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Veresegyház várossá avatásának 17., Veresegyház és Schneeberg testvérvárosi
kapcsolatának 20. évfordulóját ünnepeltük július első hétvégéjén.
A három napos programsorozat kimagasló eseménye volt a testvérváros zenekarát is
vendégül látó nemzetközi fúvószenekari találkozó. (Beszámolónk a Városünnepről a 6-7. oldalon.)
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Ajánló
A 2016/17-ES SZÍNHÁZI ÉVAD

Eseménynaptár

július 16. 17.00 óra
Miénk itt a Fő tér – Leblanc Győző és partnere operett és nóta estje
Közreműködik: Földvári Sándor
•
július 16. 19.00 óra
Gajdos Imre orgonaművész és Gajdos Mónika fuvolaművész
közös hangversenye a Szentlélek Templomban. • Belépődíj nincs
•
július 29. 18 óra
Flautas del Fuego Budai Izabella és Alhelí Pimienta fuvola koncertje
a Szabadidős és Gazdasági Innovációs Centrum Koncerttermében
•
július 30. 17.00–23.30 óra
Miénk itt a Fő tér – Veresegyház Hangja karaoke dalverseny
•
július 30. 19 óra
Martin Stephan orgonaművész hangversenye
a Szentlélek Templomban
•
augusztus 13.
Miénk itt a Fő tér – The World Changes
•
augusztus 19-20-án ÜNNEPI PROGRAMOK
augusztus 20. 18.00 óra
Budapesti Bach Kórus koncertje
•
augusztus 27. 17.00 óra
Miénk itt a Fő tér – Veresegyház Város Fúvószenekara
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„Idén hol ül?”
Csak „mokkányi” levegővételre van idő így nyár közepén és
már indul is az új szezon, a harmadik veresi színházi évad
szervezése és a bérletárusítás. Lassan elvárás tőlünk és a nézőktől is, hogy minden évben valami újat szállítson a „színházi közönségbarátság”. Örömmel jelentjük be, hogy ősztől
megújul a nézőtér, beépítésre kerül a régóta várt klímarendszer, 400 db új szék fogadja majd a nézőket, és új köntösbe
öltözik az előtér is.
A tavaly nagy sikerrel debütáló négy előadásból és három
bérletsorból álló bérletrendszer az idén több tekintetben is
bővülni fog. A Vankó-, a Sejtes- és a Dániel-bérlet tulajdonosai öt előadást láthatnak az eddigi négy helyett. Bérletes előadás lesz: az Anconai szerelmesek című zenés játék (saját
előadás); a Hajmeresztő – interaktív krimi-komédia (saját előadás); A bolond lány (a Karinthy Színház vendégjátékában);
egy remek, mélyen emberi vígjáték, Az a nap, amelyen a
pápát elrabolták címmel (saját előadás) és Neil Simon: Mezítláb a parkban című színdarabja (a Békéscsabai Jókai Színház vendégjátékában).
A modern színházi formákat kedvelők is megtalálhatják a kínálatban a kedvükre valót az idén induló Kortárs-bérlet előadásai között: Mohácsi István: Francia rúdugrás; Tasnádi
István: Finito, avagy a Magyar Zombi; Jeff Baron: Szép jó
estét, Mr. Green! – ősbemutató, saját előadás; Emile Ajar: Salamon király szorong.
És hogy kiket láthatunk a Veres 1 Színház 2016/17-es évadában a színpadon? Természetesen a veresiek által megszeretett
társulati tagokat: Miklós Kriszta, Pál Tamás, Zorgel Enikő,
Steinkohl Erika, Dósa Mátyás, Venyige Sándor, Holczinger
Szandra, Vida Péter, Schlanger András, Xantus Barbara,
Szilágyi Annamária, Janik László, Gerner Csaba, Fésűs
Nelly, Pindroch Csaba, Hujber Ferenc, Székhelyi József,
Mohai Tamás. De nemcsak őket láthatjuk, hanem olyan országosan ismert, Veresegyházon idén debütáló művészeket
is, mint: Faragó András, Sári Évi, Jordán Tamás, Hernádi
Judit, Bozsó József, Csonka András, Gubik Petra, Szabó P.
Szilveszter, Földes Eszter vagy Kovács Patrícia. Ha igaz a hír,
akkor színházunk harmadik évadában végre egy igazi színházi nagyágyú, Verebes István is rendezni fog nálunk.
A bérletárusítás július 18-tól kezdődik. A régi bérleteseknek augusztus 20-ig van módjuk megújítani bérleteiket.
További információhoz a 70 3717-838-as telefonszámon juthatnak az egész nyár folyamán. A bérletvásárláshoz felhasználhatók Sodexho, Edenred, valamint Erzsébet Utalványok.
A tavasz folyamán megszellőztetett „nagy hír” bejelentését
pedig már izgatottan várjuk az Anconai szerelmesek bemutatójának estéjén, október 1-jén.
VENYIGE SÁNDOR

Veresegyház Város Önkormányzata megbízásából kiadja KOVÁCS PÉTER. • ISSN 2060-0135 • Nyomda: PRESS-UNION KFT.
Szerkesztőség: 2112 Veresegyház, Fő út 35. • E-mail: veresikronika@veresegyhaz.hu • www.veresegyhaz.hu
www.facebook.com/veresegyhaz.varos.hivatalos.oldala • Telefon: 30 9304 831 • Főszerkesztő: KOVÁCS PÉTER
Kultúra: VERÉB JÓZSEF rovatvezető • Sport: BARANYÓ CSABA rovatvezető • Fotó: LETHENYEI LÁSZLÓ
Munkatársak: DR. MOHAI IMRE, OZSVÁR ZSANETT, PÁSZTOR ILDIKÓ, VIGH MERCÉDESZ, ASIAMA EVELYN, SALAMON NÓRA
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A hónap témája
KÍNAI VENDÉGEK LÁTOGATÁSA
Rangos kínai delegáció látogatta meg városunkat június 22-én. A Veresegyházzal testvérvárosi
jellegű kapcsolatot ápoló Xianning város polgármestere, Ding Xiaoqiang által vezetett
küldöttségben vendégül láthattuk Xianning város és Hubei tartomány közigazgatási és gazdasági életének szereplőit. A kötetlen, baráti jellegű tárgyaláson Pásztor Béla polgármester úr
ismertette városunk legfontosabb adatait, majd tájékoztatta a vendégeket Veresegyház azon
terveiről, amelyekhez szívesen látjuk a befektetők szerepvállalását. A tárgyalás során mindkét fél hitet tett a két város közötti együttműködés elmélyítése mellett, mind kulturális, mind
gazdasági téren. Ez utóbbi területen különösen a Veresegyházon jelen lévő multinacionális
vállalatok esetleges beszállítási és a tervezett gyógyfürdő befektetési lehetőségei érdekelték
a kínai gazdasági szakembereket. A megbeszélés után vendégeink városnézésen vettek részt,
ahol megismerkedtek többek között a piaccal, lakó-, és gazdasági övezeteinkkel, Veresegyház példaértékű termálvizes és víztisztítási programjával, továbbá bepillantást nyerhettek a
korszerű paradicsomtermesztési technológiába is. A programot színesítő elemként pedig a
Meseliget bölcsőde, a Mézesvölgyi Iskola és a Medveotthon működéséről kaptak tájékoztatást, ez utóbbiban nem mindennapi élményként etethettek és simogathattak farkasokat, illetve az egyre mélyülő barátság jegyében a medvék kifutójában (!) ültethettek közösen
emlékfát a vendéglátókkal.

CSIRIBIRI SZAKMAI NAP
A legfontosabb kérdésre, mi szerint Hol tart a tervezett Csiribiri múzeum ügye?, gyorsan választ kaptunk Varga Kálmán
projectvezető nyitó előadásából a múzeum június 9-én megtartott szakmai napján.
E szerint a Műegyetemmel közösen zajlik és egyre konkrétabb képet ölt a majdani épület látványterve, illetve véglegesedni
látszik a Medveotthon melletti helyszín is. Azonban ennél jóval több információval szolgált ez a kiváló szakmai konferencia az érdeklődőknek. Azon túl, hogy a fenti elképzelések részletesebben is bemutatásra kerültek, ismét megcsodálhattuk a Veresegyházon jelen lévő
kreatív gondolkodás sokszínűségét. A legkülönbözőbb szakterületek képviselői (a látványos játszótér-építészettől, az öko-centrikus gondolkodásra nevelésig) villantottak fel olyan program lehetőségeket, amivel a múzeum a későbbiekben országosan is igazán különleges lehet.
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Önkormányzat
VERESEGYHÁZ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK HATÁROZATAI
100/2016.(VI.1.) Kt. határozat:
1. A Képviselő-testület elfogadja a Gödöllői Rendőrkapitányság, a Gödöllő Hivatásos Tűzoltóparancsnokság, a Veresegyházi Polgárőr Egyesület, a Városőrség, a Mezőőrség, a Veresegyházi Kábítószerügyi
Egyeztető Fórum és a közterület-felügyelet Veresegyház város közbiztonsági helyzetéről szóló beszámolóját.
2. A Képviselő-testület köszönetét fejezi ki a rendőrség,
a tűzoltóság, a városőrség, a polgárőrség, a mezőőrség, a közterület-felügyelet és a VKEF vezetői és tagjai felé a város biztonságának megőrzése érdekében
végzett munkájukért.
101/2016.(VI.1.) Kt. határozat:
1. A Képviselő-testület a gyermekvédelem helyzetéről
és a gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatok
2015. évi ellátásáról szóló beszámolót elfogadja.
2. A Képviselő-testület a Veresegyház Kistérség Esély
Szociális Alapellátási Központ 2015. évi szakmai
munkájáról szóló beszámolót elfogadja.
102/2016.(VI.1.) Kt. határozat:
1. A Képviselő-testület a Veresegyházi Városfejlesztő
Kft. 2015. évi beszámolóját elfogadta.
2. A Képviselő-testület a Veresegyházi Városfejlesztő
Kft. 2016. évi likviditási tervét elfogadta.
103/2016.(VI.1.) Kt. határozat:
A Képviselő-testület – mint alapító tag – a Veresegyház
és Környéke Szennyvízközmű Társulás 2015. évi beszámolóját elfogadja.
104/2016.(VI.1.) Kt. határozat:
1. A Képviselő-testület hozzájárul, hogy az Önkormányzatunk tulajdonát képező Veresegyház belterület 6338/8 hrsz-ú, kivett beépítetlen terület
megnevezésű ingatlanból (a 2005-ben értékesített
387 m2 területrészen felül) fennmaradt az általa eddig bérelt 2099 m2 területrész értékesítéséhez Kvaka
Ferenc részére 11 995 785 Ft vételáron, valamint
ahhoz az ingatlan teljes területe összevonással hozzácsatolásra kerüljön a Kvaka Ferenc tulajdonát képező Veresegyház 6338/6 hrsz-ú ingatlanhoz.
2. A Képviselő-testület kiköti, hogy az erdőtag érintett
részének a termelésből való kivonásáért fizetendő
erdővédelmi járulék teljes összegének és a telekalakítási eljárás teljes költségének megfizetése Vevőt
terheli.
105/2016.(VI.1.) Kt. határozat:
1. A Képviselő-testület úgy dönt, 400 000 Ft támogatást
nyújt a Csemadok Tesmagi Alapszervezet részére
tájház megépítéséhez.
2. A támogatás kifizetése az Önkormányzat 2016. évi
„külföldieknek egyéb működési célú támogatása”
előirányzat terhére történik.
106/2016.(VI.1.) Kt. határozat:
1. A Képviselő-testület hozzájárul, hogy a JF CNC
Szerviz Kft. (székhelye: 2112 Veresegyház, Levendula utca 11/a.,), mint Vevővel a 1103/15 hrsz-ú ingatlanból megosztási eljárással kialakításra kerülő,
új 1103/55 hrsz-ú, 1255 m2-es ingatlan értékesítésére
(5000 Ft/m2 +27% áfa) bruttó 7 969 250 Ft vételáron
adásvételi előszerződés kerüljön megkötésre.
2. A Képviselő-testület hozzájárul, hogy Vevő a teljes
vételárat 2016. november 30-ig fizesse meg.
107/2016.(VI.1.) Kt. határozat:
1. A Képviselő-testület a 24/2015. (II.17.) Kt. határozat
2. pontját az alábbiak szerint módosítja:
„2. A Képviselő-testület hozzájárul az Önkormányzat tulajdonát képező Veresegyház külterület 092
hrsz-ú, erdő megnevezésű ingatlanból 10 001 m2 területrész értékesítéséhez dr. Nándori Kálmán részé-
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re. Az értékesítendő 10 001 m2 területrész eladási ára
300 Ft/m2 figyelembevételével, összesen: 3 000 300
Ft. A Képviselő-testület hozzájárul, hogy a teljes
vételár megfizetésével egy időben a végleges adásvételi szerződés megkötésre kerüljön.”
2. Veresegyház Város Önkormányzat Képviselő-testülete a 24/2015. (II.17.) Kt. határozat 3.pontját az alábbiak szerint módosítja:
„3. A Képviselő-testület hozzájárul a dr. Nándori
Kálmán tulajdonát képező Veresegyház 095 hrsz-ú,
kivett lakóház, udvar, egyéb épület és legelő megnevezésű ingatlanból értékesítésre felajánlott 812 m2
legelő területrész megvásárlásához és annak az
újonnan kialakuló Veresegyház 092/1 hrsz-ú erdő
ingatlanhoz történő csatolásához. A megvásárolandó 812 m2 legelő területrész vételára 300 Ft/m2 figyelembevételével, összesen: 243 600 Ft. A Képviselő-testület hozzájárul, hogy a teljes vételár megfizetésével egy időben a végleges adásvételi szerződés
megkötésre kerüljön.”
3. Veresegyház Város Önkormányzat Képviselő-testülete a 24/2015. (II.17.) Kt. számú határozata 4.
pontját az alábbiak szerint módosítja:
„4. A Képviselő-testület hozzájárul, hogy a Parcella
GM Kft. 106/2014. és 30/2016. munkaszámú változási vázrajzai alapján a Veresegyház 092 és 095
hrsz-ú ingatlanok határrendezése megtörténhessen.”
4. A határozat többi pontja változatlanul hatályban
marad.
108/2016.(VI.1.) Kt. határozat:
1. A Képviselő-testület hozzájárul „településfejlesztési
céllal (közösségi célú zöldterület biztosítása érdekében)” Csapó Józsefnétől 300 Ft/m2 áron
• a Veresegyház külterület, 094/4 hrsz-ú, 2187 m2
területű, szántó művelési ágú ingatlan megvásárlásához 656 100 Ft vételáron
• a Veresegyház külterület, 094/11 hrsz-ú, 2650 m2
területű, szántó, nádas művelési ágú ingatlan megvásárlásához 795 000 Ft vételáron,
• a Veresegyház külterület, 099/36 hrsz-ú, 1419 m2
területű, szántó művelési ágú ingatlan megvásárlásához 425 700 Ft vételáron,
• a Veresegyház külterület, 0113/4 hrsz-ú, 1187 m2
területű, szántó művelési ágú ingatlan megvásárlásához 356 100 Ft vételáron,
• a Veresegyház külterület, 0113/9 hrsz-ú, 587 m2
területű, szántó művelési ágú ingatlan megvásárlásához 176 100 Ft vételáron,
• a Veresegyház külterület, 0113/14 hrsz-ú, 2174 m2
területű, szántó művelési ágú ingatlan megvásárlásához 652 200 Ft vételáron
a 2016. évi költségvetésben földvásárlásokra elkülönített keret terhére.
109/2016.(VI.1.) Kt. határozat:
A Képviselő-testület hozzájárul „településfejlesztési
céllal (közösségi célú zöldterület biztosítása érdekében)” – a Veresegyház külterület, 099/10 hrsz-ú, 212
m2 területű, szántó művelési ágú ingatlan megvásárlásához Tamás Vendelnétől 300 Ft/m2, 63 600 Ft vételáron, a 2016. évi költségvetésben földvásárlásokra
elkülönített keret terhére.
110/2016.(VI.1.) Kt. határozat:
A Képviselő-testület hozzájárul „településfejlesztési
céllal (tervezett elkerülő út mellett később kialakítható
iparterület biztosítása érdekében)” – a Veresegyház
külterület, 059/1 hrsz-ú, gyümölcsös művelési ágú ingatlan 593/84992 hányadrészének (3105 m2) megvásárlásához Ujvári Imre Ferenctől 300 Ft/m2, összesen
931 500 Ft vételáron, a 2016. évi költségvetésben földvásárlásokra elkülönített keret terhére.
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111/2016.(VI.1.) Kt. határozat:
A Képviselő-testület hozzájárul „településfejlesztési
céllal (tervezett elkerülő út mellett később kialakítható
iparterület biztosítása érdekében)” – a Veresegyház
külterület, 059/1 hrsz-ú, gyümölcsös művelési ágú ingatlan 281/84992 hányadrészének (1471 m2) megvásárlásához Gálné Kazi Ágnestől 300 Ft/m2, összesen
441 300 Ft vételáron, a 2016. évi költségvetésben földvásárlásokra elkülönített keret terhére.
112/2016.(VI.1.) Kt. határozat:
A Képviselő-testület hozzájárul a Veresegyház belterület, 476/1 hrsz-ú, (természetben: Veresegyház, Fő út
72.) kivett lakóház, udvar, gazdasági épület megnevezésű, 738 m2 alapterületű ingatlan megvásárlásához
Szengyelné Peszeki Erika tulajdonostól, összesen
32 000 000 Ft vételáron.
113/2016.(VI.1.) Kt. határozat:
A Képviselő-testület hozzájárul a Veresegyház belterület, 476/2 hrsz-ú, (természetben: Veresegyház, Ráday
utca 3/a) kivett lakóház, udvar megnevezésű, 916 m2
alapterületű ingatlan megvásárlásához Lebovics Béláné
tulajdonostól, összesen 34 000 000 Ft vételáron.
114/2016.(VI.1.) Kt. határozat:
1. A Képviselő-testület meghirdeti a „Virágos, tiszta
porta 2016.” mozgalmat a mellékelt felhívás szerinti
tartalommal.
2. A Képviselő-testület elfogadja a virágos, tiszta porták
kiválasztására és a díjazásra vonatkozó javaslatot.
3. A Képviselő-testület felkéri az Ügyrendi, Jogi és
Közbiztonsági Bizottságot a „Virágos, tiszta porta
2016.” mozgalom bíráló bizottságának megszervezésére, a feladatok koordinálására, a bizottság által
végzett munka ellenőrzésére.
115/2016.(VI.1.) Kt. határozat:
A Képviselő-testület Veresegyház Város új sportkoncepciójának kidolgozására megjelölt határidőt 2016.
október 31-re módosítja.
116/2016.(VI.1.) Kt. határozat:
1. A Képviselő-testület a nyári szabadidős programokról készült javaslatot elfogadja.
2. A program megvalósításához szükséges költségvetési igényről 2016. június 15-ig készüljön előterjesztés
a Váci Mihály Művelődési Ház intézményvezetőjének bevonásával.
117/2016.(VI.23.) Kt. határozat:
A Képviselő-testület a Kálvin Téri Református Általános
Iskola 2015/2016. tanévi munkájáról szóló beszámolót
elfogadja.
118/2016.(VI.23.) Kt. határozat:
1. A Képviselő-testület a GAMESZ igazgatói munkakör
betöltésére a mellékletben részletezett feltételekkel
pályázatot ír ki.
2. A Képviselő-testület, mint munkáltatói jogkör gyakorló felkéri a Polgármestert, hogy gondoskodjon a
pályázat közzétételéről.
3. A Képviselő-testület a GAMESZ igazgatói munkakörre beérkező pályázatok véleményezésére az
Ügyrendi, Jogi és Közbiztonsági Bizottságot kéri fel.
119/2016.(VI.23.) Kt. határozat:
A Képviselő-testület a Misszió Egészségügyi Központ
ügyeleti ellátásához a havi önkormányzati hozzájárulást 2016. augusztus 1-jétől lakosságszám-arányosan 38
Ft/fő/hó összegre emeli, és biztosítja az ebben az
évben keletkező bruttó 1 923 075 Ft többletköltséget a
Misszió Egészségügyi Központ részére.
120/2016.(VI.23.) Kt. határozat:
A Képviselő-testület nevelésszervezési okokból a Kéz a
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Közélet
Kézben Óvoda 10 csoportjában 20%-os, 7 csoportjában
10%-os maximális létszám túllépést engedélyez.
121/2016.(VI.23.) Kt. határozat:
A Képviselő-testület a Váci Mihály Művelődési Ház
részére 1 046 450 Ft pótelőirányzatot jóváhagy.
122/2016.(VI.23.) Kt. határozat:
A Képviselő-testület a Lisznyay Szabó Gábor Zeneiskola számára a 2016/2017. tanévre vonatkozóan az
alábbi pótelőirányzatot hagyja jóvá a GAMESZ költségvetésében: Dologi kiadás bruttó 300 000 Ft.
123/2016.(VI.23.) Kt. határozat:
1. A Képviselő-testület bruttó 9 525 000 Ft összegben
célzott pénzügyi támogatást nyújt a Fabriczius Alapítvány számára 10 db interaktív tábla megvásárlásához. A pénzügyi támogatás összegét a 2016. évi
költségvetés tartalékkerete biztosítja.
2. Az Önkormányzat támogatási megállapodást köt a
Fabriczius Alapítvánnyal a célzott támogatás nyújtásáról és felhasználásáról. Az alapítvány a megvásárolt interaktív táblákat saját tulajdonaként tartja
nyilván, és az alapító okiratában meghatározott céloknak megfelelően, az új oktatási módszerek bevezetéséhez és alkalmazásához, valamint a szaktárgyi
oktatás dologi feltételeinek javításához használja fel
a veresegyházi Fabriczius József Általános Iskolában.
3. Az alapítvány az interaktív táblák beszerzését követő 1 hónapon belül köteles benyújtani a célzott
pénzügyi támogatás felhasználásáról szóló írásos elszámolást.
124/2016.(VI.23.) Kt. határozat:
1. A Képviselő-testület a veresegyházi 1520/3 hrsz-ú
terület Fő út 85. és 95. házszámú közötti ingatlan
területét, és az 1520/2 helyrajzi számon nyilvántartott ingatlant, mint helyi közterületet Szentlélek
térnek nevezi el.
2. A képviselő-testület felhívja Veresegyház Város
Jegyzőjét, hogy a közterület elnevezését a közterület
nevek nyilvántartásába jegyeztesse be, az elnevezéséről a helyben szokásos módon tájékoztassa a lakosságot, illetve hivatalos úton értesítse az illetékes
katasztrófavédelmi, rendvédelmi, közlekedési szerveket, a Magyar Postát, valamint a közüzemi szolgáltatókat.
3. A képviselő-testület felhatalmazza a jegyzőt, hogy
az elnevezett közterülettel határos ingatlanokra
(építési telkekre) megfelelő házszámozást állapítson
meg, és bejegyzésüket a központi címnyilvántartásba vezettesse át.
125/2016.(VI.23.) Kt. határozat:
1. A Képviselő-testület a Termál gerincvezeték kivitelezése a Veresegyház Fő út–Újiskola utca nyomvonalon tárgyú beruházáshoz többlet fedezetként bruttó
19 050 000 Ft-ot biztosít a 2016. évi költségvetés
„Egyéb termál rendszer bekötések” előirányzat terhére.
2. A Képviselő-testület felhatalmazza a Polgármestert
a „Termál gerincvezeték kivitelezése a Veresegyház
Fő út–Újiskola utca nyomvonalon” tárgyú közbeszerzési eljárás megindítására és lefolytatására, és kijelöli a Közbeszerzési Bírálóbizottság tagjait:
Cserháti Ferenc, alpolgármester, Garai Tamás jegyző, Megyeri Sándor műszaki osztályvezető, Gyöngyössy Kálmán beruházási csoportvezető, Jáger
Ágnes pénzügyi osztályvezető.
A Közbeszerzési Bírálóbizottság jegyzőkönyvvezetője: Dr. Andriska Szilvia közbeszerzési referens
126/2016.(VI.23.) Kt. határozat:
A Képviselő-testület a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról szóló beszámolót elfogadta.
127/2016.(VI.30.) Kt. határozat:
1. A Képviselő-testület, a tulajdonában lévő szennyvíz-

