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december 16. 18.00 óra
Töttös Istvánné kortárs művészeti gyűjteménye Udvarház Galéria 

•
december 17. (szombat)

Kistérségi betlehemi műsorok, hívogatók a piacon
•

december 18. 17.00 óra
Karácsonyi koncert a Református templomban

•
december 19.  15.00 óra

Csiribiri Gyermekmúzeum építészeti tervbemutatója
Szabadidős és Gazdasági Innovációs Centrum 

•
december 19. 18.00 óra

Zeneiskola karácsonyi koncertje a Baptista Imaházban
•

december 20. 18.00 óra
Fabriczius József Általános Iskola Karácsonyi koncertje

a Mézesvölgyi iskola aulájában
•

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.
MAGYAR VONÓS és MOLDVAI TÁNCOK

18.00–19.30 gyermektáncház • 19.30–24.00 felnőtt-táncház
Szabadidős és Gazdasági Innovációs Centrum

•
2017. január 6. 18.00 óra

Épül-szépül Veresegyház képekben
Ferenczi János és Lethenyei László közös kiállítása Udvarház Galéria

•
január 7.   19.00 óra

Hangverseny Vízkeresztkor 
Ella István Liszt-díjas orgonaművész önálló estje 

Szentlélek-Templom
•

január 20.   19.00 óra
Magyar kultúra napja 

Szabadidős és Gazdasági Innovációs Centrum 
•

január 21. 19.00 óra
Ilés Muszka Rudolf szobrász kiállításának megnyitója

Kézdivásárhelyen
•

január 21.  19.00 óra
Menyecske bál Váci Mihály Művelődési Házban

•
január 28.   19.00 óra

Iskolaszék Jubileumi Bálja a Mézesvölgyi iskola aulájában
•

január 29.   16.00 óra
Az ipolybalogi Szent Korona Kórus Újévi hangversenye 

Szentlélek Templomban

MEGHÍVÓ
2016. december 18-án, vasárnap 14.30 órai kezdettel tartjuk a 

„Virágos, tiszta Veresegyházért” mozgalom

„Virágos, tiszta porta 2016”
díjkiosztó ünnepségét.

Helyszín: Veresegyház, Hősök Parkja, Fő út 82-84.
Az ünnepségre szeretettel várjuk az elismerésben részesülő porták képviselőit,

kedves ismerőseiket és minden érdeklődőt.
Gratulálunk a díjazottaknak és köszönjük, hogy munkájukkal

VÁROSUNKAT SZEBBÉ TETTÉK.

december 18. 14 óra • Karácsonyi ének
december 18. 18 óra • Karácsonyi ének

december 20. 19 óra • Salamon király szorong
(Kortárs bérlet)

december 28. 19 óra • Anconai szerelmesek
december 30. 19 óra • Húzzad csak kivilágos virradatig!

2017. január 18. 19 óra • A bolond lány
(Dániel Kornél-bérlet)

2017. január 20. 19 óra • Ne most, drágám!
2017. január 22. 19 óra • A bolond lány

(Sejtes Vendel-bérlet)
•

JEGYIRODA:
Innovációs Centrum „B” recepció

(Veresegyház, Fő út 45-47.)
JEGYINFO: 70 371 7838 • veres1szinhaz.hu

facebook/veres1szinhaztarsulat

Eseménynaptár

Ajánló
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A hónap témája

Az idei megyenapon komoly elismerésben ré -
szesült városunk. Pest Megye Önkormányzatá-
nak Közgyűlése Kulturált Települési Kör nye-
 zet Díjat adományozott Veresegyház Város
Önkormányzata részére a Szent Erzsébet temp -
lom restaurálása, a Szentlélek templom meg -
épí tése, valamint az épületegyüttes és kör nye-
zetük fejlesztése elismeréseként. Az indoklás-
ban kiemelésre került, hogy Veresegyház meg -
újult városközpontján látszik az, hogy a tele pü-
lés határozott irányítás, és egységes építészeti
elvek alapján, tudatos településfejlesztés révén
alakítja a városképét. A sokszínű település köz -
pontba nagyszerűen illeszkedik a város nevét
adó ősi temp lom helyén álló Szent Erzsébet
templom újonnan kialakított környezete és az új Szentlélek templom. Az é pületegyüttes és az esztétikusan megformált környezete új
színfoltot teremtett a város főutcája mellett a közösségi térként is funkcionáló új templomnak. A díjat városunk polgármestere, Pásztor Béla
vette át.                                                                                                                                                                                     (FORRÁS: WWW.PESTMEGYE.HU)

November 21-én délután 6 fős delegáció érkezett Xianning-ből. Látogatásuk célja a veres-
egyházi közoktatás helyzetének megismerése, a két város közötti csereprogram, esetleges
ösztöndíjprogram kialakításának lehetősége volt.
A téma tárgyalását követően vendégeink további érdeklődést mutattak Veresegyház termálvíz
hálózata, a tervezett termálfürdőben megvalósítandó gyógykezelések iránt. A megbeszélést
városnézés követte, ahol többek között megtekintették a Mézesvölgyi iskolaépület ter-
málvízzel működő gépházát, uszodáját, tornatermét. Vendégeink határozott együttműködési
szándékkal, a két város kapcsolatának megerősítése reményében köszöntek el Veresegyház
polgármesterétől.                                                                                                  KISNÉ TAKÁCS ILDIKÓ

ISMÉT KÍNAI VENDÉGEKET FOGADOTT VERESEGYHÁZ

RANGOS ELISMERÉST KAPOTT VERESEGYHÁZ

December 3-án hálaadó istentisztelettel és az azt követő szeretetvendégséggel ünnepelte a
veresegyházi Evangélikus Gyülekezet és Veresegyház lakossága az evangélikus templom
külső felújításának elkészültét. Az istentiszteleten  a szolgálatot Dr. Fabiny Tamás, az Északi
Evangélikus Egyházkerület püspöke adta, aki igehirdetésében hangsúlyozta, hogy az ad-
venti időszak várakozása egyben az ember külső és belső otthonának a felkészítése is a Fiú
fogadására. Ilyen értelemben is megszépült és az ünnepre zsúfolásig megtelt az 1928-ban
épült szép kis templom.

Köszöntő gondolatait továbbfűzve Albert Gábor lelkész az összefogás erejét hangsúlyoz -
ta beszédében, egyben köszönve mindenki, különösen a város vezetés támogatását a temp -
lom külső felújításában, mely a tervek szerint 2017-ben a belső tér megújulásával fog
folytatódni. A ünnepi istentiszteletet az evangélikus gyülekezet gyermekeinek, a Zeneiskola
diákjainak és tanárainak szép műsora tette teljessé.

A templom külső felújítása mintegy 20 millió forintba került, amiből 18 millió forintot az
önkormányzat támogatása tett ki. Palatető helyett cserépfedés került a templomra, így
megszüntetve a beázást. Továbbá a teljes külső festésen kívül megújult a tetőszerkezet, a
bádogozás, a villámvédelem és a templom keresztje is. KOVÁCS PÉTER

MEGÚJULT AZ EVANGÉLIKUS TEMPLOM

Fotó: Fényes Gábor

Szabó István, Pest Megye Közgyűlésének elnöke, Pánczél Károly, az Országgyűlés Nemzeti Összetar-
tozás Bizottságnak elnöke, Pász tor Béla polgármester, Cserháti Ferenc alpolgármester, Kisák Péter
főkertész és Nagy László építész

Fotók: Ruzsovics Dorina
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Városfejlesztés

FELÚJÍTOTT TORNATEREM
Mint arról korábban már beszámoltunk,
Veresegyház Önkormányzata pályázat út -
ján bekapcsolódott a Magyar Kézilabda
Szövetség tornaterem/tornacsarnok fel újí -
tást támogató programjába, amire lehe tő -
séget adott, hogy a pályázattal érintett ok -
tatási intézmény (jelen esetben a Fabri czi -
us Iskola) részt vesz a „Kézilabdázás az is -
kolában” programban.
A Mézesvölgyi Általános Iskola 2003-ban
került átadásra. A folyamatos és szakszerű
karbantartások ellenére is látható jelei vol -
tak a tornaterem elhasználódásának és a
felújítás szükségességének.
A felújítás a tornateremre, és a hozzá tar-
tozó öltözőkre és szertárakra terjedt ki,

aminek keretében megtörtént a torna te -
rem parkettájának csiszolása, portala ní -
tása és lakkozása két rétegben 560 m2-en,
majd felület alapozása egy rétegben és a
sportpálya vonalazása két rétegben, 53
m2-en. A játéktér felújításával újonnan
felfestésre került egy tollaslabda-pálya és
új labdafogó hálók is lesznek.  A torna te -
rem, az öltözők és a szertár területén a
bel ső falakat javították, továbbá az egész
épületrész felett felújításra került a tető,
mely érintette a belső, látszó faszer ke ze -
tet, valamint a tetőhéjazatot is. Az építke -
zés leglátványosabb elemeként új cserép -
fedést kapott az épületrész 1250 m2-en.

A teljes beruházás összértéke közel bruttó
26 millió forint volt, amiből 7,8 milliót tett
ki az önkormányzati önrész.

JÓ ÜTEMBEN ÉPÜL AZ EGYMI ISKOLA
Az Újiskola utcában jól halad a Veresegy há -
zi Egységes Gyógypedagógiai és Módszer-
 tani Intéz mény (EGYMI) új épüle tének ki    vi-
telezése. A Nemzeti Sportközpontok és Ve -
resegyház Önkormányzatának közös, 432
millió forintos (ebből 400 millió forint állami
támogatás) építkezése novemberben érte el
a tetőépítés fázisát. A kétszintes, 9 tanter-
mes iskolaépületből, különálló új fedett
sport pályából és az öltöző egyszintes épü -
letéből álló komplexum. A várható át adást
tavasz végére tervezik a szakemberek.

ÁTADOTT ISKOLÁK
Iskoláinkhoz kapcsolódó fontos infor-
má ció, hogy a jogszabályi előírásoknak
meg  fe le lő en a Fabriczius József Álta lá -
nos Is  kola, a Lisz nyay Szabó Gábor Mű -
vé szeti Is ko la és az Egységes Gyógy  pe -
 dagógiai és Módszertani Intézmény épü -
leteinek va gyon  kezelői és működtetési
joga áta dás ra került a Duna keszi Tan ke -
rületi Központ részére 2017. ja nu ár 1-jei
határidővel.
A Pe dagógiai Szak szol gálat Kálvin utcai
épü lete ugyan e zen fo lyamatban a Ceg -
lédi Tankerületi Köz ponthoz került.
Az intéz mények tulajdonjogával tovább -
ra is Veres  egyház Város Önkormány za ta
ren  del kezik. 

BERUHÁZÁSI HÍREK

A megújult nyílászárók

Jól halad az EGYMI iskola építése

MEGÚJULT A TORNATEREM, ÉPÜL AZ EGYMI
ISKOLA, MINŐSÉGI VILÁGÍTÁS A PETŐFI TÉREN

Lapzártánkkal egy időben kerül átadásra a Mézesvölgyi Iskola felújított tornaterme, de ezenkívül még sok minden történt
novemberben a városfejlesztés terén. Útépítések, díszkivilágítás és természetesen az épülő EGYMI iskola volt fókuszban CSER-
HÁTI FERENC alpolgármester és GYÖNGYÖSSY KÁLMÁN műszaki osztályvezető lapunknak adott tájékoztatásában.

A felújított tornaterem Fotó: Fári Fanni

Fotó: Fári Fanni

Fotó: Fári Fanni
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FELÚJÍTÁS
AZ INNOVÁCIÓS KÖZPONTBAN
A Szabadidős és Gazdasági Innovációs
Központ épületében szükségessé vált a
hom lokzat nyílászáróinak felújítása, festé -
se, ami meg is valósul.

DÍSZKIVILÁGÍTÁSOS PETŐFI TÉR
Novemberi számunkban már értesülhet-
tek a Petőfi tér és környéke elektromos há -
ló zatának korszerűsítéséről. Ez együtt jár a
közvilágítás megújulásával is, most öröm -
mel számolhatunk be arról is, hogy az új
kandeláberes oszlopok is ünnepi dísz -
 kivilágítást kaptak a város többi, köz ponti
közterületéhez hasonlóan.

ÚTÉPÍTÉS A REVETEKBEN,
PARKOLÓÉPÍTÉSEK

Tovább folytatódtak az útépítések. A Re -
vetek térségében megépül a Kakukkfű és
a Sáfrány utca szilárd burkolata. Az ott
élők nagy örömére az aszfaltozáson kívül
megoldódik ezekben az utcákban a víz el -
vezetés eddigi problémája is.
Javítja a közlekedési-parkolási lehető sé -
geket az, hogy a Dédi Vendégháza mögött,
a Honda szalonnál új parkolási lehető -
ségek nyíltak, továbbá a piac és a színház
igényeit is figyelembe véve, a Hajdi ut cá -
ban három telken is parkoló létesül.

VERESEGYHÁZ KARÁCSONYFÁJA
Veresegyház városa nevében szeretnénk
köszönetünket kifejezni Molnár Attiláné-
nak, aki az idén felajánlotta gyönyörű fe -
nyő fáját városi karácsonyfának. Ahogy
la punknak elmondta, szívből kívánja,
hogy „mindenkinek örömet okozzon” a
szé  pen feldíszített, valóban igen mutatós
Fő téri karácsonyfa.

KOVÁCS PÉTER

Útépítés a Revetekben, a Kakukkfű és Sáfrány utcákban

Új parkolók a Honda szalonnál és a Hajdi utcában (alsó kép)

A megújult közvilágítás a Petőfi téren Díszvilágítás a Petőfi téren este

Fotó: Fári Fanni

Fotó: Fári FanniFotó: Fári Fanni

Fotó: Fári Fanni

Fotó: Fári FanniFotó: Fári Fanni



6 2016. december

Önkormányzat

208/2016. (XI.4.) Kt. határozat:
A Képviselő-testület az alábbi kategóriákban
tesz javaslatot a Pest Megye Önkormányzata
által meghirdetett 2016. évi sport díjakra:
• Év Sportolója Díj – „Általános iskolai diák-

spor toló korosztály” kategóriában:
1. Letanóczki Dalma, asztalitenisz (edző:
Le ta nóczki István; 2. Jakob Kristóf, moto -
cross (testnevelő: Erdiczki Krisztina);  3. Os-
váth Norbert, snowboard (edző: Bekényi
Ádám); 4. Molnár Kitti, tenisz (edző: Szabó
Edina); 5. Filep György Dominik, atlétika
(edző: Szal ma Róbert)

• Év Sportolója Díj – „Középiskolai diákspor -
 to ló korosztály” kategóriában: Nagy Balázs,
vívás (edző: Szakmáry Sándor)

• Év Sportolója Díj – „Férfi felnőtt ka te gó riá ban”: 
1. Krizsán Attila, testépítés-fitnesz (Egye sü -
let: VIDFit Sportcentrum); 2. Illés Álmos,
testépítés-fitnesz (Egyesület: VIDFit Sport-
centrum); 3. Tornallyay Miklós, testépítés-
fitnesz (Egyesület: VIDFit Sportcentrum)

• Év Szabadidő és Sport Szervezete Díj: 
1. Veresi Küzdősport Egyesület
Elnöke: Ilyés Gyula
2. Veresegyháziak Mozgásáért Egyesület
Elnöke: Erős István

3. GALAXIS Asztalitenisz Klub
Elnöke: Letanóczki István

209/2016. (XI.4.) Kt. határozat:
1. A Képviselő-testület hozzájárul, hogy a Par-

cella GM Kft. által készített vázrajz szerinti
határrendezéssel a Veresegyház belterület
9617/155 hrsz.-ú kivett beépítetlen terület -
ből összesen 883 m2 a Veresegyház belte -
rület 9617/154 hrsz.-ú kivett autómosó,
mű hely és udvar ingatlanhoz kerüljön hoz-
zácsatolásra.

2. A Képviselő-testület elfogadja, hogy a 883
m2-es területrész vételára 5000 Ft/m2 + áfa =
bruttó 5 607 050 Ft legyen. 

3. A Képviselő-testület hozzájárul, hogy a teljes
vételár és a határrendezéssel kapcsolatos
költ ségek megfizetése a Plastic 2000 Kft. tu-
laj donos részéről a határrendezési eljárás
jogerős befejezésekor, a területvásárlással
kapcsolatban megkötendő adásvételi szer ző -
dés aláírásakor egy összegben történjen meg. 

210/2016. (XI.4.) Kt. határozat:
A Képviselő-testület hozzájárul „településfej -
lesztési céllal” – a tervezett elkerülő út mellett
véderdő telepítése céljából – a Veresegyház
külterület, 065/26 hrsz-ú, szántó művelési ágú
ingatlan 28/192 tulajdoni hányadának meg  vá -
sárlásához Ajlouniné Kiss Piroskától 300
Ft/m2, összesen 115 500 Ft vételáron. A vételár
fe de ze tét a 2016. évi tartalékkeret biztosítja.

211/2016. (XI.4.) Kt. határozat:
A Képviselő-testület hozzájárul „településfej -
lesztési céllal” – a tervezett elkerülő út mellett

véderdő telepítése céljából – a Veresegyház
külterület, 065/125 hrsz-ú, gyümölcsös mű -
velési ágú ingatlan megvásárlásához Buzás At-
ti lánétól 300 Ft/m2, összesen 89 100 Ft vé tel  -
á ron és a Ve res egyház külterület, 065/126
hrsz-ú, gyümölcsös művelési ágú ingatlan
megvásárlásához Buzás Attilánétól 300 Ft/m2,
összesen 88 500 Ft vételáron. A vételár fe de -
zetét a 2016. évi tartalékkeret biztosítja.

212/2016.(XI.4.) Kt. határozat:
1. A Képviselő-testület 100 000 Ft összegű tá-

mogatást nyújt a Csontvelő Transzplantáció
Alapítvány részére.

2. A támogatás kifizetése a költségvetés állam -
ház tartáson kívüli működési támogatás elő -
irány zatainak terhére történik.

213/2016.(XI.8.) Kt. határozat:
A Képviselő-testület jóváhagyja a 2016. évi
költségvetés III. negyedéves teljesítési ada tai -
ról szóló tájékoztatót.

214/2016.(XI.8.) Kt. határozat:
1. A Képviselő-testület a 2011. évi CXCV. tör -

vény 29/A.§ alapján saját bevételek várható
összegét 
2017-ben 3 510 000 E Ft-ban,
2018-ban 3 470 000 E Ft-ban,
2019-ben 3 380 000 E Ft-ban 
állapítja meg.

2. A képviselő-testület a 2011. évi CXCV. tör -
vény 29/A.§ alapján adósságot keletkeztető
ügyleteiből eredő fizetési kötelezettségek
vár  ható összegét 
2017-ben 387 500 E Ft-ban,
2018-ban 500 000 E Ft-ban,
2019-ben 500 000 E Ft-ban 
állapítja meg.

215/2016.(XI.8.) Kt. határozat:
1. A Képviselő-testület 4 000 000 000 Ft össze -

gű hosszú lejáratú hitel felvételéről döntött
a K&H Bank Zrt-től.

2. A Képviselő-testület felhatalmazza a Pol-
gármestert, a Kormányzati engedély birto -
ká ban a 4 000 000 000 Ft összegű hosszú
le já ra tú hitelszerződés és a kapcsolódó do -
kumentáció aláírására.

216/2016.(XI.30.) Kt. határozat:
A Képviselő-testület hozzájárul „településfej -
lesz tési céllal” – a temetőbővítéshez szükséges
terület biztosítása érdekében – a Veresegyház
külterület, 0153/12 hrsz-ú, szántó művelési
ágú ingatlan 9/150 hányadának megvásár-
lásához Kertészné Nagy Marianna Györgyitől
300 Ft/m2, 19 500 Ft és 9/150 hányadának
megvásárlá sá hoz Nagy Gergelytől 300 Ft/m2,
19 200 Ft vé tel á ron. A vételár kifizetése a 2016.
évi tarta lék keret terhére történik meg.

217/2016.(XI.30.) Kt. határozat:
A Képviselő-testület hozzájárul „településfej -
lesztési céllal” – a temetőbővítéshez szükséges
te rület biztosítása érdekében – az alábbi szán -
tó mű velési ágú ingatlanok megvásárlásához
Já vor Ákos Lászlótól 3000 Ft/m2 áron:
• a Veresegyház külterület, 0103/8 hrsz.,

össze sen 999 000 Ft, 
• a Veresegyház külterület, 0103/9 hrsz.,

összesen 507 000 Ft, 
• a Veresegyház külterület, 0103/10 hrsz.,

összesen 48 000 Ft, 
• a Veresegyház külterület, 0103/14 hrsz.,

összesen 1 086 000 Ft 
• és a Veresegyház külterület, 0103/21 hrsz.,

összesen 762 000 Ft vételáron. A vételár ki-
fi ze tése a 2016. évi tartalékkeret terhére tör -
té nik meg.

218/2016.(XI.30.) Kt. határozat:
A Képviselő-testület elutasította Szalontai
Boldizsár képviselő „Elvi nyilatkozat az önkor -
mány zati feladatokat veszélybe sodró állami
va gyon elkobzás” tárgyában benyújtott javas -
latát.

219/2016.(XI.30.) Kt. határozat:
A Képviselő-testület elutasította Szalontai Bol -
di zsár képviselő „Szolidaritási hozzájárulással
kap csolatban csatlakozás Budaörs Város Ön -
kor  mányzatának jogi eljárásához” tárgyában
be nyúj tott javaslatát.

RENDELETEK
25/2016. (XII.1.) sz. önkormányzati rendelet
a kommunális adóról szóló 7/1997. (VI.18.)
számú önkormányzati rendelet módosítására.
1. A rendelet 4.§ (1) bekezdése helyébe az

aláb bi rendelkezés lép:
Az adó mértéke építmény, beépítetlen telek-
tu lajdon, valamint nem magánszemély tu la-
j   donában álló lakás bérleti joga után 28 500
Ft/év.

