidat, növeld megtakarításodat, így a céljaid ter vezhetőbbé, elérhetővé válnak, ráadásul rossz
adósság nélkül.
PÉNZÜGYI ÖTLETEKRŐL BŐVEBBEN:
Panem Könyvek • www.panem.hu
Telefon: +36 1 460 0272
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Városlakó
lelősség, a lelemény és a báj különös keverékét kaptam ajándékba ezen a reggelen.
Kedves kismama! Jó egészséget kívánok mindkettőjüknek és
A szokásos reggeli kerékpáros kutyafuttatás során már hazafelé köszönöm ezt a pillanatot. Legyen olyan vidám minden reggem-itartottunk. Ilyenkor pórázon a kutyám, nehogy egy keresztező- lük, mint amilyenné az enyémet varázsolták.
désben másfelé tervezze az utat. Nincs is gond, megtanulta, első
szóra odajön hozzám, leül, várja, hogy a pórázt a nyakörvére
csatoljam.
Alig tettük meg az első métereket, amikor a bokrok közül homlokpántot viselő futó alakot vettem észre. Nem ritka látvány a Négyen vannak, hetven év körül, vagy azon túl. Olyan régi a
joggoló természetbarát. A kutyát kicsit rövidebbre fogom, mert kapcsolatuk, hogy ismerik egymás minden búját-baját. Meg
bár nem harap, ne is ijesztegesse a futásban elmerülő sportolót. az erősségüket és persze a gyengéjüket is. A teniszezésből kiHanem mielőtt a futót teljes valóságában meglátnám, egy baba- folyólag hetente többször találkoznak, de már csak párost játkocsi jelenik meg, aztán a futó, korrekt szerelésben, karján tel- szanak. Idővel kopnak az ízületek, romlik a reflex, kicsit
jesítmény-mérővel vagy okos-telefonnal? A baba, bár nem látom, hangosabban kell szólni, hogy biztosan meghallják egymást,
nem lehet több néhány hónaposnál. A kismama eddig bizonyára de a játék örömét semmi el nem ronthatja.
teljes munkaidőben őt gondozta, magával igen keveset tudott Egyikük kicsit késett egy hétvégi játékra, mert kellemetlen orfoglalkozni. Nyilván vágyik egy kis újdonságra, az alakjával is vosi beavatkozásra kellett mennie.
talán küzd egy picit, szüksége van valamire, ami az önbecsü- Mikor megérkezett, a házigazda éppen azon élcelődött, hogy
lését a saját mércéjével megsimogatja.
a reggeli lágy tojás bizony végig csorgott a fehér tréningA nem hétköznapi attrakció mosolyt csal az arcomra és alig vá- felsőjén. Ez olyan apróság volt, hogy a többiek rá se hederítetrom, hogy a kismama mellém érjen. Keresem a tekintetét. Szem- tek, készültek a játékra. A később érkező lepakolt és a házimel láthatóan komolyan gondolta a futást, homloka verítékezik, gazda felé fordult.
arca kipirult, szaporán, egyenletesen veszi a levegőt. Csak egy – Gyomortükrözésen voltam.
pillanatra néz rám, de így is biztos vagyok abban, hogy látja a – Én meg leettem magam.
felemelt hüvelyujjamat az elismerés biztató jeleként.
Ebben maradtak. Minek erről többet beszélni? Hát nincs elég
Utána fordulok és nézném sokáig. Le vagyok nyűgözve, mert baja mindenkinek?
-i-e
ilyet még nem láttam. A gyermekéért és saját magáért érzett fe-

Még most is utána fordulok

Mindenkinek annyi baja

OZSVÁR ZSANETT tanácsai

MUNKAÜGYI ALAPELVEK:

Egy dolgozó munkanapja (8. rész)
Albérletben lakunk hárman – két barátnőmmel – egy három szobás lakásban.
Eredetileg ők ketten voltak, de aztán túl
sok lett az albérleti díj, így újabb lakótársat kerestek. Felkínálták nekem a lehetőséget, én meg hosszas gondolkodás után
belevágtam és csatlakoztam hozzájuk.
Sajnos sok megtakarított pénzem nem
volt, és persze jöttek a haverok, minden
szombaton buli, hát az a pénz is gyorsan
elfogyott. Azért költöztem el a szüleimtől, hogy egy kicsit önállósítsam magam
ameddig lediplomázom, utána majd újratervezek.
A tanulás jól ment, de a bérleti díj rám
eső részét már nem tudtam fizetni, ezért
kénytelen voltam valami munkalehetőség után nézni. Az egyik barátnőm egy
jól menő középvállalkozásnál dolgozik
és felajánlotta, hogy beprotezsál a céghez. Másnap bementem az állásinterjúra, azonnal fel is vettek. Egy hónapja
dolgoztam ott, és már olyan jóban voltam a főnökömmel, hogy alkut ajánlottam. Mivel letelt az egy hónapos próbaidőm, elmondtam, hogy nem kérek fizetésemelést, cserébe kössünk tanulmányi
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szerződést, és fizessék a tandíjamat meg
a tanulással járó költségeimet.
A főnököm kikerekedett szemekkel nézett
rám, és ez eltartott egy ideig. Álltam a sarat, nem szóltam egy szót sem, nem akartam befolyásolni az első reakciót. Amikor
végre megszólalt, csak annyit tudott kinyögni, hogy „haha”. Aztán elnevette magát. Én tovább vártam, mert ez számomra
nem volt kielégítő „válasz”, és kérdőn
néztem rá. Újabb fél perc gondolkodás
után azt válaszolta, hogy írjam meg a tanulmányi szerződésemet, mutassam be
neki és beszélünk róla. Lehet, hogy erre
az én szemem kerekedett ki, de erre már
nem emlékszem pontosan.
Elővettem a munka törvénykönyvéről szóló 2012. évi I. törvényt és elkezdtem böngészni. A 229. § (1) bekezdése alapján a
szerződésbe beleírtam, hogy a munkáltató minden költségemet megtéríti, ami a főiskolán folytatott tanulmányaimmal
összefügg és mivel még két évem van a
diplomáig, cserébe két évet lehúzok ezen
a munkahelyen. Vagyis ez összesen négy
évet jelent nekem, utána úgyis biztos férjhez megyek és gyereket fogok szülni.

2016. május

Kisebb átfogalmazások után aláírtuk a tanulmányi szerződést, aztán be is nyújtottam a számlát. Eltelt egy hónap, de se a
tandíjat nem fizették meg az iskolának, se
a tankönyveim árát nem kaptam még viszsza. Alig tudtam kikönyörögni az iskolában, hogy pótolhassam a tandíj befizetését, és folytathassam a tanulmányaimat.
Persze megint a szüleimtől kellett kérnem.
Tegnap újra elővettem a munka törvénykönyvét és a 229. § (5) bekezdése alapján
megírtam a kifogásomat. A munkáltató
ugyanis lényeges szerződésszegést követett el. Ezzel a szerződést felbontottam
és egyidejűleg beadtam a felmondásomat.
Én ilyen megbízhatatlan cégnél nem dolgozok tovább. Örülhetnek, hogy kártérítést nem követeltem.
Legközelebb ügyesebb leszek, úgy keresek munkahelyet, hogy az interjún rögtön leszögezem, hogy a próbaidő leteltével tanulmányi szerződést akarok kötni. Biztos találok olyan céget, amelyiknek fontosak lesznek a képességeim. De
előtte bulizok még egy kicsit, ki kell pihennem a megrázkódtatás okozta fáradalmakat.

Kultúra
„A gyerek az egy kincsesbánya, minden csodára képes. Erre a
varázslatra hogyan tudja kinyitni a hallását és a szemét, ez
már a pedagóguson múlik. Itt van a tanár nagy felelőssége.”

Mizser Pál festőművész – KREATÍV GYAKORLATOK

Rajz és festészet
Mizser Pál festőművész az idén töltötte be 75. életévét. Az út, amit
a művészi pályafutása során bejárt, – a tapasztalatok, a jónak és a
rossznak a megélése, – maga az élet kanyargós ösvénye. Pali bácsi
nemcsak festő, grafikus és tanár, hanem a sajátságos életszemlélete, filozofikus látásmódja, bizonyos értelemben örökösen sarkallja
őt az anyagi lét és a szellem harmóniájának keresésére. Ok és okozat, lét és nem lét, fekete és fehér, jó és a rossz, számtalan kérdés
megválaszolására. Festményei kápráztató utazásra csábítanak, a
színek világába, túl a földi léten, egy kozmikus szürreális világba.
Találkozásunk alkalmával egy pillanatra betekintést nyertem
életútjának sűrűjébe, abba a világba ahonnan indult a pályája, a
sikerekbe és buktatókba, a jó és a kevésbé jó emberek sodrába.
Beszélgetésünk vezérfonala a tanítás, pedagógiai munkássága
volt. A főiskolai évek utáni kezdetektől, a pályakezdéstől, a Szőnyi kert évein át, az első veresegyházi kreatív gyakorlati órától
napjainkig számítva.
A Zebegényi Szabad-iskolának nemcsak tanára, hanem alapítója
is voltál?
A főiskola elvégzését követő évek után, 1968 nagy áttörést hozott az
életembe. Dániel Kornél múzeumigazgató kezdeményezésére, a
Szőnyi kertben megalakult a Zebegényi Szőnyi István Szabad-iskola.
Olyan személyiségek mellett lehettem az iskola tanára, mint Somogyi
József szobrász, aki munkáiban a béke és a szeretet jelképeit mintázta. Hincz Gyula festőművész, a Képzőművészeti főiskolán tanszékvezető tanárom volt, egyben az Iparművészeti Főiskola igazgatója.
Reformjavaslatai eredményeként az akkori politikai vezetés leváltotta
mindkét beosztásából, így került végül is az iskolához. A „festőrészlegnél” Gyémánt Lászlóval kezdtem meg a tanítást. Laci 1970-ben
Londonba költözött, majd később Bécsbe települt át. 1982-ben tért
haza, szakmai munkásságáért 2015-ben Kossuth-díjat kapott.
Elismert oktatási forma volt a Zebegényi Szabad-iskola?
Eleinte nem, de azzá tettük. A negyedik évtől már a saját tanítványaim voltak a tanársegédeim, többek közt Vertel Beatrix festő, grafikus.
Közel két évtizedet tanítottam Zebegényben. A mai napig is öröm
tölt el, hogy ilyen, szakmailag értékes emberek között végezhettem

