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2017. január 13. 18.00 óra
Épül-szépül Veresegyház képekben
Ferenczi János és Lethenyei László

közös kiállítása
Udvarház Galéria

•
január 14.   18.00 óra

Csonkás Óvoda jótékonysági bálja
Váci Mihály Művelődési Ház

•
január 21.  19.00 óra

Menyecskebál
a Hagyományőrző Együttessel
Váci Mihály Művelődési Ház

•
január 27.  19.00 óra

Majsai László pszichopedagógus előadása
Kölcsey Ferenc Városi Könyvtár

•
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 Templom

február 4.   18.00 óra
Családi Táncház (Vonós Magyar)

Szabadidős és Gazdasági Inno. Centr.
•

február 5.   19.00 óra
Tündér Lala c. mesejáték

a Veresi Ifjúsági Színház előadásában
Váci Mihály Művelődési Ház

•
február 9.   9.00 óra

Mesélő Muzsika sorozatban
Saint-Saens: Az állatok farsangja

a Gödöllői Szimfónikus Zenekarral
Váci Mihály Művelődési Ház

•
február 10.   18.00 óra

Kállai Henrik és Kállai András festőmű-
vészek közös kiállításának megnyitója

Udvarház Galéria
•

február 18.  19.00 óra
Ezerkincs Bál

Váci Mihály Művelődési Ház
•

február 25.  19.00 óra
SPORTBÁL

a Mézesvölgyi iskolában

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)

•
2017. február 1. 19 óra

Szép jó estét, Mr Green (Kortárs bérlet)
•

2017. február 3. 19 óra
A bolond lány (Vankó István-bérlet)

•
2017. február 19. 19 óra
Az utolsó hősszerelmes

•
2017. február 24. 10 és 14 óra

A brémai muzsikusok
(gyerekelőadás, a Zenthe Ferenc

Színház vendégjátéka)
•

2017. február 26. 19 óra
Hajmeresztő

•
JEGYIRODA:

Innovációs Centrum „B” recepció
(Veresegyház, Fő út 45-47.)

JEGYINFO: 70 371 7838 • veres1szinhaz.hu
facebook/veres1szinhaztarsulat
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A hónap témája

Polgármester úr! Történelmi éven vagyunk túl,
hiszen 2016-ban római katolikus templomot épített
Veresegyház, ami egy település életében is csak több
évszázadonként egyszer történik meg.
Így van, és nagy öröm, hogy az átadás óta eltelt idő -
ben a Szentlélek Templom bizonyította a hozzá fűzött
el kép zeléseket és reményeket. Városunkban új köz -
pontként jelenik meg a templom és a tér. Egy olyan jó
szellemiségű hely, ahol szívesen tartózkodnak, és jól
érzik magukat az emberek. Mára már kedves kávézó
is működik az egyik közösségi teremben.  Maga a
templom a szakrális egyházi szerepén túl, de annak
is köszönhetően, a közösségi érzet sugár zásával segíti
a város összetartozását. Az eb ben a különleges és
szép környezetben megrende zésre kerülő világi, első -
sorban zenei események élménygazdagságát erősíti.
Erősítette Veresegyház és a Váci Egyházmegye kö -
zöt ti kapcsolatot is, amely 2017-ben a Katolikus
Gimnáziumban ölthet testet.
A Váci Egyházmegye, a püspök úr és helyben a plé -
bá nos úr minden lehetséges módon segítette az épít -
ke zést és az együttmunkálkodás közben olyan
ő szin te, tiszta, emberi kapcsolat alakult ki, amely
mindannyiunknak nagy támaszt ad. Az együttmű kö -
dés adta püspök úrnak és az egyház vezetésének azt
a megerősítést, hogy érdemes Veresegyházon létre-
hozni a katolikus középiskolát. 2017-ben elkezdődik
a gimnázium első ütemének építése, amely építkezés
ebben az évben befejeződik. A nappali tagozatos kö -
zép  iskola 2017. őszén megkezdi működését. Csak
megköszönni tudom, hogy püspök úr szilveszteri be-
jelentése szerint az építkezés első ütemének finan-
szírozását az egyház teljes egé szé ben magára vállalja.
Eredetileg 50-50%-ról szólt a megállapodás. El kell
mon danom, hogy nagyon jókor jött ez a bejelentés,
mert a 2016-os esztendőben olyan döntések és tör -
vény szüle tett, amelyek a várost a 2017-es esztendőt
ille tő en rosszabb helyzetbe hozzák.
Az iparűzési adó elvonására gondol?
Elsősorban igen. A törvény úgy rendelkezik, hogy a
város iparűzési adójából 1,1 milliárd forintot elvisz az
állam. Ennek a pénzelvitelnek semmilyen erkölcsi
alapja nincs, mert a veresegyházi ipart egyedül a vá -
ros teremtette meg sok munkával, akarással. A min-
 denkori állam ehhez az ipartelepítéshez egyetlen
fillérrel sem járult hozzá. A város vette fel a hiteleket
és fizette vissza mindig időben, amelyekből meg te-
remtette a szükséges infrastruktúrát az üzemek mű -
ködéséhez. Természetesen kérjük a kormányt, hogy
álljon el ettől a szándékától, hiszen a város által ide-
telepített üzemek állami adóbevétele több milliárd
forint volt.  Ha Veresegyház nem telepít ipart, ha nem
nyeri meg a befektetőket, hogy Magyarországra hoz-

zák a befektetésüket – ebben nagy segítségünkre volt
néhai Völgyes Iván –, akkor a mindenkori kormány
több milliárd forint adóbevételtől esik el.  Re mél em,
ezt is figyelembe veszik. E gondok el le   né re mindent
meg   teszünk, hogy a város a meg szo kott módon mű -
ködjön, fejlődjön. A fej lesz té sek re az előbb említett
helyzet kihatással van. Leg nagyobb értékünk, hogy
minden itt lakó szereti, és lehetőségeihez képest segíti
a várost.  8,4 milliárd forintos költségvetéssel tervez-
zük az idei évet, amelyben benne van a 2,4 milliárd
forint éven belüli hitel is. A gazdálkodásban az a leg-
fontosabb, hogy kiszámítható legyen. Termé szetesen
mi vállalunk a saját szakállunkra rizikós helyzeteket
is. Az előbb említett külső befolyás, amely az elvonni
szándékolt 1,1 milliárd forintot jelenti, ezt a kiszámít -
hatóságot rontja. Rontja a városok, falvak ambícióját
is. Kár érte. Mi egyébként 2014-től működtetjük a
kistérségben a szolidaritási alapot, amelyből a kü -
lönböző települések évente pénzt kapnak. Eddig erre
a célra 170 millió forintot fordítottunk. 
Folytatódnak a beruházások 2017-ben?
Folytatódnak. Nagy beruházás lesz az idén a sport  -
csarnok építésének megkezdése. A pénz fe dezetet –
amely 1,5 milliárd forint – nagyobb részt az un. TAO
pénzből biztosítjuk, melyet a Generál Electric áll 980
M Ft értékben. A fennmaradó összeget a város állja,
mely kb. 600 M Ft-ra tehető. Reményeink szerint
2018. szeptemberében igénybe vehetik az iskolák, és
a város sportszerető közösségei is. 
Történik-e lépés a fürdő ügyében?
Igen. A fürdő építése Veresegyház közösségé nek a
valaha volt legnagyobb építkezése lesz. A be ruházás
becsült költsége 5-6 milliárd forint. A fürdő megépülte
alapvetően változtatja meg a város életét, hangulatát.
Számtalan gazdasági be  fektetési lehetőséget nyit
meg: kiadó szobák, panziók, vendéglátás, szálloda -
épí tése stb. Nagyon sok még a teendenő. Az épít ke -
zéshez kérjük majd a lakosság anyagi hozzájárulását
is, amelynek formája a következő hónapok lakos sági
fórumain alakul ki véglegesen. A mostani be szél -

getésekből azt látom, hogy az emberek tudják mit je-
lent egy gyógyfürdő, és személyes hozzájárulásukat
is szívesen ajánlják. 
Sokan várják az M3-as bekötőút, a színház épü let és
a Medveotthon környékén tör ténő beruházásokat is.
Ezek mind jogos igények, de az anyagi lehe tő sé ge -
ink miatt sorrendet kell felállítanunk. Az M3-as autó -
pályára történő közvetlen csatlakozási le hetőségre
szüksége van a városnak és iparának. Folyik a ter-
vezés és a tárgyalás az állam illetékeseivel, amiben
nagy segítsé günkre vannak az itt működő nagyüze-
mek GE, Sanofi stb. 
A Medveotthon környéke is tovább szépül. Nagy be -
ruházás az Álomhegyi-tó, amely reményeink szerint
idén elnyeri végleges formáját. Az elmúlt vasárnap jár-
tam arra és 29 hattyú látogatója volt a tónak. Mint is-
 me retes, 13 hektáros új viz felü let  ről van szó, amely  -
nek átlagmélysége 4-5 mé ter lesz. Ez a vízi sportoktól
a víziszínpadig sok igény kiszolgálására alkalmas lesz.
Szép látvány lesz a tóhoz tartozó „vadvízország” is,
amely életteret ad a vízinövényeknek és vízi szárnya-
soknak stb. Ide kapcsolódik a Múzeum terve zé se is.
En nek megépülésére most időpontot nem merek
mondani. 
Jogos új igény egy többfunkciós színház megvaló-
sulása is. Az 1967-ben elkészült, az akkori igényeknek
megfelelő Művelődési Ház épülete nem ad igazán
színházi élményt. Elviseljük, mert az előadások ma -
gas színvonalúak.  Az új, – természetesen többfunk -
ciós és gazdaságosan üzemeltethető – színház  épü -
letet a jelenlegi program szerint 3-4 év távlatában lá -
tom megva ló sít hatónak. Persze az élet hozhat olyan
helyzetet, ami ezt az időt lerövidítheti. Többen is a
se gítségüket ajánlották ebben, köszön hetően Venyi -
ge Sándor és Zorgel Enikő színházalapítóknak, akik -
nek ez úton is köszönöm az elhivatott sá gukat.
Veresegyház 2017-ben 20 ezres várossá válik. Ez is
egyfajta mérföldkő.
19700-an voltunk december 31-én. A város lakosságá-
nak növekedése két irányból fakad jelenleg. Egyrészt
kívülről sokan költöznek szí ve sen Veresegyházra
továbbra is, hiszen a jó in fra struktúra, a munkahelyi
bőség, Budapest közelsége, a gazdag közösségi élet
vonzó. Másrészt a már korábban ide költözöttek
szívesen hívják, költöztetik ide távol élő szeretteiket,
szüleiket, rokonaikat. Ebbe a körbe értem azt is, hogy
a mára középkorúvá vált egykori kisgyerekes fiatalok
itt igyekeznek lakást vásárolni felnőtté váló gyerme -
keiknek, akik szintén Veres  egyházon szeretnének
maradni. A perspektíva is sok jót ígér e téren, hiszen
a város lakosságából 5 ezer fő 18 év alatti!
Polgármester úr, köszönve a beszélgetést, enged je
meg, hogy megkérdezzük: egészségügyileg hogy
bírja ezt a számtalan teendőt?
Köszönöm a kérdést, nem panaszkodom, abszo lút
egészségesnek érzem magam. Tenni kell a dol gomat,
hiszen sok a szép, megtisztelő feladat. Köszönöm a
város lakosságának segítségét.

KOVÁCS PÉTER

PÁSZTOR BÉLA POLGÁRMESTER A VÁROS HELYZETÉRŐL

A Veresi Krónikában immár hagyományosnak mondható év eleji interjúnkban Pásztor
Béla polgármester urat kértük, hogy ossza meg az olvasókkal a 2017-es fejlesztési ter-
veket és Veresegyház gazdálkodására vonatkozó legfontosabb aktualitásokat.

„A legfontosabb a gazdálkodásban, hogy kiszámítható legyen!”

Fotó: Ruzsovics Dorina
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Önkormányzat

220/2016.(XII.13.) Kt. határozat:
1. A Képviselő-testület hozzájárul, hogy a 4 000 000 000

Ft hosszúlejáratú hitel biztosítékaként az önkor-
mányzat az alábbi tételeket ajánlja fel:
• Jelzálogjog a K&H Bank korábbi kölcsöneinek
biztosítékaként adott 5786/11 hrsz-ú ingatlan vo -
nat kozásában,
• Jelzálogjog a város tulajdonában lévő 130 db la -
kás, (10 épület) és a lakásokhoz kapcsolódó 10 db
hőközpont vonatkozásában, melyek az alábbiak: 

Veresegyház, Kertész utca 1. 5785/139/A/1–14 hrsz-ig 
(13db lakás + hőközpont)

Veresegyház, Kertész utca 3. 5785/140/A/1–14 hrsz-ig 
(13db lakás + hőközpont)

Veresegyház, Kertész utca 5. 5785/141/A/1–14 hrsz-ig 
(13db lakás + hőközpont)

Veresegyház, Kertész utca 7. 5785/143/A/1–14 hrsz-ig 
(13db lakás + hőközpont) 

Veresegyház, Kertész utca 9. 5785/144/A/1–14 hrsz-ig 
(13db lakás + hőközpont)

Veresegyház, Kertész utca 11. 5785/145/A/1–14 hrsz-ig 
(13db lakás + hőközpont)

Veresegyház, Kertész utca 13. 5785/146/A/1–14 hrsz-ig 
(13db lakás + hőközpont)

Veresegyház, Bölcsőde utca 1. 5785/150/A/1–14 hrsz-ig 
(13db lakás + hőközpont)

Veresegyház, Bölcsőde utca 3. 5785/151/A/1–14 hrsz-ig 
(13db lakás + hőközpont)

Veresegyház, Bölcsőde utca 5. 5785/152/A/1–14 hrsz-ig 
(13db lakás + hőközpont)
Követelést terhelő jelzálogjog alapítása a fentiek-
ben felsorolt lakás ingatlanok után beszedett bér-
leti díj 70%-át kitevő részre.

2. A Képviselő-testület felhatalmazza a polgár mes -
tert, a Kormány engedély birtokában, a hitelhez
kapcsolódó biztosítéki szerződések aláírására.

221/2016.(XII.13.) Kt. határozat:
1. A Képviselő-testület a Veresegyházi Medveott-

hon, mint önálló költségvetési intézmény, 2016.
december 31. napjával –  az államháztartásról
szó   ló 2011. évi CXCV. törvény 11.§ (3) bekezdése
alap ján – beolvadással történő megszüntetéséről
dönt, a beolvadással egyidejűleg a Veresegyházi
Medveotthon feladatainak ellátásával 2017. január
1-jétől a GAMESZ-t bízza meg, egyben jóváhagyja
a GAMESZ intézménymódosító alapító okiratát.

2. A Munka törvénykönyve 38.§ (2) bekezdése ér -
tel mében a  GAMESZ legkésőbb a feladatátvételt
megelőző tizenöt nappal az érintett munkaválla -
lókat írásban tájékoztatja: 
a) az átszállás időpontjáról,
b) az átszállás okáról,
c) a munkavállalót érintő jogi, gazdasági és szo-
ciális következményekről, valamint
d) a munkavállalót érintő tervezett intézkedésről.

222/2016.(XII.13.) Kt. határozat:
1. A Képviselő-testület a Misszió Egészségügyi

Központnak 
• 2014. 04. 18-án adott államháztartáson belüli
visszatérítendő támogatás összegéből még fen-
nálló 5 000 000 Ft,
• 2014. 09. 11-én adott 10 000 000 Ft,
• 2015. 12. 11-én adott 10 000 000 Ft,
• 2016. 04. 05-én adott 10 000 000 Ft 
államháztartáson belüli visszatérítendő támoga -
tás visszafizetési határidejét 2017. június 30-ra
mó dosítja. A szerződés egyéb feltételei változat-
lanok maradnak.

2. A Képviselő testület felhatalmazza a polgár mes -
tert a szerződésmódosítások aláírására.

223/2016.(XII.13.) Kt. határozat:
1. A Képviselő-testület a Dunakeszi Tankerületi

Köz ponttal 2017. január 1-i hatállyal vagyon ke ze -
lé si szerződést köt a Nkt. 74.§ (1) bekezdése sze -
rinti – Dunakeszi Tankerületi Központhoz kerülő
– köznevelési intézményei ingyenes vagyon -ke -
ze  lésbe adására az alábbi ingatlanokat illetően az
itt meghatározott – a Dunakeszi Tankerületi Köz -
pontot megillető – vagyonkezelési jog arányainak
figyelembe vételével:

1. 2112 Veresegyház, Mogyoródi utca 5-7.
704622/732802 hányadban hrsz.: 3542/4

2. 2112 Veresegyház, Nap utca 14/A alatti Lisznyay
Szabó Gábor Alapfokú Művészeti Iskola (Zene is -
ko la) épülete 26395/73735 hányadban hrsz.: 1633

3. 2112 Veresegyház, Fő út 77-79. 607207/617989
hányadban hrsz.: 1

2. A Képviselő-testület megbízza és felhatalmazza a
polgármestert a Vagyonkezelési szerződés alá írá -
sá ra.

224/2016.(XII.13.) Kt. határozat:
1. A Képviselő-testület a Dunakeszi Tankerületi

Köz  ponttal  átadás-átvételi megállapodást köt (a
Ve  res egyház Város Önkormányzat által mű köd -
tetett köznevelési intézmény(ek) állami mű köd te -
tés be vételével összefüggő, a feladatellátáshoz
kap csolódó létszámátadásról, valamint a feladat -
ellá táshoz kapcsolódó vagyon, jogok és  köte le -
zett ségek átadás-átvételéről), melyben meg ha -
tároz zák a Dunakeszi Tankerületi Központ in gye -
nes vagyonkezelésébe kerülő ingó és ingatlan va -
gyonelemek körét. 

2. A Képviselő-testület megbízza és felhatalmazza a
polgármestert az 1. pontban rögzített megálla po -
dás aláírására.

225/2016.(XII.13.) Kt. határozat:
1. A Képviselő-testület és a Dunakeszi Tankerületi

Központ további megállapodásban (a Veresegy-
ház Város Önkormányzata által működtetett köz -
ne velési intézmény(ek) állami működtetésbe
vételével összefüggő, a feladatellátáshoz kapcso ló -
dó létszámátadásról, valamint a feladatellátás hoz
kapcsolódó vagyon, jogok és  kötelezettségek
átadás-átvételéről szóló megállapodás és az Nkt.
99/H. § (3) bekezdése alapján kötött vagyon ke ze -
lési szerződés végrehajtására) rögzíti a vagyon -
kezelési szerződésben valamint az átadás átvételi
megállapodásban nem szabályozható, de a költ-
ségek viselése szempontjából jelentős kér dé se ket.

2. A Képviselő-testület megbízza és felhatalmazza a
polgármestert az 1. pontban rögzített megálla po -
dás aláírására. 

226/2016.(XII.13.) Kt. határozat:
1. A Képviselő-testület és a Dunakeszi Tankerületi

Köz pont 2017. január 1. napjától ingyenes ingatlan -
 használati szerződést köt egymással a Veresegy  -
 ház Köves utca 12. alatti (1634 hrsz-ú) in gat lanra.

2. A Képviselő-testület megbízza és felhatalmazza a
Polgármestert a „Versegyház, Köves utca 12. alatti
ingatlanra vonatkozó Ingyenes ingatlanhasználati
szerződés” aláírására.

