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Eltávozott szeretteinkre emlékeztünk
Veresegyház temetőiben is
Fotó: Nagy György

Ajánló
Eseménynaptár
november 12. szombat 19.00 óra
Cigánybál – Váci Mihály Művelődési Ház
•
november 12. szombat 18.00–23.00 óra
Családi Táncház – MOLDVAI TÁNCOK
Szabadidős és Gazdasági Innovációs Centrum
•
november 13. 16.00 óra
MOZART-EST a Szentlélek Templomban
Jótékonysági koncert az atyhai katolikus templom
felújítására a BUDAPESTI VONÓSOK előadásában
•
november 13. 18.00 óra
Orgonahangverseny a református templomban
a reformáció évfordulójának tiszteletére
Közreműködik: Szotyori Nagy Gábor orgonaművész
•
november 18. 18.00 óra
Picasso festőszemmel Márton László festőművész előadása
Kölcsey Ferenc Városi Könyvtár
•
november 20. – Veresi búcsú
•
november 21. (hétfő) 9.00 óra
MESÉLŐ MUZSIKA – a Gödöllő Consort hangversenye
Zenés állatmesék – A csudamadár, Holló Jankó
Váci Mihály Művelődési Ház
•
november 26. szombat 15.00 és 19.00 óra
Szabó Magda: TÜNDÉR LALA c. mesejátéka
a SZÍNSKÁLA Stúdió előadásában
Váci Mihály Művelődési Ház
•
november 26. 15.00 óra
Adventi készülődés a Szentlélek Templomban
•
december 2. 18.00 óra
Ridikül – Szabadidős és Gazdasági Innovációs Centrum
•
december 2. 18.00 óra
Horváth Lajos: Veresi pénzeskönyv könyvbemutató
Szabadidős és Gazdasági Innovációs Centrum
•
december 5-én 17.00 óra
Városi Mikulás – Veresegyház város főterén
•
december 10. 18.00 óra
Karácsonyi Muzsika a Cantemus Kórus és az
Árpádházi Szent Erzsébet Kórus közös hangversenye
Szentlélek Templom
•
december 11.
Kolompos Táncház és adventi készülődés
Váci Mihály Művelődési Ház
•
december 16.
Ghymes koncert – a Szentlélek Templomban
Jegyértékesítés: Fabriczius József Ált. Isk. titkárságán
•
december 16. 18.00 óra
Töttös Istvánné kortárs művészeti gyűjteménye
Udvarház Galéria
•
december 21.
Szerepelek Diákszínpad karácsonyi előadása
Szabadidős és Gazdasági Innovációs Centrum
•
december 22. 17.00–20.00 óra
Mindenki karácsonya – Veresegyház város főterén
•
december 29. 18.00–23.00 óra
Gyermek és felnőtt táncház
Szabadidős és Gazdasági Innovációs Centrum

november 19. 19 óra • Hajmeresztő (Vankó István-bérlet)
november 20. 19 óra • Hajmeresztő (Sejtes Vendel-bérlet)
november 23. 19 óra • Hajmeresztő (Dániel Kornél-bérlet)
november 25. 10 óra • Holle Anyó segít
(Veres 1szer volt, hol nem volt mesebérlet)
november 25. 14 óra • Holle Anyó segít
(Veres 2szer volt, hol nem volt mesebérlet)
december 2. 19 óra • Az egérfogó (bérletszünet)
december 9. 19 óra • Női furcsa pár (bérletszünet)
december 9. 20 óra • Vörös Attila-Jazzcraft (Joan Kávéháza)
december 18. 14 óra • Karácsonyi ének
december 18. 18 óra • Karácsonyi ének
december 20. 19 óra • Salamon király szorong (Kortárs bérlet)
december 30. 19 óra • Húzzad csak kivirágos virradatig!
•
JEGYIRODA:
Innovációs Centrum „B” recepció • (Veresegyház, Fő út 45-47.)
JEGYINFO: 70 371 7838 • veres1szinhaz.hu
facebook/veres1szinhaztarsulat
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A hónap témája

A vot tájházból: Kaptár
Az egykori Láng-féle ház, majd tájház (Fő út 95.) felújítása Nagy László építész tervei szerint és a város saját erejéből az elmúlt napokban befejeződött. A kivitelezés (Illés Zoltán és
csapata) színvonala magas, egyszerre hagyománytisztelő és korszerű. A cél most mindenekelőtt az, hogy az épület a mára fölhalmozódott helytörténeti emlékanyag szakszerű elhelyezésének és bemutatásának a bázisa legyen, de emellett élő-lélegző kis központ is, amely
rendezvényi kínálatával az itt élőket szolgálja. A tervezett színes tevékenységre utal a ház
új elnevezése is: KAPTÁR, azaz egyfajta méhkas, melyben a helyismereti munka mellett állandó a mozgás és zümmögés, s ahol közösségek élnek és teremtődnek.
Mint közismert, az L alakú épület késő középkori eredetű lakóház, melyet a 19. században
toldalékkal láttak el. A helyreállítással összesen hét helyiség hasznosítható, ehhez jön a
pince és a padlás. Mint a funkcionális alaprajz is mutatja, a belső kialakítással arra törekszünk, hogy a házba „minél több férjen bele”, vagyis a terek megfeleljenek a múzeumi
követelményeknek és emellett minél sokrétűbben legyenek használhatók. A házban először
a FOGADÓTÉRBE lépünk, innen nyílnak a korábbi lakóterekből kialakított közösségi- és
munkaterek. Az utcafront északi helyisége a KISGALÉRIA, az időszaki kiállítások és a
kisebb társas összejövetelek helyszíne. A másik utcafronti helyiség szolgál MÚZEUMIRODAKÉNT, ahol a műhelymunka folyik, s ahol a szükséges segédgyűjtemények (adattár,
könyvtár, fotóarchívum), illetve a szakmai munkához szükséges eszközök helyezhetők el.
A szoba szeparálható és innen lehet felmenni a padlástérbe, amely MÚZEUMI RAKTÁRKÉNT hasznosul. A Fogadótértől balra két terem összekapcsolásával alakítjuk ki a
KÉZMŰVES MŰHELYT, a kreatív tevékenységeknek helyet adó foglalkoztatót. A volt lakórész utáni helyiségben kaptak helyet a kívülről megközelíthető MOSDÓK. A hátsó traktus
két helyiségének összenyitásával viszonylag nagy KÖZÖSSÉGI TERET nyertünk, amely a
hagyományápoló kisközösségeknek adhat otthont. Szintén ők vehetik birtokba a hangulatos PINCÉT, amely a kedélyes társas élet helyszíne.
A sokrétű hasznosítás érdekében a KAPTÁR tereit statikus tájházi kiállítással nem kötjük
le, viszont élünk a korszerű múzeumi bemutatás eszközével, az ún. LÁTVÁNYTÁRI megoldással. A Kisgaléria, a Fogadótér és a Kézműves műhely északi falfelületeihez kapcsolt,
összességében mintegy 40 m2 hasznos felületű LÁTVÁNYTÁRBAN bemutathatóvá válnak
a településtörténeti emlékanyag válogatott darabjai (régészeti leletek, történeti és néprajzi
tárgyak, szakrális és művészeti alkotások), s mindezt a szabad falfelületekre tervezett ún.
KÉPESFALAK (térképek, ábrázolások, fotográfiák stb.) egészítik ki.
A KAPTÁR előreláthatólag a Váci Mihály Művelődési Ház filiájaként fog működni.
Felújításának befejezésével azonban még nem mondhatjuk, hogy működtetése startra kész:
részint a környezet (portál, udvar és kert) rendezése, részint pedig a ház berendezése még
előttünk álló és munkával, költségekkel járó feladat, akárcsak az üzemeltetés, melynek
feltételeit még meg kell teremtenünk.
VARGA KÁLMÁN

A tájházból lett Kaptár a Művelődési Ház részintézménye, egyben
a leendő városi múzeum „előképe”, amely aktív kiállításoknak,
kulturális eseményeknek és rendezvényeknek lesz a helyszíne,
bruttó 43,5 millió forintból újult
meg önkormányzati forrásból.
Az összeg nem tartalmazza az
épület ezután beszerzendő berendezési tárgyait. A termálfűtéses
ház kiállítótermei és rendezvényterei tökéletes összhangot alkotnak a külső terekkel.
Hasznos alapterülete 233,65 m2.

Fotó: Veréb

Fotó: Veréb

Fotó: Veréb

Fotó: Veréb
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Városfejlesztés
BERUHÁZÁSI HÍREK

KÖZVILÁGÍTÁS ÉS TERMÁLVEZETÉK FEJLESZTÉS,
PARKOLÓ RENDEZÉSEK ÉS OKOSTÁBLA
Októberben a közvilágítás és termálvezeték fejlesztések voltak fókuszban, miközben a beruházási szezon vége felé
közeledve már a jövő évi tervezések zajlanak gőzerővel. Aktuális beruházási híreinkről beszélgettünk CSERHÁTI FERENC
alpolgármesterrel és MEGYERI SÁNDORRAL, az önkormányzat Műszaki Osztályának vezetőjével.

KÖZVILÁGÍTÁSI
FEJLESZTÉSEK

TERMÁLVEZETÉK
FEJLESZTÉSEK

Három helyszínen is komoly fejlesztéseket
végeztetett el az önkormányzat október
folyamán. A Százszorszép utcában új fejlesztésként került kiépítésre a közvilágítás,
14 lámpaoszlop került elhelyezésre a hozzá
tartozó lámpatestekkel együtt, egyúttal a
világítás a modern, 40 W-os, úgynevezett
„nosztalgia” LED-es rendszerű, energiatakarékos lámpatestekkel került kivitelezésre.

A közvilágítási munkálatokhoz hasonlóan
itt is párhuzamosan több területen zajlottak fejlesztések. Elkészült a Lévai utcai
Mey Hungária üzemének bekötési átalakítása, modernizálása. A kapacitás növelését ez esetben a Mey új üzemcsarnokkal
történő bővítése tette elkerülhetetlenné.
A lámpás kereszteződésnél lévő orvosi
rendelő termálellátása leválasztásra került
a Fabriczius Iskolától, ugyanakkor bekötésre került a felújított Kaptár (volt tájház)
épülete a hálózatba. A három fejlesztés
összértéke 14,2 millió forint volt.

Fotó: Fári Fanni

Mindezekkel párhuzamosan zajlik egy
12 millió forintos beruházás az Újiskola
utcában, ahol a Búcsú téri kút irányából a
gerincvezeték kiépítése zajlik, ami az
EGYMI Iskola építése és az egyéb, az Újiskola utcába tervezett beruházások miatt
szükséges. Az EGYMI esetében egyébként
100 méter hosszú gerincvezetékről beszélhetünk, ami a helyi adottságok miatt főleg
kézi földmunkával kerül kivitelezésre.
A termálvezeték fejlesztések stratégiai
terve az, hogy a Misszió melletti kúttól kiinduló és a Fő útnál haladó fővezeték
összekötésre kerüljön a Búcsú téri kút fővezetékével, így téve lehetővé, hogy a két

Az Újiskola utcai termálvezeték kiépítése

A Százszorszép utca közvilágítása
A Lévai utcai „kis” GE-vel szemben elhelyezkedő közterületi parkolóban 17 lámpatest került felszerelésre, a 10 darab oszloppal átalakított oszloprendszerre. Így
megoldódott ennek az átlag felett használt
parkolónak az igényeknek megfelelő közvilágítása.
Összetett korszerűsítésre került sor a Petőfi téren. Az elektromos hálózat modernizációs átépítésének keretében hét magánlakás bekötése átépítésre került, miközben
a légkábeles hálózat a földbe lett elhelyezve, a távközlési hálózattal együtt. Mindezekkel a munkálatokkal párhuzamosan
megújult a tér közvilágítása is. 10 új nosztalgia lámpaoszloppal, „nosztalgia” LEDes lámpákkal a tér rangjához méltó díszes
közvilágítást kapott, amit kifejez majd az
adventi ünnepi díszkivilágítás is. A három
közvilágítási fejlesztés teljes költsége 8 millió forint volt.
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Fotó: Fári Fanni

A Petőfi téri elektromos hálózat korszerűsítése
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Fotó: Fári Fanni

Városfejlesztés
kút kapacitásával az igényeknek megfelelően el lehessen látni a környéken jelenleg is meglévő és a tervezett fejlesztések után jelentősen bővülő középületi
hálózatot.

SIKERES ÁTKÖTÉS
A KŐOLAJVEZETÉS ALATT
Mint arról múlt havi számunkban már beszámoltunk, a Tinódi utcában több ütemben kerül kiépítésre a csapadékvíz elvezető csatornahálózat. Ennek az építkezésnek talán leglátványosabb elemére került
sor, amikor is sikeresen átvezetésre került
a Barátság kőolajvezeték helyi szakasza
alatt a nagy szilárdságú kompozit védőcsővel az új csapadékvíz csatorna. Természetesen folyik tovább a jövő évre terveÚj okostáblák az iskoláknak
zett szakaszok engedélyezési eljárása, a
tervek szerint a rendszer jövő évi teljes
kiépülésével hosszú távon megoldja a nemzetközi INTERREG-pályázat keretéLigetek városrész csapadékelvezetését.
ben közvetlen brüsszeli pályázatot adott
be közösen a felvidéki Jolsva település és
Fotó: Önkormányzat
Veresegyház önkormányzata. Nyertes pályázat esetén megvalósulna a projektben
Jolsva Reduta épületének komplex felújítása, Veresegyházon pedig a Szent Erzsébet katolikus templom belső felújítása,
mely magában foglalja az orgona megtisztítását, audiovizuális eszközök, valamint
bútorzat beszerzését is. Így a templom
belsejében egy többcélú, kulturális programokra is felhasználható tér alakulna ki,
amely a régészeti eredmények bemutatására is lehetőséget adna.
A pályázat keretében a két település
szoros együttműködésén túl együttesen
szervezett kulturális programsorozatok is
megvalósulhatnak. A remélt támogatás
összege összesen 2,9 millió euró.
A Barátság kőolajvezeték keresztezése

Fotó: Fári Fanni

ÚJ OKOSTÁBLÁK
AZ ISKOLÁKNAK
Tovább folytatódott iskolai oktatásunk
eszközeinek korszerűsítése. Az iskola
alapítványát is támogatva 11 darab új digitális okostábla került megvásárlásra,
amelyekből tízet a Fabriczius Iskola, egyet
pedig a Zeneiskola kapott meg és került a
tantermekben beüzemelésre.

RENDEZETT PARKOLÓK
Rendezésre került a Mézesvölgyi Iskola
melletti és a Ráday utcai parkoló is. Mindkét helyen kőszórással is segítette az autósokat az önkormányzat a kulturált körülményű parkolásban. A fentiekhez képest kisebb volumenű beruházásként a
Gyermekliget iskola ivóvíz vezetéke és útalap szegélyezése is megújult még októberben.
KOVÁCS PÉTER

TERVEZÉSI SZAKASZBAN
A GIMNÁZIUM
ÉS A SPORTCSARNOK
Jó hírrel szolgálhatunk a közeljövő két legnagyobb beruházásával kapcsolatban is.
Tervezési szakaszban tart a leendő katolikus gimnázium épülete és a leendő sportcsarnok is. Sőt, ez utóbbi beruházás már a
szükséges engedélyezési folyamatnál tart,
ami a jelek szerint nem lesz akadálya a
remélt jövő évi beruházási kezdésnek.

SZLOVÁK-MAGYAR
EGYÜTTMŰKÖDÉS
KERETÉBEN ÚJULHAT MEG
A SZENT ERZSÉBET TEMPLOM
„A kultúra szárnyán, határok nélkül” INTERREG V-A Szlovákia-Magyarország-

Fabriczius József Általános Iskola parkolója
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Fotó: Fári Fanni
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Önkormányzat
VERESEGYHÁZ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK HATÁROZATAI
189/2016.(IX.28.) Kt. határozat:
1. A Képviselő-testület az államháztartásról szóló
2011. évi CXCV. törvény (a továbbiakban: Áht.)
97. § (2) bekezdése és az önkormányzat vagyonáról és a vagyonnal való gazdálkodás szabályairól szóló 13/2007. (XI.7.) ÖR számú
rendelete alapján jóváhagyja a KétSercli és Társai Kft. Bérlővel, valamint Hajek Péter Ptk. 6.
206. § szerinti hatályú tartozásátvállalóval kötendő megállapodást.
2. A Képviselő-testület felhatalmazza a Polgármestert a megállapodás aláírására, valamint az
Önkormányzat perben eljáró jogi képviselőjét
(Dr. Papp Dávid József egyéni ügyvéd) a Gödöllői Járásbíróságon 2.G.40.068/2016. ügyszámon folyamatban lévő perben perbeli egyezség
megkötésére, a bíróság egyezséget jóváhagyó
végzése hiányában a keresettől való elállásra.
190/2016.(IX.28.) Kt. határozat:
A Képviselő-testület a Váci Egyházmegye és Veresegyház Város Önkormányzata közötti – négyosztályos gimnázium alapítására vonatkozó – Együttműködési Megállapodást elfogadta.
191/2016.(IX.28.) Kt. határozat:
1. A Képviselő-testület hozzájárul a Veresegyház
belterület, 6 hrsz-ú, (természetben: Veresegyház, Újiskola utca 10.) kivett lakóház, udvar és
gazdasági épület megnevezésű, 719 m2 alapterületű ingatlan megvásárlásához Zsiga Veronika 1/1 tulajdonostól, összesen 32 000 000 Ft-ért.
2. A Képviselő-testület hozzájárul, hogy a teljes
vételár megfizetése a következő ütemezésben
történjen meg:
2016. szeptember 30-ig
10 M Ft
2017. szeptember 30-ig
15 M Ft
2018. május 31-ig
7 M Ft
Az idei évben kifizetendő vételárrész kifizetése
a 2016. évi tartalékkeret terhére történik meg.
192/2016.(IX.28.) Kt. határozat:
A Képviselő-testület Szabó Eszter Veresegyház,
Fácán u. 27. szám alatti lakos rendkívüli települési
támogatás elutasítása ügyében benyújtott fellebbezését elutasítja és jóváhagyja a bizottság által
meghozott 6.898-2/2016. számú, támogatást elutasító elsőfokú határozatát.
193/2016.(X.5.) Kt. határozat:
1. A Képviselő-testület hozzájárul a Veresegyház
belterület 1103/35 hrsz-ú, 1378 m2 területnagyságú és a Veresegyház belterület 1103/36 hrszú, 12 000 m2 területnagyságú, kivett beépítetlen
terület megnevezésű, tehermentes iparterületi
ingatlanok (természetben: Veresegyház, Hajó
utca) értékesítésére szolgáló pályázat kiírásához, meghívásos (zártkörű pályáztatás) eljárással. A Képviselő-testület a zártkörű pályázatra
az Ecomont Invest Zrt-t, a BLOGÉK Kft-t és a Dobos és Ivácson Építőmester Kft-t hívja fel ajánlattételre, az elfogadott pályázati kiírás alapján.
2. A Képviselő-testület elfogadja, hogy a pályázatokat értékelő munkacsoport tagjai: Pásztor
Béla polgármester, Nagy István, a Pénzügyi Bizottság elnöke, Tóth Sándor, az Ügyrendi, Jogi
és Közbiztonsági Bizottság elnöke) legyenek.
3. A Képviselő-testület tudomásul veszi, hogy az
értékelő munkacsoport véleménye alapján
megjelölt nyertest a benyújtási határidőt követő
első ülésén hirdeti ki.
194/2016.(X.13.) Kt. határozat:
A Képviselő-testület hozzájárul a Veresegyház belterület, 62 hrsz-ú, (természetben: Veresegyház, Fő
út 125.) kivett lakóház, udvar, gazdasági épület
megnevezésű, 2758 m2 alapterületű ingatlan csereszerződéssel történő megvásárlásához Czene
Józsefné 2/4, Czene Zoltán 1/2 és Czene Rita 1/2
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arányú tulajdonosoktól, összesen 50 000 000 Ft 202/2016.(X.25.) Kt. határozat:
értékben. Az idei költségvetést terhelő 24 MFt az 1. A Képviselő-testület a veresegyházi 8884 helyrajzi számon nyilvántartott ingatlant, mint heÖnkormányzat tulajdonát képező Veresegyház
lyi közterületet Csengettyű köznek nevezi el.
5785/131/A/18 hrsz-ú ingatlan csereszerződés
keretében történő értékesítésével történik meg, a 2. A Képviselő-testület felszólítja a Jegyzőt, hogy a
közterület elnevezését a közterület nevek nyilfennmaradó 26 M Ft értékkülönbözet kifizetése a
vántartásába jegyeztesse be, az elnevezéséről a
2017. évi költségvetést terheli majd.
helyben szokásos módon tájékoztassa a lakosságot illetve hivatalos úton értesítse az illetékes
195/2016.(X.25.) Kt. határozat:
katasztrófavédelmi, rendvédelmi, közlekedési
A Képviselő-testület kihirdeti a Veresegyház belés a Magyar Postát valamint a közüzemi szolterület 1103/35 hrsz-ú, 6662 m2 alapterületű és a
gáltatókat.
Veresegyház belterület 1103/36 hrsz-ú, 12 000 m2
alapterületű ingatlanok értékesítésére kiírt pályázat 3. A Képviselő-testület felhatalmazza a jegyzőt,
hogy az elnevezett közterülettel határos ingatnyerteseként az Ecomont Invest Zrt-t. A Képviselőlanokra (építési telkekre) megfelelő házszámotestület hozzájárul az Ecomont Invest Zrt-vel az inzást állapítson meg és bejegyzésüket a központi
gatlan adásvételi szerződés megkötéséhez.
címnyilvántartásba vezettesse át.
196/2016.(X.25.) Kt. határozat:
A Képviselő-testület elutasítja Szalontai Boldizsár 203/2016.(X.25.) Kt. határozat:
képviselő javaslatát, miszerint az Ecomont Invest 1. A Képviselő-testület az Országos Mentőszolgálat Alapítvány részére – az életmentéshez szükZrt. a Veresegyház 1103/35 és 1103/36 hrsz-ú inséges technikai háttér biztosítására – 200 000 Ft
gatlanok teljes vételárának kiegyenlítését követőtámogatást biztosít.
en jegyeztethet be hitelfelvétellel terhelt jelzá2. A támogatás kifizetése a költségvetés államházlogjogot az ingatlanokra.
tartáson kívüli működési támogatás előirányzatainak terhére történik.
197/2016.(X.25.) Kt. határozat:
A Képviselő-testület elutasítja Szalontai Boldizsár
képviselő javaslatát, miszerint az önkormányzat 204/2016.(X.25.) Kt. határozat:
10 évig nem vásárolhatja vissza az Ecomont In- A Képviselő-testület a lejárt határidejű határozavest Zrt-től a Veresegyház 1103/35 és 1103/36 tok végrehajtásáról szóló beszámolót elfogadta.
hrsz-ú ingatlanokat.
205/2016.(X.25.) Kt. határozat:
1. A Képviselő-testület 4 000 000 000 Ft összegű
198/2016.(X.25.) Kt. határozat:
hosszú lejáratú hitel felvételéről döntött az
A Képviselő-testület hozzájárul „településfejleszalábbi feltételekkel:
tési céllal” – a tervezett elkerülő út mellett véderFolyósítás ideje: Kormányzati elbírálást kövedő telepítése céljából – a Veresegyház külterület,
tően még 2016-ban. Futamidő: 10 év, 2 év tü065/166 hrsz-ú, gyümölcsös művelési ágú ingatrelmi idővel. Hitel célja: a Képviselő-testület
lan megvásárlásához Ujj Leventétől 300 Ft/m2,
által jóváhagyott városi fejlesztések közvetlen
összesen 264 600 Ft vételáron az egyéb termőés közvetett finanszírozása. Kamat és tőkefiföld, szántó vásárlás terhére.
zetés időpontja: minden év március 20. és
szeptember 20. Fedezet: a város költségvetési
199/2016.(X.25.) Kt. határozat:
bevételei 2017-2026 között. Biztosíték: ingatlan
A Képviselő-testület hozzájárul „településfejleszjelzálog.
tési céllal” – a tervezett elkerülő út mellett véder- 2. A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármesdő telepítése céljából – a Veresegyház külterület,
tert, hogy a 4 000 000 000 Ft összegű hosszú
065/48 hrsz-ú, gyümölcsös művelési ágú ingatlejáratú hitel biztosítása céljából Versegyház
lan megvásárlásához Szemerszki János JózsefnéVáros Önkormányzata nevében végleges ajánla2
től 300 Ft/m , összesen 90 300 Ft vételáron az
tot kérjen az alábbi pénzintézetektől: K & H
egyéb termőföld, szántó vásárlás terhére.
Bank Zrt., Sberbank Magyarország Zrt., TakarékBank Zrt.
200/2016.(X.25.) Kt. határozat:
Az ajánlatok benyújtásának határideje 2016.
A Képviselő-testület hozzájárul „településfejlesznovember 7.
tési céllal” – a temetőbővítéshez szükséges terület 3. A beérkezett ajánlatok elbírálását követően a
biztosítása érdekében – a Veresegyház külterület,
Képviselő testület dönt a nyertes ajánlat kivá0103/5 hrsz-ú, szántó művelési ágú ingatlan
lasztásáról.
megvásárlásához Gerlei Zoltánnétól 3000 Ft/m2,
összesen 4 425 000 Ft és a Veresegyház külterü- 206/2016.(X.25.) Kt. határozat:
let, 0103/11 hrsz-ú, szántó művelési ágú ingatlan 1. A projekt megnevezése: „A kultúra szárnyán,
megvásárlásához Gerlei Zoltánnétól 3000 Ft/m2,
határok nélkül”
összesen 102 000 Ft vételáron a 2016. évi tartalék- 2. A pályázati konstrukció: INTERREG V-A SZLOkeret terhére.
VÁKIA-MAGYARORSZÁG EGYÜTTMŰKÖDÉSI
PROGRAM
201/2016.(X.25.) Kt. határozat:
3. Az Önkormányzatra jutó támogatás összege:
1. A Képviselő-testület hozzájárul a Veresegyház
bruttó 599 307,5 Euró
külterület 0119/33 hrsz-ú, 15 038 m2 területnagy- 4. A tervezett fejlesztés a támogatás szempontjából elságú, kivett telephely megnevezésű, tehermentes
ismerhető bekerülési költsége: bruttó 630 850 Euró
iparterületi ingatlan (természetben: Veresegy- 5. Az önkormányzati saját erő számszerű összeház, Viczián utca) értékesítésére szolgáló páge: az önerő összege bruttó 31 542,5 Euró azaz
lyázat kiírásához, nyilvános pályázati eljárással.
bruttó 10 000 000 Ft amely önrészt, Veresegy2. A Képviselő-testület elfogadja, hogy a pályázaház Város Önkormányzatának 2017. évi költtokat értékelő munkacsoport tagjai: Pásztor
ségvetése terhére biztosítja.
Béla polgármester, Nagy István, a Pénzügyi Bi- 6. A Képviselő-testület támogatja a Veresegyházi
zottság elnöke, Tóth Sándor, az Ügyrendi, Jogi
Római Katolikus Egyházközséggel kötendő
és Közbiztonsági Bizottság elnöke legyenek.
Együttműködési Megállapodás megkötését a
3. A Képviselő-testület tudomásul veszi, hogy az
pályázati célok megvalósítása érdekében.
értékelő munkacsoport véleménye alapján 7. A Képviselő-testület támogatja a pályázaton
megjelölt nyertest a benyújtási határidőt követő
való részvételt és felhatalmazza a Polgármestert a szükséges dokumentumok aláírására.
első ülésén hirdeti ki.
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Önkormányzat
ÉRTESÍTÉS