Fotó: Veréb

Mizser Pál festőművész tanítványai körében

a munkámat, olyan eredményesen, aminek a következményeként az
itt végzett fiatalok nagy eséllyel kerültek be a főiskolára.
Napjainkig „kreatív gyakorlatokat” tartasz a veresegyházi iskolásoknak. Tapasztalataid átadására milyen módszert alkalmazol?
2005-től foglalkozom általános iskolás-korú gyerekekkel. A legelején
a középiskolás korosztályban gondolkodtam. Több fiatal is bekerült a
kezeim közül a felsőoktatásba. Legutóbb, az Udvarház Galériában
Kovács Brigitta utolsó éves egyetemista állította ki a festményeit, ő is a
tanítványom volt. Hogy mire tanítom őket? Mindig a dolgok lényegéről beszélek, soha nem akartam és akarom becsapni, vagy félrevezetni őket. Általában motívumokban gondolkodunk, egy szép virágban,
vagy vázában. Egyenként megfigyelem a tanulókat, vajon a képességeik mit rejtenek, hogyan tudnak kitárulkozni. Nagyon fontosnak tartom, hogy a kifejezési módjukat át tudják-e gördíteni a színek világába.
Az idén is megrendezésre kerül a nyári rajztábor?
15 fővel öt naposra tervezzük. A feleségem Csősz Gabriella pedagógus, ő a fő segítőm a szervezési és az adminisztrációs feladatokban,
továbbá a motívumok beszerzésében. Szívesen, örömmel foglalkozom a gyerekekkel, ameddig csak az egészségem bírja.
A művésszel történt találkozásomat követően ellátogattam az egyik
csütörtöki kreatív foglalkozásra. A gyerekek elmélyülten festettek és
rajzoltak. Három fiatal tanítvánnyal beszélgettem, név szerint Abonyi
Vivien és Dobó Nándor 5. osztályos, valamint Pénzes Zsófia 4. osztályos tanulókkal. Arra a kérdésre, hogy melyik a kedvenc rajzod? a
következő válaszokat kaptam: „Volt itt egy virággal teli nagyon szép
váza, lerajzoltam, főleg a kékes átmeneteket szeretem benne. Rajzoltam egy rózsaszín, egyszálas kardvirágot is, jól felnagyítottam, otthon
bekeretezve ki van rakva a falra.”
VERÉB JÓZSEF

UDVARHÁZ GALÉRIA: Mesélő tárgyak című kiállítás
„Gyere, meghívlak az országomba, megmutatom neked
mi hogyan élünk.”
Különleges mesevilágba csöppentünk a 10 éves Kerámiaműhely
kiállításán Nagy Csilla keramikus, szakkörvezető tanítványainak,
munkáinak láttán. A terem közepén „tűzet okádó” óriás sárkányok,
négytornyú várkastélyban szépséges úrnő és a kísérete, távol a
messzeségben habos szoknyás királylánnyal, mellette az elmaradhatatlan királyfival. Tyúkanyó a fészkében, békaedény és a kígyók,
gyönyörűséges pillangók és megannyi szemet kápráztató mesebeli
lény ebben az álomszerű világban. Mindezek a Kerámiaműhely 5-17
éves alkotóinak agyagból formált csodái. A megnyitón Dr. Varga Kálmán történész a következőképpen méltatta a látottakat: „Aki végignézi ezt a sok alkotást, idővel kis univerzumok sorozatát fogja érzékelni és látni. A kerámiákban benne van az alkotók, a gyerekek lelke,
az a tisztaság, amivel a világ felé fordulnak, amivel a világot látják.”

Fotó: Veréb

A kiállító gyerekek egy csoportja

A kiállítás anyaga harmincöt fiatal alkotó korábbi és új munkáiból
került összeállításra, Nagy Csilla keramikus és Klement Zoltán
művészeti rendező keze nyomán. Pásztor Ildikó és Prehoda Zsolt az
alkalomhoz illő énekszóval és gitárkísérettel tették emlékezetessé a
megnyitó meseszerű pillanatát. A kiállítás megtekinthető: 2016. május 11-ig, a Szabadidős és Gazdasági Innovációs Centrum Udvarház
Galériában.
VERÉB JÓZSEF

2016. május
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VERES 1 SZÍNHÁZ

Veres Medve-díj 2016.
2016. június 4-én rendezi meg a Veres 1 Színház a Veres Medve-díj 2016 Díjkiosztó
Gálát, ahol a színház 2. évadának legjobb színészeit, illetve színházi produktumait díjazzák. A zsűri idén is a legszakavatottabb tagokból áll majd: a díjakat
most is a közönség szavazatai alapján ítélik oda.
A szavazók között 5 db páros színházjegyet, a június 4-i gála közönsége között pedig
2 db 2016/17-es színházbérletet sorsol ki színházunk. 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.
A június 4-i gálán fellép többek között
• Interneten: a www.veres1szinhaz.hu oldalon közzétett űrlap kitöltésével és elkülDósa Mátyás, Xantus Barbara,
désével.
Fésűs Nelly, Vida Péter,
Minden kategóriában kizárólag 1 jelöltre lehet szavazni a „Szavazat” oszlopban elheSzilágyi Annamária, Steinkohl Erika,
lyezett X-szel. Ha 1-nél több jelölést kap valamelyik kategória, a szavazat érvénytelen. Miklós Kriszta, Pál Tamás, Janik László,
Beküldési határidő: 2016. május 31.
Stubnya Béla, Zorgel Enikő,
A JELÖLTEK:
Venyige Sándor és sokan mások.
LEGJOBB FÉRFI FŐSZEREPLŐ:
LEGJOBB NŐI FŐSZEREPLŐ:
Jegyek már kaphatók!
LEGJOBB JELLMEZ:
1. Bódi Ágnes, Zorgel Enikő (Semmi pánik)
2. Bódi Ágnes, Zorgel Enikő (Naftalin)
3. 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)
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Veres Medve Info Line:

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)

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 ELŐADÁS:
1. Női furcsa pár
2. Semmi pánik
3. Naftalin

LEGJOBB FÉRFI MELLÉKSZEREPLŐ:

LEGJOBB NŐI MELLÉKSZEREPLŐ:

1. Békefi László – Kapronczay (Naftalin)
2. Gerner Csaba – Ahmed (Semmi pánik)
3. Horváth Barnabás – (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)

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)

2016. május
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A BUDAPESTI FESZTIVÁLZENEKAR az Idősek Otthonában

Gyógyító hangok
Dvorák Lajos gordonkaművész, a Budapesti Fesztiválzenekar
cselló szólamának művésze, a Grassalkovich Vonósnégyes vezetője már második alkalommal járt a vonósnégyes tagjaival
Veresegyházon. 2016. április 19-én ismét találkoztak az Idősek
Otthonának lakóival, az idős, de lelkük mélyén a zeneszeretetükben még fiatal nénikkel és bácsikkal. Mozart, Händel,
Vivaldi, Haydn és Weiner Leó művei egy rövid időre visszahozták a fiatalság ízét, ahogy „ezek a dallamok a zene kristálytisztaságát hordozzák magukban” – fogalmazta még 2014-ben
a legelső találkozást követően az otthon egyik lakója. Nem volt
ez most sem másképp, gyönyörű dallamok, feléledő régi szép
emlékek.

Fotó: Veréb

Tóth Gáborné intézményvezető köszönti a művészeket

Mindannyian hivatásos zenészek vagyunk, a Liszt Ferenc Zeneakadémián szereztük meg a művészeti diplománkat. Lezsák
Zsófia elsőhegedűs, Molnár Noémi a kamaraformáció másodhegedűse, Gálfi Csaba brácsaművész, és végül én vagyok a
csellista. Összeszokott csapat vagyunk, már második éve dolgozunk így együtt. Jó érzés tölt el ezeken a rendezvényeken, bevallom, szívesen járunk a koncertekre.”
Dvořák Lajos még búcsúzóul hozzátette: Veresegyházra, ha a
lehetőségeink engedik a jövőben is, ismételten eljövünk!
VERÉB JÓZSEF

Fotó: Veréb

Kamarakoncert

A koncertet követő beszélgetés alkalmával Dvorák Lajos művészeti vezető, a rendezvénnyel kapcsolatban a következőket
mondta: „Fischer Iván zeneigazgató kezdeményezésére, a Fesztiválzenekar vezetőségének javaslatára 2014-ben indítottuk el az
első „Közösségi Hét” elnevezésű programunkat. Ennek az a lényege, hogy a klasszikus élőzenével azok az emberek is találkozhassanak, akik helyzetüknél fogva nem tudnak eljutni a
koncerttermekbe. Az idős, mozgásukban korlátozott emberek,
hátrányos helyzetű fiatalok, kisvárosok és falvak lakói, templomi
közösségek a program részesei. Évi három alkalmat is tudunk
erre a koncertsorozatra szánni. A Fesztiválzenekar kamaraformációi a Közösségi Hét keretében áprilisban az ország 21 pontján adnak hangversenyeket. Az egyik legsikeresebb a gyerekeknek szánt „Hangszerkóstoló” elnevezésű. Elsősorban az általános
iskolák alsó tagozatosainak nyújtjuk ezt a programot, olyan is
előfordult már, hogy elvittük középiskolásoknak is. A 200 fős teremben végig nagy csöndben fogadtak minket, pedig nem csináltunk semmi különöset, nem fegyelmeztünk, csak beszéltünk
a hangszerekről és zenéltünk.
Az „idősek otthona projektnek” én vagyok a szervezője. Mikor
beindult a program, az internet lehetőségeit is figyelembe véve
megnéztem a Pest környéki településeket, így került látótérbe a
veresegyházi Idősek Otthona. Eljöttem felvenni a kapcsolatot,
megérkezésemet követően végigvezettek az intézményben,
mondhatnám azt is, a csodálkozástól majdnem tátva maradt a
szám. Most, hogy két év után ismét itt vagyunk, alig ismertünk
rá a városra, annyit fejlődött.
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KELEMENNÉ BOROSS ZSUZSA: A kultúra nem válhat feltétlenül árucikké!