227/2016.(XII.13.) Kt. határozat:
1. A Képviselő-testület tudomásul veszi, hogy a Váci

Mihály Művelődési Ház és a Dunakeszi Tan ke rü -
le ti Központ ingyenes ingatlanhasználati szer ző -
dést köt, szintén 2017. január 1. napjától a Ve res -
egyház, Köves utca 14. alatti, 1633 hrsz-ú kivett
kultúrház és zeneiskola megnevezésű ingatlan
127,52 négyzetméter területére (a szerződésben
részletezett  helyiségek vonatkozásában) továbbá
a közös helyiségekre. 

2. A Képviselő-testület megbízza a Váci Mihály Mű -
ve lődési Ház vezetőjét, hogy a Veresegyház Köves

utca 14. alatti ingatlan vonatkozásában az In gye -
nes ingatlanhasználati szerződést aláírja, továbbá
felhatalmazza, hogy az ingatlanon fennálló va -
gyon kezelői jog alapján a jelen határozatban sze -
replő  további vagyonkezelési jogok bejegyzé sé -
hez nyilatkozatban járuljon hozzá.

3. A Képviselő-testület megbízza és felhatalmazza
Veresegyház Város Önkormányzatának képvise-
le tében eljáró Dr. Papp Dávid József ügyvédet,
hogy a Váci Mihály Művelődési Ház vezetője fent
hi  vatkozott Nyilatkozatának PMKH Gödöllői Já -
rá si Hivatal Földhivatali Osztályához történő be-
jelentése ügyében járjon el.

228/2016.(XII.13.) Kt. határozat:
1. A Képviselő-testület feltétlen és visszavonhatat-

lan hozzájárulását adja ahhoz, hogy a Dunakeszi
Tankerületi Központ vagyonkezelésébe kerülő in-
gat  lanok vonatkozásában a Dunakeszi Tan ke rü -
leti Központ vagyonkezelői joga az alábbi arány  -
ban bejegyzésre kerüljön:
• Veresegyház belterület 1 hrsz-ú ingatlanon
(2112 Veresegyház, Fő út 77-79.) 607207/617989
hányadban
• Veresegyház belterület 1633 hrsz-ú ingatlanon
(2112 Veresegyház, Nap utca 14/A alatti Zene is -
kola épülete) 26395/73735 hányadban
• Veresegyház belterület 3542/4 hrsz-ú ingat-
lanon (2112 Veresegyház, Mogyoródi utca 5-7.)
704622/732802 hányadban

2. A Képviselő-testület megbízza és felhatalmazza a
Dunakeszi Tankerület Központ képviseletében
eljáró és általa megbízott ügyvédet, hogy a Duna -
keszi Tankerületi Központ vagyonkezelői jogának
PMKH Gödöllői Járási Hivatal Földhivatali Osztá-
lyához történő bejelentése ügyében eljárjon.

229/2016.(XII.13.) Kt. határozat:
1. A Képviselő-testület vagyonkezelői jogot alapít és

feltétlen és visszavonhatatlan hozzájárulását adja,
hogy az ingatlan-nyilvántartásba bejegyzésre
kerüljön a Veresegyház Város Önkormányzat Gaz-
dasági Műszaki Ellátó Szervezet (székhelye: 2112
Veresegyház, Sport u. 4.) javára az alábbi ingat-
lanok, itt feltüntetett vagyonkezelési értékének
arányában:
• Veresegyház belterület 1 hrsz-ú ingatlanon
(2112 Veresegyház, Fő út 77-79.) 10782/617989
hányadban, 
• Veresegyház belterület 1633 hrsz-ú ingatlanon
(2112 Veresegyház, Nap utca 14/A alatti Zeneis -
ko la épülete) 3801/73735 hányadban és a 
• Veresegyház belterület 3542/4 hrsz-ú ingat-
lanon (2112 Veresegyház, Mogyoródi utca 5-7.)
28180/732802  hányadban.

2. A Képviselő-testület megbízza és felhatalmazza
Veresegyház Város Önkormányzatának képvise-
letében eljáró Dr. Papp Dávid József ügyvédet,
hogy a Veresegyház Város Önkormányzata Gaz-
dasági Műszaki Ellátó Szervezet vagyonkezelői
jogának PMKH Gödöllői Járási Hivatal Földhi-
vatali Osztályához történő bejelentése ügyében
járjon el.

230/2016.(XII.13.) Kt. határozat:
1. Veresegyház Város Önkormányzata feltétlen és

visszavonhatatlan hozzájárulását adja ahhoz, hogy
a Veresegyház belterület 1 hrsz-ú és a Veresegyház
belterület 3542/4 hrsz-ú ingatlan tulajdoni lapján
a Fabriczius József Általános Iskola 1/1 hányadú
vagyonkezelői joga (59857/2012.08.08. bejegyző
határozatszámon) és a Veresegyház belterület
1633 hrsz-ú ingatlan tulajdoni lapján a Lisznyay
Szabó Gábor Zeneiskola Alapfokú Mű vé szet ok -
ta tási Intézmény 30196/73735 hányadú,
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(59849/2/2012.08.08. határozatszámon) szereplő
va gyonkezelői joga törlésre kerüljön.

2. A képviselő-testület megbízza és felhatalmazza a
Dunakeszi Tankerület Központ képviseletében
eljáró és által megbízott ügyvédet, hogy PMKH
Gödöllői Járási Hivatal Földhivatali Osztályánál a
fenti földhivatali határozatszámokon feltüntetett
vagyonkezelői jogok törlése ügyében járjon el.

231/2016.(XII.13.) Kt. határozat:
1. A Képviselő-testület a Ceglédi Tankerületi Köz -

pont tal 2017. január 1-i hatállyal vagyonkezelési
szerződést köt a Nkt. 74.§ (1) bekezdése szerinti
köznevelési intézmény (Pedagógiai Szakszolgá -
lat) ingyenes vagyonkezelésbe adására az alábbi
ingatlant illetően az itt meghatározott – a Ceglédi
Tankerületi Központot megillető – vagyonkezelési
jog arányának figyelembe vételével: 2112 Veres-
egyház,  Kálvin utca 6. 1/1 hányadban 1530 hrsz.

2. A képviselő-testület megbízza és felhatalmazza a pol-
gármestert a Vagyonkezelési szerződés alá írá sára.

232/2016.(XII.13.) Kt. határozat:
1. A Képviselő-testület a Ceglédi Tankerületi Központ-

 tal  átadás-átvételi megállapodást köt (a Veres  egy-
ház Város Önkormányzat által működtetett köz  -
  ne velési intézmény(ek) állami működtetésbe vé  te -
lével összefüggő, a feladatellátáshoz kapcsolódó
létszámátadásról, valamint a feladatellátáshoz kap-
csolódó vagyon, jogok és  kötelezettségek áta  dás-
átvételéről), melyben meghatározzák a Ceglédi
Tankerületi Központ ingyenes vagyonkezelésébe
kerülő ingó és ingatlan vagyonelemek körét. 

2. A Képviselő-testület megbízza és felhatalmazza a
polgármestert az 1. pontban rögzített megálla po -
dás aláírására.

233/2016.(XII.13.) Kt. határozat:
1. A Képviselő-testület és a Ceglédi Tankerületi Köz -

pont további – külön íven szövegezett – megálla -
po dásban (a Veresegyház Város Önkor mányzata
által működtetett köznevelési intézmény(ek) álla -
mi működtetésbe vételével összefüggő, a feladat -
ellátáshoz kapcsolódó létszámátadásról, valamint
a feladatellátáshoz kapcsolódó vagyon, jogok és
kötelezettségek átadás-átvételéről szóló megál-
lapodás és az Nkt. 99/H. § (3) bekezdése alapján
kötött vagyonkezelési szerződés végrehaj  tására)
rögzíti a vagyonkezelési szerződésben valamint az
átadás átvételi megállapodásban nem szabályoz -
ha tó, de a költségek viselése szempontjából je -
lentős kérdéseket.

2. A Képviselő-testület megbízza és felhatalmazza a
polgármestert az 1. pontban rögzített megálla -
podás aláírására. 

234/2016.(XII.13.) Kt. határozat:
1. A Képviselő-testület feltétlen és visszavonhatat-

lan hozzájárulását adja ahhoz, hogy a Ceglédi
Tan kerületi Központ vagyonkezelésébe kerülő in-
gatlan vonatkozásában a Ceglédi Tankerületi
Központ vagyonkezelői joga az alábbi arányban
bejegyzésre kerüljön:
Veresegyház belterület 1530 hrsz-ú ingatlanon
(2112 Veresegyház, Kálvin utca 6.) 1/1 hányadban.

2. A Képviselő-testület megbízza és felhatalmazza a
Ceglédi Tankerületi Központ képviseletében el já -
ró és általa megbízott ügyvédet, hogy a Ceglédi
Tan  ke rületi Központ vagyonkezelői jogának
PMKH Gödöllői Járási Hivatal Földhivatali Osztá-
lyához történő bejelentése ügyében eljárjon.

235/2016.(XII.13.) Kt. határozat:
A Képviselő-testület a 2017. évi belső ellenőrzési
munkatervet elfogadja.

236/2016.(XII.13.) Kt. határozat:
A Képviselő-testület hozzájárul a Veresegyház bel-

 terület, 1797 és 1798 hrsz-ú ingatlanok tulajdonjogá-
nak rendezéséhez oly módon, hogy a tör vé nyes ö rö -
kö sök földhivatali nyilvántartásban történő át ve  ze-  
 té sét követően, Önkormányzatunk megvásárolja fenti
ingatlanokat adásvételi szer ző dés keretében, 10 000
Ft/m2 vételáron. A teljes vételár kifizetése – minden
egyéb feltétel teljesülése esetén – az Önkormányzat
2017. évi költségvetés terhére történik.

237/2016.(XII.13.) Kt. határozat:
1. A Képviselő-testület a Veresegyház belterület 691

hrsz-ú (természetben: Veresegyház, Ráday utca
36/A szám alatti) ingatlan 1/2 tulajdoni részének
térítésmentes önkormányzati tulajdonba adásáról
szóló 1042/2011. (III.10.) számú Kormányha tá ro zat-
 ban foglaltakat tudomásul vette, a részére té rí tés-
 mentesen átadott 1/2 ingatlanhányadot elfogadta.

2. A Képviselő-testület a Veresegyház 691 hrsz-ú in-
gatlan 1/2 tulajdoni részének térítésmentes önkor-
mányzati tulajdonba adásáról szóló, 2011. május
20-án aláírt „Megállapodás”-ban vállalt kötelezett -
ségének megfelelően nyilatkozik:
• az ingatlan birtokbaadásáról szóló jegyző könyv -
ben foglaltaknak megfelelően a szükséges havária
intézkedéseket már 2011-ben megtettük, az élet ve -
szé lyes állapotban lévő, elhanyagolt épület bontása
és az ingatlan területén illegálisan elhelyezett hul-
ladék elszállítása megtörtént, illetve folyamatosan
megtörténik;
• a szomszédos ingatlant veszélyeztető kiszáradt fa
kivágása megtörtént.

238/2016.(XII.13.) Kt. határozat:
A Képviselő-testület hozzájárul a Veresegyház bel-
terület 5784/11 hrsz-ú (természetben: Veresegyház,
Sportföld utca 5784/11 hrsz alatti) ingatlant terhelő,
a tulajdoni lap III. részében 1998.01.14-én bejegyzett
„Építési tilalom” törléséhez.

239/2016.(XII.13.) Kt. határozat:
A Képviselő-testület hozzájárul „településfejlesztési cél-
lal” – a tervezett elkerülő út mellett véderdő tele pí tése
céljából – a Veresegyház külterület, 065/178 hrsz-ú,
gyümölcsös művelési ágú ingatlan meg vásár lásá hoz
Blagdan Katalin Máriától 300 Ft/m2, összesen 87 600
Ft vételáron. A vételár fedezetét a 2016. évi tartalékkeret
biztosítja.

240/2016.(XII.13.) Kt. határozat:
A Képviselő-testület hozzájárul „településfejlesztési
céllal (tervezett elkerülő út mellett később kialakítható
iparterület részére szükséges terület biztosítása cél já -
ból)” – a Veresegyház külterület, 043/24 hrsz-ú, szán -
tó, nádas művelési ágú ingatlan 648/81480 és
198/81480 tulajdoni hányadainak (1367 m2) meg vá -
sár   lásához Tamás Vendeltől 300 Ft/m2, 410 100 Ft vé -
tel áron. A vételár kifizetése a 2016. évi tartalékkeret
terhére történik meg.

241/2016.(XII.13.) Kt. határozat:
A Képviselő-testület tudomásul veszi a 2016. évről
szóló ingatlanforgalmazási beszámolót.

242/2016.(XII.13.) Kt. határozat:
A Képviselő-testület a „Csapadékcsatorna építése a Ve -
res egyház Erkel Ferenc utcában I. ütem” tárgyú a Kbt.
115. §-a szerinti nemzeti nyílt közbeszerzési eljárásban: 
1. A Polgármester utólagos tájékoztatását a köz be -

szer zési eljárás megindításáról elfogadja.
2. A Blogék Kft., a NO-LA Bt., a B és M Építő Bt. és

a Zo  land ’99 Kft.  ajánlatát egyaránt érvényesnek,
a lefolytatott közbeszerzési eljárást eredmé nyes -
nek nyilvánítja.

3. Az eljárás nyertesének a legjobb ár-érték arányt
megjelenítő, a részszempontok értékelése alapján
a legmagasabb 1000 pontszámot elérő ajánlatot
benyújtó Blogék Kft. ajánlattevő ajánlatát hirdeti
ki bruttó  37 478 081 Ft ajánlati árral. 

243/2016.(XII.13.) Kt. határozat:
A Képviselő-testület 2016. december 31-én az alábbi
városi kitüntetéseket adományozza:
Pro Urbe Díj odaítélésére: Zimmerné Sándor Ibolya
nyugalmazott igazga tó helyettes; Szilvási Sándor
nyugalmazott igazgatóhelyettes; Nagy László épí tész;
Dr. Zongor Gábor nyugalmazott főtitkár (TÖOSZ)
Vankó István Kisközösség Létrehozásáért Díj oda íté -
lésére: Németh Györgyi kuratóriumi elnök (Fabriczi -
us Alapítvány); Czeller Boldizsárné nyugdíjasklub
vezető
Bellai János Testnevelés és Sport Díj odaítélésére:
Kunya Noel hatszoros világkupa győztes kick-boksz
sportoló ; Erdiczky Krisztina kosárlabda edző; Pin-
térné Gazdag Anett aikido edző; Némethné Kovács
Rozália kettlebell sportoló

244/2016.(XII.19.) Kt. határozat:
A  Képviselő-testület a Fabriczius Alapítvány (székhe-
lye: 2112 Veresegyház, Fő út 77-79.) számára biztosít
231 000 Ft-ot a Fabriczius József Általános Iskola
könyvtárában szükséges könyv, kiadvány, CD beszer -
zésekre, valamint 838 500 Ft-ot a Fabriczius József Ál-
ta lános Iskola  „Mézesvölgyi” iskolaépületének (Mo -
 gyo  ródi út 5-7.) tornatermében lévő labdaháló felújí tá -
sára, bővítésére és az ott használt további sportfelsze -
relések felújítására illetve pótlására a Művelődési, If -
jú sági, Informatikai és Sport Bizottság 2016. évre
meghatározott keretéből fel nem használt  maradvány
terhére. A Fabriczius Alapítvány a támogatás össze gé -
vel 2017. január 31-ig köteles elszámolni.

245/2016.(XII.19.) Kt. határozat:
A Képviselő-testület Veresegyház Város Integrált
Településfejlesztési Stratégiáját elfogadja.

246/2016.(XII.19.) Kt. határozat:
A Képviselő-testület Veresegyház Local Agenda 21.
– Fenntartható Fejlődés Programját elfogadja.

247/2016.(XII.19.) Kt. határozat:
Elektromos töltőállomások létesítése – „Jedlik Ányos
Terv” Elektromos töltőállomás alprogram helyi ön -
kormányzatok részére – a Képviselő-testület hozzá -
járul a pályázat beadásához, és a szükséges önerőt
biztosítja az alábbiak szerint:
1. A projekt megnevezése: Elektromos töltő állo -

mások létesítése
2. A pályázat megvalósítási helyszíne: Veresegyház,

Medveotthon parkolója és a Városháza épületével
szemben, a benzinkút melletti terület

3. A beruházás megvalósítási helyszínének helyraj  -
 zi száma: Veresegyház külterület 038/3 és Veres-
egyház belte rü let 1521/3.

4. A pályázati konstrukció: „Jedlik Ányos Terv”
Elektromos töltőállomás alprogram helyi önkor-
mány zatok részére

5. A tervezett beruházás teljes beruházási költsége:
bruttó 5 976 000 Ft 

6. A tervezett beruházásnak a támogatás szempont -
jából elismerhető bekerülési költsége: bruttó
5 976 000 Ft 

7. Az önkormányzati saját erő számszerű összege
és forrása: az önerő bruttó 300 000 Ft, amely
összeget Veresegyház Város Önkormányzata
2017. évi költségvetés terhére biztosít.

8. Az elnyerhető támogatási összeg: bruttó 5 676 000 Ft
9. A Képviselő-testület a 300 000 Ft. önrészt a 2017.

évi költségvetés terhére biztosítja.
10. A Képviselő-testület felhatalmazza a polgár mes -

tert és a jegyzőt, hogy a pályázatot aláírják. 

248/2016.(XII.19.) Kt. határozat:
A Képviselő-testület hozzájárul az újonnan kiala -
kuló Veresegyház belterület 58 hrsz-ú, 10 125 m2 te -
rületnagyságú ingatlan értékesítéséhez a Váci Egy-
 ház megye részére összesen 162 000 000 Ft vétel á ron.
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Városfejlesztés

MEGÚJUL AZ ÁRPÁD UTCA

Már januárban elindul az az építkezés,
aminek eredményeképpen teljesen meg -
újul az Árpád utcának az Orgona utcától az
ivacsi aluljáróig tartó, 420 méteres sza-
kasza. Az Árpád utca jelenleg fontos köz -
lekedési útvonala a városnak, ugyanis
nem  csak a Tópart és Ivacs lakóinak kedvelt
összekötő útja a Fő út felé, hanem jórészt itt
bonyolódik a Szada felől érkező és a Med-
veotthon irányába tartó turistaforgalom is,
miközben még két vasútállomást is össze -
köt. A most induló útépítés keretében a régi
úttest felújításán túl, az eddig szűknek bi-
zonyuló utca hat méter szélesre bővül és a
tervek szerint az Ivacs felé haladó jobb
oldalon 2,7 méter széles járdát is kap.

•

ÚJ PARKOLÓHELYEK
AZ IVACS VASÚTÁLLOMÁSNÁL

Az Árpád utcai beruházáshoz kapcsolódó
fejlesztés kívánja megoldani Ivacs vasútál-
lomásnál a parkolási gondokat. Az új és
megbízhatóbb vonatok üzembe állításával
ugyanis jelentősen megnőtt a vasútállo -
máshoz érkező, és ott az autót lerakó utas-

forgalom is. Így az eddigi parkolók is
szűkössé váltak, amit mi sem bizonyít job-
ban, mint a tóparton és a füves szabad
területeken rendezetlenül naponta parkoló
autók sokasága. Ezen az állapoton kíván
változtatni az önkormányzat új parkolóhe-
lyek építésével. Egészen a patakig bővül a
jelenlegi parkoló, illetve a vasúti aluljáró
előtt, az út mindkét oldalán új parkolóhe-
lyek létesülnek.