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS
Veresegyház Város Önkormányzat 1/1 tulajdonát képező
Veresegyház külterület 0119/33 hrsz-ú
(Veresegyház, Viczián utca 0119/33 hrsz.)

IPARI INGATLAN
ÉRTÉKESÍTÉSÉRE
A PÁLYÁZAT TÁRGYÁT KÉPEZŐ INGATLAN ADATAI:
kivett telephely megnevezésű, 15 038 m2 területnagyságú,
összközműves ipari ingatlan.
A PÁLYÁZÓNAK AZ INGATLAN ÉRTÉKESÍTÉSE KAPCSÁN
VÁLLALT KÖTELEZETTSÉGEI:
• legalább az önkormányzat által megszabott minimál
értékesítési ár (5000 Ft/m2 +áfa), bruttó 95 491 300 Ft teljes
összegének megfizetése legkésőbb 2016. december 31-ig,
• az iparterületi ingatlan beépítésének vállalása, minél nagyobb
számú munkahelyteremtéssel együtt.
A BENYÚJTANDÓ PÁLYÁZAT KÖTELEZŐ TARTALMI ELEMEI:
• Pályázó a pályázatát az erre a célra szolgáló pályázati adatlapon nyújthatja be. (Az adatlap átvehető a Polgármesteri Hivatal, 2112 Veresegyház, Fő út 35. II. emelet 232. irodán.)
• Pályázó tegyen ajánlatot az ingatlan vételi árára és nyilatkozzon a beépítés vállalt határidejéről, valamint az újonnan biztosított munkahelyek számáról.
A PÁLYÁZATI AJÁNLATOK BEADÁSÁNAK
HELYE, MÓDJA ÉS IDEJE:
• A pályázat beadható: 2016. november 24. 12 óráig.
• A beadás helye: Polgármesteri Hivatal, 2112 Veresegyház, Fő
út 35. II. emelet 232. iroda.
• A pályázatot kizárólag személyesen lehet benyújtani zárt
borítékban. A borítékra az alábbi szöveget kell ráírni:
„Veresegyház 0119/33 hrsz-ú ipari ingatlan értékesítési pályázata”.
A PÁLYÁZATOK BONTÁSI IDEJE: 2016. november 24. 13 óra.

További információk:
Moldvay Miklós ingatlangazdálkodási főmunkatársnál:
06 28 588 648

NOVEMBER 20.

A Veresegyházi Polgármesteri Hivatal értesíti a lakosságot,
hogy városunkban a

TÜDŐSZŰRÉS

2016. november 21. hétfő
2016. november 22. kedd
2016. november 23. szerda
2016. november 24. csütörtök
2016. november 25. péntek
2016. november 28. hétfő
2016. november 29. kedd
2016. november 30. szerda
2016. december 1. csütörtök

12.40–18.00
8.00–13.45
12.40–18.00
8.00–13.45
8.00–13.45
12.40–18.00
8.00–13.45
12.40–18.00
8.00–13.45 lesz.

A VIZSGÁLAT HELYE:
Szabadidős és Gazdasági Innovációs Centrum konferenciaterme
Veresegyház, Fő út 45-47. II. emelet 312. szoba
IDŐPONTJA:

HÉTFŐ, SZERDA: 12.40–18.00 óráig
KEDD, CSÜTÖRTÖK, PÉNTEK: 8.00–13.45 óráig
KÉRJÜK A VIZSGÁLATRA HOZZA MAGÁVAL
A LAKCÍMET IGAZOLÓ HATÓSÁGI IGAZOLVÁNYÁT,
A TAJ-SZÁMOT IGAZOLÓ TB-KÁRTYÁJÁT,
ILLETVE HA VAN AZ ELŐZŐ ÉVI TÜDŐSZŰRŐ IGAZOLÁST.
A szűrővizsgálat 40 év feletti lakosoknak
évente egy alkalommal továbbra is ingyenes.
40 éves kor alatt, illetve munkahelyi alkalmassági vizsgálathoz
a vizsgálat díja 1700 Ft, mely az OEP által országosan elrendelt összeg.
A befizetés a szűrőállomáson (a helyszínen) kapható csekken történik.
A 14-18 év közötti gyermekek szűrése ingyenes, de beutaló, és szülői
beleegyező nyilatkozat szükséges. A törvény által kötelezettek,
illetve a 18 évnél idősebb tanulóknál, akiknek az oktatási törvény
ezt előírja, a vizsgálat természetesen ingyenes.
A TÜDŐSZŰRÉS AJÁNLOTT, PANASZ NÉLKÜL IS LEHET BETEG!
A vizsgálat alkalmas a TBC illetve sok más tüdőbetegség
időben történő felismerésére!
Kérjük a nyugdíjasokat és a munkájukat kötetlen munkaidőben
végzőket, hogy a tüdőszűrés zavartalan lebonyolítása érdekében
lehetőleg a délelőtti időpontokban keressék fel a tüdőszűrő állomást.

Veresegyház Városi Önkormányzat

Idősek Otthona
MOSODAI SEGÍTŐ – TAKARÍTÓ
munkakör betöltésére munkatársat keres

A KÖZALKALMAZOTTI JOGVISZONY IDŐTARTAMA:
határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony
FOGLALKOZTATÁS JELLEGE: részmunkaidő (6 órás)
ILLETMÉNY ÉS JUTTATÁSOK:
Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a közalkalmazottak
jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény és a 257/2000.
Kormányrendelet az 1992. évi XXXIII. törvény végrehajtásáról
rendelkezései az irányadók.
A munkakör betöltésével kapcsolatosan TOVÁBBI INFORMÁCIÓT
az intézmény vezetője nyújt, a 06 28 386 200, 06 20 428 5507-as
telefonszámon.
JELENTKEZÉSI HATÁRIDŐ: 2016. november 18.
A JELENTKEZÉS MÓDJA: Önéletrajz benyújtásával, személyesen
Veresegyház Városi Önkormányzat Idősek Otthona
(2112 Veresegyház, Fő út 106.).
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Október 6.

ARADI VÉRTANÚK NAPJA

Fotók: Ruzsovics Dorina

A nemzeti gyásznapon Kun Éva Aulich Lajos szobrának avatására került sor, az ünnep szónoka Farkas Zsolt tanár volt, a műsorban közreműködött
a Cantemus Kórus, a Veresi Ifjúsági Színház, a Fabriczius Iskola, Terék József és a Veresegyház Katonai Hagyományőrző Egyesület

A nyolcadik szobrot avattuk ma. Már van
mire visszatekinteni, ez is történelem. Ezért
álltam Önök elé, hogy az elmúlt nyolc évet
összegezzem és mindenki által ismert legyen a Vértanúk Ligetének múltja.
2008 októberében született a gondolat,
hogy az 1849-ben kivégzett aradi vértanúknak állítsunk méltó emlékhelyet Veresegyházon. Több hónapon át zajlott a hely kiválasztása, valamint az emlékhely tervének kidolgozása. Végül Módy Péter meggyőző szavainak köszönhetően került ide,
a Széchenyi domb oldalának tágas terére.
A tér adta lehetőségből, valamint az itt élő
művészek önzetlen felajánlásából nagy-ívű
terv bontakozott ki. Minden évben felavatjuk egy-egy aradi vértanú szobrát, a művészek közötti sorsoláson kialakított sorrend
szerint. Petneházi Gyöngyvér elkészítette a
kertészeti tervet, mely alapján beszereztük
az itt látható fákat. Majd a közadakozásból összegyűlt pénzből megrendeltük gróf
Batthyány Lajos szobrát.
Essék szó a támogatóinkról: az évek alatt
szerencsére több támogatónk is akadt.
Az első évben a JOBBIK helyi szervezete,
a Magyarok Világszövetségének helyi csoportja, a Veresegyház Jobb Jövőjéért Egyesület, továbbá sok magánember támogatta
a szobor elkészítését és Dinka József festette
ilyen szépre a zászlórudat.
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A második évtől kezdődően minden évben a város önkormányzata finanszírozta a
szobrok bronzöntését, illetve a köztéri elhelyezés engedélyezésének költségeit. Emellett
támogatta a Veresegyházi Nemzeti Társaskör, valamint pályázat útján az Emberi
Erőforrások Minisztériuma, a Veresegyház
Jobb Jövőjéért Egyesület, majd utóbb, a Fodor Gabriella „Szép Magyar Szó” Alapítvány.
Köztérre művészeti alkotást elhelyezni
csak a Képzőművészeti Lektorátus engedélyével lehetséges. Igen hosszasan kellett győzködnünk az első zsűri tagjait arról, hogy
milyen is lesz ez a liget 14-15 év múlva.
Számítógépen készült látványtervvel mutattuk be azt az időt, amikorra már minden
szobor itt áll és szépen megnőttek a fák is.
Nehezen fogadták el, hogy ez 15 éves folyamat. Az elmúlt nyolc év alatt többször változott a lektorátusi hivatal és az általuk
delegált zsűri is. Emiatt újból és újból bizonygatni kell, hogy ez a hosszú távú elképzelés
megvalósul, és hogy a végén ez a liget
egyedülálló emlékhely lesz Magyarországon.
Végére hagytam a művészeket, de csakis
azért, hogy erre minden itt lévő kedves
vendég emlékezzen. Hálámat és köszönetemet szeretném kifejezni az alkotóknak.
Mindaz, amit eddig elmondtam, nem valósulhatott volna meg, ha nincsenek Ők.
A Veresegyházon élő és alkotó művészek,

2016. november

akik ezt a feladatot szívesen vállalták, létre
hozva egy olyan közös alkotást, amelyhez
fogható nincs sehol.
Az alkotók között van keramikus, restaurátor, kőfaragó, szobrászművész és fafaragó is. Mindannyian elfogadták, hogy a
szobrokat bronzból kell készíteni, mert
tudták, hogy alkotói egyéniségük így is ott
marad a szobrokban.
Izgalmas emberekkel sikerült megismerkednem az elmúlt nyolc év alatt. A precíz –
tekintélyes Módy Péterrel, a vagány, nagy
munkabírású Horváth Pistivel, az apró részletekre is gondosan ügyelő Megyeri Lacival,
derűt és kedvességet sugárzó Veres Enéh- vel,
a megbízható és rendíthetetlen Konkoly
Gyurival, az erőt és stabilitást árasztó Ilés
Muszka Rudival és végül az idén az országosan és nemzetközileg is elismert Kun Évával, aki szerénységével, kedvességével és
közvetlenségével minden falat lebont, minden megilletődöttséget szétoszlat.
Ők azok, akik létrehozzák nekünk ezt a
nagyszerű helyet, minden köszönet és hála
megilleti Őket.
Bízom abban, hogy hat év múlva ugyanitt összegezhetem a teljes 15 év történéseit a
Vértanúk Ligetének teljes pompájában.
Köszönöm, hogy meghallgattak.
(CZELLER KAROLA
OKTÓBER 6-ÁN ELHANGZOTT BESZÉDE)

Október 23.
Az 1956-os forradalom és szabadságharc 60.
évfordulója alkalmából színpompás ünnepi
műsorral emlékezett a forradalom történéseire
Veresegyház. Pásztor Béla polgármester úr ünnepi gondolatai után a város művészeti csoportjai elevenítették meg a korabeli eseményeket, majd az 1956-os emlékműnél és Radics
Lajos, 56-os áldozat sírjánál is koszorúkkal és
mécsesgyújtással hajtottak fejet a tisztelgők a
forradalom hősei előtt. A délutáni órákban
Horváth Lajos történész mesélt személyes élményeiről és segített értelmezni 1956 jelentőségét a témakörben nyílt kiállítás megnyitóján.
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Fotók: Ruzsovics Dorina
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Közélet
KITÜNTETÉS

ISKOLASZÉK ÉS FABRICZIUS ALAPÍTVÁNY

TÖOSZ KITÜNTETÉS
A Települési Önkormányzatok Országos Szövetségének
(TÖOSZ) elnöksége sikeres önkormányzati vezetői tevékenységéért Köllner Ferenc-emlékdíjat adományozott
Pásztor Bélának, Veresegyház polgármesterének és Pergő
Margitnak, Berhida polgármesterének. A díjakat Schmidt
Jenő, a TÖOSZ elnöke adta át 2016. szeptember 30-án, a Belügyminisztérium már ványaulájában, a Helyi Önkormányzatok Napja alkalmából megrendezett ünnepi eseményen.
A TÖOSZ rangos elismerését, a Köllner Ferenc-emlékdíjat
önkormányzati vezetői tevékenysége, a szövetség szerepének, súlyának és rangjának erősítése, valamint az önkormányzatiság érdekében folyamatosan végzett következetes
tevékenysége elismeréséül adományozta Pásztor Bélának,
Veresegyház polgármesterének.
A Köllner Ferenc-emlékdíj jelenleg az önkormányzatok
érdekében tevékenykedők számára az egyik legmagasabb
szintű elismerésnek tekinthető, mellyel a TÖOSZ az 1999-ben
elhunyt alapító főtitkáráról emlékezik meg. (Forrás: TÖOSZ)
Schmidt Jenő, a TÖOSZ elnöke adta át a díjat Pásztor Bélának

ÚJ SZÁMÍTÓGÉPEK A FABRICZIUS JÓZSEF
ÁLTALÁNOS ISKOLÁBAN
Az iskolaszék, karöltve a Fabriczius Alapítvánnyal évek óta munkálkodik azon, hogy a Fabriczius József Általános iskola oktatási
eszközparkját fejlessze, vagy felújítsa. A 2016. január 30-án megrendezésre került jótékonysági bál bevételéből ezúttal 19 db korszerű
számítógépet vásároltunk meg 1 944 787 Ft értékben. A számítógépekkel a Fő úti iskola épületének egyik számítógépes termében teljes egészében kicseréltük a számítógépeket, így október 27-től már
az új gépeken történik az informatikai oktatás. A régi gépek áthelyezésre kerülnek hamarosan a Mézesvölgyi iskola kis géptermébe,
ahol még katódsugárcsöves monitorok és közel 15 éves, mára már
elavult operációs rendszerű gépek működtek eddig. Továbbra is
kiemelt célunk az informatikai terület fejlesztése, a diákok által
használt géppark megújítása, valamint a város által megvásárolt és
üzembe helyezett okostáblák mellé megfelelő hálózati infrastruktúra kialakítása a Mézesvölgyi iskola épületében.
Szeretném ezúton is megköszönni az alapítvány, illetve az iskola
támogatóinak, valamint a jótékonysági rendezvényen megjelenő
vendégeinknek eddigi támogatását!
Egyúttal meghívunk minden érdeklődőt a 25. jubileumi iskolabálba, mely 2017. január 28-án lesz a Mézesvölgyi iskola aulájában,
és reméljük, hogy további terveink is hasonló sikerekkel mihamarabb megvalósulhatnak!
NAGY GABRIELLA

CSIRIBIRI MÚZEUM

CÉLEGYENESBEN A CSIRIBIRI MÚZEUM TERVEZÉSE!
Június 4-én, a Csiribiri Szakmai Napon körvonalazódott először, hogy milyen is lehet
városunk egyszer megépülő modern múzeuma, a Csiribiri Játék és Gyerekmúzeum.
A Műegyetemen egész nyáron át folyt a
munka, és az előzetes tervek után Nagy Mercédesz Erika, Kiss Flóra és Szloboda Gergő
János – immár ötödéves diákok – elkészítették a múzeum véglegesnek mondható programtervét. (Vezetőtanáruk: Karácsony Tamás
egyetemi docens.) Végig kísérve a tervezés
folyamatát magam úgy látom, hogy alaposan
végig gondolt és friss szellemiségű tervek
születtek, amelyek amellett, hogy megfelelnek a különleges és izgalmas funkcióknak,
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méltóak városunk igényes és korszerű építészeti kultúrájához is.
Az elkészült tervek bemutatására a Műegyetem Középület-tervezési Tanszékével és
a diákok részvételével december 19-én 15
órakor kerül sor az Innovációs Centrum kamaratermében. A bemutatás után a célunk,
hogy olyan szakmai dokumentációt állítsunk össze, amely alkalmas lesz pályázati
és más források mozgósítására.
Meggyőződésem, hogy ez az egészen
egyedülálló és – ne szerénykedjünk – országos jelentőségű múzeumi elképzelés a céltámogatások elnyerésében sikerre számíthat.
VARGA KÁLMÁN

2016. november

Közélet
VERESEGYHÁZI POLGÁRŐRÖK

„A minőség fontsabb a mennyiségnél”
Udvariasak, mosolygósak, ugyanakkor mégis határozottak. Alig akad rendezvény,
aminek biztonságát ne segítenék. Önként, fizetség nélkül, elhivatottságból. Ők a
polgárőreink. Az egyesület aktuális helyzetéről beszélgettünk PETHŐ ATTILÁVAL,
a Veresegyházi Polgárőr Egyesület vezetőjével.