„A zenei műfajok, a képzőművészet és a
színházak sem élnének meg mecenatúra
nélkül. Nagyon szörnyű lenne az a világ,
ha mindezeket majd 20-30 év múlva nélkülöznünk kellene. Mert a felnövekvő nemzedék anyagi támogatottság hiányában,
Az emberek döntő többsége a szórakoz- napjainkban már nem találkozhatna a
tató kikapcsolódást segítő programokat kultúra értékeivel, nem ismerhetné meg,
keresi. A nagy tömegeket vonzó városi nem tanulhatná meg, nem lehetne az övé!”
rendezvényektől eltekintve, – néha úgy érzem – szinte senki, semmivel
túra mecenatúrájában élen jár. Gonnincs megelégedve.
doljunk csak a középületekre,
Ez így azért enyhe túlművészeti alkotásokra, az itt
zás, de tényleg olvasélő művészek által képvini a facebook-on bíselt alkotásokra, művéráló írásokat, van
szeti műhelyekre, kiállíolyan, amit az emtásokra, hangversenyekre. Nagy hiánya jeber megfogad, selenleg a városnak, de az
gítő szándékú, s
intézményünknek is, a
hát van példa az elfiatalokkal való foglalkolenkezőjére is. Intézzás, vannak ugyan kezdeményünk tizenhét műményezések, programok, de
vészeti csoportot, alkotó
Fotó: Veréb
ez a létszámhoz képest nagyon
közösséget tart fenn, továbbá
kevés. Az eredmények ellenére mégis
hat egyéb közösséget, klubot működtetünk. Ezen felül itt van a rendezvények újra és újra végig kell gondolni, gondolnunk,
sora. Saját rendezvények, társintézmények, milyen új utakat választhatunk, milyen prioricivil szervezetek programjai, s nem utolsó tásokat kell megfogalmaznunk? Megkövetesorban a Veres 1 Színház, amely nagyon jó lik ezt az elmúlt közel két évtized globális és
marketing munkával, színvonalas előadások- lokális társadalmi – gazdasági változásai, a
kal egy eddig betöltetlen szerepet, küldetést kultúra közvetítő intézmények helyének, szerepének változása is, de legfőképp az adott
lát el. Azért van választék.
Hangsúlyoznám azt is, a kultúra nem áru, helyi közösségek által támasztott igények.
nem lehet piaci termék, mecenatúra, támo- Köszönöm a beszélgetést!
VERÉB JÓZSEF
gatás nélkül nem él meg. Veresegyház a kul-

Kulturális értékeink
A falusi színeit levetkezett nagyközség rohamos léptekkel egy közel 18 000 lakosú kisvárossá bővült, és mindezt röpke két évtized alatt. Vajon mit gondol Kelemenné Boross Zsuzsa, a Váci Mihály Művelődési Ház
vezetője Veresegyház kulturális életéről?
A kérdés azért nehéz, mert először is magát
a kultúra fogalmát kellene körülhatárolni. Az
értelmező kéziszótár három jelentést tulajdonít, ebből az első az, amire a kérdés vonatkozik: „A kultúra az emberiség által létrehozott anyagi és szellemi értékek összessége,
a művelődésnek valamely területe, illetve valamely népnél, valamely korszakban való
megnyilvánulása.” Jelen esetünkben Veresegyház kulturális értékeinek összességéről,
vagy a Váci Mihály Művelődési Ház tevékenységéről kell szólnia a válasznak.
Veresegyház páratlan fejlődésnek indult az
elmúlt másfél évtizedben. Együtt van jelen a
valamikori falu a megőrzött szokásaival, hagyományaival, értékrendjével, az ezeket az értékeket őrző közösségeivel, az ország más területeiről, vagy éppen határainkon túlról beköltözők egymáshoz nem kötődő, de szükség
szerint előbb vagy utóbb kötődést kereső igényével. A város lakossága az elmúlt évtizedek
során megháromszorozódott, és ne feledjük,
hogy van időbelisége is a megismerésnek.

VÁCI MIHÁLY MŰVELŐDÉSI HÁZ • HAGYOMÁNYŐRZŐ EGYÜTTESEK MINŐSÍTÉSE

Saját dalaink és viseletünk
A Muharay Elemér Népművészeti Szövetség által kiírt szakmai
verseny az 1980-as évektől kerül országos szinten megtartásra.
A mostani megmérettetés házigazdái, a Váci Mihály Művelődési
Ház keretein belül, a Veresegyházi Hagyományőrző Népi Együttes tagjai voltak.
Héra Éva, a Muharay Elemér Népművészeti Szövetség elnöke és
Veresegyház Város polgármestere, Pásztor Béla megnyitó beszédükben méltatták a hagyományőrzés jelentőségét, köszöntötték
a verseny résztvevőit. Magyarország különböző vidékeiről hét
együttes hozta el szűkebb hazájuk hagyományait, népszokásait
városunkba. A csoportok nevükhöz és identitásukhoz hűen – a
nemzetiségi csoportok két nyelven – mutatkoztak be.
Nagyszerű és megnyugtató érzés volt látni, ahogy a csoportok
idősebb korosztálya mellett nagyon sok ifjú és gyermek is szerepelt, ezzel szabadidejét áldozva a népi kultúra továbbviteléért.
A zsűri az együttesek felkészültségét, szakmai munkáját és hitelességét értékelte. Bár mindegyik csoport jól szerepelt, de akik hazavihették minősítésüket, azok különösen kitettek magukért: a
Püspökhatvani Népi Együttes Püspökhatvani fonó című koreográfiájukkal, a Mórágyi Német Nemzetiségi Néptáncegyüttes Szüret
a mórágyi pincesoron című műsorukkal, továbbá az Őcsényből
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Fotó: Szabóné Vank Erzsébet

Mórágyi Német Nemzetiségi Néptáncegyüttes

érkezett Bogár István Hagyományőrző Egyesület Szőlőpásztorkodás című koreográfiájukkal nyerték el a „Kiválóan minősült”
címet. A színvonalas programot követően, a szakmai zsűri döntéséig, a művelődési ház vidám mulatság színhelyévé vált. Szólt a
muzsika, suhogott a szoknya, csattant a boka.
Köszönjük a vendéglátók egész napos odaadó és lelkiismeretes
munkáját. Külön köszönjük a Lisznyay Szabó Gábor Zeneiskola
intézményvezetése által biztosított lehetőséget az iskolai tantermek igénybevételéhez. Egyben gratulálunk az együttesek sikeres
szerepléséhez, a színvonalas, igényes programjaikhoz!
SZABÓNÉ VANK ERZSÉBET
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Kultúra
MŰVÉSZPORTRÉ: Ella István orgonaművész, karmester

Csak rajtunk múlik
Veresegyház zenei élete elválaszthatatlan
Ella István orgonaművész szellemiségétől,
az általa kezdeményezett zenei események
igazi csemegéi kulturális életünknek.
A művész meghívására a legutóbbi koncert
alkalmával, az Innovációs Centrumban egy
svéd quartett, a The World Changes játszott
egy sokszínű, rendkívül színvonalas zenei
blokkot. Ella István számos nemzetközi
versenysikert tudhat magáénak, Lipcse,
Linz, Brügge díjait. Pályafutása, koncert
körútjai során szinte megfordult Európa
valamennyi nagyvárosában. Járt a volt Szovjetunió legtávolabbi részeiben, az Amerikai Egyesült Államokban, továbbá Indiában, Libanonban és Izraelben is.
Nemzetközi mesterkurzusokat tartott Németországban, Lengyelországban, az Egyesült Királyságban és Oroszországban.
Meghívott zsűritagként – Genfben, Berlinben, Magdeburgban, Lipcsében, Varsóban
és Kazánban, – legutóbb 2015-ben Ausztriában vett részt nemzetközi versenyen. Hazai
munkásságának egyik kiemelkedő gyümölcse a Budapesti Bach Kórus megalapítása és vezetése, emellett számos karnagyi
és karmesteri tevékenység, orgonajáték fémjelzi a mai napig is művészetét. Ella Istvánnal egy tavaszi délutánon beszélgettünk
gyermekkoráról, zenei pályájáról, az életéről.
Öten vagytok testvérek és négyen lettetek
muzsikusok. Hogyan lehetséges ez?
Szüleink, annak ellenére, hogy egyikük sem
játszott hangszeren, erőteljes zenei beállítottságúak voltak. Élt itt Veresegyházon egy
meghatározó személyiség, a Láng Géza bácsi, aki kántortanító volt, a szó régi és nemes
értelmében. Ez a tevékenység fogta meg az
édesapámat, mindig is ilyen ember szeretett
volna lenni. A szüleim fiatal koruktól kezdve
résztvettek a település társadalmi életében,
színjátszó körbe, templomi kórusba, a falu
vegyeskarába jártak, minket is a zene szeretetére neveltek. Így történhetett meg, hogy mi
fiúk négyen, egymás után bekerültünk a
Magyar Rádió Gyermekkórusába. Elmondhatom, hogy gyerekkorunkban már a legprofibb és legnagyobb tudású emberek foglalkoztak velünk.
Milyen kapcsolat fűzött Lisznyay tanár úrhoz?
Lisznyay Szabó Gábor a Zeneakadémián tanított, mikor az egyházzenei tanszakot feloszlatták, 1958-ban megismerkedésünk után
felajánlotta, hogy magánúton zeneszerzést és

„Tizenéves koromban sok olyan hatás ért,
ami a későbbiekben meghatározóvá vált a
pályám során. Szülőfalumban, Veresegyházon ismerkedtem meg Lisznyay Szabó
Gábor zenepedagógussal, aki a XX. század
egyik legtehetségesebb egyházzenésze volt.
Ő indított el az úton, a zenei pályán.”