A fejlesztések hatására a jelenlegi par koló -
kapacitás a duplájára fog nőni.
Az Árpád utcai útfejlesztés és az ivacsi par -
kolófejlesztés önkormányzati forrásból va -
lósul meg.

•

KALANDPARK
A MEDVEOTTHONBAN

Közönségvonzó attrakcióval bővül a Med-
veotthon kínálata. A bejárat előtti, jobb
oldali, erdős terület kitisztításra kerül, az
önkormányzat a területet feltölti és lehajtó
rámpával látja el, majd egyik részén ka-
landpark létesül. A kettő könnyebb fo ko -
zatú (ifjúsági) és egy gyerekpályával meg -
nyíló parkban egy vállalkozás 8 millió
forintos beruházással építi ki a pályákat és
fizet majd bérleti díjat az önkormányzat-
nak.
Ezen túl a fogadó épülettel (pénztár), ivó -
kúttal és árammal is közművesített kaland -
park bevételéből is 50 %-ban részesül majd
az önkormányzat a minden érintett fél ré -
szére előnyös megállapodásoknak köszön -
hetően. Amennyiben pedig a jövő ben a
re mélt népszerűségre tesz szert a park, ak -
kor elkerülhetetlen lesz a felnőtt pá lyákkal
történő fejlesztés.

BERUHÁZÁSI HÍREK

Új parkolóhelyek lesznek az Ivacson

MEGÚJULÓ ÁRPÁD UTCA,
ÚJ PARKOLÓHELYEK IVACSON ÉS KALANDPARK

Bár a tél nem „csúcsszezon” építkezési szempontból, mégis izgalmas híreket tudtunk meg CSERHÁTI FERENC alpol gár -
mestertől és GYÖNGYÖSSY KÁLMÁN műszaki osztályvezetőtől Veresegyház aktuális fejlesztéseiről.

Az Árpád utca építkezésre előkészítve Fotó: Fári Fanni

Fotó: Fári Fanni
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Városfejlesztés

ÉPÜL AZ ÁLOMHEGYI-TÓ

Idén fontos szakaszába érkezhet a fel töl -
tés alatt álló Álomhegyi-tó kialakítása is.
A maj dan a vízi sportok otthonának ter-
vezett negyedik veresegyházi tónál a gát -
erősítés a kö vetkező lépés. A gát víz fe lő li
oldalán 2x2 méteres sáv lesz döngölt
agyaggal meg erő sítve közel 1,5 millió fo -
rintos beruházással. A teljes gátrendszer
kiépítése több mint 100 millió forintba
kerül, ehhez jön még az a költség, amibe
a föld kiemelése kerül a majdani tó me -
derből.
A téli időszakra most nagy részt le en ge -
dett tározó igazi feltöltése ezt kö ve tően
indulhat meg, hogy végül a kö vet kező
évekre elérje a 13-16 hektáros víz  felületű
és 4 méteres mélységű méretét.

TERVEK ÉS PÁLYÁZATOK

Elkészültek a tervek a régi katolikus temp -
lom, a Szent Erzsébet templom belső te ré -
nek felújítására. Mint arról korábbi szá -
munkban beszámoltunk, határon átnyúló
uniós pályázaton vár támogatást az önkor-
mányzat a jelenleg 150 millió forintra be -
csült felújítás megkezdésére.
Szintén kész vannak az Idősek Otthona
konyhájának a felújítási tervei. 73 millió fo -
rintból fog a mai kor minden elvárásának
megfelelő új konyha létesülni az intéz -
mény  ben.
Jó hír, hogy az ovi-foci pályázaton nyert
Veresegyház. Így 2017 őszére a Széchenyi
téri és a Csonkási óvoda is egy, a testne ve -
lés más céljaira is használható, kisméretű
focipályával bővülhet.              KOVÁCS PÉTER

Kalandparkká váló erdő a Medveothonnál

Épül az Álomhegyi-tó Fotó: Fári Fanni

Fotó: Fári Fanni

December 18-án került sor a „Virágos,
tiszta Veresegyházért” mozgalom „Virá-
gos, tiszta porta 2016” díjkiosztó ün-
nepségére. Köszöntőjében Pásztor Béla
polgármester úr kiemelte, hogy egy vá -
ros szépsége, élhetősége nem első sor -
ban a közterületek díszítettségén múlik,
hanem azon, hogy a benne élők meny -
nyi re tartják szépen, virágosan saját há -
zu kat, portájukat, előterüket. Mint
mond  ta, Veresegyház ezen  a téren is jól
élhető városnak számít, ahol jól érzik
magukat az idelátogatók is, mert tiszta,
rendezett környezetet találnak, köszön -
hetően a város lakóinak. Évről évre nő a
díjazottak száma is a mozgalomban,
ami azt jelzi, hogy egyre többen érzik
fon tosnak ezt a célt. 2016-ban összesen
1500 elismerésre méltó porta került
kiválasztásra, ebből 272 új díjazott volt,
akik az Emléklap mellé a művészi kivi -
telezésű kerámiadíszt is átvehették.

Virágos,

tiszta porta 2016
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Évzáró

Zimmerné Sándor Ibolya
nyugalmazott igazgatóhelyettes

(Pro Urbe Díj)

AZ ÉV VÉGI ÜNNEPSÉG KITÜNTETETTJEI
A hagyományoknak megfelelően az év utolsó napján tartotta meg városunk az óévet búcsúztató rendezvényét.

A műsorban fellépett a tanári vonósnégyes (Neczné Alapi Katalin, Zaán András a veresegyházi Zeneiskolából és
Dezső Piroska, Juniki Szpartakusz a gödöllői Zeneiskolából), Zorgel Enikő (vers), Szakcsi Lakatos Béla (zongora),
Tóth Simon (harsona) Horváth Ferenc (vers) és a népzenét játszó Piros Hetes Együttes. Ünnepi köszöntőjében

Pásztor Béla polgármester úr ismertette a 2016-os év legfontosabb pénzügyi és fejlesztési adatait,
majd az immáron 19700 lakost számláló Veresegyház 2017-es beruházási tervei közül kiemelte

a katolikus gimnázium építését és a fürdőfejlesztést. Ezt követően került sor a városi kitüntetések átadására.
Ez évben külön elismerésben részesültek a Szentlélek Templom építésében közreműködők is.

Németh Györgyi
kuratóriumi elnök (Fabriczius Alapítvány)

(Vankó István Kisközösség Létrehozásáért Díj)

Czeller Boldizsárné
klubvezető

(Vankó István Kisközösség Létrehozásáért Díj)

Erdiczky Krisztina
edző

(Bellai János Testnevelési és Sport Díj)

Kunya Noel
kick-box sportoló

(Bellai János Testnevelési és Sport Díj)

Némethné Kovács Rozália
giri (kettlebell) sportoló

(Bellai János Testnevelési és Sport Díj)

Pintérné Gazdag Anett
edző

(Bellai János Testnevelési és Sport Díj)

Szilvási Sándor
nyugalmazott igazgatóhelyettes

(Pro Urbe Díj)

Nagy László
építészmérnök
(Pro Urbe Díj)

Dr. Zongor Gábor nyugalmazott főtitkár (TÖOSZ) Pro Urbe Díját egy későbbi időpontban veszi át.
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2016. december 31.

ELISMERÉSEK A SZENTLÉLEK TEMPLOM ÉPÍTÉSE KAPCSÁN

KIVITELEZŐK:
Peresztegi Imre
Sulák László
Fekete Tamás
Kromer Zoltán
Gerencsér László
Sztankov Attila
Borbély Csaba
Sárik György
Csíky Gábor

Víg Zoltán
Donáczi Péter
Falusi László
Gál Melinda
Mantuanó Tamás
Rosza Csaba
Tóth Zoltán
Dr. Varga Gabriella
Varga Mihály
Cserháti Ferenc

Jáger Ágnes
Gyöngyössy Kálmán
Gergely Lajos

MŰVÉSZEK:
Agárdi Kovács Attila
Békés Balázs
Békési Imre
Böjte Horváth István
Gál Lehel

Gombos Miklós
Ilés-Muszka Rudolf
Joó Zoltán
Kisák Péter
Konkoly György
Kun Éva
Lakiné Herczeg Ágnes
Majoros Bertalan
Megyeri László
Módy Péter

Nagy László
Shütz Zoltán
Veress Enéh
Zsigmond Ágnes

SZERVEZŐK:
Császár Ottó
Fendler Oszkár
Török Ádámné
Kisné Takács Ildikó

Dr. Beer Miklós püspök úr adta át a Ferenc pápa
áldását tolmácsoló okleveleket

Molnár Zsolt  plébánosnak és Nagy László építésznek

A Szentlélek Templom építéséért elismerésben részesültek:

Köszönetnyílvánításban részesült
Dr. Beer Miklós, a Váci Egyházmegye püspöke

és Molnár Zsolt, Veresegyház plébánosa
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SÉRELMEK A PSZICHIÁTRIÁN
Ha családtagja, barátja, ismerőse, hozzátartozója

jogait megsértették a pszichiátrián,
jelezze panaszát az alábbi elérhetőségeken.

Alapítványunk 20 éve biztosít ingyenes
jogsegélyszolgálatot azok számára,

akiket sérelem ért a pszichiátriai kezelésük során.

Állampolgári Bizottság az Emberi Jogokért Alapítvány
Cím: 1461 Budapest, Pf.: 182.

Telefon: 06 (1) 342 6355, 06 70 330 5384
E-mail: panasz@cchr.hu • www.emberijogok.hu

Minden információt bizalmasan kezelünk!
***  

PSZICHIÁTRIAI SZEREK
VISELKEDÉSI PROBLÉMÁKRA?

Ha gyermeke „tanulási problémára” vagy
„viselkedési rendellenesség” miatt pszichiátriai
szereket szed, és úgy érzi, hogy a gyermek ál-

lapota semmit sem változott vagy rosszabbodott
emiatt, keresse az

Állampolgári Bizottság az Emberi Jogokért Alapítványt.
Az alapítványtól ingyenes tájékoztató kiadvány is

kérhető a hiperaktivitás témájában.
Cím: 1461 Budapest, Pf.: 182.

Telefon: 06 (1) 342 6355, 06 70 330 5384
E-mail: info@cchr.hu •  www.emberijogok.hu
Minden információt bizalmasan kezelünk!

VERESEGYHÁZI KISTÉRSÉG ÖNKORMÁNYZATAINAK
TÖBBCÉLÚ TÁRSULÁSA

a „Közalkalmazottak jogállásáról szóló” 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. § alapján 

PÁLYÁZATOT HIRDET

ESÉLY Szociális Alapellátási Központ
ESÉLY Szociális Alapellátási Központ

INTÉZMÉNYVEZETŐJE
(magasabb vezető) munkakör betöltésére.

•
A KÖZALKALMAZOTTI JOGVISZONY IDŐTARTAMA:

határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony 

FOGLALKOZTATÁS JELLEGE: Teljes munkaidő 

A VEZETŐI MEGBÍZÁS IDŐTARTAMA: A vezetői megbízás határozott időre, 5 évig szól. 

A MUNKAVÉGZÉS HELYE: Pest megye, 2113 Erdőkertes, Fő út 51. 

A MUNKAKÖRBE TARTOZÓ, ILLETVE A VEZETŐI MEGBÍZÁSSAL JÁRÓ LÉNYEGES FELADATOK:
Az intézmény szakmai és gazdasági vezetése; munkáltatói jogok gyakorlása;

intézmény képviselete, menedzselése; pályázatok írása; támogató kapcsolatok
koordinálása 

ILLETMÉNY ÉS JUTTATÁSOK:
Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a „Közalkalmazottak jogállásáról

szóló” 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók. 
•                        

PÁLYÁZATI FELTÉTELEK:
• Főiskola, 1/2000. (I.07.) SZCSM rendelet 3. számú melléklete és az 1/1998. (IV.30.)

NM rendelet 2. számú melléklete szerinti szakirányú végzettség; szociális szak -
vizsga, 

• A szociális ellátás és a gyermekvédelem területén szerzett legalább 5 éves szakmai
gyakorlat – Legalább 5 év feletti vezetői tapasztalat, 

• Felhasználói szintű MS Office (irodai alkalmazások), 
• B kategóriás jogosítvány, 
• Vagyonnyilatkozat tételi eljárás lefolytatása,
• magyar állampolgárság, cselekvőképesség, büntetlen előélet, saját gépjármű 

A PÁLYÁZAT ELBÍRÁLÁSÁNÁL ELŐNYT JELENT:
• Önkormányzati társulás keretében történő feladatellátásban való tapasztalat.

Legalább 5 év feletti vezetői tapasztalat, 
• Helyi kötödés, helyismeret, az ellátási terület szociális helyzetének ismerete,

szervezői tapasztalat. 

ELVÁRT KOMPETENCIÁK: 
• Magas szintű empátia, kiváló szervezői képesség, határozott fellépés 

A PÁLYÁZAT RÉSZEKÉNT BENYÚJTANDÓ IRATOK, IGAZOLÁSOK:
• Részletes szakmai önéletrajz, az intézmény vezetésére vonatkozó program,

szakmai helyzetelemzésre épülő fejlesztési elképzelések, képesítést igazoló
okiratok másolata, 3 hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány,
nyilatkozat arról, hogy a pályázó pályázati anyagában foglalt személyes adatainak
a pályázati eljárással összefüggésben szükséges kezeléséhez hozzájárul. 

A MUNKAKÖR BETÖLTHETŐSÉGÉNEK IDŐPONTJA:
A munkakör legkorábban 2017. február 19. napjától tölthető be. 

A PÁLYÁZAT BENYÚJTÁSÁNAK HATÁRIDEJE: 2017. január 30.
• 

A PÁLYÁZATOK BENYÚJTÁSÁNAK MÓDJA: 
• Postai úton, a pályázatnak a Veresegyházi Kistérség Önkormányzatainak

Több célú Társulása címére történő megküldésével (2112 Veresegyház, Fő út 35.).
Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító
számot: 84/2016, valamint a munkakör megnevezését: INTÉZMÉNYVEZETŐ. 

• Elektronikus úton Sipos Zsuzsanna részére a sipos.zsuzsi@veresegyhaz.hu
e-mail címen keresztül 

• Személyesen: Sipos Zsuzsanna, Pest megye, 2112 Veresegyház, Fő út 35. 

A PÁLYÁZAT ELBÍRÁLÁSÁNAK MÓDJA, RENDJE:
A pályázatok elbírálásáról a Veresegyházi Kistérség Önkormányzatainak

Többcélú Társulása Társulási Tanácsa dönt. 

A PÁLYÁZAT ELBÍRÁLÁSÁNAK HATÁRIDEJE: 2017. február 17. 

A PÁLYÁZATI KIÍRÁS TOVÁBBI KÖZZÉTÉTELÉNEK HELYE, IDEJE: 
www.veresegyhaz.hu – 2017. január 9.

Veresi Krónika – 2017. január 13.

ÁLLÁS PÁLYÁZAT
Tisztelt Veresegyházi Lakosok!

Kedves Ügyfelünk!

A kommunális, szelektív és zöldhulla dék gyűjtési na po -
kat az alább feltünte tett gyűjtési naptárban tudják fi-
gyelem  mel követni.

A szelektív gyűjtéshez a részletes utcalista
megtalálható itt:

www.zoldhid.hu/nkft/Veresegyhaz/

TOVÁBBI INFORMÁCIÓK:
www.zoldhid.hu • ugyfélszolgalat@zoldhid.hu

facebook.com/www.zoldhid.hu
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Meghívó 
 
 

SSSzzzeeerrreeettteeetttttteeelll   mmmeeeggghhhííívvvjjjuuukkk   ÖÖÖnnnttt   ééésss   KKKeeedddvvveeesss   CCCsssaaalllááádddjjjáááttt      
az Ezerkincs Egyesület szervezésében megrendezésre kerül  

               

EEEzzzeeerrrkkkiiinnncccsss   GGGááálllaaa   EEEssstttrrreee   
2017. február 25-én, szombaton 

18.00 órától 
 

                          AAAzzz   eeesssttt   ppprrrooogggrrraaammmjjjaaa:::   
 
 

 18.00  Kapunyitás, vendégek fogadása, üdvözl  ital 
       19.00  Ünnepi köszönt   
       19.30  Menüválasztásos 2 fogásos vacsora  
 

       20.30  Az Ezerkincs Tánccsoport Ünnepi Gálam sora 
             Zenefergeteg, 

                  megnemállunktánc,   
                            mindenkinyertombola,            

                                                  és jó hangulat hajnalig… 
                                                HHHeeelllyyyssszzzííínnn:::   

VVVáááccciii   MMMiiihhhááálllyyy   MMM vvveeelll dddééésssiii   HHHááázzz,,,   VVVeeerrreeessseeegggyyyhhhááázzz,,,   KKKööövvveeesss   uuu   111444...   
 

Az Est belép díja: 4900 Ft 
 

           _ 

  MEGJELENÉS ALKALOMHOZ ILL  ÖLTÖZETBEN: 
                       Öltöny, nagyestélyi, koktélruha. 

FFFoootttóóósssaaarrroookkk:::   ööörrrööökkk   eeemmmlllééékkk   aaazzzooonnnnnnaaalll      
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 Belép k el vételben: Ezerkincs Életmód Centrum, Veresegyház, F  út 59. 

 Tel.: 06 70 370 14 60,  e-mail:ezerkincs@gmail.com,  www.ezerkincs.hu 

A Fúvószenekar 1999-ben alakult Balogh Ferenc karnagy vezetésével.
A városi rendezvényeken való szereplés volt az elsődleges cél az együttes létrejöt-
te kor. Sok meghívást kaptak és kapnak ma is az országhatáron belül és azon túl is.

2003-ban ötnapos turnén vettek részt Németországban, 2005-ben több erdélyi
városban szerepeltek nagy sikerrel. Felléptek Székesfehérváron, Budapesten,
Pozsonyban, valamint a kistérség településein. Több ízben vállaltak fellépést
Szlovákiában a Felvidék településein, így Csatán, Sárón, vagy az ipolybalogi

Szent Korona Ünnepségeken.
2009. február 28-án nagyszabású koncerttel ünnepelte 10 éves fennállását

a fúvós zenekar. Ebből az alkalomból kitüntetésben is részesültek.
A zenekar jelenlegi karnagya Szellinger Tamás, segítője Ella Attila karmester.

A ZENEKARI LÉTSZÁM BŐVÍTÉSE CÉLJÁBÓL TAGTOBORZÁST TARTUNK
a veresegyházi Innovációs Központban (Veresegyház, Fő út 45-47) található

próbateremben vasárnapi napokon délután 17 órától,
ahová várunk minden érdeklődőt, aki műveli és szereti a zenét.

2012. évtől az alapítvány jogosult az adó 1%-ának gyűjtésére.
Az alapítvány adószáma: 18724817-1-13

Köszönjük, hogy támogatják a fúvószenekari alapítványt!

TAGTOBORZÓ

 

 
-47.  

-  
(  

 
- 17 -ig  
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Január 1-jétől csökken a legfontosabb élel -
mi  szerek áfája, sertéshús után januártól
csök  ken a friss tej, a tojás, a baromfihús á -
fája is. Tovább nő a kétgyermekesek csa lá -
di adókedvezménye, 2016-2019 között négy
lépcsőben megduplázódik havi 40 ezer fo -
rint ra. 2017. január elsejétől az eme lés má-
sodik ütemeként havi 30 ezer forint lesz. 