Mindenekelőtt engedje meg, hogy gratuláljak!
Magánemberként is kizárólag pozitív tapasztalataim vannak a polgárőreink munkájáról.
Köszönjük szépen, jól esnek az ilyen visszajelzések, hiszen sokszor kerülünk olyan szituációba, ami alapból szüli a konfliktust. Például
egy forgalomterelésnél érdekellentét van a lezárt útszakaszon áthaladni szándékozó autós
és a mi munkánk között. De ilyenkor is igyekszünk a lehető legudvariasabban, de határozottan kezelni a helyzetet, hiszen a lezárások,
terelések alapvetően mind a rendezvényen
résztvevők, mind a közlekedők biztonságát
szolgálják.
Mi dönti el egyébként, hogy milyen rendezvény biztosításában vesznek részt?
Kizárólag ott vagyunk jelen, ahol a rendező
igényli a segítségünket. Olyan persze van, hogy
adott esetben jelezzük a szerintünk szükséges
feladatokat, de ha ezzel a szervező nem ért
egyet, akkor ez mindig az ő felelőssége, mi
nem erőltetjük a részvételt. Ha van ránk igény,
akkor előzetes egyeztetés után az igényeket és
a lehetőségeket is figyelembe véve segítünk.
Politikai rendezvényen nem vagyunk jelen
soha, de a környéken lakók biztonságos mozgását segítjük, ha szükséges. Természetesen a
veresegyházi rendezvények jelentős része önkormányzati szervezés, ilyenkor erkölcsi kötelezettségünk is, hogy ott legyünk. Szerencsére
kiváló az együttműködésünk az önkormány-

zattal, az intézményekkel, a városőrséggel és a
rendőrséggel is. Mindig az adott rendezvény
jellege, biztosítási módja határozza meg a feladatunkat.
Mostanában változtak a büntetőjogi jogszabályok. Változott valamit a polgárőrök intézkedési jogköre is?
Csak annyiban, hogy ha jogszerűen lát el szolgálatot a polgárőr, akkor közfeladatot ellátó
személynek minősül, megilleti ez a típusú jogszabályi védelem. Ugyanakkor nem kezel személyes adatot, nem igazoltathat, és nem állíthat meg autókat. Viszont ha hivatalos személy
támogatójaként lép fel, például rendőrökkel
együtt egy rendezvényen, akkor a hivatalos személy felkérésére kaphat ilyen jogokat, például
forgalomterelésre. De mi nem kívánunk „rendőrösdit” játszani, a polgárőrökre vonatkozó
kereteken belül tevékenykedünk, autóink matricázásánál, ruháinknál is kerüljük az esetleges
összetéveszthetőséget. Nem is javasoljuk olyan
jelentkezőknek a polgárőrséget, akik gyerekkori „rendőrös” álmaikat szeretnék itt megvalósítani. Ezért inkább kevesebben legyünk, de
szakmailag, emberileg jól működő csapattagokkal. A minőség mindig fontosabb a mennyiségnél!
Rengeteg veresi rendezvény van egy évben,
hány taggal működik most az egyesület?
Valóban, Veresegyház ilyen szempontból átlag
feletti, az évi 100 körüli rendezvényszámával.

Ezt nem könnyű megoldani a jelenlegi 24 tagunkkal, az ideális talán 30-35 fő lenne. Bár a
24 fő kevés egy ilyen városnak, de nem mindenáron akarunk bővülni. Természetesen örülünk a lelkes jelentkezőknek, akiknek felvételéről pár próbaszolgálat után az őket a
munka és az együttműködés során megismerő
tagság gyűlése dönt. Nincs egyébként kötelezően vállalt óraszám, ezt nem tartanám szerencsésnek. Mindenki az idejének, életvitelének megfelelően önként, belső indíttatásból
vállal feladatot. Így a terhelés is nagy szórást
mutat a tagok között. Viszont, ha valaki elvállal
egy szolgálatot, akkor azt illik is teljesíteni
Mindezt társadalmi munkában.
Így van, itt nincs fizetés, de a szolgálat tényleges költségeit meg tudjuk téríteni és igyekszünk megfelelő technikát adni a kollégák alá.
Ez elsősorban annak köszönhető, hogy az
önkormányzattól a működésünkre évi 2,5 millió forintos támogatást kapunk. Ez az összeg
arra elég, hogy felelősségteljes gazdálkodással
az autóink, szolgálati telefonálásaink költségeit
fedezzük, egész napos rendezvényeknél némi
ellátmányt adjunk a kollégáknak. Szoktunk
időnként indulni az országos polgárőr pályázatokon is, néha nyerünk is pár százezer forintot, de tudjuk mi is és a pályázatot kiírók is,
hogy akár csak a környékünkön is nálunk sokkal rosszabb önkormányzati támogatással működő szervezetek vannak, így sokszor nem is
pályázunk, így etikus. Mi csak köszönettel tartozhatunk a helyi városvezetésnek ezért az
összegért, amiből mindig igyekszünk egy kicsit jobbá-szebbé válni, ahogy a város fejlődéséhez illik. Az elmúlt évben le tudtuk cserélni
költségigényes autóinkat újabbakra és most
éppen egy új formaruházatot szeretnénk beszerezni. De hangsúlyozom, ez az összeg csak
ésszerű gazdálkodással párosulva válik az
egyesület javára.
Kiegyensúlyozott, segítőkész, bizalomgerjesztő képet sugároznak polgárőreink a lakosság
felé. Sokat tréningeznek ezen?
Szó sincs róla! (Nevet) Természetesen korábbi rendőri munkámból adódó tapasztalataimat megosztom a kollégákkal, de alapvetően
összetartó, jó szellemű csapat vagyunk, ennyi
a titkunk. Ahogy a majálison felállított sátrunknál, vagy az évente egyszeri kirándulásunkon is láthatja, vidám, ám felelősségteljes
emberek a tagjaink. Akik tenni akarnak és
tudnak is mindannyiunk biztonságáért, nemcsak készen elvárják azt. Nagyon örülnénk további ilyen veresiek jelentkezésének e nemes
feladatra.
KOVÁCS PÉTER
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Szeretettel hívjuk és várjuk a

XV. VERESEGYHÁZI BETLEHEMI
ISTÁLLÓ RENDEZVÉNYEIRE!

2016. december 4–18.

DECEMBER 4. vasárnap a TÁJHÁZBAN (Kaptár)
10.00 Kenyérsütés és kézműves foglalkozások
15.30 A Betlehemi Istálló rendezvényeit megnyitja
Pásztor Béla polgármester
Betlehemi jászol kiállítás
a Szent Erzsébet templom kertjében
megnyitja Novák Lászlóné etnográfus
16.30 Karácsonyi Misztérium – a TÉR Színház előadása
a Szentlélek Templomban
Közreműködnek: a Veresegyházi Népdalkör és a Botorka
tánccsoport
DECEMBER 10. szombat a TÁJHÁZBAN
6.00 Disznóvágás
10.00 Kenyérsütés
10.00 Kézműves programok kicsiknek-nagyoknak
14.00 Karácsonyi népi énekek tanulása
15.00 Fotókiállítás az elmúlt évek Betlehemeiből
Karácsonyi képeslap kiállítás
A vendégeket Pásztor Béla köszönti,
a fotókat Mohai Imre mutatja be
16.00 a pincében Kucsma Kocsma
a Népi Együttes termében az eddig és az ezután
szereplőknek DISZNÓTOR
A Veresegyházi Hagyományőrző Népi Együttes
bemutatja az alkalomra felújított Veresegyházi
disznótor c. műsorát
Közreműködnek: a Veresegyházi Népdalkör, a Fabriczius
József Általános Iskola kórusa, a Regenyés Zenekar és a
Hagyományőrző Népi Együttes

KARÁCSONYI GYŰJTÉS
A Veresegyház Kistérség ESÉLY Szociális Alapellátási
Központ Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálata idén is
karácsonyi gyűjtést szervez
a hátrányos helyzetben élő gyermekek számára.
Elsősorban

SZÍNES CERUZÁT ÉS FILCKÉSZLETET
várunk, hogy karácsonyi ajándékcsomagjainkat bővíthessük
az Önök jó szándékával, szeretetével is.
Amennyiben szívesen hozzájárulna
a gyermekek meglepetéséhez, hozza el adományát
a település Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálatához,
az arra kijelölt gyűjtődobozba

DECEMBER 17. szombat
10.00 Menjünk Betlehembe!
Művészeti csoportok betlehemi hívogatója
a Veresi Piacon
Közreműködnek: a Veresegyházi Hagyományőrző Népi
Együttes, a Veresegyházi Népdalkör, a Veresegyház Katonai Hagyományőrző Egyesület, a szadai Czibere Együttes, a galgamácsai, a vácrátóti, a csomádi, őrbottyáni
népi művészeti csoportok, a Gödöllői Táncegyüttes és a
fóti népművészeti középiskola
DECEMBER 18. vasárnap
13.00 Zarándoklat a templomainkhoz
14.00 Betlehemi istálló megáldása
Polgármesteri köszöntő
A délutáni műsor szereplői: Kéz a kézben Óvoda, a Fabricius Általános Iskola diákjai, a Botorka néptánccsoport,
a Veresegyházi Hagyományőrző Népi Együttes, a Veresegyházi Népdalkör, a Veresegyház Katonai Hagyományőrző Egyesület, a szadai Czibere Együttes, a galgamácsai,
a vácrátóti, a csomádi népi művészeti csoportok, a Gödölői Táncegyüttes és a fóti népművészeti középiskola,
az őrbottyáni Csendítő Együttes
17. 30 SokKos zenekar karácsonyi koncertje
A rendezvény szervezői:
Agora Kör, a Veresegyházi Hagyományőrző Népi Együttes
és a Váci Mihály Művelődési Ház

veresibetlehem@gmail.com
12

2016. november

ERDŐKERTES – 2113 Erdőkertes, Fő út 51.
VERESEGYHÁZ – 2112 Veresegyház, Fő út 108.

2016. december 7-ig.
Támogatásukat köszönjük!
Családsegítő Szolgálat dolgozói

Közélet

Megújuló evangélikus templom
Látványos fázisához érkezett a több ütemben megszépülő evangélikus templom felújítása Veresegyházon. Az 1928-ban épült és neogótikus elemeket is magán viselő, jelenleg
felállványozott, szép kis templomban beszélgettünk a munkálatokról Albert Gábor
lelkésszel és Bende Károly presbiterrel.

Fotó: Veréb

Bende Károly és Albert Gábor

Fotó: Veréb

Kevesen ismerik a városban ezt a kis templomot, pedig építési koránál korábbra mutató
stílusjegyei miatt mindenképpen egyik éke Veresegyháznak.
Albert Gábor: Ez így van, ennek több oka is van.
Egyrészt kis gyülekezet vagyunk, amely Gödöllő
leánygyülekezeteként működik 1936-tól, jelenleg
Gödöllővel együtt mintegy félszáz aktív taggal.
Másrészt a templom eddigi leromlott állapota sem
tette lehetővé, hogy a nagyközönség számára nyitottabbá tegyük programokkal. Ugyanakkor a
városban a népszámlálási adatok alapján 250, a
városlétszám alapján feltételezhetően 400 evangélikus vallású lélekkel számolhatunk, ami indokolja az épület szépségén túl is a felújítást.
Mit takar pontosan ez a felújítás?
Bende Károly: Teljes felújítást, amit több ütem-

MÚLTIDÉZŐ

ben tudunk végrehajtani. Első ütemben a külső, majd a másodikban a belső tér újul meg.
Ugyanakkor a beázás megszüntetése volt a
legfontosabb. Szakértői vizsgálat alapján derült
ki, hogy a szarufák mellett a fa födém gerendáinak egy része is korhadt, ezért a tetőszerkezet
teljes cseréje vált szükségessé. A palatető helyett cserépfedés kerül a templomra, az ereszdeszkák cserélésre, festésre kerülnek, a bádogozások újak lesznek, és a villámvédelem is
megújul, a teljes külső festéssel együtt. Az új
keresztben pedig elhelyezünk egy időkapszulát
is a felújítást dokumentálva a jövőnek. Második
ütemben tervezzük jövő évben a belső munkákat elvégezni. Az üvegablakok művészi cseréjén és védelmén, a teljes belső festésen, a csillár felújításán, az elektromos hálózat korszeSZABÓNÉ VANK ERZSÉBET GYŰJTEMÉNYÉBŐL

Halottas fogat
a régi halottas ház
előtt, ami a mai
Tompa utcában volt
(1960)

2016. november

rűsítésén (Még az 1928-as van az épületben! –
K.P.), és a fűtés megújításán túl ide tartozik az
oltárkép restaurálása is, amire restaurátori
szakvéleményt kértünk. Szerencsés esetben az
1871-ben készült képen nem okozott súlyos
kárt a ráfolyt esővíz.
Mindez nem kis költséget jelenthet.
Bende Károly: Tiszta szívvel köszönjük a város
nagylelkű támogatását, ami elengedhetetlen volt
hozzá. Az önkormányzat tizennyolc millió forinttal támogatta a munkálatokat, így a hívek által
összegyűjtött összeggel együtt csak a külső megújulás 20 millió forintot tesz ki. Nagyságrendileg
ennyibe fog kerülni a belső tér is jövőre, amihez
reméljük az országos egyház segítségét is.
A templomot hangulatos kert veszi körül, amely a város szívében közösségi térré is válhatna. Ilyesmire gondoltak?
Albert Gábor: Természetesen gondolkodunk
ebben is. A kert eddigi gazosabb jellege ezt nem
tette lehetővé, de elképzelhető a kert megújítása
után ilyen „kinyitás” is, miközben a modern kor
is megköveteli például egy parkoló létesítését.
Veresegyházon legendás az egyházak közötti
összetartás. Kapnak segítséget a testvéregyházaktól?
Albert Gábor: Természetesen, ahogy mi is segítettük például az új katolikus templom építését, úgy mi is számíthatunk minden téren a
segítségükre. Kis gyülekezet vagyunk, de aktív
részei a város életének. Az 55-60 istentiszteletünkön túl minden évben részt veszünk az
ökumenikus imahéten és más ökumenikus
városi eseményeken. Ilyenkor egymás templomaiban is szolgálunk, nagy öröm lesz megújult
templomunkban köszönteni minden kedves
barátunkat és érdeklődőt.
Mikor láthatja a megszépült templomot a
város lakossága?
Albert Gábor: December 3-án, 15 órakor lesz a
külső munkák ünnepélyes befejezése. Ide szeretettel várunk mindenkit, ahogy 2017-ben, a
belső tér felújítása után is, amikor Isten segítségével befejeződik a templom teljes megújulása.
KOVÁCS PÉTER
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VALLÁSHÁBORÚ A JUHOS-KÖZBEN
A magyar embernek szokása, hogy nagytáj névadáskor a folyók
nevéből képez földrajzi neveket. Ilyen a régi történeti Etelköz, a
Bodrog-köz, a Takta-köz és a Rába-köz.
No, de hol fekszik a Juhos-köz? Juhos folyó tudtunkkal nem létezik. És mégis van (volt) Juhos-köz az ég alatt. Nagyságra nem vetekszik az előző közökkel, de fontosságra megközelíti azokat. A veresegyházi legelső községháza és Lővy-fatelep mögött szerénykedett
egykor a katolikus iskola, melyről az Újiskola utca kapta a nevét.
Ebből nyílott, nyílik egy keresztutca, mely összeköti a Mogyoródi
úttal. Ennek a sötét történetű utcácskának hivatalos neve jelenleg
sincs, pedig mély értelmű és kihatású dolgok történtek benne hajdanán. De mivel a sarkon a Juhosék laktak, mi Juhos-köznek tituláltuk. Jelentőségét tekintve, csak meg kellett nevezni valahogy.
Akkoriban, amikorról beszélek, kizárólag azért, hogy a nagy
horderejű és mindmáig felfedetlen, titokban tartott események a
hallgatás következtében veszendőbe ne menjenek, két felekezetű
volt a veresegyházi iskoláztatás, már évszázadok óta.
A református iskola, melynek jelentékenységét történetünk
elbeszélése alkalmával nem lehet eléggé hangsúlyozni, a Juhosköz Mogyoródi úti torkolatával szemben volt található, a református templom mellett. Ilyen formán a cikkünk megírásának végére
kellő méltatást kapott Juhos-köz ha akartuk volna, összekötő
csatorna is lehetett volna két világideológia partjai között. De nem!
Elválasztó, „terra incognita” ismeretlen föld és útvesztő hírében
állt, amelyen áthaladni vad vidék jellege miatt, csak csoportosan
összeszövetkezve lehetett és volt bátorságos. Karaván járta föld.
Nekünk, katolikusoknak, nem volt tanácsos a Mogyoródi útig
eljutni a Juhos-közben és nekik, reformátusoknak óvakodniuk kellett a Juhos-köz megszállásától az Újiskola utcáig. Sok kék folttól
menekültünk meg mind a két félen, ha ezt a szó nélkül kialakult
rendtartást a béke érdekében betartottuk a felekezeti sulikban.
De benne volt a levegőben az elközelgő harc, a vallásháború a
Juhos-közben is. Nem lehetett kibírni, hogy szándékosan összekeverjenek bennünket, mikor mi különbek voltunk a másiknál. És
a másik fél silányabb tőlünk. Már a megjelenésük is felháborító

volt nyolc-tízéves korunkban. Hát, még mi lesz később! Gondoltuk előre. Ők fognak nekünk dirigálni?! Na, neee!
A pisztolylövések, akár Szarajevóban, akkor dördültek el,
amikor államosították a felekezeti iskolákat és az ő osztályaikkal
még helyet is kellett cserélnünk. Mi mentünk az ő helyükre. Elborzasztó volt már ez önmagában is. Megtermett a kiáltás: Lóformátusok! Erre mindjárt ütni kezdtek. Nem értettem, mi a baj,
hiszen szerettem a lovakat. De, ha ezért ütleg jár, akkor azt komolyan kell venni. Rejtett értelme szerint biztosan sértés.
Hallom ám, hogy katalinkák! Óriási sértésnek hangzott. Mindjárt
ütöttünk is, mert a tornaórán összekeverve voltunk. Természetesen
tanítóink szétszedtek minket. Más hely után kellett néznünk, ahol becsülettel, férfi módra ezt az elviselhetetlen sértést megtorolhatjuk. Ezt
sem értettem egészen. Hiszen a katalinka a katicabogarat idézte fel bennem, ami kedves és védendő bogár volt a szemünkben. De hát, ha sértés,
akkor sértés a javából. Ha ütni kell, akkor ütni kell gondolkodás nélkül.
Csatatérnek ott volt a Juhos-köz, amelyet bokorsor takart el az iskola udvarától, aminek szakadozott volt a kerítése. A vallásháború, nyugodtan
nevezhetjük annak, egyre inkább kibontakozott a Juhos-közben.
A csatakiáltások egyre hangosabbak lettek. Berekedt torkokból
szólt a Katalinka! és a Lóformátus! Kék, zöld, barna stb. foltokkal
tértünk haza délutánonként. Benne volt a levegőben. Gondolom,
a szülők panaszkodtak, mindegyik a másikra. Egyre sűrűbben jelentek meg tanítóink a bokorsor takarásában ököllel, rúgással folytatott hitvitáinkat csillapítandó. Ilyenkor mi rögtön sétára fogtuk a
dolgot, mutatva, hogy semmi sem történt. De, amikor pedagógusaink látóköréből kikerültünk, azonnal folytatódott a bunyó. Úgy
emlékszem, egy-két év alatt vége volt.
Most először mertem feltárni a történettudomány eszközeivel e
hősi, de nehéz időszak titokban tartott eseményeit. Az utolsó hírmondók között, úgy is, mint résztvevő, tanú, nem szeretném,
hogy elfelejtődne ennek a vallási küzdelemnek az emléke. Veresegyház város gazdag történelmének egyik fényes szakasza hadd
öröklődjék tovább az eljövendő nemzedékekre.
HORVÁTH LAJOS (KATALINKA)

KITÜNTETÉS

NEW YORKTÓL ODESSZÁIG
New York után
újabb szép sikert
aratott Horváth Lajos
Kárpátalja postatörténete
a kezdetektől 2014-ig című monográfiája.
A III. Nemzetközi Filatéliai Kiállítás
ODESSZAFILEKSZ-2016 elnevezésű rendezvényen aranyozott ezüst diplomát
szerzett. És mellé az ukrajnai Odessza
városának kitüntetését
A Munkácsi Bélyeggyűjtő Társaság,
melynek Horváth Lajos is tagja,
elnöke Budkevics Gennadij, elnökségi tagja,
Zemkó Tibor és munkácsi filatélisták
a kitüntetéssel.
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LISZNYAY SZABÓ GÁBOR ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI ISKOLA

ZENEISKOLAI HÍREK

OKTÓBER VÉGÉRE IGAZI LENDÜLETBE KERÜLT A TANÉV!
Az eltelt közel két hónapban máris több esemény színesítette a hétköznapok egyformaságát. Növendékeink és tanáraink számos helyszínen és alkalomból is felléptek: kiállításmegnyitók, Zene Világnapi koncert, melyen a Fabriczius József Általános Iskola ének tagozatos osztályain kívül,
ebben a tanévben először az Egységes Gyógypedagógiai
Módszertani Intézmény (EGYMI) tanulói is részt vettek. A
Simándy József Emléktábla avatásán Fritschéné Ambrus
Gabriella és Kutas Dominika tanárnők szerepeltek, a Népművelők napján Vörös Attila, Zán András és Licsák Attila
tanár urak játszottak.
Az őszi szünetet követő héten Veres Rebeka zongorista növendékünk részt vesz a Farkas Ferenc Zongoraversenyen a
dunakeszi zeneiskolában. A fellépéshez sok sikert kívánunk!
November 23-án a fóti és veresegyházi zeneiskola zongora tanszakának tanárai és növendékei közös programja kerül megrendezésre a fóti zeneiskola csomádi kihelyezett tagozatán.
November 24-én 17.30 órától a tanév I. vegyes tanszaki
hangversenyén a legtöbb hangszercsoport színes műsorszámokkal képviselteti magát.
November 29-én 18 órától az ének tanszak hangversenyén
népszerű dalok és musical részletek hangzanak el a zeneiskola nagytermében.
December 5-én 17 órától Mikulás-váró koncerttel hívogatjuk, várjuk a Mikulást a zeneiskola növendékeinek közreműködésével, a zeneiskola nagytermében.
December 14-én 18 órától tartjuk iskolánk Karácsonyi Hangversenyét, a Szentlélek Templomban melyre tanáraink, több
éve nálunk tanuló, nagyobb növendékeink, valamint kamarazenei csoportjaink produkcióival készülünk.
Szeretettel várjuk városunk érdeklődő lakosait!
BACSA GABRIELLA IGAZGATÓ HELYETTES

Veresi Társasjáték Klub
Idén októberben megalakult a Veresi Társasjáték Klub. A szervezőt, Boruzs Krisztinát kértük, meséljen erről a klubról.
„Városi rendezvényekre vittünk ki társasjátékokat, ahol nagy
örömmel játszottak gyerekek, felnőttek egyaránt. Itt fogalmazódott meg a gondolat, hogy jó lenne egy hely, ahol rendszeresen lehetne találkozni, játszani. Ez a Művelődési Ház
segítségével most megvalósult, köszönet érte! Több mint 30
társasjátékkal (Bővülő kínálat!) várjuk az érdeklődőket, ezek
könnyű, illetve közepes nehézségű logikai, stratégiai, ügyességi játékok, melyek könnyen megtanulhatóak. Várunk minden fiatalt és főleg felnőttet, aki szeretne új társasokat megismerni, új barátokat találni, beszélgetni.
Ha érkezéskor bemondod a novemberi titkos jelszót
(S_V_NY_ C_K_R), akkor ajándékot kapsz!!
Minden pénteken 17–21 óráig
szeretettel várunk
az Innovációs Központban,
a második emeleten!”