2. E rendelet 2017. január 1-jén lép hatályba.

26/2016. (XII.1.) sz. önkormányzati rendelet
az építményadóról szóló 21/2007. (XII.19.) és
a telekadóról szóló 22/2007. (XII.19.) számú
önkormányzati rendeletek módosítására
1. Az építményadóról szóló rendelet az aláb-

biak szerint módosul:
A rendelet 4.§ (2) bekezdése helyébe az
alábbi rendelkezés lép:
Az építményadó mértéke lakás és nem lakás
céljára hasznosított építmény esetén 1500
Ft/m2/év.

2. A telekadóról szóló rendelet az alábbiak
sze  rint módosul:
A rendelet 6.§-a helyébe az alábbi rendel -
kezés lép:
Az adó évi mértéke 300 Ft/m2. 

3. E rendelet 2017. január 1-jén lép hatályba.

VERESEGYHÁZ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK HATÁROZATAI
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Önkormányzat

A LEGFONTOSABB TUDNIVALÓK
A KÉMÉNYSEPRÉSRŐL

KI SEPRI A KÉMÉNYT?
A lakossági kéményseprést több megyében átvette a katasztrófa -
védelem. Ez nem azt jelenti, hogy tűzoltók ellenőrzik a kémé nye -
ket, a sormunkát változatlanul kéményseprő szakemberek végzik.
Az újdonság csak az, hogy ahol a megyei jogú városok nem vál-
lalták a feladatot, ott a katasztrófavédelem szervezésében valósul
meg a kéményseprés. A kéményseprőipari (katasztrófavédelmi)
szerv a BM Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság Gazdasági
Ellátó Központ (BM OKF GEK), amely tevékenységét Megyei Ké -
mény  seprőipari Ellátási Csoportok révén végzi.

MIKOR JÖN A KÉMÉNYSEPRŐ?
A lakossági sormunka nincs össze-
függésben a fűtési időszakkal. A ké -
ményseprők ütemterv alapján érin -
tik az egyes települések utcáit. Ez
gázüzemű és zárt égésterű tü ze lő-
és fűtőeszközök esetén kété ven te,
minden egyéb fűtőberendezés ese -
tében évente történik meg.

MENNYIBE KERÜL A KÉMÉNYSEPRÉS?
A lakossági sormunka ingyenes. Nem csak ott, ahol a katasztrófa -
vé delem végzi, hanem mindenhol. A kéményseprő 15 nappal a
sor munka előtt a postaládába dob egy értesítőt. Ha a megadott
idő pontban nem találja otthon a kéménytulajdonost, újabb idő -
pont ról hagy értesítést. Ha a sormunkát a kéményseprő a második
idő pontban sem tudja elvégezni, akkor a kéménytulajdonosnak
30 napon belül egyeztetnie kell egy új, közös időpontot, amikor
elvé gezhető a sormunka. A harmadik, közösen egyeztetett idő -
pont ban elvégzett munkáért már ki kell fizetni a kiszállási díjat
(kö rülbelül 500 forint), de nem készpénzben, hanem csekken,
vagy átutalással. Soha ne adjon készpénzt a katasztrófavédelem
kéményseprőinek!

MI TARTOZIK BELE AZ INGYENES SORMUNKÁBA?
A sormunka magában foglalja a kémény és az összekötő elem
ellenőrzését, tisztítását, a levegő-utánpótlás ellenőrzését és az ezt
befolyásoló műszaki berendezések okozta hatások vizsgálatát,
továbbá az égéstermék paramétereinek ellenőrzését, illetve ahol
elő van írva, ott a szén-monoxid-érzékelő működőképességének
ellenőrzését is. A sormunkába nem tartozó munkákért, valamint a
két sormunka között megrendelt kéményellenőrzésért fizetni kell.

HOGYAN LEHET A SZOLGÁLTATÁST MEGRENDELNI?
Van lehetőség arra, hogy valaki kéményseprést rendeljen a kö te le -
ző és ingyenes sormunkán túl is. Az ügyfélszolgálat elérhető a
1818-as telefonszámon, azon belül a 9-es, majd az 1-es menüpon-
tot kell választani. Hétfőnként 8.00–20.00 óráig, a többi hétközna -
pon pedig 8.00–14.00 óráig érhető el. További információkat talál
a http://kemenysepres.katasztrofavedelem.hu/ weboldalon.

KINT JÁRT A KÉMÉNYSEPRŐ, DE NEM TISZTÍTOTTA KI A
KÉMÉNYT 
Előfordulhat, hogy a kémény állapota nem indokol tisztítást, olyan
viszont nem történhet meg, hogy a kéményseprő semmilyen mé -
rést nem végez a kémény ellenőrzése során. Ha valaki ilyet tapasz-
tal na, kérjük, jelezze ezt ügyfélszolgálatunkon. Ugyancsak jelez -
zék, ha a kéményseprő készpénzt fogad el.

KI VÉGZI A SORMUNKÁN FELÜLI, KÉMÉNY HASZNÁLAT-
BAVÉTELÉVEL, MŰSZAKI FELÜLVIZSGÁLATÁVAL KAPCSO-
LATOS TEVÉKENYSÉGET?
Amennyiben az épület a kéményseprőipari (katasztrófavédelmi)
szerv által ellátott település területén van, természetes személy,
vagy társasház, lakószövetkezet esetén a BM OKF GEK, ezen kívüli
in gatlanok esetén olyan kéményseprőipari szolgáltató, aki a ka -
tasz trófavédelem nyilvántartásában szerepel.
A kéményseprőipari szolgáltatók országosan összesített listája
megtalálható a BM OKF honlapján.
A gazdálkodó szervezeteknél (természetes személy, társasház,
vagy lakószövetkezet ingatlanán felül) a sormunkát is a ké mény -
sep rőipari szolgáltató – vagyis nem a kéményseprőipari (katasztró-
favédelmi) szerv) – végzi.

TÁJÉKOZTATÓ A KUTAK VÍZJOGI FENNMARADÁSI,
JEGYZŐI ENGEDÉLYEZÉSI ELJÁRÁSÁRÓL

A hatályos jogi szabályozás – a vízgazdálkodásról szóló 1995.
évi LVII. törvény, valamint a vízgazdálkodási hatósági jogkör
gyakorlásáról szóló 72/1996. (V. 22.) Korm. rendelet – alapján a
vízjogi létesítési engedély nélkül megépített vízilétesítményekre
– az ásott és fúrt kutakra vízjogi fennmaradási engedélyt kell
kérni az építtetőnek. 

A rendelkezés szerint az építtető (tulajdonos) mentesül
a vízgazdálkodási bírság fizetése alól abban az esetben,

ha a 2016. június 4. napját megelőzően
engedély nélkül létesített kutakra legkésőbb 

2018. december 31-ig FENNMARADÁSI ENGEDÉLYT KÉR. 

A települési önkormányzat jegyzőjének engedélye szükséges az
olyan kút létesítéséhez, üzemeltetéséhez, fennmaradásához és
megszüntetéséhez, amely a következő feltételeket együttesen
teljesíti:
• a kormányrendelet szerinti védőterület, valamint karszt- vagy

rétegvízkészlet igénybevétele, érintése nélkül, és 500 m3/év
vízigénybevételt meg nem haladóan kizárólag talajvízkészlet
vagy parti szűrésű vízkészlet felhasználásával üzemel,

• épülettel vagy annak építésére jogosító hatósági határozattal,
egyszerű bejelentéssel rendelkező ingatlanon van, és magán-
személyek részéről a házi ivóvízigény és a háztartási igények
kielégítését szolgálja, és

• nem gazdasági célú vízigény.

Minden egyéb vízilétesítmény esetében
a Katasztrófavédelmi Igazgatóság dönt az engedélyről.

A KÚT JEGYZŐI ENGEDÉLYEZÉSÉNEK FELTÉTELE
• a kitermelt víz használata során keletkező szennyvíznek a

környezetet nem veszélyeztető módon való elhelyezése,
• a kormányrendelet szerinti követelmények maradéktalan tel-

jesítése, 
• a fúrt kút fennmaradásának engedélyezése esetén – az ille té -

kes vízügyi hatóságnak szakértőként történő bevonásával
• annak megállapítása, hogy a kút nem veszélyezteti a vízkész -

letek védelméhez fűződő érdekeket.

AZ ENGEDÉLYEZÉSI ELJÁRÁS ÜGYMENETE
• A vízjogi fennmaradási engedélyre vonatkozó kérelem nyom -

tatvány benyújtása
A kérelemhez mellékelni kell: 
• Műszaki adatlapot
• A tényleges megvalósulási állapotot tartalmazó egyszerű,

legalább A/4 méretű, akár a kérelmező által elkészített tervet 
• Eljárási illeték: 5000 Ft értékű illetékbélyeg
• A kérelem benyújtható: Veresegyházi Polgármesteri Hivatal

Műszaki Osztályán
• Az engedélyezési eljárás dokumentációja letölthető a

www.veresegyhaz.hu oldalról.
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JÉZUS SZÜLETÉSE

Bár csak egy mécs pislákolgat,
éppen úgy, mint máskor:
betlehemi istállóban
világol a jászol.

Gyönge szénán abban fekszik,
kit megjövendöltek,
s aki, íme, megszületett:
az Isteni Gyermek.

Mária, az édesanyja
féltő gonddal nézi:
a jövendőt nem tudhatja,
de valahogy érzi.

Az istálló fölött csillag
fénylik örvendezve:
a Megváltó születését
jelzi mindörökre.

HORVÁTH FERENC

MIKULÁSOK A FŐ TÉREN

Közélet

A hagyományoknak megfelelően meghitt,
családias rendezvény volt a nagy hideg el-
lenére is az idei Mikulás-ünnep a Fő téren.
Két Mikulás, manók, krampuszok, színpadi
műsorok, kürtőskalács és finom ennivalók
várták a térre szép számmal kilátogatókat.
Mindenekelőtt természetesen a csillogó
szemű, Mikulás-csodát látó gyerekeket.

Fotók: Ruzsovics Dorina

GAURI SHANKAR GUPTA AZ EZERKINCSBEN
Teltházas és érdekfeszítő előadást tartott az Ezerkincs Életmód Centrumban India volt ma -
gyar  országi nagykövete, a jeles diplomata és író, Gauri Shankar Gupta, aki Az élet rejtélyeinek
feltárása című könyvének vezérfonalát követve tesz kísérletet írói és előadói munkásságában
a modern tudomány és az ősi indiai bölcseletek közötti
összefüggések értelmezésére. Veresegyházi előadásában
is hangsúlyozta, hogy az érzékszerveink által megta-
pasz talt világ alacsonyabb rendű a lelki békénknél, mely
lel kek tekintetében mindannyian hasonlóak vagyunk.
Amiről Gupta mesélt, az egyszerre vallás, filozófia és tu-
do mány, így olyan alapkérdésekről esett szó Veresegyhá -
zon is, mint a szeretet ereje és létünk értelme. 

KOVÁCS PÉTER

Veresi karácsony anno…
Fekete Marietta
(1950-es évek vége)

MÚLTIDÉZŐ                                                         SZABÓNÉ VANK ERZSÉBET GYŰJTEMÉNYÉBŐL



92016. december

Közélet

Tisztelt Lakosok!
A Veresegyház Kistérség Esély Szociális Alapellátási
Központ kihelyezett intézményeként működik 2014 ok-
tóbere óta a NAPPALI MELEGEDŐ Veresegyházon. 
Immár 2 éve segítjük az ügyfeleinket. Mentális gondozást
folytatunk, tisztálkodási és mosási lehetőséget biztosí-
tunk a számukra. Ügyintézésben is sokszor kérik a segít-
ségünket és évente több alkalommal szervezünk sza  bad-
idős programokat is.
Rendszeresen kapunk adomány ruhákat, melyeknek na -
gyon örülünk, de  ezek ritkán tartalmaznak férfi ruhát,
ci  pőt. Az ügyfeleink háromnegyede férfi és számukra ne-
hezen tudjuk pótolni a szükséges ruhadarabokat.

Most a tél beköszönte előtt nagyon
nagy szükség len ne

FÉRFI RUHÁRA.
PL.: PULÓVER, PÓLÓ, KABÁT,

NADRÁG, CIPŐ, SAPKA!
Amennyiben van rá lehetőségük és szeretnének segíteni,
akkor várjuk felajánlásaikat a Nappali Melegedőben. (Ve -
res egyház, Fő út 108. felől van a bejárat.) 
Segítségüket előre is köszönjük!

Nagyné Gódor Csilla
intézmény-vezető

A 2016-os

CIPŐSDOBOZ AKCIÓ
hivatalosan december 1–18-ig tart.

VERESEGYHÁZ
IS RÉSZT VESZ A GYŰJTÉSBEN.

Hét közben a Kálvin Téri Református Általános Iskola 
Portáján 16.00-ig,

vasárnap a Veresegyházi Baptista Imaházban
(Hajnal u. 2.) 9.30–12.00 és 16.30–18.00-ig
várjuk szeretettel a csomagokat.

HOGYAN KÉSZÍTSENEK AJÁNDÉKOT?
(www.cipősdoboz.hu)

• Keressenek egy jó állapotú üres cipős dobozt! 
• Döntsék el, hogy hány éves fiúnak vagy lánynak szánják

az ajándékot!
• Töltsék meg játékokkal, iskola eszközökkel, higiéniai

esz közökkel, nem romlandó édességekkel, egyéb örömet
szerző ajándékkal.

• Esetleg egy kedves üdvözlettel (név, cím nem ajánlott).
• A dobozokat ne zárják le, mert minden csomagot bizton-

sági okból átvizsgálnak. Lehetőleg külön csomagolják a
tetejét.

• Ne rakjanak bele semmilyen romlandó anyagot, gyógy -
szert, törékeny dolgot, agresszivitásra késztető játékokat.

Minden csomagot hálás szívvel köszönünk
azoknak a gyerekeknek a nevében,

akik bizonyára örömüket lelik majd ajándékaikban!

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

PÁLYÁZATOT HIRDET

ÁPOLÓ, GONDOZÓ
munkakör betöltésére.

A KÖZALKALMAZOTTI JOGVISZONY IDŐTARTAMA:
határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony 
FOGLALKOZTATÁS JELLEGE: teljes munkaidő 

A MUNKAKÖRBE TARTOZÓ LÉNYEGES FELADATOK:
Ápolói, gondozói kompetenciába tartozó feladatok ellátása. 

ILLETMÉNY ÉS JUTTATÁSOK:
Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a közalkalmazottak jogál-
lásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény és a 257/2000. Kormányrendelet az

1992. évi XXXIII. törvény végrehajtásáról rendelkezései az irányadók. 
PÁLYÁZATI FELTÉTELEK:

• Alapfokú, középfokú iskolai végzettség, vagy középiskolai végzettség,
ápoló, felnőtt szakápoló, geriátriai szakápoló, körzeti közösségi szakápoló,
pszichiátriai szakápoló, szociális gondozó és ápoló, gerontológiai gondozó

• Legalább 2-3 év szakmai tapasztalat
• Felhasználói szintű MS Office (irodai alkalmazások)

• Büntetlen előélet, egészségügyi alkalmasság
ELVÁRT KOMPETENCIÁK: Jó szintű kommunikációs- , konfliktuskezelő-

készség, empátia, elkötelezettség az idősellátás iránt.  
A PÁLYÁZAT RÉSZEKÉNT BENYÚJTANDÓ IRATOK, IGAZOLÁSOK:

         Részletes szakmai önéletrajz, iskolai és szakmai végzettséget igazoló
oklevél, bizonyítvány fénymásolata, egészségügyi szakdolgozói kamarai

tagság és működési nyilvántartás (ha van)
A MUNKAKÖR BETÖLTHETŐSÉGÉNEK IDŐPONTJA:

A pályázat elbírálást követően azonnal betölthető.
A PÁLYÁZAT BENYÚJTÁSÁNAK HATÁRIDEJE: 2016. december 19. 

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt az intézmény
vezetője, nyújt, a 06 28 386 200, 06 20 428 5507-as telefonszámon.

A PÁLYÁZATOK BENYÚJTÁSÁNAK MÓDJA: 
         Postai úton,  a Veresegyház Városi Önkormányzat Idősek Otthona

(2112 Veresegyház, Fő út 106.), e-mailben: idosekotthona@veresegyhaz.hu
címére történő megküldésével, vagy személyesen nyújtható be.

A PÁLYÁZAT ELBÍRÁLÁSÁNAK MÓDJA, RENDJE:
Az intézmény vezetője dönt a pályázatok elbírálásáról. 

A PÁLYÁZAT ELBÍRÁLÁSÁNAK HATÁRIDEJE: 2016. december 20. 
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Közélet

„Mindig a jövőnek kell dolgozni, nem a hir -
telen zsebre vágható pillanatnyi siker nek”
– tanácsolja Móricz Zsigmond. A 2016-os
év kormányzati intézkedései egyértelműen
azt igazolják, hogy sikerült megfogadnunk
ezt a bölcs gondolatot. 
Az elmúlt években elért gazdasági stabil i -
tás megteremtette a tartós adócsökkentés
alap jait, 2010 óta 32%-ról 15 százalékra
csök kent a személyi jövedelemadó, és a
ser téshús után kezdetét veszi a legfon to -
sabb élelmiszerek (friss tej, tojás, baromfi-
hús) áfájának jelentős csökkentése, ami
hatalmas segítséget jelent a nyugdíjasok és
kiskeresetűek számára.
Nagy örömömre szolgál, hogy elmondha -
tom, a rendszerváltás óta nem volt ennyi
embernek munkája, mint most. Több mint
4,4 millióan dolgoznak ma Magyarorszá-
gon, a kormány megállapodott a munka -
adók kal és a munkavállalókkal: 2017-ben a
minimálbér 15%-kal, a szakmunkás mini -
mál bér 25%-kal nő. A béremelések 2018-

ban is folytatódnak: a  minimálbér  138 e -
zer Ft, a szakmunkás minimálbér 180 500
Ft lesz. A béremelésekért a munkáltatók-
nak jelentős adócsökkentést biztosítunk.
Jövő re egyszámjegyű, 9%-os és arányos
lesz a társasági adó, ami Európában a
legalacso nyabb.
Az előttünk álló 2017-es esztendő az egész -
ségügyi szakdolgozók számára is újabb po -
zitív eredményeket hoz. Az átfogó bér eme  -
lési program eredményeként 2019-re át-
lagosan 65%-kal emelkedik az egészségü-
gyi szakdolgozók fizetése.
Ma büszkén mondhatjuk el, hogy az el -
múlt időszakban közel 20 ezer család
össze  sen közel 60 milliárd forint értékben
igényelte a CSOK-ot. Mivel az otthonte rem -
tést nemzeti ügynek tekintjük, ezért a
2017-es költségvetésben is több mint 211
milliárd forint áll rendelkezésre erre a célra.
Ugyancsak fontosnak tartjuk a gyermekes
családok támogatását. Éppen ezért a két-
gyer mekes családok adókedvezménye

2019-ig – négy lépcsőben – a duplájára, havi
40 ezer forintra emelkedik. 2017. január
else jétől a kedvezmény mértéke havi 30
ezer forint lesz két gyermek után. Az adó -
kedvezmény összegének növekedése több
mint 350 ezer kétgyermekes családot érint,
akik végül évente akár 240 ezer forinttal
többet fordíthatnak gyermekeikre.
Mindezen hosszú távú, „jövőnek szóló”
sikerek és küzdelmek azt tanúsítják, hogy
együtt tudunk erősek lenni – együtt képe-
sek vagyunk megteremteni a jövő erős
Magyarországát. Most azonban itt az ideje
a megérdemelt pihenésnek, szeretteinkkel
töltött nyugodt napoknak.
Köszönöm Önök  nek egész éves támogatá-
sukat és munkájukat, melyre jövőre is szá -
mítok. A közelgő ünnepekre boldog ka rá -
csonyt, az új esztendőre pedig erőt, egész -
séget és sok sikert kívánok! 

TUZSON BENCE

ORSZÁGGYŰLÉSI KÉPVISELŐ

MINDIG A JÖVŐNEK KELL DOLGOZNI
Ismét eltelt egy dolgos év, amelynek fejlődési irányait tudtuk ugyan, mégis bőven tartogatott ki-
hívást, meglepetést számunkra. Az új esztendő közeledtével célszerű leltárt készíteni, számba
venni közös sikereinket, az elvégzett munkát, minek köszönhetően Magyarország erősödik.TUZSON BENCE

JÓTÉKONYSÁGI HANGVERSENY A SZENTLÉLEK TEMPLOMBAN

A fenti idézet Ella István orgonaművésszel készült korábbi interjúnk
alkalmával hangzott el. A művész már akkor elmondta az új templomi
épület sokszínűségére, az egyházi liturgikus élet melletti többfunkciós
feladatok ellátására vonatkozó elképzeléseit. Veresegyház közössége
időközben bizonyított, a templom nyitva áll a hely szel le mének meg fe -
lelő kulturális, zenei rendezvények befogadására. Így történt ez most is.
Egy csöndes novemberi vasárnap délután a templomi tér lassan meg -
telt, a padsorok mindegyike gazdára talált. Az egybegyűltek halkan üd-
vözölték fejbólintással, pár szóval egymást. Hirtelen elült a moraj,
meg érkeztek a muzsikusok, a Budapesti Vonósok és a Monteverdi
Kórus. Lehettek vagy hetvenen, a hangszeresek, szólisták és a vegyes -
kar tagjai együttesen. Elhozták magukkal Wolfgang Amadeus Mozart
mű veit: a Misericordias Domini, az Ave verum corpus és a Requiem
dalla mait. Veresegyház új temploma ezen a napon hangver seny te rem -
mé „alakult”. Az ideérkezők egy nemes cél érdekében jótékonysági

hangversenyre gyűltek egybe. Testvértelepülésünk az erdélyi Atyha vil-
lám csapás következtében leégett templomának újjáépítésének meg segí -
tésére. Felcsendült Mozart, és a muzsikahangja elárasztotta a teret és a
lelkeket. Köszönet a csodálatos zenei élményért az előadóknak és nem
utolsósorban a szervezőknek, Várhelyi Mártonnak és a Civil Kör Veres -
egyházért Egyesületnek.                                                         VERÉB JÓZSEF

Testvéri segítség a zene hatalmával
„Veresegyházon megépült az új templom egy gyönyörű orgonával, ez
számomra maga a csoda, egy világszenzáció. Óriási lehetőséget biz-
tosít a városnak, lelki, szellemi centrumot ad. A továbbiakban már
csak rajtunk múlik, hogy tudunk majd megfelelően élni ezzel!”