közművekre vonatkozó, a Duna Menti Regionális
Vízmű Zártkörűen Működő Részvénytársaság által
elkészíttetett vagyonértékelést, továbbá az abban
szereplő vagyonleltárt elfogadja.
2. Az önkormányzat felkéri a szennyvízközműveinek
vagyonkezelését ellátó Veresegyház és Környéke
Szennyvízközmű Társulást, hogy a vagyonértékelésben szereplő adatokat a víziközművek vagyonértékelésének szabályairól és a víziközmű-szolgáltatók
által közérdekből közzéteendő adatokról szóló
24/2003. (V. 29.) NFM rendelet 2 §. (2) bekezdése
értelmében saját nyilvántartásain, figyelembe véve a
számviteli törvényi előírásokat is, 2016. január 1-jei
fordulónappal vezesse át. A vagyonértékelés szerinti vagyonérték 4 332 935 265 Ft.
3. Az Önkormányzat tulajdonában lévő szennyvízközmű vagyon értéke a 2015. június 30-i fordulónappal
elkészített vagyonértékeléssel került megállapításra
a vagyonértékelésben rögzítettek szerint, amely
vagyon elemeinek új bekerülési értékeként történő
megjelenítése a Veresegyház és Környéke Szennyvízközmű Társulás számviteli nyilvántartásaiban
2016. január 1-jével valósul meg oly módon, hogy a
2015. június 30-i fordulónappal megállapított vagyonérték a 2015. július 1. – december 31. között aktivált
beruházásokkal, illetve egyéb változásokkal módosításra kerülnek.
128/2016.(VI.30.) Kt. határozat:
1. A Képviselő-testület – az érvényes Településszerkezeti és Szabályozási Tervben foglaltakkal összhangban – hozzájárul a Veresegyház külterület 0128/3
helyrajzi számon nyilvántartott ingatlan belterületbe
vonásához.
2. A Képviselő-testület hozzájárul a 9633, 9634/1 és
0128/3 (belterületbe vonást követően 9815 hrsz)
helyrajzi számú ingatlanokra vonatkozó telekalakításhoz.
3. A Képviselő-testület hozzájárul a 9634/1 helyrajzi
számú közterületi ingatlanból 1626 m2 terület és a
belterületbe csatolást követően a 0128/3 (belterületbe vonást követően 9815 hrsz) helyrajzi számú út
megjelölésű ingatlan forgalomképtelen vagyonból
korlátozottan forgalomképes vagyonba történő átsorolásához.
4. A Képviselő-testület hozzájárul a 0129/17 és
0128/31 helyrajzi számú ingatlanok belterületbe
vonásához.
129/2016.(VI.30.) Kt. határozat:
A Képviselő-testület pályázatot kíván benyújtani a
Nemzetközi INTERREG pályázaton az alábbiak szerint:
1. A projekt megnevezése: PLEASE ACT
2. A pályázati konstrukció: Interreg 2. Cooperating on
low-carbon strategies in CENTRAL EUROPE
3. Az Önkormányzatra jutó támogatás összege: bruttó
92 163,35 Euró
4. A tervezett fejlesztés a támogatás szempontjából
elismerhető bekerülési költsége: 108 427,48 Euró
5. Az önkormányzati saját erő számszerű összege: az
önerő bruttó 16 264,13 Euró önrész (mai árfolyamon
5 318 370 Ft, 3 év alatt, melynek pontos ütemezése
még nem ismert)
6. A Képviselő-testület támogatja a pályázaton való
részvételt.
130/2016.(VI.30.) Kt. határozat:
A Képviselő-testület pályázatot kíván benyújtani a
Magyarország 2016. évi központi költségvetéséről szóló
2015. évi C. törvény (a továbbiakban: Költségvetési
törvény) 3. melléklet II. 7. pont által meghatározott pályázati kiírásra, az alábbiak szerint:
1. A projekt megnevezése: A Kéz a Kézben Óvoda 6.
sz. tagóvoda főzőkonyhájának akadálymentesítése
teherlift kialakításával
2. A pályázat megvalósítási helyszínének pontos címe:
2112 Veresegyház, Hétvezér u. 6.

2016. július

3. A pályázat megvalósítási helyszínének helyrajzi
száma: Veresegyház belterület 8661.
4. A pályázati konstrukció: A gyermekétkeztetés feltételeit javító fejlesztések támogatása
5. A tervezett beruházás teljes beruházási költsége:
bruttó 5 092 700 Ft
6. A tervezett beruházásnak a támogatás szempontjából elismerhető bekerülési költsége: bruttó 5 092
700 Ft
7. Az önkormányzati saját erő számszerű összege és
forrása: az önerő bruttó 2 546 350 Ft, amely összeget
az Önkormányzat a 2016. évi költségvetésének tartalékkerete terhére biztosít.
8. A központi költségvetési forrásból származó támogatás igényelt összege: bruttó 2 546 350 Ft
131/2016.(VI.30.) Kt. határozat:
A Képviselő-testület – összhangban a 2015 évi XXCCI.
hulladékgazdálkodási törvény rendeletével – 2016. június 30-i hatállyal elfogadja az Észak-Kelet Pest és Nógrád Megyei Regionális Hulladékgazdálkodási és Környezetvédelmi Önkormányzati Társulással és a Zöld
Híd Régió Környezetvédelmi és Hulladékgazdálkodási
Nonprofit Kft-vel kötendő közszolgáltatási szerződést
és felhatalmazza a polgármestert a szerződés aláírására.
132/2016.(VI.30.) Kt. határozat:
1. A Képviselő-testület az ILLÉSMESTER Kft. (2112
Veresegyház, Találkozók útja 10, adószáma:
14253964-2-13, képviseli: Illés Zoltán) részére nyújtott 5 000 000 Ft kölcsön visszafizetési határidejét
2016. augusztus 30-ig meghosszabbítja.
2. A képviselő-testület az ILLÉSMESTER Kft. részére
10 M Ft kamatmentes likvid kölcsönt biztosít. A
kölcsön folyósítása: 2016. július 5. A visszafizetés
határideje: 2016. augusztus 30.
133/2016.(VI.30.) Kt. határozat:
A Képviselő–testület az „Óvodai eszközbeszerzés a
veresegyházi Kéz a Kézben Óvoda számára” tárgyú
hirdetmény nélküli tárgyalásos közbeszerzési eljárás
1. része: Óvodai bútor/egyedi gyártású bútor/eszköz
beszerzése mintegy 1250 db óvodai bútor/eszköz tekintetében a közbeszerzési dokumentumokban meghatározottak szerint: Az Alex Fémbútor Kft., a BBS
Trend Kft., a HOR Zrt., az Almus Pater Zrt. és az AVA
Pack Kft. ajánlatát érvényesnek, a Garzon Kft. ajánlatát
érvénytelennek nyilvánítja.
A lefolytatott közbeszerzési eljárást eredményesnek
nyilvánítja.
Az eljárás nyertesének a legjobb ár-érték arányt megjelenítő, a részszempontok értékelése alapján a legmagasabb 1000 pontszámot elérő ajánlatot benyújtó Alex
Fémbútor Kft. ajánlattevő ajánlatát hirdeti ki bruttó 45
634 121 Ft-os ajánlati árral.
134/2016.(VI.30.) Kt. határozat:
A Képviselő-testület az „Óvodai eszközbeszerzés a
veresegyházi Kéz a Kézben Óvoda számára” tárgyú
hirdetmény nélküli tárgyalásos közbeszerzési eljárás
2. része: Elektromos eszközök beszerzése (hűtőgép,
félipari mosógép, mikrohullámú sütő stb.) a közbeszerzési dokumentumokban meghatározottak szerint:
1. Az Almus Pater Zrt. és a HOR Zrt., ajánlatát érvényesnek, a Viharsarok Kft. ajánlatát érvénytelennek
nyilvánítja.
A lefolytatott közbeszerzési eljárást eredményesnek
nyilvánítja.
2. Az eljárás nyertesének a legjobb ár-érték arányt
megjelenítő, a részszempontok értékelése alapján a
legmagasabb 950 pontszámot elérő ajánlatot benyújtó Almus Pater Zrt. ajánlattevő ajánlatát hirdeti
ki bruttó 1 782 051 Ft-os ajánlati árral.
A második legjobb ár-érték arányt megjelenítő ajánlatot benyújtó ajánlattevőnek a Hor Zrt.-t hirdeti ki
bruttó 2 456 552 Ft-os ajánlati árral.
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Városünnep
20 éve testvérek

Vasútmodell kiállítás 153 méteres terepasztalon

Moldvai táncház a

Uwe Markert, Schneeberg nyugalmazott
hivatalvezetője átvette a már korábban
odaítélt Pro Urbe Díjat.

Ajándék festmény S
Veresegyház védőan

Különleges volt a Veresegyház várossá avatásának 17. évfordulóját köszöntő idei Városünnep programsorozata. Mert
miközben három napon át a szokásos magas színvonalú
produkciók zajlottak a városban a kézműves gyerekprogramoktól, a kiváló koncerteken vagy a nemzetközi fúvószenekari találkozón át a Veresi Fatányér ételfőző versenyig,
a rendezvényeket kiegészítve, emelve azok színvonalát és
örömünket, zajlott egy másik ünnep is.
Veresegyház és Schneeberg városa immáron 20 éve testvérvárosok. Nem csak az ilyen ünnepnapokon, hanem a mindennapi kulturális, gazdasági és önkormányzati kapcsolatokban is erős kötelék ez. Kölcsönös tanulás, egymás jó
módszereinek elsajátítása, megtanítása, nyelvi határokon
átlépő kulturális szimbiózis, melynek nyertese mindkét
város lakossága. Baráti, kollegiális kapcsolatok sokasága
alakult az évek alatt, amelynek szilárdságát, mélységét bizonyítja például az, amilyen örömmel volt jelen minden
veresi produkciónál a schneebergi fúvószenekar, amilyen
boldogan, a protokolláris formaságokat mellőzve örült a
Frieder Stimpel korábbi schneebergi polgármester vezette
küldöttség a vendéglátókkal történő találkozásnak és
tisztelte meg Veresegyház város ünnepi programjait.
Pont úgy, ahogy jó testvérek között szokás.
KOVÁCS PÉTER
Főzni csak vidáman!

Ízlik a gasztrofesztivál zsűrijének is
a veresi konyha

Zabszalma zenekar

Bad Ischl fúvószenekara

Alexander Ploss
schneebergi
orgonaművész
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dvai táncház a Regenyés együttes zenéjére

V. GASZTROFESZTIVÁL
EREDMÉNYE

Kreatívasztalok gyerekeknek

ÉTELFŐZŐ VERSENY:
I. LIFEGUARD SECURITY KFT.
Kertesi betyár perkelt
II. Jácint utca: Marhapörkölt galuskával
III. Veresegyházi Hagyományőrző Népi
Együttes: Szent miklósi tokány

KÜLÖNDÍJ:
FLEXMODELL: Baromfi Pájsli

SÜTEMÉNYSÜTŐ VERSENY:
I. VERESI KAJAK KENUS SZÜLŐK:
Házi rétes, ahogy a Déditől tanultuk
II. ÉDES ÁRNYAS ADRI: Árnyas Álom
III. TURI KISS JÓZSEF: Diós almás pite

ék festmény Schneebergtől:
egyház védőangyala

Pénteken zenélt Szabó Balázs Bandája

A RAJZPÁLYÁZAT DÍJAZOTTJAI
4. HELYEZETTEK
Bata Linda 1/d (Fabriczius Általános Iskola)
Fülöp Vajk 2/b (Református Általános Iskola)
Gyetvai Mercédesz 3/d (Fabriczius Ált. Isk.)

3. HELYEZETTEK
Hegedűs Renáta 1/a (Református Ált. Isk.)
Bódis Endre 2/e (Fabriczius Ált. Isk.)
Soltész Judit 3/f (Fabriczius Ált. Isk.)
Dobrosi Dorina 5/a (Fabriczius Ált. Isk.)

2. HELYEZETTEK
Pásztor Béla polgármester úr
ünnepi köszöntője

Mystery Gang

Erdős Virág 1/a (Református Ált. Isk.)
Kanizsai Máté 2/b (Református Ált. Isk.)
Lászlóffy Adél 4/b (Fabriczius Ált. Isk.)
Szűcs Boglárka 5/a (Fabriczius Ált. Isk.)
Sajben Barbara 7/d (Fabriczius Ált. Isk.)

1. HELYEZETTEK
Pintér Anna 1/a (Református Ált. Isk.)
Bodak Panna 2/h (Fabriczius Ált. Isk.)

Ézsiás Anna 3/f (Fabriczius Ált. Isk.)
Vas Nóra 5/e (Fabriczius Ált. Isk.)
Somogyi Dániel 8/c (Fabriczius Ált. Isk.)

KÜLÖNDÍJAT NYERT:
Tóth-Fidel Petra 5/a(Fabriczius Ált. Isk.)

üldöttségével

2016. július
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Közélet
Tájékoztatás

Az idejében felismert melldaganat

GYÓGYÍTHATÓ!

A Pest Megyei Kormányhivatal Gödöllői Járási Hivatal

$NRUDLIHOLVPHUpVHV]N|]HDPDPPRJUiILiVV]ĬUĞYL]VJiODW
A Veresegyházon lakó 45–65 pYHVQĞNDNLNXWROVyPDPPRJUiILiV
YL]VJiODWDyWDeltelt 2 évmeghívólevelet NDSQDNDPLQV]HUHSHO
KRJ\PLNRUYiUMiNĞNHWD
Flór Ferenc Kórházban
.LVWDUFVD6HPPHOZHLVWpU THO 36 (28) 507 126
vizsgálatra.

tájékoztatja a lakosságot,
hogy az osztály e-mail címe
a következőre változott:

Élelmiszerlánc-biztonsági
és Állategészségügyi Osztálya

godollo-aeu@pest.gov.hu
A régi e-mail címre küldött leveleket
a rendszer nem továbbítja automatikusan az új
címre, azt a feladónak kell megtennie.

9HJ\HQUpV]WgQLVDPDPPRJUiILiVV]ĬUĞYL]VJiODWRQ
$V]ĬUĞYL]VJiODWLQJ\HQHV

SÉRELMEK A PSZICHIÁTRIÁN

,QIRUPiFLy
%XGDSHVW)ĞYiURV.RUPiQ\KLYDWDOD
Népegészségügyi )ĞRV]WiO\
WHO 36 (1) 465 3823

Ha családtagja, barátja, ismerőse, hozzátartozója
jogait megsértették a pszichiátrián,
jelezze panaszát az alábbi elérhetőségeken.
Alapítványunk 20 éve biztosít ingyenes
jogsegélyszolgálatot azok számára,
akiket sérelem ért a pszichiátriai kezelésük során.

$OHKHWĞVpJDGRWWeOMHQYHOH
2016. július 1-31.

Állampolgári Bizottság az Emberi Jogokért Alapítvány
Cím: 1461 Budapest, Pf.: 182.
Telefon: 06 (1) 342 6355, 06 70 330 5384
E-mail: panasz@cchr.hu • www.emberijogok.hu
Minden információt bizalmasan kezelünk!
***

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS LAKOSOKNAK

Tisztelt Veresegyházi Lakosok!
Veresegyház Kistérség ESÉLY Szociális Alapellátási Központ
pályázatot hírdet KpWIĞL pV V]HUGDL pOHOPLV]HUFVRPDJRN
átvételére D] DOiEEL IHOWpWHOHNQHN PHJIHOHOĞ lakosok
számára:
x nyugdíjasok részére, ha D] HJ\ IĞUH MXWy M|YHGHOHP
80 000 Ft alatt van
x J\HUPHNHW QHP QHYHOĞ IHOQĞWWHN UpV]pUH, ha az egy
IĞUHMXWyM|YHGHOHP 000 Ft alatt van
x J\HUPHNHW QHYHOĞ FVDOiGRN UpV]pUH KD D] HJ\ IĞUH
jutó jövedelem 60 000 Ft alatt van
3iO\i]QL D FVDOiGVHJtWĞEHQ 9HUHVHJ\Ki] )Ğ ~W 
található jelentkezési lapon lehet.
Részletes információért forduljanak munkatársaimhoz
bizalommal.

Pályázataikat
2016. július 1-MpWĞOM~OLXV 31-ig várjuk!

PSZICHIÁTRIAI SZEREK
VISELKEDÉSI PROBLÉMÁKRA?
Ha gyermeke „tanulási problémára” vagy
„viselkedési rendellenesség” miatt pszichiátriai
szereket szed, és úgy érzi, hogy a gyermek állapota semmit sem változott vagy rosszabbodott
emiatt, keresse az
Állampolgári Bizottság az Emberi Jogokért Alapítványt.
Az alapítványtól ingyenes tájékoztató kiadvány is
kérhető a hiperaktivitás témájában.
Cím: 1461 Budapest, Pf.: 182.
Telefon: 06 (1) 342 6355, 06 70 330 5384
E-mail: info@cchr.hu • www.emberijogok.hu

Nagyné Gódor Csilla

Minden információt bizalmasan kezelünk!

ŝŶƚĠǌŵĠŶǇǀĞǌĞƚƅ

8

2016. február

2016_07_Layout 1 2016.07.07. 12:00 Page 9

Közélet
KÖNYVTÁR HÍREI

MÚZEUMI HÍREK

Téka-díjas
gyermekkönyvtársunk

KASTÉLYTÚRÁK
MÚZEUMBARÁTOKNAK

2016. június 8-án, a Magyar Könyvtárosok Egyesülete Pest Megyei Szervezetének éves szakmai találkozóján
Téka-díjjal tüntették ki Mistéth Erikát, a veresegyházi Kölcsey Ferenc
Városi Könyvtár munkatársát, gyermekkönyvtárost.
Téka-díjat azok a könyvtárosok kapnak, akik legalább 25 éve Pest megye
könyvtárügyében tevékenykednek.
25 év fáradhatatlan munkája közben
generációk nőttek fel Erika kezei alatt, s az egykori gyerekek
szülőként is szívesen hozzák vissza a saját csemetéiket, hiszen
szép emlékeik maradtak a könyvtárról, s elsősorban a „könyvtáros néniről”. Segítőkész, odafigyelő, ösztönző személyisége
barátságos, vidám légkört teremt, így még a zárkózottabb gyerekek, szülők is megnyílnak előtte előbb-utóbb.
Szépérzékének, kreativitásának eredménye, hogy a szűkös,
ablaktalan gyermekrészlegben mindig jókedv uralkodik. A legifjabbak rendre gyönyörködhetnek saját és társaik alkotásaiban,
az évente több alkalommal meghirdetett rajzpályázatra beérkezett művekből készített kiállításokon, amelyek mind-mind
az ő keze nyomát dicsérik. De nem csak alkotásra, hanem a
tudás megszerzésére is buzdítja az ifjúságot. Ha kell, akár együtt
olvassák a kötelezőket, vagy a rejtvények, versenyfeladatok
megoldásaihoz segíti eljutni olvasóit. Különösen szép teljesítmény részéről, hogy az évek alatt sokszorosára növekvő városban a mai napig egyedül viszi a gyermekrészleget.

A VÁROSI KÖNYVTÁR

GYERMEKRÉSZLEGÉNEK
NYÁRI NYITVA TARTÁSA
július 11–július 15-ig: ZÁRVA
július 18–július 22-ig: NYITVA
július 25–július 29-ig: ZÁRVA
augusztus 1–: NYITVA
A zárva tartási heteken a visszahozott könyvek
leadhatók a felnőtt részlegen.

Veresegyházi Alapítványi Óvoda

VEZETŐ ÓVÓNŐT
KERES!