Legyetek Ti a Föld megmentői!
KÓDORGÓK

– INTERAKTÍV KALANDJÁTÉK
A VERESEGYHÁZI MEDVEOTTHONBAN

A Veresegyházi Medveotthon megújulásának részeként nyár közepétől az
Intézmény állandó programeleme a
KÓDORGÓK telefonos kalandjáték,
ami még izgalmasabbá teszi az állatkerti barangolást. A játékosoknak a
medvék és farkasok kifutói közt, valamint az Élményporta
területén elhelyezett QR kód táblákat kell felkutatniuk. Ezek
mögé egy izgalmas kalandtörténet és néhány érdekes fejtörő
van telepítve, melyek megoldása feltétele a továbbhaladásnak
és a célba érkezésnek.
Az okostelefonok terjedésének köszönhetően a KÓDORGÓK képes ötvözni a számítógépes játékok izgalmát a mozgás örömével.
A játék fejlesztésével az volt a célunk, hogy játékos formában,
élményhez kapcsolva tudjunk ismereteket átadni, valamint, hogy
kicsalogassuk a családokat, a fiatalokat a négy fal közül, és tartalmas szórakozási lehetőséget biztosítsunk a számukra. Folyamatosan szervezünk új játékhelyszíneket, melyekről az érdeklődőket a weboldalunkon naprakészen tájékoztatjuk.
A Medveotthon területén működő játék a hely szelleméhez
igazodva egy környezettudatos szemlélet kialakítását célzó kalandtörténet, amelyben üzenet ékezik a jövőből, ahol Őrzőket
toboroznak a bolygó megmentéséhez. A játékosoknak különböző képességeket kell megszerezniük az izgalmas küldetés
során. A küldetés teljesítéséhez semmi másra nincs szükség,
csak kalandvágyra, egy kis furfangra és egy okostelefonra.
A játék kialakítása során figyeltünk arra, hogy mindenkinek legyen sikerélménye, ezért beépítettünk egy segítség funkciót is
arra az esetre, ha valaki elakadna.
A küldetést sikeresen teljesítők a játék végén oklevelet kapnak, amit a közösségi oldalukon megoszthatnak a barátaikkal
és az ismerőseikkel, és ami a tervek szerint kedvezmények
igénybevételére is feljogosítja majd őket a Medveotthon hamarosan megnyíló ajándékboltjában.
A játék egy webes alkalmazás, ami azt jelenti, hogy nem kell
előzetesen letölteni, nem foglal le tárhelyet a telefonon, továbbá ingyenes, a belépőjegy ára magában foglalja a kalandban
való részvétel lehetőségét.
Az állatok világnapja alkalmából a helyszínre kitelepülve
apró ajándékokat osztottunk a játék résztvevőinek. Az izgalmas programoknak és a szép időnek köszönhetően sokan látogattak ki az október 9-i rendezvényre és sokan tették próbára magukat a kalandjátékunkban. Szeretnénk a Medveotthonnal kialakított együttműködést a jövőben tovább bővíteni.
Tervezzük, hogy a jeles napok köré szervezett nagyobb rendezvényeikhez egy-egy témakört feldolgozó új játékkal csatlakozunk, melyekre várjuk a kalandra vágyó családokat, céges
vagy iskolai csapatokat, baráti társaságokat.
A Medveotthon jövő évi első nagy eseménye a februári „A medvének mindig igaza van” rendezvény lesz, majd következik a húsvét, a pünkösd és persze a Mézes Mackó Fesztivál. A részletes
programokról a medveotthon.hu weboldalon lehet majd tájékozódni.
CSERI KRISZTINA
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Amerikai anzix I.
Az elmúlt időszakban három hetet volt szerencsém eltölteni az Újvilágban.
A Nagy Alma, New York szívében laktam, ahonnan nagyon könnyű eljutni a
legismertebb és leglátogatottabb helyekre.
A metróhálózat remek, az állomások kevésbé. A kocsik zajosak, kicsit szemetesek
is, az állomások levegője jellegzetesen fülledt, de a vonatok pontosak és a nagy forgalom ellenére látszik a metropolis rendje,
logikája. Gyakran száll be alamizsnát kéregető nincstelen, vagy harsány hangon protestáló térítő. A jelenetük egyetlen állomásnyira van hitelesítve, mert a következő
megállónál máris másik kupéban kezdik
újra mondókájukat. De látni magányos
muzsikust, vagy lemezminőségű produkcióval fellépő spirituálét éneklő bandát. Az
utasok alig néznek fel a telefonjaikból, fülükben a vékony drót, izolált világot teremtenek maguknak pár tíz perc erejéig.
Mivel az első rácsodálkozásom az eget
ostromló felhőkarcolókra már megtörtént
korábbi utazásaim alkalmával, láthattam
a várost a lerombolt World Trade Center
tetején lévő étterem ablakából, sokkal inkább apró részleteket szerettem volna
megismerni, felfedezni. Ezekről mesélek.
Kihagyhatatlan a turisták számára a
World Trade Center lerombolt tornyai helyén épült emlékmű. A város legértékesebb telkén nem emeltek felhőkarcolókat,
hanem meghagyták a romoktól megtisztított gödröket, a két hatalmas lépcsőzetesen
épített medencébe csendes csordogál a
víz, a márvány könyöklőbe az áldozatok
neveit vésték. A közelükben, de nem a
helyükön épült fel a különös formájú,
csupa üveg felhőkarcoló, egyetlen tűként
emlékeztetve az egykori ikertornyokra.
A legnagyobb csődület a pénzügyi központ közelében felállított bika szobránál
látható. A financiális mentalitást szimboCharging Bull
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lizáló, a nyerésre játszó bika és az óvatosabb medve párharca a pénzügy múzeumában látható, az utcára csak a bátor,
kockáztató bika hatalmas rézszobra került. A sok, elsősorban ázsiai turista rendre a fara alá kucorodik és fiúk, lányok
gátlástalanul úgy fotóztatják magukat. Már
aki nem a szelfibottal hadonászik maga
körül.
Amit ételben New Yorkban látni, az valószínűleg minden multikulturális világvárosban fellelhető. Tudva lévő, hogy a Wall
Street a világ pénzügyi központja, ám délben a drága egyenöltönyt viselő juppy-k
hada a görög-thai-mexikói motoros bódéjában veszi meg a papírzacskóba csomagolt ebédjét és egy járdaszegélyre vagy
lépcsőre kucorodva eszi meg nagy sietve.
Az ebédet ott leginkább a pitába vagy kalácsba csomagolt fűszeres hús jelenti, amit
salátával és öntetekkel tesznek változatossá. És mindenki kezében az elmaradhatatlan hatalmas kávés pohár, amit nem is
lehet egy ültőhelyben elfogyasztani, így
azzal futnak tovább. A keleti ételt kínáló
bárokban mindenki pálcákat használ, a
saláták ropogósak, a fűszerek átható illata
messzire érezhető, a steak a Knickerbokkernél legyőz minden aggályt. Az itthon
alig ismert bagel sajtkrémmel és lazaccal
kiváló reggeli. A minőségi csemegepultok-
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nál sokféle kiváló meleg ételt kapni, szemet gyönyörködtető sültek, sajtok, nyers
és feldolgozott shrimp, rák, polip számtalan módon elkészítve.
Meglepően sokan beszélnek magukban
az utcán vagy a járműveken. Akár fiatal,
akár korosabb, szánalmat keltő figurák. A
felhőkarcolók közé szorult és gondosan ápolt, sok fával üde foltként ékeskedő parkokban nagy élet van késő estig. Mert
éjszakára egyszerűen bezárják őket. Addig
viszont a betonból készült sakkasztalok állandó közönsége mellett a gördeszkások, a
magányos vagy csoportos zenészek, táncosok, bűvészek szórakoztatják a padokon
körben ülő és a látványossággal betelni
képtelen bámészokat.
A Little Italy (Kis Itália) és a Chinatown
(kínai negyed) szinte összeépült. A kínaiaknál rengeteg a büfé, de sok a zöldséget,
halakat, rákokat árusító üzlet is. Számtalan gyümölcsöt láttam, amiről el sem tudtam képzelni, hogy mi, mert még hasonlót
sem láttam. A zöldségek csoda ízlésesen,
csokrokba kötve virítanak, fűszerek, szárított gombák és algák hada látható sok helyütt. Az olasz negyedben is az utcára kirakott székekkel jelzett éttermek láthatók utcasorra, ahol végre lehetett inni egy igazi
presszókávét is a híg sötét lötty helyett.
Aztán a Soho. A falon kívül ferdén futó
vaslépcsők mindenhol. És öntöttvas kerítések, mögöttük a ház alá tartó szuterénnel. Négy vagy ötemeletes házak, amik
megőrizték a századelő hangulatát, kevés
étterem, csak cseppnyi ízelítő a divatból és
sok galéria.
A 42. utcánál sűrűsödik a nép. A metróból kifelé jövet könnyen el lehet tévedni,
annyi kijárat vezet a Broadway és a Times
Square közelébe. A környéket éppen átépítik, az amúgy is szörnyen lassú közlekedés teljes káoszba torkollik. A város
szívét jelentő téren kötelező a színes, villódzó fényreklám. A turista itt aztán kapkodhatja a fejét. Nem értem, hogy egy
ilyen forgalmas, szinte extatikus helyen
mit keres két katonai toborzó állomás. És
itt van a híres tkts, a napi színházi előadásokra kedvezménnyel jegyeket árusító
pénztár. A délután 2-kor kezdődő matinékra még rövid a sor, az esti showkra
viszont 15 órakor kezdik árusítani a jegyeket, ezekre sokszor egy-másfél óra sorban
állás is kijut. De megéri. A félárú jegy is egy
vagyon, de a produkciók hangminőségben
és a színpadi megjelenésben magasan a
világszínvonalat jelentik.
MOHAI IMRE
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DR KOVÁCS ILONA • gyermekorvos

„Sok unokám van”
Szinte nincs olyan kisgyerek, aki ne ismerné Dr. Kovács Ilona
gyermekorvost, ha máskor nem is, de az iskolai oltások alkalmával
biztosan találkoztak már vele. Ilona doktornő 1984-től dolgozik városunkban. Az ő orvosi felügyelete alatt nőtt fel több ezer gyermek,
akiknek most már gyerekeik vannak. Az egészségükről szintén a
doktornő gondoskodik. Sokan nem tudják, hogy az orvosi hívatásának gyakorlása mellett három gyermeket nevelt fel, így számos családi
élmény is Veresegyházhoz köti.
Amellett, hogy sok kisgyerek doktor nénije,
három gyermek édesanyja is.
Így van, három felnőtt gyermekünk van, a 35
éves Gyöngyvér, aki tájépítészként dolgozik,
a 32 éves András történész és a 29 éves Réka
pedig nyáron költözött a férjével Kínába, ahol
angolt tanít kínai kisgyerekeknek.
A gyerekek teljes mértékben itt nőttek fel.
Voltak bevált helyek, amiket gyakran látogattak hétvégénként?
Amikor a gyerekek kicsik voltak, sokszor
sétáltunk a tó körül és bebarangoltuk a környező erdőket is. Egy Trabantunk volt akkoriban, amivel elmentünk valameddig, leparkoltunk és csak gombásztunk, bóklásztunk.
Még most is van úgy, hogy ha kikapcsolódásra vágyom, akkor elmegyek és sétálok egyet a
tóparton. Ősszel, amikor még süt a nap, van,
hogy csak leülök és pihenek lazítás gyanánt.
Augusztus 20-án Szotáczky József Egészségügyi és Szociális Díjban részesült az eddigi, 32 éves munkájáért. Mit jelent ez a díj?
Nagy meglepetés volt. Megkaptam a hivatalos meghívót az ünnepségre, mint minden
évben. Tudomásul vettem, úgy voltam vele,
hogy majd meglátom, hogyan alakul az időm, mert másnap indultak a lányomék Kí-

nába és szoros volt az időbeosztás. Néhány
nap múlva azonban kaptam még egy meghívót. Csodálkoztam is, hogy miért. Majd,
mikor kibontottam, akkor láttam, hogy ebben
van még egy kis plusz. Nagyon örültem a díjnak. Az volt a legjobb az egészben, hogy
nagyon sok olyan ember kapott még rajtam
kívül elismerést, akik egyébként is közel állnak a szívemhez. Örültem az ő örömüknek is.
Miért pont a gyermekgyógyászatot választotta?
Amikor 1978-ban végeztem, a karcagi kórházban kezdtem dolgozni. Eredetileg belgyógyásznak készültem, így a fertőző osztályon
sikerült állást kapnom, ahonnan két irányba
lehetett tovább menni: belgyógyászatra vagy
gyermekgyógyászatra. Ezekre lehetett ráépíteni a fertőző betegségek nevű szakirányt.
Ennek az osztálynak a főnöke egy gyermekgyógyász volt, aki szakmailag és emberileg is
nagyon példaértékű volt, így néhány hónap
után úgy döntöttem, hogy akkor inkább gyermekgyógyász lennék.
Hogyan került Veresegyházra?
Amikor már szakorvos voltam, akkor megtudtam, hogy itt van egy megüresedett állás.
Szerettünk volna Pest közelébe kerülni,
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ezért megpályáztam ezt az állást. Az orvosi
rendelő épülete már állt, 1975-ben adták át,
akkor még az elődöm, Takács Edit doktornő
kezdett ott dolgozni. Ő elment Budapestre,
így kerültem én a helyére. Most pedig már
nyugdíjasként ő az első számú helyettesem.
Mit szeret ebben a szakmában?
Látom felnőni azokat a gyermekeket, akiket
egészen kicsiként ismertem meg, majd a szemem láttára cseperednek fel. Már sok „unokám” van, a tőlem kinőtt fiatalok gyermekei.
Ezen kívül létezik néhány igazán szép történet is, amikor egy kisgyermek a súlyos betegségből rövid idő alatt tökéletesen meggyógyul, és nekem ebben van egy pici részem.
Ugyanakkor megvan a nehézsége is. Az ember állandó stresszben él, hogy biztosan,
mindig sikerül-e a megfelelő döntést hoznia.
Mennyire minősül otthonnak Veresegyház?
Teljes mértékben. Azt gondolom, hogy enynyi év után már mondhatom, hogy igazi veresegyházi vagyok, hiszen ismerek nagyon
sok embert, önkormányzati képviselő is voltam két cikluson keresztül és a városi rendezvényeken is igyekszem részt venni.
Mik a tervek a következő években?
Hivatalosan jövő év végén nyugdíjas korú
leszek, de még szeretném tovább vinni a
praxist és olyannak tovább adni, akit megfelelő utódomnak tartok. Ez az álmom, aztán,
hogy ez mennyire fog megvalósulni, azt
majd meglátjuk, de egyelőre kérdezősködöm és keresem a megfelelő személyt.
Van valamilyen elképzelés a nyugdíjas
évekre?
Ahogy idősödöm, egyre nyugodtabb és
csendesebb dolgokra vágyom. Rengeteg
könyv gyűlik halomban már évek óta a polcokon, amik arra várnak, hogy elolvassam
őket. Nagyon szeretek zenét hallgatni, és az
énekkarban mindenképpen szeretnék addig
járni, amíg tudok. Nagy vágyam még a kertet kapirgálni és nézni, ahogyan a leendő unokák ott rohangálnak majd.
FÁRI FANNI
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Városlakó
EGY KIS SZÁMÍTÁSTECHNIKA 11.

IDŐSEBBEK IS ELKEZDHETIK...

A MONITOR
Amikor megjelentek az első számítógépek,
rögtön szembesültek az egyik fő problémával, mégpedig azzal, hogyan közölje a
gép a kiszámolt végeredményt?
Az első változatoknál sorban elhelyezett
égőket használtak, majd jöttek az elektron
sugárcsöves kijelzők először két színben:
zöldben és szürkében. Ezután megjelentek az első 16-színű monitorok és végül a
VGA monitorok, melyek már színes fénykép megjelenítésre is teljesen alkalmasak
voltak. (Az otthoni számítógépeket a gazdaságosság miatt a TV-re csatlakoztatták).
A képminőség javítása érdekében elkezdték a felbontást is növelni (640×480,
800×600, 1024×768 stb.), ez rengeteg teljesítményt és főleg sok memóriát is igényelt,
ne feledjük, hogy ebben az időben (1980 utáni évek) mindkettő nagyon sokba került.
Mivel a számítógépek processzora, a CPU
még nem tudta lefedni a képfeldolgozás
sebességét ezért külön grafikai processzort
használtak erre a célra: a GPU-t, amelyet
egy önálló kártyára szereltek: ez volt a videókártya. Ebben az időszakban jelent meg
George Lucas: Csillagok Háborúja című
nagysikerű filmje és kezdetét vette a számítógépes effektek és video vágások időszaka.
Lucas egy külön stúdiót hozott létre erre a
feladatra, ahol a csúcsminőségű Silicon
Graphic számítógépeit használták. Később
megjelent a piacon Steve Jobs Pixel nevű

stúdiója, amely olyan
nagy konkurenciája lett a Walt
Disney-nek, hogy az később fel is vásárolta.
De ne rohanjunk ennyire előre! A villogás megszüntetésére elkezdték növelni
a képernyő frekvenciát 50-60 Hrz-ről 100
Hrz vagy magasabb frekvenciára. A katódsugaras csövek helyét fokozatosan átvették az LCD monitorok.
A főbb különbségek:
Képcsöves monitorok:
• Bármilyen felbontásra képes(elvileg)
• Fontos a minél nagyobb frekvencia a
tiszta, villódzás mentes kép érdekében
LCD monitorok:
• Csak 1 felbontása van, a többit imitálja (ezért életlen a kép rossz beállítás esetén)
• nincs villogás, felesleges a magasabb frekvencia, sőt kikapcsoláshoz is vezethet.
A számítógép és a monitor közötti csatlakozás szempontjából az alap a VGA csatlakozó. A VGA csatlakozó hátránya, hogy
analóg, ami a hagyományos monitoroknál
kötelező, de az újabb digitális LCD monitoroknál felesleges a jelet kétszer átalakítani, mert minőség romlást eredményez.
A DVI csatlakozó már digitális, ha lehet,
ezt használjuk. A VGA és a DVI csatlakozók
is csak képet visznek át, hangot egyik sem.

Létezik még soros adatátviteles
un. display port, ami nem terjedt el, valamint HDMI port,
ami a hangot is képes átvinni.
Ebből is látszik, hogy ezt nem
a számítástechnikában, hanem a videotechnikánál alkalmazzák.
A TV nem monitor és a monitor nem
TV! Zavarkeltő, hogy bizonyos TV-nek
van monitor csatlakozása és bizonyos
monitoroknak vannak TV csatlakozásai.
Más követelmények vannak egy TV-vel,
mint egy monitorral szemben (mások a
felbontásai és a szabványai is, más távolságból nézhető, stb). Egy monitornak sokkal komolyabb műszaki feltételeknek kell
megfelelnie, mint egy TV-nek. Ha lehet, a
TV-t ne használjunk monitornak!
A játékoknál fontos a tiszta, elmosódásmentes, éles kép. Az LCD-k megvilágítása
általában fénycsővel történik, amit a LED
monitoroknál LED-es megvilágításra cseréltek, illetve léteznek pixelenkénti (pontonkénti) megvilágítással dolgozó kijelzők
is, amelyek nagyban megnövelik a kontraszt (fehér és fekete közötti) különbséget.
Ezek a technikai fejlesztések mind a képjavítást, a méretarányt és a fogyasztás
csökkenést célozzák meg. Jelenleg is nagyon sok fejlesztés vár piacra dobásra és
a jövő még sok meglepetést tartogathat.
ABONYI ZOLTÁN
SZÁMÍTÓGÉP MŰSZAKI SZAKEMBER

06 30 941 6636
EGY KIS PÉNZÜGY...