ELLA ISTVÁN

Fotó: Veréb
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Ritka szenvedély fűti KURUTZ MÁRTON
filmtörténészt. Megszállottan gyűjti, óvja,
rendszerezi a magyar filmgyártás hős ko rá -
ban született értékeket.

Nincs könnyű helyzetben. A magyar néma fil -
mek 95%-a megsemmisült. Ennek egyik oka volt
csupán a századon átviharzott történelem. A
filmek eleinte celluloid szalagra készültek. Ez a
hajlékony anyag nagyon sérülékeny volt. A hasz -
nálat hamar komoly nyomokat hagyott a kó pi á -
kon, amiket ugyan másoltak, egy idő után aztán
az emulziót lemosták, az ezüstöt vissza nyer ték,
a celluloidból pedig fogkefét, fésűt, cipőfűzőt ké -
szítettek. Kereskedők hatalmas mennyi ségben
vásárolták, raktározták a gyúlé kony anyagot, ami
gyakran a tűz martalékává vált. 

Később már éghetetlen alapanyagra készül-
tek a filmek, és gyorsabban tudtak másolatokat

is készíteni belőlük. Ezek aztán eljutottak a ha -
tá ron túlra is, sok közülük Romániában, Bul-
gáriában is vetítésre került. Mi voltunk a kelet
Hollywoodja.

Az első magyar vetítés az egykori Európa
mozi helyén, egy kávézóban volt. A szóra ko -
zás nak ez az új formája gyorsan terjedt. A fil -
mek hez készült zenét vagy egy zongorista,
vagy komplett zenekar játszotta a vetítés alatt.
A kották és a plakátok ma ugyanolyan értéket
képviselnek, mint a nehezen felkutatott filmek,
vagy filmrészletek.

A hazai filmgyártás komoly technikai és mű -
vészeti hagyományokkal bírt. Olyan rende ző ink
voltak, mint Korda Sándor, Kertész Mihály vagy
Fejős Pál. És olyan hírességeink, mint Sze  lecz ky
Zita. A hőskorban elkészült a Pál utcai fiúk, a
Liliomfi vagy az Egri csillagok első változata is.

Sok esetben nincs meg az eredeti kópia, vagy
annak másolata sem, csupán újsághírekből
lehet következtetni arra, hogy milyen mű szü -
le tett. A szerzőről és a szereplőkről esetenként
a bő lére eresztett kritikákból értesülhetnek a
kutatók. 

A Nemzeti Filmarchívum hűtött raktárakban
őrzi a fellelt kincseket. Előadónk elmondta,
hogy a régi filmek egy része a mai szemmel ne-
hezen nézhető, ugyanis másodpercenként csu -
pán 18 kép villan fel. Remek kapcsolatokat
á pol  nak más archívumokkal, akik engedik ku-
tatni a mi szakembereinket. Ha megtalálnak
egy-egy különlegességet, szívességből is átad-
ják azokat. A megszállott munkatársak azonban
régiségek között, árveréseken, vagy ritkán fel-
buk kanó hagyatékokban is szívesen kutatnak.

MOHAI IMRE

A december 2-án megtartott könyvbemu-
tatón több vendég fejében is ott motoszkált
az ellentmondás, amit Pásztor Béla polgár -
mester köszöntőjében ki is emelt. Miszerint
eddigi helytörténeti ismereteink és a híres,
a környék falvait sorra vevő régi soroló sze -
rint Veresegyház „kenyértelenül” szegény
település volt, miközben aligha akad másik
olyan magyarországi helység, amelynek te -
rületén három nagyobb kincslelet is elő ke -
rült volna a régészeti ásatások során a
földből.

Márpedig Veresegyház ilyen, amit meg -
győ ző erővel illusztrál a Veresegyházi pén -
zeskönyv, teljes és gazdag tárházát be mu-
ta tva a veresegyházi érmeleleteknek a kel -
ták római és görög pénzeket utánzó pénzei -
től egészen a még régészeti korba tartozó
18. századi Habsburg-érmékig. Egyaránt
megismerkedünk a könyv olvasása közben
a római dupondiusokkal, az Árpád-házi ki -
rályok dénárjaival, Károly Róbert obulusá-
 val, a Habsburgok pénzeivel, Rákóczi híres
rézpolturájával. Mária Terézia garasával, de
még I. Szelim török szultán kifejezetten
ritkán előkerülő akcséival is. 

Miközben az ember olvassa a letehe tet -
lenül érdekfeszítő könyvet, érdekes utazást

tesz a helytörténet, a régészet és a numiz-
matika világában, mely utazásában maga
dönti el, milyen mélységig merül el a lenyű -
göző ismeretanyag adataiban. Ha akar, csak
a művészi fotókon elénk tárt érmeképeket
nézegeti, de ha arra van kedve, megis-
merkedhet olyan kultúrtörténeti érdekes -
ség ekkel is, mint a pénzváltást, majd a
sze rencsejátékot segítő nürnbergi veretű
számolópfennig és eltűnődhet azon, hogy
vajon milyen kalandos úton juthatott a 18.
században Veresegyházra egy angol királyt
ábrázoló, német területen vert játékpénz?
Itt egyetlen érme sem veszik el, a pontos
azonosítást részletgazdag táblázatok se -
gítik.

Külön erénye a kötetnek, hogy nem csu -
pán pénzről szól, szépen számba veszi a
veresegyházi ékszerleleteket is. Hajkarikák,
ruhadíszek, karperecek, gyűrűk, gyöngyök
és fülbevalók árulkodnak a település kora-
beli lakóinak szépségszeretetéről. Minde -
közben nem kíván a mindent tudó sze -
re  pében tetszelegni. Például egy másodla-
gos felhasználású, rézlemezből kialakított
gyönyörű veretről bevallja, hogy koráról és
felhasználásáról csupán feltételezései van-
nak.

A kötet elkészültében múlhatatlan érde-
mei vannak a Farkas Zsolt tanár vezette
könyvbemutatón is jelen lévő dr. Gedai Ist -
vánnak, a Nemzeti Múzeum nyugalmazott
igazgatójának, Bartók Gábor numizmati -
kus nak, az ásatásokat a kez de tek től támo-
gató Pásztor Béla polgármes ternek, a kiadó
Kollega Tarsoly Istvánnak. És természete-
sen még sok segítő, ügy sze rető, elsősorban
veresegyházi polgárnak, akiknek Horváth
Lajos előszavában nem is mulaszt el kö szö -
netet mondani.

Csak ajánlani tudjuk mindenkinek e kö -
tetet. Diákok, tanárok, szakemberek és ér -
dek lődők hasznos társa lehet.

KOVÁCS PÉTER

KÖNYVBEMUTATÓ

CIVIL KÖR

Veresegyházi pénzeskönyv
Új kötettel gazdagodott Veresegyház helytörténeti irodalma. Horváth Lajos helytörténész
könyve, a Veresegyházi pénzeskönyv a maga nemében egyedülálló, nem tudunk arra más
példát, hogy egy település külön kiadványban tegye közzé a közigazgatási területén talált
régészeti érem-, és ékszerleletek tudományos leírását.

Közélet

Filmtörténész volt a Civil Kör vendége

Fotó: Ruzsovics Dorina

Horváth Lajos a könyvével
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MEDVEOTTHON 

MEDVE FARSANG
avagy a MEDVÉNEK mindig

IGAZA VAN!
A medvék nagy része sem megy téli álmot aludni, ennek meg -
fe lelően a Medveotthon Intézmény dolgozói is már túllendültek
a 2016-os év botladozásain, sikerein. Az eseményekben, kezde -
mé nyezésekben bővelkedő időszak jó alapozást jelent a jövő
számára. Az újonnan létesült intézmény tevékenysége folytatja
és szélesíti az állatokkal, a környezetvédelemmel kapcsolatos is-
meretterjesztés lehetőségeit. Sikeres évet zárt a 2015-ben alapí-
tott Élményporta, hiszen a szélesre tárt kapuin sok ezer család
sétált be a simogatni való kisállatok „világába”. A tematikus cso-
portvezetések alkalmával interaktív módon ismerkedhettek meg
az itt lakó négylábúak életével.

A MÉZES MACKÓ FESZTIVÁL
egy új térségi rendezvénysorozatot hivatott életre hívni, ahol cé -
lunk  a harmónia reflektorfénybe állítása az emberek és más
élőlények világában. A tudatos szakmai építkezés és kommu-
nikáció visszajelzését a látogatók száma és jó szándékú javaslatai
teszik hitelessé. A „Felszállott a páva” gyerekszereplőinek pro-
duk cióit kísértük figyelemmel és ajándék belépővel vigasztaltuk
őket. Így  Veresegyház város a Medveotthon tevékenységén ke -
resztül is sokszínűen jelen van az ország kulturális és turisztikai
térképén.

ÖLELD ÁT A MACKÓT!
A hagyományt teremtő rendezvények sorát gyarapítja a Gyer tya -
szentelő Boldogasszony napján (febr. 2.) tartott MEDVE FAR -
SANG című program, ahol találkozik a tradíció és a XXI. századi
innováció.

A 2017-es ünnep fénypontja  a közös gyertyagyújtást követő
„Öleljük át a medvét”, amikor élőláncként „öleljük át” a medvék
kifutóját. Vidám énekek, mondókák közepette csalogatjuk ki
barlangjából az árnyékukat kereső medvéket. 

Ebből az alkalomból pályázatot hirdetünk vers és meseírás
kategóriában, ahol a főszereplő a MEDVE és az itt élő állatok.
Terveink szerint ezek a művek egy saját kiadványban jelennek
meg, ahol  a Medveotthon lakóinak fotói és grafikái  alkotják az
illusztrációt (részletek a honlapon és az élményporta Facebook
oldalán).

Köszönet a  látogató és támogató embereknek:
BANKÓ LÁSZLÓ

A Nemzeti Együttműködési Alap támogatásának kö -
szön hetően „Világfák” akció indult útjára. A Magyar or -
szági Éghajlatvédelmi Szövetség tagjaitól származik az
ötlet, hogy sokféle közösséget összekapcsolni ké pes
tevékenységet szervezzenek, amellyel szimboli kus lé -
pést tehetünk közösen a jövőnkért, a Föl  dün  kért.

1995-ben az Országos Erdészeti Egyesületnél Bartha Dénes
kezdeményezte, hogy hazánkban is honosítsuk meg ezt az Év Fája
mozgalmat. 1996-tól – tehát 20 éve – minden évben meg választják
az Év Fáját. Elsősorban azokat a fajokat helyezik elő tér be, ame-
lyeknek erdészeti jelentősége is van, de a figyelem az utóbbi
időszakban elterelődött róluk. E mozgalom keretében, is kolánk
fennállásának 10. jubileumi tanévében ültettük el az év fá jának
egy csemetéjét 2016. október 21-én, a Földünkért Világ napon.

Az Év Fája 2016-ban a mezei szil. A mezei szil 20-30 méter ma -
gas lombhullató fa. Koronája igen változatos, magasan boltozatos,

sokszor szabálytalan. A kéreg barnásszürke, az 5-8
centiméter széles levelek változó alakúak, túl nyo  -
mórészt fordított tojásdadok vagy hosszúkásak, ki-
hegyezettek és feltűnően ferde vállúak, szé lük

kétszer fogazott. A mezei szil elsősorban liget er dőkben, nyir kos,
olykor elárasztott, tápanyagban gazdag talajokon él, de más er dők -
ben, erdőszéleken, réteken és legelőkön is elő fordul. A mezei szil-
hez már a történelem előtti időkben is szorosan kötődött az ember.
A legrégebben ültetett fafajaink között tartjuk számon. Matuzsá -
lem korú, roppant méretű egyedeit szent faként tisztelték, tör vé -
nyeket hirdettek ki alattuk. 

Faültetési kezdeményezésünket továbbgondolva visszamenőleg
is ültettünk „Világfákat”. Így a jelenlegi Év Fáján kívül még két fa ke -
rült elültetésre: iskolánk udvarán egy mezei juhar, a templom mel-
 lett egy kocsányos tölgy csemete, amelyek a korábbi évek választott
fái voltak. Az ünnepi, jubileumi évünk faültetési akció já ra emlé kez -
te tőül megajándékoztuk a résztvevőket, iskolánk valamennyi tanu -
lóját, tanárát, városunk polgármesterét egy-egy könyvjelzővel. Az
ese  mé nyen közel 450 fő vett részt.

Szeretnék köszönetet mondani a Gamesz vezetőjének, Nagy Jó -
zsef Attilának, városunk főkertészének, Kisák Péternek, akik se gí -
tették a facsemeték beszerzését, szállítását, illetve tanácsaikkal
segítettek. Megköszönöm munkatársaimnak is a közreműködést.

A fát az iskola tanulói nevében nyolcadikos diákjaink, Virágh
Gyöngyvér és Kaincz Ádám ültették el. Az iskolaudvaron a peda -
gógusok nevében az intézményvezető-helyettesek, Kármán Ber -
na dett és Fukkné Fukász Enikő, a templom mellett a vezetőség
ne vében Fukk Lóránt lelkipásztor és Fukász Lászlóné intézmény -
ve zető ültette el a facsemetét.          FUKÁSZ LÁSZLÓNÉ INTÉZMÉNYVEZETŐ

KÁLVIN TÉRI REFORMÁTUS ISKOLA

Világfát ültettünk...
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25 évvel ezelőtt Garai András, Szilvási
Sán dor és jómagam (Németh Györgyi) el -
hatá roztuk, hogy létrehozunk egy ala pít -
ványt a veresegyházi Fabriczius József Álta -
lá nos Iskola tanulói számára, mely a szín -
vo nalas oktatást, a szabadidő hasznos el töl -
tését se gítené programokkal, anyagi tá mo -
 gatá sokkal. 

Kezdeményezésünk az akkori kis köz -
ség   ben hamar önzetlen segítőkre talált.
Hadd álljon most itt azoknak a neve, akik
nélkül ez az alapítvány nem jöhetett volna
létre: Braunné Huszai Éva, dr. Sebesztha
Lász ló, Krenedics Sándor, Hevesi János,
Körös pataki Éva, Lantos Antal, Czeller
Karola, Huszár László, Jávor Lászlóné,
Sulyán Pál, Demény Zoltánné, Seres Lász -
ló, Aktí vum GMK, Szűcs Ferenc, Ve resegy -
ház és Vidéke Takarék szö vet ke zet, Badics
Lajos, Egedné Sejtes Ágnes, Badics Lajos -
né, Had nagy Tibor, Tamás Vendel, dr.
Ko vács Ilo  na, Szebenyi Gábor, dr. Mohai -
né dr. Mra vik Ágota,  Kovács Éva, Baráth
István, Rich ter Árpád, Kosik József, Buj -
dosó Ta más, Jung Zsuzsanna Pharmavit
RT. , Bé resné Farkas Júlia, Barsi János, dr.
An ka Péter, Szőke Andor, Farkas László,

Dom ján Zsuzsa és Téglás Gáborné.
Hosszú évek alatt részt vettek a ku ra tó -

rium munkájában: Garai András, Németh
Györ gyi, dr. Pénzes Jánosné, Szilvási Sán -
dor, Debreceni Zsófia, Lázits Gyuláné,
Fend ler Oszkár, Pappné Csordás Éva és
Dudás Lász lóné.

25 év!  Azóta sok kisiskolás tanult a Fab -
ri czi us József Általános Iskolában. Az ő ne -
vük  ben is szeretném megköszönni azt a
sok támogatást, amit az Alapítvány kapott a
helyi vállalkozóktól, cégektől, helyi lako -
sok tól és a szülőktől. De hát tudjuk, Ve  -
 res egyház ahol tud, segít. 

Mi mindent tudtunk megvalósítani
ezek ből a támogatásokból:  
• A GE és az Önkormányzat segítségével

iskolai főzőkonyhát építettünk.
• A GE segítségével számítógépeket vá sá -

roltunk.
• 1%-os felajánlásokból a mézesvölgyi épü -

let játszótere valósult meg.
• A felejthetetlen Fabriczius Napok prog -

ram jai, a sok, eredményekben gazdag
megyei és országos tanulmányi verseny,
vetélkedők, ismeretterjesztő programok
szervezése, sakkoktatás, ének-zenei ok -

ta tás, színjátszás, bábozás, sport prog -
ramok támogatása, a tanévvégi év zá ró-
 kon való jutalmazások, a  Fabriczius-díj. 

• Vásárolhattunk szemléltető eszközöket,
írásvetítőket, magnókat, nyári napközis
táborokat, iskolai táborokat, kirán du lá so -
kat szervezhettünk.

• Az Iskolaszékkel karöltve, (akiknek u -
gyan csak köszönet a sok segítségért), az
idén rendezzük meg a 25. Suli-Bált, ame -
lyeknek a bevételeiből számítógépes te -
 rem, szaletli az udvaron, zongora, ki ve-
 títő rendszer, ismeretterjesztő prog ra -
mok, s a méltán közkedvelt Föld napi
ren  dezvénysorozat éjszakai Rinya-túrái
valósulhattak meg.
Az Alapítvány több városi Alapítvánnyal

is együtt dolgozik a városi programok se gí -
tésére. Visszatekintve az elmúlt 25 évre,
ér demes volt a Fabriczius Alapítványt létre -
hoznunk, hisz a segítségével gaz dagíthat -
tuk iskolánk életét.

Szeretnénk még sokszínűbbé tenni azo -
kat a programokat, eseményeket, melyeket
támogatni tudunk.  Még egyszer köszönet
mindenkinek, akik céljainkkal egyetértve
támogatták a Fabriczius Alapítvány tevé -
kenységét. 

NÉMETH GYÖRGYI

A FABRICZIUS ALAPÍTVÁNY ELNÖKE

25 éves a Fabriczius Alapítvány

Kortárs konferenciára kaptunk meghívást szlovákiai testvérváro-
sunkba. Határon túli barátaink november 30-án hatalmas ven dég -
szeretettel fogadtak bennünket. Az ipolysági rendezvényen három
város fiataljai gondolkodhattak közösen a toleranciáról. A témával
foglalkozó szakemberek előadásai után a középiskolások is le he -
tőséget kaptak arra, hogy megfogalmazzák saját véle mé nyü ket.

A konferencia után a váci diákokkal együtt ellátogattunk a te -
lepülés történetét bemutató múzeumba és a helyi fiatalok ve ze té -
sével megnéztük a várost. 

Nagyon fontos kezdeményezésnek tartom a testvérvárosi kap -
cso latok ápolását, a lehetőséget különböző városokban élő fiatalok
találkozására, akik emellett körül járhatnak egy-egy mindenkit
érin tő témát is. Néhány értékelés a program veresegyházi részt -
vevői től: „A mai nap összefoglalva arról szólt, mennyire fontos az
emberségesség és az elfoga dás másokkal szemben.”

„Érdekes, tanulságos prog -
ram volt, egy jó társa sággal.
Éljen Veres!”

„Már eleve az jó élmény
volt, hogy kicsit kiszakad-
tunk a megszokott kör nye ze -
tünkből, sokféle nézetet és vé -
leményt megismerhettem a
to leranciával kapcsolatban.
Jó ötletnek tar tom a kez de mé -
nyezést, főleg mert a fiata lo -
kat is bevonják.”

RÁCZ ZSÓFI

IPOLYSÁGON jártak a veresi fiatalok
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Régi vágya teljesül a városnak a Veresegyházi Katolikus Gimná -
zium létrejöttével. 2008-ban már majdnem úgy volt,
hogy sikerül elindítani az oktatást. Az eltelt
nyolc év meghozta a gyümölcsét, a hit és
az akarat együtt sikert hozott. Lesz
Veresegyháznak gimnáziuma.
2016. november 26-án számos
leendő diák, szülő és ér dek -
lődő gyűlt egybe a gimná  zi -
um felvételi tájékozta tó jára,
a tanárokkal való sze  mé-
lyes ismerkedésre. Több is -
me rőssel is találkoztam, ö -
röm volt látni a boldog mo -
solyt az arcokon, a sok csillogó
kíváncsi tekintetet. Kér dé sem re a
válasz: igen, ide fogok járni gim  áziumba!  

A Szentlélek templom templomi tere megtelt,
együtt a leendő diákok, szülők és a tanári kar. Jó alkalom volt az is-
merkedésre. A gimnázium szervező-igazgatója Prehodáné Nagy
Éva, korábbi októberi számunkban már beszélt az iskola céljairól, a
2017 szeptemberére tervezett indulásról, a felvételi eljárás kér dé -
seiről. Többek közt erről a napról is, a nyílt teadélutánról, a tanárok
és az ér dek lő dők találkozójáról. Az igazgatónő részletes ismertetőt
adott a tanári kar és szülők találkozóján, többek közt elmondta:
„Arról tudok beszámolni, hogy mik azok a gyökerek, amire szeret -
nénk építeni az iskolát. A gyökereink itt vannak a városban, ebben
a templomban, értékrendjével, imahátterével és szimbólumaival.
Hosszú volt az út, ami idáig vezetett, de az egyház és a város össze-
fogása meghozta a gyümölcsét, a létesülendő új iskolát, a régen várt
gyermeket. Már rendelkezünk működési engedéllyel, OM azonosító-
val, tanügy igazgatási szempontból már létezünk, létezik az iskola.
Fenntartónk az Egyházmegyei Katolikus Iskolák Főhatósága, mi
leszünk a 29. intézménye. Milyen iskolát szeretnénk? Olyat, ahol
minden tevé keny sé günkben érvényesül a keresztény értékrend, ahol
a diá kok cselekvő részesei lehetnek az ismeretek elsa já tításának,
tudásuk, tapasztalataik, át élt élményeik te remtő erővé válnak.