Az EU-ban nálunk lett a legalacsonyabb
tár sasági adó, csökkennek a munkáltatókat
terhelő adók, jelentősen nőtt a minimálbér
és a szakmunkás minimálbér, nő a nyugdíj
és folytatódnak a béremelések a köz szfé -
rában is. A rendszerváltás óta soha annyi
tá mogatás nem jutott még az otthonterem -
tésre, az ingyenes gyermekétkeztetésre és
ingyenes tankönyvellátásra, mint 2017-ben
fog. Olcsóbb lesz az internetszolgáltatás is,
melynek áfája 27-ről 18%-ra csökken. 

A kormány célja az, hogy a magyarok
fizes sék Európában a legalacsonyabb sze -
mél yi jövedelemadót, ezért a 15%-os szja-
kulcs marad 2017-ben is, melynek be val-
lása to vább egyszerűsödik: aki március 15-
ig kéri, annak a szja-bevallását az adó ha -
tóság ké szíti el. 

A katonák, rendőrök, vagyis a rend-
védelmi dolgozók béremelése is folytatódik
2017-ben. A tavalyi 30%-os és az idei 5%-os
bér  eme lés után 2017-ben és 2018-ban újabb
5-5%-os béremelés következik. Össze sen át-
lagosan 50%-os béremelés valósul meg. 

Újabb 12%-kal nő az egészségügyi szak-
dolgozók, vagyis a kórházi ápolók bére és
nő a szakorvosok és rezidensek bére is. 

A pedagógusok béremelési programja
idén az ötödik évéhez ér. 2013-2017 között
össze sen átlagosan 50%-kal emelkedik.

Folytatódik a felsőoktatási, a szociális, a
kul turális, megyei kormányhivatali dolgo-
zók béremelése is. 

A nyugdíjasok 2017-ben is számíthatnak
a kormányra. Az elmúlt években a nyugdí-
jak átlagosan több mint 21%-kal nőttek, és
a tartósan alacsony inflációnak köszön he -
tően a vásárlóerejük 8,6 százalékkal javult
– ez több mint egy havi nyugdíj összege.

Ahogy ez a sok béremelés is jelzi, Ma -
gyar ország erősödik, egyre több ember fog
tudni előrébb jutni és egyre több béreme -
lést tud kitermelni a gazdasági növekedés.
Ebben a munkában számítok Önökre idén
is, egyben sikeres és boldog új esztendőt
kívánok mindenkinek!

TUZSON BENCE

ORSZÁGGYŰLÉSI KÉPVISELŐ

A KORMÁNY 2017-BEN FOLYTATJA
AZ ADÓCSÖKKENTÉSEKET ÉS A BÉREMELÉSEKET

2016 az adócsökkentés és az otthonteremtés éve volt. Magyarország erősödik, és a kormány azt sze -
ret né, hogy ennek hatását érezzék az emberek a saját életükben is. 2017-ben is a cél az, hogy több pénz
maradhasson a családoknál.TUZSON BENCE

Az év végi ünnepi készülődés közepette, december 19-én városunk
Csiribiri Játék- és Gyerekmúzeumának jövőképében is ünnepi ponthoz
érkeztünk: a Budapesti Műszaki Egyetem Középülettervezési Tan-
székével (melynek vezetője, Balázs Mihály is megtisztelte jelenlétével
a rendezvényt) korábban kötött együttműködés eredményeképpen be-
mutatásra került a tervezett múzeum programterve. Három tehetséges
építészhallgató, Nagy Mercédesz Erika, Kiss Flóra és Szloboda Gergő
több mint egy esztendőn át dolgozott ezen a különleges feladaton és
egy átgondolt, friss szellemiségű tervet mutatott be nekünk. Világszín-
vo nalú – mondták többen a közönség soraiban. A szép számú érdek lő -
dő nek lehetősége nyílt kérdezni is. Az előadóktól többek között a Mú -
zeum leendő könyvtára és a városi könyvtár, illetve a Csiribiri és a Med-
ve otthon közötti együttműködés lehetőségeire voltak kíváncsiak. Ki -
derült, a tervezet nyitott ilyen irányú fejlesztésekre is.

A szigorú mérnöki rajzokat látványképeiben a laikus számára ér zé -
kelhetővé emelő terv immár alkalmas arra, hogy konkrét projekt legyen
belőle és a megvalósításhoz céltámogatási forrásokra pályázzunk vele.
S ha ebben az évben ezt elérjük, 2018-ban reális esélye lesz a beruházás
elindításának.                                                                          VARGA KÁLMÁN

(A programterv teljes anyaga megtekinthető a www.csiribiri.veresegy-
haz.hu honlapon.)

Bemutatták a Csiribiri Múzeum programtervét

CSIRIBIRI MÚZEUM

Fotó: Ruzovics Dorina

www.csiribiri.veresegyhaz.hu
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„Ne csak a legszebbek, hanem a legjobbak is legyenek!”. Ezzel az
instrukcióval adott támogatást a Napóleon-kori ezred felszerelésére
Pásztor Béla polgármester az elmúlt években a Veresegyház Katonai
Hagyományőrző Egyesületnek, tudtuk meg Vastag Andrástól, az
egyesület vezetőjétől. Nos, most megfogadták a tanácsát, ugyanis
az elmúlt évi austerlitzi csata kapcsán a magyar hagyományőrző
egyesületekből alakított magyar kontingenst a veresegyházi Vastag
Dániel vezényelhette, akit e posztra tartósan is alkalmasnak tartanak
a nemzetközi szervezetek, így a tiszti kinevezését kez de mé nyez ték. 

Ez olyan szintű elismerés, mintha nemzetközi díjat nyertek vol -
na, ugyanis a katonai hagyományőrzés területén csak őrnagyi ran -
gig nevezhetnek ki az egyes egyesületek tagjaik közül tiszteket, ez
őr nagytól felfelé az országos, a legtöbb országban a honvédelmi mi -
nisz tériumok alá tartozó szövetségek hatásköre. Példának okáért
Vastag András huszárőrnagyi ranggal vezeti a veresegyhá zia kat.
Vastag Dániel Austerlitzben két magyar szakaszt irányított a korabeli
parancsszavaknak és csapatmozgásoknak meg  fe le lően, így harcol -
tak a cseh hagyományőrzők alárendeltségében a balszárnyon.

Egyébként jelenleg a veresegyháziak több korszakot is meg tud -
nak jeleníteni. A mindenki számára felismerhető 1848-49-es kor -
szakon kívül egyre komolyabb felszereléssel rendelkeznek az I.
vi lágháború idejéből és 2010-től nyitottak a Napóleon-kori haderő
felé is. A laikusoknak elsőre osztrák katonáknak tűnő alakulat
valójában a 34. számú, magyar sorozású (a fehér zubbony, vörös
parolin, kék nadrág utalt a korban a magyarországi feltöltésre) K.K.
Davi dovich-ezredet jeleníti meg, amely valóban jórészt végig küz -
döt te a napóleoni háborúkat. Míg alakulásukkor még kölcsönpus -

kákkal vettek részt a nemzetközi programokon, mára egyértel mű-
en a legjobban felszerelt (köszönhetően az önkormányzati támo-
gatásnak is) és a sok gyakorlás eredményeként a legautentikusab-
 ban mozgó magyar egységgé váltak a korszakban. Ennek a folya -
matnak a nagy elismerése a mostani kinevezés.

Innen kezdve természetesen sokszorozódnak a feladatok is. Túl
azon, hogy Vastag Dánielnek be kell szerezni a rendkívül költséges
tiszti felszerelést, a veresiek veszik át a külföldi programok ma -
gyar országi koordinálását, vagyis az országos szövetségen belül a
Napóleon-kornak a vezetői lesznek. A korszakra a váciakkal kiegé -
szít ve, mintegy 20 főt kiállítani tudó egyesületre vár az a feladat is,
hogy próbálja újraéleszteni az 1809-es győri csatára emlékező üt kö -
zetet is, ahol ugyanazt a színvonalat várják el tőlük szervezőként is
a döntően nyugat-európai hagyományőrzők, amit a nagyon komoly
hagyományokkal bíró külföldi csatahelyszíneken maguk is megta-
pasztalnak.

Mindezen feladat ellenére is, hangsúlyozta beszélgetésünk vé -
gén Vastag András, a legfontosabb továbbra is az számukra, hogy
Veresegyház rendezvényeit támogassák, immáron elismerten eu-
rópai rangú jelenlétükkel.

KOVÁCS PÉTER

KATONAI HAGYOMÁNYŐRZŐ EGYESÜLET • Rangos nemzetközi elismerés

Napóleon császár 1805-ben nagy győzelmet aratott Auster -
litzben az egyesült orosz-osztrák hadak fölött. A csatára em -
lé kező 2016-os katonai hagyományőrző ütközetben a ve res -
 egyházi katonák vívtak ki elismerést: a magyar seregtest
főparancsnoka lett Vastag Dániel.

Közélet

MÉG NÉHÁNY SZÓ A VOLT TÁJHÁZRÓL
Novemberi számunkban tájékozódhatott az olvasó az egykori Láng féle
ház, majd Tájház felújításáról, belső kialakításáról és a beruházás fon -
tosabb számszerű adatairól. A cikk az elmúlt esztendő történéseit, a ház
megújulásának utol só fázisát vette górcső alá. A tisztesség úgy kí ván ja,
hogy szól junk arról az időszakról is, amikor a felújítás meg kez dő dött.

2010-ben közel 300 veresegyházi ember fogott össze az omla do zó ház
megmentésére. Másfél éven keresztül minden szomba ton és vasárnap
össze gyűltek és FÜLÖP VILMOS szakmai irányí tá sával dolgoztak a ház
állagmegóvásán. Az épület új alapot kapott, a vakolatot leverték, a pad -
ló burkolatot felszedték, a homokot kihordták, az agyagot szétválasztot-
ták, a régi tetőt lebontották, a használható faanyagot és cserepet ki vá -
 logatták. HAJZER JÓZSEF csapatának köszönhető az új tető ács-szer -
kezete. Minden hét végén 10-12 dolgos és elhivatott ember végezte az az-
napra kijelölt munkát. S aki nem tudott fizikai munkát vállalni, az
ott hon ebédet főzött a dolgozóknak és kiszállította a helyszínre. A tízórai
zsíros kenyér alapanyagát hétről hétre a VARGA PÉKSÉG biztosította.

E 18 hónap munkabeosztását, szervezését SZABÓNÉ VANK ERZSÉ-
BET, HIBÓ JÓZSEFNÉ és KUCSA TAMÁSNÉ koordinálta.
Őszinte köszönet illet minden résztvevőt, aki e nemes cél érdekében,
sza badideje feláldo zásával, ellenszolgáltatás nélkül ajánlotta fel segítsé -
gét, kétkezi munkáját a város nagy múltú épületének megmentésére.

Ez volt az igazi hó! Veresegyházi tél 1940-ben.

MÚLTIDÉZŐ                        SZABÓNÉ VANK ERZSÉBET GYŰJTEMÉNYÉBŐL

Nemcsak a legszebbek, hanem a legjobbak is lettek
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Betlehemi programok

Fotók: Ruzovics Dorina és Veréb József
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Az elmúlt évek folyamán advent idején
szívet melengető hagyománnyá vált a város
székelykapujánál felállításra kerülő Betle-
hemi istálló rendezvény megtartása. A 15.
év forduló kapcsán az Agora Kör 2016 de-
cemberében nagyszabású kulturális prog -
rammal készült Jézus születésének meg  -
ünneplésére. Illés Zoltánnal folytatott ko-
rábbi beszélgetésünkön elhangzott, erre az
évfordulóra egy nagyobb programmal fog-
nak majd készülni. Akkor még nem gon-
dolhattam arra, hogy ennyire színes, sok -
 rétű, viszonylagosan nagy tömegeket von -
zó, három hétvégén át tartó programso ro -
zattal állnak majd elő. A „Betlehemi jászol”
kiállítástól  a Térszínház „Karácsonyi misz -
térium” előadásán át, a művészeti és ha -
gyo mányőrző csoportok „Betlehemi hívo  -
gatójáig”, amelyek már önmagukban is
kü lönlegességnek számítottak. A kézmű -
ves foglalkozások, kenyérsütés, karácsonyi
népiének tanulás, a Kaptárban megrende -
zett fotókiállítás az „Elmúlt évek Betle he -
meiből”, a Kucsma kocsma egyedi hangu -
latvilága, mind színesítette az ünnepi ké -
szülődést. A harmadik hétvégén zarándok -
lat Veresegyház templomaihoz, továbbá a
rendezvény záróprogramjaként a Betlehe -
mi istállónál, a „Batyus-boros együttlét” a
fellépő művészeti csoportok rendkívül szí -
nes sokaságának szereplésével. A szervező
Illés Zoltánnal beszélgettünk.

Milyen módon tudtátok mindezt megvalósí-
tani? Hogyan értékeled a végzett munkát?
Előtte vagyunk még annak a beszélgetésnek
ahol mérleget vonhatunk, és a további el kép -
zeléseinket megvitathatjuk. Azt viszont el
kell mondanom, szerencsés helyzetben va -
gyunk, mert a városban feltűntek fiatalok,
akik cselekvően szeretnék megmutatni ké -
pességeiket. Többen is keresik a kapcsolatot
velünk, aminek én személy szerint nagyon
örülők. A jövőt tekintve, még nem tartunk
ott, hogy „visszahúzódnánk a csigaházba”,

ellenkezőleg továbbra is aktívan részt kívá-
nunk venni Veresegyház életében. Számítva
a fiatalokra, a tehetségükre. Mindig is azt val-
lottam, nem nekünk, az idősebb korosztály-
nak kell kitalálni ifjúsági programokat, ha -
nem ők maguknak kell a saját életük ko vá csá-
nak lenniük. A mostani három hétvégés prog -
ramunk kimerítően sok volt, ezt a jövőt te -
kintve majd még átgondoljuk. Ezen minő ség -
ben nem, de mennyiségben változtatni kell.
Itt van a Népdalkör, minden elismerésem az
övék, mert minden egyes napon és rendez -
vé  nyen képviselték magukat, énekkel és ci te -
rával, a leghálátlanabb helyen, az utcán. Szin-
 te nem is értem, hogy miért csinálták! Na -
gyon hálás vagyok a kitartásukért, a mun ká -
ju kért.
A Térszínháznak valamikor az ős kor ban én
is a tagja voltam, személyes ba rátsággal kö -
tő döm a társulathoz. Mindig is sze rettem vol -
na elhozni őket Veresegyházra, most itt volt
az alkalom. Örömmel jöttek, bár az előadói
tér a templomban kissé szűknek bizonyult,
de ennek ellenére az előadás vé gén a társulat
tagjai egy fergeteges regöléssel búcsúztak a
közönségtől.

A programok közül a négy templomlátogatás,
a „Zarándoklat” volt az, ami még ezidáig soha
nem fordult elő a Betlehemi istálló eseményei
során. Nagy megtiszteltetésnek vesszük az
egyhá zak részéről a nyitottságot, azt a kész sé -
get, ahogy fogadtak minket.
Szeretném megköszönni mindazoknak a
munkáját, akik lehetővé tették az ünnepi ese  -
ménysor életre hívását, a munkánkban osz-
tozó barátainknak, a segítő fiataloknak, a
szín játszóknak, és a nagy létszámú közön-
ségnek. Köszönjük a munkáját többek közt:
Lőrincz Ritának, Illés Flórának, Miklósfalvi
Györgyinek, Tóth Líviának, Klatyik Polixená-
nak, Frideczky Gyulának, Dobó Arnoldnak,
Módy Péternek, Bartók Maiknak és Lethenyei
Lászlónak. A műsort adó csoportoknak: a
sza dai, az őrbottyáni, a fóti és a veresegyházi
népművészeti együtteseknek, a Fabriczius
József Általános Iskola kórusának és a Liget
Óvodának.
Külön köszönet a rendezvény támogatóinak:
Rőfös Dórának, a Varga Pékség nek, a GE-nek,
a Kucsa-Ker Kft.-nek, Merész Sándornak, Ve -
res egyház Város Önkormányzatának és a Vá -
ci Mihály Művelődési Ház munkatársainak.
A mostani rendezvényen is nagyszerű embe -
rekkel találkoztam, mint Maros Ottó, aki egy
hihe tetlenül jó figura, Karacs Erika gyö nyö rű
énekhangú kedves személye mind azt erősíti
bennem, érdemes mindezt csinálni, mert
össze hozza az embereket, új barátságok köt-
tetnek. Az évek folyamán bebizo nyoso dott,
lehet az emberekre, a csoportokra szá mítani.
Kérdés, hogy mindezt a munkát, ne   künk
szervezőknek hogyan áll majd a módunkban
tisztességgel megköszönni.

VERÉB JÓZSEF

BESZÉLGETÉS ILLÉS ZOLTÁNNAL, AZ AGORA KÖR VEZETŐJÉVEL

15 éves a Betlehemi istálló „Azt mondják rólam: elviselhetetlen va -
gyok! Elviselhetetlen az a módszer, ahogy én
dolgozom. Fogjuk meg a munkát és csinál -
juk, szoktam mondani. Ha valamiben már
megállapodtunk, akkor onnantól kezdve
már a részemről nincs apelláció.”

ILLÉS ZOLTÁN

Fotó: Veréb

Illés Zoltán



HORVÁTH FERENC:
SZILVESZTERI KÖSZÖNTŐ

Kétezer-tizenhatban, az év szilveszterén –
kétezer-tizenhétre les már e költemény.

Jusson majd ízes étek, frissítsen hűs ital,
legyünk testben erős és lélekben fiatal.

Szívünkbe más ne fusson, csak jóság és öröm,
maradjunk kívül minden embert bántó körön.

Ha komoly is az élet, olykor derítse játék:
érezhessük, az élet Istentől nyert ajándék.

Becsüljük meg a percet, az órát és az évet,
mindegyik pillanatban leljünk valami szépet.

Kívánok boldog évet, számtalan leggel én –
kétezer-tizenhétnek talányos reggelén.

Mindnyájunknak kerüljön okkal elismerés,
kimondott szavainkat véshesse kőbe kés.

Mind legbévül világló titkos csillag legyünk,
igaz szívűnkben nyíljon végtelenre egünk.

Méltó célokra nézzünk, kitartón, újra s újra:
égi lámpás vezessen – mindig valódi csúcsra!

2016-ban is meghittebbé varázsolta a karácsonyt a város hagyományosan egyik legcsaládiasabb rendezvénye, a Városháza előtti téren megtar-
tott Mindenki karácsonya. Sok városlakó érezte fontosnak, hogy az ünnep előtt két nappal találkozzon ismerőseivel, beszélgessen, falatozzon,
forralt borozzon egy jót, vagyis együtt legyünk. Köszönjük a rendezőknek, fellépőknek és a támogatóknak, hogy lehetővé tették ezt számunkra.
A műsorban fellépett a Zeneiskola ütős tanszakáról Tibenszki Milán, Megyeri Tibor, Nagymáthé Bercel, Juhász Dániel  és a tanárok, akik be-
tanították őket,  Nagy Nándor,  Kovács Zsolt, a Miamanó Színtársulat, az EGYMI tanulóinak és tanárainak közös tánckara, a Ze neiskola népzenei
tanszakáról Farkas Ágnes, Farkas Boglárka, Péter Hanna, Rab Mária, Rajcsán Balázs és aki betanította őket, Mihálydeák Barna, Walter Bianka
és a Regős Vokál.