Elégedett vagy az életeddel?
Elmondhatom, hogy egy nagyon szép és teljes életet élhettem, szép családom van, a fiaméknál már van két unokám, a kislányomék
most várják az első babát. Szakmai szempontból is elégedettnek tartom magam, de ez
nem azt jelenti, hogy nincsenek további terveim. Veresegyházon megépült az új templom egy gyönyörű orgonával, ez számomra
maga a csoda, egy világszenzáció. Óriási lehetőséget biztosít a városnak, lelki, szellemi
centrumot ad. A továbbiakban már csak rajFotó: Veréb
tunk múlik, hogy tudunk majd megfelelően
összhangzattant tanít nekem. Hamarosan to- élni ezzel!
vábbléptünk az egyházzenében, ő vitt be az
VERÉB JÓZSEF
Egyetemi Templom melletti Központi Papi
Szemináriumban működő Kántorképző TanELLA ISTVÁN orgonaművész, karmester
folyamra. Az akkori egyházzenészek színe1947-ben Veresegyházon született.
java gyűlt itt össze, ők tanítottak.
1958-tól 1961-ig a Magyar Rádió GyermekMár ekkor karvezetéssel is foglalkoztál?
kórusának tagja
A tanár úr a kórusvezénylés rejtelmeibe ko- 1960 és 1961 között a Központi Papi Szemirán bevezetett, a betanítástól kezdve, a sze- nárium Kántorképző Tanfolyam hallgatója.
replésig nagyon sok mindent rám bízott, 14 1965-ben az Állami Konzervatóriumban
éves koromtól kezdve négy éven át, közép- (Bartók Béla Zeneművészeti Szakiskola)
érettségizett
fokú zenei tanulmányaim mellett már részt 1967 és 1971 között a Liszt Ferenc Zeneművettem Veresegyház zenei életében.
vészeti Főiskola hallgatója,
A Liszt Ferenc Zeneművészeti Főiskola el- 1971-ben orgona és karvezetés szakon dipvégzése után számos nemzetközi díjat lomázott.
nyertél, hogyan alakult a sorsod a későbbi- 1974-ben Wittenbergben karmesteri diplomát szerzett.
ekben?
1976-tól 1986-ig a Corelli Kamarazenekar
Az Interkoncert keretében az impresszálandó szólistája és művészeti vezetője.
művészeket elsősorban a keleti országokba 1979 és 1984 között a Székesfehérvári
küldték. Rendszeresen jártam a volt Szovjet- Szimfonikus Zenekar vezető karmestere.
unióban, zsúfolásig megtelt hangversenyter- 1975-től 1990-ig az Országos Filharmónia
szólistája.
mekben adtam elő. Itt az orgona nem számí- 1989-ben megalapítja a Budapesti Bach Kótott klerikális hangszernek, új dologként ne- rust, melynek jelenleg is a vezetője.
kik ez egy csoda volt. A verseny győzelmek 2007-től a Debreceni Kodály Kórus vezető
után egyre több nyugat európai városba, karnagya.
majd Amerikától kezdve Indiáig is eljutottam, 2011-ben elkészítette Liszt Ferenc összes
orgonaművének CD felvételét.
megnyílt előttem a világ.
2016-tól a Keresztény Kulturális Akadémia
Nagy lehetett a kísértés, nem akartak el- tagja.
csábítani?
1975-ben Bodonyi Katalin énekművésszel
Lett volna lehetőség, mesébe illő állás, de ne- házasságot kötöttek, két gyermekük szümet mondtam. Miért is? Ennek több oka van: letett.
ELISMERÉSEI, DÍJAI:
szerencsés embernek vallom magam, mert Johan Sebastian Bach Nemzetközi Orgonekem megadatott a lehetőség, utazhattam. naverseny II. díj – Lipcse 1972.
Másrészről nemegyszer betekintést nyerhet- Anton Bruckner Nemzetközi Orgonavertem a nyugati világ, az ottani magyar közös- seny I. díj – Linz 1974.
ségek életébe, megtapasztalhattam, hogy a Johan Sebastian Bach Brügge-i Nemzetközi Orgonaverseny I. díj – Belgium 1976.
kint élő magyarok, akik valamilyen oknál fog- Liszt-díj – 1999.
va nem lettek sikeresek – és ilyen nagyon sok Magyar Köztársasági Érdemrend Lovagvolt –, többségükben megkeseredett, lelkileg keresztje kitüntetés – 2007.
deformált emberré váltak.
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RÁCZ KRISZTINA:

NOVELLA

Bárhol-boldogság
A padlástakarítás mindig izgalmas esemény, olyankor kerülnek elő a régi, elfeledett kincsek.
– Gyere, kicsim! – kiabált az anya, és lesöpört magáról egy pókhálót – Van számodra egy meglepetésem!
– Mi az? – kérdezett vissza a fiú és tovább
tologatta az autóit a szőnyegen.
– Megtaláltam a régi, kedvenc játék mackómat! Emlékszem, soha, sehová nem
mentem nélküle… – suttogta az anya magának elérzékenyülve.
Azonnal dobogás hallatszott és a kisfiú izgatottan megjelent a padlásfeljárónál. Egy
új játék ígérete elég volt neki, hogy fölkeljen és engedelmeskedjen az anyja hívásának. Annál nagyobb volt a csalódása,
mikor meglátta az ütött-kopott, öreg mackót.
– De hát ez régi! – méltatlankodott – Csúnya! Ezek nem szemek, csak gombok!
És… és… hiányzik az egyik keze!
Becsapottságában a gyerek hangosan sírni, ordítani kezdett. Olyan vigasztalhatatlannak tűnt, hogy az anyja inkább felajánlotta, hogy menjenek el és vegyenek egy
új mackót. Erre már a fiú is abbahagyta a
sírást és lelkesen rohant az autóhoz.
Az anya pedig nehéz szívvel tette ki régi
mackóját a lomtalanításra gyűjtött szemétkupac tetejére.
Az áruházban rengeteg különböző színű
és méretű játék mackót láttak, szépen festett szemekkel, színes ruhákban. Volt közöttük egy különösen szép, tele reményekkel, hogy jó helyre kerül majd, ahol
ő lesz a gyerekek kedvence, ahol
megkapja mindazt a csodálatot,
ami jár neki. A kisfiú egyből kiválasztotta, ölébe ültette, ölelgette, beszélt hozzá egész
hazavezető úton.
A mackó csodálkozva és elégedetten látta a ház nagyságát, számtalan tág szobáját, és
nagyon boldognak érezte
magát. Úgy gondolta: a világ
legjobb dolga szép, új
mackónak lenni.

De nem tartott sokáig az öröme, a gyerek
figyelmét hamarosan más kötötte le, új játékát pedig bedobta a sarokba a többi
közé és teljesen megfeledkezett róla.
Ahogy teltek a napok, úgy kerültek oda
más félredobott játékok is, hogy a végére
a mackó már ki sem látott közülük.
Egyik nap egy szakadt nadrágos, szegény
kisfiú lett figyelmes a kidobott, félkarú
mackóra. Véletlen került csak oda, egy
követ rugdosott, de az félrepattant, le az
útról. Bosszankodott is miatta a gyerek,
hiszen általában jól célzott, de már napok
óta kénytelen volt bal lábbal rugdosni a
köveket, a jobb cipőjén ugyanis hatalmas
lyuk tátongott. Mikor azonban meglátta a
játék mackót, minden haragja elszállt és
csillogó szemmel nyúlt utána. Nem sokáig
vizsgálgatta: egyből a szívébe zárta. Megfogta megmaradt fél kezét és nem is engedte el többé, társává, legnagyobb kincsévé vált a régi játék.
És a mackó azt gondolta: a világon a legcsodálatosabb dolog öreg, gombszemű,
félkarú mackónak lenni. Mert ha csak fél
karja van is, azt legalább mindig fogja
valaki. Az új mackó pedig szomorúan –
vágyakozva gondolta el, hogy vajon lesze ő is egyszer majd ilyen kopott a sok
öleléstől, elnyűtt a rengeteg közös játéktól…?

Add a kezed
(rajz: Veréb Csilla)
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Fotó: Facebook

RÁCZ KRISZTINA
egyetemi hallgató, ízig-vérig veresi
lány. Tagja volt a Fabriczius József Általános Iskola lányfoci csapatának, szabadidejében sakkozott.
Gyermekkorától kezdve szereti az állatokat, igazi kutyabarát. Középiskolás
korában gitározni tanult, majd angolból és olaszból nyelvvizsgát tett. Az irodalom iránti szeretete már egészen
fiatal korában megmutatkozott, verseket, novellákat írt.
Alig volt 13 éves, amikor belekezdett az
első regényébe, egy fantasy témájú
történetbe. A két virág és a súlyos küldetés címmel, a regény 2009-ben, 17 éves korában, a Novum Verlag Kiadó
gondozásában jelent meg.
2009-ben megnyerte a Festival d'Italiano országos versfordító pályázatát.
2010-ben novelláinak gyöngyszemeiből, önerőből kiadott egy válogatás kötetet.
A Berzsenyi Dániel Gimnáziumban
érettségizett, majd 2009-től az Eötvös
Loránd Tudományegyetem hallgatójaként, a matematika-magyar tanári szakon kezdte meg tanulmányait.
Az egyetem mellett az írást tovább folytatta, rövid távú tervei közt szerepel
egy verseskötet megjelentetése.
Jelenleg végzős hallgatóként, a tanulmányai mellett dolgozik, szabadidejében ír, olvas és túrázik.

Fiataloknak, fiatalokról
RÁCZ ZSÓFIA

FIATAL TEHETSÉGEINK

szerveztem egy másik csoportot Szadán.
Ekkor már nagyon éreztük az átfogó tudás
hiányát, ezért elvégeztük Kaposi László 120
órás drámapedagógus képzését. Most a
Sokan láthattak már téged veresi esemé- Tócsa gyerektáborból kinőtt, tavaly alapínyeken. Azt azonban kevesebben tudhat- tott Átváltozó Egyesületben dolgozom az
ják rólad, hogy a drámapedagógia az egyetem mellett.
életed és a mai napig műveled, csak más Visszatérve a kérdésedre, a más formában,
azt jelenti, hogy ellentétben a diákszínjátformában. Mit jelent ez?
szással a TIE és DIE (Drama in EducaA gimnáziumi osztályommal 2010-ben
tion) foglalkozásokban sokkal
részt vettünk a Káva Kulturális
kisebb hangsúlyt kap a „szeMűhely egyik TIE (Theatre in
replés”, e helyett mindig
Education – színház a neegy adott fókusz, fontos
velésben) foglalkozásán.
probléma megoldásával
Korábban soha nem tafoglalkozunk, átélve
lálkoztam a drámapeazt, valóságos tapaszdagógia ezen formájátalatokat szerezve,
val, csak a diákszínjátegyütt játszva, nem
szással és a szabálypedig
valakinek
játékokkal, de itt teljátszva.
jesen beleszerettem a
A sok tennivalód és
módszerbe. Még azaz egyetem mellett
nap felhívtam Pozsonyi
jut időd a kikapcsolóFannit (Pofi), akivel akdásra, van valami hobkoriban egy amatőr színbid?
játszó csoportot vezettünk,
Fotó: Veréb
Igen, a sakk. Nyolc éven keés elmondtam neki, hogy megresztül jártam sakkversenyekre,
találtam a világ legjobb munkáját
most már csak hobbi szinten játszámunkra. Mindig is érdekelt a pedagógia és a mintha játék, a módszer pedig szom, főleg online, ismeretlen emberekkel.
ezekre épül. Elkezdtünk workshopokra, A legnagyobb kikapcsolódást viszont a kükonferenciákra járni, beszereztük a témá- lönböző játékesemények szervezése és lehoz kapcsolódó könyveket. Azt, hogy ho- bonyolítása adja.
gyan lesz az ember drámapedagógus, Nyári Tősgyökeres veresiként az az álmom,
Arnoldtól, az első magyarországi színházi hogy itt élhessek és dolgozhassak, mert
nevelési társulat, a Kerekasztal egyik tag- úgy gondolom, hogy ez a város különösen
jától tudtuk meg, aki akkoriban költözött befogadó és alkalmas a játék, mint haszVeresegyházra. Pofival két évig vezettünk nos tevékenység alkalmazására és terjeszegyütt egy drámacsoportot Veresen, aztán tésére.
SALAMON NÓRA
ki akartam próbálni magam egyedül is, így