FEKTESS
VÁLLALKOZÁSBA!
Milyen befektetéssel érhető el
a legnagyobb gyarapodás? A helyes válasz: a vállalkozás! Indíthatsz saját „üzletet”, megvehetsz egy már létezőt, de be is
szállhatsz más vállalkozásába.
Saját vállalkozás indítása – Ha van eladható terméked vagy szolgáltatásod
Ez igényli a legnagyobb munkaráfordítást
és sokak szerint ez a legkockázatosabb,
pedig ha olyan üzletbe fogsz, amellyel a
képességeidet és a szakértelmedet hasznosíthatod, a kockázatért kárpótolhat a
haszon. Néhány fontos szabály:
• Vállalkozásodat meg kell ismertetned:
amiről nem tudnak, az olyan, mintha
nem is lenne.
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• Tedd termékedet, szolgáltatásodat kívánatossá.
• Tudasd, hol juthatnak a vevők a kínálatodhoz, legyen minél könnyebben elérhető.
• A vállalkozásod bevezetése időt igényel,
ne számíts azonnali nyereségre.
Működő vállalkozás megvásárlása – Ha
jártas vagy a gazdálkodásban és a cégirányításban
Ha nincs eladni való terméked, szolgáltatásod, ezt a lehetőséget neked találták ki.
Bár a bevezetési időszakot már nem kell
„felépítened”, kínosabb humánpolitikai és
vezetési kérdésekkel találhatod szembe
magad. A megfelelő vállalkozás megtalálása nehéz feladat, szakértők segítségét is
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kell majd kérned, és a jó vállalkozást nem
adják olcsón! A fenti szabályokról itt se
feledkezz meg!
Befektetés másvalaki kisvállalkozásába
– Nyereség cégirányítás nélkül
Noha ez a megoldás könnyebbnek tűnhet,
keveseknek való. Nem könnyű megtalálni
és kielemezni a kedvező lehetőséget. Pénzügyi jelentéseket és üzleti stratégiákat kell
vizsgálni, ráadásul nagyobb a kockázat, ha
nem tudsz megfelelő képet alkotni a vállalkozásról. Csak akkor válaszd, ha megengedheted magadnak, hogy esetleg elveszítsd a beinvesztált pénzed!
Tantusz Könyvek
www.tantuszkonyvek.hu • +36 1 460 0272

Kultúra
CANTEMUS KÓRUS

A veresegyházi Cantemus Kórus olaszrszági felépése
2017-ben ünnepli 40 éves fennállásának jubileumát a Veresegyházi Cantemus Kórus. Az 1977-es megalakulásukat követően
a mostani bolognai kórusfesztiválon való részvételük méltó megkoronázása volt a vegyeskar több évtizedes, kiemelkedően
színvonalas munkásságának.
A kórus hosszú ideje elválaszthatatlanul
hozzátartozik Veresegyház életéhez, teljesítményükkel bárhol a világon emelik a
kulturális rendezvények rangját. Az évek
során részt vettek számos országos minősítő versenyen, Bárdos Lajos Kórusfesztiválokon, kórustalálkozókon és egyházzenei hangversenyeken, – akár Tordaszentlászlón, a Váci Székesegyházban, vagy Milánóban. A zenét értő közönség általuk
immár 40 éve rendszeresen részesülhet abban az élményben, amit csak az élő zene
képes megadni. Széles repertoárból válogatott egyházi és világi kórusművek által
gazdagodhatunk a komolyzenei koncertjeiken, amelyeken tovább éltetik a Kodály
által megálmodott éneklő országot.
Kapcsolatot ápolnak több hazai és külföldi kórussal, így kerülhetett sor a mostani
olaszországi útra is. 2016. szeptember végén, a kórus alapítójának Vadász Ágnes karnagynak a vezetésével, a tatabányai Madrigál Együttessel karöltve jutottak el Olaszország egyik egyedien varázslatos városába,
a történelmi városközpontjáról híres Bolognába. Fellépésük előkészítése komoly felkészülést jelentett, nemcsak próbákat, hanem
komoly szervezési előkészületeket is.
A Bolognában megrendezett kórusfesztiválon három koncertet adott a Cantemus
Kórus. Az első napon az egyházzeneire
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Cantemus Kórus és a tatabányai Madrigál Együttes Bolognában

került sor San Savino Crespellano plébániatemplomában, ahol többek között Feliks
Nowowiejski, Szokolay Sándor és Francesco Paulo Neglia műveivel varázsoltak áhítatot a templomba.
A második estén színházi meghívásnak
tett eleget a kórus, ahol különböző műfajban éneklő olasz vegyeskarok és együttesek mellett léptek fel a kórustalálkozó fesztivál keretein belül.
Itt a Cantemus előadásában a Tiszai dallamok csendültek fel elsőként Bárdos Lajostól, majd Szokolay Allelujája és a Mi
Atyánk hangzott el, végül Kodály Zoltán
Esti dala nyűgözte le a közönséget.
A harmadik fellépés világi koncert volt a
Bolognában lévő, gyönyörű Sapori-Lazzari

kastélyban, ahol a város polgármestere is
köszöntötte a fesztivál résztvevőit. A kapcsolatépítésre egy hangulatos fogadáson
kerülhetett sor a kórusok tagjai között. Itt
sem maradhatott el a közös éneklés és
fényképezkedés.
A kórustalálkozó programjait firenzei,
milánói és bolognai városnéző séták tarkították, valamint spontán flash mob éneklések is színesítették, így az 5 napos kirándulás a feszes tempó ellenére is igazán
élvezetes volt.
A Cantemus Kórus legközelebb a Szentlélek Templomban lép fel Veresegyházon,
december 18-án, az adventi programsorozat keretében.
VADÁSZ ANETT

Veresegyházon járt HADHÁZI LÁSZLÓ humorista

„Nekünk ál a László”
Hadházi
László mielőtt humorista lett és
kacajra fakasztotta
volna
a
Fotó: Veréb
tisztelt közönséget, különböző okból sorra hagyta el
mindazon felsőoktatási képzéseket, ahová önszántából felvételt nyert: Egészségügyi-, Mezőgazdasági-, Államigazgatási és nem utolsósorban a Test-nevelési valamint a Rendőrtiszti Főiskolát. Majd pályafutása során volt sport-

lövész, író, rádiós és televíziós műsorvezető,
de mindenekelőtt dumaszínházas humorista.
2003-ban indult útjára a Godot Kávéházban
az első magyarországi Dumaszínház, természetesen Hadházi Lászlóval a fedélzetén, aki
azóta is állandó tagja a társulatnak. Kacajfakasztó munkásságát időközben Bon-bon-díjjal és Karinthy-gyűrűvel díjazta a szakma.
2016 októberében László ellátogatott Veresegyházra. Az előadásra késve érkeztem, a Váci
Mihály Művelődési Ház előtt parkolási lehetőség nem lévén távolabb kellett megállnom.
Eleinte érthetetlen volt a rettentő sok gépjármű, vajon mi történhetett? Telt házas néző-
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tér fogadott, a levegő szinte forrt a humortól.
Miután magamhoz tértem, jött a felismerés,
Hadházi László épp erról mesél, egyszóval a
mindennapjainkról, botlásainkról, kínjainkról,
mindezt jól humorba ágyazva. Az egyik történet nagyon ismerősnek tűnt. Arról szólt,
hogy általában a férjek a családi hűtőszekrényben soha nem találják a „tápot”.
Hadházi László csak mesél, a közönség
kuncog, nevet, tapsol, remekül érzi magát.
Ahogy Hadházi mondta: „Kérem a nőket, ne
vegyék komolyan a férfiakat, viszont vigyázzanak magukra nagyon, mert borzasztó nagy
szükség van rájuk, nekünk, férfiaknak.”
Az est egyik fénypontja Bellus István magánének száma volt, mint megtudtuk, ő nem
táncdalénekes, egy humorista.
VERÉB JÓZSEF
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Kultúra
Interjú SIMONOVA JAROSLAVA csellistával

Kamarazenei koncert
– klasszikus zeneszerzők műveiből
Az Innovációs Centrum Konferenciatermében kamarazenei
előadást hallottunk olyan muzsikusok közvetítésével, akik
sikert sikerre halmozva sorra járták Franciaország városait.
A koncertet követően Simonova Jaroslava cselló-művésszel, a
Lisznyay Szabó Gábor Alapfokú Művészeti Iskola volt tanárával beszélgettünk.

„A zenész, aki lélekből szívvel muzsikál, az nem tud megelégedni csak
Fotó: Veréb
egy esti előadással, keresi, kutatja a fellépési lehetőségeket. Nálunk az a bevett gyakorlat, hogy keresünk magunk mellé kamarazenei partnereket,
összeállunk és gyakorolunk folyamatosan.” SIMONOVA JAROSLAVA

Gyönyörű dallamokat hallottunk, kérem, beszéljen a zenekarukról.
2009-ben alakultunk Kamara Szimfonikus Zenekarként azzal a céllal, hogy a Szentpétervári Orosz Balettel, mint kísérőzenekarral turnézzunk. Jelenleg egy francia céggel dolgozunk együtt, különböző
orosz baletttársulatok zenekaraként. Együttesünk tagjai fiatal zenészek. Ebből is látszik, hogy itthon Magyarországon mennyi fiatal
tehetség van. A turnék, amit együtt élünk meg, rendkívül nagy hatással van mindannyiunkra, szakmailag és emberileg oly mértékben
fel tudja építeni a zenekar tagjait, hogy az a közös zenélés csodájában teljesül ki. A zenekarnak van egy állandó, stabil magja, e köré
csoportosulnak a fiatalok. Senkinek nem kötjük meg a kezét, ha

kapnak egy jobb ajánlatot, menjenek, játszanak, valósítsák meg az
álmaikat. Az eltelt évek során számos fiatal került ki közülünk, akik
olyan nagy zenekarokban folytathatták pályafutásukat, mint a
Magyar Állami Operaház, illetve az Erkel Színház zenekarai.
A mostani veresegyházi koncerten öten voltak. Kikből áll a formáció?
Balogh Ferenc fuvola, Guttmann Mátyás hegedű, Berki György hegedű, Fazekas Tamás mélyhegedű és végül jómagam, mint csellista.
El kell mondanom Guttmann Mátyás első hegedűsünkről, amikor
Párizsban előadta a Kongresszusi Központban az egyik szóló számát, az előadás végén a közönség felállva tapsolt. Ez nagyon jól esett
mindnyájunknak.
Az eltelt évek során merre jártak, hol turnéztak?
Elsősorban Franciaországban, itt szinte minden nagyvárosban megfordultunk, de felléptünk az Egyesült Királyságban is.
Kérem, beszéljen a mostani veresegyházi koncertjükről. Régen
találkoztunk, miért?
Évekkel ezelőtt volt egy nívós kamara sorozatunk, jelentős művészeket tudtunk meghívni. Miután elkerültem a zeneiskolától, az
életemet is át kellett építeni. Jelenleg a Miskolci Szimfonikus Zenekar tagjaként dolgozom, mint szólamvezető, de a szívem itt van
Veresegyházon. Úgy gondoltuk, folytatni kellene a korábban megkezdett munkát, ezért vagyunk most itt.
Köszönjük a beszélgetést, és ezt a ma esti csodás koncertet!
VERÉB JÓZSEF

Kamara Szimfonikus Zenekar

Fotó: Veréb

A MANNA Kulturális Egyesület és az Orlai Produkciós Iroda közös „rúdugrása”

Francia rúdugrás Veresegyházon
Mohácsi István darabjáról a Fidelioban leírtak már
önmagában is botrányszagúak. Vajon mit szól
majd a prűdséget nem ismerő, obszcén szavakba,
harsány kiáltásokba és szexuálterápiás jelenetekbe torkolló hétköznapi történetet feszegető színjátékhoz a veresi közönség? A cselekmény a párkapcsolati problémáikkal küszködő két házaspár
és a rajtuk segíteni hivatott jó doktor, a szexuál-
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„A Francia rúdugrás ugyanis vérbő tizennyolcas karikás színdarab, ami a látszattal ellentétben se érzelmekről, se párkapcsolati hazugságokról nem szól, kizárólag a szexről, erről
a minden probléma hátterében aljasan meghúzódó népjóléti hiánycikkről.”
FIDELIO MAGAZIN

parapszichológus és a rendelőbe véletlenszerűen
főnöke után betévedt titkárnő közti bonyodalmak
kavalkádja. Mi is történt itt valójában? Semmi
különös csak kétórányi, a szexualitásra és a párkapcsolati problémákra irányuló jelenetek sora,
ezernyi poénnal, kitűnő színészi alakításokkal.
Persze nem hagyható szó nélkül a rendezés sem, mészetszerűen hömpölyögve folyt a medrében,
ha volt egyáltalán, mert a cselekmény olyan ter- mint ahogy egy erotikusan, alkoholtól átitatott
barátivá vált társaságban az történni szokott. Játék
volt ez a javából, ha nem is adott semmi maradandó pluszt, de egyben biztosak lehetünk: mosolyt
csalt a nézők szemébe. A Veres 1 Színház Kortárs
bérletének nyitó darabját végül elkerülte a „botrány”. A néző jól vette az eseményeket, együttérzően tapsolt és nevetett, talán még örült is, hogy
mindez (most) nem vele történt meg.
VERÉB JÓZSEF
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Kultúra
CZIBULA PÁL festőművész-tanár az oktatásról

Az érzékek világa
Czibula Pál festőművészt oktató-nevelő tevékenységéről kérdeztük, hiszen az alkotói
élet mellett a gyerekekkel való foglalkozást, a tanítást is a hívatásának tekinti.
Mint festőművész hogyan került a tanítás
közelébe?
2007-ben a főiskolát Kaposváron végeztem
vizuális kultúra szakon. Már korábban 2004től lehetőségem volt Erdőkertesen Maráczi
Ernő gyógypedagógusnál dolgozni, az akkor
működő Autonóm Szakiskolában. A tanítás
mellett végeztem el az egyetemen a mesterkurzust, közben a Szó-fogadó Beszédjavító
Általános Iskolában az alapításától kezdve
nyolc éven át tanítottam. Jelenleg a szadai
Székely Bertalan Általános Iskola pedagógusa vagyok.
Mit tart kiemelten fontosnak a rajztanítás
során?
A rajz és vizuális kultúra tantárgy a hagyományos rajztanítás mellett magába foglalja
az érzelem és kreativitás fejlesztését is. Fontosnak tartom, hogy az órai tevékenységek
élményalapúak legyenek, egy rajzi feladatot
több oldalról is megközelítünk: a tárgy rajzolásával tanulmányozzuk az arányokat, formavilágot, faktúrát, majd a gyűjtött élményeket-tapasztalatokat tovább visszük a valóságot átírva új értelmezést adva kreatív fel-

dolgozásokkal. Például: forma átalakításokkal, mesetársítással, újraértelmezéssel. A
művészeti stílusokra is építünk témákat,
feladatokat, ezáltal bővül a diákok ismeretanyaga, látása, gondolkodása, segíti megérteni az adott művészeti stílusirányzatokat.
A vizuális készségfejlesztés miért jelentős
az általános iskolai oktatásban?
Az ember életének a mindennapjai a kisebbnagyobb problémák megoldásáról szólnak.
Az alkotásban sokszor észre sem véve megjelenik a problémamegoldó képesség, az
akadályok leküzdése, ami fölszabadít, örömet ad, másrészt tanít és fejleszti az önismeretet is. Nagyon sok vizuális ingert kapunk a
látáson keresztül. Ezek feldolgozását tantárgyunkkal segítjük, fejlesztjük a vizuális látást, az ízlést, a belső igényesség kialakulását. Fontosnak tartom a fantázia, az egyén
belső képi világának a fejlesztését. Az alkalmazott technikák sokszínűsége lehetőséget
kínál az önkifejezés különböző módjaira.
Nemrég egy szülő megkérdezte, hogy mi a
véleményem a kézzel való festésről? Valószínűleg a válaszom meglepő volt, mert
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nálam a gyerekek nyugodtan túrhatnak a
festékben, ronggyal, ujjal is dolgozhatnak. A
szociális érzékenységet fejlesztem szájjal és
lábbal való festéssel, így a tanulók jobban
átérezhetik, hogy milyen lehet testi fogyatékkal élni. Mert mi az oktatás célja? Nem más,
mint az életre való felkészítés.
Általános iskolában tanít, az életében kiemelkedő szerepet tölt be a család, fest,
rajzol, kreatív gyerekjátékokat tervez, készít. Milyen további tervei vannak az elkövetkező időszakra?
Rendkívüli módon igénylem, hogy én magam is alkossak, ami sokszínűen jelenik meg
életemben. Legújabb irányom a gyerekjátékok készítése. Az első egy asztali kaleidoszkóp volt, majd a lehetőségek továbbgondolása után újabbak születtek. Milyen terveim vannak? Minden az időn múlik, tanítani és alkotni.
VERÉB JÓZSEF

Interjú BALÁZS PÉTER táncos-koreográfussal
„Ha a holdfényre ébredsz és felülsz az ágyban, magad találod
egy úszó szobában. A holdfény elönti a padlót, a széket, némán
szitálva megfürdet téged.”
CSEH TAMÁS

„ITT VAN A VÁROS,
VAGYUNK LAKÓI” – Cseh Tamás dalai táncolva
Vasas Művészegyüttes Tánckara:

Egy szál gitárral a kezében tárta fel a világok kapuját, mindegy, hogy
egy büfében, vagy a színház színpadán. Mindenhol képes volt megnyitni a teret, s a maga világába zárni a hallgatóit. Ő volt Cseh Tamás,
aki már hét éve nincs köztünk, mégis itt van, a dalai révén az előadók
lelkében. A Vasas Tánckar a 2009-ben elhunyt művésznek, Cseh
Tamásnak állít emléket a dalok szövegére és kifejezésmódjára koreografált folklór ízű kortárs színpadi táncukkal. A veresegyházi
előadásuk az emberről szól, aki éltében alkotott és a dalokról, amelyekben szívét, lelkét ránk hagyta. Második alkalommal adta elő a
tánckar az archív filmfelvételekkel illusztrált műsorát a veresegyházi
közönségnek. Balázs Péter koreográfussal a Vasas Tánckar művészeti vezetőjével az előadást követően Cseh Tamáshoz fűződő személyes élményeiről beszélgettünk.
Honnan ered a kapcsolatotok?
Kamasz gyerekként azt láttam, ha Tamás leült egy asztalhoz, rövid
időn belül emberek gyűrűje vette körül, ő meg csak mesélte a
lebilincselő történeteit. Van annak már vagy húsz éve, amikor Cseh
Tamás megjelent a Vasas stúdiótermében, majd ezt követően ott
készítette felvételeit. Már akkor is megfogott a zenei világa.
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Hogyan jött létre a mostani műsor?
A Körösi Csoma Sándor Színház igazgatója Joós Tamás, három évvel
ezelőtt meghirdetett egy Cseh Tamás emlékestet. A Holdfény dala
volt az első, amit megkoreografáltam és elvittünk a színházba. Szinte
rabjává váltam ennek a világnak, sorra születtek a Cseh Tamás ihlette
táncok. 2014 májusában a Bethlen Téri Színházban adtuk először
elő a most látott műsort.
Melyik dala áll hozzád a legközelebb?
Nehéz válaszolni, mert tulajdonképpen mindegyik. Példaként sorolhatnám: Csönded vagyok, a Fehér babák vagy a Budapest című
dalait. A Holdfény dala számomra azért különleges, mert egy olyan
lélekhúrt pendít meg, ami nekem egyedülálló. Cseh Tamás sajnos
már nincs köztünk, de ez nem jelenti azt, hogy a dalai révén nem él
tovább bennünk.
VERÉB ÁRNIKA
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Kultúra
Udvarház Galéria • INCZE MÓZES festőművész kiállítása

Megmutatni a láthatatlant
Alig telt el másfél hónap az előző kiállításmegnyító óta, de már újra az Udvarház
Galériában állok, körbejárom a kiállítótermet és próbálok elmerülni a falakon
igencsak merész, markáns figurális, valósághű emberalakokat megjelenítő olajfestmények rejtelmeiben. Már a kezdés előtt negyed órával nyüzsögnek az
érdeklődök. Ezúttal Incze Mózes kiállításának megnyitójára érkeztek ezen az októberi késő délutánon.
Incze Mózes 1975-ben az erdélyi Baróton
született. Már tízéves korában festő akart
lenni, így érettségit a Marosvásárhelyi
Művészeti Líceumban, diplomáját pedig a
Magyar Képzőművészeti Egyetemen szerezte. A Székely Bertalan- és Koller-díjas
festőművész az Élesdi Művésztelep tagja.
Munkái Székelyföldnek is visszatérő vendégei, de alkotásait Kínában, Olaszországban és Strasbourgban is megtekintették
már a művészet iránt érdeklődők.
A kiállításmegnyitó Konkoly Enéh Kinga

hegedűjátékával vette kezdetét, ezt követően köszöntő beszédet mondott Szabó
Emma Zsófia művészettörténész, aki egyben hasznos tanácsokat is adott a közönségnek a festmények értelmezéséhez.
A kiállított alkotásokat megfigyelve olyan fogalmak juthatnak az eszünkbe,
mint például: idő, tér, szépség, életerő, mítosz, világos, sötét és a kételkedés. Ezekkel
a fogalmakkal pedig felruházhatjuk magát
akár a teremtett világot is. Mindezeken kívül a vásznakon a művész szeretné meg-
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jeleníteni a láthatatlant, a rejtőzködőt és a
kimondhatatlant. Erre jó példa az alkotó
Steril című festménye. A kiállításon azonban a festmények mellett a vásznak elhelyezése is rendhagyó és merész volt. Incze
Mózes kislányával érkezett az ünnepi eseményre, aki gyermeki kíváncsisággal nézte édesapja munkáit. A kiállítás kurátorai
ezúttal Sz. Jánosi Erzsébet és Klement
Zoltán. Az érdeklődők az isaszegi festőművész alkotásait december 4-ig tekinthetik meg az Udvarház Galériában.
FÁRI FANNI