Érdeklődni az alábbi telefonszámon:

06 20 390 3937

A már „megszokott” túrák mellé közkívánatra egy újabbat is
szer vezünk, mégpedig a Közép-dunántúli szerzetesség legszebb helyszíneihez. Mindhárom útra az Innovációs Centrum
recepcióján lehet jelentkezni, az érdeklődők itt részletes programot is kaphatnak.
•

AZ ESTERHÁZYAK VILÁGA
Önköltséges 2 napos buszkirándulás • szeptember 3-4.
Kismarton, Fertőd, Fraknó
Az Esterházy hercegek három legjelentősebb rezidenciája a
családi székhelynek számító kismartoni (Eisenstadt) palota, a
kultúra „tündérkertjeként” ismert fertődi kastély és a hadászati
bázisként kialakított Fraknó (Forchtenstein) vára. A kétnapos
buszkirándulás során felkeressük és magyar nyelvű idegenvezetéssel megtekintjük az ausztriai (Kismarton, Fraknó) és a
magyar (Fertőd) helyszíneket, megismerkedve az Esterházyak
több évszázados múltjával és világával.
Időpont: szeptember 3-4. (szombat, vasárnap) Túravezető: Varga
Kálmán Részvételi díj: 30 000 Ft. Jelentkezéskor befizetendő 20 000
Ft, a további összeg az utazáskor. A részvételi díj tartalmazza az
úti- és szállásköltséget (reggelivel), a múzeumi belépődíjakat és
kétszeri étkezést (első nap: vacsora, második nap: ebéd).
•

KELET–MAGYARORSZÁGI KASTÉLYOK
Önköltséges 2 napos buszkirándulás • szeptember 10-11.
Noszvaj, Edelény, Tiszadob
A keleti országrész legszebb kastélyai közül keresünk fel három
különlegeset: a kis mérete ellenére páratlanul érdekes noszvaji
De la Motte-kastélyt, és az elmúlt években helyreállított, kapuikat
nemrég megnyitott edelényi L’Huillier-Coburg-, illetve tiszadobi
Andrássy-kastélyokat. Mivel a túra során útba esik a bélapátfalvai 13. századi apátsági templom, természetesen ott is megállunk
egy kis gyönyörködésre.
Időpont: szeptember 10–11. (szombat, vasárnap) Túravezető: Varga Kálmán Részvételi díj: 28 000 Ft. Jelentkezéskor befizetendő
15 000 Ft, a további összeg az utazáskor. A részvételi díj tartalmazza az úti- és szállásköltséget (reggelivel), a múzeumi belépődíjakat és kétszeri étkezést (mindkét napon: ebéd).
•

A SZERZETESSÉG NYOMÁBAN – A Dunántúlon
Önköltséges 2 napos buszkirándulás • szeptember 17-18.
Majk, Mór, Zirc, Pannonhalma
A hazai szerzetesség nagy múltú dunántúli helyszínei közül
keressük fel a majki kamalduli remeteséget, a móri kapucinusokat, a zirci cisztercieket és a pannonhalmi bencéseket.
Majk kivételével élő közösségekhez látogatunk el, hogy a százados építészeti és művészeti értékeken túl kicsit a mai szerzetesi élet mindennapjaiba is bepillantsunk.
Időpont: szeptember 17–18. (szombat, vasárnap) Túravezető:
Varga Kálmán.
Részvételi díj: 28 000 Ft. Jelentkezéskor befizetendő 15 000 Ft,
a további összeg az utazáskor. A részvételi díj tartalmazza az
úti- és szállásköltséget (reggelivel), a múzeumi belépődíjakat
és kétszeri étkezést (mindkét napon: ebéd).

2016. július
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CIVIL KÖR

VENDÉGÜNK VOLT

Dr. BEER MIKLÓS,
A VÁCI EGYHÁZMEGYE PÜSPÖKE
„Akivel találkozom, most mindenki Veresről beszél.
Ami itt történik, az megérinti az emberek lelkét.”
Ezekkel a szavakkal kezdte előadását a váci megyéspüspök, aki már az új templom felszentelésekor
megígérte, hogy 11 év után ismét ellátogat a Civil Kör
foglalkozására.
„Három témáról szeretnék beszélni, ezek
a népvándorlás, az ökológiai válság és a
családi élet. Mindhárom téma alapvetően
hat a mindennapjainkra, foglalkoztat minket, befolyásolja a közérzetünket. Azért,
hogy együtt gondolkodjunk, szívesen elő
is hozom.
Ezeket a problémákat nem kikerülnünk
kell, hanem azért kell dolgozzunk, hogy
megoldjuk őket. Ilyen megközelítésben
Veres egy oázisnak hat. Itt nem problémák vannak, hanem feladatok, ezt meggyőződéssel mondom.

méltóságukban. Azt nem
tehetjük, hogy csak azokat várjuk,
akikre szükségünk van. Nincs receptünk a
migránsok integrációjára. Most más a szituáció, mint a népvándorlás vagy az török
hódoltság idején. Fel kell készülnünk, hogy
ne ellenségként tekintsünk rájuk, mert a
menekülők elől nem tudunk elmenekülni.
Az emberiség sokszor süllyedt olyan állapotban, amikor a másikat nem tekintette
embernek. Számomra érthetetlen, hogy
embereket adtak-vettek, hogy valakinek
rabszolgaként kellett élnie.

Mi lesz Európával? Ezt a kérdést halljuk
minden nap. Azzal tisztában vagyunk,
hogy a népvándorlás igazi oka a felbillent
demográfiai helyzet. Minden más ezután
jön. Szíria lakossága ötven év alatt kilencszeresére nőtt. Ezek az emberek élni szeretnének. Afrikában olyan ökológiai katasztrófa tanúi vagyunk, ahol fogy a termőterület, a víz.
Hazánk most kegyelmi állapotban van,
mert nincs jelentős migráns áradat, de számolni kell a következő időszakban jelentkező problémával. Addig azonban rendezni kell a dolgainkat. Ferenc pápa egyértelműen fogalmaz, amikor azt állítja, hogy a
menekültek is emberek, akiket tisztelni kell

Lehet, hogy csalódunk egyesekben, de
akkor sem tehetünk mást. Az első, hogy
tiszteljük őket emberi méltóságukban.
Előre kell, hogy tudjuk, hogy mit fogunk
kínálni nekik, hogyan készítsük elő a befogadásukat akár az ipar, akár a mezőgazdaság területén, hogyan vonjuk be őket az
oktatásban.
Ugyanilyen égető feladat a cigányok helyzetének rendezése. Ki kell találnunk, milyen legyen az ő foglalkoztatásukkal kapcsolatos politikánk. Fel kell számolni a jelenlegi nagybirtok rendszert, mert addig
nincs esély arra, hogy tömegek dolgozhassanak a mezőgazdaságban, mert most
ki vannak szorítva ebből. Ehhez termé-
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szetesen újabb termelési ágazatokat kell meghonosítani,
hogy a foglalkoztatottaknak
legyen munkája, és ennek
révén legyen önbecsülése.
Ennek a problémának a
megoldására már a képzésben is van tennivalónk.
Veresegyházon a 60-as évek végén olyan feltételeket
teremtettek, amik vonzották a
beköltözőket. Közművesített
telkeket értékesítettek, várták a
beköltözőket, azok pedig jöttek. Ma ez
a város virágzik!
A környezetünk, a Földünk egy csoda.
Olyan eszközeink vannak ma már, amikkel a Föld minden zugát, minden szépségét meg tudjuk mutatni. Ugyanakkor azt
is látjuk, mennyire nem becsüljük meg.
Ajándékba kaptuk ezt a világot. Sokszor
halljuk, hogy a 24. órában vagyunk. Talán.
De akad elég dolgunk! Kirándulásaink során az erdőkbe lerakott szeméttel, bútorokkal találkozunk, ipari méretekben
romboljuk a természetet. Én minden reggel felszedem a szemetet az uszodába vezető utamon, egy éve csapvizet iszom, és
nagyon megszerettem. Szerintem a megoldás az egyéni példamutatás lehet. Ez
minden ember felelőssége.
Szeretnék a családok helyzetéről beszélni
egy kicsit. Súlyos gond, hogy nagyon gyakoriak a válások. A fiatalok között a vallásos meggyőződés nem erős. A migránsok
hite, nagyobb számú családjuk nem példa
a mai fiatalok számára. Hiányzik a szép
szerelem a fiatalok kapcsolatában. Ne a
tartalmatlan szexualitás legyen fontos számukra, hanem a születés öröme, mert az
életet adó tartalmas párkapcsolat meghatározza a fiatalok sorsát. A pápa fel is teszi
a kérdést: mit tett az egyház a fiatalok
felkészítésében?”
Vendégünk előadásának ezek voltak a
fontosabb gondolatai. A kérdésekre ugyan
ilyen alapossággal válaszolt.
„Sok tennivalónk van egyházi berkeinkben. Világunkban szomorú a fundamentalizmus jelenléte. Onnan nagyon hosszú
az út a befogadó, toleráns egyház felé.
Papjaink között sokan nem fogynak ki a
szóból, csak a gondolatból. Fontos dolgokról kell beszélnünk, formálni kell híveink
szemléletét. Amikor arról beszélek, hogy
a migráns, a cigány is ember, a hívek egy
része mereven vitába száll velem emiatt.
A nézetem nagyon közel van Ferenc pápa
elveihez. Püspök társaimmal is vitázom,
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amikor például azt hallom, hogy bizonyos
köröknek az ország iszlamizálása a célja.
Ebben praktikát látnak, nem valós és súlyos okokra épülő rendszert.
Jobban örülnék annak, ha az iskoláknak
nagyobb autonómiája volna. Az Úristen
mindenkinek szabad akaratot adott, hagy
válassza meg, hol és mit szeretne tanulni.
Az igazán nagy tanároknak volt saját
véleményük. Ma azt látom, hogy sokukból hiányzik a motiváció, a lelkesedés. Ne
csak oktassanak, hanem szívvel neveljenek is a pedagógusok. A mostani centrali-

zálás, bár feltételezzük a jó szándékot,
nagy veszélyt rejt magában.
A mindenkori kormánytól kapott pénz fejében azt mondják, amit a kormány elvár?
– kérdezte egyik körtagunk.
Én nem érzem azt. Nekem senki nem mondja meg, hogy mit kell mondjak. Azonban
az egyház anyagi függetlensége számomra
fontos dolog volna. Olyan egyház püspöke
szeretnék lenni, amelyik nem kap állami
támogatást, hanem a hívei tartják el. Más
felekezetek tagjai jó szívvel adják jövedelmük egy részét is egyházuk támogatására.”

Püspök úr nagy mesélő, bár gondolatai a
legégetőbb problémákat érintik, árad belőle a humánum és az élet szeretete, amit
nagy lelki békében él meg. Előadása közben nem fukarkodik a humoros megjegyzésekkel, a felszabadult sztorizással, hallgatói figyelmét végig magára vonja.
A beszélgetés legfontosabb üzenete mindannyiunk számára az volt, hogy a személyi felelősség kell, legyen az ember cselekedeteinek a motorja.
MOHAI IMRE
„ÉRZÉKENYÍTŐ ” PROGRAM

Látás nélkül

„Információink 70-80%-át a szemünk segítségével, azon keresztül szerezzük
be. A látás elvesztése jelentősen megnehezíti a beilleszkedést vizualitásra
épülő világunkba, de korántsem lehetetlen feladat.”
http://www.latasserultek.hu/szolgaltatasok/erzekenyitoprogramok.html

Sipos Judit osztályfőnök szervezésében és Szalayné Gulyás
Ágnes igazgatónő engedélyével a Fabriczius József Általános
Iskola 3.a osztályos tanulói remélhetőleg egy életre szóló
élménnyel gazdagodtak június 2-án, amikor részt vettek a
Vakok Intézete Módszertani Központjának „érzékenyítő” programján. A 9 utazótanár által 3-5 fős csoportokban lebonyolított interaktív tréning célja az volt, hogy a diákok a saját
bőrükön, látásuk időszakos korlátozásával, „elvesztésével”
közvetlenül is megtapasztalják a vak és gyengén látó emberek
mozgásterének beszűkülését, és ezáltal ismerjék fel a sérült
emberek felé való odafigyelés, segítségnyújtás, nyitottság
fontosságát. A látáscsökkentő szemüveggel vagy éppen vakon
végrehajtandó gyakorlatok – a csörgőlabdás foci, fűszerek felismerése, lufireptetés, kockázás, kézműveskedés nejlonrajzzal, vakvezetés és közlekedés bekötött szemmel a folyosókon
és lépcsőkön, a logikai feladványok: pontírás és -olvasás,
Braille-írógép és -tábla használata, – mind játékos formában
teljesíthető feladatok. Viszont nemcsak az érzékelés: a hallás,
tapintás, szaglás és mozgás területén fejlesztik a gyerekeket,
de mélyítik gondolkodásukat és a nagy beszélgetések világába
is elkalauzolják őket. A program záró aktusaként a diákoknak
ugyanis lehetőségük nyílt kérdéseket feltenni a Módszertani
Központ munkatársainak. Faggatták őket a vak gyerekek életviteléről, sportolási lehetőségeiről, tanulmányi előmeneteléről; iskolájuk épületének és otthonuk belső terének kialakításáról, berendezéséről; tudakolóztak arról, hogy a szülők
hogyan élik meg a traumát és sikerül-e a sérült gyermeküket
elfogadniuk? Vajon kinek könnyebb a helyzete: aki látássérülten születik a világra, vagy aki később veszíti el a látását?
A visszajelzések alapján az érzékenyítő program nemcsak a
látássérült emberek iránti pozitív szemlélet és viszonyulás
kialakítását tette lehetővé, de kiteljesítette azt a célt is, hogy a
gyerekek beszámolóin keresztül a szülőknek is mintát adjon
a sérült emberekkel való kapcsolatfelvételhez, szempontokat
pedig a segítségnyújtáshoz. A Fabriczius József Általános Iskolában elsőként nyújtott ízelítőt arra, hogyan viszonyuljunk
a szemük világát elvesztett embertársaink felé, hogyan éljük
meg és fogadjuk el a „másság” problematikáját. Reméljük,
más csoportok, osztályok is élni fognak ezzel a lehetőséggel.
CSERNÉ SZEKERES ADRIENN
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ARCOK A VÁROSBÓL

UDVARD GIZELLA zongoratanárnő

Zeneszeretetem
a jövő nemzedéké
A művészetoktatási iskolák nemcsak a növendékeket,
az odajáró tanulókat alakítják, hanem rajtuk keresztül
a teljes környezetükre hatással vannak. Nagy felelőssége a tanárnak a példaadással történő nevelés, a növendékek egyéni képességének, és személyiségének
fejlesztése és kibontakoztatása. Veresegyház zeneiskolája, a művészetek, ezen belül a zene szeretetére, értésére, a kulturális értékek befogadására nevel. A gödöllői
zeneiskoláról történő 1993-as leválását követően a növendékek száma évről-évre gyarapszik, ide értve a kihelyezett tagozatokat is. A legmagasabb létszámú szadai
tagozat zongoratanára, Udvard Gizella 22 éve dolgozik az inFotó: Veréb
tézménynél. Lelkiismeretes oktatói munkájának eredménye, a
zongora tanszakról kikerült tanítványainak emberségében, a zene
iránti szeretetükben nyilvánul meg. A tanárnővel való találkozásunk alkalmával
az életútjáról, az eltelt évtizedekről beszélgettünk.
1959-ben Marosvásárhelyen születtem,
gyermekkoromat a Kis-Küküllő menti
egyik magyar községben, Gyulakután töltöttem. Szeretem a szülőföldemet, a tájat,
az embereket, azt a semmi máshoz nem
hasonlítható érzést, amit az egymásért felelős közösség nyújthat embertársainak.
A negyedik osztály után felvételt nyertem
a Marosvásárhelyi Művészeti Líceumba,
ahol 1978-ban érettségiztem. Zenei tanulmányaimat is itt Marosvásárhelyen végeztem, majd később, Magyarországra kerülésünket követően az Eötvös Lóránt Tudományegyetem pedagógus szakképzésére
is jártam.
A szülők támogatták a zenei pályádat?
Értelmiségi, pedagógus családból származom, édesanyám énektanár, apukám biológia szakos volt és egyben a gyulakutai
általános iskola igazgatója. Még a nagyapáim is kántortanítók voltak, mind
a két ágról. Valahogy természetes
volt a zeneszeretetem, mondták
is: ez családi hagyomány nálunk. Kilencéves koromban
kaptam egy zongorát, egy
kis pianínót, melyet a mai
napig is őrzök. Nagyon érdekelt mindig a pszichológia,
a gyerekekkel való foglalkozás,
a nevelésük, a lelkükkel való törődés. Számomra igazából az a nagy
élmény, amikor a kevésbé tehetséges gyerekeket is ki tudom bontakoztatni, amikor néhány év eltelte után ezek a növendékeim is nagyon szép eredményeket
tudnak elérni, ez az igazi öröm.
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Úgy tudom, a sors akaratából kerültetek
Magyarországra. Volt ennek valami különös oka?
Soha nem gondoltunk arra, hogy egyszer
majd elhagyjuk a szülőföldünket, az élet
hozta úgy, amiért ezt meg kellett tennünk.
Elmúltam 30 éves, amikor a családommal
Magyarországra kerültünk, a kislányom
már itt született. A fiam 10 éves, a lányom
5 hetes volt, és ekkor történt, hogy egy napon baráti összefogással a budapesti albérletünkből Szadára költöztünk. Eleinte
nem volt semmink, itt egy teremtett lelket
sem ismertünk, nagyon nehéz időszaka
volt ez az életünknek. Évekig gyötört a
honvágy, haza szerettem volna menni
Erdélybe.

Fotó: Veréb

Akkor változott meg minden, amikor a
veresegyházi zeneiskola levált Gödöllőről,
önállósult. Létrejött a szadai kihelyezett

2016. július

„Felemelkedni, sikereket elérni csak
kiművelt emberfőkkel lehet.”
tagozat, ahol én lettem a zongoratanár.
Nagyon sokat köszönhetek
az akkori zeneiskolai igazgatónak, Spera Ágnes zenepedagógusnak és a helyi általános iskola igazgatójának, Nagy Istvánnak, ők mindenben támogattak.
22 éve tanítasz a veresegyházi zeneiskolában,
hogyan telt el ez a két évtized?
Szadán korábban nem volt komolyabb zenei élet, az 1994/95-ös
tanévben kezdtem el a hangszeres oktatást, én voltam az első tanár.
Nagy kihívás volt ez a számomra, de
örömmel, teljes odaadással végeztem. Az
évek során felfejlődött a tagozat, jelenleg
oktatunk: szolfézs, furulya, fuvola, hegedű és zongora tantárgyakból. A kezdeti
időszakhoz viszonyítva jelentősen megváltozott a felvételizők összetétele. Sokkal
több a jó ritmus-érzékű, tehetséges fiatal,
mint a kezdetekben, ennek következtében, a megnövekedett igény miatt az idén
is többen kerültek várólistára.
Volt olyan tanítványod, aki a zenei pályát választotta?
A két évtized alatt több tehetséges fiatal
megfordult a kezeim közt. Példaként említhetem Krámer Fannit, aki érettségi után
felvételt nyert a Pikéthy Zeneművészeti
Szakközépiskolába, majd két év szakmai
gyakorlat után most ősszel kezdi meg a tanulmányait a Szegedi Tudományegyetem
Zeneművészeti Karán.
Számodra mit jelent a zene, az oktatás?
Zene nélkül én el se tudnám képzelni már az életem. Olyan családban nőttem fel, ahol az ének
mindennapos vendég volt, a gyerekeimnek már pár hónapos koruktól én is mondókáztam és
énekeltem.
A pedagógiai munka az életem része, lehettem volna pszichológus vagy
teológus, de az élet úgy hozta, hogy zongoratanár lettem, egy olyan iskolában,
ahol a munkám során a mai napig is minden segítséget megkapok.
VERÉB JÓZSEF
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ILYÉS GYULA judo edző

ARCOK A VÁROSBÓL

„A judó több, mint egy sprt!”
Tenyerén hordozza a hozzá járó nebulókat és fontosnak tartja testi – lelki egészségüket. Idén pedig két
jubileumot is ünnepelhet! Nemrég töltötte be az ötvenedik életévét, valamint judo iskolája, a Veresi
Küzdősport Egyesület is ebben az évben 10 éves. Ezen jeles alkalomból Ilyés Gyulával, a hatodik danos
mesterrel, az Egyesület szülőatyjával, vezetőjével beszélgettem.
Egy ember életében mindig nagy öröm
a születésnapja. Neked viszont nemrégiben két kerek évforduló is megadatott. Hogyan ünnepelted a saját és az
Egyesületed évnapját?
A születésnapom nagyon meghitt volt.
Családommal, valamint tanítványaimmal
ünnepeltem szűk körben. Nagyon jólesett
az a sok figyelmesség, amit kaptam: személyesen, telefonon és az interneten közel ezren köszöntöttek fel, mely fantasztikus érzést nyújtott számomra. Az Egyesület kapcsán pedig tervek és új célok kerültek megfogalmazásra.
2006 óta sikeresen működik, sőt egyre
nagyobb tábornak örvend a Veresi Küzdősport Egyesület. Hogyan jött az ötlet,
hogy létrehozd ezt?
Tíz évvel ezelőtt számot vetettem, mi az,
ami fontos számomra, és amivel az életem
hátra lévő részét szeretném eltölteni. Negyven éve judozom. Nagyon szeretem ezt a
sportágat, számtalan versenyen vettem
már részt és nagyon szép eredményeket
szereztem. Hét évvel ezelőtt Bellai János
Testnevelési és Sportdíjban is részesültem. Azonban az utolsó pár megmérettetés már nem esett jól. Így feleségemmel
elkezdtünk gondolkodni, hogyan legyen
tovább. Gondoltunk egyet és judo iskolát
indítottunk a városban, eleinte a Veresegyházi Innovációs Centrumban. Öt év elteltével lehetőségünk adódott átköltözni a
mai helyünkre, a Triangoló Üzletházba.
Azt kell mondjam, hogy tíz évvel ezelőtt
ilyennek álmodtam meg az egyesületet,
mint amilyen ma! A veresegyházi csapatban rengeteg edzést tartok a hétköznapokon, és több mint százan edzenek nálunk
nagyon jó körülmények között. A tavalyi
évben Gödöllőn és Bagon is elindítottunk
judó edzéseket, így az egyesület létszáma
közel százhatvan főre gyarapodott. A Veresen kívüli edzések lebonyolításában hatalmas segítségemre vannak Kerstner Róbert és Gaál Bendegúz. Sportolási repertoárunkban pedig meg kell említsem még
a nagy sikernek örvendő cross-tréninget
és a kettlebellt, amiket azoknak ajánlok,
akik egy jó hangulatú társaság tagjai sze-

retnének lenni, de nem akarnak küzdősportot űzni.
A sportolási lehetőségen kívül van
egyéb szolgáltatás, amit a hozzád érkezők igénybe vehetnek?
Igen. Mivel a célunk az egészséges gyerek,
aki testben és fejben is rendben van, tanulóköröket hoztunk létre, így a gyengébben teljesítők számára is segítséget nyújthatunk a felzárkózásban. Ezen kívül létrehoztunk egy könyvtárat is ingyenesen
használható könyvekkel, és ma már több
mint ezer kötet gyűlt össze. Egy egyszerű
szabályon alapszik a kölcsönzés: nem kell

díjat fizetni, csak a tartalmát kell röviden
ismertetni. Ha pedig valaki a csoportjában
is tart egy kiselőadást a könyvről, kedvet
csinálva ezzel az olvasáshoz, jutalomra
számíthat. Továbbá, mivel nem szeretném, ha a gyerekek az utcán kallódnának,
a terem a hozzánk járóknak ingyenesen
használható napköziként is szolgál, amit
a gyerekek sokszor igénybe is vesznek az
iskola után.
Az edzéseken kívül versenyeken is szerepelünk. Szép eredményeket érünk el regionális és országos szinten is. Egyéb más
küzdősport viadalokon is indultak már
judós tanítványaim, ahol több világversenyről vannak ragyogó helyezéseink.
Közeleg az ezredik érmünk! Reményeink
szerint ősszel meg is lesz.
Sok tehetséges ifjú edz nálunk, akiken
látom, hogy még sok szép eredménnyel
fogják gazdagítani sportágunkat. Azonban rettentő fontosnak tartom azt is, hogy
a „gyermekeim” ne csak fizikálisan, hanem lelkileg is kiegyensúlyozottak legyenek. Éppen ezért, a versenyzés nálunk
opció, s bár én nagyon szeretem a megmérettetéseket, ha valakiben nincs ambíció ez iránt, akkor új célokat szemelünk
ki, és azok alapján dolgozunk tovább.
Többször is szó esett már a lelki egészségről. Ezt hogyan éred el?
Pszichológus-coach végzettségem van,
ezáltal sportolók mentális felkészítését is
végzem. Nagyon szeretem ezt a munkát,
hiszen tudjuk, hogy a mérkőzések minimum fele fejben dől el. Privát életemben
motivációs tréningeket is tartok csapatoknak, cégeknek. A munkám során a legfontosabb, hogy én is harmonikus kapcsolatban legyek önmagammal. Ehhez pedig
a gyönyörű családom szükséges. Feleségem a legnagyobb támaszom, mentorom.
Szép, egészséges gyermekeim vannak, és
idén lesz három éves a szépséges unokám. Nagyon szeretem a családom, ők is
viszont szeretnek, és szeretem a munkám
is. Boldog vagyok és ennél többet nem is
kérhetnék ajándékba!
SALAMON NÓRA
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MEDVEOTTHON INTÉZMÉNY