KÖSZÖNJÜK A RENDEZVÉNY TÁMOGATÓINAK:
• a bölcsődének, az óvodának és a ze ne is kolá-

nak a finom süteményeket és mé zeskalácsot
• a Nappali melegedőnek a szaloncukrot
• a Missziónak a kacsazsíros kenyeret a csirke -

májjal
• a Képviselő-testületnek a puncsot és a forralt

bort
• a Polgármesteri Hivatal dolgozóinak a forró

teát és zsíros kenyeret
• az ÉVÖGY-nek a forró kakaót, ka lá csot és bun -

dás kenyeret
• a Viktória Gyorsétteremnek a főtt kolbászt
• a Varga Pékségnek a kenyérlángost és a kenye ret
• a Poór Szem, Meister Trans és 5 Csil lag Kft-nek

a debrecenit, kolbászt, teát, pálinkát és mézes -
kalácsot

• a Juko és a Veresmester Kft-nek a forralt bort
és a játékokat

• Fancsali Ibolyának a kürtös kalácsot
• a Joan Kávézónak a forralt bort
• Az Ecomont Invest Zrt-nek a mézes ka lá csot és

a szaloncukrot
• a Libra Étteremnek a debreceni kolbászt
• a Gramex Kft-nek az üdítő italokat
• a Halmos büfének a lángost
• a Gombai cukrászdának a süteményeket
• a Sulyán cukrászdának a sütőtököt és a sült

almát
• a Ger-ben-tim kft-nek a szaloncukrot,
• a 21-es pavilonnak a kenyeret.

Fotók: Ruzsovics Dorina

Mindenki karácsonya
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Közélet

Mindenekelőtt gratulálunk a gróf Károlyi
Sándor emlékgyűrű elismeréshez! Milyen
konkrét feladatkör alapján sikerült elnyer -
ni ezt a rangos elismerést?
Köszönöm! Rögtön hozzá kell tennem, hogy
az emlékgyűrű munkatársaim több éves
mun   káját is elismeri, hiszen az emlék gyűrű -
vel a Veresegyház és Vidéke Takarékszö vet -
ke zet vezetőjeként éveken át végzett munká -
mat, a CENTRÁL TAKARÉK sikeres létre-
hozásában betöltött szerepemet, valamint a
Takarékszövetkezeti Integráció fejlesztése
érdekében végzett tevékenységemet díjazta
a Takarékbank.
A Takarékbank igazgatóságának tagjaként
mivel bővülnek feladatai?
Az utóbbi évek tapasztalatai alapján nyugodt
szívvel kijelenthetjük, hogy a Takarékbank
hazánk egyik legdinamikusabban fejlődő
bank ja. Egy ilyen szervezetben különösen
fontos szerepe van az igazgatóságnak, hi -
szen a törvény által meghatározott feladatai
– és természetesen az ehhez kapcsolódó
felelőssége – a Takarékbank teljes műkö désé -
hez kapcsolódnak.
Decemberben nem csak a Takarékbank,
ha nem az FHB Kereskedelmi Bank is igaz-
ga tó sági tagjának választotta.
Igen, mindkét bank igazgatóságának tagja let-
 tem. A Takarékbank, az FHB Jelzálog Bank,
az FHB Kereskedelmi Bank, valamint a Ta -
karékszövetkezetek, illetve az új nevén a Szö -
vet kezeti Hitelintézetek mindannyian egy
szervezetnek a Szövetkezeti Hitelintézetek
Integrációs Szervezetének tagjai. Mindannyi -
an ugyanazon cél érdekében, illetve közös
stratégia mentén dolgozunk.
Átalakulóban van az egész takarékszö vet -
ke zeti szektor. A veresegyházi takarékszö -
vet  ke zet neve is változott, zajlik az integ -
ráció. Leírná röviden, hogy a veresegyházi
la kos ság szempontjából mit jelentenek ezek
a változások és hol tart most a folyamat?
A takarékszövetkezeti szektor átalakulása 4
éve kezdődött és jelenleg is tart. Az integrá-

ciók az ország egész területén zajlanak. Az
átalakulások célja egyértelműen a fejlődés
elősegítése, a működési és az üzleti haté -
kony ság növelése. 
A Veresegyház és Vidéke Takarékszö vet ke -
zet augusztus 31-én egyesült négy Nógrád
megyei takarékszövetkezettel, közös mun -
kán kat CENTRÁL TAKARÉK Szövetkezet
né  ven folytatjuk: az egyesüléssel Észak-kelet
Pest és Nógrád megye meghatározó pénzin-
tézete jött létre!
Szakmai szempontból az egyesülés bonyo -
lult, sok párhuzamos területen egyszerre zaj -
ló folyamat: új számítógépes programot ve  -
zettünk be, ezt követően egyesítettük a taka -
ré kok addig önálló adatbázisait, szervezeti
fejlesztéseket végeztünk, elindítottuk szol-
gáltatásaink egységesítését. És természete-
sen mindeközben folyamatosan fenn tartot -
tuk napi működésünket, kiszolgáltuk ügy fe -
leinket.
Szolgáltatások tekintetében mit érzékelhet
a lakosság és a város mindebből?
A jövőben a takarékok szolgáltatásai orszá-
gosan is egységessé válnak, és ami talán en -
nél is fontosabb, abszolút versenyképesek is
lesznek a többi bank szolgáltatásaival. Nem
győzzük eleget hangsúlyozni, hogy a taka -
rék szövetkezeti rendszer az egész országot
le fedi, sőt a „vidék” első számú pénzintézete
talán ma is a Takarékszövetkezet. Minde köz -
ben egyre nagyobb szerep jut elektronikus
szolgáltatásainknak, amiket ezúton is jó szív -
vel ajánlok mindenki figyelmébe.
Kérem, meséljen eddigi pályafutásáról az
olvasóknak!
1990-ben végeztem a Budapesti Közgaz-
daságtudományi Egyetemen, majd 1997-ben
biztosítási szakközgazdász diplomát is sze -
reztem. Dolgoztam a Budapest Bankban
nagy vállalati hitelezőként, majd az OTP Ga -
rancia Biztosítónál elemző közgazdászként.
2000-től vagyok dolgozója, 2009-től ügy ve -
zetője, 2014 óta elnök-ügyvezetője a Veres-
egyház és Vidéke Takarékszövetkezetnek,

majd 2016 szeptembere óta a CENTRÁL
TAKARÉK Szövetkezetnek. 
2000 óta aktív részt vállalok a Takarékbank
és a Takinfo szakmai bizottságainak, straté-
giai projektjeinek feladataiban.
Az elmúlt évtizedekben jelentősnek mond-
ható tapasztalatokat szereztem a pénzinté -
ze ti szabályozás, termékmenedzsment, vál -
la lati számvitel és a hálózatirányítás terü le -
tén.
Milyen hobbival és családi háttérrel tud
kikapcsolódni a pénzügyi szektorra jellem -
ző mindennapi hajtásból?
Tősgyökeres veresi vagyok: itt élnek a szü le -
im és a férjem szülei is. Fiam és lányom már
mindketten egyetemisták, naponta járnak
Bu dapestre. Nagy a család és ez a lehető leg -
jobb dolog! A takarékban mindig is sok volt
a munka, de a CENTRÁL TAKARÉK létre-
hozása kiugróan sok plusz feladatot adott és
ad még most is. Kifejezett hobbim nincsen, a
kikapcsolódás számomra egyet jelent a csa -
lá di együttléttel. 
Mik a tervei a jövőre nézve?
A CENTRÁL TAKARÉK vezetőjeként a fela -
da tom versenyképes szolgáltatásokat biz-
tosító modern, de mégis emberközpontú,
hatékonyan működő, regionális pénzintézet
létrehozása. A Veresegyház és Vidéke Ta ka -
rék szövetkezet eddig is előkelő helyen volt a
hazai takarékok sorában, most ugyanez a
célunk a CENTRÁL TAKARÉK-kal is. A Taka -
rékbank és a FHB igazgatósági tagjaként  fel -
adatom a két nagy bank vezetésének tá mo-
 gatása, a stratégiájuk kialakításában történő
részvétel. Mindkét feladat megtisztelő és egy-
ben nagy elkötelezettséget igénylő – most
ezek jelölik ki az utat számomra.

KOVÁCS PÉTER

Az igazgatóság külső tagjává választották a 2016. december  8. napján megtartott
közgyűlésen a Takarékbank részvényesei Vargáné Králik Katalint, a CENTRÁL
Takarék Elnök-ügyvezetőjét. Szintén ezen a napon, ünnepélyes keretek közt
adták át részére a Szövetkezeti Szektor érdekében végzett kiemelkedő és pél-
damutató tevékenységéért a Szövetkezeti Hitelintézeti vezetők és munkatársak
közösségi és szakmai elismeréseként, a Takarékbank Zrt. Igazgatósága által létre-
hozott gróf Károlyi Sándor emlékgyűrűt is. E két kiemelkedő sikerről és a Takarék-
szövetkezetek átalakulásáról beszélgettünk vele.

Vargáné Králik Katalint a Takarékbank

Igazgatóságának tagjává választották!

Fotó: Centrál Takarék

VERESEGYHÁZI SIKER A BANKSZEKTORBAN
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Egyszerű családban Veresegyházon nevel -
ked tem, ott ahol az apai és anyai ágon már
az őseim is, az 1700-as években gyökeret
eresztettek. Édesapám gyári munkásként,
később MÁV alkalmazottként dolgozott.
Ott hon a szülői házban hárman voltunk
lányok és nekem, mint a legidősebbnek már
egészen fiatalon be kellett állnom anyám
mellé segíteni a munkába, mert a szükség
így kívánta. Középfokú tanulmányaimat
Újpesten végeztem, mint akkor nagyon so -
kan, én is munka mellett érettségiztem a
Dolgozók Gimnáziumában. Közben a Pan-
nónia Szőrmeárugyárban először kiemelt
szakmunkásként, majd meósként dolgoz-
tam. Elmondhatom, hogy Újpest a második
„hazám”, mert összesen tizennyolc évet
töltöttem a városban, tanulással, munkával.
Ide mentem férjhez, egy kedves pesti fiú -
hoz, a jelenlegi páromhoz, itt született a két
idősebb gyermekem, Ferenc és Árpád.
Hogyan kerültek Veresegyházra?
Mindig is visszahúzott a szívem, és a szü le -
im is azt szorgalmazták, hogy jöjjünk vissza.
A Pacsirta utcában építkeztünk, akkor ott
még csak néhány ház volt, szó szerint értve
az ablakból számláltuk a szántó földe ken
szaladgáló mezei nyulakat. A gyerekek ki-
men tek a kiserdőre játszani, szinte csak
ebédelni jártak haza. Megszületett Áron, a
harmadik fiunk is, majd ezt követően válto-
zott meg az életem. 1982-ben munkahelyet
váltottam, bár szerettem a korábbi munká-
mat, de elfogadtam a felkínálkozó lehető sé -
get, így lettem köztisztviselő Veresegyház
akkori községházán. Egészen nyugdíjazá-
somig, 2005-ig dolgoztam a hivatalban, il-
let ve jogutódjában.                                                   
Mikor jött a nagy szenvedély, a régi képek
gyűjtése?
Kisgyerekként figyeltem fel az isme rősök -
nél, rokonoknál, a szomszédoknál, egyszó-
val minden háznál akkoriban divatos családi

képekre. Ezek a fotográfiák kinagyítva nagy
keretben lógtak a falakon. Vendégségben
szokás volt a fényképek nézegetése, ekkor
dobozokból szedegettük elő a megsárgult
családi felvételeket. Még a mai napig is em-
lék szem, hogy a közvetlen szomszédoknál
milyen fényképeket láttam. Amikor 1999-
ben Veresegyház városi rangot kapott, in-
tenzíven kezdtem a képek gyűjtésébe. Arra
gondoltam, hogy egy szép kiállításon meg-
mutathatnánk az érdekes régi képeket. Az
Átrium Galériában rendeztük meg a kiál-
lítást, Veresegyház története régi képekben
címmel. Azt láttam, hogy az embereknek
nagyon tetszik, főleg az itt élő veresieknek.
Lakott Veresegyházon az 1920-as évektől
ha láláig egy fényképészmester, Fekete Lász -
ló. Nagyon sok régi kép az ő munkája,
hogyan jutott hozzá a felvételekhez?
Mivel ő volt itt az egyetlen fotográfus, min-
den háznál rengeteg fényképe van albu mok-
ban és dobozokban. Halála után „le sö pör-
ték” a padlását, sajnos akkor még nekem
nem jutott az eszembe, hogy az ott fellelt fo-
tográfiák milyen nagy értéket képviselnek.
Akik ott laktak – a jó Isten áldja meg őket –
egy ládányi negatívot eltettek, de ez is csak
egy töredéke lehetett Fekete úr hagyatéká-
nak. Végül hozzám kerültek a felvételek,
nem is tudom hány ezer negatívot néztem
át a válogatás során. Fekete László munkái -
ból rendeztünk egy kiállítást Képekbe zárt
idő címmel, ahol a fellelt fényképei színe ja -
vát bemutattuk.
Nagyon sokan ismerik a Régi képek innen-
onnan Facebook közösségi oldalát. Na pon -
ta kerülnek megosztásra újabb felvételek.
Miért csinálja?
Nekem szinte mindenről van képem, ami
Veresegyház történetéhez kapcsolódik, ami
másnak már nem érdekes én összeszedem.
Így kerültek hozzám üveglapok is, csodás
felvételekkel, részben megtisztítattam egy

szak emberrel. A régi képeket digitali -
zálom, rendszerezem, megőrzőm, mert
úgy gondolom mindez emléket, értéket
kép visel, és kötelességünk továbbvinni,
átadni az utókornak, hogy valamikor ho -
gyan éltek eleink. A Facebook csoport maga
a „béke szigete”, ide rendszeresen feltöltök
fényképeket, ezzel is megmozgatván az em-
bereket. Szeretem csinálni, hozzá tartozik
az életemhez.
Van egy kiadványa, az Eleink derűje, mi -
kor készült ez a képeskönyv?
Éveken keresztül dédelgettem a nagy álmo-
mat, ezt a könyvet. 2014-ben találkoztam Dr.
Varga Kálmán történésszel, elbeszélget-
tünk, és ennek eredményeként Kálmán
közreműködésével megszületett a kiadvány.
Nem tudnám elképzelni, hogy ennyivel
meg elégedne, kérem, beszéljen a további
terveiről.
A népviselet, mint minden a világon átala -
kult, ezt a folyamatot szeretném bemutatni,
a hozzá kapcsolódó évszak szerinti népszo -
kásokkal. Ez is egy képeskönyv lenne, meg -
felelő magyarázó szöveggel, a Veresegy ház
hagyományai és népszokásai képekben cím-
mel. Dolgozom a Veresegyházi Hagyo mány -
őrző Népi Együttes Hagyományőrző Alapít -
ványában, pályázati úton szeretnénk meg -
felelő pénzügyi forráshoz jutni a kiadvány
szerkesztéséhez, nyomdai költségeihez.
Úgy tudom nemcsak gyűjti a fényképeket,
hanem alkotó módon készíti is. Szeret
fényképezni?
Korábban a munka, a család, a gyerekne ve -
lés mindezt felülírta, de miután elmentem
nyugállományba, vettünk a férjemmel egy
Sony digitális gépet. Az első felvételeket egy
olaszországi nyaralás alkalmával készítet-
tem, csodás színek, magával ragadó felvé te -
lek. Ekkor kaptam rá a fényképezésre, azóta
már van egy Nikon tükörreflexes gépem is.
Téma szerint, amit nagyon szeretek: a fákat,
vi rágokat, az állatokat, egyszóval a termé -
szet örök csodáit, a változást magát meg örö -
kíteni.                                          VERÉB JÓZSEF

ARCOK A VÁROSBÓL

Szabóné Vank Erzsébet létrehozott a városban egy in-
ternetes közösségi csoportot, amely a régi, az elmúlt
évszázadban élt elődeink után maradt fényképes
emlékek gyűjtőpontjává vált. Nem ritka az sem,
hogy az ország más településeiről jutnak ide ér de -
kes régi képek, ismeretlen emberektől. Nem telik el
nap anélkül, hogy Erzsike valamilyen újabb kincsre
ne bukkanna. Egy megsárgult első világháborús foto -
gráfiára, egy konfirmációs emléklapra, vagy éppen egy
régi képre az 1910-es évekből. Megannyi pótolhatatlan
emlék az itt élt emberek mindennapjairól. Találkozásunk
alkalmával arra kértem, meséljen az életéről, az emlékeiről.

SZABÓNÉ VANK ERZSÉBET

Az idő sodrában „Az a korosztály vagyok, aki olyan
ta nú ja az eltelt évtizedeknek, hogy

emlékszik még mindarra az erő -
feszítésre, amelynek követ kez -
tében ilyen roppant nagy len  -
dülettel fejlődött, gya rapo dott
Veresegyház. Emlékszem még
a régi házakra, a Buda pes ti ú -
ton a malomra, a kis erdőnél
szalad gáló állatokra, a tele pü -

lés látványos átala ku lására.”            
VANK ERZSÉBET

Fotó: Veréb
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„Veszek valamit karácsonyra” – mondja
mosolyogva és közben a jó ismerős biz-
ton ságával a kerítésen átnyúlva simo-
gatja a ku tyámat. „Piac van, csak találok
valami ér dekeset!” Széles mozdulattal int
búcsút és délcegen tovább ballag a gu-
rulós kocsit maga előtt tolva. 92 éves, ti-
zenöt éve az Ott  hon lakója. Ő Nemes
Béla, a mindig vidám öregúr, aki gyak -
ran énekel a maga és társai örömére.
A kis szobában az otthonról hozott búto -
rok. Az asztalon keresztrejtvény, minden
kocka kitöltve. 

Hogyan fértetek itt el a feleségeddel?
Az ágyat kihúztuk, az asztalt elfordítottuk,
nem volt nagy hely, de nekünk éppen elég.
Négy éve hagyott itt a drágám, azóta a ma -
gam ura vagyok.
Szemmel láthatóan elégedett vagy a hely -
ze teddel. Vissza fogunk térni a jelenhez,
de előbb tegyünk egy utazást kicsit a
múlt  ba. Mesélnél az életedről?
Árvaházban nevelkedtem, nem ismertem a
szüleimet. Ötéves koromig Pesten voltam
igazán nyomorult körülmények között. Bör -
tönviselt, hatalmas ember volt a neve lő -
apám, a nevelőanyám tüdőbeteg, törékeny
asszony. Poloskák, patkányok voltak min-
denhol körülöttünk. Innen menhelyre ke -
rül  tem, de hamar kivittek Miskolcra egy ko -
 csifényezőhöz, akinek nagyon sok mun kája
 akadt. Ne autókra gondolj, hanem csillo gó
lovas kocsikra. Meg áruszállító nagy szeke -
rek re. Szigorú ember volt, de úgy emlé ke -
zem, hogy szeretett engem. Féltem tő le, de
biz tonságban éreztem magam mel let te.
Felszabadult inasként 14 évesen, zsebem-
ben 500 pengővel jöttem el tőlük. Vettem
egy biciklit és felkerekeztem a fővárosba.
Kerestem a régi családomat, akkor tudtam
meg, hogy nem ők az édes szüleim.
Egy fes tőmester mellé kerültem segédnek.
Volt fi zetésem, de mindenre levontak, mert
ná luk laktam és tőlük kaptam ennivalót is.
Nem éreztem jól magam itt, ezért egy fiú szál-
 lásra mentem, onnan jártam el dolgoz ni.
Tizenhat évesen úgy gondoltam, hogy nem
ez a kilátástalan élet az én utam. Meg hami -
sí tot tam az igazolványomat, idősebbnek
akartam mutatkozni és önként elmentem
katonának. A rövid kiképzés alatt az egész -
ség ügyi szolgálathoz hívtak, a gyen gél ke -
dőn laktam, mindenem megvolt, ilyen
sors ról álmodoztam mindig. 