„JÁTÉK, MINT HASZNOS TEVÉKENYSÉG”
Okos, intelligens, humoros és szívén
viseli a fiatalok fejlődését. Rácz Zsófia
kitartó munkával halad álmai megvalósítása felé, melyek – többek között – a
drámapedagógia és a közösségépítés.
Idén pedig ő kapta a megtisztelő feladatot, hogy március 15-én ünnepi gondolatait átadhassa.
Hogyan alakult az életed az általános iskola után? Mint volt évfolyamtársad, nem
kevés alkalommal láttalak ünnepségeken verset mondani, és ha jól tudom, szoros kapcsolat fűz a drámajátékokhoz is.
Igen. Nagyon szeretem a verseket már alsós
korom óta, de sajnos a versmondás manapság már leginkább verseny formában van
jelen. A színjátszással, drámajátékokkal 5.es koromban ismerkedtem meg, ekkor vált
az életem részévé és a mai napig foglalkozom vele, csak már egy kicsit más formában. Nyolcadik után a Berzsenyi Dániel
Gimnáziumba jártam, tavaly lediplomáztam történelemből, most pedig a történelem és játék- és szabadidő-szervező tanári
szakot végzem az ELTE-n.
Március 15-én Te mondtál beszédet a forradalom és szabadságharc ünnepén.
Hogy fogadtad a felkérést és hogyan készültél fel?
Körülbelül egy hónappal a megemlékezés
előtt felhívott Boross Zsuzsa, hogy szeretné, ha én mondanám a városi beszédet.
Rendben, és ki írja a szöveget? – kérdeztem.
Te! – jött a válasz. (nevet) Ettől azért egy
kicsit megijedtem. Beszéltem már mindenféle ünnepségen, de megszoktam, hogy a
kezembe nyomnak egy verset vagy egy szöveget, amit hallani akarnak. Ez teljesen más
volt. Sokkal nagyobb volt a felelősség, és ha
már kaptam egy ilyen lehetőséget, nem szerettem volna csak évszámokat és neveket
sorolni. A beszéd írása során rengeteget
gondolkodtam és beszélgettem emberekkel
arról, hogy mit mondhat nekünk 2016-ban
ez az ünnep.
Találkoztam egy történész egyetemi tanárommal, Medgyesy S. Norberttel és Sándor
Ildikó néprajztudóssal is, akik bőven elláttak érdekes információkkal, miközben egyre közelebb került hozzám a téma. Végül is
arra jutottam, hogy az érdekérvényesítés, az
értékteremtés és a közösségi lét fontossága
az, amire emlékeztetnünk kell magunkat
március 15-én, erre építettem a beszédet.

KÁDÁR VERONIKA
(Fabriczius József Általános Iskola
1/b osztály tanulója):

A veresi medve
Megy a medve Veresre,
Lépes mézet keresve.
A medvecukor édes,
Az éhes medve mérges.
Veresen kaphat enni,
Nem kell mérgesnek lenni.
2016. május
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KUTYÁS SPORT
Veresegyházon két kutyasport egyesület is kiváló eredményeket ér
el hazai és nemzetközi versenyeken. A sportág egyre népszerűbb,
ami sok örömet okoz mind a gazdinak, mind pedig a kutyusuknak.

SMARAGD SE

2016. 03. 5-6. • III. TANYAKERÜLŐ
Tóth Attila – fogat – 1. hely, Batiz Bence – bikejöring – 2. hely,
Vincze Zsolt – canicross férfi – 7. hely, Dezső Daniella – canicross
női – 1. hely, Kolozsi-Komjáthy Eszter – canicross női – 10. hely
Meuser Henriett – canicross női – 9. hely
2016. 04. 2-3. • VII. MEDVE KUPA
Tóth Attila – fogat – 2. hely, Batiz Bence – bikejöring – 6. hely,
Vincze Zsolt - canicross férfi – 10. hely, Dezső Daniella – canicross női – 3. hely, Kolozsi-Komjáthy Eszter – canicross női – 16.
hely, Meuser Henriett – canicross veterán női – 2. hely
Ha valaki érdeklődik a sportág iránt, szeretettel várják az alábbi
versenyeken.
2016.05.28. • Erdőkertes Sportpálya –Agility verseny – Válogató
2016.06.11-12. • Esztergom Repülőtér – Frisbee és Agility verseny
LESZÁK MELINDA

FANATIC DOG SPORT
Márciusban véget ért a 2016. évi Belga Juhász kutyák Agility Világbajnokságára a válogató. Büszkeséggel tölt el, hogy a Magyarországot képviselő 8 párosból 2 páros a Fanatic Dog Sports Team tagjai
közül került be. Így 2016. május 12-15. között Horváth Anikó &
Pheobe és Molnár Adrienn & Said képviseltetik magukat idén is a
Belga Juhász Kutyák Juniorbajnokságán Franciaországban.

A 2016. április 9-10-én Franciaországban megrendezett Agility European Openre az egyesületünk 4 tagja is kvalifikálta magát:
Perge Nóra – Freya (mini kategóriában), Ferencsák Tímea –
Elina (maxi kategóriában), Prenner Nóra – Neela (maxi kategóriában), és Molnár Adrienn –
Said (maxi kategóriában).
Nagy öröm, hogy Klonka Sára
– az egyesület junior reménysége – Zokni nevű kutyusával a
Junior Európa-bajnokságra készülő csapattal Agility táborban vett részt.
Bízunk benne, hogy a sok felkészülés után Sári élményekkel és eredményekben gazdagan tér vissza majd a Junior
Eb-ről.
MOLNÁR ADRIENN

III. VÁROSAVATÓ KUPA
NŐI ÉS FÉRFI KISPÁLYÁS LABDARÚGÓ TORNA
VERESEGYHÁZ
2016. JÚNIUS 26. (VASÁRNAP) 8.00 ÓRA
HELYSZÍN:

Veresegyházi Városi Sportkör Sporttelep
MŰFÜVES PÁLYÁI
(Veresegyház, Csokonai utca 2/A)
RÉSZTVEVŐK:

10 fős férfi és női csapatok
A KUPA LEBONYOLÍTÁSA:

Játékidő 2×15 perc, 4+1 felállásban.
A kupán mindenki saját felelősségére vesz részt
és minden játékos csak egy csapatba nevezhető!
NEVEZÉS ÉS A JÁTÉKSZABÁLYOK:
Nevezési lap és a játékszabály letölthető a www.veresegyhaz.hu weboldalon
a SPORT menüpontból.
A nevezéseket e-mailben sportreferens@veresegyhaz.hu címre várjuk.
A benevezett csapatoknak elküldjük a részletes versenykiírást.
NEVEZÉSI DÍJ: NINCS
NEVEZÉSI HATÁRIDŐ: 2016. június 20. (hétfő) 16.00 óra
BŐVEBB INFORMÁCIÓ: Baranyó
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VÁROS-DUATLON RENDEZVÉNYSOROZAT

KAVALKÁD, NYÜZSGŐ TÖMEG
ÉS SOK-SOK SPORTOLÓ
Veresegyház egy nyüzsgő, nyitott és nagyszerű város. Ezzel az
összefoglaló mondattal lehet jellemezni április első hétvégéjét
is. Hogy miért mondják ezt a városról? Az elmúlt hetek sportrendezvényei ezt bizonyítják.

A Veresegyházi Triatlon Sport Utánpótlásért Alapítvány rendezésében április 3-án nagyszerű hangulatú, színvonalas, erős
mezőnyt felvonultató 1. Ecomont Veresegyház Város-duatlon
kiemelt országos utánpótlás- és nyílt ranglista versenyre került
sor Veresegyház belvárosában és a környező utcákon. A vasárnapi versenyt megelőzte, illetve felvezette a péntek esti – már
hagyományosnak tekinthető – II. Éjszakai Város-futás, majd
szombat délután a II. Tour de Galga családi kerékpár „tour”-a.
Az éjszakai futáson részt vevő több mint 150 fő este 9 órakor
találkozott Veresegyház főterén. Ekkor már szólt a ritmusos
zene, ez adta a bemelegítés alaphangját, amit a kellemetlenül
hideg szél miatt nem húztunk túl sokáig. A futók a belvárost
maguk mögött hagyva a Fő út mentén a Budapesti út felé vették
az irányt. A Csomádi út és Budapesti út kereszteződésénél lévő
új körforgalomnál fordult vissza a futó tömeg és folytatta útját
a kerékpárúton a belváros felé. A futás jelképes 3,5 km-es távját
mindenki tudta teljesíteni, a résztvevők számára a mozgás jó
hangulatban telt. A végén a megszokott „HEEEEJJJ” felkiáltás is
elhangzott. Szombat délután 15 órakor a terveknek megfelelően
startolt a kerékpáros túra a Galga-körön motoros felvezetéssel
és biztosítással, illetve záró busszal annak érdekében, hogy a
Galgamácsa környékén lévő erősebb emelkedőkre is mindenki
biztonságban feljusson. A legkisebbtől a legnagyobbig minden
kerékpáros eljutott a célig.
A hétvége fénypontja az 500 fős versenyzői létszámot felvonultató duatlon ranglista verseny volt. Kiemelkedő triatlon teljesítményt elkönyvelhető bajnokok is részt vettek versenyünkön,
mint például Csomor Erika, a Budaörs duatlon világbajnok és
hosszútávú triatlon világbajnoki ezüstérmes versenyzője,
valamint Boronkay Péter paratriatlon világbajnok. A Veresegyház VSK Triatlon Szakosztály fiatal versenyzői is a hazai pálya
előnyét élvezve helytálltak és bizonyíthatták felkészültségüket.
Néhány kiemelt eredmény: a legkisebbeknél Zsemle Hanna 2.;
újonc korcsoportban Ferencz Janka 1.; Nagy Richárd 3.; csapatban a Ferencz Janka, Batizi Emese, Bíró Rozi 1.; serdülők-

nél Vajkovics Ferenc 2. A részletes eredményekről a www.vertri.hu weboldalon tájékozódhatnak az érdeklődők.
Hogy miért is volt kiemelkedő ez a verseny? A hozzánk látogató
versenyzőknek szerettük volna Veresegyház legszebb arcát megmutatni, ezért a város szívében vezettük a futó- és kerékpár pályákat, ami a nézők és szurkolók számára jól követhetővé,
izgalmassá tette a versenyt. A Fő téren kanyargó futók és kerékpárosok látványa nagyszerű volt. A lankás vidék előnyét tapasztalhatták a kerékpárosok, hiszen a versenyző éppen akkor kap
lendületet, amikor szüksége van rá – a lejtőn. 2016-ig csak triatlon versenyek kerültek megrendezésre városunkban, ez volt az
első duatlon, amely a vizes versenyszámot nélkülözi, viszont
annál nehezebb sport. Aki még nem próbálta, nem ismerheti az
érzést, hogy milyen a futás után kerékpárra ülni, majd újra futni. A közösségi oldalakon és a személyes kapcsolatokon keresztül kapott résztvevői visszajelzések alapján jól sikerült a verseny,
minden résztvevő elégedetten és fáradtan térhetett haza.