AZ ELSŐ

Mézes Mackó Fesztivál
Nem titkoltan hagyományteremtő szándékkal indult útjára
egy új családi-turisztikai rendezvény városunkban, a Medveotthon Mézes Mackó Fesztiválja. A június 18-19-én megrendezett hétvégi eseményen színes programkavalkád várta az
állatkertbe látogatókat. Volt bábszínház, kutya bemutató, a
veresi fellépőkön kívül a szomszédos települések kulturális
bemutatkozása, a Talamba együttes és sok minden más is,
természetesen az elmaradhatatlan állatokkal történő ismerkedésen túl. Bár a tervezett plüss mackós Guiness-rekord kísérlet nem sikerült, így is szép számú érdeklődő vett részt a
rendezvényeken.
A legnagyobb „durranás” azonban kétség kívül a fennállásának 30. évfordulóját idén ünneplő Z’Zi Labor jubileumi veresegyházi koncertje volt, amely alkalomra a Népdalkör tagjainak segítségével ismét összeállt a nagy Asszonykórus is a
színpadon, hogy méltó módon adhassák elő a zenekar mára
ikonikussá vált slágereit a Honky Tonk Woman-től a No woman, no cry-ig. És ha ehhez még hozzávesszük, hogy ez alkalomra a Fabriczius Iskola egy gyermekkórussal erősítette a
koncertet, továbbá veresegyházi színpadra lépett Sárközi
Anita is, elmondhatjuk, hogy igazi zenei csemegével örvendeztetett meg minket a remélhetően hosszú éveken át folytatódó Mézes Mackó Fesztivál.
KOVÁCS PÉTER
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MÚLTIDÉZŐ

Ivacs templomos falu szenteltvíztartója
birtokai, melyeket a király nem kobzott el.
Csakis így értelmezhető, hogy a pozsonyi
káptalan előtt 1435. június 26-án Szántói
Lachk Jakab és dávid fia György megerősítették azt a cserét, amelyet Dávid (olykor
Dénes) hajtott végre a királlyal. Dávid 1425ben hunyt el, tehát a csere azelőtt történt a
királlyal.

amelyikben szerepel Ivacs falu temploma.
Úgy tetszik, hogy az elnéptelenedett falu
temploma még áll, esetleg a tetőzete is még
ép. Legutoljára 1467. május 23-án említik
Ivacsot, amikor Mátyás király Reichel Sebold birtokait a Rozgonyiaknak adományozza. Ettől fogva Ivacs története egybetartozik Veresegyházéval.
Azután neve elő sem fordul oklevélben,
török összeírásokban, a váci püspökség
gazdasági irataiban, Pest-Pilis-Solt vármegye nemesi közgyűlési jegyzőkönyveiben
stb. csak a szájhagyomány őrizte meg dűlőnévként a kora Árpád-kori templomos hely
nevét. Mindazon által Hajdi János, Veresegyház időben utolsó községbírója nekem
1972-ben meg tudta mutatni a templom

Még mindig maradt Lachkfi birtok ezután
is, hiszen 1457. január 26-án Budán kelt oklevelében V. László király (1440-1457) jutalmazni akarván Guti Országh Mihály
főajtónálló mestert és Némai Kolos Jeromos budai várnagyot, akik főleg a csehek
elleni háborúban Albert király (1438-1439)
idején szereztek érdemeket. Nekik adja a
néhai Nemti másként Lachkházai György
bán fia Miklósnak Lachkháza stb. Fejér
megyei birtokokat, valamint Sikátor, másként Hartyán és Veresegyház birtokokat.
Végül sokat mond az az oklevél, amelyik
szerint 1461. január 31-én Mátyás király
(1458-1490) előtt Szilasi Vince váci püspök
panasszal élt Reichel Sebold ellen, aki Cső
várbeli csehekkel kirabolta a váci püspök
birtokait és a jobbágyokat a vár erődítésére
hajtotta. A király a váci püspök panaszának helyt adott és 50 márka fejváltságra
ítélte Reichel Sebaldot (homagium). Az
összegnek megfelelő nagyságú birtokot Reichel birtokából kellett kihasítani. Az 1461ben lefoglalt birtokok között ott találjuk
Ivacs pusztát 32 jobbágytelekhez tartozó
földjével és elhagyott templomával (deserta ecclesia). Ez az egyetlen oklevél,

pontos helyét. A friss szántás barna színében fehér morzsalék csíkok jelezték, hogy
az eke mészkő maradványokat horzsolva
hozott a felszínre.
Az egykori ivacsi lakosok részben szétköltöztek a környéken, mások messzebb vándoroltak. Veresegyházon 1562-ben a törökök számba vették Ivács Máté egyedülálló
lakost. Ő az utolsó hírmondó neve szerint.
Mivel utódja nem volt, elhunytával Ivacs
falu neve családnévben is elenyészett a
XVI. század második felében.
Az ivacsi templom közelében folydogáló
patak medréből emeltük ki azt a kemény
homokkő „mozsarat”, amelyet az ivacsi
templom szenteltvíz tartójaként határozhatunk meg a környék falvaiban előkerült
analógiák alapján. A pataknak ezt a részét
később tóvá duzzasztották.
A szakrális tárgyat, ezt a szenteltvíztartót a
XI-XII. századból a Váci Tragor Ignác Múzeumban őrzik. Rendeltetésének, funkciójának felismerése az 1990-es években tőlem származik. Vissza kellene hozni Veresegyházra és alkalmas helyen véglegesen bemutatni a Szent Erzsébet templomban.
HORVÁTH LAJOS

Veresegyház határában délkeletre terült el egykor Ivacs falu, nagyjából a Folyáspatak és a Sződ-Rákos-patak (Nagy patak) által határolt területen, egy lapos, de
hosszan elnyúló délkelet-észak irányú dombháton. A mindmáig élő veresegyházi
és szadai hagyomány szerint mindkét falu őse Ivacs volt, illetve ez volt a legelső
település a környéken.
Ivacs falu történetének legkorábbi szakaszára két 1412-ben keletkezett oklevél ad
ismereteket. Garai Miklós nádor bírósága
előtt Pelsőci Bebek János királyi tárnokmester vallomást tett. Elmondása szerint
apja László és annak testvére Ferenc egykori bán szerezték meg a Pest megyei Ivacs
birtokot. Az ő haláluk után örökség címen
szállt Ivacs birtoka, mármint Bubek János
királyi tárnokmesterre és fiára Miklósra.
A birtokszerző ős tehát Bebek László és
testvére Ferenc, akik 1369 körül, apjuk halála után léptek jogilag aktiv sorba. Feltételezés szerint tehát 1369-1388 között került
Ivacs Bebek (Bubek) István országbíró fiai
László és Ferenc királynéi udvarmesterek
birtokába, feltételezhetően Mária királynő
(1382-1395) kegyéből.
Ezt követte Ivacs birtok elzálogosítása a
Szántói Lachk családnak még 1388 előtt.
Zsigmond király 1388. junius 26-án kelt okleveléből megtudjuk, hogy Lachk fia Tamás és Lachk fia István fiai, János és Bálint
hűtlenség vétkébe estek, ezért Fejér megyei birtokaikat, valamint a Pest megyei
Ivacsot, amelyik zálogjogon volt Lachk fia
Tamásnál, Bebek István fiainak, Lászlónak
és Ferencnek adományozza. Ivacs birtokforgalma csakis úgy értelmezhető, ha a király rendeletéből az Ivacs után járó zálogösszeget nem kellett visszafizetni. Megállapíthatjuk, hogy Ivacs templomának kegyurai a XIV. század második felében a Pelsőci Bebek család tagjai voltak.
Bebek László, Ferenc és testvérük Gombaszögben (Gömör vármegye) 1371-ben a
pálososk számára templomot és zárdát építtettek. Nevezet Bubek János királyi tárnokmester és fia, Miklós 1412. június 27-én Budán Garai Miklós nádor előtt ősei és utódai
lelki üdvéért a Fejér megyei birtokait, amelyek a Lachk család birtokai voltak egykor
és Ivacs Pest megyei birtokot alamizsnaként
az ágostonos rendre hagyományozza oly
módon, hogy a felsorolt birtokokat mindenkor a rend generális perjele és az ő Szent
Lőrinc-i vikáriusa igazgassa.
A hűtlen Szántói Lachkfiak, akik 1388-ban
szerepeltek oklevélben, utána még a családnak maradtak veresegyházi, ivacsi stb.
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VERESEGYHÁZ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA IDŐSEK OTTHONA

Megújult szolgáltatásokkal várjuk vendégeinket
A városban élő emberek nagy része nem tud arról, hogy az önkormányzati fenntartású idősek otthona alagsorában fürdő és
fizioterápiás részleg működik. Akik ismerik, visszajárnak a közkedvelt családi programokra és egyéni felfrissülésre.
Jelenleg fürdőnkben délelőttönként babaúszás zajlik a szó szoros értelmében, mondókákkal és vidám gyermekzsivajjal, délutánonként pedig Veresegyház és környékének lakosai veszik
igénybe az ülőmedencét, a jakuzzit és az infraszaunát. A bordásfalakkal felszerelt, valamint torna- és elektroterápiás eszközökkel ellátott tornatermünkben reggelenként nyugdíjasokat fogadunk
kondicionáló, főként a gerinc körüli izmokat megmozgató tornára.
Részükről merült fel elsőként annak az igénye: milyen jó is volna, ha masszázs és egyéb kényeztető terápia is elérhető lenne
létesítményünkben. Ez a gondolat már a jövőbe vezet: tanakodni
kezdtünk, vajon hogyan is valósíthatnánk meg.
Tekintettel arra, hogy az idősek otthona egészségügyi tevékenységek végzésére működési engedéllyel rendelkezik, és a kapacitás is lehetővé teszi, ez év szeptemberétől bővített szolgáltatások
indulnak:
• 4-5 fő befogadására képes ülőmedencénkben vízi tornát indítunk, főként olyan pácienseknek, akik ízületei, csontjai a
vízben történő könnyebb mozgást igénylik.
• Tornatermünket megnyitjuk az egyéni, szárazföldi tornát
igénylők számára. Olyan személyeket várunk ide, akiknek –
állapotuk miatt – fokozott odafigyelésre van szükségük, és
csoportos tornába nem vonhatók be.
• Orvosi javaslatra fizioterápiás kezeléseket is végzünk, ilyen
az ultrahang, a TENS, és az iontoforézis. Olyan kiegészítők
ezek, melyek – főként mozgásszervi betegségben – a torna és
a masszázs mellett meggyorsíthatják a javulást.
• Elektromágneses Bemer készülékkel a sejtek vérkeringése javítható, jótékony hatását számos betegségben kimutatták.
A reumatológiában, ortopédiában a szövetek regenerációját
segíti elő, valamint a törések gyógyulásában is alkalmazzák.
• Utoljára, de semmiképpen nem utolsó sorban említenénk a
masszázst: frissítő- és gyógymasszázs szintén elérhető lesz
vendégeink számára.
A hozzánk fordulók térítés ellenében vehetik igénybe a szolgáltatásokat, mert ezekre támogatást az intézmény nem kap. Az árak kialakításánál arra törekedtünk, hogy sokak számára elérhető legyen.
Kizárólag szakorvosi javaslatra vehető igénybe a tíz alkalomból
álló, három kezelést tartalmazó csomag.
A fürdőről és az árakról honlapunkon is tájékozódhatnak a
kedves érdeklődők. (www.idosekotthonaveresegyhaz.hu)
A fürdő a hét minden napján nyitva tart 8–20 óráig, az elektroterápiás kezeléseket és egyéni tornát hétfőn-szerdán és pénteken
16–19 óráig lehet igénybe venni.
A szolgáltatások igénybevételéhez előzetes bejelentkezés szükséges. Vendégeink Veresegyház, Fő út 106. szám alatt találnak
meg minket, a régi önkormányzat épületének az udvarában.
Szeretettel várjuk azokat, akiknek felkeltettük érdeklődését, és
akik szeretnének feltöltődni, gyógyulni családias, meleg hangulatú, szép létesítményünkben.
TÓTH GÁBORNÉ
DR. HADHÁZY ÁGNES
INTÉZMÉNYVEZETŐ
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Törődjön többet egészségével!
Erre kíván lehetőséget nyújtani családias hangulatban,
várakozási idő nélkül, illetve rövid várakozási idővel,
megújult szolgáltatásokkal, elérhető árakon
az Idősek Otthona fürdő és fizioterápiás részlege:

Veresegyház Városi Önkormányzat

IDŐSEK OTTHONA
2112 Veresegyház, Fő út 106.
Telefon: 06 20 225 2444 (Idősek Otthona: 06 28 386 200)
Honlap: www.idosekotthonaveresegyhaz.hu

GYÓGYTORNÁSZ
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Városlakó

Köszönet
a Fabriczius Alapítványnak

EGY KIS PÉNZÜGY...

HOGYAN CSÖKKENTHETED
AZ ADÓSSÁGOD?

– A hitelkártya használatáról...

Fotó: Iskola

Nervetti Anna

A 2015/16-os tanévben a Fabriczius Alapítvány támogatásával a
Mézesvölgyi épület két új mérleghintával és kosárlabda
palánkkal gazdagodott.
A kapott 1%-ból, a veresegyházi vállalkozók és cégek felajánlásából közel két millió Ft-tal a következő eseményeket tudtuk
anyagilag segíteni: • színjátszótábor, iskolai táborok, napközis táborok • diákügyeletesek kirándulása • bábjátszó csoport • országos versenyek • Fabriczius-nap • egészségvédő
programok • kézműves programok • Föld napi rendezvénysorozat • sakkoktatás segítése
A Fabriczius Alapítvány anyagi támogatásával nevelőtestületünk
évek óta megjutalmazza azokat a tanulókat, akik tanulmányaik
során kiemelkedő eredményeket értek el különböző területeken, példát mutatva diáktársaiknak szorgalmukkal, magatartásukkal. Ettől a tanévtől kezdve egyedi tervezésű plakettet is kap
a Fabriczius-díjjal elismert tanuló a könyvutalvány mellé.
A plakettet Juhász Péter tervezte és ajánlotta fel iskolánknak. Az
egyedi tervezésű oklevelekkel együtt ezek a veresegyházi Kreatív
fa ajándékboltban készültek. Köszönjük ezeket a szép alkotásokat!
Díjazottak:
• Fabriczius-díj:
Nervetti Anna 8.a
• Dicsérő oklevél: Rudolph Bence 8.a
Varga Réka
8.d
Kubicza Anna 8.g
Az Alapítványért végzett munkáért köszönetet mondtunk Nagy
Gabriellának, az Iskolaszék vezetőjének és Dr. Sütő László
ügyvédnek.
További terveink:
• GE segítségével a Mézesvölgyi játszótér felújítása
• Iskolaszék támogatásával számítógépek vásárlása
• Önkormányzat támogatásával digitális táblák vásárlása.
NÉMETH GYÖRGYI
BÁRDY PÉTERNÉ
FABRICZIUS ALAPÍTVÁNY ELNÖKE
PEDAGÓGUS

Ha már életformád részévé vált, hogy hitelekből, a lehetőségeiden
felül élsz, vedd górcső alá hitelkártya használati szokásaidat.
Ha jelenleg nincs megtakarításod, meg kell vizsgálni, hogyan tudnál
kevesebbet költeni és egyidejűleg meg kell állítani adósságod további
növekedését:
• Igényelj alacsonyabb kamatozású hitelkártyát! Ha megfelelő
mértékű a jövedelmed és az adósságod sem túl nagy, esélyed van
a pozitív elbírálásra.
• Hívd fel a bankod, hogy találtál másik kibocsátót, amely éves
díj nélkül kínál neked hitelkártyát! Fontold meg, hogy kiegyenlíted-e a tartozásod, vagy átviszed az új kártyára. A hitelkártya törlése csökkentheti a hitelképességedet.
• Miközben kiegyenlíted hitelkártyád egyenlegét, ne csinálj, és
ne engedj új terheléseket a kártyádra, ameddig hitelegyenleged
nem nullázódik le! A kamat azonnal halmozódni kezd, amikor
tovább növeled az egyenleget.
• Légy tisztában a hitelkártya-szerződés feltételeivel! A reklámozott alacsony kamatok csak egy limitált (pl. 6 hónapos) időszakra
vonatkoznak. Ezt követően a kamat rakétaként emelkedik a magasba.
Nem állítjuk, hogy feltétlenül el kell kerülnöd a hitelkártya használatát, ugyanakkor óvatosságra intünk. Ha úgy érzed, érted a kondíciókat és azt, hogyan és mitől függően alakulnak a jövőben a kamatok, válassz egy, azaz egy darab hitelkártyát! Tartsd folyamatos
kontroll alatt a költéseidet, és ne tologasd a kiegyenlítetlen egyenleged, nehogy belekerülj az eladósodás ördögi körébe.
Tantusz Könyvek
www.tantuszkonyvek.hu
Telefon: +36 1 460 0272

Veresegyházon a családias hangulatú
Árnyas Óvoda vidám csapatába
diplomás, gyermekszerető, innovatív beállítottságú

ÓVODAPEDAGÓGUST
keresünk

határozatlan idejű jogviszonnyal teljes munkaidős állásba.
A fényképpel és motivációs levéllel ellátott
szakmai önéletrajzot a következő e-mail címre várjuk:

2016. július

info@arnyasnet.hu
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EGY KIS SZÁMÍTÁSTECHNIKA 7.

A MEMÓRIA
Emlékszik még valaki, hogy a múltkor
hol fejeztük be? Igen, a memóriánál.
A memória nem csak nálunk, embereknél, hanem a számítógépeknél is fontos
szerepet játszik. Sokszor megyek ki
helyszínre dolgozni és találkozom azzal
a problémával, hogy a memóriát és a
winchestert (HDD-t) összekeverik.
Rakjunk egy kicsit rendet ezen a területen!
A számítógép központi egysége, (angol
rövidítése a CPU, central processor unit)
ennek a kicsinyítése a processzor, illetve
a micro processzor. Sebessége rendkívül
gyors a többi számítógépes egységhez
képest, és bár tartalmaz valamennyi
belső u.n. cache memóriát, a működéséhez feltétlenül szükséges egy külső ideiglenes adattároló. Ez az adattároló szerényebb sebességű, viszont jóval na-

IDŐSEBBEK IS ELKEZDHETIK...
gyobb kapacitású és sokkal olcsóbb a
CPU-ban elhelyezett társánál.
A teljesítményt illetően az első gépekben
kicsi, csupán néhány Kbyte kapacitás
volt. A ZX81 1Kbyte programozható memóriával, Commodor64 a nevétől eltérően csak 32 Kbyte programozható memóriával rendelkezett. A technika fejlődésével és a PC-k (személyi számítógépek) megjelenésével a kapacitásuk is
jelentősen megnőtt. A gyengébb gépekben is 1 Gbyte, illetve nagyobb teljesítményű gépeknél 4-8 Gbyte memória
található.
Ezeket a memóriákat DDR RAM-oknak
hívják. Ebben az elnevezésben a
DDR nem a Német Demokratikus Köztársaságra,
hanem a dinamikusan és
ciklikusan
frissülő memóriára utal.
A RAM elnevezés
pedig azt jelöli, hogy
OZSVÁR ZSANETT tanácsai

a memória többször írható. Ezen kívül a
sebesség is meghatározó, főleg a videó
szerkesztésnél, illetve játékoknál.
Viszont van egy nagy hátránya a memóriának: ha nem kap áramot, akkor elveszíti a benne tárolt adatokat. Ezért van
szükség egy harmadik tároló egységre,
mely áram nélkül is megjegyzi az adatokat, ez pedig nem más mint a Winchester (hard disk drive HDD).