Az I. gépkocsizó lövész ez red katonája vol -
tam. El küld tek egyéves kórházi gya korla-
tra, ahonnan ti ze desként kerültem vissza.
A feletteseim itt tele be szél ték a fejemet,
hogy vállaljak front szolgálatot és va ló ban,
hamarosan a frontra vitt az utam. A mai
Ukrajna terü le tén voltunk, tavasz volt,
körülöttünk minden romokban, az ezred
egy hasadékba húzódott a lé gitámadások
elől, éppen március 15. meg ünnep -
lé sére készültünk. Egy tiszt
utasított, hogy sza valjam el
Petőfi ver sét. Ez volt az
első nyilvános szerep lé -
sem. Ahogy könyv höz
jutottam ol vas tam,
ke res tem a ver se ket.
Belém ragadtak Pe -
tőfi sza vai, amik ből
érzéseket és ér tel-
met kaptam, lángoló
gondolatokat az em -
berségről, a sza bad -
ság ról. De szerettem
Villont is.
1942-ben egy gránáttól sú-
lyosan meg se be sül tem és haza -
hoztak. Jó fél évet kór ház ban töl  töt -
tem, aztán csapathoz kerültem gyakorlatra,
Kókára. Innen mentünk a ki kép zést kö ve -
tőn a háború második hullá mában Te mes -
várra. Sok harcban sérült ka  tonát láttam,
szörnyűséges eseteket. A civil la ko sok kal
eléggé jó volt a kapcsolatom, mert mindig
volt nálam gyógyszer, adtam szappant is
nekik, tőlük meg tejet kaptam viszonzásul. 
A háború után rendőrtisztként dolgoztam.
Innen elküldtek, mert megbízhatatlannak
tartottak és fényezőként dolgoztam tovább
művezető beosztásban. Megnősültem, há -
rom gyermekünk született.
56’-ban leginkább a kalandor szívem, no
meg a szereplési vágyam miatt elindultam
a világba és meg sem álltam Dél-Ame ri ká -
ig. Arrafelé sok magyar emigráns élt, egy
énektanár, aki segített a hangomat képezni,
összegyűjtött pár embert és klubokba jár-
tunk szerepelni. Még a venezuelai tv-ben
is felléptünk egyszer. Egy műszaki nagyke -
reskedésben találtam munkát. Úgy emlék-
szem, jó sorom volt.
De gyötört a honvágy, a gyerekek is hívtak
haza a leveleikben. Nem telt el négy év, ha -
zajöttem. Nehéz idők következtek. A büsz -
ke ségem hajtott tovább, elhagytam a csa lá-

 domat, felköltöztem Csillebércre és ott dol-
goztam. Az éneklés azonban tovább ben-
nem élt. Volt egy zongora tanárnő, aki kí    -
sért a szerep léseken és szer vezte is az elő -
adá so kat.
A tv-ben volt egy műsor, az Életet az é vek -
 nek. Abban fellép tem, éne keltem és sza val-
tam is. Könnyen ta nultam meg a verseket.
Kis csoportunk ala kult, sokfelé hívtak min-
ket üzemekbe, gyárakba, éne keltünk ott -
honokban, intézetekben öregeknek, be  te-
 geknek.
Egy SZOT beutalóval Egerbe kerültem, itt

ismertem meg a második fele sé -
gemet. Ma rikámmal, a fele sé -

gem mel 40 évet töltöttünk
együtt. Ahogy telt az idő

éreztem, hogy lépnem
kell, mert segíteni
akartam a csa lá-
dom nak. Eladtuk a
pesti lakásunkat és
mivel a szeren -
csénk Veresre ho-
zott, 15 éve ide köl -

töztünk.
Az otthonban élők

gyakran lemondással,
beletörődéssel fogadják

sorsuk alakulását. Én bol -
dog vagyok, mert rendkívüli

embe rekkel és körülményekkel ta -
lálkoztam itt. Módunk volt több otthonban
látogatást ten  ni, de itt különleges hely zet -
ben va gyunk.
Legtöbbször fellépek az itteni rendez vé nye -
ken. Szívesen teszem, mert a szavalatok so -
rán a bensőnket mutatjuk meg, a költe mé -
nyekből szeretet sugárzik, ami a társaink
felé lendít minket. A közelmúltban Er dő -
ker tesen volt a Senior KiMitTud. A szava la -
tom mal első lettem, és nemcsak mint a
legidősebb előadó a 92 évemmel. 
A két lányommal és a fiammal rendszeres
kapcsolatot ápolok, első feleségemmel is
gyakran beszélgetünk telefonon. Gyönyörű
unokáim vannak, de a nevüket csak papír-
ból tudom felsorolni.

Kérsz kávét? Tejszínt, cukrot, konyakot? No
de azt ne kérjél, mert nem tudok adni! A
bort, amit hoztál köszönöm szépen. Pálin -
kával is kínálnálak, de azt mindig eloszto -
gatom, ha véletlenül kapok.

Tele van élettel, ambícióval. Megnyerő,
kedves ember, aki sokat merít a múltjából
és boldogan éli meg a jelenét.

MOHAI IMRE

NEMES BÉLA

Boldog otthonlakó

Fotó: Veréb

ARCOK A VÁROSBÓL
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Városlakó

A számítástechnika és a hang már a kez -
de tek óta szoros kapcsolat-
ban állnak egy  -
mással.

A csipogó
tv játékok (fal-
te nisz) és az
ott  honi szá mítógépek
(Commodore 64) meg   jelenése
szinte kötelezővé tették a hang
jelenlétét. Természetesen ezek-
nél az integrált hang kártyáknál
még messze nem a minő ség volt a fő
szem pont, hiszen a hang, amit ki tudtak
préselni magukból, a rossz mi nő ség miatt
inkább a vidámparki játéktermek hangu-
latát idézte. 

Az asztali PC-k megjelenése a kártyás
bővíthetőség révén új lehetőséget nyitott  a
gépet nem csak nézni, hanem hallgatni is
kedvelők széles táborának. Mivel saját cél-
processzoruk volt (melyet sound procesz -
szornak hívtak), így levették a terhet a PC
mikroprocesszoráról és saját progra moz -
ható algoritmusok segítségével és beépített
hanggenerátorukkal sokkal magasabb szín  -
vonalú hangot tudtak előállítani. 

Megjelentek a szintetizátorok, olyan elő -
adókkal mint Jean Michel-Jarre vagy Pres -
ser Gábor, és megjelentek a nagynevű cé  -
gek is a professzionális hang területén, mint
pl. a Moog, vagy a Yamaha. A hang kár tya
már bármit elő tudott álítani az emberi hang
frekvenciáján (20-20000 Hz-ig), de a minő -
ség még mindig nem volt az iga zi.

A probléma az volt, hogy nem az eredeti
hangot hallottuk az eredeti környezetben
ami a lejátszásnál zavaró volt. A meg ol dást
a mintavétel és a hang adatbázisok létre-
hozása szolgáltatta. Amikor például egy
templomi orgona hangját szeretnénk meg -
szólaltatni, nem utánozni próbáljuk azt,
hanem  a mintában meg  lévő  eredeti han -
got és annak kör nyezetét, a templomot
vesszük elő és ezt módosítjuk kívánságunk
szerint. Ezt persze megtehetjük madárcsi -
csergéssel, ten ger vagy akár az erdő hang-
jaival is. Az ered mény szinte a tökéletes és
élethű hang. Az első ilyen hangkártya a
Sound Blaster Awe32 volt. A fejlődés nem
állt meg, és a minőség mellett a térhatás is
fejlődött.

A fejlődés szintjei a következők voltak:
mono=1 hangfalas, sztereó=2 hangfalas, ál
quadro=4 hangfalas, quadro=4 hangfalas,
5.1= 4 hangfal, egy közép hangfal a be -

széd nek és egy mélynyomó a mély han-
goknak (tipikus házimozi rendszer), 7.2= a

fen tieken kívül + 1 mélynyo -
mó a rez gé sek nek és +2 hang-
fal oldalra vagy első felső 2-nek

(mozikban vagy job-
ban felsze relt

ott  ho nok -
ban hasz -

ná la tos).
E j t s ü n k

még né hány
szót a mély -
n y o  m ó  r ó l .

Érdekes, de tény,
hogy az emberi fül a mélyebb hangokat
monoban hallja, viszont a testével is érzi,
ezért használnak egy mélynyomót. Ha ket -
tőt használnak, az a nagyobb rezgés és
nem a sztereó hatás elé ré se miatt van.

Kutatások folytak arról, hogyan lehetne
kevesebb hangszóróval térhatást elérni?
(Bár két fülünk van, nem csak a bal és jobb
oldali, hanem az első és hátsó hangokat is
meg tudjuk különböztetni. A titok a hang
különböző késleltetési idejében van.).

Ha az első hangfalon elő tudunk állítani
olyan frekvenciát, amit a fülünk térhatás-
nak érzékel, akkor megtaláltuk a térhatás
virtuális módját. Ebben nagy sze repe volt
a Yamaha-nak a hang projektor kifej lesz té -
sé vel, amit legtöbbször a TV-k alá helyez -
he tünk a jobb hang visszaadás érdekében.

De térjünk vissza a hangkártyákhoz: a
csatlakozás szerint az alapszabvány a há -
rom 3.5mm-es jack dugó csatlakozó, ami -
nél az egyik a mikrofon bemenet, a másik
a vonal kimenet, a harmadik pedig a hang -
szóró vagy fejhallgató kimenet. A különb-
ség a vonal és a fejhallgató kimenet között
az, hogy amíg a vonal kimenetre csak és
ki zárólag aktív, vagyis erősítővel ellátott esz -
közöket köthetünk, addig a fejhallgató
kimenetre fejhallgatót vagy kis fogyasztású
hangszórót is. 

A komolyabb hangkártyáknál van 5.1 il-
letve digitalis koaxiális, illetve optikai csat-
lakozó is. A kártyák szintén integrálva
lettek az alaplapra, ami egy átlag felhasz -
náló igényeinek bőven megfelel.

A következő cikkben az usb hangkár-
tyáról és a digitális/analóg átalakítókról
lesz szó.

ABONYI ZOLTÁN

SZÁMÍTÓGÉP MŰSZAKI SZAKEMBER

06 30 941 6636

EGY KIS SZÁMÍTÁSTECHNIKA 12. IDŐSEBBEK IS ELKEZDHETIK...

A HANGKÁRTYA
HORVÁTH LAJOS:

HUN
Hun voltam, hun vagyok,
Hun hun, hun avar,
Hun nem.

Hun vagyok, hun voltam,
Hun valahol, hun sehol,
Hun mégis.

Hun hun, hun magyar,
Hun hun, kit eltakar
Az avar.

Hun avar, hun magyar,
Hun hun, avar hun,
Magyar.

Hun vagyok, hun nem,
Hun itt és hun ott,
Avar.

Hun ősz idő, hun temető,
Hun és magyar, közben avar,
Már bizonyos.

Hun tavasz, hun őserő,
Hun sarjadék és termés,
Hun isteni, hun emberi.

(A Tarsoly Kiadó várhatóan
a költészet napjára (2017. 04. 11.)

megjelenteti
Horváth Lajos: Fehér ingben című

válogatott verseinek kötetét.)
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Akár ezek a gondolatok is az eszünkbe
juthattak december 11-én, az elmúlt év
adventi időszakában a Szentlélek Temp -
lom ban fellépő Cantemus Kórus kará -

csony váró koncertjén. Délután négy órára
megteltek a templomi tér padsorai, csalá-
dok, idősek és fiatalok együtt hallgatták
áhítattal a várva várt szép dallamokat.

Va dász Ágnes a kórus karvezetője,
ezút tal olyan műveket hozott az ünnepi
elő adás ra, amelyek szinte előre repítették
a hallgatóságot már-már a Szenteste nap -
já hoz, amikor a gyerekek szüleik körében
a karácsonyfát díszítik, és együtt éneklik
a karácsonyi dalokat. A közönség több-
sége behunyt szemmel adta át magát a
muzsi kának. A kórus a templomi térben
az ol tár előtt kezdte el a koncertet, majd a
kar zaton, az orgona mellett folytatta.

A felcsendült művek között szerepelt
töb bek közt: Kodály Adventi éneke, az
Ave Maria, Wolfram Buchenberg Adeste
fideles, és persze a mindenki által kedvelt
Gruber Csendes éj című szerzeménye.

A koncert második részében az új orgo -
na, a „Templom királynője” is meg szó lalt,
Ella István orgonaművész játéka ál tal,
ami tovább emelte az ünnepi hangulatot.

Vendégfellépőként az Árpádházi Szent
Erzsébet Kórust hallottuk Helembai Er -
zsé bet karvezetése mellett. Ők Lisz nyay
és Eszterházy művekből válogattak, a kó -
rus mellett gyönyörű hangon szólót éne -
kelt Ilyés Zsanett.

Amikor elérkezett a finálé, közös pro-
dukcióként Charles Gounod C-dúr misé -
jének dallamai töltötték be a templomot
és a lelkeket.

FÁRI FANNI

A Lisznyay Szabó Gábor Alapfokú Mű -
vé szeti Iskola zenei oktatásának egyik
fő feladata: „a tanulók személyiségének
ki bontakoztatása, a minőségi zene irán -
ti igény kialakítása”. A növendékek ta -
nul mányaik során számos Pest megyei
és országos versenyen, koncerten, kiál-
lításmegnyitón, rendezvényen vesznek
részt. Az oktatási intézmény a  tanév vé -
gi és tanszaki – billentyűs, vonós, fa- és
réz fúvós, ütős, népzenei, magán é nek,
gitár – hangversenyeken kívül év ről
évre megrendezi a karácsonyi koncert -
jét, melynek az idén is a Baptista Gyü le -
kezet imaháza adott otthont.

Felemelő érzés volt hallgatni a tanszakok
nö vendékeinek hangszeres és énekes tu -
dá sát. A felcsendült dallamok mindegyi -
ke, a mintegy másfél órás előadás során az
ünnepet, a karácsonyvárást, a megnyug -

vást és a békét hozta közénk. Műsor ve ze -
tő ként Mihálydeák Barna konferálta végig
az est programját, miután elérkezett az
idő növendékei közé állt és velük együtt
játszott kobzon moldvai muzsikát. A kon-

cert rézfúvós quartettel vette kezdetét, és
egy csodás közös énekléssel zárult. Együtt
énekelt itt tanár és diák, szülő, testvér és a
közönség.

VERÉB JÓZSEF

SZENTLÉLEK TEMPLOM • A VERESEGYHÁZI CANTEMUS KÓRUS KARÁCSONYI KONCERTJE

A ZENEISKOLA KARÁCSONYI KONCERTJE A BAPTISTA IMAHÁZBAN

Karácsonyi muzsika
Kint az utcán hatalmas pelyhekben hull a hó, bent a szobában a kandallóban pat-
togva ropog a tűz, a gyerekek a karácsonyfa körül énekelve várják a kis Jézus
érkezését. A konyhában készül az ünnepi vacsora, a házban finomabbnál, fi-
nomabb illatok szállnak. Karácsonyeste van. 

Fotó: Fári Fanni

Fotó: Veréb

Ahol növendék és tanár együtt muzsikál
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A Magyar Örökség díjas szlovákiai magyar
zenészekből álló Ghymes együttes rend ha -
gyó lemezbemutató koncertet adott Veres -
egy házon az adventi ünnepkör jegyében.
A rendezvény különlegessége, íze és zama -
ta a Fabriczius József Általános Iskola „Fü -
le  müle” gyermekkórusának közös szerep -
lé se az együttessel. Templom Erika magyar
ének-zene szakos tanárként dolgozik az ál -
ta  lános iskolában. 1995-ben a diploma kéz-
  hezvételét követően, Veresegyházra ke rü lé -
sét megelőzően Hajdúnánáson, Buda pes ten
és Erdőkertesen is tanított. Szeren csés em -
ber nek tartja magát, mert eddigi pálya fu tá-
sa során szinte mindig zenei ta go zatos osz -
tá lyokban dolgozhatott. Mun  káját hivatás-
 szerűen, nagy szorgalommal és lelke se dés -
sel végzi. Eredményességét fém jel zik az é ven-
 te megrendezésre kerülő Ének lő Ifjúság Kó -
rustalálkozókon az általa vezetett kóru sok
ki magasló eredményei. A tanárnővel ké  szült
interjúnk a koncertet megelőző fel készülés
időszakának rejtel meibe kalauzol el minket.

A hangverseny ötlete kitől származik?
Korábban, két évvel ezelőtt már járt a város -
ban az együttes, ezt követően, mivel nagyon
sze retem ezt a stílusú színes zenei meg nyil -
vánulást, arra gondoltam valamilyen módon
meg kellene teremteni a lehetőségét az együtt -
éneklésnek. Tulajdonképpen mindig is fog -
lal  koz tatott ennek a megvalósítása. Példaként
említhetem az együttes korábbi Mendika cí -
mű lemezét, ahol közreműködőként felcsen  -
dül egy gyermekkórus, nagyon szép szívhez
szóló karácsonyi dallamokkal.
Hogyan sikerült az elképzelést véghezvinni?
Miután az iskola és az önkormányzat veze té -
se támogatólag a kezdeményezés mellé állt,
tanévkezdéskor szeptemberben felvettem a
kapcsolatot az együttes menedzserével Csík -
mák Mónikával. Az elképzelés számukra nem
volt idegen, elküldték a szerződés ter ve ze tü -
ket, a rendezvényre vonatkozó igényei ket, ami
magába foglalta a teljes hangosítást is.
A dalok kiválasztása milyen módon történt?
Alapvetően ők egy lemezbemutató kon cert -

ben gondolkodtak,
a műsor első felében
az ál talunk is ismert
Men  di ka dalaival. A má  sodik részben került
elő  adá sra az új lemezük, a Mennyből az an -
gyal számainak egy része. Előre megkaptuk a
dalok szövegét és a hozzá tartozó hangzó
anyagokat, ennek alapján készültünk fel a
koncertre. Az előadás előtt az együttessel tar -
tottunk egy főpróbát, ahol a gyerekek hihe tet -
lenül fegyelmezetten és ügye sen dolgoztak.
Mérhetetlenül büszke va gyok rájuk, a kitar tá -
sukért, a kiemelkedő teljesítményükért.
Egy ilyen koncert megrendezése komoly
anya  gi terhet is jelent. Kik segítettek a pénz -
beli forrás előteremtésében?
Három részből tevődött össze az anyagi fe -
dezett: a jegyek eladásából származó be vé -
tel, a szponzorok és az önkormányzat támo -
gatá sá ból.
Név szerint kik voltak a támogatók?
Nem is számítottam arra, hogy a kezde mé -
nye  zést ennyien fogják támogatni. A gyere  -
kek nevében ezúton szeretném megköszönni
a felajánlásokat: a Fodor Gabriella Szép Ma -
gyar Szó Alapítványnak, a Fabriczius Alapít -
ványnak, a Mey Hungária Kft.-nek, a Kucsa-
Ker Kft.-nek, a TT Hidraulika Bt.-nek, az Ag -
ba Kft.-nek, valamint Veresegyház Város Ön -
kor mányzatának.
Sikerült az álmát megvalósítani?
Még most is a koncert hatása alatt állok. Úgy
gondolom egy olyan lépést tettünk előre, ami
a résztvevő gyerekekben örök élményként él
majd tovább, a hallgatóság számára pedig
gyönyörű karácsonyi emlék marad az elkö -
vetkező évekre.                               VERÉB JÓZSEF

Szentlélek Templom • GHYMES EGYÜTTES lemezbemutató koncertje

A Ghymes együttes és a Fülemüle kórus

Fotó: Veréb

Kultúra

VERES 1 SZÍNHÁZ • KARÁCSONYI ÉNEK
„A karácsonyt pedig úgy megünnepelte, hogy bárki példát vehetett
róla. Ezt tudta is mindenki! Isten áldja meg érte őt és mindazokat,
akik hozzá hasonlóan cselekszenek. Vagy, ahogy kicsi Tim mon-
daná: A jó Isten áldása legyen mindnyájunkon!” 