Ezen a ponton kell utólagosan elnézést kérnünk Veresegyház
azon lakosaitól, akikhez minden igyekezetünk ellenére nem jutott el a verseny híre, nem kaptak információt a forgalomkorlátozásokról és útlezárásokról. Tisztában vagyunk azzal, hogy ez
kellemetlenséget okozott többeknek, ígérjük, hogy a jövőben
nagyobb figyelmet fogunk fordítani a lakosság előzetes tájékoztatására és a lehető legkevésbé zavaró lebonyolításra.
A rendező csapat ezúton is köszönetét kívánja kifejezni a lakosoknak, a város vezetésének, a Polgárőröknek és a Városőröknek,
továbbá az önkénteseknek és minden segítőnek! KÖSZÖNJÜK!
Hogy mi lesz még idén? Sok minden kiderül a következő hónapokban, csak kövessék a csapat Facebook-oldalát!
VERESEGYHÁZI TRIATLON SU ALAPÍTVÁNY,
VERESEGYHÁZ VSK TRIATLON SZAKOSZTÁLY
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II. VERESI FUTÓFESZT • 2016. április 10.

ÓRIÁSI ÉRDEKLŐDÉS
A II. FUTÓFESZTEN!
Már az első FUTÓFESZT befejezése után sejteni lehetett, hogy
fokozott érdeklődés kíséri majd a folytatást. Nem tévedtünk,
2016-ban 1434 futó (712 férfi és 722 nő) nevezett a rendezők
nagy örömére. És ami még ennél is örömtelibb, mindenféle
probléma, esemény nélkül sikeresen lezajlott a verseny.
A szervezőket dicséri, hogy a részvevők most is elégedettségüknek adtak hangot. Hogy aztán mi lesz jövőre, nem tudni, viszont
azt igen, hogy ezen a „pályán” sokkal több résztvevőt nem
nagyon lehet fogadni!

A rendezvény rövid statisztikája
Távonkénti indulók: 2,5km – 317 fő (141 fiú, 176 lány), 5 km 334 fő (150 fiú/184 lány), 10,5km – 414 fő (185 fiú/229 lány),
félmaraton – 368 fő (237 fiú/131 lány).
A résztvevők 150 településről (Szombathelytől Nyíregyházáig)
érkeztek hozzánk. A résztvevők zöme Budapestről 451 fő, Veresegyházról 229 fő, a környező településekről, Gödöllőről 66 fő,
Dunakesziről 52 fő, Fótról 41 fő, Őrbottyánból 34 fő, míg Erdőkertesről 34 fő érkezett és teljesítették a távokat.
A korosztályokat tekintve: 14 év alatt 235 fő, 15 és 40 év között
669 fő, 41 és 59 év között 502 fő, míg 60 év felett 28 fő nevezett.
ERŐS ISTVÁN

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
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VVSK – VÍVÁS

A VERESEGYHÁZI VÁROSI SPORTKÖR EREDMÉNYEI

Kézilabda Szakosztály eredményei

Hajszál híján a dobogó tetején!

Felnőtt (Pest megyei bajnokság
– Rájátszás 9–16. helyért, 23 csapat Negyeddöntő)
04.10. Aranyszarvas SE – Veresegyház VSK
24 – 32
04.17. Veresegyház VSK – Aranyszarvas SE
25 – 27
Összesítésben: Veresegyház VSK – Aranyszarvas SE 57 – 51
U14 (Országos Gyerekbajnokság Pest megyei régió
– Rájátszás II. osztály)
04.17. Csömöri SSZN Kft – Veresegyház VSK
18 – 23
Veresegyház VSK – Szigetszentmiklósi KSK 19 – 23
U12 (Országos Gyerekbajnokság Pest megyei régió
–Rájátszás II. osztály)
04.10. Ceglédi KKSE – Veresegyház VSK
18 – 21
Veresegyház VSK – Budai Farkasok
15 – 17
EDZŐK: KISS PÉTER, FÜLÖP ANDREA

Április 22-24. között rendezték
az Olimpici GP. párbajtőr versenysorozat soron következő
fordulóját Békéscsabán, ami
nemzetközi méreteket öltött a
románok, ukránok, szerbek,
olaszok, szlovákok részvételével. Ebben a mezőnyben álltak
pástra a veresi vívók is. Több
korosztályban 100 körüli induló vett részt a versenyen.
Legjobb eredményt Nagy Nándor (2005) érte el, aki minimális különbséggel szorult a dobogó második fokára. A csoportmérkőzések után nagy fölénnyel az első helyen állt veNagy Nándor
retlenül, úgy, hogy öt ellenfeés edzője Szakmáry Sándor
létől mindössze 3 találatot kapott, majd a folytatásban a későbbi győztestől szenvedett vereséget és így az ezüstérem jutott számára.
Bátyja, Nagy Balázs a legnagyobb létszámú mezőnyben magabiztosan, jó vívással menetelt a nyolcas döntőig, de ott mind az
egyenes ágon, mind a vigaszágon 1 tusos (15-14-es) vereséget
szenvedett, így végül az értékes 10. helyen végzett.
Kálózi Anna a vasárnapi versenynapon újonc létére az idősebb serdülő korosztályban szintén egy kicsivel maradt le a
nyolcas döntőről, és így az egésznapi jó teljesítményével a 13.
helyet szerezte meg.
Egy héttel korábban a Budapesten megrendezett Hiper Kupán
már a felnőttek között versenyezve a junior korú Bánsági Barnabás a 6. hely büszke tulajdonosa lehetett. SZAKMÁRY SÁNDOR

Labdarúgó Szakosztály eredményei
Felnőtt (I. osztályú Pest megyei bajnokság)
04.10. CSO-KI Sport – Veresegyház VSK
4–0
04.16. Vecsési FC – Veresegyház VSK
2–0
Öregfiúk (Pest megyei bajnokság Keleti csoport)
04.11 Heréd LC – Veresegyház VSK
1–6
04.19. Őrbottyáni KSE – Veresegyház VSK
3–4
U19 (MLSZ II. osztályú utánpótlás bajnokság)
04.09. Veresegyház VSK – Somos SE
3–3
04.16. FC Dabas – Veresegyház VSK
3–2
U17 (MLSZ II. osztályú utánpótlás bajnokság)
04.09. Veresegyház VSK – Somos SE
3–3
04.16. FC Dabas – Veresegyház VSK
4–3
U15 (MLSZ II. osztályú utánpótlás bajnokság)
04.09. Ferihegy Vecsés – Veresegyház VSK
6–0
04.16. Veresegyház VSK – Szent Pál Akadémia FC
0–6
U14 (MLSZ II. osztályú utánpótlás bajnokság)
04.09. Ferihegy Vecsés – Veresegyház VSK
4–3
04.16. Veresegyház VSK – Szent Pál Akadémia FC
4–1
EDZŐ: URBÁN FLÓRIÁN

Sakk Szakosztály eredményei
Pest megyei bajnokság Szuper csoport (10 táblás)
04.10. Érd – Veresegyház
2,5 – 7,5
VEZETŐ: MARÁCZI ERNŐ
ÖTTUSA

KOSÁRLABDA
A Kiss Lenke Kosárlabda Suli versenyző csapata a „Fiú Országos
Serdülő Bajnokság” III. fordulójában Hódmezővásárhelyen folytatta küzdelmeit a házigazda Vásárhelyi Tornádók, a Nagykőrösi
Sólymok és az Egri KOK VSI csapatai ellen. A tét a legjobb 12be kerülés volt, amit csak a csoportgyőzelemmel lehetett elérni.
A fiúk sikerrel vették ezt az akadályt, így a következő fordulóban
a legjobb 8-ba kerülésért, és az országos döntőben való szereplésért játszhatnak! A csapat veresi tagjai Kocsis Gergő és Borsodi Máté József.
ERDICZKY KRISZTINA

10. helyezés az első versenyen!
Legutóbb még arról számoltunk be, hogy első versenyükre készülnek a veresi öttusázók. Most pedig arról tudósítunk, hogy
Kovács Enikő a Budapesten megrendezett kéttusa Magyar Kupa első fordulóján a rendkívül népes mezőnyben a nagyszerű
10. helyet szerezte meg. Úszásban a 7. helyen végzett, míg a futásban kissé visszaesett. A veresiek közül a többiek is az egyéni legjobb eredményeiket elérve a mezőny első felében végeztek a szezonnyitó versenyen. Baranyai Zsófia, Kazinczi Hegyes Ajsa és Szabó Galiba Noémi is megérdemli az elismerést.
HICSÁK ZSOLT
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JUDO

AIKIDO

Tavaszi aikido nap Veresegyházon Kempo vb érmek
Április 17-én, immár ötödik alkalommal rendeztük meg a sensei Márton Imre (Nemzeti Aikido Szövetség – Magyarország
technikai igazgatója) által vezetett aikido edzőnapunkat. A mester pusztakezes és bokenes (fakard) edzések mellett aikido vizsgát is tartott, melyen Jakab Gábor 4. kyu, Müncz Gábor Áron
pedig 3. kyu fokozatot kapott. A táborba Veisz János senseit is
vendégül láttuk, aki idén januárban kapta meg az 5. dan fokozatot. A mester az aikido mellett systema edzést is tartott, mely
egy katonai közelharc olyan taktikai elemekkel, mely lehetővé
teszi a „túlélést”, vagyis hogy egy kialakult vészhelyzetet kezelni tudjunk és a legjobban kerüljünk ki belőle. Az edzés során a
résztvevő aikidokák megtapasztalhatták, hogyan is érdemes
viselkedni pisztolyos és késes támadások alkalmával. A tábornak a Veresi Harcművészeti Központ adott helyet, melyet ez
úton is szeretnénk megköszönni. Legközelebbi rendezvényünk
a július 11-15-én megrendezésre kerülő gyerek táborunk lesz,
melyen szintén magas fokozatú mesterek edzésein vehetnek
részt a gyerekek.
PINTÉRNÉ GAZDAG ANETT • 70 388 8716