A 2017/18-as tanévtől kettő négy-évfo lyamos általános tan ter vű,
humán és természettu do má nyos beállítottságú,

egyen ként 34 fős osztály indí tunk. Mind-
két osztályban nagy hang  súlyt kívá-

nunk fektetni az idegen nyelvi
képzésre, vá laszt ható nyelvek:

angol vagy né met, második
nyelvként angol, né  met és a
francia. Az emelt óraszámú,
cso portbontású matematika
és informati kai képzéssel, a

magyar és történelemoktatással
az emelt szintű érettségire és a fel -

sőfokú továbbtanulásra való felké -
szü lést fogjuk megalapozni.”

Kérdésemre hozzátette: „Tantestületünk
tagjainak kiválasztásának legfontosabb szem-

pontja volt, hogy az iskola  Küldetésnyilatkozatában meg-
fogalmazott pedagógiai, szakmai alapértékek, módszerek és szem -
  léletmód megvaló sít ására a kiválasztott tanárok személye garanciát
adjon. Akik a to  váb bi akban szívesen tartoznának hozzánk, küld-
jék be az önéletraj zu kat, mert a növekedés időszakában lesz még al-
kalom a csatla ko zás ra.”

A találkozó alkalmat adott a jelenlevő tanárok bemutatására, a
velük való személyes beszélgetésre. Az iskola tanárai: Csajkovszki
Marianna – angol nyelv, Prehodáné Nagy Éva – matematika és
fizika, Kajati Blanka – német nyelv, Lindner Gusztávné Klára –
né met nyelv, Makóné Dobos Ida – magyar nyelv és irodalom, Ma -
latinszki Szilvia – földrajz, Sivado Dávid – angol nyelv, Varga Irina
– matematika és informatika, Vetlényi Dávid – biológia, Veress
Enéh Erzsébet – rajz és vizuális kultúra, Vörös Károly – tör té nelem
és Wirthné Osvárt Beáta – ének-zene.

A gimnázium kiadott egy „felvételi tájékoztatófüzetet”, ahol
megtalálhatóak mindazon információk, melyek az induló osz tá-
lyokba való jelentkezéshez szükségesek. További tájékoztatók
a verkagim.hu címen, e-mail: info@verkagim.hu

VERÉB JÓZSEF

VERESEGYHÁZI KATOLIKUS GIMNÁZIUM: A tanári kar és a szülők találkozója

FÜLETLEN BÖGRE • Kávézó a templomban

Hit és akarat „Iskolánk szellemisége a keresztény hagyományokban gyökerező, klasszikus emberi
értékekre épülő, mégis modern, életközeli normákat közvetítő lelkiség.”

Fotó: Ruzsovics Dorina

Mi tagadás, sokan néztünk furcsán Nagy Lász -
ló építészre a Szentlélek templom tervraj zai -
nak megismerésekor, hogy az épületbe bele ál -
modott egy közösségi kávézót is. Az álomból
má ra valóság lett: megnyílt a Fületlen Bögre.
Páll Mártonnal és Császár Ottóval beszélget-
tünk az egyedülálló helyről.
Hogyan fogadták az emberek, hogy ká vé zó nyí-
lik a templomban?
Nagyon jól, mondhatni, örömmel. Egyrészt ez
nem hagyományos vendéglátó helyiség, hiszen a
Várhelyi Vilmos Egyházközségi Alapítvány mű -
köd  teti az általa tulajdonolt non profit kft formá -
jában, másrészt nem a templom szakrális te ré -
ben található. Eredetileg adománykávézó lett
volna, ám a jog szabályi háttér ezt nem tette lehe -
tővé, de a lényege így is az, hogy elsősorban kö -
zös ségformáló a szerepe a nyomott áraival.
A be vételt és az esetleges adományokat a fenn -

tartásra és az alapítvány támogatására fordítjuk.
Két alkalmazottunkon kívül mi egyfajta szol-
gálatként felfogva, minden ne mű juttatás nélkül
üzemeltetjük. Az is termé szetes, hogy maxi má -
lisan igazodunk a hely szakrális jellegéhez. Mise
idején pél dá ul zárva vagyunk, ugyanakkor segít -
jük az egyházközség ünnepeit és csoportjait a
nyitva tartással.
Jelképesen befelé és kifelé is nyitott a kávézó.
Nem véletlenül lett így tervezve. Hitünk, tár sa da -
lomra való nyitottságunk leké pe zése a mai kor  -
 ban. Nem szándékunk direkt evan gelizációt foly -
tatni, csak finom jelké pekkel, például advent ide-
jén a lila szala gok kal a függönyön, utalunk az ak-
tuális hit béli ciklikusságra. Célunk az, hogy egy  -
aránt szívesen jöjjön be a templomtér felől érkező
hívő ember és az utcán sétálva pusztán egy jó
kávét megkívánó, akár ateista vendég is. Jó érzést
szeretnénk kelteni az ide betérőkben, egy talál -

kozóhely kívánunk lenni idősebbeknek, diákok-
nak egyaránt, ahol az emberek a rohanó világban
lenyugodhatnak, jót beszélgethetnek egymással.
Közben a tervezésnek köszönhetően rálátnak az
oltárra a templomban, de kifelé, a városi térre is. 
Milyen finomságokkal várják a betérőket?
Otthonos berendezésünk szerény, de egységes.
Nem szigorú, merev design, régi idők tonett szé -
kei ből áll főképp. Finom kávéval, üdítővel és ap -
rósüteményekkel segítjük, hogy kicsit lelassul -
hasson, emberibbé válhasson itt az idő. Ilyen
helyre példa tudomásunk szerint csak az olasz -
országi templomokban van, Magyarországon a
pannonhalmai, vagy talán az egri Érseki Palota
ká vézója hasonlítható a veresegyházi különleges
kávézóhoz.                                              KOVÁCS PÉTER

Nyitva tartásról és a Fületlen Bögre kávézóról
további információ:

www.facebook.com/fuletlenbogrekavezo
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Pedagógus-szülők gyermekeként választot -
ta a tanári hivatást, de miért a zenei pályát?
Édesapám középiskolai testnevelő tanár volt,
édesanyám Miskolcon zongora tanár nő. Kö -
vettem anyukám példáját, valaho gyan bele -
nőttem a zenébe. Szinte mindig ott voltam a
sarkában, amikor otthon a nö ven dékeivel
foglalkozott. A húgommal együtt rendszere-
sen jártunk a zeneiskolai hangversenyekre.
Mikor ült először zongoraszékre?
Emlékeim szerint harmadik osztályos ko-
rom tól a zeneiskolában. Kaptam egy na gyon
aranyos zongoratanárnőt Zs. Nagy Má riát, ő
vitt végig egészen nyolcadikos koromig. Na -
gyon szerettem Marika nénit, még az orszá-
gos zongoraverseny döntőjéig is eljutottunk.
Az édesanyja is tanította?
Ez egy nagyon érdekes esete az életemnek,
mert igazából nem, ö soha nem szólt bele a
ze  nei fejlődésembe, hagyta a kolléganőjét
érvényesülni.
Mégis művészeti, zenei középiskolában ta -
nult tovább?
Tulajdonképpen nem is gondoltam másra.
Ötödikes koromtól kézilabdáztam, majd egy
ideig versenyszerűen kajakoztam. Nem volt
könnyű összehangolni a sportot a ze ne    tanu -
lással, a rend szeres gyakor   lásokkal, fellépé -
sek kel. Választanom kellett és maradt a zene.

Jelentkeztem
a miskolci Bar -
tók Béla Zene -
mű vészeti Szak -
kö zépiskolába. Fel -
vételt nyertem, de
nem kellett elmennem
más hová csak az épület másik
szár nyába, mert akkor még a Zene pa lotá -
ban, egy két emeletes neobarokk épü  letben
működött a zenei oktatás alap-, kö  zép- és fel -
ső fokú szinten. Minden egy he lyen, ez egy
mis kolci specialitás, ide jártam fő  iskolára is.
Egy nagyon zárt, egy mást is merő és kedvelő
közösségben nevel ked tünk.
1986-ban diplomázott, friss zenetanári vég -
zettséggel a zsebében az útja merre ve zet ett?
Férjhez mentem, felköltöztünk Budapestre,
és elhelyezkedtem a Fővárosi IV. kerületi Ál-
lami Zeneiskolában Újpesten, majd 1988 és
1991 között sorra születtek a gyerme ke im:
Eszter, Anna és Boldizsár. Több éves kiha -
gyás után a pesterzsébeti és a soroksári ze -
neiskolákban tanítottam.
Hogyan tudta összeegyeztetni a gyermek -
ne velést a hivatásával?
Nagyon nehéz volt, a férjem elfoglalt ember
lévén nem tudott gyakorlatilag besegíteni,
rám maradtak a hétköznapok gondjai, az

óvodai utaztatás, a betegségek mindennap-
jai. Ezért egy idő re abbamaradtak a zene is -

ko lai elfoglaltságaim. 2000-ben meg  szü -
letett Rita a negyedik gyermekem,

o lyan munkát kellett keresnem,
ami sza ba dabb mozgást enge -

dett, így egy ideig a család mel-
lett köz vélemény-kutatással is
foglalkoztam.
Az évek elteltek, a gyerekek
felnőttek, ki is repültek?
Gyakorlatilag igen. Eszter
ma gyar-tör té ne lem szakos ta -

nár, évekig tanított a szakmá -
jában, jelenleg irodalmi szer -

  kesz tőként dol gozik. Anna el vé -
gezte az orvosi egye te met, máso dik

éve rezidens a Honvéd-MÁV Kór házban.
Boldizsár képviseli a családban a zenét, az
édesapja nyomdokaiba lépett, rézfúvós lett ő
is. Jelenleg Salzburgban az University Mo -
zar  teum mesterképzését vég zi, mint harso -
nás. Rita a legkisebb, még kö zépiskolás, ő a
sportos vonal, vízilabdázik a BVSC-ben.
Hogyan kerültek Veresegyházra?
Eredetileg Budapesten szerettünk volna egy
metró közeli lakást, de nem találtunk ide ális
megoldást. Egy ismerősünk ajánlotta, hogy
nézzük meg a Veresegyházon épülő új la kó -
negyed sorházait. Szépek, jó a város infra-
struktúrája, ideális a gyerekeknek. De hol
van Veresegyház? Szada mellett mond ták.
Eljöttünk, megnéztük és megtetszett. Végül
2005-ben költöztünk a városba új é letet kez-
deni.  
Milyen érzés volt ennyi év kihagyás után
visszamenni tanítani?
Kerestem a lehetőségét annak, hogy vissza -
 kerüljek a szakmámba. Miután felfedeztem
a helyi zeneiskolát, bejelentkeztem dr. Dró-
tos Edina igazgató asszonynál és leadtam a
pályázati önéletrajzomat. A 2009/2010-es
tan év kezdéstől már újból gyerekekkel fog  lal -
koztam. Nagyon örömteli érzés volt.
Mit tart fontosnak az életében?
Elsősorban a családomat, a gyerekeimet, és a
hívatásomat. Szeretek gyerekekkel fog lal -
kozni, most látom csak igazán, hogy ez mi-
lyen nagy felelősséget jelent. Mindig öröm   -
mel tölt el a gondolat, az eddig végzett mun -
kám se volt hiábavaló. Növendékeim közül
példaként említhetem Horváth Apor Boldi -
zsárt, aki a kezeim között „nőtt fel”, jelenleg
a Pécsi Művészeti Gimnázium és Szak kö -
zépiskola zongora tanszakos tanulója. Vagy
Herman Dalmát, egy igen szorgalmas tehet-
séges kislányt, és a többi kedves nö ven dé ke -
met.

VERÉB JÓZSEF

ARCOK A VÁROSBÓL

Gabi néni a városi zeneiskolában dolgozik, mosolygós, kedves
természete miatt a gyerekek egyik kedvenc zon gora ta nár nő -
je. Tanári hivatása mellett egyben az intézmény igazgató he-
lyettese, a rendezvények elmaradhatatlan fényképésze, a
hangversenyek egyik szervezője. Négy gyermek édes any-
ja ként itt él Veresegyházon, a legkisebb lánya közép is -
kolás, a többiek már nagykorúak.

BACSA GABRIELLA • zongoratanárnő

„A zene az kell, mert körülölel”

Fotó: Veréb

Fotó: Veréb
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A 42.-től a 49. utcáig minden házban szín-
ház van. Óriási plakátok, díszes cégérek
kínálják az akár évtizedek óta futó, több-
ször felújított musicalek legfrissebb vál-
tozatát, vagy a legújabb sikereket, mint pl.
a Hamilton című musical, amire egy évre
előre már elfogytak a jegyek. A 47. utca
szürke felvonulási terület képét mutatja,
csak közelről bepillantva a diszkréten szí -
nes kirakatok mögé látszik, hogy a világ
legnagyobb ékszerpiacán sétálok. A bol -
tok mélyén mindenhol vevők, ami szinte
érthetetlen a hátizsákos vándor számára,
de ez itt egy másik történet.

A Central park vaslogikával tervezett és
kivitelezett gyönyörűséges zöld tengere
igazi szabadidő központ. Futkározó, bi cik -
liző, boardozó emberek sokasága, lovas-
kocsis séta, sok pad, játszótér, egy hatal-
mas állatkert, tavak, füves terek, itt gyak -
ran koncerteket is rendeznek. A nyugati
ol dal közepén sok ember sétál a Straw-
berry fields nevű parkrészen, ahol mo -
zaik ból kirakott körben az Imagine felirat
olvasható. Innen pár méterre áll a Dakota
ház míves épülete, amiben John Lennon
lakott, és ahol lelőtték őt. Egy fiatalember
egy szál gitárral énekelve emlékezik a
tragikus sorsú Beatle-re.

A Hudson folyó partján horgonyoz az
Intrepid nevű repülőgép anyahajó. Pihen
a komp, kikötötték – jut eszembe nyom -
ban, pedig dehogy! Tömegeket vonzó har-
cászati és tengerészeti kiállítás látható a
stadionnyi gigász minden szintjén. A ha -
jón több száz repülőt szállítottak a II. vi -
lág háború idején, amikor két kamikáze
torpedó súlyos sérüléseket okozva megtá-
madta. Javításra dokkba vonult és évekig
pihent, majd az Öböl háborúban felügyelő

hajóként újra harcba hívtak. A motorjai
ámu latba ejtően nagyok, a hajókötelek
mozdíthatatlanul vaskosnak és hosszúnak
tűnnek, így érthető, hogy horgonyt csak
igen ritkán vetett, inkább parthoz állt. A re -
pülők kihozatala a védett alsóbb szintről, a
gőzös parittyával segített start és a gumi -
kötelekkel 2 másodperc alatt fékezett lan-
do lás minden eszköze látható.

A fedélzeten az összes harci repülőtípus
ki van állítva az F16-tól a fekete színű, a
radarok számára láthatatlan felderítő gé -
pig, a lopakodóig, és itt egy Concorde, ami
kevesebb, mint három óra alatt repült Lon-
donból New Yorkba. A hang sebességénél
háromszor gyorsabban, igaz 18.000 méter
magasan. Itt a Space Shuttle, az űrkomp,
amit repülő vitt fel, majd miután megjárta
a kozmoszt nyolc utasával és rengeteg áru-
jával, s teljesítette feladatát a Föld körül
keringő űrállomáson, maga landolt a föl -
dön. Látható egy szovjet és egy amerikai
űrkabin, a leszálló egység is. Egyik sem
tette vonzóvá a bezártságtól irtózó turista
számára az űrrepülést.

Európai kiránduló számára a közlekedés
tempója és morálja tartogat meg le pe té se -
ket. Látszólag senki nem siet, még a ta xi -
sok sem. A belvárosban tízből hét biztosan
a sárgára festett, többnyire hibrid taxi.
Hangtalanul suhannak. A közlekedés alap -
zaját csak néha töri meg egy tompa kürt, a
mentők szirénáját azonban még éjjel is
gátlástalanul nyomják. A gyalogos, hiába a
piros lámpa, elindul a zebrán, ha sietős a
dolga, ha nem. De soha nem hallani türel-
metlen szitkozódást az autósok részéről, a
zöld ellenére ilyenkor megállnak és türel -
mesen várnak. Ettől a hosszú avenue-k köz  -
lekedése igen lassú, hiába egyirányú a
for galom többségükön. Minden sarkon van
lámpa, ami hirtelen vált zöldről pi rosra,
ami a gyalogosokat cseppet sem érdekli. 

A kerékpárosok igazi utcai geng szterek.
Semmivel sem törődve cikáznak, sokszor
csomaggal, kezükben a telefonjukkal. Ők
nem tartják tiszteletben a zebrát. A kao ti -
kusnak, de lassúnak tűnő forgalom elle -
nére balesetet nem láttam egy általán.
Dugót annál inkább. Az ENSZ közgyűlés
miatt a keleti oldalt gyakorlatilag lezárták,
ami csak tovább nehezítette a gigantikus
város közlekedését. A városon kívüli autóu-
tak imponálóan szélesek, tiszták, de kevés
a leálló, benzinkút ritkán található, vezet -
het az autós akár több száz mérföldet így.
És a hatalmas autóknak iga zán lassúnak
tűnő, maximum 75 mérföl des sebességgel.
A váratlanul előtűnő és ke ményen bírsá-
goló rendőrtől mindenki tart.

Sokszor mondjuk, hogy kicsi a világ.
Ugye senki nem gondolja, hogy ilyen távol
otthonról nincs esély ismerőssel talál koz -
ni? Természetesen nekem is volt váratlan,
nagyon kedves találkozásom. A konzulá-
tusra kaptunk meghívót egy fotókiállításra,
amit az éppen a városban tartózkodó kül -
ügy miniszter készült megnyitni. A mint-
egy 150 fős várakozó társaságtól kicsit fél -
rehúzódva, a büfében kapott boros pohár-
ral a kezünkben várakoztunk ven dég lá tó
unokatestvéremmel, aki régi new yorki la -
kos és gyakran jár a konzulátusra a kü lön -
böző kulturális rendezvényekre. A tö meg -
ből felénk közelített, majd megállt előttünk
egy kedvesen mosolygó idős hölgy és be-
mu tatkozott. Engem biztosan nem ismer-
het, hátha régen már találkozhatott a tár  -
sam mal, de nem, idegenek voltak egymás
számára is. A nevét hallván – Viczián Ildi -
kó – megjegyeztem, hogy abban a város-
ban, ahol lakom, van egy ilyen nevű rész,
a Viczián telep. Érdeklődik honnan jöttem,
Veresegyház hallatán pedig megjegyzi: ők
a rokonaim. Hihetetlennek tűnt ötezer km
távolságból, de igaz. Családjának tagjai
élnek még ma is a régi tanyán. Az estét ter-
mészetesen együtt töltöttük, és bár nem
kutattuk az okát, de bizonyosak voltunk
abban, hogy a találkozásunk nem lehetett
a véletlen műve.                         MOHAI IMRE

A Dakota Ház

A Time Square éjjel

Intrepid – a tengerészeti kiállítás

ÉLETKÉPEK
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Bármilyen betegség esetében nagyon fon tos az odafigyelés, akár
magunkra, akár má sokra, hiszen már a kezdeti apró jelek felfe de -
zé se megelőzhet nagyon komoly ba jokat, és lerövidítheti a gyó-
gyu lást.

A függ őségek esetében különösen nagy ennek a jelentősége,
hiszen az érintett személy ilyenkor a legritkább esetben ké pes
tudatosítani magában azt, hogy már benne van. Sokan és sokszor
elmondták már ezt, mégsem lehet eléggé hangsúlyoz ni. Főleg nem
akkor, amikor a szeretet, az egymásra figyelés, a lelki számadás
ünne pe közeleg. Ilyenkor könnyebben veszi ész re az ember a kol -
dust, a mozdulatlanul fek vőt, a síró gyereket, könnyebben ad, köny-
nyebben segít. 

Mintha az egész évi közönyt próbálná bepótolni. Az ünnep vagy
segít közelebb hozni a családtagokat, ismerősöket, vagy tovább
tágítja a már meglévő szakadé kokat, különösen, ha a külsőségek
veszik át az ünnep lényegét. Ilyenkor markánsabban érezheti a
lelki hiányt, lelki „lyukat” az, akinél év közben, vagy az évek során
a körülményei, a család vagy éppen a mun ka miatt olyan érzelmi,
belső biztonsági de ficit alakult ki, amely pótlására csak va lamiféle
külső eszközt, cselekvést vagy szert tud használni. A hiány ün-
nepek idején ugyanis felerősödik. Ilyenkor még jobban kell figyelni
egymásra. Meg kell tanulni megismerni a másikat, főleg azokat,
akik közel állnak hozzánk, és meg kell látni, meg kell érezni, ha
valami megváltozik. 

A függőség sosem dobszóval és síppal jön. Az mindig a közöny,
az unalom, az egy másra figyelés hiánya és a kíváncsiság szekerén
lopakodik be az egyes emberek lelkébe. A környezetnek, a család-
nak, a szü lőknek, a tanároknak nagyon fontos sze   repe van abban,
hogy észrevegyék a változást, hogy kialakítsák azt a bizalmi
légkört, amikor el lehet mondani ha baj van, és rendkívül fontos
szerepe van ab ban is, hogy ne alakulhasson ki a fejlődő lélekben
hiányérzet, olyan „lyuk”, amit más hogy akarjon pótolni. A fekete
péntekek, az akciók és „vegyél még” reklá mok korában, ahol a

státusz szimbólu moknak mindennél fontosabb szerepük lett, meg
kell óvni a gyermekeink lelkét. Erre nem képes a ren dőr ség, nem
képes az orvos, csak a szülők, a család és a ne ve lők.