Egy igazi karácsonyi történet

Charles Dickens klasszikus „tanmeséje” a vén zsugori, kapzsi, ámde
igen gazdag Scrooge úrról, a Karácsonyi ének volt terí téken a Veres 1
Színház színpadán. Igazi karácsonyi hangulatot idéző, kicsiket és
nagyokat szórakoztató zenés mese, arról, hogy a vén gonosz hogyan
tért jó útra, és vált rendes emberré. Igaz, mindehhez végig kellett jár-
nia a múlt és a jelen, majd a jövő karácsonyok szellemével az élete
döntő pillanatait. Szembesülnie kellett a rá váró rettenetes valósággal,
a saját ijesztő, magányos halálával. Scrooge úr végül megértette,
lelketlensége őt magát is a rettenetbe taszítja, csak úgy lehet boldog,
ha „jó barát, jó gazda és jó szomszéd” válik belőle. Hogy ez végül is

mennyire sikerült? Erről a Gödöllői Fiatal Művészek Egyesülete tár-
su latának tagjai gondoskodtak. A szellemek meggyőző szavakkal, a
színészek szórakoztató játékkal, a közönség szűnni nem akaró taps -
sal. Az előadás különlegessége voltak az alaptörténetre épülő új szín-
padi változat, az élő zenei kísérettel előadott ismert karácsonyi dalok
fülbemászó dallamai, és végül a gyermekszereplők természetes egy -
szerűsége és kedves bája.                                                     VERÉB JÓZSEF

Fotó: Veréb
Templom Erika
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„Az élet egy jó nagy kukkoló.

Kifigyeli, ha boldog valaki.”

2016. december 20-án Veresegyházra látogatott a Rózsavölgyi Sza-
lon előadásában, Émile Ajar: Salamon király szorong című mű vé -
nek színpadi átdolgozása. Salamon valójában Salomon Rubinstein
(Jordán Tamás) és egy egész nép helyett a nad  rágok fölött ural ko -
dott, persze csak mielőtt nyugdíjba vonult.
Azóta szomorú lelkeken se gít, a vagyonát tele-
fonos lelkisegély-szolgá lat ba csepegteti, s ha
túlzottan megrémül a háta mö gött suttogó ha -
lál tól, maga is felemeli a kagy lót, hogy mások
győz ködésén át magának is bebizonyítsa, a
halálfélelem meg szüntet he tő.

Jean (Mohai Tamás) huszonéves fiatalember,
aki először pincér, majd Salomon Rubinstein
(neki csak Salamon király) lelkisegély házhoz
szállítója. A telefon minden éjjel megcsörren és
egy bizonyos Madame Cora Lamenaire (Her  ná -
di Judit) Rubinstein urat keresi. Rubinstein úr
vi rágcsokrot küld Jeannal a lelkisegély cég nevé -
ben. Jean, aki nem bír szó nélkül elmenni az
öregedés haldokló fájdalma mellett újra elmegy,
majd ott marad.

Aline (Sipos Vera) a tűzrőlpattant könyvtároslány és Jean szó tá rak-
ban keresik a szerelmet, de ott ül közöttük a sanzonénekesnő szo -
mo rú árnya, akit Jean nem hogy elhagyni nem bír, de szánalomból
viszonyba gabalyodik vele. Miközben Salamon király a karosszéké -
ben gubbaszt és szorong, mert a múlt nem engedi, hogy maga szál-
lít sa házhoz a virágot a még mindig gyönyörű Madame Lamenaire-nek.

Émile Ajar regényét Dicső Dániel, a rendező és Góczán Judit, a
dramaturg alkalmazta színpadra, méghozzá kitűnően. Egy regényt,
egy ilyen lélektani történetet nehéz színpadra állítani, hiszen pár-
beszédekből kell kirajzolódni olyan apró lélektani mozzanatoknak,
amelyeket leginkább a regény tud kibontani. Itt sikerült az adaptá-
ció. Értjük és érezzük a darab mindegyik szereplőjét, mindjük mo-
tivációját és a drámát, ami összeköti őket.

Hernádi Judit nem először lép színpadra az öregedő dáma sze re -
pében, s minden alkalommal nagyon komolyan képes felvállalni
ezt a drámát, megélni újra és újra a tragédiát. Most is tündökölt az
elhaló fényben, a maga pompájában mutatta meg milyen lehet
leesni a színpadról, ha már senki se kíváncsi az énekesnőre. Jordán
Tamás maga a megfáradt király, akire még mindig illik a korona, de
már nagyon nehéz viselnie. Mohai Tamás fiatal életereje viszi végig
a darabot, az ő narrációjában jelennek meg a figurák, az ő szemén
át látjuk a szereplőket. Sipos Vera tökéletes választás Aline szere -
pére, már a hangszínében is benne van az a pimasz polgárpuk kasz -
tás, amibe Jean olyan könnyedén beleszeretett.

A díszlet Enyvvári Péter munkája. A veresi kisszínpad alkalmas
volt a darab légkörére. Egyik sarokban Salomon a foteljében lámpa -
búra halvány fényköre alatt, a másikban Cora vörös lepedőn, kö zé -
pen Aline a létrából épített játszóterén, a könyvtárban. És köztük
Jean, aki csak forog és forog és forog a támlátlan széken és mi köz -
ben maga se tudja a szédülő világban hová figyeljen.      VERÉB ÁRNIKA

Az ember végül megbocsájt
A természetért és az emberekért érzett felelősség hajtja mindkét
szereplőt. Nem tartoznak egy korosztályba, felelősségérzetük,
elkötelezettségük mégis mindkettőt cselekvésre készteti.

Az idős ember zsidó származású egykori nadrág-király, aki lelki
segélyszolgálatot működtet a rászoruló betelefonálók számára, a fi-

atalember nappal mindenféle javításokkal fog -
lalkozik, éjszaka pin cér ként dolgozik, köz ben
komolyan aggódik az olajszennyeződés miatt
veszélyeztetett mada rak életéért. Ráérő ide-
jében leküzdhetetlen tu dásszomja könyvtárba
hajtja, ahol a lexiko nokat bújja.

Romain Gary alias Émile Ajar Salamon ki -
rály szorong című regényének színpadi feldol-
gozását hozta a Veres1Színház színpadára a
Ró zsa völgyi Szalon társulata. A belvárosi kis
ka ma raszínház 80 főnyi közönsége helyett 350
néző előtt, teltházas előadáson mutatták be a
négyszereplős drámát.

A két idősebb karaktert egykor forró érzelmi
szá lak kötötték össze. A dúsgazdag kereskedő
rajongott a gyö nyörű énekesnőért, de kap cso-
latukon szöges csizmákkal átgázolt a tör té -

nelem. A remény maradásra és bujkálásra kényszerítette a férfit,
aki egy pincében, roppant magányosan négy évig várt arra, hogy
akár csak egyszer is rányisson a szerelme. Akit a túlélési ösztöne
a megszállt Párizsban a nácikat kiszolgáló bártulajdonos karjaiba
hajtott, és aki félelemből és büszkeségből sohasem me részkedett
szerelméhez az óvóhelyre.

Ilyen múlttal a háborút követően az énekesnő karrierje ket-
tétört, egyetlen sovány és majdnem tisztességtelen érdemeként
azt emlegette, hogy egykori szerelmét nem jelentette fel. A büsz -
keség majdnem negyven évig egyikőjüknek sem engedte, hogy
keres sék, újra felfedezzék egymást, pedig életüknek egyetlen haj -
tóereje a félbeszakadt kapcsolat felélesztése maradt.

Az idős férfi egy fiatal pincérben látja a megoldást, akivel virá-
gokat küld minden kísérő szó nélkül, a korosodó énekesnő kiürült
életének egyetlen lehetőségét a fiatalember karrierjébe táplált
reménybe álmodja. 

Az egymásrautaltság, a segíteni akarás, a kötelességszerűvé
merevedő kapcsolat végül a két idős ember ismételt találkozásá-
val végződik, miközben súlyos érzelmi és etikai problémákkal kell
megküzdeniük, de nem csak nekik, hanem a darab két fiatal
szereplőjének is.

A két idős karaktert olyan színész óriások személyesítették meg,
mint Hernádi Judit és Jordán Tamás, a fiatal karaktereket Sipos
Vera és Mohai Tamás alakították.

A Veres 1Színház talán első drámai bemutatója volt december
vé gén, amit a közönség nagyon hálásan fogadott. A kezdeti félel -
meket a remek hangulatú előadás az első pillanattól kezdve elűzte,
mert a kamaradarab nagyszínpadon is teljes színházi élményt
nyújtott.

m-i-

VERES 1 SZÍNHÁZ • SALAMON KIRÁLY SZORONG

Fotó: Veréb

Kultúra

A Veres 1 Színházban nagy sikerrel mutatták be az első igazán komolyabb hangvételű darabot, a Salamon király szorong címűt.
A bemutató kapcsán két nézőpontból is megvilágítjuk e nagyszerű előadást.

Mit mondott egy fiatal lány (VERÉB ÁRNIKA) és egy tisztes úr (DR. MOHAI IMRE) számára?
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December 16-án a Cantemus Kórus és
Sza bó Emma Zsófia művészettörténész
közreműködésével megnyílt a 2016-os év
utolsó kiállítása az Udvarház Galériában.
Ez alkalommal Töttös István és felesége,
Czank Gabriella gyűjteményeinek válo -
ga tása került a terem falaira, melyet a
közönség január 7-ig tekinthetett meg.

Egy rendhagyó kiállítás Veresegyházon,
amely teljes mértékben megfelel egy olyan
nemes feladatnak, mint, hogy összekösse
a 2016-2017-es évet. Az itt látott képző mű -

vészeti munkák bár a múltról szólnak,
még is számunkra olyan benyomásokat
tesz nek, amik a személyiségünk fejlő désé -
ben és a látásmódunk bővítésében fontos
szerepet játszanak mind a jelenben, mind
a jövőben is. A Töttös házaspár már 1996-
ban elkezdte a gyűjtemény építését.

Érdeklődésük középpontjában főként a
XX. század áll, azon belül is a '60-as, '70-es
és '80-as években készült alkotások állnak
a szívükhöz a legközelebb. A kiállított mű -
vek egységét azonban megtöri egy-egy más
korból származó festmény is. Láttunk töb -

bek közt: Ligeti Antal, Czóbel Béla és
Schei ber Hugó alkotásokat is. A kiállítás
legér té kesebb darabjai mindenképpen a
Schéner festmények, ugyanis a művészhez
baráti szálak is fűzték a Töttös családot.

Lehetőségük volt egy-egy mű születését
és formai alakulását is végigkísérni. Éppen
ezért nem meglepő, hogy a kiállításon
készült fényképen, Töttös István a fotó
hát  tereként Schéner Mihály Hagyma áldás
című munkáját választotta. Mint meg tud -
tam, ez az alkotás az egyik nagy ked  -
vence.

A gyűjtemény anyagán keresztül az ér -
dek lődő megismerheti a fent említett ko -
rok, mint a „Három T” Aczél György politi -
kus nevéhez kapcsolódó kultúrpolitika
időszakát, valamint a Kádár-korszak jelleg -
ze tességeit. Azoknak ajánlom, akik szeret -
né nek a múltról, a történelemről a képző -
művészeten, a művész szemén keresztül is
látni, mélyebben megismerni az adott kort,
és mindezt az üzenetet magukkal vinni a
jövőbe. A kiállítás ismertetőjében is sze re -
pel: „Egy gyűjtemény, nem csupán gyűjtője
számára lehet érdekes. Olyan lenyomat,
melynek ismerete nélkül nehezen tudjuk
önmagunkat elhelyezni a világban.” 

FÁRI FANNI

Udvarház Galéria • TÖTTÖS KORTÁRS MŰVÉSZETI GYŰJTEMÉNY

A múlt és a jelen

Fotó: Fári Fanni

Töttös István, a gyűjtő

Elhunyt MITSUI SEN szobrászművész
2016. december 18-án, 77 éves korában elhunyt MITSUI SEN IZUMI,
Michelangelo aranyérmes szobrászművész. 
Gyászolja őt családja, Veresegyház városának vezetése és az Udvarház Galéria
mű vészközössége.
MITSUI SEN IZUMI szobrászművész 1939-ben született Tokióban. Faművészeti
Főiskola elvégzése után, Tokióban a Taiheiyo Művészeti Akadémián végzett.
1969 és 1976 között Olaszországban élt. Római tartózkodása idején Amerigo Tot
műhelyében is dolgozott. 1976-ban telepedett le Budapesten. Baráti kapcsolatot
ápolt Borsos Miklós szobrászművésszel. Szobrokat és grafikákat készített. A ja -
pán kultúra népszerűsítésére origami-foglalkozásokat tartott. Alkotásainak szelle -
mi sége a Zen-buddhizmussal rokonítható, de művészetére hatottak a modern
eu rópai elvont szobrászati törekvések is. Monumentális igényű kisplasztikái port -
rék, természeti jelenségek, növények és állatok elvonatkoztatott, misztikummal
áthatott átírásai, kalligrafikus jelek megjelenítései, illetve szabad formavariációk.

Formaképzése szűkszavú, anyaga a bronz, a kő és a fa. 1972-ben Michelangelo-aranyéremmel jutalmazták. Veresegy-
házon élt, origami és kertművészettel foglalkozott.
VERESEGYHÁZI KÖZTÉRI MŰVEI: Japánkert (1984) • Kapcsolat (kőszobor, 1985) • Ősi jel és Szellő (kőszobrok, 1994)
• Hullám (kőszobor, 1995) • Újjászületés (kőszobor, 1996)

SZOLLÁTH GYÖRGY-WEHNER TIBOR (ARTPORTAL) • KLEMENT ZOLTÁN (UDVARHÁZ GALÉRIA)
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MŰVÉSZPORTRÉ: PIRÓK IRÉN textilművész

Amikor az ember lánya tele van
ál mokkal és esténként édes -
anyja hívó szavára ülhet a
családi tűzhely mellé, ez a
gyermekévek csodája.
Játsz hat, gondtalanul
sza ladgálhat és édes ap -
ja frissen sült cipójába
haraphat. De az út nem
volt kikövezve. Tizen -
há rom éves volt, amikor
édesanyja meghalt. Test -
vérével, Károllyal ma guk -
ra maradtak a keményen
dolgozó apa mellett, aki al ko -
nyattól pirkadatig dagasztott és
fűtötte a kemencét. Akkor még nem
érdekelte a szövés, bár művészi hajlamai
már kora gyerekként is megmutatkoztak,
szépen rajzolt és festett.

Éveken keresztül óvónőként dolgozott, majd
pályát váltott. Valójában mi történt?
A Török Ignác Gimnáziumban érettségiztem,
a negyedik évfolyamot már levelező tagozaton
fejeztem be. Később az Esztergomi Tanító kép -
 ző ben, kétéves képzés keretében óvónői ké  -
pesítést szereztem. Miért lettem óvónő? A kéz -
műveskedés, az agyagozás mindig is közel állt
hozzám, mindezt gyerekekkel csinálni nagy
élmény volt, éreztem, tudtam, hogy ott a he -
lyem. Már ebben az időszakban is szőttem, és
amikor az élet úgy hozta, hogy döntenem kel -
lett, mert mint óvónő a továbbiakban már nem
tudtam teljes mértékben önmagam adni, pá -
lyát változtattam.
Milyen módon került kapcsolatba az ipar -
művészettel?
Fiatal lányként egy ismerősöm javaslatára fel -
kerestem Remsey András festőművészt, hogy
nézze meg a rajzaimat, majd Remsey Iván gö -
döllői szakkörében tanultam. Nem lettem fes tő
az igaz, engem inkább a fonal érdekelt. 1981-ben
elkészült Gödöllő új művelődési há za, a Petőfi
Sándor Művelődési Központ, itt in dult Kunszt
Veronika és Petrás Anna ipar művészek ve ze -
tésével egy szövő szakkör, ahol igazából be -
lefeledkezhettem a szövés szép sé gei be. Ta nul -
tam Remsey Flóra textilművésznél is, ő go  -
belinszövést tanított a művelődési köz pont ban.
Szövő szakoktatói végzettséget szerzett, ho -
gyan alakult a továbbiakban a sorsa?
Hosszú volt az idáig vezető út, miközben óvó -
nő ként dolgoztam sokat tanultam a szak  kö -

rökben a népi szövés tech ni -
káiról, de az igazán nagy

mes tereim azok a pa -
raszt asszonyok voltak,
akiket a környező fal -
vakban a szövőszék
mellett találtam.
Akkoriban még a
könyvesboltokban
nem lehetett kapni a
szövés technikájáról

szóló megfelelő iro -
dal mat, magyarán

mond va meg kellett őket
szereznem. Hajtott az is -

meretszerzés igénye, ezért
arra vetemedtem, hogy az Ipar -

mű vészeti és a Néprajzi Múzeum könyv -
táraiból „kikölcsönöztem” néhány számomra
hasznos könyvet, és bár tudtam nem volna
sza bad, de lefénymásoltam és ezekből ta nul -
tam. Közben jártam a települések paraszt -
asszonyaihoz is „továbbképzésre”.
Szak oktatói képesítést szereztem és el he lyez -
kedtem a Bányai Júlia Kézműves Szak is ko -
lában. Hátrányos helyzetű gyerekeket tanítot -
tam, ami azt jelenti, hogy többségében állami
gon dozott, 16-21 év közötti fiatalokkal foglal -
koztam. Volt olyan tanítványom is, aki alig
tudott írni, egy másik pedig egyetemistaként
járt el a foglalkozásokra. Nagyon érdekes fel -
adat volt, kit milyen szintre lehet az oktatás
folyamán eljuttatni, pedagógiailag izgalmas,
komoly kihívást jelentett. Húsz éven át szak -
ok tatóként dolgoztam, majd 2013-ban innen
kerültem nyugdíjba.
Veresegyházon létrejött a szövőkör, milyen
körülmények között kezdték el a munkát?
Az 1980-as évek elején indult a településen egy
népművészeti tábor, szövőt is kerestek, így
kerültem ide. A tábor idején használtuk a meg -
levő szövőszékeket, év közben az eszközöket
a Tájház korábbi épületében tároltuk. Fel me -
rült az igény, ha már vannak eszközök, miért
nem használjuk ki? Gyors megoldás született,
egy kis szobában létrejött a szakkör. Majd ezt
követően Huszár Györgyi anyukája látván a
szűk körülményeket, felajánlotta a saját háza
egyik szobáját, a továbbiakban itt szőttem a
gyerekekkel két éven keresztül. A Művelődési
Ház keretében 1985-től működik a szakkör.
Hetente egy alkalommal a mai napig is össze -
jönnek az asszonyok, az itt készült mun  kák-
ból az ország több városában is állítottunk már

ki. Többek közt: Budapesten, Gödöllőn, Bé -
kés  csabán, a szlovákiai Ipolyságon és ter mé -
szetesen Veresegyházon. Az Ars Sacra feszti -
vá lokon és különböző felekezeti, egyházi
rendezvényeken, kiállításokon is részt veszek
a munkáimmal.
Nagyon változatos a szőnyegeinek az anyag -
felhasználása, mondhatnám úgy is, egyes
esetekben meglepő. Nem természetfeletti ez
egy kicsit?
A szövés technikája lehetőséget ad, hogy a
témához milyen anyagot válasszak. Most nyílt
meg Gödöllőn egy kiállításom, ahol az egyik
munkámhoz felhasználtam a szövőszék
nyüst szálait is. Vagy egy másiknál a ruhákba
varrt címkék sokaságát dolgoztam bele a
szőnyegbe. A kérdésre válaszolva: egy kicsit
szakrálisnak is nevezhetjük az így készült
mun kákat, de én ezt nagyon élvezem.