Joan Kávéháza • MÁRTON ÁGNES KATALIN festőművész kiállítása

Csak kenem a színeket
A Joan Kávéházában a 2013-as megnyitást követő első képzőművészeti kiállítás
Márton Ágnes Katalin nevéhez fűződött.
Az eltelt három év leforgása alatt a kávézóban számos, a környezetünkben élő
művész alkotását csodálhattuk meg.
Többek közt: Czibula Pál, Orosz Helga,
Vörös Eszter Anna festményeit és grafikáit, de a felsorolás közel sem teljes,
Márton Ágnes Katalin újból visszatért.
Festményei ott ragyognak a vendégek feje fölött, hívogatóan, csalogatóan. Miután benyitottam a terembe és megláttam
az alkotásokat, nem titkolt vágyam volt
találkozni a művésznővel. Beszélgetésünkre az esti órákban, munkaidő után
kerülhetett sor, mert Katalin nemcsak
festőművész, hanem elsősorban gyermekeit egyedül nevelő családanya, óvodapedagógus és tanárnő.
Kérem, beszéljen az életéről, három gyerek mellett fest, rajzol, dolgozik, hogyan
fér bele mindez?
„Erdélyi származású vagyok, Csíkszeredán
születtem. Olyan családban nőttem fel, ahol
a kézművesség mindennapos volt, apu autodidakta amatőr festőként a szabadidejében művészkedett, míg az édesanyám díszítőfestőként „fazekaskodott”. Ketten vol-
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tunk gyerekek, én szobrász szerettem volna
lenni, a húgom a lovas sport felé húzott, de
végül ő is fazekas lett. Családjával itt él Erdőkertesen, saját kézműves műhelyében
dolgozik, nem kis büszkeséggel mondom,
munkájának több darabja zsűrizett iparművészeti alkotás. Az én életem tele volt reménnyel, buktatókkal, örömmel és bánattal. Édesapám hallani sem akart arról, hogy
szobrászkodjam, ezért tanítóképzőbe mentem, majd Gyimesben, egy általános iskolában egy éven át tanítottam. Miután a
férjemmel közvetlenül a romániai változásokat megelőzően kalandos úton Magyar-
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országra érkeztünk, újra kellett kezdenem
az életem. Megszületett mindhárom gyermekem, közben tanultam és dolgoztam.
2003 és 2007 között elvégeztem a Kaposvári
Egyetem Művészeti Kar rajz- és vizuális kultúra szakát. 2011-ben az Apor Vilmos Katolikus Főiskola Óvodapedagógus szakán is
diplomáztam, majd 2013-ban fejeztem be
az egyetem mesterképzésén a környezet kultúra tanár szakot. Jelenleg itt élünk Veresegyházon. Főállásban, a Hangvár Óvodában óvodapedagógusként, a Gyermekliget
Általános Iskolában óraadó tanárként dolgozom. Hogy mikor festek? A munkám és a
családom mellett, ha tehetem a szabadidőmben.”
Aki kortárs művészeti alkotást, impresszionista, nonfiguratív, színkápráztató foltszerű csodákat vár, ki kell ábrándítanom,
csalódni fog. Márton Ágnes Katalin kiállított festményei életszerűek, minden egyes
alkotása a természetből merített. Látható
itt csendélet, állatportré, több női akt, itt
talán megjegyezném: a hölgyek hajszíne
minden egyes festményen következetesen
vörös. A ház, „ahol semmi sem változik”,
és egy olyan festmény, ami garantáltan
elvisz minket egy messzi hófödte tájra,
talán a Gyimesbe, ahol a művésznő fiatal
tanítónőként élte meg élete egyik legszebb
évét. Aki most ide, a Joan Kávéházába betér, egy kávé mellett a festmények társaságában garantáltan megnyugvásra lel.
VERÉB JÓZSEF

Kultúra
MŰVÉSZPORTRÉ: VENYIGE SÁNDOR színész, művészeti igazgató

A sokoldalú Alex
„Nem vagyok színész” nyilatkozta Venyige
Sándor egy alkalommal. Ha nem színész, akkor? Ezen sokat tűnődtem, mert igaz, hogy
magyar-történelem szakos tanári végzettsége
van, évekig tanított közép és felsőfokú intézményekben, bár nem magyar irodalmat. Pályaelhagyóként beleszeretett a színház világába.
Volt segédszínész, rendezőasszisztens, dramaturg, énekes, ügyvezető igazgató, újságíró,
rádiós szerkesztő-riporter, tanított drámapedagógiát, hatáselemzést és színészmesterséget.
Egy nemzetközi musical együttessel bejárta
Németország városait, fellépett Svédország,
Svájc, Olaszország és Ausztria színpadain.
Színházi pályafutását Nyíregyházán a Móricz
Zsigmond Színházban kezdte, egy éven át játszott Győrben, a Miss Saigon című musicalben.
A Mikroszkóp Színpadnál dramaturgként dolgozott, szerepelt a Madách Színházban, jelenleg is társulati tag a Gödöllői Fiatal Művészetek
Egyesületében. 2014-től a Veres 1 Színház egyik
alapítójaként a társulat lelke, motorja. Tevékeny
része a színház életének: szervez, irányít, rendez, színpadra lép és önfeledten játszik, ha kell,
beáll a színpadi díszletmunkások közé is - ezen
többször is rajtakaptam. Kicsoda valójában Venyige Sándor – ahogy a barátai hívják – Alex?
Beszélgetésünk helyszíne nem is lehetett volna
más, mint a színház jegyirodája, mert mint
tudjuk, jegyárusítással is foglalkozik.
A gyermekkor mennyire volt meghatározó
később az életedre?
A szüleim egyszerű emberek voltak, de ebben
az egyszerűségükben is kiválóak. Ahogy telnek
az évek, az életemben egyre inkább meghatározóbbá válnak azok az értékek – a szolidaritás,
tolerancia, türelem, a másik ember teljesítményének az elismerése – melyeket ők is képviseltek. Valószínűleg ezért sodort az élet a bölcsész
gondolkodás felé, mert olyan szellemiségű családban nőttem fel, ami erre predesztinált. Pedig
a szüleimnek nem kis áldozatba került a taníttatásom. Édesapám raktárosként, anyukám
könyvelőként dolgozott, ketten a nővéremmel
voltunk a családban gyerekek.
Az első munkahelyeden, egy általános iskolában
képesítés nélkül tanítottál. Hogyan történt?
Érettségit követően jogi egyetemre jelentkeztem, de nem vettek fel. Egy szép augusztusi napon megkérdezte az édesanyám: mondd kisfiam, nem akarsz te dolgozni? Elmentem a tanácsházára érdeklődni, még aznap a Körösszakáli Román Nyelvoktató Általános Iskola igazgatói irodájában találtam magam, így lettem
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képesítés nélküli tanár. Majd egy nehéz, küzdelmes tanév után felvételt nyertem a nyíregyházi főiskolára, közben előfelvételisként besoroztak katonának.
Magyar-történelem szakos tanári diplomával
mégis a színészet felé fordultál. Mi vonzott a
színház világába?
A főiskolán megalakult egy amatőr színjátszó
csoport, itt kezdődött minden. Az egyik előadásunkon felfigyelt ránk a nyíregyházi Móricz
Zsigmond Színház színésznő rendezője, Gaál
Erzsébet. Zsótér Sándorral a Danton című produkcióhoz amatőr színjátszókat kerestek. A darab egy extravagáns térben, a színház díszletraktárában lett bemutatva. A következő évadban, negyedéves főiskolásként már két előadásban is játszottam. A diplomaosztáson már színházi szerződéssel a zsebemben vettem részt.
1993-ban Verebes István lett a színház új igazgatója, egy év múlva tíz színészt és velük együtt
engem is magyarán mondva kirúgott. Az igaz,
hogy mindenkinek segített az elhelyezkedésben, ajánlóleveleket írt, nem hagyta magukra
az embereket. Hogy én miért maradhattam?
Mert engem a színész mesterségen kívül minden más is érdekelt, így lettem rendezőasszisztens, és az idő teltével egyre többet játszottam.
Az egyik alkalommal miután lejöttem a színpadról Verebes csak annyit mondott: „Azt hiszem, veled kapcsolatban tévedtem!”, ezt követően rá egy évre lettem dramaturg.
Pályafutásod sikeresnek mondható, Nyíregyházán színházi teljesítményedet emlékéremmel
ismerték el. Mégis elhagytad a várost, miért?
Talán az a legjobb megfogalmazás, hogy ami itt
van Veresegyházon, annak az ellenkezőjét
tapasztaltam egy idő után Nyíregyházán, az
értékek semmibe vételét, a középszer diadalát.
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„Kaptam egy jelentős budapesti színházban egy elég jelentős szerepet – bár
még ma sem tartom magam színésznek, a magamról alkotott véleményem
azt diktálja, hogy vélhetőleg ez már így
is marad: nem vagyok színész.”
VENYIGE SÁNDOR
Veresegyház örül a színház sikerének, mert az
itt élő emberek a saját magukénak érzik, a saját
sikerüknek, és ez így van jól.
A Veres 1 Színház a harmadik évadot kezdte,
nem is akárhogyan, az Anconai szerelmesekkel. Egy igazi hangulatos, könnyed, a '70-es
évek olasz kisvárosi hangulatát idéző zenés
vígjátékkal, ahogy láttam a közönség legnagyobb megelégedésére. Mik a színház további
tervei?
Most indítottuk be a Kortárs bérletet, ezzel is egy
minőségi lépést tettünk előre. A tervünk, az álmunk, egy új minden igényt kielégítő, több funkciós színházépület megépítése, ahol stúdió előadásokat is lehet tartani. Meggyőződésem, hogy
mindenhonnan fognak ide jönni majd az emberek,
lesz közönsége Veresegyház új színházának.
Kezembe került Vámos Miklós: Beatles és én
című kiadványa. A kötet a liverpooli négyes
legszebb dalainak „magyarított” változatának
gyűjteménye. Kívánunk a Veres 1 Színháznak
és megálmodóinak, Zorgel Enikőnek és Venyige Sándornak pályafutásuk során hasonló sikereket, hosszú alkotói munkában eltöltött
évtizedeket. Let It Be! Vagyis: Úgy legyen!
VERÉB JÓZSEF

VENYIGE SÁNDOR

• színész, művészeti igazgató •
1967-ben Berettyóújfaluban született.
1985-ben szülővárosában az Arany János Gimnáziumban
érettségizett.
1985/86-os tanévben képesítés nélküli tanár.
1987 és 1991 között a nyíregyházi Bessenyei György
Tanárképző Főiskola hallgatója.
1989-2000 között a nyíregyházi Móricz Zsigmond Szín- háznál segédszínész, rendezőasszisztens és dramaturg
pozíciókban dolgozott.
1991-ben magyar-történelem szakos tanári diplomát szerzett.
1993-ban Hadházi Enikővel házasságot kötött, két gyermekük született. Később elvált.
1993-tól 1995-ig a Kossuth Lajos Tudományegyetem Bölcsészettudományi Karának magyar kiegészítő szakos hallgatója.
1995-től 2003-ig a Bessenyei György Tanárképző
Főiskolán, a drámatagozaton óraadó tanár.
1996 és 1998 között a nagykállói Korányi Frigyes Gimnázium drámatanára.
1998-tól a 2003-ig a Musical Színház ügyvezető igazgatójaként dolgozott.
2003-tól szabadúszó rendező.
2014-ben Veresegyházon Zorgel Enikővel létrehozták a
Veres 1 Színházat.
FŐBB SZÍNHÁZI MUNKÁI:
Szerzőként: Tündérkert – 1996, Nap, árnyék, boszorkány –
1998, Napos oldal – 2004, Callas – 2006, Drakula – 2007.
Műfordítóként: Alice – 1999, Jekyll és Hyde – 2012.
Színészként: Liliomfi, Hegedűs a háztetőn, János vitéz,
Cseresznyéskert, Romeó és Júlia, La Mancha lovagja,
Miss Saigon, Evita, Koldusopera, Jézus Krisztus szupersztár, Semmi pánik.
Rendezőként: Drakula – 2007, Ne most, drágám! – 2014.
Dramaturgként: A vágy villamosa 1997, Az egérfogó – 2015.
ELISMERÉSEI, DÍJAI:
„Nyíregyházáért Millenniumi Emlékérem” 2000
Veresegyház Város polgármesterének elismerő oklevele 2015
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Fiataloknak, fiatalokról
GERHÁT LAURA
TÁNCOS, SZAKISKOLÁS

TÁNCRÓL TÁNCRA

FIATAL TEHETSÉGEINK
„Miért jó gyerekekkel foglalkozni? Továbbadni a tánc, a
mozgás szeretetét? Mert minden gyermek tulajdonképpen
egy csiszolatlan gyémánt és ha a tudásommal akár csak
egy picit is tudok változtatni, a céljaik elérésében segíteni,
már megtettem azt a lépést, amitől az én életem is teljesebbé lesz.”
TAKÁCS ANDREA

Takács Andrea a Veresi Balett tánckar- Erkel Ferenc Általános Iskolába jártam.
vezető-koreográfusa nagy szeretettel Időközben felvételt nyertem a győri isgondolt vissza beszélgetésünk során kolába, hetedikben már ott indultam. Miért
egyik volt tanítványára Gerhát Laurára. változtattam iskolát? A tanáraim és a szü„Laurával 2012 nyarán találkozleim látták bennem a mozgás,
tam első ízben. Egy alig 12 éa tánc iránti szeretetemet.
ves, igazi stramm lányka
Mindenben segítettek,
állt előttem, aki már akhogy megtaláljam a
kor szerelmese volt a
helyemet.
mozgás szabadságáÚgy tudom, hogy
nak. Eredetileg torzongorázni is
násznak készült, de
tanult?
ez az elhatározása
Igen,
nyolc
fokozatosan kiteljeéven kereszsedett a tánc, a batül, nagycsolett irányába.
portos óvodás
Tehetségével, fegyelkoromtól.
mezettségével és állA
Lisznyay
hatatos kitartásával
Szabó Gábor
szinte lenyűgözött,
Zeneiskolában
ezért született meg benBorbély Tünde
nem az elhatározás,
tanárnőnek volFotó: Veréb
hogy „igazi táncot szerető
tam a növendéke,
hölgyet” faragok belőle.
valamint ezzel párhuAhogy haladtunk a balett rejzamosan Maros Ottó tatelmeiben, úgy alakult át Laura is.
nított jazz zongorázni. OttElmaradtak a tornászokra jellemző,
hon is van hangszerünk, a mai
„izomból oldom meg a gyakorlatot” elemei, napig is le szoktam ülni, játszani.
helyette előtérbe kerültek a nőiesség, a ke- Mégsem zeneművészetiben tanult tocsesség, a lágyság és a szépség csodái.
vább, miért a táncot választotta?
Laura egyre többet táncolt, és ez által nyílt Zenei tanulmányaim mellett rendszeresen
meg a műfajban egyre jobban. Ennek ered- tornásztam. Gödöllőn öt éven át Köhler
ményeként felvételt nyert a Győri Tánc- és Ákos tanár úrnál akrobatikáztam. FellépKépzőművészeti Általános Iskola és Szak- tünk a Fővárosi Nagycirkuszban, a Múzeiskolába. Közben az évek szárnyra kaptak, umok éjszakáján és Veresegyházon a máde a kapcsolatunk nem szakadt meg, az jus 1-jei majálison. Az első komoly felléiskolai szünetekben a mai napig is meglá- pésem itt volt a Veresi Balett tánccsoporttogat, és segédedzőként lelkesen segít az jában, a Diótörő című mesebalettben, én
óráimon.”
táncolhattam Marikát, szinte végig a színpadon voltam. Ebben az időszakban TaLaura egyike azoknak a fiataloknak, aki kács Andrea mellett oktatott még Jóföldi
Takács Andrea balett óráiról indult el a Balázs is, mindketten nagy segítségemre
szakma nehéz, de nagyon szép pályá- voltak. Andi néni javasolta továbbtanuján. Az Udvarház Galéria kiállítótermé- lásként a Magyar Táncművészeti Főiskola
ben, a fiatal táncossal az életútjáról, felsőfokú előkészítő képzését, de már túleredményeiről, további terveiről beszél- koros voltam, ezért nem vettek fel.
gettünk.
12 évesen túlkoros?
Igen, mert mint megtudtuk, a képzésre 92000-től, születésem óta lakunk Veresegy- 10 éves kortól vesznek fel. Ezt követően
házon. Iskolai tanulmányaimat a Fabriczi- jött számításba a győri iskola. Már akkor
us József Általános Iskola ének-zene ta- érdekelt a kortárs tánc, ezért magánórákat
gozatán kezdtem, majd ötödiktől a gödöllői is vettem Grecsó Zoltán táncművésztől.
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A győri iskolában Eva Hotova táncpedagógus, balettmester felvételiztetett.
Most már negyedik éve tanulok nála. Szeretek ide járni, mert kedvesek az emberek,
bár a tánctanárok szigorúak. Az elmúlt
évben szakosodtam, a modern tánc közelebb áll hozzám, mint a klasszikus balett, ezért ezt választottam. Nagyon jó
feladatokat csinálunk, úgy elmegy az óra,
szinte repül az idő!
Az eltelt évek során hol és milyen darabokban szerepelt?
Minden évben megrendezi az iskola a
Diótörőt, hetedikben spanyol táncot, majd
a következő évben keleti táncot jártam.
Sebestyén Bálint táncművész koreografálásában, kilencedikben a Petruska, avagy
a lelkiismeret című táncjátékban léptem
fel. Imádtam a próbákra járni, a fellépésekre készülni. Elvittük a táncjátékot Győrújbarát, a Győri Nemzeti Színház és a
Bartók Béla Megyei Művelődési Központ
színpadára.
Korábban a Thália Tanodában is tanult?
A szakiskola mellett 2013-2014-között a
művészeti tanodában is tanultam, innen
Szinovál Gyula színművész által kerültem
a Szép Ernő Színházba, ahol a Pál utcai
fiúk című musicalban, valamint a Vitéz
szabó legény című zenés mesejátékban
szerepeltem. Mindkét darab nagyon közel
áll hozzám, az ének és a tánc együtt, egy
felejthetetlen élmény volt a számomra.
Még három év van hátra az iskolából,
további tervei?
A vágyam, egy jó nevű társulatnál dolgozni Magyarországon vagy külföldön.
Nyáron Angliában voltam több hétig,
elsősorban a nyelvtanulás érdekében.
Mindenképpen szeretnék majd külföldi
tanul- mányúton is részt venni. Terveim
között szerepel a tengerentúli, new yorki
Martha Graham tánciskolába való bejutás.
A szülei mit szólnak az elképzeléseihez?
Mindig azt mondták: csináld azt, amit te
szeretnél! Soha nem kényszerítettek arra,
hogy zongorázzam, vagy táncoljak, de
amit választottam abban kőkemény helytállást vártak el tőlem. Viszont mindenkor
ott álltak és állnak mellettem.
VERÉB JÓZSEF

Életmód
GYŐRI RITA ÉS VIGH MERCÉDESZ ROVATA
Táplálkozz tudatosan, légy mértéktartó
mindenben és eddz velünk az egészségedért!

Fitten Veresen Motiváló
Novemberi motiválónk egy fiatal, mosolygós gimnazista lány,
aki elhatározta, hogy 18. születésnapjára meglepi a környezetét és lead 20 kilót.
Fogadják, fogadjátok szeretettel Kitti történetét!
Kitti, miért kezdtél el mozogni, mi motivált Téged?
Először is a mérlegen látott kilók. Láttam,
hogy változtatni kell, és nekem többet
mutatott a mérleg a „talán még belefér”nél: 84 kg voltam! Másodszor a barátaim,
és az én FittenVeresen edzőm, aki megtanított helyesen elvégezni a gyakorlatokat, étrendet írt és személyre szabott
edzést készített számomra amikor éppen
nem volt mellettem. Harmadszor: hétről
hétre mentek le a kilók, és nagyon jó volt
látni, hogy képes vagyok erre, hogy meg
tudom csinálni!
Mit értél el eddig, teljesültek a kitűzött
céljaid?
Születésnapomra elértem amit akartam.
Januárban kezdtem és július végére 20
kilót fogytam. Ezt látva újabb célkitűzésem van, és már nagyon közel járok hozzá. Összességében boldogabb ember let-

tem, és nagyon megszerettette velem az
edzőm a mozgást. Már nem keresek kifogásokat, minden edzésen ott vagyok.
Mi változott az életedben?
Az önbizalmam megnőtt, és sokkal kiegyensúlyozottabb, energikusabb vagyok. Több mindenbe merek belekezdeni, mert megismertem a határaimat.
Milyen fajta edzéssel kezdtél, és mit
sportolsz most?
Személyi edzéssel kezdtem. Azt gondolom, hogy ilyen túlsúlynál fontos, hogy
egyénre szabott programot kapjon az ember és aszerint kezdjen neki a mozgásnak, megismerve a gyakorlatok helyes
végrehajtását. Aztán ahogy erősödtem, az
edzőm biztatására még hozzá tettünk az
edzésekhez egy sporthevederes (BodyRope) csoportos edzést is. Ezzel együtt
olyan fejlődésnek indultam, hogy már 3040 percet tudok egyhuzamban futni is!