Jön a karácsony. A sok ajándék, okos telefon, tablet, lego és
megannyi egyéb vá sárlása közepette érdemes elgondolkodni,
hogy mindig mindent megteszek-e a szemem fényéért? Valóban
a legújabb „al más” eszköztől leszek jobb apa, vagy lesz ő jobb
gye rek? Én úgy gondolom, hogy könnyebb pár órával többet
szánni be szélgetésre, közös játékra most, mint hóna po kat, éve -
ket szen vedni elvonóról elvonóra kísérve a gyereket. Aki egy éve
még mo soly gós volt és gondtalannak tűnt. Utólag könnyű be látni,
hogy hol volt a hiba.

Én azt kívánom mindenkinek, hogy az ünnep kapcsán legyen
képes megérezni a hiba lehetőségét, és legyen ideje, módja és esz -
köze kijavítani azt. Így lehet valóban örömteli, békés és boldog a
karácsony.

VARGA PÉTER

(A VERESEGYHÁZI KÁBÍTÓSZERÜGYI EGYEZTETŐ FÓRUM ELNÖKE)

MEGHÍVÓ
SZÓVAL ELKÉSZÜLT… KÖSZÖNHETŐEN

A BUDAPESTI MŰSZAKI EGYETEM
KÖZÉPÜLETTERVEZÉSI TANSZÉKÉNEK ÉS ÉPÍTÉSZHALLGATÓINAK,

ELKÉSZÜLT A CSIRIBIRI JÁTÉK- ÉS GYEREKMÚZEUM PROGRAMTERVE!

NAGY MERCÉDESZ ERIKA, KISS FLÓRA ÉS SZLOBODA GERGŐ
(VEZETŐTANÁR: KARÁCSONY TAMÁS) KÖZEL EGY ÉVES MUNKÁJÁT

2016. DECEMBER 19-ÉN 15 ÓRAKOR
AZ INNOVÁCIÓS CENTRUM (Fő út 45-47.) KAMARATERMÉBEN

MUTATJUK BE, REMÉLHETŐLEG
MINDEN MÚZEUMBARÁT ÉS GYERMEKSZERETŐ VERESI NAGY ÖRÖMÉRE.

SZERETETTEL ÉS TISZTELETTEL HÍVJUK ÖNT IS ERRE A KÜLÖNLEGES ALKALOMRA,
TERMÉSZETESEN KEDVES CSALÁDJÁVAL ÉS BARÁTAIVAL EGYÜTT!

VÁCI MIHÁLY MŰVELŐDÉSI HÁZ
VARGA KÁLMÁN (PROJEKTFELELŐS)

CSIRIBIRI MÚZEUM
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Az alábbi befektetéstípusok kü -
lön világot képeznek, ugyanakkor meg -
ha tározott esetekben és célok esetén
ke csegtető befektetésekről lehet szó.
NEMESFÉMEK
Az arany vagy ezüst egyik előnye, hogy a
kormány tevékenysége nem értéktelenít -
heti el. A nemesfémek inflációs időkben és
hosszabb időn keresztül tartó gazdasági bi-
zonytalanság mellett jelenthetnek me ne -
déket, sőt jelentős nyereséget is. Hosszabb
időszakokat tekintve azt látjuk, hogy a ne -
mesfémek árfolyama rövid idő (néhány év)
alatt akár megtöbbszöröződhet, míg más -
kor – akár évtizedekig – alig változik, vagy
éppen csökken. Ezt a kockázatot hosszú

távú befektetés esetén feltétlenül mérle -
gelni kell. 

ÉLETJÁRADÉKOK
Az életjáradék azt jelenti, hogy egy szol-
gáltatótól, meghatározott időtartamra vagy
akár életed végéig járadékot kaphatsz, ami
nyugdíjadat egészítheti ki. Az önkéntes
nyugdíjpénztári befektetésedhez a törvé -
nyes feltételek teljesülése esetén hozzá jut -
hatsz egy összegben, de járadék formá  já -
ban is kérheted a szolgáltatást. A nyug díj -
célú biztosítás esetén is kérhető járadék
szolgáltatás. Egy sajátos forma, amikor
pénz intézetek lakásért cserében biztosíta -
nak járadékot a tulajdonosnak.

MŰTÁRGYAK, GYŰJTEMÉNYEK
Ez a kategória antikvitást, képzőművészeti
alkotásokat, órát, érmét stb. – vagyis min-
den olyan tárgyat jelent, aminek ritkaság
értéke van. Befektetésként nagyon magas
kockázatot jelentenek és azok számára
ajánl ható, akik hosszú távon szeretnének
jelentős hozamot elérni. Kizárólag pénzü-
gyi haszon reményében ne kezdj mű tár -
gyak vásárlásába. A kereskedők haszon  -
kulcsa magas, a tárgyak felkutatása idő igé -
nyes, az emberek ízlésének változása pedig
megbízhatatlan. 

Tantusz Könyvek
www.tantuszkonyvek.hu • +36 1 460 0272

EGY KIS PÉNZÜGY...

LETÉRÉS
A KITAPOSOTT ÖSVÉNYRŐL

Hogy jövőre is ünnep legyen

www.csiribiri.veresegyhaz.hu
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Tündér Lala igencsak rosszcsont kisfiú, aki
nem mellékesen Írisz tündérkirálynő fia.
Egy tökéletes helyen, Tündérországban él,
amit gyönyörű hegyek vesznek kö rül. A pa -
takokban piros halak nevetnek, és sehol a
világon nincs olyan csodálatosan tiszta,

frissítő víz, mint itt. Azonban ő még is ka-
lan dokra vágyik, közben a biroda  lomban
különös dolgok történnek. A királynő aggó  -
dik, az igazság őrének a gondolatolvasó
szemüvege hirtelen eltűnik, a kis igazmon -
dó egyszarvú hazudozik, a patikus pedig

egyre furcsábban viselkedik. Talán meg ő -
rült? Mindennek pedig egy oka van, a ki -
rály  nő apát szeretne eleven, lá za dó fiának,
ám ez nem olyan egyszerű.

A Veresi Ifjúsági Színház első olyan pro-
dukcióját láttuk, amely három gyermek
szín   játszó csoport, egy alsós, két felsős és a
Színskála Stúdió együttes munkájával jött
létre. A díszletben használt színes pár nák és
a jelmezek tökéletesen tük röz ték azt a han -
gulatot, amit Tündér országról el kép zelhe -
tünk. Ez a darab minden kor osztály számára
tökéletes választás volt. A gyerekek újabb
varázslatos törté nettel lettek gaz da gab bak,
míg a szüleik és a nagy szülők gye rekkoruk
emlékeit idéz hették fel, kizök ken ve a
hétköznapok körforgásából. Emellett az elő -
adás komoly mondanivalót is magába fog -
lalt, többek kö zött az anyaság  ról, a gyer  mek -
 nevelésről, a hatalomvágy ról és az éle tün ket
befolyásoló döntésekről mesélt. A me  sejáték
alatt én is egy varázslatos kis világ részesének
éreztem magam, ahol körülöttem édes kis
rózsaszín egy szar vú játszik, ahol tündérek
dolgoznak seré nyen, és ami a legfon  to sabb,
elhittem, hogy a gonosz felett min dig győz az
igazság és a szeretett. Jó volt picit újra kisgye -
reknek len ni és hinni abban, hogy az álmaink
egyszer valóra válnak. FÁRI FANNI

A Váci Mihály Művelődési Házban megtar-
tott előadásra a kezdési időpont előtt
érkeztem, csodálkozva tapasztaltam, hogy
a színpadon már elkezdődött a játék. Egy
vá rosi hajszalon délelőtti forgatagába csöp-
pentem. Egy kis hajvágás itt, egy kis szá -
rítás ott, és a telefon folyamatosan csö rög.
Egyszer csak végre elsötétedett a né ző tér és
ténylegesen elkezdődött a darab. Ez a fur -
csa kis trükk arra volt tökéletes, hogy a kö -
zönség már a darab előtt elkezdhette kö  -
vetni az eseményeket, így előre ráhangoló-
dott az előadásra, ezáltal egyet len apró rész   -
let sem kerülte el a figyelmét. Gyorsan be  -
következett a váratlan, gyilkosság történt.
Az este hátralevő részében egyetlen kérdés
motoszkált a nézők fejé ben, vajon ki lehet
a tettes?

Vida Péter, Schlanger András, Faragó And  -
rás, Steinkohl Erika, Zorgel Enikő és Pál Ta -

más gondoskodott róla, hogy mi köz ben a
rejtély megfejtésén törjük a fejünket, a szó -
rakozás se maradjon el. De mit tehet a két
nyo mozó, akik bármilyen erő fe szí tés sel
próbálják megtalálni a gyilkost, egy szerűen
nem sikerül nekik? Egyet tehet nek csak,
tanácsot kérnek azoktól, akik látták az ese -
ményeket. Abból pedig ezen az es tén is volt

bőven, a kisiskolásoktól kezdve egészen a
nyugdíjas korosztályig. Az első felvonást
követő szünetben a nézők kérdé seket tehet-
tek fel, vagy elmondhatták meg lá tásaikat is,
hátha a nyomozóknak el ke  rülte valami ap -
ró részlet a figyelmét. Aki pedig nem volt
ennyire bátor, de lett volna mondanivalója,
megtehette egy cetlire fel írva, amit a szünet
végén a nyomozók felol vastak. Igazán ér -
de  kes volt látni, ahogyan a gyerekek és a fel -
nőttek egyaránt nagy izgalommal gondol  -
koznak a rejtélyen, majd gondosan körmö-
lik a kérdéseket és az ész revételeiket, re -
mélve, ez majd segít le buk tatni a bűnöst.

A szünet végeztével, hosszas érte ke zé sek
és a bizonyítékok megvizsgálása után vég re
döntés született. Ki a gyilkos? Azt nem árul-
hatom el, de egyet biztosan  tu dok. Ha el -
megy és megnézi a darabot, majd más nap
megbeszéli a szomszédjával, aki egy másik
napon látta az előadást, ne le pőd jön meg,
ha véletlenül nem ugyan   úgy emlé keznek a
darab végére.

FÁRI FANNI

VERES 1 SZÍNHÁZ • HAJMERESZTŐ

VERESI IFJÚSÁGI SZÍNHÁZ • TÜNDÉR LALA

Bemutatta a Veres 1 Színház az idei év egyik legizgalmasabbnak ígérkező da rab ját,
Paul Pörtner Hajmeresztő című kétrészes bűnügyi társasjátékát. Az elő adást no-
vember 19-i premieren láthatta először a nagyközönség Janik László rendezésében.

Fotó: Veres 1 Színház

Fotó: Veréb

A gubancos gyilkossági eset megoldásra vár

A Veresi Ifjúsági Színház bemutatta Szabó Magda Tündér Lala című mese re gé -
nyének feldolgozását, Ácsné Csáki Ildikó drámapedagógus rendezésében novem -
ber 26-án 15 és 19 órai kezdéssel, a Váci Mihály Művelődési Házban. A több tár -
sulatból álló együttes ezúttal 44 fővel állította színpadra ezt a varázslatos darabot,
amely Tündérországba repítette a nézőket egy rövid időre.

„Az emberek is tündérek, csak még igen fiatalok” 



192016. december

Kultúra

Mint „pesti srác” hogyan került kapcso-
latba a rock műfajjal?
1982-ben Budapesten születtem, értel mi -
sé gi családban nőttem fel, édesanyám jo -
gászként, apám állatorvosként dolgozott.
Lehettem vagy tízéves, amikor megcsa -
pott a hard rock, láttam a Terminátor 2 cí -
mű filmet, ahol a betétdalt a Guns N'
Ro ses amerikai együttes adta elő. Ez egy
videoklippel együtt számomra nagyon
meg határozó élmény volt. Éreztem, hogy
ez a zene érzelmileg is kötődést, valami-
lyen fajta pozitív erőt ad. Tizenhárom éves
koromban kint voltam a barátom szüleivel
a Sziget Fesztiválon. Ezen az estén fogal-
mazódott meg bennem az élő koncertek
láttán az érzés, hogy én is a zenével, ezzel
a zenével szeretnék foglalkozni.

Mikor volt az első saját zenekari élménye?
Középiskolás koromban a Szent László
Gim náziumban a dobosunkkal együtt
kezd tük el a műfajt. Ezek még akkor cset -
lő-botló próbálkozások voltak, de kitar tó -
an gyakoroltunk. 2000-ben vált komollyá
a do log, bár mindenki azt mondta: Ma -
gyar országon a rock zenéből nemhogy
meg  élni, de érvényesülni sem lehet. Mi
azért megpróbáltuk a lehetetlent, most így
utó lag úgy gondolom, nem volt hiába,
mert a kül detésünk azért sikerült, ezt mu-
tatja a koncertjeink és a megjelent le me -
zeink száma is.
Érettségit követően hol tanult tovább?

A szombathelyi Berzsenyi Dániel Főiskola
művelődésszervező szakán kezdtem el a
tanulmányaimat. Ekkor már rendszeresen
koncerteztünk, és ezért levelező tagoza-
ton tanultam tovább, de így is nehezen
tudtam összeegyeztetni a heti iskolai el -
fog  laltságaimat a zenekari teendőkkel. A
má  sodik évfolyamot hagytam abba. Iga -
zából nem bántam meg, mert a zenekari
si kereink kárpótolták az elszalasztott dip -
lomát.
Úgy tudom a Depresszió az első zene -
kara, mikor alakultak?
Hivatalosan 2000-től dolgozunk egy füst
alatt, az első két év után a basszusgitáro-
sunk elment, de attól kezdve kitartóan
együtt vagyunk, sőt a kilencedik évet kö -
ve tően bővültünk is a jelenlegi öt főre.

Hogyan lehet ilyen hosszú távon közösen
dolgozni?
Tévedés lenne azt hinni, hogy nálunk nin -
csenek ajtócsapkodások, olyan ez, mint
egy házasság, csak öt résztvevővel. A mi
zenekarunk a barátságra épül, ismerjük
már egymás rigolyáit, ezáltal tudunk jól
együtt működni.
A zenészéletet hivatásának tekinti, ho -
gyan tudja összeegyeztetni a rendszeres
zenekari elfoglaltságokat a magán életé -
vel, van családja?  
Abban a szerencsés helyzetben vagyok,
hogy a hobbim egyben a hivatásom, ezért
sokszor a szabadidőmben is, otthon és

baráti társaságban egyaránt a zenével
foglalkozom. A csapatban ketten vagyunk
házasok, a szintisünknek van már egy öt
éves kislánya, én az idén nősültem, egy ki-
lenc éves kapcsolattal a hátunk mögött.
Kérem, beszéljen a sikereikről?
A rajongóinknak köszönhetően általában
évi 45-50 koncertet adunk. „A folyamat
zajlik...” című lemezünk már a megjele -
nés napján 2014-ben aranylemez lett.
Ami re nagyon büszkék vagyunk, az a mai
napon megjelent tizenöt éves jubileumi
koncertfilmünk anyaga. Elmondhatom, a
lemez az első hazai metál Blu-ray kiad-
vány, ami egyébként DVD formátumban
is kapható. Ez a lemez is egy kézzel fog -
ható kapcsolat a zenekar és a közönség
között.
Hogy került az együttes Veresegyházra?
Helyzetünknél fogva, a zenekarral önál-
lóan tudunk turnézni, így Veresegyházra
is egy elég komoly stábbal és technikával
érkeztünk. A Red 1 Club részéről Váradi
Já nos szervező keresett meg minket. Vára -
kozással teli örömmel jöttünk, a mostani
koncertünk lesz itt a városban az első fel-
lépésünk. A közönséget látva, izgalmas
este elé nézünk!
Halász Ferenc izgalmas estét várt a ve res  -
egyházi fellépéstől, ennél több, iga zi
rockünnep lett belőle! Kiváló han gulatú,
feledhetetlen koncertet adott a ze ne kar a
Váci Mihály Művelődési Házban.

VERÉB JÓZSEF

RED 1 CLUB • VÁCI MIHÁLY MŰVELŐDÉSI HÁZ

INTERJÚ HALÁSZ FERENCCEL, a Depresszió zenekar zenész-énekesével

Depresszió Veresegyházon
A cím önmagában megtévesztő is lehetne, mert nem levertségről, vagy valamilyen
kedélybetegségről lesz most itt szó, hanem egy tizenhat éves aktív zenei múlttal
rendelkező magyar rock-metál zenekarról, a Depresszióról kérdeztük a veresi fel-
lépés előtt az együttes frontemberét, Halász Ferencet.

Halász Ferenc

„Olyan ember vagyok, aki általában tud -
ja, hogy mit akar. A döntéseim nálam
időt állóak, hosszú távra tervezek.”

Fotó: Veréb
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Pablo Picasso spanyol képzőművésznek
egyik legismertebb festménye a bar ce lo nai
Avignon utca egyik bordélyházának höl -
gyeit ábrázolja, az Avignoni kisasszo nyok
címmel. Az alkotás a maga idején bot rányt
keltett, a tapasztalati úton szer zett klasszi -
kus festményekkel ellentétben itt a geomet  -
rikus szerkezet került hang sú lyo zásra, a
női test brutális, provokatívvá si  keredett
ábrázolásával. A festményen lát ható höl -
gyek maszkszerű arcai már ön  magukban
is elszörnyedést keltettek. A hagyo mányos
szépségeszménnyel szakító öt női mez te -
len alak még a mai napig is sok kol hatja a
szemlélőket. Egy amerikai fo lyó irat 1910-
ben így írt az Avignoni kis asszo nyokat is
magába foglaló Picasso mun kákról: „Ezek
a képek megcsúfolják a természetet, bor -
zalmasak.” Hogyan látja mindezt egy mai
kortárs?

Márton László festőművész nem először
járt Veresegyházon, a mostani előadására a

Vá ro si Könyvtár olvasószobájában került sor.
A múlt század egyik legnagyobb alkotójának
mai szemmel mért művészeti törekvéseiről
az előadás során igen érdekes fejtegetést hal -
lottunk. Az előadó szerint Picasso egy rend  -
kí vüli vibráló egyénisége a kor mű vé sze té -
nek, mert mindig képes volt megújítani ön  -
ma gát, és ezt nyolcvanöt éven keresztül mű -
velte. Apja hívatásos festőként nem gör dített
akadályt fia művészeti törekvései elé, segít sé -
gével már tizenhat évesen a madridi Spanyol
Királyi Akadémia hallgatója lett. A szédítő se -
bességgel fejlődő fiatalember mindenkitől
próbált tanulni, féltették is tőle a kortárs mű -
vészek a tudást, féltek, hogy ellopja. Picasso
vé leménye erről: „Igazából nem is lehet tö ké -
letesen lemásolni valamit, az a pont ahol nem
tudja az ember utánozni a másikat, az már
önmaga, ezt kell továbbfejleszteni.” Picasso
minduntalan kereste a formát, élete során
rengeteg részletrajzot készített. Próbált ará -
nyo kat találni, egyszerűsíteni a valóságot, de

elsősorban mindig
ru galmasan igazodott
az érzéseihez, a saját
lelkivilágához.

Márton László szá -
mos rajzot, vázlatot
és fest ményt sora koz -
tatott fel projektoros
előadása során. Az
Avig noni kis asszo -
nyok című fest mény
át törő példaként ke -
rült említésre, rajta

keresztül bemutatván az alkotó gondolkodás -
módját, művészi törekvéseit. Ma már ez a
festmény a korábbi megítélésével szemben,
a modern képzőművészet alapműveként van
számon tartva.

Meglepetést is tartogatott az esti előadás,
egy hatalmas festőállványt. Az előadó eredeti
szándéka szerint befe je zés ként elkészített
volna egy Picasso kép impro vizációt, de nem
így történt. A hallgatóság so raiban helyet
foglalt egy élénk tekintetű kis lány, név szerint
Szíj Alexandra, a Kálvin Téri Református Ál -
tal ános Iskola 4. b osztályos tanulója, aki
ak tivizálta magát. Így a művész nem egyedül
dolgozott a rögtönzésen, hanem Alexan drá -
val közösen. Az elkészült mű Szan di és a
fáraó címet kapta. Köszönjük az alkotóknak!

VERÉB JÓZSEF

„Picasso műveinek nagy része – szerintem
– nem sokat ér, de olyan termékeny alkotó
volt, ami által a maradék is bőven elegendő
arra, hogy sokat nyújtson az embereknek.”

MÁRTON LÁSZLÓ

Kölcsey Ferenc Városi Könyvtár • MÁRTON LÁSZLÓ festőművész előadása

Picasso festőszemmel

Márton László és Szíj Alexandra

Örömmel számolhatunk be arról, hogy a dunakeszi Farkas
F e renc Zongoraversenyen, Nagy É. Cecília kolléganőnk nö ven -
dé ke, Veres Rebeka, a zsűri dicséretét érdemelte ki szerep -
lésével! Gratulálunk!

A szociális munka napja alkalmából az Innovációs Cent -
rumban rendezett ünnepségen két növendékünk, Óvári
Vivien (zongora) és Szmodits Zétény (hegedű) léptek fel,
akik Elláné Papp Katalin és Novák Gyuláné tanítványai.

Iskolánk meghívást kapott Ipolybalogról egy vendégszerep -
 lés re. Ezen a koncerten a rézfúvós kamaraegyüttes tagjai
(Drozd Balázs, Márfai Balázs, Nagy Ágoston és Sajó Attila),
a fu volatrió (Boga Zsuzsanna, Dudás Panna, Tóth Angéla),
egy hegedű kamaracsoport (Andó Emőke, Óvári Dominik,
Szmodits Zétény), valamint szólóban Óvári Vivien (zon-
gora) képviselték iskolánkat.  Felkészítő tanáraik: Elláné Papp
Ka talin, Kovács K. Dávid, Kutas Dominika, Novák Gyuláné.

November 27-én a veresegyházi Szentlélek Templomban az

Adventi zenés áhítaton az Ipolybalogon fellépőkön kívül az
orgona tanszakról Rab Kamilla tanárnő két növendéke, Ta -
kács Annamária és Kerekes Boglárka szolgáltatták a mu -
zsikát.