KICK-BOX
AZ ELSŐ NEGYEDÉV A KITŰZÖTT CÉLOKNAK MEGFELELŐEN ALAKULT
Sikeresen szerepeltünk a Horvátországban megrendezett Európa kupán és a Szlovák Kick-box Openen is.
Bordás Annamária világbajnokunk hozta a kötelezőt, Magyar
Gyula úgyszintén az 1. helyen végzett, Kunya Noel, Somodi
Barnabás, Kiss Levente és Kiss Nándor pedig a cadet 2 korosztályban állhatott dobogóra.
Az Országos Full-contact Bajnokság 1. fordulóján Kunya Noel
megszerezte első bajnoki címét ebben a szabályrendszerben,
Bordás Annamária ellen nem állt ki az ellenfele, így ő is első helyen végzett és gyűjtötte be a bajnoki pontokat, míg Magyar Gyula, Kiss Levente és Körösi Zoltán az értékes 2. helyen végeztek.
Az országos Diákolimpián 11 versenyzőnk indult, ebből 8 fő
dobogós helyen, 3 fő pedig a negyedik helyen zárta a versenyt.
Kiss Bence Gábor és Kunya Noel egy-egy első és második
helyet szerzett. Somodi Barnabás kétszer, míg Kiss Levente és
Györe Bendegúz egyszer-egyszer állhatott a dobogó második
fokára. Györe Bendegúz még egy harmadik helyezést is elért,
csak úgy, mint Kiss Nándor, Hiripi Ádám és Szabó Hunor.

A Veresi Küzdősport Egyesület két oszlopos tagja – Kerstner
Róbert és Németh Szabolcs – április 2-án Felcsúton, KEMPO VB
válogatón vettek részt, számukra ez volt az utolsó megmérettetés
a világbajnokság előtt. Németh Szabolcs betegsége után imponáló
magabiztossággal nyerte meg súlycsoportját, míg Kerstner Robi
ma még messze a top formájától az ezüstéremnek örülhetett.

Az IKF KEMPO VB-t 2016. április 20-án rendezték Bukarestben.
A formagyakorlatok után került sor a Submission versenyszámra, ahol mindkét versenyzőnkért szurkolhattunk. Németh Szabolcs és Kerstner Robert is a döntőbe jutásért hatalmas küzdelemben szenvedtek vereséget hazai ellenféllel szemben. Két
nagyszerű versenyzőnk (akiknek nem csak az ellenfelekkel kellett megbirkózniuk) bronzéremmel zárta a világbajnokságot.
Nagy dolog, hogy judos alapokon „idegen” sportágak világversenyein ismét eredményesen tudtunk szerepelni és versenyzőket
adni a Kempo válogatottba.
Végül, de nem utolsó sorban, nagy dolog, hogy ismét két vb éremmel gazdagodtunk, öregbítve ezzel Veresegyház város, illetve a
Veresi Küzdősport Egyesület jó hírét!
FELKÉSZÍTŐ EDZŐ: ILYÉS GYULA
Pécsi Ákos, Sípos Bence és Furák Márk a 4. helyen zárták a
versenyt.
Györe Bendegúz a Fight night-on (harcosok éjszakáján) kápráztatta el a nagyközönséget, ugyanis Bendegúz thai-box szabályrendszerben vette fel a kesztyűt Varga Dorián ellen. A küzdelem
kiegyenlített és látványos volt. Beni sajnos 2:1 megosztott pontozással kikapott.
A következő időszak fő célja megnyerni az Austrian Classic Open
nemzetközi kick.box versenyt és a budapesti Kick-box Világ Kupát annak érdekében, hogy a Dublinban megrendezésre kerülő
Cadet Világbajnokságra és Athénba, a felnőtt Európa-bajnokságra
kvalifikálni tudja magát a veresegyházi csapat.
PAPP ATTILA
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Sport
TÁJFUTÁS

TÁNC SPORT • SWAY SPORTTÁNC EGYESÜLET
Párosaink a tavaszi időszakban is járták Veréb Dániel & Sölét Brigitta – C Felnőtt
az országot, íme néhány szép eredmény. Latin 1. hely
PÉCS, IDANCE KUPA • március 19.
Veréb Dániel & Sölét Brigitta – C Felnőtt
Latin 1. hely; Réthelyi Botond & Réthelyi
Virág – D Felnőtt Standard 3. hely
SZEKSZÁRD, C ÉS B TÍZTÁNC ORSZÁGOS BAJNOKSÁG • április 2.
Veréb Dániel & Sölét
Brigitta – C Felnőtt
Tíztánc OB 1. hely,
Sulyán Bálint & Bálint Nikoletta – B Ifjúsági Tíztánc OB 1. hely
Réthelyi Balázs &
Sulyán Lilla – D Junior II Standard 1. hely,
Latin 3. hely;
Réthelyi Botond &
Réthelyi Virág – D
Veréb Dániel & Felnőtt Standard 3.
hely
Sölét Brigitta

2016. március 27-én Spanyolországban,
Cambrilsban, csapat Európa-bajnokságot
rendeztek. Minden ország minden korosztályból delegálta legjobbjait, hazánkból a Senior korosztályt egyesületünk párosa, Szabó Zsolt és Ónodi-Szabó Valéria
képviselhették. A magyar csapat a 10. heMEZŐTÚR, KNER KUPA • április 9.
Varga Nándor & Szántó Luca – D Junior lyen végzett az Európa-bajnokságon.
FISCHER MARIANN
I Standard 1. hely
SAKK

KÉT ARANY, NÉGY EZÜST- ÉS EGY BRONZÉREM A ZÁRÓ FORDULÓN
37. PEST MEGYEI NYÍLT ORSZÁGOS
EGYÉNI SAKKVERSENY SOROZAT
5. FORDULÓ • 2016. ÁPRILIS 9.
Szada, Székely Bertalan Általános Iskola
A versenyen összesen 50 sakkozó indult.
A Fabriczius József Általános Iskolából 17
fő versenyzett és az alábbi nagyon szép
eredményeket érték el:
I. korcsoport:
3. Veres Regina,
6. Forgó Vince
II. korcsoport: 1. Gurbán Alexandra,
2. Tóth Anna,
4. Oláh Boglár,
6. Danesin Vivien
III. korcsoport: 2. Ródler Kinga
3. Schmidt Bálint
Összesített versenyben Gurbán Alexandra 1., Tóth Anna és Ródler Kinga 2-2.
helyezést értek el!
A versenysorozaton a legtöbb versenyzőt
indító iskola kupáját a veresegyházi Fabriczius József Általános Iskola nyerte.

Szakosztályunk tavaly szeptemberi megalakulását követően eljutottunk az iskola körüli parktól a környező fenyveseken, mezőkön át a távolabbi, vadregényes terepekig.
Az idei Postás kupa jó alkalmat nyújtott
arra, hogy csapatunk tagjai először tapasztalják a valódi tájfutó versenyhangulatot.
A nagy nehézségi fokú, de gyönyörű, Szárliget melletti terepen, a Vértes magas dombokkal tagolt előhegyei között még a kezdőknek kitűzött pálya is elég nehéznek bizonyult. Edzőként ezt nem bántuk, mivel
annál nagyobb kihívást és egyben élményt
nyújtott tanítványainknak ez az első ismerkedés az „éles” helyzettel.
A tűzkeresztségen most négyen estek át.
Tavasszal és nyáron több további versenyen is indulunk, köztük lesznek városiak
(pl. Gödöllőn) és erdei versenyek is. Közben igyekszünk folytatni a veresegyházi
térképkészítést. Nagy fantáziát látunk a
fenyvesben és a városközpontban. Új, profi térképekre nagy az éhség a sportágat
versenyszerűen és hobbi szinten művelők
között is. Középtávú célunk, hogy Veresegyház is rendezhessen magas színvonalú
tájfutó versenyeket.
Mivel a megmérettetések egyben némi önszelekcióval is járnak, csapatunkban jelenleg is van egy-két kiadó hely.
Az érdeklődők jelentkezését ezért várjuk.
Kubik-Wekerle O-Team,
awekerle@awekerle.hu

II. korcsoport – lány

III. korcsoport – lány

BREITENBACH ZOLTÁN
SAKKTANÁR

III. korcsoport – fiú
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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
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Megérkeztünk!
ÖNÖNTÖZŐ RENDSZERŰ
KASPÓK VAGYUNK
és végre Veresen is
megvásárolhatók :)

Kérje e-mailben ingyenes online katalógusunkat!

info@viragbirodalom.hu
www.lechuzakaspo.hu

MINDEN SZERDÁN
a VERESEGYHÁZI PIACON,
a Városháza előtt, a „kávés” mellett

HELYSZÍNI ÉLEZÉS
HÁZHOZ IS MEGYEK!

Mihály Zsolt • 06 30 712 1603
www.mobilkoszorules.hu
Boneker MBNK Kft.

KERÍTÉS–FESTÉK
CENTRUM

Hívja szakszervizünket!

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

VERESEGYHÁZ SZADAI ÚT 17/B

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!

(Citroen Szalonnal pont szemben, világoszöld homlokzat alatt)
Telefon: 06 20 444 0020 • 06 20 429 1235
Nyitva tartás: hétfő–péntek 7–17 • szombat 7–13
Készletről kapható: FÉM TÁBLÁS KERÍTÉSELEM
horganyzott és zöld színben • magasság: 1–2 m-ig/szélesség: 2,5 m
Heggesztett MADÁRHÁLÓK több méretben és drótvastagságabn
4190 Ft
Lamella kerítés 1,8×1,8 (erősebb típus)
1290 Ft
Ágyásszegély 20 cm×2 m
3190 Ft
Vadászkerítés 80 cm×2,5 m
Színezett márkás beltéri falfesték 2,5 liter
csak 3990 Ft
Hófehér beltéri falfesték
4400 Ft
Fagyálló csemperagasztó
920 Ft

HOMLOKZATI SZIGETELŐ RENDSZER AKCIÓ!
Kérje személyre szabott ajánlatunkat!