A következő
cikkünkben innen
folytatjuk.
ABONYI ZOLTÁN
SZÁMÍTÓGÉP MŰSZAKI SZAKEMBER

06 30 941 6636

MUNKAÜGYI ALAPELVEK:

Egy dolgozó munkanapja (10. rész)
Egy hete felvettünk egy asszisztenst a
céghez, ahol dolgozom és a vezetőjeként
meglepő dolgokat éltem meg vele kapcsolatban. Az új munkaerő felvételével az
volt a cél, hogy besegítsen a munkámba
és intézze az olyan jellegű feladatokat,
ami nem igényel különösebb szaktudást.
Az állást nem hirdettük meg, ismerős
ajánlotta és kezeskedett a fiatal hölgyért,
akinek elmondása alapján néhány év
tapasztalata van hasonló munkakörben.
A legalapvetőbb elvárásokat támasztottam, amit egy asszisztensnek tudni kell:
1. Jó kommunikációs készség szóban és
írásban.
2.Határozottság és önálló munkavégzés.
3.2-3 év tapasztalat hasonló munkakörben.
Az első napon felvázoltam az új kolléganőnek a feladatait, majd megkérdeztem,
hogy mi az, ami számára új feladat, és
igényli a részletesebb magyarázatot. Azt
válaszolta, hogy semmit nem értett abból,
amit elmondtam, és sírva fakadt. Gondoltam, biztos nagyon stresszel: fiatal, új
munkahely stb. (a többi gondolatomnak
igyekeztem nem teret engedni). Kezdtem
elölről, kicsit részletesebben, és megmu-
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tattam gyakorlati példákon keresztül,
hogy mit is várok el pontosan. Ekkor már
jobb kedvre derült, láttam, hogy sikerült
felkeltenem az érdeklődését. Megkértem,
hogy a nap hátralévő részében próbálja
megtalálni a munkájában az összefüggéseket, vegye fel a telefonokat, tájékoztassa a kollégákat, hogy mikor tudnak elérni, és nézegesse a számítógépet, informálódjon a cégről. Közben pedig írjon
egy levelet a nevemben bármilyen témában, amelyhez keressen mintát a gépen a
korábban megírt levelekből. Magára
hagytam, mert egy hosszú megbeszélésre
voltam hivatalos.
Délután megkértem, hogy hozza a levelet, és számoljon be róla, milyen információkhoz jutott hozzá. Elkezdte mesélni, sajnos nem nagyon volt ideje a számítógépet böngészni, mert sokat csörgött a
telefon, rengeteg munkatársam keresett,
és sokáig tartott, mire talált mintát a levélhez, melyet meg kellett írnia. Ezek
után átadta a levelet, ami siralmas volt.
Úgy döntöttem, ennyi elég volt az első
napra, majd másnap folytatjuk.
Másnap azzal kezdtük, hogy elmondtam,
mennyi hibát találtam a kért levélben és

2016. július

hogy ez meg sem közelíti azt a színvonalat, amit elvárok. Továbbá, a munkaidejének a megszervezésére és hatékony felhasználására is fordítson egy kis energiát.
Az új kolléganő ismét sírva fakadt. Úgy
döntöttem, segítek neki egy kicsit, hátha
könnyebben felveszi a ritmust. Leültem
mellé, és leveleket fogalmaztunk, magyaráztam a feladatokat két napon keresztül.
Több időt nem tudtam rászánni, több
megbeszélésem is volt a napokban, feltornyosult a munka, szükségem lett volna a
segítségére. Tegnap kiadtam neki feladatul, hogy válaszoljon meg egy levelet az
egyik alvállalkozónak. Mikor elkészült
vele (két órával később), hozta ellenőrzésre. Elolvastam, és kitört belőlem a nevetés. Életemben nem találkoztam még
ennyire gyerekes levéllel, és persze tele
volt hibával. Ismét sírva fakadt. Kiderült,
hogy valójában a korábbi munkahelyén
csak kávét főzött, meg iktatási feladatokat
végzett, de ezt nem merte bevallani. Felvilágosítottam, hogy ennek viszont csak
egyetlen következménye lehet, mivel
egyik elvárásomnak sem felel meg, sőt!
És felajánlottam neki egy takarítói állást
egy másik részlegnél...
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Kultúra
Veresegyházi művészeti csoprtok a fesztiválon
ZENG A LÉLEK XI. Nyárköszöntő Népművészeti Fesztivál

Fotó: Veréb

„A fesztivál elsődleges célja, hogy a népművészet számos területe kerüljön egy rendezvény keretein belül bemutatásra, úgy,
mint népzene, néptánc, tárgyalkotó népművészet, kézművesség.”
ZENG A LÉLEK
KULTURÁLIS ÉS HAGYOMÁNYŐRZŐ EGYESÜLET

Nyárköszöntő

Fóton hagyománnyá vált a nyárköszöntés,
tánccal, muzsikaszóval, szép népművészeti
alkotásokkal. A katolikus templom udvarán,
nyár elején megrendezett fesztiválon a környező települések is képviseltették magukat,

megmutatván tudásukat, tehetségüket.
Veresegyházról a muzsika, a néptánc, és az
énekszó érkezett, a Regenyés együttes, a
Kerecsen Táncegyüttes és a Lisznyay Szabó
Gábor Zeneiskola népzene tanszakosainak,

Mihálydeák Barna és tanítványainak lelkes,
kimagaslóan szép előadása által. Az idei rendezvényt az esti főműsorban fellépő sepsiszentgyörgyi együttes, István Ildikó és
barátainak hangversenye tette emlékezetessé,
István Ildikó gyönyörű, lélekhez szóló tiszta
énekhangja, a muzsikusok pergő ritmusai
által. Végül éjszakába nyúlóan szólt a zene,
suhogott a szoknya, csattant a boka, a közönség is táncra perdült, egy táncházas igazi
nyárköszöntésre.
VERÉB JÓZSEF
NOVELLA

Veréb Árnika:

TÉR, IDŐ, SZABADSÁG

talában mások érzelmein, történetein át visz a járatlan ösvény. Pedig
mindez sokkal egyszerűbb, habár – ezt belátom – kevésbé látványosabb, ha leülünk, és – talán csak egy pillanatig – figyelünk. Csak úgy
vakon, mondhatnánk a semmibe.
De ki nézne meg egy olyan filmet, ahol a főszereplő valami hétköznapi ruhában – festékes póló, szakadt rövidnadrág, kirojtosodott ing
– ücsörög, és hosszú percekig néz maga elé. Illúzióromboló. Csak az
óra kattogása hallatszik, neszez egy egér a padláson, bezörög néha
egy autó. A tekintete eleinte homályos, mintha unná, aztán elkezd
csillogni és valami furcsa fényt kap. Valamilyen megmagyarázhatatlan ragyogást, ami nem jöhet sem a napból, sem egy lámpából. Ez a
lélek ragyogása.
Aztán megzörren a kulcs, valaki hazajön, vagy megijed a kutya az
árnyékban és felvakkant, a halakat vadászó macska belelöki a lámpát
az akváriumba, a szomszéd káromkodva leállítja a fűnyírót. És a
ragyogás elmúlik, huss, mintha soha nem is lett volna. Visszatér
ugyanaz az arc, mint korábban, egy kicsit talán kevésbé álmos, fásult vagy magányos. Mert rátalált valamire, még ha nem is tud róla.
De hát sajnos egy ilyen jelenet egyetlen filmben sem állná meg a
helyét. Talán csak a legelvetemültebb művészfilmrajongók körében.
Tátott szájjal néznék és keresgélnék a bonyolult magyarázatot, vajon
mi rejtőzik az arc mögött? Holott a magyarázat néha annyira
egyszerű. Csak egy kicsit ki kellene nyújtani a nyakunkat, hogy a
bábjátékos függönye mögé lássunk.
Nem tudom, milyen lesz az idei nyár. Egyelőre olyan, mintha az idő
nimfalábai elé pillanatragasztót öntöttek volna. Rengeteg napnak kellett volna már érzésem szerint tovasuhanni, mintha a pitypang szirmait fújná messzire egy eltévedt lélegzet. De nem, még rengeteg van
hátra, megszámlálhatatlan.

Elkezdődik a nyár, az amerikai filmekben ilyenkor rohannak
őrjöngve papírokat dobálva a folyosóra a diákok. Itt csak integetünk
és kilépünk az ajtón, mintha mi sem történt volna. Itthon üresen kong
a ház, a kutya lihegve húzódik az árnyékba, fagyasztott málna
olvadozik az asztalon, a szomszédból fűnyíró hangja zeng fel.
Kislánykoromban a nyár kezdete egyben egy kalandé is volt, rengeteg
játékot találtam ki magamnak, és mivel mindig olyan voltam kicsit,
mint Hermione Granger természetesen tanultam valamit. Ami, – elismerem – nem teljesen normális egy kislánynál, de valahogy mindig
szükségem volt arra, hogy valamiféle szabály betöltse a napjaimat.
Játékellenőrzőt csináltam és kreszt tanultam, holott még az sem
tudtam, mi az a kuplung.
Aztán ezek a játékok elmaradtak, túl sokat kellett már az iskolában
tanulnom ahhoz, hogy itthon is ilyesmivel foglalkozzam. Inkább falat
festettem, zenét hallgattam, végeláthatatlanul néztem a Gilmore Girls
évadait. Most ülök az étkezőasztalnál a magányos házban, hallgatom
a kattogó billentyűzet ritmustalan zenéjét. Odakint beszélgetnek a
madarak és vakítóan fehérlik a napsütés. Egy légy zümmög az
ablaknál. Idegesítő.
Miért esik jól belesüppedni a semmibe? Miért érezzük magunkat
nyugodtnak és kiegyensúlyozottnak pár percig, pár óráig, napig, ha
egyedül ücsörgünk egy széken? Miért van szükség arra, hogy néha
csak a saját lelkünk hangjaira figyeljünk?
Az emberek folyamatosan keresik önmagukat, mintha anélkül a
létezés egy fájdalmas, halállal végződő betegség lenne. Filmek,
könyvek, musicalek százai szólnak az elveszett lélekről, aki csak Valójában csak hetvennégy. De olyan, mintha minden a miénk lenne.
akkor tud lélegezni, ha rátalál önmagára. Kalandos utat jár be, ál- A tér és az idő és a szabadság.
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KOVÁCS LÁSZLÓ NÉPZENÉSZ VERESEGYHÁZI CSOPORTJAINAK ELISMERÉSE
Dunavarsányban került megrendezésre az amatőr népzenei
mozgalom együtteseinek és szólistáinak 2016. évi KÓTA (a Magyar Kórusok és Zenekarok Szövetségének) országos minősítő
versenye. A megmérettetésről nem kis büszkeséggel térhettek
haza Veresegyházra a Kovács László népzenész által vezetett
csoportok.
A Veresegyházi Népdalkör második alkalommal nyerte el az
„Aranypáva” fokozatot, a verseny egyik legmagasabb elismerését. Két éve alakult a Fabriczius József Általános Iskola alsó
tagozatos tanulóinak részvételével, a magyar népzenével és népi
hangszerekkel foglalkozó Figurás Együttes. Az ifjúsági zenekar
Virágos énekek és béres dalok című műsorukkal, a versenyen
„Dicséretes” minősítést ért el. A Veresegyházi Férfikórus tagjai
Fotó: Veréb
tapasztalt hagyományőrzők, a 2014-ben alakult együttes, a
Veresegyházi Hagyományőrző Népi Együttes és a Népdalkör kezdett út a helyes, a jó út. Gratulálunk az együtteseknek és
vállalkozó szellemű férfitagjaiból verbuválódott. A „Kiváló” mi- vezetőjüknek az elért eredményeikhez!
nősítésű eredményük is azt bizonyítja, hogy az általuk megVERÉB JÓZSEF

SIKER

A Bokréta Néptáncegyütes
elismerése Egerben

Fotó: Bokréta Táncműhely

Szabóné Vank Erzsébet gyűjtéséből

MÚLTIDÉZŐ

Ballagás 1958-ban, a két szavaló: Ágai László és Jakab Julianna.
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A veresegyházi „Bokréta Táncműhely” két ifjúsági csoportja is részt vett Egerben, a június 17-19. között megrendezett X. Szederinda Nemzetközi Néptáncfesztiválon. Az együttesek vezetője Almási Bernadett hazaérkezésüket követően elmondta: „Különösen büszke
vagyok a fiatalokra, akik ebben a formációban csak
2012 óta táncolnak együtt”. A Bokréta Néptáncegyüttes
fiataljai, a zsűri döntése alapján a „Legszebben éneklő”
együttesnek járó díjat hozhatták haza. Gratulálunk az
együttes „pacsirtáinak”, tagjainak és vezetőjének!
VERÉB JÓZSEF
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Lisznyay Szabó Gábor Zeneiskola: TÓTH LÍVIA IPARMŰVÉSZ-TANÁR NÖVENDÉKEINEK KIÁLLÍTÁSA

Rajz-festészet tanszak
A Lisznyay Szabó Gábor Zeneiskola a 2015/16-os tanév során ismételten beindította a Rajz-festészet tanszakot, a foglalkozások megtartására Tóth Lívia iparművészt kérték fel. A Váci Mihály Művelődési Házban június 30-ig volt látható a művésznövendékek munkáinak reprezentatív kiállítása. A tárlat anyagában különböző technikákkal, többek közt: szén, pasztell, akrilfesték, linónyomatok, papírmetszetek, kollázsok és nemezelt faliképek sokaságával találkoztunk. Egyedien kápráztató alkotások, a gyerekek felkészültségi
szintjétől függően megtalálható volt a tanári iránymutatáson kívül,
az alkotók érzés és álomvilága, az előző este hallott mese csodája.
A kiállításmegnyítón Báron Laura, a Gödi Németh László Általános
Iskola és AMI művésztanára a kiállítással kapcsolatban elmondta:
„Lívia rövid idő alatt egy olyan közösséget hozott létre, ahol az alkotás öröme a cél, az ehhez vezető úton, mint ahogy itt látható, gyönyörű kincsek teremtődtek.” A megnyitó után Tóth Líviával beszélgettünk, további terveiről, a tanszaki munkáról.
Akrillal kifestett kreatív pajzsok

Fotó: Veréb

„Sokszor eszembe jut az apukám, aki gyermekkoromban a
homokba szerkesztette ki a matematikai feladatomat és azt
megértve mondta meg a megoldást.”
TÓTH LÍVIA
Korábban tanítottál a Berzsenyi Dániel Főiskolán, 2005 és 2010 között itt Veresegyházon a zeneiskolában. Mi történt ezt követően?
A Nyugat-magyarországi Egyetemen elvégeztem a doktori iskolát,
majd beiratkoztam a Magyar Képzőművészeti Egyetemre, az idén
kaptam kézhez a művésztanári diplomámat. Döntenem kellett,
hogy mit akarok az életemmel kezdeni, mint művész ahhoz jobban
kellene menedzselni magamat, de az önreklámozás egy kicsit idegen a számomra. Végül is amihez a leginkább értek az a tanítás,
ezért iratkoztam be az egyetemre. Szeretek a gyerekekkel foglalkozni, átadni a megszerzett tudást, pl. a nemezelés csodás technikáját.
Elindult a tanszak. A tematikaválasztásnál mit vettél figyelembe?
A 25 fős létszám és az eltérő korosztályú összetétel alapján elsősorban a gyerekek igényeit. Pl. az egyik növendékem, Szűcs Fanni,
a Budapesti Metropolitan Egyetemre és az Egri Tanárképző Főiskolára jelentkezett, őmiatta végigmentünk azon a programon, ami a
felvételihez szükséges. Így váltak nagyon fontossá a szénrajzok, a
valós tárgyábrázolás, az emberi portrék.
Milyen az összetétele a tanszaknak?
Átlag nyolc fővel, három csoportban folyt az oktatás: a legkisebbek
az előképzősök, a döntő többségben felső tagozatos általános iskolásokból álló középső csoport és a középiskolás korosztály.
Hosszú távra tervezed az oktatást?
A művészetek iránt érdeklődő fiataloknak csak ajánlani tudom az
iskola ez irányú képzését, mert az ember további sorsát meghatározó döntésekbe ismeretlenül nem szabad belemenni, ki kell próbálni az életpályát. Ez az első év még mindenkinek friss, új élmény.
Nagyon fontos, hogy a feladatokon tudjak változtatni, mert az újat
az ember mindig sokkal nagyobb átéléssel tudja továbbadni.
Köszönöm a beszélgetést, gratulálunk az elért eredményekhez,
külön gratulálunk Reuss Míra növendéknek a „Fejfedő és viselője” Országos Kép és Tárgyalkotó Verseny I. helyezettjének és
felkészítő tanárának, Tóth Líviának!
VERÉB JÓZSEF

LISZNYAY SZABÓ GÁBOR ZENEISKOLA TANÉVZÁRÓ HANGVERSENYE

A zene szeretete

Fotó: Veréb

Évente kerül megrendezésre az iskola legtehetségesebb fiataljainak részvételével, a tanév végi mindenki által nagyon várt záró
hangverseny. Csécsyné dr. Drótos Edina igazgató asszony, értékelőjében hosszan ismertette mindazon fiatalok nevét, akik éves
munkájukkal méltán érdemelték ki az iskola elismerését. A tanév során végzett kitartó munkájukkal és kiemelkedő szorgalmukkal 89 növendék érdemelte ki szaktanárának dicséretét.

„A legtöbb ember olyan, mint a hulló falevél, melyet a szél fúj
és lebegtet – csak ring a levegőben, s végül földre hull. De vannak mások, kevesek, akik olyanok, mint a csillag, kijelölt
úton haladnak...”
HERMANN HESSE
A hangszeres alapvizsgát tett tanítványok, a több éves munkájuk alapján, a vizsga napján részesültek elismerésben, mindösszesen 20 fő. „Igazgatói dicséretet” kapott 15 fiatal, akiknek az éves
teljesítménye példaértékűen kiemelkedő volt. Név szerint: Takács
Annamária, Juhász Anna, Erdei Anikó, Szabó Botond, Bakó
Hedvig, Dudás Botond, Kalkó Patrik, Doszpoly Emese, Lászlóffy
Adél, Tóth Ákos, Veres Regina Sára, Veres Rebeka Anna, Reuss
Mira, Hermann Dalma és Horváth Apor Boldizsár. Boldizsár
tanulmányait ősszel már a Pécsi Művészeti Gimnázium és Szakközépiskolában folytathatja.
Ez a tanév is eredményekben gazdagon telt el, bizonyítja mindezt
több sikeres szereplés, versenyhelyezés, de legfőképpen a megszerzett tudás, a növendékek zene iránti szeretete. Gratulálunk
az iskola növendékeinek és tanárainak az elért sikereikhez, és
kimagasló eredményeikhez!
VERÉB JÓZSEF
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VERES 1 SZÍNHÁZ
Exkluzív interjú DÓSA MÁTYÁS színész, énekessel, A VERES MEDVE-DÍJ
„LEGJOBB SZÍNÉSZ” NYERTESÉVEL

Díjat nyerni jó!

Veresegyház színháza a második évadot zárta, nevéhez és a város polgárai szemében elfoglalt rangjához méltóan sikeresen, színpompás show keretében. A vörös szőnyeges bevonulás, Zorgel Enikő és Dr. Mohai Imre által vezetett műsor, a Veres Medve Díjkiosztó
gála röpke három órára elvitte a nézőt Los Angelesbe, a hollywoodi Oscar-gála helyszínére.
Egy művész életében nagyon fontos a szakmai siker, az elismerés, de még fontosabb a
közönség tapsa és elismerése. Ezen a napon Veresegyházon második alkalommal került
megrendezésre a hollywoodi recept szerinti díjkiosztó gála. A közönség szavazatai alapján
a korábban meghirdetettek szerint nyolc kategóriában lett odaítélve a díj. Hogy kik lettek
a díjazottak? Az csak a gálaműsoron derült ki, meglepetés volt ez mindannyiunk számára,
kellemes, örömteli meglepetés.
Dósa Mátyás színész-énekest a veresegyházi
közönség a 2014/15-ös évadban Agatha
Christie: Az egérfogó című krimijéből ismerte
meg. Kedves, szerény, tehetséges fiatalember –
mondták a nézők közül akkor sokan. Meg is
nyerte Christopher szerepével a közönség szavazatai alapján a „Legjobb férfi mellékszereplő” Veres Medve szobrocskát. A 2015/16-os
évadban Matyi újrázott, de most a „Legjobb
színész” kategóriában lett a nyertes, Woody
Allen: Semmi pánikjának Axel szerepében.
Ki is valójában Dósa Mátyás? Egy sikeres színész, a veresegyházi közönség kedvence?
Matyi nagyon elfoglalt, foglalkoztatott színész, mégis szánt ránk időt és az előre megbeszéltek szerint találkoztunk.
Tudom, hogy erdélyi származású és hároméves korától, 1990-től szüleivel és nővérével
Magyarországon élnek. Gyermekkorát, iskolás éveit már itt töltötte, de azt viszont kevesen tudják, hogy valójában hogyan kezdődött a színész karrierje?
Évvesztesként, nyolcévesen a Julianna Református Általános Iskolában kezdtem meg az iskolás éveimet. Édesanyám látván visszafogottságomat, beíratott a Bihari Néptáncegyüttesbe,
mondván, a tánc, a közösség csak jó hatással
lehet rám. Mondhatnám azt is, felismerte a
táncban rejlő erőt, a tánc hatalmát. Az iskolában jó hangú gyerekként, harmadikos koromban tagja lettem a templomi énekkarnak.
A tánc és az ének töltötte ki az időmet, szerettem csinálni. Egy szép napon látogatók érkeztek a néptáncegyütteshez, táncoslábú fiúkat
kerestek a Budapesti Operettszínházhoz. Alig
voltam 11 éves és bekerültem a színház világába. 1998-ban a Hello, Dolly! című musicalben, Mrs. Dollynak, Hernádi Juditnak lettem a
szerepem szerint a kisinasa. Tánc és énekórákat vettem, egymást követték a castingok, a szerepek. Játszottam többek közt a Muzsika
hangjában, Kurt szerepében, a József Attila
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Fotó: Veréb

színházban a Légy jó mindhalálig Nyilas Misijeként. Egyszóval ez volt a gyermekkorom!
A többi hasonló korú fiú, sokkal szabadabban élt, nem hiányzik a klasszikus értelemben vett gyermekkora?
Az a szerencsém, hogy nem tudom, hogy mi
az, ami hiányozhat, mert nem éltem meg a téri
srácokkal az együttlétet. Helyette viszont kaptam valami mást, ami számomra nagyon sokat
jelent: lehetőséget. Szeretek gyerekekkel együtt
dolgozni, mert velük most átélhetem mindazt,
ami annak idején kimaradt az életemből.
Nagyon korán, szinte kisgyerekként lekötötte magát a színházi életben, nem okozott ez
problémát az iskolai rendszerű tanulásban?
El kellett jönnöm a református iskolából, mert
nem nézték jó szemmel az operettszínházi
szerepléseimet. Így kerültem át az Erkel Ferenc Általános Iskola és Gimnáziumba, itt
kezdtem meg a gimnáziumi tanulmányaimat
is. A 10. osztály végén döntenem kellett az iskola és a színjátszás között, a kettő együtt nem
fért már bele az életembe, a színészetet választottam. Később magánúton érettségiztem le.
Gondolt a színművészeti elvégzésére?
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A VERES MEDVE DÍJ
2016-OS DÍJAZOTTJAI:
LEGJOBB JELMEZ:
Bódi Ágnes és Zorgel Enikő
(Semmi pánik)
•
LEGJOBB DÍSZLET:
Rózsa István (Semmi pánik)
•
LEGJOBB NŐI MELLÉKSZEREPLŐ:
Szilágyi Annamária
(Mickey – Női furcsa pár)
•
LEGJOBB FÉRFI MELLÉKSZEREPLŐ:
Székhelyi József
(Drobney rabbi – Semmi pánik)
•
LEGJOBB SZÍNÉSZNŐ:
Zorgel Enikő (Florence – Női furcsa pár)
•
LEGJOBB SZÍNÉSZ:
Dósa Mátyás (Axel – Semmi pánik)
•
LEGJOBB RENDEZÉS:
Megyeri Zoltán (Semmi pánik)
•
LEGJOBB ELŐADÁS:
SEMMI PÁNIK
Sokszor átgondoltam, hogy tovább kellene
lépnem, de mindig adódott valami új szerep,
felkérés, újabb lehetőség. A Barátok közt sorozat négy évet vitt el az életemből. Bár sokat tanultam itt is a filmezésről, a sorozat készítés
titkairól, valahol bánom, amiért kimaradtam
az egyetemi képzésből. Biztos nagyon sokat
segítene, de nem panaszkodhatom, mert így
is van munkám.
Hogyan került a Veres 1 Színházhoz?
Húszéves koromtól, 2007-től dolgozom a Szolnoki Szigligeti Színháznál, számos szerepet
eljátszottam már, többek közt voltam Rómeó,
továbbá a Liliomfi című vígjátékban Gyuri, a
Bánk bán Ottója, a Jézus Krisztus Szupersztárban Péter szerepében, de a Veres 1 Színházban korábban még nem látott a közönség. Venyige Sándor színházigazgató megkeresését
követően örömmel vállaltam az új kihívást, a
veresegyházi színházéletben való részvételt.
Köszönöm a beszélgetést, gratulálunk az
újabb elismeréséhez, a második Veres Medve díjhoz!
VERÉB JÓZSEF
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MŰVÉSZPORTRÉ: TÓTH JUDIT néptáncpedagógus-koreográfus