A közelgő karácsony előtt fokozott ünnepi hangulatot te -
rem tenek városunk, iskoláink kulturális programjai, és ebben
a zeneiskola koncertjei is. Alkalmazkodva a számos ese mény-
hez, programjaink a korábbi tervezettől eltérően az alábbiak
szerint alakulnak:
Karácsonyi koncert az óvodákban december 13-án kedd
délelőtt Veresegyház óvodáiban.
Karácsonyi Ünnepi Hangverseny december 19-én 18 órakor,
a Baptista Imaházban. Fellépnek: a zeneiskola növendékei,
kamarazenei együttesei, zenekarai, tanárai.

Szeretettel várjuk városunk ünnepre hangolódni vágyó,
érdeklődő lakosait!

BACSA GABRIELLA IGAZGATÓ HELYETTES

LISZNYAY SZABÓ GÁBOR ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI ISKOLA
ZENEISKOLAI HÍREK

Fotó: Veréb

Fotó: Veréb
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MŰVÉSZPORTRÉ: VADÁSZ ÁGNES művésztanár, karvezető

A '70-es években Vadász Ágnes általános is -
kolás tanítványai olyan lehetőséghez ju  to t -
tak melyre korábban itt Veresegy házon nem
volt példa. A fiatal tanárnő kezde mé nye -
zésére az iskolában létrejött az ének- ze ne ta -
gozat. A mai napig is innen ke rül nek ki a
„legboldogabb” fiatalok, akik az eltelt évek
során számos esetben bizo nyí tot ták: a zene,
az énekszó hatalmas erő, kitárja a szíveket,
megérinti a lelkeket, szár nyalni tanítja a
képzeletet. Vadász Ágnes három gyermek
édesanyjaként vé gül is gyökeret eresztett
Veresegyházon. Már régen nem tanít a helyi
iskolában, de az általa alapított Veres egy há -
zi Cantemus Kórust immár negyven éven át
karnagy ként még most is vezeti. Heti rend -
szeres séggel tartanak próbákat az asszo -
nyokká, nagymamákká érett kórustagok.
Az egyik ilyen alkalommal találkoztunk és
beszél gettünk a rég elmúlt időkről, egy fi a -
tal lány álmairól, életútjáról.

Kérem, beszéljen a kezdetekről, a gyer mek -
koráról?
Borsodnádasdon születtem, a család leg ki -
sebb, negyedik gyermekeként. Édesapám
mér nökként, anyukám tanítóként, majd ké -
sőbb tanárként dolgozott. Lehettem vagy
négy éves, amikor először színpadra kerül -
tem, a Barna Jancsi balladáját énekeltem. Az
ál talános iskolát már Ózdon kezdtem, át köl -
töztünk a nagyanyó házába, ott laktunk. Volt
ott egy nagyon jó zeneiskola, még a mai na -
pig is emlékszem a tanáraimra, Forrai István -
ra és Szabó Ági nénire. Ők vezettek be a szol -
fézs és a hangszeres tudományok rejtel  mei -
be. Az első években édesanyám vitt az is ko -
lába, végigülte velem az órákat. Zongorázni
Ági néni tanított, ennek is köszönhetően to -
vábbtanulni már egy miskolci zenei gimná  -
zi umba mentem.
Ennek ellenére a Bartók Béla Zene mű vé sze -
ti Szakiskolában (korábban Zenei Gim ná  -
zi um) érettségizett?
Nyolcadikos koromban a szüleim engem is
felvittek Pestre, a testvéreim már idejártak
egyetemre. Ebben az évben zongorázni és fa -
gottozni is tanultam. Majd a gimnázium
má sodik évfolyamától itt folytattam a tanul -
má nyaimat a Budapesti Zenei Gimná  zi um -
ban és Konzervatóriumban. Innen az utam
egyenesen a Zeneakadémiára vezetett, olyan
nagy tanárok kezei közé kerültem, mint: Vá -
sárhelyi Zoltán, Maros Rudolf, Szokolay
Sán dor, Párkai István, Pernye András, Bartha
Dénes és Mak lá ri József.

Diplo ma osz tás
után Ve resegy  -
há zon vál lalt
ta nári ál lást.
Miért?
Az 1970/71-es
tan évben óra -
adó  tanár ként
dolgoztam, majd a
véglegesítésem előtt
tet tem egy bátor lépést, al -
kal  ma zásomat az ének-zene ta  -
gozat létreho zásá hoz kötöttem. Megkapta az
iskola a szük  sé ges engedélyeket, beleve tet -
tem ma gam a ze nei tagozat mindent elsöprő,
gyö  nyö rű mun kájába. Nagyon szép évek voltak.
Mégis elhagyta az iskolát, mi történt?
Férjhez mentem, sorra születtek a gyer me -
keim, mire visszatértem a gyermek ne velés -
ből, sok minden megváltozott, a tanári kar, a
közvetlen kollégák. Közrejátszott az is, hogy
az édesanyám 1985 nyarára nagyon meg be -
tegedett, elhoztuk ide Veresegyházra, a há  -
rom kisfiam mellett ápoltuk, gondoztuk.
Elhelyezkedett a Magyar Kórusok és Ze ne -
karok Szövetségénél, a mai napig is ott dol  -
go zik, nem hiányoznak a gyerekek, a ta ní tás?
Nagyon szerettem tanítani, az életem része
volt, hisz gyermekkoromtól kezdve, édes a -
nyám példájára tanárnak készültem. De sze -
rencsémre felvettem a főiskolán a karvezető
szakot is, így belegondolva nélküle nem lett
volna ilyen gyönyörű az életem. A Cantemus
Kórussal az eltelt négy évtized alatt körbe -
utaztuk Európát, jártunk: Dániában, Ausz  t -
riá ban, Németországban, Franciaországban,
Olaszországban, Görögországban, Lengyel -
or szágban, Romániában, Szlovákiában, pél  -
dául most a napokban érkeztünk vissza egy
bolognai olasz koncertfesztiválról. A szö vet -
ség nél eltöltött huszonhét év komoly rálátást
adott a magyar zenei életre, munkatársként,
majd később ügyvezetőként és főtitkárként
egyaránt. Feladatkörünkbe tartozik a magyar
kórusélet és népzenei terület gondozása,
programjainak megszervezése, tovább kép -
zé sek, koncertek szervezése. Mindvégig na  -
gyon élveztem a szervezői feladatokat is,
mert minden esetben a végére kiteljesedett
egy csodálatos koncertben. Bevallom, hiá -
nyoz tak az iskolában eltöltött évek, még most
is előttem vannak a volt tanítványaim, az é -
nek-zene tagozat első évfolyamának vég ző sei,
amint elballagtak a nyolcadik végén: Ella At -
tila, Hajmási Gyula, Necz István, Le szák Fe renc
és a többiek, akik a zenei pályát választották.

A Cantemus Kórus számos elismerésnek és
díjnak a tulajdonosa. Szinte felsorolni is
nehéz. Melyiket tartja a legrangosabbnak?
Mindegyiket. 1982-ben kaptuk az elsőt, a
„Ve  resegyház Kultúrájáért” kitüntetést, de tu -
laj donosai vagyunk a görögországi Prevesa-i
Nemzetközi Kórusversenyen elért „ezüst-
dip lomának” is.
Elszálltak az évtizedek, de még mindig ak -
tí van dolgozik. Mik a további tervei?
A Cantemus Kórus jelenleg 25 fős, amíg ők
igénylik a közös muzsikálást, addig velük
leszek. A KÓTA-ban végzett munkámat az
egész ségem határozza meg, ameddig bírom,
csinálom mert a zene az életem.                                     
Magyarország köztársasági elnöke Vadász
Ágnest, a magyar kórusművészetben be -
töltött szerepe, jelentős kultúrmissziós te  -
vé kenysége elismeréseként 2015-ben, a
Ma   gyar Érdemrend Lovagkereszt kitün te -
tésben részesítette.  Gratulálunk az életút  -
jához, az elismeréséhez! VERÉB JÓZSEF

VADÁSZ ÁGNES
művésztanár, karvezető, a ZeneSzó főszerkesztője
1947-ben Borsodnádasdon született
1966-ban a Bartók Béla Zeneművészet Szakiskolában zon-
gora tanszakon érettségizett
1967 és 1971 között a Liszt Ferenc Zeneművészeti Főiskola
(egyetem) hallgatója
1969 és 1971 között a Népművelési Intézetben „C kate gó -
 riás” néptánctanár végzettséget szerzett 1970/71-es tanév -
ben főiskolai tanulmányai mellett énektanár a ve res  egy há -
zi általános iskolában
1971-ben középiskolai énektanár és karvezető szakon
diplomázott
1971-től 1985-ig a veresegyházi Fabriczius József Általá nos
Iskolában énektanár, karvezető
1971-ben megalapította az iskolai ének-zenetagozatot
1972-ben Gál Béla kottagrafikussal házasságot kötött,
három gyermekük született
1972 és 1973 között a Veresegyházi Népdalkör vezetője
1977-ben megalapította a Veresegyházi Cantemus Kórust,
jelenleg is a kórus vezető karnagya
1980-tól 1987-ig mint alapító vezette a Gödöllői Járási Pe -
da gógus Kórust
1987 és 1989 között a Zeneműkiadó munkatársa
1989-től a Magyar Kórusok és Zenekarok Szövetségénél
(KÓTA) dolgozik
2003-tól napjainkig a Szövetség ügyvezető főtitkára

ELISMERÉSEI, DÍJAI:
„Veresegyház Kultúrájáért Emlékérem” – Veresegyház 1997
„Magyar Köztársasági Ezüst Érdemkereszt” – Budapest 2001
„Wlassics Gyula-díj” – miniszteri elismerés Budapest 2003
Veresegyház Város polgármesterének elismerő oklevele 2009
„Magyar Érdemrend Lovagkeresztje” – Budapest 2015   

„Reményi János kórusvezető a Ma -
gyar Rá dió Gyermek kóru sá ba

két tanársegédet ke  resett. Fi a -
tal kezdőként nekem is adó -
 dott a pá lyázati lehetőség, de
nem él tem vele, mert ak kor
azt mond tam: ide bárki el -
me het, ellenben vidékre sen-
ki nem a kar men  ni. Ötöd -

 éves voltam a Ze ne aka  dé mi-
án, ami   kor elvállal tam a ve res -

egyházi álta lá nos is ko  lá ban a
tanítást. Óraadó énektanár lettem.”  

Sanctus-Benedictus

Fotó: Veréb
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„Szomorú dolog, de meg kell emlékeznem két
tragikus sorsú tanáromról, akik már akkor a
példaképeim voltak, amikor még senki nem
tudhatta, hogy milyen sors vár rájuk. 1956-ban
15 évesen kezdtem a gimnáziumi tanulmá -
nyai mat. Az első angol nyelvtanárom Brusz -
nyai Árpád volt, akit 1958-ban koholt vádak
alap ján kivégeztek. A másik ember Rus  vay Ti -
bor, a legtehetségesebb pedagógusok egyike,
ő volt az első középiskolai osz tály fő nököm.
Hogy milyen sors várt rá? Az 1956-os ese mé -
nyek után a váci börtönben kötött ki. Nekem
ez egy életre a bicskát megállította a szer ve ze -
temben! Ennek ellenére vi lág életemben úgy
éreztem, hogy kiváltságos ember va gyok, mert
az állam fenntart egy olyan luxus oktatási for-
mát, mint a Képző mű vészeti Főis kola, és en -
gem ide felvettek. Úgy gon dol  tam nekem va  -
la hol kötele zett sé gem van a ma gyar ember ek -
kel szemben, mert ők te rem tették meg a fel -
tételeit annak, hogy én itt tanulhassak. Hosz -
szú éveken ke resz tül gondolkodtam azon, ho -
gyan is hálálhatnám meg ezt. 1965-ben ér ke -

zett el az alka lom, amikor a konkrét megvaló -
sításra gondolhattam. Frissen végzett diplo -
más  ként kap tam én is egy csodálatos aján  -
dé kot. Ma gyar ország legkorszerűbb mű vész -
telepén, Kecs keméten, egy három hónapos al-
kotó tábo r lehetőségét. A megyei tanács alag -
sorá ban volt egy nagy litográfiai nyomógép,
itt készítettem el a mostani kiállításom anya -
gát, a kőnyomatokat. Hogy mi a té  mája a lito -

gráfi áimnak? Az akkori kor ember telensége, a
gépek és az emberek össze füg gő agressziója az
ártatlanság ellen. Nem volt nehéz eljutni a
témához, mert kéznél voltak a világpolitikai
események, ott lógtak a leve gő ben a vietnami
és a kore ai háborúk. Bennem voltak az '56-
os ese mé nyek kapcsán az em lékek. Ez adott
egy olyan konkrét társa dal mi érintettséget,
amit nekem ezekbe a lapok ba bele kellett sű -
rítenem, anélkül, hogy bár  milyen politikai
elkötelezettséget kellett volna demonstrálnom.
Kellett, magammal szemben, ahogy az er -
kölcs diktálta.”     

Mizser Pál kőnyomatainak az aktualitása a
mai napig is „égbekiáltóak”. A sárguló papír-
lapokon a kor emberének segélykiáltása, jaj -
sza va feketén fehéren, úgy ahogy a fiatal pá -
 lya kezdő művész megélte. A kiállított al ko tá-
sok nak a művész által elmondottak alap ján,
egy-két kivételtől eltekintve korábban nem
volt publicitása. 1972-ben néhány da ra bot lát -
ha tott a nagyközönség a Mednyánszky Te -
rem ben, majd ezt követően a Magyar Tele  ví  -
zióban, „de akkor még senki nem vette észre,
hogy tulajdonképpen miről is van szó”.

VERÉB JÓZSEF

Arcus Galéria • MIZSER PÁL festőművész kiállítása

TARCSI DÁNIEL festőművész REFLEXIÓK című kiállítása Ipolyságon

A művész 75. születésnapja alkalmából a váci Arcus Galéria adott otthont egy kü -
lönleges kiállítási anyagnak, az alkotó 1960-as évek derekán készített kőnyo ma -
tai nak. A kiállításmegnyitóval egybekötött beszélgetés során, az idős művész saját
életén keresztül mutatta be munkásságának ezen időszakát.

Tarcsi Dániel festőművész kiállítását Ve -
resegyház testvérvárosának, a szlo vá kiai
Ipolyság Honti Múzeumához tartozó Zsi-
nagóga Galériában láttuk. Egy külön

busz   nyi veresegyházi indult útra, hogy a
fiatal művész munkáit megtekintse. A
ga  lériában, ahol helyet kaptak a festmé -
nyek, korábban zsinagóga működött. Itt
található az épület külső falán a II. vi lág -
háború során elhurcolt zsidó közös ség
tagjainak holokauszt-emlékműve is.

Dániel nem tagadta meg önmagát, a kiál-
lításra 26 darab absztrakt festménnyel,
továbbá a tárlat „magjába” a padlóra te le -
pített fénycsöves, áttetsző műanyag dobo-
zokból építkező Fluxus című installá ció -
jával kápráztatta a szemlélőt. A tárgyatlan,
nonfiguratív, visszafogott pasztell szín vi lág -
 ba hajló festményei anyaghasználatára az
olaj vászon, valamint az akril vászon volt a
jellemző, de egyes festményénél fa rostot is
alkalmazott. Miről is szólnak ezek az alko -
tá sok? A kérdés megválaszolására segítsé -
gül hívtam a kiállítást megnyitó Ko zák Csa  -
ba művészeti írót, aki többek közt a kö vet -

 kezőket mond ta:
„Az al kotó ki állí-
tott műveit fé -
nyek és tükröződések járják át, általában
so rozatokban gondol kodik, de lát hatóak itt
szóló darabok is. A ké pek cím adá sa egyér -
tel műen definiálja a fest mények virtuális
terében zajló esemé nye ket. Például az Á -
ram  lás című terjed, a Fény  törés az meg haj -
 lítja a fényt, a Forgás állandó rotációt su gall,
és a Találkozások új kapcsolatokat ered -
ményeznek. A művész úgy játszik a pre ferált
formákkal és szí nek kel, hogy kü lön böző
együttállásokat hoz létre, és érzé keny kons -
tellációkba helyezi azokat.” 

Tarcsi Dániel kiállított munkái absztra -
há lódtak, vagyis elvonatkozódtak az érzé -
kel hető valóságtól, gondolati síkra tere lőd -
tek, és a művészet kifejező erejével vászon -
ra, farostra lágyan felkenődtek.

VERÉB JÓZSEF

Fotó: Veréb

Fotó: Veréb

Fotó: Veréb

„Hiába végeztem el a gimnáziumot
ki tű nő vel, mivel otthon nem volt
ennivaló, el kellett mennem kétkezi
mun kásnak. Se géd munkásnak álltam,
mert csak azt fi zették meg.”

„Tarcsi Dániel legújabb kiállítása úgy mo no logizál, hogy a sík
és a térbeli művek, a két és háromdimenziós munkák a reflexió
jegyében folyamatos párbeszédet, dialógust folytatnak egymás-
sal, a nézővel és a térrel.” KOZÁK CSABA MŰVÉSZETI ÍRÓ

Tarcsi Dániel fénycsöves installációja, a háttér-
ben az azonos, Fluxus című absztrak festményével

Mizser Pál: Kiűzetés

Tükröződések

Kiállításmegnyitó Mizser Pál litográfiáiból
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Fiataloknak, fiatalokról

Találkozásunk alkalmával Krisztina a kö vet -
ke ző képp kezdte a beszélgetésünket:
Minden fontos dolog itt kezdődött Veresegyhá-
 zon. Itt születtem, ide jártam általános iskolába.
Volt egy nagyon jó tanárom, ő tanított sakkozni,
majd az iskolai lányfoci csapat edzőjeként is
foglalkozott velünk. Horváth Feri bácsi hatására
kezdtem el verseket olvasni, és írni. Kulcsfon -
tos ságú pedagógus volt, aki nagyon sok min-
dent elindított az életemben. Miután Pestre
ke  rültem, a gimnázium kiragadott a sakk és a
foci világából.
Miért a Berzsenyi Dániel Gimnáziumot vá -
lasz  tottad?
Nyolcadik végén sorra jártam a gimnáziu mo -
kat, kerestem a megfelelőt, és rátaláltam.
Amint beléptem az iskola kapuján, megcsapott
a különlegesen szabad légkör érzete. Először
nem értettem az okát, de hamarosan kiderült,
az iskola falainak „itt bárki és bármi lehetsz”
hangulata volt. Szinte nem lehetett megkülön-
böztetni a tanárt a diáktól, ez valami új volt a
számomra, egyből beleszerettem. A mai napig
sem bántam meg, hogy ide adtam be a jelent -
kezési lapomat. Gimnazista éveim alatt több al-
kalommal is annyira belefeledkeztem az írás ba,
hogy ki kellett vennem egy hét „alkotói sza bad-
ságot”, mert nem is tudtam másra gon dol ni,
mint a regényem cselekményére. Tudták, látták
a tanárok, de nem tették szóvá. Eddigi életem
legszebb négy éve volt, mert minden pillanat-
ban valami új gondolat éltetett. Ha a vi lágban
bármerre néztem, azonnal eszembe jutott egy
újabb történet. Fogékonyak voltunk itt min-
denre, és ezt az iskola csak erősítette. Eb ben az
időszakban kezdett el a szépirodalom ér de kel -
ni, közben a barátaim kérésére gyártottam a
paródiákat is. Később az érettségit kö ve tően
megalakult a diák színjátszókör, velük ke rült
előadásra a Nomen Nescio című dara bom. A
hú gom is idejárt gimnáziumba, így az egyetem -
ről hetente visszajártam a csoporthoz.
2009-ben, tizennyolc éves korodban jelent
meg az első regényed, majd rá egy évre novella
válogatás köteted. Mégsem irodalmi pályát
választottál, matematikus végzettséget sze re z -
tél, ho  gyan lehetséges ez?
A gimnáziumban fizika szakos voltam, mellette
foglalkoztam az irodalommal. Az egyetemen

először bölcsész kar ra mentem, o lasz szakra, de
az sem volt az igazi. Rájöttem, hogy akkor va -
gyok a helyemen, ha a humán és a reál tárgyak -
kal egyaránt foglalkozhatok. Hogy végül miért
a matematikát választottam? Talán a sakk hozta
ezt ma gával, bár a fizika mellett a matematika
mindig jelen volt az életemben. A három éves
alapképzés után 2018-ban fogom majd befejez -
ni a mesterképzést matematika-magyar tanári
szakon az ELTE Pedagógiai és Pszicho lógiai
Karán.
A Novum Verlag Kiadó gondozásában került
ki adásra a regényed. Miről is szól ez a tör -
ténet?
Általános iskolás voltam, ekkor már nagy divat
volt a Harry Potter sorozat, és a vámpírtör té -
ne tek. Ebben az időszakban is sokat olvastam,
egy idő után elfogytak a fantasy könyveim,
nem volt mit olvasnom, ekkor kezdtem bele a
„Két vi  rág és a súlyos küldetés” című re gé -
nyem be, lehettem vagy tizenhárom éves. Egy
fantasy regény első kötete, amit a saját éle tem -
ből indítottam el. Arra gondoltam, én most
írok egy félelmetes történetet. A cselekmény
két kamasz lány kalandjait meséli el: egy na -
pon rejtélyes dolgokra bukkannak a városi te -
me tőben, ami által belekeverednek egy na -
gyon veszélyes kalandba, melynek tétje nem
kisebb, mint az egész emberiség további sor -
sa, mert idegenek élnek köztünk.
Mi lett a cselekmény vége?
Még nem fejeztem be, igaz a regény második
részét megírtam, de nem került kiadásra. Tulaj -
donképpen én már ezt a történetet elen ged tem,
bár jó visszapillantani egy tizenéves ka -

masz lelkivilágába, de irodalmilag nem
tartom kiemelkedőnek. Akkor még az
volt az álmom, majd egyszer én is nagy

író le szek, időközben rájöttem, hogy az
írással való kapcsolatomnak nem a hírnév

a mércéje.
2010-ben „Életképek” címmel magánkiadás-

ban jelent meg egy novellás köteted. Társa -
dalmi problémákat feszeget. Van en nél fon -
to sabb, mint rámutatni a valóságra?
Gimnazistaként a körülöttem levő világról
írtam, a hajléktalanság témakörét feszegettem.
Miután felkerültem Budapestre, szembetalál-
tam magam a szegénységgel, a zebracsíkos
pokrócba csavart földön fekvő hajléktala nok -
kal. A szedett-vedett ruhájú kisgyere kek kel.
Ez megrázó, eddig ismeretlen élmény volt a
számomra, Úgy gondoltam, mindezt le kell
írnom, így született meg a novellás kötetem,
az életről, az emberi kapcsolatokról, a mai vi -
lágunk rohanásáról, a fellelhető hiányossá-
gokról, és a mindenhol felbukkanó érzel mek -
 ről, ahogyan akkor középiskolásként láttam,
és megéltem.
Mik az elképzeléseid a jövőddel kapcsolat-
ban?
Heteken belül megjelenik a verseskötetem,
most ezen dolgozom, ez foglalkoztat leg in -
kább, de van új regényötletem is. Gimnazista
koromtól kezdve tanítok, különböző korosztá-
lyú gyerekeket korrepetálok.
Terveim között sze  repel a diploma megszer -
 zését követően – mielőtt állandó munkahelyen
lekötném magam –, tapasztalatgyűjtés céljából
önkéntesként elhelyezkedni, vagy szélsősé ge -
sebb körülmények között tanítani magyar nyel -
vű területen, például Erdélyben. Hosszú távon
matematika-magyar szakos tanárként középis -
ko lásokat szeretnék tanítani, úgy érzem ez az a
korosztály, akit a legjobban megértek.
Hogy mi a fontos az életben? Ezt alapvetően az
ember értékrendje határozza meg, én az ember -
séget, a tisztességet, a becsületességet és a se gí -
tő kész séget tartom a legfontosabbnak. Azt, hogy
mindenkor próbáljunk embernek ma radni.