Mit tartasz a legnagyobb sikerednek?
Hogy büszke rám az edzőm és a szüleim,
barátaim. Kevesebb kritikát kapok és
több elismerést. Régen fordítva volt. És
anyukám is a FittenVeresen edzőihez jár
sportolni.
Ameddig nincs kitűzött cél, addig nincs
eredmény! Találkozzunk az edzőteremben.
RITA ÉS MERCI
FITTENVERESEN
info@fittenveresen.hu • 30 509 5084
Facebook/Fitten Veresen

DIETETIKA: Asiama Evelyn rovata

NÖVÉNYI VEGYÜLETEK – FITONUTRIENSEK

– A KAROTINOIDOK
A modern táplálkozástudományban a vitaminok és ásványi anyagok szerepét egyre
szerteágazóbban vizsgálják és mutatják
be azok hatásait. Fitonutriensnek vagy fitokemikáliának („fito-” növényi és „nutriens” tápanyag szavakból) nevezzük a növényi eredetű ételekben található jó hatású vegyületeket. Antioxidánsként (szabad
gyököt megkötő tulajdonság) már bizonyára ismerősek, de mégis mely forrásokból tudjuk fedezni bevitelüket?
A következő lapszámokban más-más fitonutriens kerül bemutatásra.
Fontos tudni, hogy szuper-élelmiszerek
nem léteznek. Az viszont vitathatatlan,
hogy a zöldség- és gyümölcsfélék és a belőlük készült termékek bőséges fogyasztása előnyös hatású számunkra. Ezek rost,

vitamin és ásványi anyag, ill. bizonyos tápanyag vagy fitonutriens tartalma igen
magas, amik szervezetünkbe kerülve számos pozitív folyamatot generálnak, serkentenek.
A karotinoidok is a fitonutriensek egy
alcsoportja. Több altípusra bontható, a
karotinok „narancs pigmentként” is ismertek, ezek fő forrásai: a sárgarépa, sütőtök, kukorica, mandarin, narancs, zöldleveles zöldségek. Karotinoidok közül a
béta-karotin alakul át leginkább A-vitaminná, ezért nevezik previtaminnak is.
Antioxidáns hatásuk is kedvező, szív-érrendszeri (pl. vérnyomáscsökkentés, erek
falának rugalmasságának megőrzése, optimális vérzsírszintek elérése) és fogyasztásuk daganatos megbetegedések megelő-
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zésére is alkalmas.
Az őszi szezon kedvelt zöldsége a sütőtök. Édeskés íze mellett az amerikai halloween-i szokásból eredő töklámpás is
nagy népszerűségnek örvend. Sokoldalúan elkészíthető zöldségféle, bár gyakran
inkább csak sült tökként fogyasztják. Íme,
néhány egyéb technológiájú receptötlet:
• gyömbéres sütőtök krémleves
• sütőtökös burgonyapüré
• sütőtökös céklasaláta
• sütőtökös répatorta
Antioxidáns-töltésre fel!
ASIAMA EVELYN, DIETETIKUS
VERESEGYHÁZ VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT
IDŐSEK OTTHONA
EVELYN@EVEDIET.HU
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OKTÓBER 23. • CSALÁDI FUTÁS

FELFÚJHATÓ RAJTKAPUT AVATTUNK
Városunk önkormányzatának támogatásával saját, felfújható rajtkaput avathattunk az
október 23-i városi családi futóversenyen. Régóta vágyott álma teljesült a településünkön
futóversenyeket szervezőknek, ami óriási előrelépés és egyben elismerése a város
futótársadalmának és szabadidős sportjának! Plusz, egy időmérő rendszert is tesztelhettünk, így igazi futófesztiváli hangulatban kezdődhetett a verseny. Először az egyéni
mezőny rajtolt rendőrségi felvezetés segítségével. Szinte már az utolsó futó is beérkezett, amikor a váltók vágtak neki a távnak. Újítás volt az is, hogy a beérkezők a beérkezés sorrendjében ajándékot választhattak a hosszan elnyúló tombolasorsolás helyett.
Közel háromszázan vállalkoztak vagy egyéniben, vagy pedig váltóban az 1956 méteres táv lefutására. Örvendetes a 31váltócsapat indulása, pedig sok csapat el sem jött
az előnevezettek közül!
A női mezőny győztese Vajkovics Viktória, míg a férfi mezőnyé Jankov Máté lett.
Kincses Dorka, valamint Sessler Dávid és Koczka Benedek a legfiatalabb, míg
Tóthné Margit és Bozó Pál a legtapasztaltabb résztvevői volt az örömfutásnak.
Az 1956 méteres egyéni futás korcsoportos győztesei:
Óvodások:(2010-2013)
Foky Zita
Mayer András
I. korcsoport: (2008-2009)
Schmidt Katalin
Ferencz Ágoston
II. korcsoport: (2006-2007)
Zsemle Hanna
Reindl Erik
III. korcsoport: (2004-2005)
Ferencz Janka
Szádeczky Szabolcs
IV. korcsoport: (2002-2003)
Frankó Nóra
Mayer Balázs
V. korcsoport: (1998-2001)
Vajkovics Viktória
Jankov Máté
FELNŐTT I. (1990-1997)
Csapó Melinda
Gulyás Csongor
FELNŐTT II. (1980-1989)
Kiss Nikolett
FELNŐTT III. (1970-1979)
Herman Beatrix
Jankov István
FELNŐTT IV. (1960-1969)
Muhari Gabriella
Bialkó Dezyő
SENIOR I. (1955-1959)
Mayerné Huszár Katalin Kovács József
SENIOR II.
Tóthné Margit
Aranyosi Miklós
A váltók győztesei a váltótagok összeadott életkora alapján:
35 éves korig: VKKC Csajok csapata. Tagjai: Boga Zsuzsa, Takács Eszter, Kadók
Nikolett
36 évtől 50 éves korig: TEZSVÍREK csapata. Tagjai: Megyeri Tibor, Németh Szabolcs, Borsodi Máté
51 évtől 100 éves korig: BESÓZVA csapata Tagjai: Soós András, Soós Dorina, Soós Lívia
100 év fölött: VERESEGYHÁZI KAJAK KENU CLUB SZÜLŐK csapata Tagjai: Takács
Lajos, Szarvas Mónika, Prehoda Györgyi
Köszönjük a Váci Mihály Művelődési Háznak, a Városőrségnek, Városi Rendőr Őrsnek, a Polgárőrségnek, a Veresi Futókör tagjainak és a triatlonos szülőknek, az atlétikai szakosztálynak élükön Szalma Róbertnek, a lelkes szervezőknek a lebonyolításhoz nyújtott segítségüket. Köszönjük Katona Zsolt úr közreműködését az
elektronikus időmérés megvalósításában és Jankov István úr támogatását.
BARANYÓ CSABA

Az új rajtkapu

Az időmérő rendszer tesztje
A váltók rajtja

Egyéni rajt

Reiniku Kyokushin Karate Klub váltó csapata

A legtapasztaltabbak

A női győztesek

A váltók (35 év alatt) győztesei
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A férfi mezőny győztesei

A váltók (36 és 50 év közötti) győztesei

Sport
VVSK – LABDARÚGÓ SZAKOSZTÁLY

VVSK – KÉZILABDA SZAKOSZTÁLY

Labdarúgó Szakosztály eredményei

Kézilabda Szakosztály eredményei

Felnőtt (II. osztályú Pest megyei bajnokság Északi csoport)
10.09. Verőce SE – Veresegyház VSK
2–0
10.16. Veresegyház VSK – Vác-Deákvár SE
2–2
10.22. Piliscsaba SE – Veresegyház VSK
2–3
U19 (MLSZ III. osztályú utánpótlás bajnokság)
10.08. Dabas-Gyón FC– Veresegyház VSK
3–2
10.22. Somos SE – Veresegyház VSK
8–2
U17 (MLSZ III. osztályú utánpótlás bajnokság)
10.08. Dabas-Gyón FC – Veresegyház VSK
2–2
10.22. Somos SE – Veresegyház VSK
10 – 0
U16 (I. osztályú Pest megyei utánpótlás bajnokság)
10.09. Veresegyház VSK – Sülysápi Gyerekfoci SE
2–2
10.16. Tápiószecső FC – Veresegyház VSK
2–0
10.22. Vác-Deákvár SE – Veresegyház VSK
10 – 2
U14 (I. osztályú Pest megyei utánpótlás bajnokság)
10.16. Veresegyház VSK – Vác VLSE II.
1–7
Öregfiúk (Pest megyei bajnokság Közép csoport)
10.10. Veresegyház VSK – Gödi SE
2–5
10.17. Veresegyház VSK – Vácrátóti KSE
5–2
10.24. Veresegyház VSK – Fóti SE
5–1

Felnőtt (Pest megyei bajnokság A csoport)
10.09. Veresegyház VSK – Mogyoródi KSK

23 – 25

Junior (Pest megyei bajnokság)
10.09. Veresegyház VSK – Mogyoródi KSK
10.14. Veresegyház VSK – ESMTK

45 – 26
40 – 17

Serdülő (Országos Serdülő bajnokság F1 csoport)
10.05. XVI. ker KMSE – Veresegyház VSK
10.16. Veresegyház VSK – FTC KN Kft II
10.19. PLER II. – Veresegyház VSK

35 – 22
18 – 39
38 – 18

VVSK – SAKK SZAKOSZTÁLY

U12 (Országos Gyerek bajnokság Pest megyei régió B csoport)
3 győzelem, 1 vereség
Főnix ISE – Veresegyház VSK
16 – 11
Gödöllői KC – Veresegyház VSK
15 – 23
Veresegyház VSK – VS Dunakeszi
31 – 9
Veresegyház VSK – Váci KSE
22 – 19
Legeredményesebb játékosok: Kardos Márton 38, Zsuga
Péter 13, Sándor Dávid 9. Kardos Márton fölényesen vezeti
a csoport góllövőlistáját.

Sakk Szakosztály eredményei
Pest megyei csapatbajnokság Szuper csoport (10 táblás)
10.16. Veresegyház – Gyömrő
6:4
TÁJFUTÁS

CSAPAT A CSÚCSON
Idén őszre megvalósult az álmunk: gyerekek és családjaik hobbisportként űzik a tájfutást. Hétköznap a gyerekekkel edzünk a
suli után, hétvégén időnként terepre megyünk, ha gondolunk
egyet. Ez a tájfutás a maga valójában. Nincs teljesítési kényszer,
csak mozgás, amennyit bírunk és akarunk.
Mindezt az újonnan létesített „Tájfutó pontból” kiindulva valósítjuk meg. Keress minket a tóparton kihelyezett tábla alapján.
Nem adjuk fel az iskolai tájfutás népszerűsítését sem. Adottságaink nem változtak, a veresegyházi tavak körül csapatunk térképet
készít, és ha ez elkészül, végleg meg tudjuk változtatni a „ fuss egy
tókört” vezényszót a „fuss egy pályát a tó körül” utasításra.
KUBIK-WEKERLE O-TEAM

U12 fiúk csapata

JUDO

EGY ARANYÉREM ÉS NÉGY ÉRTÉKES HELYEZÉS
NEMZETKÖZI JUDO VERSENY GÚTA, SZLOVÁKIA
október 15.
A Veresi Küzdősport Egyesületet öt versenyző képviselte a
rangos mezőnyben. Aranyérmet vehetett át: Parádi Barnabás! Negyedik helyen végzett: Almási Sebestyén Levente.
Ötödik lett: Németh Szabolcs. Hetedik helynek örülhetett:
Kerecseny Attila és Udvarhelyi Gergő.
Minden versenyzőnk megtette a magáét. Mindenki becsülettel küzdött, harcolt az érmekért, helyezésekért.
FELKÉSZÍTŐ EDZŐK: ILYÉS GYULA ÉS KERSTNER RÓBERT
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KAJAK-KENU

ATLÉTIKA

HÁROM ARANY VERESEGYHÁZNAK
AZ ÉVADZÁRÓ UTE-MARATONON

A XIII. alkalommal megrendezett sződi mezei futáson, több mint
ezer résztvevő versenyző között szép sikereket értek el a veresegyházi ifjú atléták.

Méltóbb zárását egy versenyévadnak nem lehet elképzelni sem, mint
ahogy azt kajak-kenusaink zárták. Az UTE-maraton rövidített, 8 km-es
távját a Dunán három versenyzőnk teljesítette: Regenye Júlia U 10-ben,
Kadók Nikolett U13-ban, mindketten kajakban, és Bagyánszki Kristóf
U15-ben kenu egyesben. A közös bennük, hogy egész évben „ott voltak,
minden km kőnél” táborokban, edzéseken, versenyeken, ahol tiszta
szívvel küzdöttek, hogy egyre jobbak legyenek! Mindhárman aranyat
nyertek! Ők hárman profikká érnek lassan – a szó legszebb és legszorosabb értelmében. A Profi az, aki mindent tud magáról, önállóan dönt
és megold mindent a maga területén, mindezt hibátlanul és gyorsan.

UTE-Maraton győztesei

Az éremzuhatagot hozó NŐTINCSI KUPÁN tizenhárom számban nyert
8 arany, 3 ezüst és 2 bronzérem sem befolyásolta a harci kedvet ezeknél a
profiknál! Rutingyűjtés minden áron, volt a feladat és ők tették a dolgukat.
SZOLNOKON a Nagy Zoltán Emlékversenyen, az egyre erősödő mezőnyben elért helyezések ezeknél a versenyzőknél mutattak komoly
teljesítménynövekedést. Regenye Julika 2000 m-en első hely MK-1-es
U10-ben, Bagyánszki Kristóf U15 2000 m-en első hely, míg Prehoda
Levente második lett, és ez a sorrend megismétlődött 200 m-en is. Prehoda Huba U13 2000 m-en kenu egyesben elért első helye nem meglepetés, mint ahogy Takács Eszti U12-ben 2000 m-en elért ötödik és
Kadók Niki hetedik helye U13-ban sem.
A sukorói keretfeltöltő versenyen Prehoda Leventének nem sikerült
a bravúr. Válogatottságért szállt vízre kenu egyes U15 1000 m-en, de a
kiválóan teljesített elő és középfutamok után a döntőben 700 m-nél a
harmadik helyen lerándult a háta és hetedik helyen futott a célba.
Bagyánszki Kristóf szépített 2000 m-en, nagyon szép pályával egyelőre
most ötödik lett U15-ben. A kerettagsághoz ez még kevés! A leány kajakkettes U13 2000 m-en kaptunk vigaszt a Kadók Niki – Takács Eszti
párostól, akik a 8-as döntőben rajt-cél győzelmet arattak. Tökéletes erőbeosztással, harcossággal, teljesen kiegészítve, segítve egymást verték
vissza az ellenfelek folyamatos támadásait a rajt pillanatától a célba érésig. Tökéletes pályát mentek! A legszebb pillanat volt, amikor ezt a hangosbemondó szétkürtölte Sukorón! A hideg zuhany később ért, amikor
csendben közölték a versenybíróságon, hogy kizárták egységünket
légzsák, illetve „vízfelszínen tartó eszköz” hiánya miatt. (Borulás esetén az elsüllyedéstől védi a hajót!) Nem volt borulás, figyelmetlenség viszont igen! A lányok győzelme viszont megtörtént, ez már a miénk!
(Érmet és oklevelet megkapták itthon a telepünkön, köszönöm a
„CERKA Grafika” üzlet közreműködését). Rutin és tapasztalat begyűjtése, ez volt a hosszúra sikerült versenysorozatnak a célja, aminek a
jövőben a kemény téli alapozás után meg kell, hogy jöjjön az eredménye. A cél a nemzetközi szintű szereplés veresegyháziként a korosztályos válogatottban!
Idén még korai volt erre áhítozni, de nem adom fel, nem adjuk fel
és edzünk tovább! Most egy kis pihenés következik, majd novembertől kezdődik a téli alapozás. Mától kicsit csendben leszünk 2017
márciusáig! FROHNER FERENC ELNÖK-EDZŐ ÉS A KAJAK-KENUS CLUBTAGOK
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A Margitszigeten, a sok vidéki egyesületi versenyzővel kiegészült
Budapest bajnokságon is kiválóan szerepeltek atlétáink.
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EDZŐ: SZALMA RÓBERT

Sport
ASZTALITENISZ

LETANÓCZKI DALMA ISMÉT A DOBOGÓ TETEJÉN
ÚJONC- ÉS SERDÜLŐ ORSZÁGOS
VERSENY, OROSHÁZA 2016.10.15-16.
Ezen a hétvégén rendezték a 2016-os év
utolsó országos asztalitenisz ranglistaversenyét az újonc és a serdülő korosztály
számára.

A helyi sportcsarnok atmoszférája, sokszínűsége – mely számomra meglepő módon
észrevétlenül „meglapult és beleilleszkedett” a környezetbe a központban, az emeletes házak árnyékában – magával ragadta
az embert, főleg a sok szürkeszínű, napjainkban épülő sportcentrum, csarnok látványa után. A szervezők kitettek magukért, jó hangulatú szervezés mellett a gyermekek kiemelkedően magas létszámban
indultak és a dobogósok mellet ismét díjazásra kerültek az 5-8. helyezettek is.
Az U11-es mezőny az idei év legmagasabb
létszámát hozta, benne 3 romániai vendégjátékossal. A népes mezőnyből Letanóczki Dalma került ki győztesen, aki
ősztől a 25-szörös BEK győztes Statisztika
PSC játékosa. Az elődöntőben 0:2-es állásról 3:2-re győzött a döntőben pedig már
ellenállhatatlan volt.
Letanóczki Dalma Orosházán ismét győzőtt Cserey Bálint (Galaxis VSE) U13 fiú kategóriában szerzett ismét ranglistapontokat

Cserey Bálint és Samsonov

és a legjobb 25 magyar fiú közt hagyja
maga után az újoncok mezőnyét és lesz
jövőre serdülő korosztályos.

Galaxis IV. – Fortuna 2016 (Medium)

GALAXIS VSE EREDMÉNYEK:
I. osztály:
Galaxis VSE I. – II. kerületi UFC
5:11
FKF Zrt. SK II. – Galaxis VSE I.
14:2
Galaxis VSE I. – SZUFLA SE VI
11:5
ABC Centerline IV. – Galaxis VSE I. 8:8
Asztalitenisz Egyetem SE II. – Galaxis
VSE II.
5:11
Galaxis VSE II. – FŐGÁZ Keszi-team II. 11:5
FKF Zrt. SK III. – Galaxis VSE II.
11:5
Galaxis VSE II. – Kontyfa Sportiskola I. 12:4
ESMTK VI. – Galaxis VSE III.
8:8
Galaxis VSE III. – Kispest Utánpótlás I 4:12
II. osztály:
Galaxis VSE IV. - Fortuna – ESMTK VII. 11:5
Pestszentimrei P. SE II. – Galaxis VSE
IV.-Fortuna
8:8
Galaxis VSE IV.-Fortuna – Pénzügyőr SE
XII.
7:9
ÖTTUSA
Kispest SE Utánpótlás II. – Galaxis VSE IVFortuna
7:9
A felkészülési idő rövidségére való tekintettel (4 hét), az elért eredményeket jónak, Köszönjük szépen mindenkinek a támosőt több esetben kiválónak lehet minősíteni, hiszen voltak, akik idei legjobbjukat gatását, munkáját, segítségét!
LETANÓCZKI ISTVÁN
is meg tudták javítani! Kovács Enikő az ország legjobb 16 versenyzője közé tudta
beverekedni magát az egész éves teljesítménye alapján! Az Elit OB-n elért eredménye szép reményekre ad okot a jövőre való tekintettel!
Eredmények:
Kéttusa OB. • Hódmezővásárhely, 2016. október 1.
KAPCSOLATOS HÍRE, KÉRÉSE,
U 10 korosztály Leány
54 induló
9-11. Kovács Enikő
KÉRDÉSE VAN?
U 11 korosztály Leány
52 induló
41. Baranyai Zsófi
Keresse BARANYÓ CSABA rovatvezetőt!
45. Szabó-Galiba Noémi
U 11 korosztály Fiú
50 induló
28. Cser Dominik
E-mail: sportreferens@veresegyhaz.hu
Elit OB • Budapest, 2016. október 22.
U 10 korosztály Leány
16 induló
12. Kovács Enikő
HICSÁK ZSOLT

SPORTTAL

Telefon: 20 9749 686
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TÁNC – ROCKIN’ BOARD
Szinte még csak most kezdődött a versenyszezon, mégis rengeteg büszkeségre okot adó eredménnyel gazdagodtak a Rockin’
Board TáncSport Egyesület táncosai. Hazai és külföldi táncparketten egyaránt remekelnek a tánciskola versenyző növendékei utánpótlás és felnőtt kategóriákban egyaránt.
A szezon az október 8-án, a Prágában megrendezésre került
Junior lányformációs Világbajnoksággal kezdődött. Az egyesület csapata, a MIRAGE a 17 nemzet 27 csapatát felvonultató
mezőnyben az előkelő 10. helyezést szerezte meg.
Másnap, hazai színtéren, regionális versenyen mérték össze
tudásukat az egyesület párosai és formációi. A teljesség igénye
nélkül, a következő kiemelkedő eredmények születtek:
Hajrázók, felnőtt nagyformáció 1. helyezés, LOVE serdülő
kisformáció 2. helyezés, BRILL serdülő nagyformáció 2. helyezés, Szabó Norbert-Vass Nikolett serdülő páros 3. helyezés,
VOYAGE serdülő nagyformáció 3. helyezés.
Október utolsó előtti hétvégéjén országos versenyen a LOVE
serdülő kisformáció a fantasztikus 3. helyezést szerezte meg a
rendkívül erős országos mezőnyben, felállva ezzel a dobogó
harmadik fokára.
A soroksári Sportcsarnok adott otthont a soron következő regionális pontszerző versenynek, melyen a következő kiemelkedő eredményeket táncolták össze a fiatalok:
LADIES felnőtt nemzetközi nagyformáció 2. helyezés, Frappé
children kisformáció 2. helyezés, Hajrázók felnőtt kisformáció
3. helyezés, Tardosi Zétény-Dömötör Ramóna children páros
3. helyezés, Love serdülő kisformáció 3. helyezés, Brill serdülő
nagyformáció 3. helyezés.
Szívből gratulálunk a táncosoknak és felkészítő edzőiknek.

Frappé children kisformáció

Prágában
LOVE serdülők
Hajrázók felnőtt kisformáció

TAICHI

A PANDA TAICHI CSAPAT
ELSŐ JELENTŐS EREDMÉNYEI
A HKF (Hungarian Kungfu Federation) Magyar Bajnokságon,
ami egyben kvalifikáció is volt a november 12-i hivatalos ranglista magyar bajnokságra, a Panda taichi csapat tagjai nagyon
szépen szerepeltek és az alábbi helyezéseket érték el: férfi korcsoportban ezüst és bronz, női korcsoportban arany és bronz,
míg senior korcsoportban arany és bronz érmeket nyer tek.
Csapatversenyben – ezek után nem csoda – az aranynak örülhettek!
Az érmeket szerzett versenyzők automatikus meghívást kapnak a Hivatalos Ranglista Magyar Bajnokságra, melyet november 12-én Érden a Batthyány Sportcsarnokban rendeznek.
KEMECHEY EDINA
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Szabó Norbert és Vass Nikolett

Sport
AIKIDO

A KIME-aikido 10 éves jubileumot ünnepelt
Bemutatóval indult október 9-én a 10 éves évforduló alkalmából
megrendezett ünnepség a Veresegyházi Harcművészeti Központban. Pintérné Gazdag Anett sensei 2006 szeptemberében kezdte
meg aikido edzéseit az újonnan épült Innovációs központban. Ez
alkalomból beszélgettünk az 5. danos térségi instruktorral, a
Nemzeti Aikido Szövetség – Magyarország elnökségi tagjával.