Tánc az életem
Tóth Judit ránézésre törékeny, mai fiatal nő,
aki – mint később megtudtam – nagy szeretetben egyedül neveli kislányát. Vékony testalkata óriási akaraterőt, hatalmas lelket rejt
magában, akinek a tánc a hivatása, az élete. Koreográfusa és művészeti vezetője a Gödöllő Táncegyüttesnek, tanára a Podmaniczky Alapfokú Művészeti Iskolának.
2015-ben elvállalta a Veresegyházi Hagyományőrző Népi Együttes szakmai vezetését,
átértelmez, újraformál, ötvözi a modern
táncot a hagyományőrzéssel. 2014-ben a
Művészetek Völgye Fesztiválon, a kapolcsi
Muharay Udvarban a következőket mondta:
„A hagyományőrzés az én életemben természetes dolog, falusi lányként a Bagi Hagyományőrző Együttes csoportjaiban kezdtem el
táncolni... a nagyszüleim életük végéig viseletben jártak, nekem ez a ruha nem jelmez.”
Tóth Judit életét kitölti a gyerekekkel, a fiatalokkal és most már az idősebb korosztállyal való foglalkozás és törődés, a tánc
feltétlen szeretete. Nemcsak pedagógus, aki
gyerekek különböző korcsoportjait tanítja,
az együttesek produkcióit koreografálja, irányít és szervez, hanem, a legtöbb fellépés alkalmával ő is ott van tanítványai és táncosai
körében, és ha teheti, önfeledten táncol.
Judit Pest megyében, a Galga-patak völgyében
található asszonykórusáról országosan ismert
Hévízgyörkön nőtt fel. Édesanyja révén rendszeresen ellátogatott Bagra, ahol a nagynénje
több alkalommal elvitte a település helyi néptáncos rendezvényeire. Itt ismerkedett meg Iglói Éva néptáncpedagógussal, aki a fiatal lányt
hívta, kedveskedve csalogatta a Bagi Muharay
Népi Együttes gyermekcsoportjába. Egy alkalommal el is ment egy táncpróbára, és ekkor
megtörtént a csoda, az addig „visszahúzódó
lányt” végérvényesen megérintette a tánc varázsa.
Hogyan is történt mindez?
Valami, a mai napig is megmagyarázhatatlan
ok miatt hosszú időn keresztül ellenálltam a
hívó szónak. Az első próbától kezdve szinte
már minden időmet a táncnak szenteltem.
Nagyon belefeledkeztem, élveztem a zenét, a
ritmust, bár így utólag visszagondolva, későn
kezdtem el a néptánccal foglalkozni, lehettem
vagy 12 éves.
Eljött a továbbtanulás időszaka, miért nyelvi
gimnáziumban folytatta a tanulmányait?
Jelentkeztem a Rajkó Talentum Tánc- és Zeneművészeti Iskolába, nem sikerült a felvételim,
de nem bánom. Mindig is jó tanuló voltam,

Fotó: Veréb

Tóth Judit

ezért maradt egy erős gimnázium, az Aszódi
Petőfi Sándor két tannyelvű tagozata. Gimnazista koromban, tanítás után mindennap jártam Bagra vagy Gödöllőre táncolni, Hévízgyörkön óvodásokat tanítottam. Nekem időhatékonynak kellett lennem!
Tudomásom szerint, középiskolás korában
„Ki mit tud?” nyertes volt.
A verseny nagyon nagy élmény volt, 17 éves
voltam, szóló néptáncpárosban nyertünk.
Szinte fel se fogtuk a sikerünket, mi csak arra
gondoltunk, hogy nekünk jól kell táncolni, jól
kell teljesíteni.
Mi az oka annak, hogy többszörös kerülővel
jutott el a Táncművészeti Főiskolára?
A szüleim is azt tanácsolták: ha boldogulni
akarok az életben, akkor kell egy jó kis gazdasági főiskolai végzettség, és még mellette táncolhatok is. Megfogadtam a tanácsot, maximális pontszámmal bekerültem a Külkereskedelmi Főiskola Nemzetközi Kommunikációs Szakára. Egy félévig bírtam, az előadások után
kifelé menet mindig futva mentem a táncpróbákra vagy tanítani. Mindenkivel szembe mentem, döntenem kellett, ez nem az én utam, ezt
nem akarom tovább járni. Ekkor felvételiztem
az Állami Népi Együttesbe, hivatásos táncosként négy éven át dolgoztam itt. Közben elkezdtem az Egri Tanárképző Főiskolán a francia
nyelvtanári szakot, ezt is otthagytam. 2002-ben
indult Nyíregyházán a tánctanári képzés, Pestre
jártam táncolni, és közben Nyíregyházán végeztem a Táncművészeti Főiskolát.
Jelenleg is tanul?
Igen, a 2016/17-es tanévben, a Magyar Táncművészeti Főiskola esti tagozatos tánctanár
mesterképzési szakán.
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„Számomra halott az a népművészet, ami
görcsösen ragaszkodik a szabályokhoz és
nem próbál járni új utakon.”
TÓTH JUDIT
Hogy került a Veresegyházi Hagyományőrző Népi Együtteshez?
Korábban Széphalmi Zoltánnal együtt végeztük
a Gödöllő Táncegyüttes tevékenységéhez kapcsolódó feladatokat. 2000-től eljártam alkalmanként a veresiekhez is, besegítettem a munkába
ahol tudtam. Az élet kényszerű pályája, hogy
Zoli nem tudja a továbbiakban ellátni a veresegyháziaknál a koreográfusi, együttesvezetői feladatokat. Engem kértek fel az együttes részéről
a művészeti vezetésre, igent mondtam.
Lehet ezt a sok feladatot egyedül, egy kisgyerek mellett végezni?
Bevallom, nagyon nehéz, talán jobban be kellene osztanom az időmet. Szerencsémre az édesanyámra minden otthoni munkában számíthatok. Őnélküle nem tudnám mindezt csinálni.
Tóth Judit a szakmájában sikeres, sokak által
irigyelt ember. Felsorolni is nehéz lenne mindazt a művészeti, néptáncos rendezvényt ahol
tanítványaival, táncegyütteseivel és csoportjaival, az évek során kimagasló sikerrel szerepelt. Számos díjnak a tulajdonosa, munkájának legutolsó elismerése, a 2016. június 26-án
átvett Vankóné Dudás Juli-díj, amit a Gödöllő
Táncegyüttes gyermekcsoportjaival elért „kiemelkedő népművelő tevékenységért” kapott.
VERÉB JÓZSEF

TÓTH JUDIT • néptáncpedagógus
1979-ben Hatvanban született
1999-ben érettségizett az Aszódi Petőfi Sándor
Gimnázium két tannyelvű tagozatán
2001 és 2004 között a Magyar Állami Népi
Együttes tagja
2002-től 2006-ig a Magyar Táncművészeti
Főiskola hallgatója
2006-ban néptáncpedagógus szakon diplomázott
TÁNCEGYÜTTESEK:
Bagi Muharay Elemér Hagyományőrző
Együttes 1990-től
Gödöllő Táncegyüttes 1996-tól
Veresegyházi Hagyományőrző Népi Együttes
2000-től
ELISMERÉSEI, DÍJAI:
„Ki mit tud-díj” – szóló páros néptánc kategóriában 1996
„Fülöp Ferenc-díj” 2000
„Legeredményesebb Felkészítő Pedagógus-cím”
– Szarvas 2004 és 2006
„Aranygyöngyös táncos-díj” – 2007, 2009
„Oskó Endréné vándordíj” – Békéscsaba 2009
Molnár István VIII. Országos Koreográfia
Fórum I díj – 2009
„Örökös aranygyöngyös táncos” – Békéscsabai
szólótáncverseny 2011
„Alkotó 3. díj” Zalai Kamaratánc-fesztivál – 2011
„Alkotói díj” Szegedi Martin György Néptáncfesztivál – 2011
Szolnoki Néptáncfesztivál együttesi Különdíj”
– 2012
II. Tóth Ferenc koreográfia verseny, arany és
ezüst minősítés – 2015
„Gödöllő Kultúrájáért-díj” 2016
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Kultúra
MIÉNK ITT A FŐTÉR • A Szerep Elek Diákszínpad előadása

„A szeretet úgy kel,
mint egy falat kenyér”
Pintér Béla szavaira épült a Varázslakat című színdarab, melynek részletei nyitották meg az idei Miénk itt a Főtér programsorozatát. A Szerep Elek Diákszínpad növendékei ez alkalommal
is kihozták magukból a maximumot és bebizonyították a
nézőknek, hogy az élet nélkülözhetetlen eleme a szeretet.
Az előadás kezdetén visszarepülhettünk az időben az általános
iskolás éveinkbe. Abba az időbe, amikor az iskolában nem jöttünk ki jól az osztálytárasainkkal. Így volt ez a darabban szereplő osztállyal is. A tanulók folyton vitatkoztak, klikkesedtek
és bántották a társaikat. Egy nap a varázslakat úgy döntött,
bezárja őket az osztályterembe. Először a diákok különböző kis
csoportokban adtak elő más-más történeteket, majd végül
ráébredtek, hogy csakis akkor tudnak kiszabadulni, ha közös
produkciót hoznak létre. A kulcs, ami a lakatot nyitja tehát nem
más volt, mint az összefogás. A nebulók megtanulták a leckét,
így békében és szeretetben váltak el egymástól.
A teljes színdarab azonban még kisebb vitajelenetekkel egészült
ki. A csoportos előadások között a varázslakat folyamatosan
újabb leveleket küldött, ami a gyerekek között feszültséget keltett, és újabb viták születtek. Ennek a szövege azonban nem volt
előre megírva, így a színészpalánták az improvizációs képességüket is fejlesztették ezen részekben.
A társulathoz a 2011-es megalakulásuk óta számos tehetség csatlakozott. Vezetőjük, Éli Nóra színművész minden évben új ki-

Fotó: Veréb

Varázslakat című előadáson

hívásokat ad a lelkes jelentkezőknek, amit a személyiségükhöz,
tudásukhoz és életkorukhoz igazít. A most bemutatott darabot,
a jelenkor diákjainak egymással való ellenséges viselkedése ihlette. „A gyerekek nem riválisai egymásnak, mégis mindig tépik,
ütik-verik és leszólják egymást.” – mondja Éli Nóra, bár náluk
ilyen probléma még nem jelentkezett. A csapatban olyannyira
jelen van a szeretet, hogy saját családfájuk is van, amit Gulyás
Anna készített. „Ők azzal jönnek be az ajtón, hogy öleléssel
köszönnek egymásnak, igazi csapatot alkotnak. Úgy gondoltam,
hogy ezt meg kell örökíteni, mert mindenkinek tudnia kell, hogy
ilyen is van” – folytatja, majd egyszer csak egy fiú szól közbe,
Gáspár Botond személyében: „Mi olyanok vagyunk, mintha egy
nagy család lennénk.” Végezetül ehhez Régenbach Maja még
annyit fűzött hozzá: „Nem is tudjuk, hogy ki, hány éves, mert
annyira összhang van.”
FÁRI FANNI EGYETEMI HALLGATÓ

RED 1 CLUB Váci Mihály Művelődési Ház • OLÁH GERGŐ koncert

Miénk tt a Főtér
Sztárnak kijáró örömujjongással fogadták a veresegyháziak Oláh
Gergőt, az X-Faktor harmadik szériájának győztesét egy júniusi
szombat estén megrendezett köztéri mini koncert alkalmából. A
salgótarjáni születésű fiatalember üstökősként robbant a magyar
könnyűzenei életbe miután 2013-ban megnyerte a RTL Klub
tehetségkutató versenyét. „Törj ki a csendből, a sötétből, szeress
szívből...” énekelte a fináléban, az X-Faktor színpadán. Oláh Gergő akkor, ott, végérvényesen „kitört” a hétköznapok szürkeségéből. Hogyan alakult a továbbiakban az élete? Annyit biztosan
tudhatunk, minden megváltozott. Már nem közmunkásként
keresi maga és családja kenyerét, mert az álmai valóra váltak.
Oláh Gergő még csak 28 éves, de már három gyermek édesapja,
ismert énekes és sikeres ember. Roma Soul nevű zenekarával,
autentikus cigányzenei elemek felhasználásával „újragondoltak”
több ismert magyar dalt és világslágert. Ezzel is új szint teremtvén a könnyűzenei életben.
2016-ban a veresegyházi koncerten, a város vonzáskörzetéből
ide sereglő rajongók sem titkolták szeretetüket, körbevették az
előadót, mindenki haza akart vinni egy emléket, legalább egy
közös fotót. Sokuknak ez sikerült is. Vajon miért szeretik az emberek Oláh Gergőt? A választ a koncerten kaptam meg: mert
megnyerte az X-Faktort, tetszik a hangja, nagyon jó előadó, szép
szívhez szóló dalokat ír – mondták többen. A koncert végén alkalmam volt az énekessel is egy pár szót váltani. Beszélgeté-
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„Egy énekesnek a legnagyobb öröm, amikor a közönség vele együtt énekel.
Veresegyházon, a mai estén ez megadatott nekem,
nagyon szépen köszönöm!”
OLÁH GERGŐ

Oláh Gergő egy rajongóval

sünkkor elmondta: „Nagyon élveztem a veresegyházi közönséggel az együtt bulizást, táncoltak, énekeltek, jó volt látni az
örömüket. Reményeim szerint legközelebb a zenekarral tudok
majd visszatérni, egy óriási bulit csapni.”
VERÉB JÓZSEF
Fotó: Veréb

2016. július
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LUKÁCS OLIVÉR
TÁNCOS
A MOZDULAT VARÁZSA

Fiataloknak, fiatalokról
FIATAL TEHETSÉGEINK
„Billy Elliot egy nap véletlenül tanúja lesz a lányok balett
órájának és elvarázsolja a tánc. Vajon egy
kisfiú művészi tehetsége össze tudja-e hozni
a családot és a város közösségét? Sikerüle Billynek megvalósítani az álmait?”
MAGYAR ÁLLAMI OPERAHÁZ

Olivér csillogó szemű 12 éves fiatalember, tele komoly álmokkal, tervekkel és vágyakkal. Álmai
valóra válása érdekében keményen dolgozik,
nagyon megtetszik neki, ezt követően ő
iskolai tanulmányai mellett szinte a hét minden
is táncos szeretne lenni, de az apukája
napján táncol, gyakorol, színházi próbákra jár.
nem engedi, mondván ez nem fiuknak
Az általános iskolát itt kezdte Veresegyházon,
való. A történet végére teljesül a vágya,
majd a negyedik osztályt követően felvételt
sikerrel felvételezik a Royal Balettba és
nyert a Magyar Táncművészeti Főiskola felsőfotáncos lesz.
kú tanulmányokra előkészítő szakmai képzésére,
Az eddigiek alapján azt látom, hogy Te
a Nádasi Ferenc nyolc osztályos gimnáziumba.
is balett-táncos szeretnél lenni. Mit szól
2015-ben beválogatták a Diótörő operaházi előadámindehhez a családod?
Fotó: Veréb
sába, 24 alkalommal, több szereposztásban játszhatott
Anya nagyon félt, bár ő is örül a sikereimnek.
a mesebalettben.
Érthető az aggódása, mert nagyon keveset vagyunk
Egy vasárnap délelőtt találkoztam Olivérrel, elbeszélgettünk a
együtt. A korábbi barátaimmal sem tudok találkozni, mert
táncról, az iskoláról, az életéről. Első kérdésem természetesen az szinte csak aludni járok haza, annyira leköt az iskola és a tánc, de
volt: vajon hogyan került a Táncművészetire?
szeretem csinálni. Amikor van egy kis szabadidőm, akkor a családHárman vagyunk testvérek, Petra a nővérem és a húgom Emili. dal elmegyünk együtt kerékpározni, kirándulni, most a hétvégén a
Petrával együtt jártunk a veresegyházi Sway Sporttánc Egyesület Balatonra megyünk. Szombaton a színházi próba után indulunk,
Tánciskolába. Az öt év alatt több I. helyezést is elértünk a korcso- és vasárnap már jövünk haza.
portunknak megfelelő versenyeken. 2014-ben a Budapest Táncbaj- Lukács Olivér nevét ott lehet olvasni a Lee Hall és Elton John:
nokságon, és a VIII. Gemenc Kupa társastánc versenyen lettünk I. Billy Elliot című musical operaházi sztárszereplői között. A főhelyezettek. A fellépéseinkről házi videofelvételek is készültek. szerepre igen komoly, egy évig tartó rosta és felkészítés után
A nagymamám egy alkalommal megmutatta a felvételt Keveházi választották ki a legalkalmasabbakat, mert a tánctudáson kívül
Gábornak (Kossuth-díjas táncos, koreográfus), ő ajánlotta a bu- a karakter megköveteli a prózai, énekesi kvalitásokat egyaránt.
dapesti iskolát. Amikor ott voltam az iskolai nyílt napon, annyira Olivér tehetséges fiatal, aki tudatosan, kitartással és szorgalommegtetszett, hogy elhatároztam én is ide, ebbe az iskolába akarok mal készül élete nagy álmának megvalósítására, hogy egyszer
járni. A felvételi vizsgán megfeleltem, 2014 őszén már itt folytattam majd ő is híres balett-táncos lehessen.
VERÉB JÓZSEF
a tanulmányaimat.
Mi volt az, ami megtetszett az iskolában?
A tánc! Korábban balettozni soha nem tanultam, itt kezdtem el, és
megszerettem. Félévente vizsgázunk, az év végi osztályzás a döntő,
aki nem teljesít, azt eltanácsolják. Érzésem szerint nekem jól megy,
szeretem csinálni.
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után a szakmai következik: balett, történelmi társastánc, néptánc
BNFMZ
ZUBSUBMNB[OBQJI»SPNT[PSJÃULF[ÃTUÃTLÃ
Ã[NéW
WFTFT[LÐ[ÐLFU
és egyéb képességfejlesztő gyakorlatok. Elég későn, 17 órakor feje+FMFOULF[ÃTÃTCFGJJ[FUÃTIBU»SJEFKFKÔMJVT
ződnek be a foglalkozások.
#FGJJ[FUÃTIFMZF
F*OOPW»DJÍT$FOUSV
VN
Amikor színházi előadásra készültök, akkor hogyan alakulnak
b"oSFDFQDJÍ 7FSFTFHZ
ZI»[ 'åÔU-47).
a napjaid?
*OGP
PSN»DJÍ$[JCVMB&SJLB
B-20376-0691
Jelenleg a Billy Elliot című musical főszerepét próbálom, az iskolai
4[BLN
NBJ*OGGP
PSN»DJÍ4[FHFEJ/PÃNJ-30q 287-6
6524
elfoglaltságok után este 8-9 óráig tartanak a próbák. Most, hogy véget
ért a tanítás, könnyebb, mert reggel tovább alhatok. Nem vagyok kol%NH@M?H@B<UDI?DIFPGO«MO
légista, minden nap hazajárok. Apa Budapesten dolgozik és hazahoz.
(BT0@DNITJHF@M@N·
0<IPGEH@BNHI?J=JGID
Billy Elliot, hogyan kerültél a szerepbe?
0<GGEMDI?DII@Q@?M@
Egy szórólapos felhíváson olvastam, hogy szereplőválogatásra fiúkat
keresnek. Többen is jelentkeztünk az osztályból. Ötfordulós válogatáson estünk át, rendkívül komolyan vették, a 150 fős csapatból Billy
*[HBMNBTÃTW»MUP[BUPTQSPHSBNPLLBM
W»SVOL#FOOFUFLF
FUOBHZT[FSFUFUUFM
és Michael szerepére csak 8-an maradtunk. 2016 májusától próbáljuk
"U»CPSWF[FUåJ4[FHFEJ/PÃNJ )éT4[FMMå 
a musicalt, július 29-én az Erkel Színházban lesz majd a premier.
HZÍHZQ
QFEBHÍHVT KÍHBPLUBUÍ
3BKOB5ÇNFB SBEÍGP
PMZ
ZÍ
Hogyan látod Billyt, ki ő valójában?
ES»NBQFEBHÍHVT USÃOFS
Egy 11 éves szegény sorba született félárva kisfiú, aki édesapjával és
0M»I,SJT[UJ»O 4[ÐLLFOå4[BSWBT
TQPSUPLUBUÍ DBQPFJSBFE[å
bátyjával egy bányászfaluban él. A többi fiúhoz hasonlóan bokszolni tanul. Egy alkalommal meglesi a lányokat egy balett órán,
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Életmód