VERÉB JÓZSEF

FIATAL TEHETSÉGEINKRÁCZ KRISZTINA
ÍRÓ, EGYETEMI HALLGATÓ

ZEBRACSÍKOS
POKRÓCBAN

„Mire a Nap lebukott a magas hegyek mögé,
hazatért a lány is. Odafent járt az erdőben,
és azután mindig nagyon boldognak érezte

magát, szívében megszámlálhatatlan új
csodával. Mikor azonban belépett a kapun,

és meglátta az eldobott, porba taposott
rózsát, szemei tágra nyíltak a
rémülettől. Jól emlékezett rá,

már kicsi gyerekként is mennyire
megszerette a virágokat.”

RÁCZ KRISZTINA: ALKONYBA HULLÓ

RÓZSASZIRMOK (NOVELLA RÉSZLET)

Fotó: Veréb
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DIETETIKA:  Asiama Evelyn rovata

Fitten Veresen Karácsony

Minden csillog, minden villog, az üz le tek
színpompában, az utca tele árusok kal,
mindent és mindenkit áthat a kará cso nyi
láz. De miről is szólt régen a ka rá csony?
Szerintünk a családról, illatokról, a fényekről,
az ízekről, na meg a vágyakról, amik vagy
beteljesülnek, vagy maradnak tovább vá-
gyak. Az örömszerzés semmivel sem össze-
hasonlítható izgalmáról. A meghittségről, az
összetartozásról. Ezek a dolgok még nem
vesztek ki belőlünk, csak ebben a nagy ro-
hanásban, amit mi diktálunk magunknak,
nem hagyunk elég időt a csodák megélésére.
Pontosan ugyanúgy ott van bennünk, csak
elő kell csalogatni. Ha nem vettük volna ész -
re:  a MI GENERÁCIÓNK A SOROS, a hagyo -
mányt őrizni, örökíteni kell, esetleg újat
teremteni, és megtanítanunk a gye re keinket
arra, hogy miről szólnak az ünnepek. Nagy

felelősség, és vegyük komolyan! Egész apró
dolgokkal is el lehet kezdeni a ráhango ló -
dást. Akár kezdhetjük azzal is, hogy neki ál-
lunk apránként a gyerekekkel együtt csi -
n osítani a lakást. Ideális vasárnap délelőtti
program. Hívjuk meg a nagyszülőket, hogy
amíg még lehet, meséljenek, mutassák meg
az unokáknak mit és hogyan lehet készíteni.
Előbányászni mindenféle kacatot a szekrény -
ből és közösen fabrikálni, sütni apró kará -
csony váró dolgokat. 
Ne vigyük túlzásba a karácsonyi sütés-fő -
zést. A nyolcféle sütemény és a hatfogásos
ka  rácsonyi vacsora finom, de nem egész sé -
ges mindent egymás után végig enni. Készít-
sünk egészséges köreteket: párolt zöldséget,
kuszkuszt vagy hajdinát. Együnk lassan,
hisz ez az a nap, amikor tilos rohanni. A
mér téktartás a testünk őre!
KARÁCSONYI PUNCS alkohol nélkül:
Hozzávalók: 1/2 liter gyümölcstea, 1 liter
al ma lé, 2 evőkanál méz, 1 citrom, 2 na -
rancs, 3 szegfűszeg, 1 rúd fahéj
Elkészítés: először főzzünk egy gyümölcsteát.
Ezt öntsük bele egy kancsóba, adjuk hozzá a
mézet, a fahéjat, a szegfűszeget és a kifacsart
citromot, majd öntsük fel almalével. Keverjük
jól össze, és még jó melegen bögrékben tá -
laljuk. Elkészítési idő: 15 perc
KARÁCSONYI ALAKBARÁT KOKTÉL:
Préselj ki 3 almát, ujjnyi friss tisztított
gyöm bért, és 5-6 zellerszárat.
Érdemes este, vacsora helyett fogyasztani,

így a juice nem terheli meg az emész tő rend -
szert, mégis táplálja, és tisztítja alvás közben.
Ezzel a kombinációval megállíthatjuk a vize -
sedést, a has puffadást, és a további kilók
ránk rakódását. Minden este bátran ihatjuk,
néha kiegészíthetjük még bébispenóttal, pet -
rezselyemmel, répával, vagy céklával is.
A zel ler nagyon jó vízhajtó, és „narancsbőr
ta k arító” is, a gyömbér segíti az emésztést,
gyorsítja az anyagcserét, és energiát ad. Az
 al ma csodaszer: jobb közérzetet, könnyebb
és gyorsabb emésztést, kirobbanó energiát,
és ragyogó bőrt nyerhetünk a segítségével. 
KARÁCSONYI MÁKOS MINIKOCKA
fehérje porból(CH csökkentett)
Hozzávalók: 10 dkg mák (darált), 5 dkg fe-
hérjepor, 3 evőkanál szezámliszt, 2 ek mar-
garin, 1 ml folyékony édesítőszer, (2 teás  ka -
nál), 1 citromból nyert citromhéj (reszelt),
2 evő kanál víz (2 cl kb.), 1 kávéskanál szó -
da bikarbóna, 4 db tojás
Elkészítés: a tojásokat szétválasztjuk, a fehér-
jét az édesítővel felverjük, amikor majdnem
kemény hozzáadjuk a sárgákat is, és habosra
keverjük. A száraz hozzávalókat kimérjük,
óvatosan hozzáadjuk a habhoz, és 200 fokon
(kikent 20x20-as tepsiben) készre sütjük. Ha
kihűlt, csinos kockákra szele tel jük. A vendé -
gek nek vaníliasodóval is tálalhatjuk. Sütési
hőfok: 180°C. Sütési mód: alul-felül sütés. 

RITA ÉS MERCI

GYŐRI RITA ÉS VIGH MERCÉDESZ ROVATAÉletmód

Decemberben a gasztronómia nem igazán
kedvez az évközi fogyókúráknak. Tisztelet
persze a kivételeknek! Azonban lényeges,
hogy az ünnepek alatt lecsúszó falatok ne
bűntudattal társuljanak. Számos hagyo má -
nyos magyar étel ugyanis olyan tápanyagot,
fitonutrienst tartalmaz, amely szükséges
egészségünk, vitalitásunk megőrzéséhez. Az
persze más kérdés, hogy általában nem emi-
att választjuk ezeket az ételeket. Itt az ideje,
hogy az alábbi fogások „funkcióját” is meg is-
merjük, ám ne feledjünk, a mértékletesség
továbbra is mérce!
TÖLTÖTT KÁPOSZTA
Variálható savanyú vagy édes káposzta alap -
anyaggal. A káposztafélék magas élelmi rost  -
tartalommal rendelkeznek, és többek között
a bélrendszerben fejtik ki pozitív hatásukat,
köztük például táplálják a bélflórát. Glükóz-
inolát tartalmuknak köszönhetően csökkent -

hetik a vastagbél- és tüdőrák kockázatát. Ha-
 sonló jótékony hatással bír a paradicsom li -
kopin tartalma is.
Reform változat: készíthetjük pulykahússal is
vegyesen – kevesebb szalonnával/vagy anél -
 kül, tejföl helyett joghurttal leöntve – ek kor
lényegesen csökkentjük a nyersanyagokból
származó zsírtartalmat, valamint fehér he -
lyett barna rizzsel töltve a fogás élelmi rost-
tartalmát növeljük, mely a vércukor szin -
tünkre is kedvező.
RÁNTOTT HALFILÉ PÁROLT RIZZSEL
Sokféle halfajtából elkészíthető. Amennyi -
ben tengeri halfilé az alapanyag, magas ome -
ga-3 zsírsavtartalma hozzájárulhat a szív-
ér rendszeri betegségek megelőzéséhez. 
Reform változat: A bun dá zott halfiléket sütő -
pa píron kevés zsiradék hoz zá adá sával tepsi-
ben süt ve is elkészít het jük, így je lentős ener -
gia- és zsír több letet spórolunk meg. Köretként

vá laszt ha  tunk vadrizst,
jázminrizst, barna rizst,
vagy egyéb gabonafélét is.
Hántolatlan ga bo nafé lék
választása esetén a kö ret B-vita min, magnézi -
 um és vízben nem oldódó rosttartalmát növeljük. 
BEJGLI (MÁKOS, DIÓS STB.)
Az eredetileg sziléziai eredetű sütemény osz  -
t rák hatásra érkezett a magyar gasztro nó miá -
ba. A népi hiedelem szerint a diót „rontás
ellen kell enni”, a mák pedig „bőséget hoz a
házhoz”. Mák- és diótartalma révén olyan fi-
tonutriensek birtoklója, mint a fitoszterol és
az omega-3 zsírsavak. Ezek a szívünk védel -
méért felelősek, élelmi rosttartalma pedig
külön kiemelendő.
Reform változat: Készülhet kevesebb cukor vagy
cukorpótló hozzáadásával, valamint a tészta
mennyiségét csökkenthetjük, ill. dú sít hat juk tel-
jes kiőrlésű vagy maglisz tek kel, kor  pafélékkel.

ASIAMA EVELYN, DIETETIKUS

EVELYN.ASIAMA@DIAVITAS.COM

ÜNNEPI FALATOK – egészség tálalva!

info@fittenveresen.hu • 30 509 5084



252016. december

Sport

VVSK – SAKK SZAKOSZTÁLY

Bombolya Dávidot, a Veresegyház VSK irányító-átlövőjét vá -
lasz tották – az edzők szavazatai alapján – a Pest megyei férfi
junior bajnokság játékosának, október hónapban.
Eredmények
Felnőtt (Pest megyei bajnokság A csoport)
10.29. Abonyi KC – Veresegyház VSK 39 – 22
11.06. Veresegyház VSK – Albertirsa SE 37 – 22
11.13 Domony KSE – Veresegyház VSK 31 – 30
11.20. Veresegyház VSK – Váci KSE II. 35 – 26 
11.26. Százhalombattai TC – Veresegyház VSK 26 – 30

Junior (Pest megyei bajnokság)
10.29. Abonyi KC – Veresegyház VSK 30 – 37
11.06. Veresegyház VSK – Albertirsa SE 41 – 29
11.13. Domony KSE – Veresegyház VSK 29 – 36
11.20. Veresegyház VSK – Martonvásári KSE 40 – 23 
11.23 Gödöllői KC – Veresegyház VSK 38 – 23

Serdülő (Országos Serdülő bajnokság F1 csoport)
11.27. Veresegyház VSK – Szigetszentmiklósi KSK II. 18 – 33
11.05. Szent István SE – Veresegyház VSK 22 – 22
11.11. Veresegyház VSK – Gyömrő VSK 25 – 33
11.17. Szigetszentmiklósi KSK – Veresegyház VSK 7 – 23
U12 (Országos Gyerek bajnokság Pest megyei régió B csoport)
11.06. Pilisvörösvári KSK – Veresegyház VSK 17 – 15

Veresegyház VSK – Főnix ISE 19 – 19

FU09 (Országos Kisiskolás bajnokság Pest megyei régió)
11.19. Veresegyház VSK – Budai Farkasok NKFT 0 – 10

Váci KSE II. – Veresegyház VSK 17 – 9

VVSK  – LABDARÚGÓ SZAKOSZTÁLY VVSK  – KÉZILABDA SZAKOSZTÁLY

CSAPATUNK A 6. HELYEN
Felnőtt (II. osztályú Pest megyei bajnokság Északi csoport)
10.30. Veresegyház VSK – Városi SE Dunakeszi 3 – 1 
11.06. Leányfalu SE – Veresegyház VSK 2 – 2 
11.13 Veresegyház VSK – Csömör KSK 1 – 1
11.19. Péceli SSE – Veresegyház VSK 0 – 3
U19 (MLSZ III. osztályú utánpótlás bajnokság)
10.29. Rákosmenti Községi SK – Veresegyház VSK 2 – 0
11.19. Veresegyház VSK – Nagykáta SE 3 – 3
11.13. Pásztói ULC – Veresegyház VSK 2 – 2
11.27. Salgótarjáni BTC – Veresegyház VSK 3 – 4
U17 (MLSZ III. osztályú utánpótlás bajnokság)
10.29. Rákosmenti Községi SK – Veresegyház VSK 3 – 3
11.13. Pásztói ULC – Veresegyház VSK 0 – 9
11.19. Veresegyház VSK – Nagykáta SE 1 – 4
11.27. Salgótarjáni BTC – Veresegyház VSK 6 – 0
U16 (I. osztályú Pest megyei utánpótlás bajnokság)
10.29. Veresegyház VSK – Ferihegy-Vecsés 2 – 6
11.02. Veresegyház VSK – Kistarcsai VSC 1 – 4
11.12. Veresegyház VSK – UFC Gyömrő 2 – 4
11.26. Veresegyház VSK  – Tápiószecső FC 0 – 0
U14 (I. osztályú Pest megyei utánpótlás bajnokság)
10.30. Tököl VSK – Veresegyház VSK 1 – 1 
11.02. Veresegyház VSK – Százhalombatta VUK SE 3 – 9
11.05. Veresegyház VSK – UFC Gyömrő 4 – 1
11.20. Veresegyház VSK – KID-FC Abony 2 – 0
Öregfiúk (Pest megyei bajnokság Közép csoport)
10.31. Mogyoród KSK – Veresegyház VSK 2 – 7
11.07. Veresegyház VSK – Őrbottyán KSE 9 – 1

Sakk Szakosztály eredményei
Pest megyei bajnokság 1/A csoport (5 táblás)
11.13. Veresegyház – Visegrád 1,5 – 3,5
11.27. Szigetszentmárton – Veresegyház 4 – 1
Pest megyei bajnokság Szuper csoport (10 táblás)
11.20. Veresegyház – Vác 5 – 5

KOSÁRLABDA

CSAK EGY PONT HIÁNYZOTT A DÖNTŐHÖZ!
November 15-én a Fabriczius József Általános Iskola 4 fős csa -
pata Törökbálintra utazott, hogy részt vegyen a B33 Streetball
megyei döntőn. 23 csapat indult, a csoportmeccsek során 5
győ  zelmet aratva jutott a legjobb nyolc közé csapatunk. A rá -
játszás mérkőzését is magabiztosan nyertük, így már a leg -
jobb négy közé kerültünk. A döntőbe jutásért vívott harc na  -
 gyon kiélezett volt, fej-fej mellett haladtunk a Nagykőrös csa -
pa tával. Az utolsó 20 másodpercben is egyenlő volt még az
ál lás. Nem tudtunk kivédekezni ekkor egy gyors ellentáma -
dást, így 1 ponttal maradtunk le a döntőről és az országos
dön tőbe jutásról. Büszkék lehetünk a fiúkra, magabiztos já -
ték  kal, sok akció és távoli kosárral, meggyőző játékkal min-
dent megtettek, hogy az elsők közt végezzenek! Gratulálunk
a csapat tagjainak: Bögös Ádám, Kocsis Gergő, Schmeisel
Zoltán és Borsodi Máté József.

FELKÉSZÍTŐ TANÁR: ERDICZKY KRISZTINA A negyedik helyezett csapat

SPORTTAL
KAPCSOLATOS HÍRE, KÉRÉSE, KÉRDÉSE VAN?

Keresse BARANYÓ CSABA rovatvezetőt!
E-mail: sportreferens@veresegyhaz.hu

Telefon: 20 9749 686
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Kovács Krisztián erőemelő világbajnok
2009 óta él feleségével és kislányukkal Ve res -
egy házon. Munkája Gödöllőre hozta, ahol
a Hivatásos Tűzoltó-parancsnokság beosz-
tott tűzoltó főtörzsőrmestere, de lak he lyéül
városunkat választotta. 35 éves, 176 centi -
méter magas, 115 kilogramm tisz ta izom.
Je lentős izomzata miatt nem iga zán konfek -
ció méret, ami néha nehézséget o koz a ru -
ha vásárláskor. Mosolygós, sze rény, elhí  va -
 tott, és minden eredményére nagyon büszke.

Már tizennégy évesen a Csepregi Ön kén -
tes Tűzoltóság kötelékébe állt, és ott dön-
tötte el, hogy hivatásos tűzoltó lesz. Aztán a
pos tán meglátott egy testépítő magazint, és
kamaszodó lelkét felvillanyozta a lát vány,
kez dődött a nagy „szerelem” először test -
épí tés formájában. Csepregen „házi” kon-
di terembe járt edzeni, majd később, ami kor
2002-ben hivatásos állományba ke rült Sop -
ronba, később Szombathelyre, már jól fel-
sze relt edzőtermekbe járhatott. Szom   bat -
helyen lett törzsőrmester, majd so ron kívül
előléptették főtörzsőrmesterré. 
Hogyan is kezdődött sportolói pályafu -
tásod?
Első versenyemre 2009-ben Tatabányán ke -
rült sor, ahol mindjárt harmadik helye zést
értem el, akkor még fekvenyomásban. Ön -
állóan, az internetről olvasott edzéstervek
szerint dolgoztam. A fekve nyo mást 2014-
től az erőemelés váltotta fel. 

Miért inkább az erőemelés, mint a fekve -
nyo más?
Nekem ez jobban bejött, itt nem kell annyi -
ra a súlyomra figyelnem. Ehetek nyugod-
tan. Az erőemelés három részből álló ver  -
seny, ebben is van fekvenyomás, mellette
még felhúzás (földről kell felemelni a súlyt
egyenes testtartásig), és guggolás (a súllyal
álló helyzetből indulva leguggolás, a com-
bot vízszintes helyzetig, vagy az alá kell be-
hajlítani, majd a súllyal felállni). Össze tet -
tebb, nagyobb kihívást jelent számomra.
Milyen eredményeid vannak ezekben a
számokban?
Fekvenyomásban 200 kg, felhúzásban 250
kg, míg guggolásban 220 kg.

Ez az év kiválóan sikerült. Eb második
hely, magyar bajnokság második hely és
októberben világbajnoki első hely. Segíti
valaki a munkádat, a felkészülésedet?
Igen, Varga László a Gold’s GYM tulajdo -
nosa, üzemeltetője. Ő maga is versenyzett,
edzői képesítése is van. Nagyon hasznos ta -
nácsokat ad, neki köszönhetem a tudatos és
szisztematikusan felépített felkészülésemet.
Az edzőterem átadása előtt én már érdek -
lőd tem, hogy mikor nyílik meg. Megnyílt,
aztán ott ragadtam. Minden feltétel adott a
szakmai munkához, nagyon jól érzem ott
magam.
A világbajnokságról mondanál néhány
mondatot?
Németországban Herzberg városa adott ott -
hont WUAP világszervezet, World United
Amateur Powerlifting Erőemelő és Fekve -
nyo  mó Világbajnokságnak 2016. 10. 4-től
egé szen 8-ig. A négy napon át tartó viadalon
húsz ország ötszáz versenyzője képvisel-

ERŐEMELÉS

„Remélem, az idén is nyerő leszek!” 