SZÍNKEVERÉS
FAL-, LAZÚR-, ZOMÁNC VAKOLAT, LÁBAZATI VAKOLAT
Fém-, Hegesztett-, Táblás kerítések, Oszlopok,
NÁDSZÖVET, Nádpadló, Sörpad, Kerti hinta, Geotextília,
Gipszkarton rendszer, Rigips, Széria, SW, Purhab, Sziloplast, Akril,
Üveg-, Kőzetgyapot, Ragasztók, Vakolatok, Gipszek, Nehézlemez
Terméskő, Kőfugázó, Esztrichbeton, Falazó-, Vakolóhabarcs

Hibafelvétel: 06 30 522 1258

Rugalmas és gyors kiszállítás!
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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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+DZDLLSXO\NDPHOOSiUROWUL]]VHO

6iUJDERUVyIę]HOpN
6OWROGDODVVDO

6yOHW
)VW|OWWDUMiYDO

2OLYiVpUPpNIħV]HUYDMDV]|OGVpJHNNHO

3H]VJęVPp]HVFVLUNHPHOOVDOiWiYDO

=|OGVpJHVGDUDJDOXVNDOHYHV

=|OGVpJNUpPOHYHV

%XUJXQGLPDUKDV]HOHWSDUi]VEXUJRQ\D
3DFDOS|UN|OWIęWWEXUJRQ\iYDO
1 250 Ft
1 090 Ft
7RMiVRVJDOXVND
=|OGVpJHVWyFVQLVDMWRVWHMI|OOHO
6DOiWDEiU
]|OGVpJHNNHO
IHMHVVDOiWiYDO
990 Ft
850 Ft
)OHNNHQWiO
9LNWyULDWiO
9HJ\HVVOWEęVpJWiO
PXVWiURVWDUMDURVWRQVOWFVLUNHPHOOQDW~U WDUMiYDOOLODKDJ\PiYDOW|OW|WWNDUDMFVPHOO
UiQWRWWFVLUNHPHOOSiUL]VLSXO\NDV]HOHW
URVWRQUiQWRWW]|OGVpJUiQWRWWVDMWSiUROW
NDUDMIęWWEXUJRQ\iYDOVDOiWD FVtSęV
WDUMDNDNDVWDUpMYHJ\HVN|UHWVDYDQ\~ViJ
]|OGVpJEXUJ
|QWHW
1 090 Ft

.DUDOiEpIę]HOpN
3|UN|OWWHO
3DUDGLFVRPRVSyUpKDJ\PiVFVLUNHPHOO
+~VRVMXKW~UyVUDNRWWNDUILROVDMWWDO
JRPEiVSHQQHWpV]WD
3yUpKDJ\PDOHYHV
Magyaros karfiolleves
)RNKDJ\PiVWDUMDV]HOHWIULVVVDOiWiYDO
.iUSiWLERU]DVNDYHJ\HVN|UHWWHO
/XFVNRVNiSRV]WD

1 290 Ft

1 290 Ft

6DOiWDEiU

6DOiWDEiU

'iYLGWiO
V]H]iPPDJRVFVIDODWRNVOWWDUMD
NDOLIRUQLDLFVIDODWRNNDNDVWDUpMUL]LEL]L
]|OGVDOL

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

6]LOYiVJRPEyFIDKpMDVSRUFXNRUUDO

Desszert

.yNXV]JRO\y

7~UyVUpWHVYDQtOLDVRGyYDO

+i]LVRPOyL

0iNRVWpV]WD

120 Ft
F /db

490 Ft

490 Ft

590 Ft

450 Ft

KpW

0É-86

0É-86

-Ó1,86

-Ó1,86

-Ó1,86

7HMI|O|VJRPEDOHYHV

&VXUJDWRWWWRMiVOHYHV

3XO\NDJXO\iV

=|OGVpJOHYHV

7iUNRQ\RVUDJXOHYHV

350 Ft

350 Ft

650 Ft

350 Ft

590 Ft

.iSV]WiVV]WUDSDFVND

=|OGERUVyVWRNiQ\

7~UyVFVXV]D

Rakott kel

*UHQDGtUPDUV .UXPSOLVWpV]WD

1DSLPHQ
790 Ft
([WUDPHQ
990 Ft
390 Ft
)HOWpWWHO)W
.|QQ\ħIępWHO)W

)ę]HOpN

"Finomat, de okosan!"

690 Ft

690 Ft

690 Ft

690 Ft

590 Ft

+~VOHYHVJD]GDJRQ

Burgonyaleves

Hideg citromos almaleves

+~VRV]|OGERUVyOHYHV

+DPLVJXO\iVOHYHV

450 Ft

350 Ft

400 Ft

450 Ft

350 Ft

%XJDFLDSUySLUtWRWWEXUJRQ\iYDO

6DMWWDOW|OW|WWFVLUNHPHOONXNRULFiVUL]V

0DQGXOiVUiQWRWWFVLUNHFRPEEXUJRQ\D

5iQWRWWFVLUNHPiMSDUDV]WRV

Lasagne

990 Ft

990 Ft

990 Ft

990 Ft

990 Ft

/HQFVHIę]HOpN
6OWWDUMiYDO

*\|QJ\EDEIę]HOpN
3|UN|OWWHO
*ULOOH]HWWVHUWpVFVtNRN
ZRN ]|OGVpJHNNHO
&VXUJDWRWWWRMiVOHYHV
'LMRQLROGDODVW|UWEXUJRQ\iYDO

=|OGERUVyIę]HOpN
7N|UWRMiVVDO5iQWRWWVDMWWDO

7HMV]tQHVDQJROSDUDM
7N|UWRMiVVDO

9LNWyULDVDOiWD

%DUQDUL]VHVWRMiVRVOHFVy

7|NIę]HOpN
7N|UWRMiVVDO6OWYLUVOLYHO
5RVWRQVOWWHQJHULKDO
]|OGVDOiWD iJ\RQ
+DPLVJXO\iVOHYHV
%RUM~SDSULNiVWRMiVRVJDOXVNiYDO

&VLUNHFVtNRNURVWRQWDYDV]LVDOiWDiJ\RQ

0HQViU)W

7HMI|O|VJRPEDOHYHV
.RQ\KDIęQ|NDMiQODWD Fish & Chips UiQWRWWKDO KDViEEXUJRQ\D

VRQNDNRFNiNIęWWWRMiVVDMWNRFNiNMpJVDOLSLUtWyV

Hideg citromos almaleves
9|U|VERURVPDUKDS|ULW|UWEXUJRQ\D

=|OGVpJOHYHV
0LOiQyLVHUWpVERUGD

1 090 Ft

1 090 Ft

1 190 Ft

1 190 Ft

1 290 Ft

Vega

6DOiWDEiU

.DSURVW~UyVOHSpQ\

7RMiVS|UN|OWJDOXVNiYDO

6DOiWDEiU

6DOiWDEiU

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

0RJ\LNHQGYHQFHWiO
DV]DOWV]LOYiYDO VDMWWDOW|OW|WWSXO\NDPHOO
UiQWRWWERUGDUiQWRWWVDMWYHJ\HVN|UHW

690 Ft
850 Ft
9LNWyULDWiO
+ROVWHLQWiO
)OHNNHQWiO
URVWRQVOWFVPHOOQDW~UVHUWpVV]HOHWVOW PXVWiURVWDUMDURVWRQVOWFVLUNHPHOOQDW~U WDUMiYDOOLODKDJ\PiYDOW|OW|WWNDUDMFVPHOO
NDUDMIęWWEXUJRQ\iYDOVDOiWD FVtSęV URVWRQUiQWRWW]|OGVpJHNUiQWRWWVDMWSiUROW
WDUMDWN|UWRMiVURSRJyVVOWEDFRQ
|QWHW
EXUJRQ\DIħV]HUHVWHMI|O|QWHWWHO
]|OGVpJEXUJ

5L]VNRFKiIRQ\D|QWHWWHO

$UDQ\JDOXVNDYDQtOLDVRGyYDO

6]LOYiVGHUHO\H

7~UyVSDODFVLQWDGXy

450 Ft

490 Ft

450 Ft

320 Ft

ĂƌƚǇƚĄůĂŬΎ<ŝƐĞďďǌĄƌƚŬƂƌƾƌĞŶĚĞǌǀĠŶǇĞŬůĞďŽŶǇŽůşƚĄƐĂΎ/E'zE^'ǇĞƌŵĞŬͲĂŶŝŵĄĐŝſŚĂǀŽŶƚĂĞŐǇƐǌĞƌƐǌŽŵďĂ
dĞůũĞƐŬƂƌƾƌĞŶĚĞǌǀĠŶǇƐǌĞƌǀĞǌĠƐ͕ĐĂƚĞƌŝŶŐ͕ŵŽďŝůŬŝƚĞůĞƉƺůĠƐĞŬŵĞŐǀĂůſƐşƚĄƐĂ

sŝŬƚſƌŝĂŝƐǌƚƌſ͗ƚƚĞƌŵŝŵŝŶƅƐĠŐ͕<ŝĨƅǌĚĞŝĄƌĂŬ͊ WWW.VIKTORIABISZTRO.HU

)DWiQ\pURV
QDW~UNDUDMURVWRQFVLUNHWDUMDVOW
GHEUHFHQLSiUROWUL]VYiJRWWYHJ\HV
VDYDQ\~

*\P|OFVVDOiWD
4

ENERGIA GYÓGYÁSZAT

VERESEGYHÁZI
márkakereskedés és márkaszerviz

+36 30 990 1405

KERES:

Miben tudok segíteni Neked?
Orvosi kezelések tökéletes kiegészítése,
mellékhatások mérséklése.
Lelki blokkok, félelmek, sérelmek oldása.
Szervezetünk öngyógyító folyamatainak
beindítása, felerősítése.

Első kezelés árából –50% kedvezmény
Cím: Veresegyház, Szadai út 2/B
www.facebook.com/lélektündér

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

szabo.krisztian@pasztorcsoport.hu

VARGA GYÓGYGOMBA
S Z A K Ü Z L E T

szakképzett tanácsadókkal várja az érdeklődőket

Veresegyház, Kálvin tér 6. szám alatt

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

Medve-kupa nemzetközi kutyafogathajtó verseny a Medveotthonban

Áprilisban
történt...

Fotó: Lethenyei

Fotó: Lethenyei

Kivitelezők és szakértők egyeztetése, megkezdődött
a Tájház felújítása. (Írásunk a 16. oldalon.)

Csodálatos melódiák a Veres 1 Színházban:
színpadon Huszka Jenő Lili bárónő című operettje
Fotó: Lethenyei

Fotó: Lethenyei

A ballagó osztályok: a 12/A

Szerenádot adtak a Fabriczius József Esti
Gimnázium végzősei

Ballagás a gimnáziumban
Fotó: Fabriczius József Esti Gimnázium

A 12/SZ osztály

Fotó: Lethenyei

Fotó: Fabriczius József Esti Gimnázium