Fitten Veresen Motiváló:

VÁRI GABI VENDÉGÜNK
SIKERTÖRTÉNETE
GYŐRI RITA ÉS VIGH MERCÉDESZ ROVATA
Ismerjék/ismerjétek meg Gabi történetét, aki két műszakos, 12 órás munkarendje
mellett és ellenére is eljár mozogni, azt komolyan veszi, odafigyel az étkezésére és Mottónk: Táplálkozz tudatosan, légy mérennek látható eredményei vannak! Igazi motiváció lehet mindenki számára, olvassák téktartó mindenben és eddz velünk az
szeretettel történetét.
egészségedért!
Gabi, mesélj, hogyan kezdődött az egész?
Miért kezdtél el sportolni?
2013 márciusában kezdtem el Mercihez járni. A sógornőm vett rá, hogy menjek el vele
és próbáljam ki az edzést. Nem kellett sokáig unszolnia mert láttam rajta, hogy mindig
vidáman tért haza az órákról. Korábban
nem sportoltam semmit, úgyhogy eleinte
nagyon nehezen ment, alig tudtam egy-két
gyakorlatot megcsinálni, kicsit el is voltam
keseredve, de nem adtam fel mert változni
és változtatni akartam. Aztán amikor már
éreztem, hogy kevés a heti egy alkalom,
elkezdtem Ritához is járni.
Mi motivál Téged?
A dicsérő szavak és az elismerő pillantások.
A testemen és testemben mérhető változások. Érzem, hogy jót tesz az egészségemnek, és mert jó érzés tartozni valahova.
Adott-e valamilyen pluszt a testmozgás?
A sportolás örömét. Erőt és kitartást a mindennapokhoz, új barátokat és rengeteg vidám percet, nem utolsó sorban két fantasztikus edzőt, akik segítenek és támogatnak

mindenben. Mondhatni testileg, lelkileg és
szellemileg is mellettem állnak, bármilyen
kérdésben segítenek, tanácsot adnak.
Mit értél el azóta, hogy elkezdted a mozgást, életmódváltást?
A célokat, amiket kitűztem magam elé.
Mi változott az életedben?
Minden jobb lett. A hozzáállásom az élethez, a fizikai erőnlétem és az egészségi állapotom. Több önbizalmam is lett.
Milyen fajta edzéseken veszel részt mostanában?
Rendszeresen, heti 2-3 alkalommal sportolok: Ritához és Mercihez Body-Rope hevederes edzésekre járok, a munkába általában
biciklizem, néha elmegyek futni, de szeretek
úszni és időnként egy kondi terembe is ellátogatok. Ezeket váltogatom.
Összességében, hogy érzed magad?
Korábban utáltam azt az embert, aki a tükörből visszanézett rám: 108 kiló voltam, magas
volt a vérnyomásom, fájt a derekam és hamar
elfáradtam. Most 94 vagyok, a vérnyomásom
lejjebb ment, nem fáj úgy a derekam, és már

be kellett szereznem néhány
új, kisebb méretű ruhadarabot
is. Ezen kívül
ami még fontos
számomra,
hogy megtanultam a helyes
emelés, cipelés
technikáját is,
ez nagyon fontos a gerinc védelme szempontjából.
Mit tartasz a legnagyobb sikernek?
Azt, hogy az edzőim büszkék rám!
Gabi idén tavasszal jelentkezett a Veresi
Futófesztre, ahol önmagát és a kitűzött távot
is legyőzte. Példája serkentő lehet mindenki
számára: a célokat ha kitűzzük és ezért
megteszünk minden tőlünk telhetőt, a jutalom nem marad el!
RITA ÉS MERCI
info@fittenveresen.hu • 30 509 5084
Facebook/Fitten Veresen

DIETETIKA: Asiama Evelyn rovata

Nyakunkon a2. rész
bikini szezon!
DIÉTÁS PRAKTIKÁK A HÉTKÖZNAPOKBAN

Cikkünk előző részében a divatfogyókúrák
fő csoportjait taglaltuk. Ahogy hivatkoztunk
is rá, ideig-óráig tartó fogyókúrák helyett
olyan étrend- és aktivitásbeli változtatást javaslunk, amelyet hosszútávon képesek vagyunk fenntartani.
Íme néhány trükk, melyek kisebb odafigyeléssel képesek az energiaigényünket energiaszükségletünkhöz igazítani.
Tányérmódszer
A Harvardi Egyetem által is javasolt általános étkezési módszer. Képzeljük el a napi
étrendünket egy tányéron. Ezt osszuk négy
fő részre, melynek felét zöldség- és gyümölcsfélék alkossák 2/3-1/3 arányban. A tányér másik felén osztozzanak a keményítő
alapú gabonafélék (hántolatlan cereáliák;
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rizs, burgonya, tésztafélék, köles stb.) és a
fehérje-zsírbevitelünket kielégítő (zsírszegény) húsfélék vagy húspótlók.
Ezen felül a zsiradék (növényi olajok, állati
zsírok) minimális fogyasztása javasolt, bőséges energiamentes folyadékbevitel mellett!
Nassolások kiiktatása – átalakítása
A napközbeni csokoládék, kekszek, gyümölcsjoghurtok, sütemények, sőt nagy menynyiségű gyümölcslevek fogyasztása a lehető
legritkábban javasolt. Ezen kényelmi termékek cukor- és zsírtartalmuk miatt jelentős plusz energiát tartalmaznak. Helyettük
tízóraira-uzsonnára gyümölcsfélék, kis menynyiségben natúr olajos magvak, zöldségfélék esetleg cukormentes ízesített tejtermékek választhatók.

2016. július

Folyadékbevitel növelése
Az előbb említett gyümölcslevek kerülendők nagymenynyiségben, hiszen cukortartalmuk többletenergiát jelent. Javasoljuk
helyette a vizet akár házilag ízesített cukormentes változatokban (citrommal, gyömbérrel, mentollal stb.), cukormentes teaféléket, gyógynövény forrázatokat.
Fizikai aktivitás növelése
Bár közhelynek számít, ettől még igaz. Nem
csupán testösszetétel-javítás végett, hanem
testünkre gyakorolt számos pozitív hatása
miatt is javasolt a napi sok mozgás. Legyen
ez séta, lépcsőzés vagy akár rendszeres torna, jóga, labdajáték, biciklizés, úszás, futás
stb. Végezzük ezeket csoportosan és/vagy
szabadtéren a motiváció és elhatározás
fenntartása céljából!
ASIAMA EVELYN, DIETETIKUS
VERESEGYHÁZ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT
IDŐSEK OTTHONA
evelyn@evediet.hu
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12 CSAPAT A III. VÁROSAVATÓ KUPÁN
Városunk 17. születésnapjához kötődően
– a nagyszerűen előkészített és kiváló feltételeket biztosító VVSK műfüves kispályáin – megrendezett tornára 12 férfi csapat nevezett, akik nem csak egymással,
hanem a magas hőmérséklettel is komoly
küzdelmeket vívtak. Örömteli, hogy városunkon kívül Váchartyánból, Erdőkertesről, Isaszegről és Budapestről is érkeztek csapatok.
Pásztor Béla polgármester úr megnyitó
szavai után következett a sorsolás. A csapatok saját maguk által kihúzott sorsolási
szám alapján négy darab háromcsapatos
csoportba sorsolták magukat. Csoportokon belül körmérkőzésekre került sor,
vagyis mindenki játszott mindenkivel és
az elért eredmények alapján alakult ki a
csoportokon belüli sorrend.
A csoportgyőztesek – Hegyalja Bulls, Veresi Öregfiúk, Tibi Atya és a Szotya – jutottak a legjobb négy közé. Azt követően
egyenes kieséses rendszerben játszottak
a csapatok.
A helyenként látványos játékot néha a
túlfűtöttség is fűszerezte. A döntőbe a Veresi Öregfiúk és a szintén veresegyházi
összetételű Tibi Atya csapatai jutottak.
A végső győzelmet a fiatalabb játékerőt
képviselő Tibi Atya csapata szerezte meg
az öregfiúk előtt. Harmadik a Szotya, míg
negyedik a Hegyalja Bulls csapat lett.

A torna legsportszerűbb csapata méltó
elismerést a Hegyalja Bulls vehette át,
akik végig sportszerűen küzdve játszottak és az őket kísérő jelentős számú szurkolói csapat is nagyon sportszerűen buzdította őket.

A bajnokok – Tibi atya csapata

II. helyezett – Veresi Öregfiúk csapata

III. helyezett – SZOTYA csapata
Ella Ferenc SE elnök és Totya, a gólkirály

A torna legjobb góllövője különdíjat Tóth
László (Totya) a Veresi Öregfiúk csapatából vehette át. A díjakat Ella Ferenc úr,
a VVSK elnöke adta át.
Gratulálunk a győzteseknek és a díjazottaknak.
B.CS.

TÁJÉKOZTATÁS
A MŰFÜVES LABDARÚGÓ KISPÁLYÁK HASZNÁLATÁRÓL
2016. JÚLIUS 1-JÉTŐL AUGUSZTUS 15-IG
A PÁLYAHASZNÁLAT RENDJE:
A VERESEGYHÁZ VSK SPORTTELEPÉN
• Csak tiszta, műfűre kialakított vagy teremInformáció, előzetes helyfoglalás:
ben használatos sportcipőben használható!
Ella Ferenc elnök, telefon: 06 20 967 2123,
Lakossági használatra kijelölt időszak • A pálya területére háziállatokat, ételt, italt
kérjük, ne vigyenek be!
hétköznap 17.00 órától 19.00 óráig.
• A helyszíneken a dohányzás és a nyílt
láng használata tilos!
A LIGETEK ÓVODA TERÜLETÉN
• A pálya felszínére semmiféle guruló eszInformáció, előzetes helyfoglalás:
közzel, játékkal ne menjenek!
hétköznap: 8.00-tól 16.00 óráig.
• A pályákat mindenki saját felelősségére és
Harcos Györgyné óvodavezető,
az esetlegesen okozott kár megtérítése
telefon: 06 20 438 7272
mellett használja!
• Lakossági használatra kijelölt időszak a
Ligetek Óvoda területén: 2016. aug. 15-ig • Bérelt időpontban a pályahasználatot bérleti szerződés szabályozza!
minden nap délelőtt 10.00 órától 12.00
óráig és délután 16.00 órától 18.00 óráig. • A pályák használatát „pályagondnokok”
segítik.
Ezen a helyszínen egy bitumenes pálya is
a rendelkezésre áll!
BÉRLETI DÍJ:
Foglalás esetén: 5000 Ft/óra • világítással 5200 Ft/óra
Lakossági használatra kijelölt időkeretben: díjtalan!

2016. július

IV. helyezett – Hegyalja Bulls

JUDÓ

BIATORBÁGYON VERSENYEZTÜNK!
Június 5-én Biatorbágyra látogattunk. A
Veresi Küzdősport Egyesületet 13 ifjú judoka képviselte a viadalon. Hatan a veresi dojóból, hárman Gödöllőről és négyen
Bagról voltak csapatunk tagjai.
Gyermekeink remekül megállták a helyüket a mezőnyben. Minden judokánk szívét-lelkét adta a győzelmekért, helyezésekért. Nagyszerű mérkőzéseket vívtak,
többeknek ez volt az első versenyük, amin
versenyzőként szerepeltek. Végeredményben két arany, három ezüst és nyolc bronzéremnek örülhettünk. Aranyérmes lett Filip Marcell és Kiss Damján. Második helyen végzett Ignácz Balázs, Paja Félix és
Fényes Boldizsár. Bronzérmet szerzett
Udvarhelyi Gergő, Budövinszky Döme,
Szabó Dávid, Németh Máté, Halász Milán, Rácz Máté, Vass Ákos és Begidsán
Bence.
ILYÉS GYULA
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A VERESEGYHÁZI VÁROSI SPORTKÖR EREDMÉNYEI

A VÍVÓ SZAKOSZTÁLY EREDMÉNYEI

SZUPER EREDMÉNYEK JÚNIUSBAN A VÍVÓKNÁL!
• A VVSK Vívó Szakosztályának szinte minden hétvégére jutott
kiemelkedő eredmény júniusban. A sort Szakmáry Nándor
kezdte, aki a nemzetközi Olimpiai reménységek kadet versenyén a legjobb magyar versenyzőként a dobogó második fokára állhatott. A versenyen 10 országból 109 versenyző vett
részt Budapesten, ahol Nándi csak a döntőben, szoros mérkőzésen talált legyőzőre. Másnap a Juniorok korosztályos
válogató versenyét rendezték, ahol szintén remek vívással,
esélyesebbeket is legyőzve, végül a 6. helyezést ért el az idősebbek között. A jól sikerült versenyek után Nándi magabiztos előnnyel vezeti a korosztályos ranglistát és meghívást
kapott a válogatott keretbe.

Szakmáry Nándor II. helyezett

• A következő júniusi hétvégén, a veterán vívók országos bajnokságát rendezték Budaörsön. Itt Szakmáry Sándor képviselte a veresegyházi színeket. Az előző évekhez hasonlóan az
idén is Veresegyházra került a párbajtőr 40+ kategória bajnoki
címe. Szakmáry Sándor végig magabiztos vívással, a döntőben
10:4-es eredménnyel szerezte meg a végső győzelmet.

Kálózi Anna, Nagy Nándor, Nagy Balázs, Beszédes Zoltán, Szakmáry
Sándor, Sallay András

mérkőzéseket hozó küzdelmekből rendre a veresi vívók jöttek ki jobban. Sok esetben az esélyesebb vívókkal szemben is
sikerült győzelmet aratni. A nap első döntőjébe Kálózi Anna
jutott, aki korábban nem került még nyolc közé sem, de aznap
bátran és koncentráltan vívott és végre kijött a többéves szorgalmas munka eredménye. Sajnos a döntőben lévő ellenfele
kiemelkedett a mezőnyből, így Annának meg kellett elégednie
az ezüstéremmel, melynek tiszta szívvel tudott örülni az eredményhirdetés során.
Nem sokkal Anna döntője után kezdődött a fiúk döntője, ahol
szintén volt veresi résztvevő. Nagy Balázs az elődöntőben
12:14-ről fordítva nyert a ranglistavezető ellen, így biztosította
helyét a két legjobb között. A döntő szoros mérkőzést hozott
egy tatai vívóval, de Balázs végig irányítása alatt tartotta az
asszót és végül 15:13-as győzelmet aratva szerezte meg első
országos bajnoki címét. Ezzel az elsőséggel Balázs az öccséhez hasonlóan az összetett ranglista 3. helyére került korosztályában, amely nagyon komoly eredmény, megelőzve a nagyobb egyesületek versenyzőit is.
A veresi edzőknek, Beszédes Zoltánnak, Sallay Attilának és
Szakmáry Sándornak szombaton délután jóleső feladatot jelentett a gratulációk begyűjtése és ennek a fantasztikus napnak a megünneplése. A szezon végén ezúton is megköszönjük
a város és a sportkör támogatását, ami nélkül nem tudtuk
volna ezeket az eredményeket elérni.

Labdarúgó Szakosztály eredményei

Szakmáry Sándor veterán bajnok

• Az iskola utolsó tanítási napja után azonnal kezdődött az utánpótlás korú vívók országos bajnoksága Balatonfüreden. A
csütörtöki és pénteki versenynapok a gyermek korosztályban
a kezdő vívóink tisztes helytállásával kezdődött. Pénteken délben azonban megkezdték az egyéni küzdelmeiket a törpici
(2005. január 1. után születettek) fiú vívók. Ebben a korosztályban 4 vívónk is jól szerepelt, de a legjobb eredményt Nagy
Nándor érte el, aki végül a dobogó második fokára állva ezüstérmet vehetett át. Ezzel a kiemelkedő eredménnyel az éves
ranglistán is a harmadik helyre jött fel Nándi.
• Június 18-a szombat piros betűs ünnepként lesz jelölve a
veresi vívás történetében. Ezen a napon rendezték az újonc
lányok és fiúk egyéni küzdelmeit. A végig rendkívül kiélezett
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Felnőtt (I. osztályú Pest megyei bajnokság)
05.29. Nagykőrösi Kinizsi FC – Veresegyház VSK
06.05. Veresegyház VSK – Taksony SE
U19 (MLSZ II. osztályú utánpótlás bajnokság)
05.28. Veresegyház VSK – Csepel FC SE
U17 (MLSZ II. osztályú utánpótlás bajnokság)
05.28. Veresegyház VSK – Csepel FC SE
06.05. Levegő-Energia HFC – Veresegyház VSK
U15 (MLSZ II. osztályú utánpótlás bajnokság)
05.28. Szanda Focisuli SE – Veresegyház VSK
U14 (MLSZ II. osztályú utánpótlás bajnokság)
05.28. Szanda Focisuli SE – Veresegyház VSK
Öregfiúk (Pest megyei bajnokság Keleti csoport)
05.30. Veresegyház VSK – Mogyoródi KSK

1–0
2–2
0–9
0–4
1–4
3–1
6–5
3–0

Kézilabda Szakosztály eredményei
Felnőtt (Pest megyei bajnokság – Helyosztó 9. helyért, 23 csapat)
05.29.Veresegyház VSK – Mogyoródi KSK
27 – 27
(Összesítésben Veresegyház VSK – Mogyoródi KSK 50 – 54)
U10 (Országos Gyerekbajnokság Pest megyei régió)
05.29.Szigetszentmiklósi KSK – Veresegyház VSK 10 – 19
Dabas KC VSE – Veresegyház VSK
9 – 25

2016. július
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TRIATLON

BEKÖSZÖNTÖTT A NYÁR,
ZAJLIK A TRIATLON VERSENYSZEZON!
Az elmúlt hónap sem telt el izgalmas országos-, sőt nemzetközi jelentőségű triatlon verseny nélkül.
RÖVIDTÁVÚ ORSZÁGOS BAJNOKSÁG
ÉS TRIATLON UTÁNPÓTLÁS RANGLISTA VERSENY
FONYÓD, JÚNIUS 11.
A debreceni Aquatlon OB-t követően Veresegyházról 20 sportoló vett részt a megmérettetésen, amelyen mindenki keményen küzdött. Két versenyzőnek – Ferencz Ábel, Jankov
Máté – kimondottan fontos verseny volt, hiszen az első hat
helyezett versenyző – a tiszaújvárosi ranglista versennyel
együtt – kvalifikálhatta magát a július első hétvégéjén megrendezésre kerülő Ifjúsági Európa-bajnokságon. A kora reggeli
órákban kezdődő versenysorozaton a versenyzők sima vizű
Balatonban kezdhettek úszni. Ellenben két órával verseny
kezdését követően, már az ismert balatoni „tarajos” hullámokkal is meg kellett küzdeni a fiataloknak. Nem volt könnyű! A
versenyen elért helyezése alapján Ferencz Ábelnek drukkolhatunk a Tiszaújvárosi Ifjúsági Európa-bajnokságon. Sajnos
Máté minimális különbséggel maradt le az indulás jogáról.

Batizi Emese

További eredmények:
Batizi Emese 3., Portik Boglárka 7., Nagy Richárd 3., Kárpáti Máté 4., Tóth Ákos 7., Vajkovics Ferenc 8.

TRIATLON-MIX VÁLTÓ OB.
BALATONFENYVES, JÚNIUS 12.
Néhány kilométerre az előző napi eseményektől, három csapattal képviseltük városunkat. Igen csak mogorva, esős, szeles időben kellett az ifjú triatlonistáknak teljesíteni a versenytávot. Ennek ellenére derekasan helytálltak, dacolva a körülményekkel. Újonc csapatunk – Ferencz Janka, Nagy Richárd,
Batizi Emese, Pataki András – fölényesen nyerte meg a
versenyt, így megszerezte az országos bajnoki címet.
Gyermek csapatunk – Bunda Bíborka, Tóth Márton, Soós
Lívia, Lesták Ármin – a dobogó harmadik fokára állhatott fel!
A serdülő csapat a 7. helyezést érte el.
•
SPRINT ORSZÁGOS BAJNOKSÁGON
ÉS UTÁNPÓTLÁS RANGLISTA VERSENYEN
BAJA, JÚNIUS 25-26.
Eredmények:
Sprint OB. I. ifjúsági korcsoport, fiúk: Ferencz Ábel 6., Jankov Máté 7. junior hölgyek: Vajkovics Viktória 6.
UP ranglista serdülő fiúk: Vajkovics Ferenc 1., Ferencz
Domonkos 8., Portik Botond 22.
serdülő lányok: Kelemen Dorottya 27., Soós Dorina 32.
gyermek fiúk: Lesták Ármin 9. Tóth Márton 13, Kárpáti
Ákos 17. gyermek lányok: Bunda Bíborka 24., Soós Lívia 34.
újonc fiúk: Kárpáti Máté 3. újonc lányok: Ferencz Janka
3.,Portik Boglárka 9., Batizi Emese 10., Foky Réka 16.;

ÖTTUSA

TENISZ

DECATHLON KÉTTUSA MK FORDULÓK EREDMÉNYEI
Korosztálytól függetlenül minden versenyzőnk újoncoknak számít idén, akik számára ez az év egyértelműen a tanulás, a
tapasztalatszerzés éve. Ezt figyelembe véve, valamint az együtt eltöltött idő rövidségére tekintve néhány eredmény így is
kiemelkedő! Például: Kovács Enikő 7. helye az összetettben, Baranyai Zsófi és
Cser Dominik úszásban elért eredménye,
valamint Kovács Réka fiatal korát (7 éves)
meghazudtoló hozzáállása a nála két évvel
idősebbek között.
Eredmények:
II. forduló rendező: Csepel 2016. május 22.
U 10 korosztály leány (71 induló)
18. Kovács Enikő, 40. Kovács Réka

SZEGEDI ATTILA

U 11 korosztály leány (52 induló)
48. Szabó-Galiba Noémi
U 11 korosztály Fiú (59 induló)
34. Cser Dominik
U 12 korosztály Leány (55 induló)
35. Kazinczy Hegyes Ajsa
III. forduló – rendező: Fehérvár
2016. június 11.
U 10 korosztály leány (63 induló)
7. Kovács Enikő
36. Kovács Réka
U 11 korosztály leány (53 induló)
22. Baranyai Zsófi
U 12 korosztály leány (48 induló)
34. Kazinczy Hegyes Ajsa
HICSÁK ZSOLT

2016. július

MOLNÁR KITTI megszerezte első
budapest bajnoki címét egyéniben!
Kitti a tanévzárás előtt kéthetes edzőtáborban
vett részt, aminek része volt a leány 14 évesek korosztályában kettő felvezető verseny is.
Az első versenyen második helyezett lett.
A következő hétvégén már a képzeletbeli dobogó legfelső fokára állhatott. A jól sikerült
felkészülés után rekkenő hőségben vágott
neki a Budapest Bajnokság 32-es táblájának.
A második körben egy három órás mérkőzést
játszott, amin nagy akarattal és küzdeni tudással legyőzte ellenfelét, innentől a következő két mérkőzésen megállíthatatlan volt.
A döntőben 6/3, 6/0-ra nyert, ezzel megszerezte első egyéni bajnoki címét, amit párosban még egy harmadik helyezéssel egészített
ki.
MOLNÁR EDINA
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ATLÉTIKA

KEMPO

DIÁKOLIMPIAI ÉS BAJNOKI HELYEZÉSEK

ISMÉT ELSŐ HELYEN AZ SVSE KEMPÓSAI!