Fekvenyomáshoz készülődve

Krisztián díjai
A világbajnoki éremmel
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SWAY STE

Sway Záróest, 2016. december 17. 18.00 óra
MEGHÍVÓ

Ismét eltelt egy év és közeledik a hagyományos évzáró estünk időpontja,
mely 2016. december 17. (szombat) 18 óra. Idén ismét a Mézesvölgyi Általános

Iskola auláját választottuk rendezvényünk helyszínéül.
Vendégeink nagyszerű bemutatókat láthatnak tánciskolánk növendékeinek

előadásában. Az előadások után, miután mindenki kedvet kapott egy kis
mozgáshoz, táncoláshoz, 23.00-ig a táncosok és vendégeink is együtt rophatják a

táncparketten. Jegyek elővételben – december 17-ig – a Sway Tánciskolában
megvásárolhatóak 1500 Ft-os áron. A helyszínen már csak korlátozott számban

lehet jegyeket vásárolni 2000 Ft-ért. Várunk mindenkit sok szeretettel!
SWAY TÁNCISKOLA CSAPATA

tette magát. Én a 110 kg-os súlycso-
portban három jó gyakorlat bemu-

tatásával sze rez tem meg az első helyezést,
és hozhattam el az ezzel járó aranyérmet.
Mennyi időt töltesz az edzőteremben és
mennyi súlyt emelsz meg egy edzésen ál-
talában?
Amikor nem vagyok szolgálatban vagy
nincs éppen családi elfoglaltság, minden
nap legalább két óra intenzív edzést tartok.
Persze mind az időtartam, mind pedig az
emelt mennyiség a versenyidőszaktól is
függ. Most levezető időszakban vagyok,
legutóbb 160 kg-ot emeltem 4×10-es so ro -
zatban. Ezt még kiegészítette a bemelegítés
és a levezetés.
Ez akkor közel hét tonna!
Igen. De óvatosan, és főleg tudatosan kell
edzeni. A szervezetet eléggé megterheli és
igénybe veszi ez a sport. Nagyon fontos a jó
technika és a felszerelés.
És a táplálkozás?
Sok szénhidrát, hús, rizs. Januárban diétát
tartok, akkor a súlyom lemegy 105-107 kg-
ig. Ez kell a szervezetnek. Aztán versenyek
előtt megy a „tömegelés”.
Vannak támogatóid?
Nincsenek. Mindent önerőből, a család tá-
mogatásával oldunk meg. De nem is baj! Ha
lenne támogató, annak elvárásai is lenné nek,
amit én nem nagyon szeretnék. Egye sü let -
hez sem tartozom, egyénileg verse ny zem.
Mik a tervek a jövő évre?
Először azt terveztem, hogy kihagyom az

évet, pihenek. De nem tudom megtenni. Öt
versenyt néztem ki: a magyar bajnokságot,
aztán utazom Prágába és Ausztriába, majd
Eger és még egy hazai verseny. Remélem,
az idén is nyerő leszek!
2014-ben sikeres bírói vizsgát tettél a World
Powerlifting Congress Hungary bírói bi-
zott sága előtt. Vannak ezzel terveid az
aktív sportolói életed befejezésével?

Nincsenek. A legnagyobb vágyam egy tó
mel lett élni, ahol nyugalom és csend van.
Aztán majd meglátjuk, hogy mit hoz a sors.
A sportban szerzett tulajdonságai szolgá -
latteljesítés közben is megmutatkoznak,
amit számos káreset során bizonyított
már. Gratulálunk a mostani és az eddig
elért kiváló eredményekhez!

BARANYÓ CSABA

Krisztián munka közben

Sport
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AIKIDO

VÍZILABDA

Japán, a Felkelő nap országa, kinek a szamurájok földje,
kinek a Pokémonoké. Van, akinek a sushi, másoknak a tech-
ni kai cso dák, vagy az elmerengésre csábító kertek jutnak e -
szé be róla.

Több mint egyéves tervezgetés után a veresegyházi Seijunkan
Dojo aikidósai közül hárman a szamurájok földjére léphettünk

és két felejthetetlen hetet töltöttünk Japánban soproni aikidós
barátainkkal. Egy kicsit beleláthattunk Japán rejtélyes világába.
Voltunk Miyajima szigetén, láttuk a kiotói Aranytemplomot. Át-
mentünk a Fushimi 10.000 kapuja alatt, láttuk a régi Kiotót, a
császár és a sógun régi palotáit. Megpihenhettünk Ryoan-ji
kertjében, mely a zen buddhizmus legletisztultabb formáját
tárta elénk. Ellátogattunk Tanabéba, az aikido megalapítójának
sírjához. A tokiói Budokanban (ahol tradicionális és modernebb
harcművészetek bemutatóit, versenyeit tartják) éppen íjász-
verseny volt. Láttuk a nyüzsgő Toki ót a Skytree szédítő magas -
ságából, mikor a nap a horizont alá bukik.

Utazásunk során felkerestünk több dojót (a hely japán neve,
ahol aikidót, illetve más tradicionális japán harcművészetet ok-
tatnak) és japán mestert is.

Az aikido szó három karakteréből az utolsó az utat jelöli. Ne -
künk, mint aikidókáknak (aikidót gyakorló személyt jelent)
ennek az útnak egy felejthetetlen állomása, hogy ott lehettünk a
ma már 80 éves, de mindig vidám Kobayashi Yasuo shihan do-
jójában, edzhettünk Masuda Manabu shihan edzésén és eljutot-
tunk a Honbuba (ez az aikido „fellegvára”) is, ahol az aikido
megalapítójának unokája, Ueshiba Moriteru doshu tartott edzést.

Japán valóban varázslatos ország, talán egy aikidósnak még
inkább az! A csodálatos japán kertek, az óceán végtelensége, a
Ramen íze és a tatami ismerős illata visszavár minket!

SEIJUNKAN AIKIDO EGYESÜLET, VERESEGYHÁZ

Aranytemplom – Seijunkanosok

A Veresegyházi Seijunkan Aikido Egyesület tagjai Japánban jártak.

LÁNYCSAPATOT IS ÉPÍT AZ OCTOPUS BVSE!

A veresi Octopus BVSE vízilabdásai idén három utánpótlás
csapattal neveztek a Vidék Bajnokság küzdelmeibe, míg a
felnőtt csapatuknak a Budapest Bajnokságban szurkolhatunk
hétről-hétre. 

A 2003-as korosztály nyitó fordulójának Monor adott ott -
hont, ahol először találkoztunk bajnoki ellenfeleinkkel és mér -
het tük fel az erőviszonyokat. A csapatunk nagyobb része
2004-es játékosokból áll, akiknek ez felkészülés és tapaszta-
lat szerzés a saját korosztályos bajnokságukra, a 2003-as kor -
osztálynak pedig utolsó éve ez a bajnokságban.
Eredmények: 
Octopus – B.Sport (Monor) 6 – 10
AQUA SE (Nyíregyháza) – Octopus 30 – 3

2004-es csapatunk Nagyváradra utazott, és ott kezdte meg sze -
rep lését egy kétnapos fordulóval. Nagyon szoros, izgalmas
meccseket játszottunk. Ebben a bajnokságban a célunk a do bo -
gó, amire nagyon jó esélyeink vannak az első forduló ala p ján. 
Eredmények: 
Octopus – B. Sport 6 – 6
Kolozsvár – Octopus 6 – 6
Octopus – Kiskunfélegyháza 14 – 5
Octopus – Hódmezővásárhely 5 – 13 

•
A legkisebbeknek – 2006-ban és később születettek – decem-
berben lesz az első komoly megmérettetésük egy szegedi két
napos fordulón.

Továbbra is várjuk azokat a fiúkat és LÁNYOKAT, akik leg -
alább három úszásnemben tudnak úszni és elmúltak nyolc
évesek. Heti minimum három edzést biztosítunk, és havonta
egy mérkőzésen van lehetőségük bizonyítani. Igen, új célunk
egy lánycsapat alakítása, ahova várjuk a lelkes érdeklődőket!!
GYERE, LÉGY TE IS AZ OCTOPUS TAGJA!                   VINCE GITTA
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ASZTALITENISZ

Megkezdődtek az idei Diákolimpia küz -
del mei az asztaliteniszezők számára.
A Gö döllőn megrendezett körzeti ver se -
nyen városunk iskoláit képviselő gyerekek
nagyon szép eredményeket értek el, és a
Pest megyei döntőre jutottak tovább. De-
cember 3-án Nagykörös adott otthont a
megyei döntőnek. A Fabriczius József Ál-
talános Iskola leány csapata, miután meg-
nyerte a megyei döntőt, sorrendben har -
madszor jutott az országos döntőbe!
Eredmények: 
Alsós fiú csapat: Kálvin Téri Református
Általános Iskola (Varga Vince, Szaszák
Cson gor, Kiss Ábel) körzetin 1., megyein
3. helyezés.

•
Alsós leány csapat: Kálvin Téri Reformá-
tus Általános Iskola (Unyi Eszter, Paár
Emília, Hammerl Lara) körzetin 1. me -
gyein 2. helyezés.

•
Felsős leány csapat: Fabriczius József Ál-
talános Iskola (Letanóczki Dalma, Sán-
dor Petra, Erős Bianka) körzetin 1. me -
gyein 1. helyezés.

Felsős fiú csapat: 
Kálvin Téri Református Általános Iskola
„A” (Hangai Barna, Cseri Márton, Tar-
cali Benedek) körzetin 1. megyein 6. he -
lyezés
Kálvin Téri Református Általános Iskola
„B” (Varga Gergő, Benkő Mátyás, Sza-
szák Ábel) körzetin 2 helyezés.                                                                                                           

•
Alsós lányok: 
Unyi Eszter (Kálvin Téri Református Ál-
talános Iskola) körzetin 1. megyein 2.
Paár Emília (Kálvin Téri Református Ál-
talános Iskola) körzetin: 3.
Hammerl Lara (Kálvin Téri Református
Általános Iskola) körzetin: 4. helyezés.

•
Felsős lányok: 
Erős Bianka (Fabriczius József Általános
Iskola) körzetin 1. megyein 4.                         
Sándor Petra (Fabriczius József Általános
Iskola) körzetin 2. megyein 6.                                                                                                               
Balogh Enikő (Fabriczius József Álta lá -
nos Iskola) körzetin 3.
Szappanos Éva (Fabriczius József Álta lá -
nos Iskola) körzetin 4. helyezés.

Alsós fiúk: 
Varga Vince (Kálvin Téri Református Ál-
talános Iskola) körzetin 2. megyein 9-11. 
Szaszák Csongor (Kálvin Téri Reformá-
tus Általános Iskola) körzetin 3.                            
Kiss Ábel (Kálvin Téri Református Ál-
talános Iskola) körzetin 4. helyezés.

•
Felsős fiúk: 
Vadas Áron (Fabriczius József Általános
Iskola) körzetin 1. megyein 9-10. helyezés:
Hangai Barna (Kálvin Téri Református
Általános Iskola) körzetin 2. megyein 9-
10. helyezés
Cseri Márton (Kálvin Téri Református Ál-
talános Iskola) körzetin 3. helyezés.

•
Gratulálunk a (kisebbek esetén a bátor)
elindulóknak, helyezetteknek, köszönjük
szépen a kísérő szülők, tanárok segítségét,
az iskolák dolgozóinak, vezetőinek és az
önkormányzat támogatását!

LETANÓCZKI ISTVÁN
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TÚL AZ EZREDIKEN!

Zsúfolt programjuk volt a Veresi Küz -
dő sport Egyesület versenyzőinek az el -
múlt hónapokban. Aktívak, mint min -
dig. Alakulásuk óta eltelt tíz év alatt
megnyert érmeik száma november hó-
napban elérte az ezrediket, amit Szabó
Dávid nyakába akasztottak Biatorbá-
gyon. Gratulálunk, csak így tovább!
Eredményeik: 

I. OSZTÁLYÚ FELNŐTT MAGYAR BAJNOKSÁG,
KECSKEMÉT – október 29. 

A nehézsúlyúak, azaz a „Király Kategória” mezőnyében 3. Kerst -
 ner Róbert

•
ZSOLDOS ZSOLT EMLÉKVERSENY SZENT KIRÁLYI KUPA,

KECSKEMÉT – október 30.
Serdülő 81 kg-os kategória, 3. helyezett Németh Szabolcs. 
Mind a két versenyző bizonyította, hogy ott van a helyük a ma -
gyar élvonalban.

•
SPORT JU-JITSU ORSZÁGOS BAJNOKSÁG,

JÁSZBERÉNY – november 5.
Négy országos bajnoki cím! Németh Szabolcs, Kerstner Ró -
bert, Gaál Bendegúz és Hegyi Dávid.

•
VIADUKT KUPA GYERMEK VERSENY,

BIATORBÁGY – november 20.
Erre a versenyre hét ifjú judokát nevezett az egyesület, akik
nagyon szép eredményeket értek el: Első helyezett Szégner
Dániel, második helyezettek Molnár Máté, Szabó Dávid.
(Dávid ezüst érme jelentette AZ EZREDIK VERESI ÉRMET!)
Harmadik helyezettek: Budovinszky Döme és Udvarhelyi
Gergő. Sajnos Pflanczner Ákosnak és Kerecseny Attilának
nem úgy sikerült a verseny, ahogyan szerették volna,  Ákos az
ötödik, míg Attila a negyedik helyen végzett.

•
III. OSZTÁLYÚ FELNŐTT ORSZÁGOS BAJNOKSÁG,

TATA – november 20.
5. helyezett Gaál Bendegúz, 9. helyezett Hegyi Dávid.

•
WORLD KETTLEBELL GRAND PRIX SERIES HUNGARY,

KECSKEMÉT – november 26.
Versenyzőink Kecskeméten Kettlebell Sport Világkupán vettek
részt. Három arany-, két ezüst-, és egy bronzérem a mérleg.
Kuhár Adrienn – aranyérem, Szélné Horváth Klaudia –

aranyérem, Szél Pál – aranyérem, Némethné Kovács Rozália –
ezüstérem, Karacs Erika – bronzérem

•
SERDÜLŐ JUDO ORSZÁGOS BAJNOKSÁG,

BAJA – november 26.
Városunkat Németh Szabolcs képviselte a viadalon. Szabi re-
mekül küzdött, egy véleményes mérkőzésen szenvedett vere sé -
get a négy közé jutásért, majd a vigaszágon javított, és a pont -
szerző ötödik helyen végzett. 

•
JUDO FÖLDHARC VERSENY (NEWAZA)

TAPOLCA – november 27.
ÉREMESŐ TAPOLCÁN! Judokáink bátrak voltak, őszinte, tiszta
mérkőzéseket vívtak, nagyon szép megoldásokat alkalmaztak.
5 arany: Zoltán Dávid, Szabó Zsófi, Ballon Andi, Molnár
Balázs, Illés Dávid.
11 ezüst: Kiss Damján, Kiss Vince, Begidsán Bence, Bujtás
Viktor, Levák Arnold, Udvarhelyi Gergő, Budovinszky Döme,
Vári Ágoston, Kertész Boróka, Nygaard Emese, és végül, de
nem utolsó sorban ifj. Ilyés Gyula.
3 bronzérem: Szégner Dániel, Almási Sebestyén Levente,
Szabó Dávid. 1 negyedik helyezés: Oláh Zsolt. 2 ötödik
helyezés: Palya Félix és Balázs Dávid.

EDZŐK: ILYÉS GYULA ÉS KERSTNER RÓBERT

Az 1000. érem

4 magyar bajnok – Jitsu Magyar Bajnokság Jászberény

A mezei csapat

Fiatal  atlétáink Pesthidegkúton a MOB XXI Közép-magyar or -
szági Régió mezei csapat futóversenyén vettek részt. A 2006-
2007-es és a 2005-2004-es csapat is egyaránt a 7. he lyen végzett.
Egyéniben a legjobb eredményt 71 induló versenyző között
Hargita Bánk érte el: 4. helyen ért célba!!

SZALMA RÓBERT

ATLÉTIKA
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TÁNC – ROCKIN’ BOARD

Sport

VERESEGYHÁZI
márkakereskedés és márkaszerviz

KERES:
• karosszéria munkafelvevő
• autószerelő • autófényező

• karosszéria lakatos • raktáros
munkatársakat.

A fényképes önéletrajzokat a
szabo.krisztian@pasztorcsoport.hu

email címre várjuk.

MISSZIÓ
EGÉSZSÉGÜGYI KÖZPONT

munkatársakat keres a következő munkakörökre:

SZAKÁCS, TAKARÍTÓ
FIZIOTERÁPIÁS ASSZISZTENS

(3 évre)
Érdeklődni lehet a 06 28 389 618 telefonszámon, 

önéletrajzokat a titkarsag@misszio.hu, 
illetve 2112 Veresegyház, Gyermekliget u. 30.

címre várjuk.

A Négy Muskétás Sportegyesület igen
tehetséges akrobatikus serdülő párosa –
Csuhai Vivien és Biró Sebestyén – ka -
te góriájukban kiemelkedően telje sítettek
nem csak a magyar, hanem a nem zet kö -
zi versenyeken is, melyből szinte min-
den hétvégére jutott egy november hó -
nap ban.
Főnix-országos verseny, Székesfehérvár,
2016.11.05. 3. hely.
Joker Dance-területi verseny, Budapest,
2016.11.06. 1. hely.
WRRC világbajnokság, Szocsi (Orosz -
ország) 2016.11.19. 9. hely.
Akrobatikus rock and roll magyar baj -
nok  ság, 2016. 11. 26-27. 3. hely.
A páros tagjai ezúton is szeretnék az ön -
kor mányzatnak megköszönni a világbaj -
nokságra utazásukhoz nyújtott támo  -
ga tást.

KICK-BOX

A veresegyházi kick-box csapat 2 ki vá -
lósága, Kunya Noel és Somodi Barnabás
immár profi gálán is megmérethették ma -
gukat. November 12-én rendezték Eszter-
gomban a Győzelmek Éjszakája profi K1
gálát, ahol versenyzőink kemény, három
menetes küzdelmet vívtak és bizonyítot-
ták, igen helyük van itt!

Somodi Barni a 65 kg-os súlycsoport-
ban egy sokkal tapasztaltabb ellenfél ellen
indult. Az első menetben mindent bele -
adva elhozta a menetet, a második és har-
madik menet azonban már az ellenfélé
volt. Így vesztesen, de büszkén hagyta el
a ringet, hiszen versenyzőnk annak elle -
nére, hogy a felkészülése betegség miatt
nem sikerült, mindent megtett a győze le -
mért.

Kunya Noel már nagyon várta a küz -
del met, hiszen tudjuk, hogy a tatamin
kiváló hazai és nemzetközi eredmé nyek -
kel büszkélkedhet (2015-ben VB. 2. hely
Eb. 3. hely, Austrian Open 1. hely).

Ellenfelével kimagasló küzdelmet vív-
tak már az első menetben és talán az

egész gála egyik legszebb küzdelmeként
fogják emlegetni az összecsapást. A má-
sodik menetben Noel egy váratlan ugró-
forgó rúgást hajtott végre ellentá madás -
ból, ami nagyon meglepte ellenfelét, akire
nem sokkal később rá is kellett számolnia
a vezető bírónak. Bármennyire igyekezett,
lemaradását a harmadik menetben már
nem tudta behozni, így Kunya Noel lett a
győztes.

Köszönjük csapatunk támogatását!
PAPP ATTILA ÉS TEREBESI CSABA SZAKÁGI EDZŐK

Kunya Noel
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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

Boneker MBNK Kft.

KERÍTÉS–FESTÉK
CENTRUM

Békés boldog ünnepeket kívánunk!
ANZA és MASTON termékek AKCIÓJA:

2016.12.01-jétől.
Minden termék EXTRA –15 –20% kedvezménnyel.

Arany spray festék 2290 Ft
Maston kalapácslakk 3 in 1  0,75 liter 2690 Ft

FA-, FÉM TÁBLÁS KERÍTÉSELEMEK, CSIRKEHÁLÓ,
Heggesztett MADÁRHÁLÓK, DÍSZKERÍTÉSEK, VADHÁLÓK,
ÁGYÁSSZEGLY, VADÁSZKERÍTÉS, APÁCARÁCS, NÁDSZÖVET

Gipszkarton  12,5                           1195 Ft
Fagyálló csemperagasztó 980 Ft
Flexibilis csemperagasztó 1720 Ft
Falfesték  10 liter 3790 Ft
Zománcfesték 2 in 1 1580 Ft

GV3 - GV4 NEHÉZLEMEZ, ÜVEGGYAPOT, KÖZETGYAPOT
HOMLOKZATI HŐSZIGETELŐ RENDSZER

SZÍNKEVERÉS: vakolat, festék, lábazati anyag

RUGALMAS, GYORS KISZÁLLÍTÁS egységesen 3000 Ft!
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MÉZESKALÁCS
ÓVODA

Várunk minden kis- és mégkisebb gyermeket 
mosolygós óvodánkba, gyertek el programjainkra 

és nézzetek meg minket!

•CSALÁDI  NAPKÖZIVEL•
0 6  3 0  5 4 4 - 7 8 8 4

• V e r e s e g y h á z ,  B á r d o s  L a j o s  u t c a  3 3 . •

MOSOLY•BIZALOM•BOLDOGSÁG
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Gondtalan Évek
W E L L N E S S  O T T H O N A

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

WEB: www.gondtalanevek.hu
EMAIL: gondtalanevek@hotmail.com

ÉRDEKLŐDNI LEHET: Siket Mihály • Mobil: 06 70 208 3048

Családi házak NAGYTAKARÍTÁSA A-tól Z-ig
Veresegyházon és környékén.

Facebook: Teri mama, Juli mama takarít
Telefon: 06 20 439 5951
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+3%
új befektetésére!

Money & More Iroda
Veresegyház, Fő út 35. • +36 20 928 6882
magdolna.torokne-sipos@moneyandmore.hu

Most ajándékba adjuk!
FAGYPONT FELETT
AZONNALI PLUSZ BEFEKTETÉSÉRE!

Boldog ünnepeket kívánunk
kedves meglévő és leendő ügyfeleinknek!

+3%-os AKCIÓ VERESEGYHÁZON IS!
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Lehet lakás, lehet iroda
– általunk szebbé válnak a terei!

Kérje e-mailben ingyenes katalógusunkat!
info@viragbirodalom.hu
www.lechuzakaspo.hu

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

Terebesi Andrea
+36 70 631 2368

Takács Rebeka
+36 70 631 2544

A KOBALT Ingatlanforgalmazó Kft. nevében:

Kedves Olvasóim,
Megköszönve egèsz èves
bizalmukat, együttműködésüket,
kívánunk bèkès karácsonyt
ès sikeres boldog új èvet!





Telt ház a Veres 1 Színház Holle anyó című gyerekelőadásán

A Hangvár Iskola „Egy doboznyi szeretet”- programjának fellépői 

Óvodai Szent Erzsébet-nap

Novemberben 

történt...

Fotó: Fári Fanni

Fotó: Dolina Tamás

Fotó: Önkormányzati Óvoda

Fotó: Lethenyei László

Fotó: Lethenyei László

Fotó: Ruzsovics Dorina

Szociális dolgozóit köszöntötte az önkormányzat
a szociális munka napja alkalmából

Veresi búcsú

A Mézeskalács Óvoda Márton-napi
libás felvonulása

A Magyar Geotermális Egyesület szakmai találkozója

Fotó: Lethenyei László