2016 jubileumi bemutató csoportkép Pásztor Béla polgármester úrral

tanítványok részére nem csak a tatamin, hanem az életben is útmutatásokat ad saját példáján keresztül. Szeretném, ha ez valóban így
lenne. Az egyesületünk az aikido mellett reikivel (japán gyógyító
technika) is foglalkozik, így jött, hogy mindkét szóösszetételből kiragadva a KI-t (univerzális energia), legyünk Ki Művészetek Egyesület, ahol még a rövidítés is (KIME) jelentéssel bír: gyújtó pont, fókuszpont, belső erő külső megnyilvánulása.
Hogyan telt ez a 10 év? Hogyan álljátok meg a helyeteket a sok küzdősport egyesület mellett?
5-10 fővel indultunk, ma körülbelül 60 fő aikidozik nálunk ovistól a
nyugdíjas korosztályig és 10 év alatt kb. 150 fő volt a nálunk tanulók
száma. Egy igen összetartó és segítőkész felnőtt csapat jött össze, ahol
a szülők is céltudatosak és segítik a gyerekek aikidoban töltött munkáját. Aki eljut hozzánk, már általában tudja, hogy az aikido a sport mellett egy szemléletmód és életfilozófia is, így a gyerekek nagy többsége
kitartóan, éveken át jár edzésre. Sershing András mellettem nőtt fel. 7
évesként kezdte, most 17 és dan fokozatra készül, ő a jobb kezem, minden edzésen részt vesz és istápolja a kicsiket, akiknek példaképként
szolgál. 2015-ben a Nemzeti Aikido Szövetség Év Aikidosa címben részesítette. Azt hiszem sikerült jó viszonyt kialakítani a többi harcművész csoporttal. Én ezt a mintát hoztam magammal Makóról, ahol egy
budo klub tömöríti az összes küzdősportot, akiknek így közös a céljuk.
2013-ban meghívtuk Veresegyházra Mirko Jovandic 6. danos mestert
(európai szövetség technikai igazgatója) és a tiszteletére BUDO Gálát
rendeztünk, ahova meghívtuk az akkor Veresegyházon működő összes
harcművészetet. Meghívásunkat mindenki elfogadta, így egy igen látványos bemutatókat tartalmazó műsort sikerült összeállítani. A rendezvény
megrendezéséhez azóta is rengeteg segítséget kapunk a várostól, így biztosítva a gyerekek számára a változatos gyerektáborok és bemutatók megvalósulását. Mirko sensei azóta is elismeréssel emlegeti városunkat.

Hogyan jött az aikido edzések indításának, illetve a „Ki Művészetek
Egyesülete” megalapításának ötlete és mit is jelent pontosan a sensei megszólítás?
Már 30 éve foglalkozom harcművészetekkel. Gyermekként az aikido
mellet kyokushin karatét és bokszot, majd brazil jitsut tanultam, fára
másztam, grundbírkóztam és benne voltam minden féle csínytevésben. Szüleim csak így beszéltek rólam: „Ide nekem az oroszlánt is!”.
Azóta sokat finomodtam és megismerkedtem több Budo ággal is
(japán harcművészetek összefoglaló neve), mint a iaido (japán kardkihúzás), jodo (botvívás), battodo (vágás művészete), ahol az önmagunk tökéletesítése a cél. Egyre inkább elmerültem a szellemiségében
és kezdtem megérteni a valódi lényegét, hogy „Az igazi győzelem az
önmagunk fölött aratott győzelem”. Doktori tanulmányaimat is ennek szenteltem a TF PhD hallgatójaként az „Aikido személyiségfejlesztő szerepének kimutatásával”. Azt éreztem, hogy a bennem
lévő tudást át szeretném adni másoknak, így először Budapesten,
majd 2006 szeptemberében Veresegyházon nyitottam dojot.
Akkor már építkeztünk Veresen és 1 éven keresztül vonattal jártam
Gyerek aikido tábor a veresi tavon, 2015.
ki Budapestről, hogy megtarthassam az edzéseket. A sensei megszólítás egy japán kifejezés, mely mestert jelent. Itthon 4./5. dan kör- Sikerült megvalósítani a kitűzött célokat?
nyékén használják ezt a kifejezést. A sensei egy olyan ember, aki a A célom az volt, hogy az aikido gyakorlásán keresztül megtanítsam a
gyerekeknek a szamuráj erényeket (bátorság, becsület, hűség, tisztelet,
együttérzés). Ez utóbbi nagyon fontos, hisz nem az a cél, hogy a versenysportok jellemzőjeként kiszelektáljuk a legügyesebb gyerekeket
és belőlük kihozzuk a legjobbat, hanem hogy mindenkit befogadva fejlesszünk a saját határaik feszegetésével. Így a gyerek csoport is nagyon
összetartó és baráti lett. Az ovis aikido edzésre, mindig betéved 1-1 haladó és segítik, istápolják a kicsiket. Persze ez nem azt jelenti, hogy mi
elutasítjuk a versenyeket. A „bevállalósabbak” el-el mennek kempo
versenyekre, ahol szépen megállják a helyüket. Szeretném, hogy a gyerekek úgy nőjenek fel, hogy adott esetben a fent említett erényekből
fakadóan el tudják kerülni a harcot, és ha ez mégsem megy, akkor meg
tudják védeni magukat. Úgy érzem, jó úton járunk, melyért köszönet
a városnak, a tanítványoknak, a szülőknek és nem utolsó sorban a
családomnak, akik lehetővé teszik, hogy amikor más anyuka hazamegy a családjához, én elindulhatok az edzésekre átadni azt, amiben
2012 majális – Nagy Bálint és Boglárka, Nagy Bálint és a sensei a juigazán hiszek.
BARANYÓ CSABA
bileumi ünnepségen, 2016
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12 ÓRÁS ÉJSZAKAI ÚSZÁS ÉS SPINRACING MARATON!
A JÓTÉKONYSÁG JEGYÉBEN

2016. december 9. (PÉNTEK) 20.00 órától, december 10. (SZOMBAT) 8.00 óráig
Veresegyház Város Önkormányzata és a Fabriczius József Általános Iskola ebben az évben is
megrendezi a már hagyományos 12 órás éjszakai úszást és most először a SpinRacing maratont.
Helyszíne: MÉZESVÖLGYI ISKOLA
A sporteseményre, mindkét sportágban, várjuk oktatási intézmények, baráti
társaságok, munkahelyi közösségek, sportcsoportok, egyesületek, civil szervezetek,
lakóterületek – úszásban maximum 12 fős, SpinRacingben max. 8 fős –
csapatainak a nevezését.
•
NEVEZÉSI DÍJ:

RÉSZTVEVŐKÉNT EGY CÍPŐDOBOZBA CSOMAGOLT
KARÁCSONYI AJÁNDÉK!

A sportrendezvényen a csapatok gondoskodnak értékeik megőrzéséről,
saját ellátásukról (BÜFÉ üzemel) és az éjszakai pihenéshez szükséges laticelről,
takaróról vagy hálózsákról.
•
A rendezvényen mindenki saját felelősségére vesz részt!
A rendezvény ideje alatt az intézmény házirendje minden résztvevőre nézve
kötelező! Ennek értelmében, az épületben szeszesital fogyasztása, a sportterekben
étkezés nem megengedett, dohányozni a törvényi előírásoknak megfelelően, az
arra kijelölt helyen, az épületen kívül lehetséges!
•
A letölthető részletes versenykiírásokat, valamint a nevezési lapokat,
www.veresegyhaz.hu weboldalon (sport menüpont alatt) érik el.
•
VÉGSŐ NEVEZÉSI HATÁRIDŐ: 2016. december 5. (hétfő) 12.00 óra.
•
A kitöltött nevezési lapokat az alább megadott e-mail címre kérjük eljuttatni!
ÚSZÁS:
Csomborné Halmai Ágnes 20 2222 255, csomborne.agi@veresegyhaz.hu
SPINRACING:
Diósi Péter 70 4219 845, diopeti@gmail.com

(Az ajándékokat veresegyházi családoknak ajánljuk fel!)
•
18 év alatti csapattagok esetén a csapatvezetők felelőssége
a szülői beleegyezés beszerzése!
A létesítmény adta lehetőségek miatt úszásban 10 csapatot tudunk fogadni.
•
A 12 órás SpinRacing maraton résztvevő csapatai, egymást váltva, csapatonként
egy kerékpáron teljesítenek DIÓSI PÉTER vezényletével. A mindenféle teremkerékpár elemekkel vegyített mozgásanyagot különböző zenei stílusok szerint
összeállított zenére végzik a résztvevők, akik tetszés szerinti időbeosztással
válthatják egymást! Óránként rövid, három óránként hosszabb pihenő.
Egyéb meglepetés elemek!
VÁRJUK NEVEZÉSEIKET!
Bővebb információ: Baranyó Csaba 20 9749 686, sportreferens@veresegyhaz.hu
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Családi házak NAGYTAKARÍTÁSA A-tól Z-ig
Veresegyházon és környékén.
Telefon: 06 20 439 5951
Facebook: Teri mama, Juli mama takarít

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

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

www.gondtalanevek.hu

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

ÜZLETKÖTŐKET
KERES 15 ÉVES MÚLTTAL RENDELKEZŐ CÉG!
Megnövekedett munkáink minél hatékonyabb elvégzésére keressük főállású
munkatársainkat, amennyiben kedvet éreznek az ingatlan értékesítői munkához.
Veresegyházi és környékbeli lakosok jelentkezését várjuk. A betanítást, szakmai oktatást vállaljuk.

Természetesen továbbra is állunk rendelkezésükre
akár eladni, akár vásárolni szeretnének.
Pénzügyi tanácsadással is kibővítettük szolgáltatásaink körét:
• 25 bank teljes hitel kínálatával,
• CSOK (Családok otthonteremtési kedvezménye, a volt szocpol.)
• Lakástakarékpénztári megtakarítás (vissza nem térítendő állami támogatással)
Várjuk megkereséseiket az alábbi elérhetőségeken:

KOBALT INGATLAN
2112 Versegyház, Fő út 39/A 1. emelet • Telefon: +36 70 631 2368
e-mail: terebesi.andrea@kobalt.hu

www.kobalt.hu

$=211$/%(7g/7+(7ė

CSOMAGOLÓ MUNKA
A
BUDAPEST MELLETT (Csömörön)
• Emelt bérezés (nem minimálbér!)
• .|QQ\Ħ, betanított munka
• Béren felüli juttatások, pótlékok

• Ingyenes cé
éges buszjáratok
• Munkak
ke
ezdéss 1 héten belül

Feladat:: Higiéniai termékek csomagolása, dobozolása
Elvárás:: minimum 8 általános, jó állóképesség,
PĦV]DNRVPXQNDUHQGYiOODOiVD

JELENTKEZZEN MOST
T:

+36 20 291 3301
SMS-t is küldhet! Írja meg: nevét, lakóhelyét és ezt: ’csomagoló
ó’
(Ny.sz: 37961/2001)
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Desszert
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"Finomat, de okosan!"
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V]HPpO\HV7É/$.
1.490 Ft

Desszert
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KEDD
2016. NOVEMBER 15

Karfiol leves
350 Ft
7DUKRQ\iVK~V
690 Ft
+DPLVJXO\iVOHYHV
350 Ft
Dubarry csirkemell
Mi]PLQUL]]VHO
990 Ft
=|OGEDEIę]HOpN
)DVtUWWDO
*ULOOH]HWWVHUWpVFVtNRN
EDFRQRVNiSRV]WDVDOiWiYDO
+DPLVJXO\iVOHYHV
$XV]WULD.DVHVSiW]OH
EDFRQRVVDMWRVVOWQRNHGOLURSRJyV
KDJ\PiYDO
820 Ft
6DMWRVWHMI|O|VVSDJHWWL
890 Ft

Francia hagymaleves
350 Ft
Rakott kel
690 Ft
Gombaleves
350 Ft
&VLNyVWRNiQ\
WpV]WiYDO
690 Ft
*\|QJ\EDEIę]HOpN
6HUWpVS|UN|OWWHO

7iUNRQ\RVUDJXOHYHV
490 Ft
6OWROGDODVKDJ\PiVW|UWEXUJRQ\iYDO
890 Ft
*Ut]JDOXVNDOHYHV
350 Ft

Parajos baconos csirkemell barnarizzsel

&VLUNpVFp]iUVDOiWDWNSLUtWyV

Gombaleves
&VHKRUV]iJ
6OWK~VNQpGOLYHOpVGLQV]HOW
NiSRV]WiYDO
1 190 Ft

*Ut]JDOXVNDOHYHV

)OHNNHQWiO
PXVWiURVWDUMDURVWRQVOWFVLUNHPHOO
QDW~UNDUDMIęWWEXUJRQ\iYDOVDOiWD 
FVtSęV|QWHW

6DOiWDEiU

SZERDA
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/XGDVNiVD
990 Ft
6yOHW
)ęWWWRMiVVDOpVWDUMiYDO

US A:
.XNRULFDSHO\KHVVOWFVLUNHIDODWRNVWHDN
EXUJRQ\iYDOVDOiWiYDO

1 290 Ft
5iQWRWWJRPEDUL]]VHOWDUWiUUDO
990 Ft

&6h7g57g.
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Libaleves
450 Ft
Francia rakott burgonya
690 Ft
)RNKDJ\PDNUpPOHYHV
400 Ft
9|U|VERURVPDUKDOiEV]iU
S|UN|OWWDUKRQ\D
1 190 Ft
6yVNDIęWWEXUJRQ\iYDO
)ęWWWRMiVURVWRQVOWFVLUNHPHOO
6DMWRVWHMI|ONUpPEHQVOWFVLUNHFRPEILOp
barna rizi-bizi
)RNKDJ\PDNUpPOHYHV
)UDQFLDRUV]iJ
/\RQLVHUWpVPiMIęWWVOWEXUJRQ\iYDO
990 Ft
6DOiWDEiU

9HJ\HVVOWEęVpJWiO
9LNWyULDWiO
%RULVNDWiO
UiQWRWWFVLUNHPHOOSiUL]VLSXO\NDV]HOHW WDUMiYDOOLODKDJ\PiYDOW|OW|WWNDUDMFVPHOO VRNPDJYDVUiQWRWWNDUDMUiQWRWWVDMW
WDUMDNDNDVWDUpMYHJ\HVN|UHW
URVWRQUiQWRWW]|OGVpJUiQWRWWVDMW
SiUL]VLEXQGiVFVLUNHSLUtWRWW
VDYDQ\~ViJ
SiUROW]|OGVpJEXUJ
FVLUNHFVtNRNNXNRULFiVUL]VSHWUEXUJ

3e17(.
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3DOyFOHYHV
590 Ft
0iNRVWpV]WD'HMyVWpV]WD
590 Ft
9HJ\HVJ\P|OFVOHYHV
400 Ft
+RUWREiJ\LSDODFVLQWD
990 Ft
=|OGERUVyIę]HOpN
9DJGDOWWDO5iQWRWWVDMWWDO
)HWDVDMWRVNDUDMILOp
SiUROW]|OGVpJHNNHO
9HJ\HVJ\P|OFVOHYHV
0DJ\DURUV]iJ
6OWOLEDFRPESiUROWNiSRV]WiYDOW|UW
EXUJRQ\iYDO
1 350 Ft
0iNRVWpV]WD
590 Ft
'iYLGWiO
V]H]iPPDJRVFVIDODWRNVOWWDUMD
NDOLIRUQLDLFVIDODWRNNDNDVWDUpMUL]LEL]L
]|OGVDOL
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(UęOHYHV]|OGVpJHNNHO
350 Ft
(V]WHUKi]\WRNiQ\VSDJHWWL
790 Ft
&V|NPęLFVON|VEXUJRQ\DOHYHV
450 Ft
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6]DPyFDNUpPOHYHV
400 Ft
Rakott karfiol
690 Ft
+~VOHYHV
450 Ft

5iQWRWWFVLUNHPHOOSiUROWUL]]VHO

7|OW|WWGDJDGyEXUJRQ\DSUpYHO

1 090 Ft
7DUNDEDEIę]HOpN
)ęWWIVW|OWWDUMiYDO
/HFVyVFVLUNpVUDNRWWFXNNLQL
barnarizzsel
(UęOHYHV]|OGVpJHNNHO
%UDVVyLDSUySHFVHQ\H
SLUtWRWWEXUJRQ\iYDO
990 Ft

990 Ft
6iUJDERUVyIę]HOpN
6OWGHEUHFHQLYHO

6DOiWDEiU

*ULOOH]HWWFVLUNHFVtNRNJULOO]|OGVpJHNNHO
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=|OGERUVyOHYHV
350 Ft
6HUWpVS|UN|OWIęWWEXUJRQ\iYDO
990 Ft
/HQFVHOHYHVNROEiVV]DO
400 Ft
%DFRQRVVOWFVLUNHFRPESHWUH]VHO\PHV
EXUJRQ\iYDO
990 Ft
3DUDGLFVRPRVNiSRV]WD
6HUWpVVOWWHO
7DEiQLVDOiWDSLUtWyVVDO
PDMRQp]HVIęWWWRMiVVRQNDMpJVDOiWD

6]DPyFDNUpPOHYHV
%RUM~SDSULNiV
JDOXVNiYDO
1 350 Ft

=|OGERUVyOHYHV
6]DIWRVPXVWiURVWDUMDWHSVLV
EXUJRQ\iYDO
1 290 Ft

*RPEiVWHMV]tQHVJQRFFKL

6]H]iPRVUiQWRWWNDUILROUL]]VHOWDUWiUUDO

890 Ft

1 050 Ft

9LNWyULDWiO
)DWiQ\pURV
)OHNNHQWiO
WDUMiYDOOLODKDJ\PiYDOW|OW|WWNDUDMFVPHOO
QDW~UNDUDMURVWRQFVLUNHWDUMDVOW
PXVWiURVWDUMDURVWRQVOWFVPHOOQDW~U
URVWRQUiQWRWW]|OGVpJHNUiQWRWWVDMWSiUROW
GHEUHFHQLSiUROWUL]VYiJRWWYHJ\HVVDYDQ\~
NDUDMIęWWEXUJRQ\iYDOVDOiWD FVtSęV|QWHW
]|OGVpJEXUJ
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Magyaros karfiolleves
350 Ft
7|OW|WWFVLUNHFRPEEXUJRQ\DSUp
790 Ft
7RMiVOHYHV
350 Ft

*XO\iVOHYHV
650 Ft
&VRNROiGpVIiQN GE
460 Ft
Minestrone leves
400 Ft

0LOiQyLPDNDUyQL

6OWFVLUNHV]iUQ\DNUL]V%%4V]yV]

890 Ft
6SHQyW
7N|UWRMiV6OWFVLUNHPHOO
5iQWRWWV]HOHWWHOMHVęUOpVħEXQGiEDQ
DOPiVSiUROWNiSRV]WD
7RMiVOHYHV

990 Ft
/HQFVHIę]HOpN
)VW|OWWDUMiYDO
5RVWRQVOWWHQJHULKDON|QQ\ħ
FLWURPPiUWiVSiUROWEpELUpSD
Minestrone leves

6]DEROFVLW|OW|WWNiSRV]WD

6]DORQWGę]VHPOHJRPEyFFDO

990 Ft

990 Ft

6DOiWDEiU

6DOiWDEiU

+ROVWHLQWiO
9HJ\HVVOWEęVpJWiO
URVWRQVOWFVPHOOQDW~UVHUWpVV]HOHWVOW
UiQWRWWFVLUNHPHOOSiUL]VLSXO\NDV]HOHWWDUMD
WDUMDWN|UWRMiVURSRJyVVOWEDFRQ
NDNDVWDUpMYHJ\HVN|UHWVDYDQ\~ViJ
burgonya

ÉOODQGyDQNDSKDWyGHVV]HUWMHLQN+i]LVRPOyL)W1XWHOOiVPLQLJRPEyFRN)W3DODFVLQWDOHNYiURVNDNDyV)WGEW~UyVQXWHOOiV)WGE

7RYiEELLQIywww.viktoriabisztro.hu, vagy keressen minket:
-on!

WĂƌƚǇƚĄůĂŬ͕ŚŝĚĞŐƚĄůĂŬĂ ŚĠƚďĄƌŵĞůǇŶĂƉũĄƌĂƌĞŶĚĞůŚĞƚƅŬ ! PŶŵĞŐĄůŵŽĚũĂ͕ŵŝĞůŬĠƐǌşƚũƺŬ͊
EĂƉŝǀĄůƚŽǌĂƚŽƐŵĞŶƺŬΎ,ĄǌŚŽǌƐǌĄůůşƚĄƐΎZEsEz^Zs^Ύ<ŝƐĞďďǌĄƌƚŬƂƌƾƌĞŶĚĞǌǀĠŶǇĞŬůĞďŽŶǇŽůşƚĄƐĂΎĂƚĞƌŝŶŐ

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

Lehet lakás, lehet roda
– átalunk szebbé válnak a terei!

FA-, FÉM TÁBLÁS KERÍTÉSELEMEK, CSIRKEHÁLÓ,
Heggesztett MADÁRHÁLÓK, DÍSZKERÍTÉSEK, VADHÁLÓK,
Átlátásgátló, Geotextília, Geoszövet, NÁDSZÖVET
Ágyásszegély 20/30/40 cm
Merevített ágyásszegély
Vadászkerítés 80/100 cm, Apácarács, Pergola, Oszlopok

AKCIÓS TERMÉKEK

Gipszkarton 12,5
Gipszkarton profilok, csavarok, kiegészítők
Fagyálló csemperagasztó
Flexibilis csemperagasztó
Falfesték 10 liter
Zománcfesték 2 in 1
Rozsdára kenhető zománc 3 in 1

Kérje e-mailben ingyenes katalógusunkat!

info@viragbirodalom.hu
www.lechuzakaspo.hu
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1195 Ft
980 Ft
1720 Ft
3790 Ft
1580 Ft
2990 Ft

GV3 - GV4 NEHÉZLEMEZ, ÜVEGGYAPOT, KÖZETGYAPOT
HOMLOKZATI HŐSZIGETELŐ RENDSZER

S Z Í N K E V E R É S : vakolat, festék, lábazati anyag
Kivitelezői BONUSZ rendszer • TÖRZSVÁSÁRLÓI kedvezmények!

RUGALMAS, OLCSÓ ÉS GYORS KISZÁLLÍTÁS!

2016. november

Az idősek napja alkalmából a kistérségi és a városi
szépkorúakat köszöntötte Veresegyház

Kiváló műsor és hangulat az Idősek
Otthonának ünnepi programján
Fotó: Ruzsovics Dorina
Fotó: VVTV

Fotó: Veréb

n
e
b
r
e
b
ó
t
k
O
tör tént...

A népművelők napja alkalmából a közművelődésben
dolgozókat köszöntötte az önkormányzat
Fotó: Fári Fanni

Fotó: Veréb

Antalffy Péter történész az ókori Egyiptom leghíresebb
építészéről, Imhotepről mesélt a városi könyvtárban
Ölyv reptetés is színesítette a Medveotthonban
az állatok világnapjára szervezett rendezvényt
Történelmi esemény: az idei Sulibörzén bemutatkozott
a Veresegyházi Katolikus Gimnázium is

Az őszi óvodai emléknapok megnyitója

Fotó: Fári Fanni