• Május végén Székesfehérvár adott otthont az Országos
Atlétikai Diákolimpia több próba döntőjének (60 m síkfutás,
kislabda hajítás, távolugrás és 4×100 m-es váltó) ahol a
megyei győztes – Menner Olívia, Szabó Enikő, Tábori Sára,
Osváth Jázmin, Vas Nóra és Sulyán Alexa – összeállítású
csapatunk, szoros küzdelemben a 9. helyet szerezte meg.

Az immáron IV. Csomád
Kupa Harcművészeti
Fesztivál 2016. 06.25-én
került megrendezésre,
négy ország (Szlovákia,
Románia, Oroszország és
Magyarország) 23 klubjából érkező 120 versenyző részvételével. A magas
színvonalú technikai és
küzdelmi számok méltán
emelik az egyre rangosabb versenyek sorába
rendezvényünket.
Összességében 16 arany,
21 ezüst és 12 bronz érem megnyerésének köszönhetően a
csapatok közötti versenyt is az SVSE nyerte. Köszönöm a
versenyzőknek és mindenkinek, aki hozzájárult, hogy ilyen
remek eredményt érhessünk el.
SENSEI VERÓK PÉTER

Leány csapatunk

Filep György Dominik négy
próbában (60 m síkfutás, kislabda hajítás, távolugrás és
600 m síkfutás) 671 pontot
szerezve, alig 10 ponttal elmaradva a harmadik helyezettől, a 8. helyen végzett.

Filep György Dominik

A Fabriczius József Általános Iskola legjobb helyezését az országos döntőn
Tóth Máté András érte el,
aki magasugrásban a kiváló 5. helyre „ugrotta fel”
magát!
• Még szintén májusban
rendezett Budapest gyermekversenyen Nagy Attila
kislabda hajításban (40.20 Tóth Máté András
m) kiváló dobással aranyérmet szerzett!
Ezüstérmet nyert Menner Olívia magasugrásban, míg Hargitai Bánk távolugrásban a 4., 300 m-es síkfutásban az 5. lett.
Varga Dóra 8. helyen futott be a 300 m-es síkfutásban és
szintén 8. lett Szabó Enikő magasugrásban.

AIKIDO

EGY CSEPP JAPÁN
A székkutasi tanyavilágban megbújó shinto kapu, Sensei Héjja
László budo mester tanyája, idestova már 30 éve Szent Iván éj
környékén megtelik harcművészekkel. A háromnapos félnomád
tábor során, ahol az edzések a szabad ég alatt folynak (éjjel és
nappal egyaránt) és a tusolás a nap által felmelegített hordóból
történik, több minden próbára teszi az aikidokákat. A tűző nap,
a forróság (vagy éppen egy vihar), a kemény edzések (idén az
aikido mellett kyokushin karate, brazil jitsu, judo, battodo és
taekwondo kapott helyet) és versenyek után a tábor zárásaként
megrendezett hajnali vizsgával is meg kell birkózniuk azoknak,
akik meg szeretnék szerezni következő övfokozatukat. Klubunkból (KIME Veresegyház) 3 ifjú harcos vállalta a mai fiatalok szemével zordnak tűnő körülményeket és közülük Cseri
Gergely sikeres, a vizsgabizottság elnöke által dicséretben
részesített, 4. kyus vizsgát tett.
PINTÉRNÉ GAZDAG ANETT
70/388-8716

• Június 24-én a Serdülő és Újonc Budapest Bajnokságon Vajkovics Ferenc 3000 m-es síkfutásban aranyérmes, Filep
György Dominik távolugrásban (505 cm) és 80 m-es gátfutásban (9.81) ezüstérmes, Tóth Máté András magasugrásban (150 cm) pedig bronzérmes helyezést ért el.
SZALMA RÓBERT
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ASZTALITENISZ

SZÉP CSAPAT- ÉS EGYÉNI SIKEREK A GALAXISOKNÁL
IGAZOLT ÚJONC ÉS SERDÜLŐ GYEREKEK
NYUGAT-MAGYARORSZÁGI TERÜLETI
PONTSZERZŐ VERSENYE – SIÓFOK
• U11-es leány kategóriában Letanóczki Dalma a 23 fős mezőnyben az első helyen végzett, és most először állt fel
MOATSZ által rendezett versenyen a dobogó legfelső fokára.
U13-ban (egyel idősebb korosztályban) pedig az 5-8. helyen
végzett, így pontszerzésével újra résztvevője lett az „újonc
20-ak” idei versenyének is!
• Cserey Bálint (volt GALAXIS versenyző) a BVSC színeiben
az U13-as kategóriában szerzett újabb ranglista pontokat, a
legjobb 8-ig eljutva, már csak egyetlen győzelemre volt a
dobogótól. Elindult párosban ahol BVSC-s csapattársával
szintén 5-8. helyen zárt.
•
NÉVNAPI KUPA PP CLUB TEREM – BUDAPEST
• Jó mérkőzések után Horváth Lóránt térhetett haza dobogós
helyezettként.
•
ÚJONCOK 20-AK SZEZONZÁRÓ VERSENY,
JÚNIUS 4-5. – NYÍRBÁTOR
• Ez a verseny az a 13 évesek ranglistájának első 25 versenyzőjét érinti. Első nap az 5 ötös csoportból az első kettő a
felsőtáblára, a második kettő a B táblára jut fel, az utolsók
számára pedig véget ér a verseny. Letanóczki Dalma a leány
13 évesek ranglistáján a 20. volt, ezért a versenyben maradásért is meg kellett harcolnia. Ez sikerült, miközben végeredményben két nap alapján a B táblán 2. helyen végzett,
azaz összességében a 12. helyen zárt – menet közben
legyőzve a ranglistán jóval előrébb álló versenyzőket, ami
igazi megkoronázása az elmúlt 5 hónap eredményeinek és
teljesítményének.
•
A 2015-2016-OS FELNŐTT
BUDAPAPEST BAJNOKSÁG EREDMÉNYEI
Nagyszerű évet zártak csapataink és alakult egy új is!

• A kerületi I. osztályban a Galaxis I. bronzérmet szerzett,
(Komáromi Tamás, Sztranyan János, Héregi László, Hiriczkó Ede és Letanóczki István)
• Kerület I. osztály másik csoportjában az újonc, idén feljutott
Galaxis II. 5. helyen zárt. (Bohus Pál, Molnár Gábor, Mókus
Miklós, Szuhanyik György, Vajda Zoltán)
• Kerület II. osztályban a Galaxis III. állhatott fel a dobogó harmadik fokára és felkerült szintén az I. osztályba, (Batizi Sándor, Deliagosz Achilles, Király. A. László, Sárosdi István,
Szántó Ernő, Drozd Péter, Papp László, Márton Márk,
Cserey Bálint)
• Megalakult a „Galaxis IV. Fortuna” felnőtt csapat, akik a jövő
évi Kerület II.o. csapatküzdelmeiben indulnak. (Bacsa
István, Cserey Zoltán, Horváth Lóránt, Papp László, Erős
Tibor, Héregi László tagokkal)
•
ÉVZÁRÓ VERSENY, 2016. JÚNIUS 12, DUNAKESZI
• Gyeskó Bernadett 3. helyen zárt a felnőtt hölgyek mezőnyében.
•
A GALAXIS VSE, ÉS A GALAXIS AK
SZEZONZÁRÓ BOGRÁCSGULYÁS PARTI, JÚNIUS 25.

Szikrázó napsütésben, nagyon jó hangulatban telt napon adták
át a Galaxis bajnokság dobogósainak kupa, érem és oklevél díjait.
FELNŐTTEK: 1. Papp László, 2. Bacsa István, 3. Szántó Ernő.
GYEREKEK: 1. Markó Csanád, 2. Markó Zsombor, 3. Ifj. Magyar Tibor
A legtöbbször edzésre járókat is értékes ajándékokkal jutalmazták. A felnőtteknél Király A. László, a gyerekeknél Leskó
Levente érdemelte ki a díjakat.
Gratulálunk minden Galaxis sporttársunknak ehhez a fantasztikus szezonhoz és köszönjük mindazoknak, akik közvetlenül és közvetve támogattak minket Veresegyház városon
belül és kívül!
LETANÓCZKI ISTVÁN
ELNÖK

Galaxis III. csapat

2016. július
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TÁNC SPORT • SWAY STE

Csodafiú

Fischer Mariann profi standard magyar
bajnok és férje, Belucz Zoltán többszörös
tíztánc magyar bajnok gyakorlatilag a
semmiből varázsoltak tánciskolát a helybéliek legnagyobb örömére. Már az első
beiratkozáskor kígyózó sorban álltak a
táncolni vágyók. A lelkesedés azóta sem
csökkent és a tánciskola egyre ontja a bajnokokat. Számos párosuk vezette már az
országos ranglistákat, emelték magasba
a kupát a Magyar Bajnokságokon és álltak a dobogó legfelsőbb fokán szerte Európában. „Bálint az egyik legígéretesebb
növendékünk. Minden külső és belső
adottsága arra determinálja, hogy táncos
legyen. Rögtön láttuk, ahogy az első tánclépéseit megtette nálunk. Sokat dolgozik,
kitartó, klassz fiú. Mindig, mindenhez
pozitívan áll hozzá, és nem csupán kimagaslóan tehetséges, de mindeközben alázatos és szerény is.” – meséli Fischer
Mariann.

Remek srác. Ez volt az első benyomásom,
amikor megismerkedtünk. Sudár termet,
erős, határozott kézfogás, égő kék szemek, ritkán tapasztalható, lenyűgöző udvariasság. A tizenhat éves fiatalember országos zongorabajnok, remek lovas, kiváló sportoló, gyönyörű grafikákat készít
és a tanulásban is jeleskedik, informatikából például előrehozott érettségit tett
és közben könnyedén zsebre vágta a sikeres angol nyelvvizsgát igazoló bizonyítványt. Egy valamihez nem volt csak
kedve Sulyán Bálintnak: a tánchoz. Édesanyja hathatós rábeszélésére nagy nehezen adta be a derekát. És láss csodát:
itt is helyt állt! Olyannyira, hogy most,
mindössze két és fél év versenytánc után Sulyán Bálint és edzője Fischer Mariann
már a Japán VB-re készülnek párjával, a
szegedi Bálint Nikolettel.
„Imádok táncolni, első perctől kezdve imádom a közvetlen, És Bálint táncol. Veresegyházon, Szegeden, körbe az országszeretetteljes hangulatot, a profizmust, ami a Sway Táncisko- ban, külföldön, tengeren innen és túl. Mesebeli történet.
lában körbevesz” – kezd lelkesen mesélni Bálint. „Minden e Csodafiú, sok sikert Nektek Japánban is!
GKT
körül forog az életemben. Szeged és Veres, illetve a két táncKUTYÁS SPORT
iskola között ingázunk a párommal, Nikivel. Hol én vagyok a
Forma Tánciskolában, hol ő itt, a Swayben. Mázlink van, remek tanárok edzenek mindkét helyen: Balogh Csongor és Fi- EGY ÚJABB FANTASZTIKUS EREDMÉNY
scher Mariann a standard, Magyari Róbert és Belucz Zoltán a Fanatic Dog Sports Team két párosa (Prenner Nóra és Neela /
latin edzőink. A legjobbak! De más remek tanárok is foglalkoz- Molnár Adrienn és Said) kijutott a július végén Franciaországnak velünk, a külföldiek közül az olasz mestert, Federico Filip- ban megrendezésre kerülő Agility Európa Bajnokságra a Maponét emelném ki. Nagyon feszített az időbeosztásunk, ki- gyarországot képviselő 16 maxi párosaként.
MOLNÁR ADRIENN • FANATIC DOG SPORTS TEAM
kapcsolódni csak ritkán fér bele, de nem bánom, ez az életem.
A barátaim, a szerelmem, és a húgom, Lilla is versenytáncosok, így legalább családias hangulat vesz körül, bárhol vagyunk. Niki, a partnerem egyben jó barátom, szövetségesem,
hiszen a sikereink, a kudarcaink és a küzdelmeink is közösek.
Ő már tizenegy éve táncol, óvodás kora óta táncosnő akar
lenni.”
A világbajnokságra való felkészülés az átlagosnál is több táncórát igényel a két fiatal számára. A nyári szünet óta gyakorlatilag egyfolytában gyakorolnak. Negyven ország legprofibb versenytáncosaival kell hamarosan összemérniük a tudásukat. Az
edzések Balogh Csongor Blackpool standard bajnok vezetésével
zajlanak Szegeden, a kimagasló eredményeiről és kiváló táncos
képzéséről híres Forma Tánciskolában. „Niki és Bálint mindössze fél éve táncolnak együtt, nagyon szép eredményeket érnek
el mindkét tánc nemben és óriási teljesítmény, hogy a Magyar
Táncszövetség döntése alapján máris két pár közül ők az egyik,
akik korosztályukban a Japán Standard Világbajnokságon hazánkat képviselik. Szorgalmas, tehetséges fiatalok. Öröm velük
dolgozni. Büszkék vagyunk Szalai Dénesre és Balla Petrára is,
ők a másik páros, akik Japánba utaznak és ők is a mi növendékeink, szintén rendkívül tehetséges páros.” – mondja Balogh
Csongor, a Forma Tánciskola igazgatója.
Pest megye legsikeresebb tánciskolája, a veresegyházi Sway is
rendkívülinek tartja növendéke és párja teljesítményét.
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KAJAK-KENU

MAJDNEM „BRONZ NAP”
A RÉGIÓS ESZKIMÓ
ÉS INDIÁN JÁTÉKOKON!
A VÉGÉN CSATTANT AZ OSTOR!
Nagy melegben tartották meg a kajak-kenusok ez évi Eszkimó és Indián játékait
június 25-26-án, Csepelen.

Bronzérmeseink

A tavaszi „Kolonics Központi” táborozásunk óta ismerős, kedvelt környezetben
versenyezhettünk két napon keresztül, vízen, szárazon, kajakban és kenuban egyaránt.
Ügyességi feladat, erőpróba, 800 m futás
és 1500 m evezés teljesítése volt a kitűzött
cél az U10- U13-as korosztályok számára.
Kadók Nikolett U13 K-1-es számában nyitotta a sort, és harmadik helyen ért célba.
Csak úgy Prehoda Hanga U12 MK-1-ben,
aki az erőgyakorlatban, húzódzkodásban
és az evezésben nyújtott kimagaslót, és ért
el harmadik helyet összetettben, mint Takács Eszter, aki egy másik futamban U 12
MK-1-ben külön indítva lett harmadik!
Az U12-es TC-4–es kenus csapatunk –
Reindl Erik, Kanyó Bálint, Kozma Levente és az abszolút újonc Halász Balázs,

járó bronzérem – ami meglepetésként hatott – némi vigaszt jelentett számukra.
Boga Zsuzsi is nagyon szépen teljesített,
akár bronzérem is lehetett volna egyéniben, ha a szabálytalankodó UTE-s ellenfele
„kiszorítósdi” trükkjét nem kellett volna
kivédenie. A finisben csodálatosan feljövő
Zsuzsinak sikerült elkerülnie a célbóján
kívüli befutást, de így centiméterekkel a
hetedik helyen érkezett be, érem nem járt
érte. Nagyot harcolt és okosan elkerülte a
versenyből való kizárást.
Veresi gyerekeink négy – kemény csatában megnyert – bronz érme alapján
„Bronz Nap”-ról beszélhetnénk Csepelen,
de hátra volt az utolsó számban, az U10
MK-1-esek mezőnyében Regenye Julika.
Neki a diákolimpián már jutott egy harmadik hely, de most szebb éremre vágyott. Tett is érte, a négyből három számban mutatta meg, hogy ő a legjobb! Olyan
fölénnyel evezett be a célba a futás után
rögtön teljesített 1500-m végén, amivel a
neves egyesületek (Dunakeszi, Multi SE,
MTK) edzőinek elismerését is kivívta!
A „végén csattan az ostor”, tartja a mondás. Az utolsó számban jó nagyot csattant,
most Veresegyházon is hallhatják.
Még egy örömhírt osztanék meg sportbarátainkkal. Helyezettjeink közül Regenye
Julika, Reindl Erik, Prehoda Hanga és

Regenye Julika

Kanyó Bálint a Veresegyház Város Sportbizottsága által meghirdetett „Élen a sportban élen a tanulásban” kitüntető elismerést vehették át az iskola évzáróján.
Rajtuk kívül többen lettek kitűnő tanulók
kajak-kenusaink közül, köztük Boga Zsuzsi is.
A versenyidőszak folytatódik. Következnek az edzőtáborok és az év komoly versenyei. Remélem a korábbiakhoz hasonló
fejlődést sikerül elérni, mert a távlati céljaink nagyon komolyak. Megvalósulásukhoz egyenletes fejlődés szükséges. A Vidék
Bajnokság választ fog adni, hogy hol tartunk ezen az úton.
FROHNER FERENC ELNÖK-EDZŐ

Veresegyház Város Önkormányzat, a Fabriczius József Általános Iskola
Alapítványával és Iskolaszékkel közösen

2016. SZEPTEMBER 3-ÁN (szombaton)
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TC-4-es kenus csapatunk

aki a lebetegedett Tóth Andris helyett, beugróként teljesített kiválóan – negyedik
helyen ért célba. Egy kicsit szomorúak voltak, mert a hónap elején, a diákolimpián
első helyet szereztek Sukorón – akkor még
Andrissal a hajóban. A negyedik helyért

Helyszíne: A MÉZESVÖLGYI ISKOLA LÉTESÍTMÉNYEI (Veresegyház, Mogyoródi út 5.)
Időpontja: 9.00–16.00 óráig folyamatosan • Belépés: DÍJTALAN!
A rendezvény keretében bemutatkoznak a Veresegyházon működő sportcsoportok,
ahol a sportágakat a látogatók kipróbálhatják, kérdéseket tehetnek fel közvetlenül
a sportcsoportok vezetőinek, edzőknek.
A JELENLEG ÉRVÉNYBEN LÉVŐ JOGSZABÁLYOK ALAPJÁN AZOK A TANULÓK,
AKIK IGAZOLTAN AZ ISKOLÁN KÍVÜL RENDSZERES SPORTTEVÉKENYSÉGET FOLYTATNAK,
FELMENTÉST KÉRHETNEK HETI KÉT KÖTELEZŐ TESTNEVELÉS ÓRA LÁTOGATÁSA ALÓL!
Az iskolai tankönyvosztáson mindenki szórólapot kap az eseménnyel kapcsolatban.
Várunk minden kedves érdeklődőt szeretettel!

2016. július
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INGATLAN- ÉS HITELKÖZVETÍTÉS

20/ 621 1616
smartingatlan.hu
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me
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specialiist

29óra/hét
2001-ben átadott , digitalizált veresegyházi telephelyünkön 17
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Hívja szakszervizünket!

06 30 522 1258
Mosógépek, mosogatógépek,
mikrók, elektromos tűzhelyek,
hűtőszekrények, fagyasztóládák
javításával foglalkozunk!
A meghibásodás jellegétől függően
helyszínen,
vagy szakműhelyünkben
végezzük el a javításokat.
Teljes megoldást biztosítunk,
a gépek szállítását
is megoldjuk.
Kedvező árakkal,
kiszállási díj nélkül dolgozunk
az elvégzett munkára
garanciát adunk!

Hibafelvétel: 06 30 522 1258

Boneker MBNK Kft.

KERÍTÉS–FESTÉK
CENTRUM

VERESEGYHÁZ SZADAI ÚT 17/B

(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
Heggesztett MADÁRHÁLÓ, CSIRKEHÁLÓ, VADHÁLÓ,
Átlátásgátló, Geotextília, Geoszövet, NÁDSZÖVET
Ágyásszegély 20 cm×2 m
Vadászkerítés 80 cm×2,5 m

1290 Ft
3190 Ft

SZÍN K EV ER ÉS
Gipszkarton 12,5
CD 3m
Szigetelőpaplan
Purhab 750
Flexibilis csemperagasztó
Hammer (rozsdára is kenhető) festék
Radiátor zománc Zorka

1195 Ft /db
610 Ft
5990 Ft
999 Ft
1720 Ft
2990 Ft
2690 Ft

Gipszkarton, Rigips, Széria, Styrobond, SW, Purhab, Sziloplast, Akril,
Üveg-, Kőzetgyapot, GV Nehézlemez, Dréncső, Drénlemez
Esztrichbeton, Falazó-, Vakolóhabarcs, Terméskő, Kőfugázó

Kivitelezői BÓNUSZ rendszer, TÖRZSVÁSÁRLÓI kedvezmények!

2016. július

Rugalmas és gyors kiszállítás!

37

2016_07_Layout 1 2016.07.07. 12:09 Page 38

Gondtalan Évek
WELLNESS OTTHONA

s

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

VARGA GYÓGYGOMBA

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

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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Fotó: VVTV

Júniusbant...
történ
enyei
Fotók: Leth

A trianoni békediktátum 96. évfordulójára emlékeztünk június 4-én,
a Nemzeti Összetartozás Napján a Margitán. Ünnepi beszédet mondott
Farkas Zsolt tanár, közreműködött a Cantemus Kórus, a Színskála Stúdió,
Pásztor Ildikó és a Katonai Hagyományőrző Egyesület.

45 éve alakult meg az Aranyeső Nyugdíjas Klub.
Az évforduló alkalmából rendezett ünnepségen
Dékány Jánosné, a klub vezetője elismerő
díszoklevelet vehetett át.

Az egészségügy területén dolgozókat köszöntötte Veresegyház
a Semmelweis-nap alkalmából.

Veresi nyár