VERÉB JÓZSEF

PIRÓK IRÉN • textilművész
1954-ben Gödöllőn született
1973-ban a gödöllői Török Ignác Gimnáziumban érettségizett
1973 és 1976 között Remsey Iván festőművész gödöllői
szakkörében folytatott tanulmányokat
1974-ben házasságot kötött Lőrincz Ferenc festőmű vész -
szel, két gyermekük született
1976-ban az Esztergomi Tanítóképző Intézetben óvónői
képesítést szerzett
1976-tól 1986-ig az Agrártudományi Egyetem óvodájában
dolgozott
1981 és 1983 között Kunszt Veronika, Petrás Anna és
Remsey Flóra iparművészek tanítványa volt
1983-ban létrehozta a Veresegyházi Szövőkört, melyet a
mai napig is vezet
1986-tól 1992-ig kézi szövő kisiparosként dolgozott
1993-tól 2013-ig a Bányai Júlia Kézműves Szakiskolában
gyakorlati oktatóként dolgozott
1995-ben szőnyegszövő, szövő szakoktatói végzettség

EGYÉNI KIÁLLÍTÁSAI:
Kodály Zoltán Művelődési Ház – Galgahévíz 2002
„Szövődések” Szent István Egyetem Kollégiuma –
Gödöllő 2006
„Anyagba szőtt álmok” Petőfi Sándor Művelődési Ház –
Csömör 2012
„Várakozás” Gödöllői Városi Könyvtár – Gödöllő 2016

FŐBB CSOPORTOS KIÁLLÍTÁSAI:
„Mesterek és tanítványok” – Gödöllő 1997  Varga Galéria
„Szőttesek a múltban és ma” – Pápa 2000 Kékfestő Múzeum
Egyházművészeti kiállítás – Hatvan 2000
„Látható zene” az Olajág Alapítvány kiállítása – Budapest,
Eger, Vác, Érsekújvár 2004
„Kert” Gödöllői Iparművészeti Műhely – Gödöllő 2005
„A gödöllői szőnyeg 100 éve” Gödöllő 2007
A Gömb alkotócsoport kiállításai – 2007-től folyamatosan
„2012x38” címmel – Veresegyház Udvarház Galéria 2012
„Művészeti műhelyek” – Veresegyház Udvarház Galéria 2014

ELISMERÉSEI:
„Gödöllő Város Díja” III. helyezés – 1996
„Közművelődési és Közoktatási Díj” – Veresegyház 2001
VIII. Országos Textiles Konferencia III. helyezés –
Békéscsaba 2002
Veresegyház Város polgármesterének elismerő oklevele - 2010
Vankó István Kisközösség Létrehozásáért Díj – Veres-
egyház 2010  

„A fonás és a szövés eredete a tör té ne lem
előtti idők homályába vész. Nem tudjuk
mikor és mi lyen módon találták fel a szövést,
milyen nyers anya gokat használtak első íz -
ben és milyenek voltak az első szövetek.”

Hogyan lett a gödöllői pékmester

kislányából textilművész?

Fotó: Veréb
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Hogyan került ez a sok mesehős a mos -
ta ni előadásban a színpadra?
Egy gyereknek élményként kell megélnie
a színjátszást. Ők akartak, szerettek volna
mesehősök lenni. Ezért utánanéztem, va -
jon hol, melyik mesében van együtt ennyi
mesehős. Végül is Shannon Hale: The Sto-
rybook of Legends című mesekönyvének
magyar kiadásának, a Mesehősök Végzet -

könyve adaptációjával született meg a mi
kis játékunk. Végeredményben meg szü le -
tett egy olyan feldolgozás ahol a gyerekek
vágyai egy nem mindennapi szokványos
előadásban kerültek színpadra. Mondhat-
nám azt is: modern köntösbe bújtattuk az
alaptörténetet, ahol messzemenőleg érvé -
nye sültek a gyerekek elképzelései. Hagy-
tam őket játszani!

Mit tart elsődlegesen fontosnak a foglal -
ko zásokon?
Mi szeretjük egymást, ez az alappillérünk.
Célom, hogy az idekerült 7-14 éves kor -
osztálybeli gyerekek tudjanak együtt dol-
goz ni, egymás sikerének örülni.
A foglalkozások során megfelelően fel ké -
szüljenek a csapatmunkára, az itt tanulta -
kat majd felnőttként is tudják a későb -
bi ekben kamatoztatni
Milyen módszereket alkalmaz a mun -
kája során?
Fontosnak tartom a beszédtechnika fej -
lesz tését. A résztvevőknek meg kell tanul-
 niuk átbeszélni a nézőteret, ezért nem is
hasz nálunk segédeszközként mikrofo no -
kat. Az életben gyakran megfigyelhető,
hogy sok jó lelkű gyerek első látásra anti -
patikusan viselkedik. Miért is? A válasz pe -
 dig kézenfekvő: a gyerekek egy ré szé nek
nincs elegendő önbizalma, ezért zárt a vi -
sel kedésük. A meglevő gátlásaik miatt el -
kez denek nagyképűsködni. Ez itt mind
vissza vehető, a személyiség, a kreativi -
tás és a kommunikációs készség fej lesz -
té sé vel.
Abban is rendhagyó volt a mostani elő -
adás, hogy a nézők, a jelenlevő szülők is
bekapcsolódhattak a játékba, végered-
mény ben megfordították a történet végét.
Honnan jött az ötlet? 
A gyerekek javaslata volt. Mi itt meg sza -
vaztattuk a közönséget, így lett a játék in-
ter aktív, és ellentétben az eredeti műben
leírtakkal, az itteni mesehősök a saját sor-
sukat választották a szavazás eredmé nye -
ként. Ami tele van kétségekkel és ve szé -
lyekkel, de az már legyen egy másik tör -
ténet kezdete.

Köszönöm a beszélgetést, további sok si -
kert kívánunk a Diákszínpad mun kájá -
hoz!

VERÉB JÓZSEF

Mit szeretnétek a karácsonyi előadáson csinálni? A kérdésre a Szerep Elek Diák-
színpad gyermekszereplői a következő választ adták: mesehős szeretnék, me se -
hősök akarunk lenni! Így született meg: Aranyhaj, Csipkerózsika, Demóna és a
királyfi, szám szerint tizenhat mesefigura jól ismert karaktere egy interaktív előadás
keretében. A jelenlegi tizenkilenc fős kis csapat, heti egy alkalommal szerdánként
találkozik az Innovációs Centrumban Éli Nóra vezetésével önfeledten színjátszani.
A diákszínpadosok minden év karácsonyára műsorral készülnek, nem volt ez más -
képp 2016-ban sem. A művésznővel az előadást követően beszélgettünk, a gyere -
kek ről, a játékról, a közösen végzett munkáról.

„Nagyon fontos
egy színházi
elő a dás nál, hogy
a né ző nyitottan üljön be. 
Azért volt a játék végén szeretet ven dég -
ség, mert itt mindenki, szülő és gyerek
egyaránt druk ker volt, és nekik játsza -
ni a legjobb dolog a világon.” 

Beszélgetés Éli Nóra színművésznővel

Váci Mihály Művelődési Ház • SZEREP ELEK DIÁKSZÍNPAD karácsonyi előadása

Fotó: Veréb

Kállai-kiállítás nyílik az Udvarház Galériában!

Február 10-én nyílik

KÁLLAI András és KÁLLAI Henrik
festőművészek

kiállítása az Udvarház Galériában.

A testvérpár izgalmas élő kortárs művészeti törekvésével először találkozik
Veresegyház művészet iránt érdeklődő közönsége.

A tárlat során a hangsúly a festészetre irányul, de olyan fogalmak is jelen vannak,
mint az identitás, vagy a szabadság, megismerés, játék, tapasztalás.

Megnyitó időpontja: 2017. február 10., péntek 18 óra

A kiállítást megnyitja: NOVÁK Valentin író 

Fotó: Éli Nóra
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Kultúra

Örömteli hagyománya az általános iskolá-
nak advent idején az évről évre megrende -
zésre kerülő karácsonyváró hang verseny.
A Mézesvölgyi épület aulája az idén is kicsi -
nek bizonyult a megjelent szülők és hozzá-

tar tozók, barátok, ismerősök és zeneszerető
emberek sokaságának. Fellép tek az iskola
ének-zene tagozatos osz tályainak gyermek -
kó rusai, Kovács Kata lin, Templom Erika és
Huszainé Kolozs Zsuzsanna tanárnők kar -

ve zetése mellett. Különlegesen szép műsort
adtak a kis Jézus megszületésének örömün-
nepe alkalmából az iskola 3.a osztályának
tanu lói. Felkészítő tanáraik: Bódisné Palla
Zita és Kovács Katalin tanárnők. Szinte el -
kép   zelni sem lehetne az iskolai karácsonyi
ünnepi hangversenyt a Gaudeamus kórus
nélkül. Úgy tartoznak ők a város életéhez,
mint a tavaszi napsütéshez a jókedv és a
vidámság, elválaszthatatlanok. A hangver -
seny utolsó fellépői ők voltak, a pedagógus
kórus, vezényelt: László Gergely.

A hagyomány kötelez, ezzel a szép ünne -
pi műsorral ismét teljessé tették az álta lános
iskola ének-zene tagozatos diákjai és tanárai
az idei év karácsonyát. A tanu lók szívből,
lélekből énekeltek, elfogultság nélkül állít -
hatom, a nagymamák többségének ez évben
is könnyeket csaltak a szemükbe.

Köszönjük ezt a szép ünnepi programot
Veresegyház általános iskolásainak! 

VERÉB JÓZSEF

FABRICZIUS JÓZSEF ÁLTALÁNOS ISKOLA • KARÁCSONYI HANGVERSENY 

RED 1 CLUB • FLASH X ZENEKAR 

A hagyományok köteleznek

A 3.a osztály tanulói Fotó: Veréb

Mi is történt itt tulajdonképpen? 
Kisgyerekkorom óta foglalkoztat a zene, ze ne -
iskolai jazz tanszakon tanultam, majd ké sőbb
több zenekarban is játszottam. Jazz, rock, hea -
vy metál volt a te rí té ken, de jött a csa lád, a ház -
é pítés, a mun ka és egy időre kima radt a rock
az életemből. 2015-ben meg  kér deztem Venyige
Sándort: Alex, csinálunk egy zenekart?  Egy pil-
lanat alatt igent mondott. Alexről tudni kell,
hogy ő egy ősrocker, a színpadi pályafutását is
énekesként kezdte. Ebben az időszakban köl -
tözött Veresegyház ra Liptay Zoltán Árpád, egy
virtuóz gitá ros, valahogyan rátaláltam és leg-
nagyobb örömömre igent mondott. Nagy ál -
mo kat dé del gettünk, majd mi megmutatjuk,
hogyan kell ezt csinálni, mu sical slágereket
rock feldolgozásban elő adni. Nem így történt,
idő közben a város színháza, a Veres 1 Színház
annyira felfutott, hogy a művész úr kilépett az
éppen alakuló együt tesből, ennélfogva éne kes
nélkül maradtunk. De az élet nem állt meg, egy
angol nyelvtanár, Morvai Csaba személyében

lett meg az új é nekesünk és ve  le egy időben
Szlifka Ist ván ál tal a basszusgitárosunk is.
Felállt az együttes, az eredeti elképzelése i -
tek mennyiben váltak valóra?
Csak egy kicsit módosult a koncepciónk, mu-
 si cal slá ge rek helyett ismert rock klasszi ku-
 so kat játszunk. Ami a stílust jellemzi, iga   zá-
ból meg keményedett, kő ke mény rockra.

A mos tani fellépésünk egy
bemutatkozó koncert, eb ben a felállásban az
első. Ahogy elnézem a közönséget jó csa pat
jött itt össze.                                                                         
Mik a további terveitek?
Együtt maradni, az ismert számokon kívül
saját dalokkal is fellépni, városnapokon, fesz -
tiválokon, tavasztól őszig nagy színpadon.
Télen, mint most is, klubokban. 
Veresegyházon mikor láthat benneteket a
közönség?
A következő fellépésünk Budapesten a Rock-
togon Pub rockdiszkóban lesz, majd itthon
február 4-én a Versus Café Bárban játszunk.
Ezek szerint kibújt belőled a kisördög?
Ahogy a feleségem szokta mondani: „A férfiak
ötven körül mind megkergülnek, elkezdenek
lányok után kajtatni, vagy chopperezni”. Ná -
lam az Újra zenéljünk! jött be. VERÉB JÓZSEF

BESZÉLGETÉS VÁRADI JÁNOSSAL, az együttes dobosával

„Rock Mikulás” a Flash X zenekarral
Váradi János a veresegyházi Red 1 Klub ötletgazdája és hajtóereje, a klub megalakulását
követően több sikeres rock bandát hozott a városba. A Váci Mihály Mű velődési Házban
koncertet adott a Tankcsapda, a Kiscsillag, a Magna Cum Laude és nem utolsósorban a
Depresszió rock-metál zenekar. Teltek, múltak a hónapok, míg egyszer a klub internetes
oldalán a következőket olvastam: az első „Rock Mikulás”a Red 1 Klub támogatásával az
erdőkertesi Donga Pince Klubban. Fellép egy veresi/gödöllői rock zenekar, a Flash X.

Szlifka István – basszus, Váradi János – dob, Liptay Zoltán Árpád – gitár, Morvai Csaba – ének
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Veresegyház általános- és művészeti iskolái az eltelt évtizedek során
zeneileg tehetséges fiatalok sokaságát bocsátották ki a kapuikon. A fi-
 atalok döntő többsége nem vált ugyan muzsikussá, de tehetségükkel
és képességeikkel az élet számos területén bizonyítottan helyt tudtak
állni. Pár évvel korábban több amatőr rock együttesben és a helyi
fúvós zenekarban is feltűnt egy vékony fiatalember, jó ritmus érzék-
kel az együttesek dobosaként. Majd egy idő után nem láttam őt töb-
bet szerepelni. Hogyan alakult a továbbiakban a sorsa? Fekete
Barnabás egyetemi hallgatóval egy kávé mellett erről beszélgettünk.

Az általános iskolában ének-zene tagozatos voltam. Soha nem tudom
elfeledni az énektanárnőmet Millner Éva nénit, kedvességét és kitartó
türelmét. Valószínűleg neki is köszönhetem a zene iránti fokozott
érdeklődésemet. Nagyon aktív gyerek voltam, ezt látván a szüleim vet-
tek nekem egy műanyag kis dobfelszerelést.
Leültettek a televízió elé és egy Illés
koncertet játszottak le, újra és újra,
ez volt a szórakozásom. Dobol -
tam az Illés számokra, mintha
én lennék az együttes dobosa,
egészen beleéltem magam a
helyzetbe. Közben a szö -
vegek is rám ragadtak, fúj-
tam kívülről, jobban, mint
Szörényi Levente. Lehet-
tem vagy hétéves. A szü le -
im ezt látva, beírattak a
Lisz nyay Szabó Gábor Ze-
ne iskolába Kovács Zsolt ta -
nár úrhoz. Zsolti bácsihoz
egészen 18 éves koromig, tíz
éven át jártam dobolni. Miután
megtanultam a jazz dobolás
alap jait, kis koncerteken léptem fel,
egyszóval nagyon jól éreztem magam.
A Veresegyházi Fúvószenekarban is ját-
szott, hogy jön a fúvósok közzé a dob?
Nyolc évig, egészen a gimnázium végéig voltam a zenekar tagjai között.
Nagyon élveztem ezt, főleg amikor elmentünk táborozni, harsonaszó
mellett ritmusra ütni a dobot. Ez egy csodálatos érzés, én voltam az, aki
összefogta zeneileg a csapatot. A dobos nélkülözhetetlen, fontos része
a zenekarnak, mert valakinek össze kell tartania az elhangzott dalokat.
Eleinte hárman voltunk ütősök, később egyedül maradtam, több éven át
dolgoztam így a zenekarban.
Rock együttesekben is láttam játszani, ott is abba maradt a mu zsi -
kálás. Miért?
A rock a gimnáziumi éveim alatt került be az életembe. Három zenekari
formációban vettem részt: a Volumen, TVRúzs és a Salchi Papas nevű
együttesekben játszottam ütőhangszereken. Egyedül a TVRúzs élte túl
a pályaválasztás időszakát, ők még együtt vannak, de a többiek szétszé -
ledtek. Tulajdonképpen ez teljesen érthető, a tagok érettségit kö ve tően
mentek tovább a maguk útján. Volt, aki az ELTE-re felvételizett, vagy a

Zeneakadémiára, engem később a Debreceni Egyetemre vettek fel.
A Könyves Kálmán Gimnáziumban érettségizett, ezt követően mégis
visszaült egy középiskolai padba. Mi történt?
Eleinte nehéz szívvel mentem a Könyvesbe, mert engem semmi más
nem érdekelt, csak a dobolás. Végeredményben rengeteget profitáltam
a középiskolás éveimből, nemcsak zenészek lettek a barátaim, az élet
más területeivel is megismerkedhettem. Érettségit követően 2012-ben
felvételiztem a váci Pikéthy Konziba, egy kétéves szakmai képzésre. Ez
a két év arra is elegendő volt, hogy végleg letisztázódjon bennem, hogy
végül is mit akarok. Végzést követően megpróbáltam bejutni a Liszt Fe -
renc Zeneművészeti Egyetemre, de nem sikerült a felvételim, viszont a
Debreceni Egyetem Zeneművészeti Karára felvettek. Az ötéves kép zés -
ből most végzem a harmadik évfolyamot, készülők majd a BA diplo-
makoncertre. Minden évben indul az Ifjú Zeneművészek Nemzetközi
Nyári Akadémiája, 2016-ban is összeállt Vásáry Tamás zongoraművész,
karmester irányításával a Kodály Zoltán Ifjúsági Világzenekar.

A zenekari tábort követően lehetőség volt hazai és külföldi hang-
versenykörúton való részvételre. Az elmúlt két évben így jutottunk

el Prágába, Szlovákiába és Olaszországba.
A tanulmányai mellett még mivel foglalkozik?
Kisegítek zenekarokban, tagja vagyok az egyetemi Sonus ütő -
hangszeres együttesnek, valamint az egyetem gyakorló isko -
lájában, a Muzsikáló Egészség Alapítványi Alapfokú Mű  -
vészetoktatási Intézményben óraadó tanárként, az ütő tan-
szakon dolgozom. Egy éve foglalkozom gyerekekkel, sze re -
tem ezt a munkát, mert itt is kipróbálhatom magam a
nö vendék-tanár kapcsolat területén.
Előadóként részt vettem Sáry László: Polyrhythmia című
művének bemutatóján a Műcsarnokban, valamint egy mo-

dern-multimédiás oratórium, a „The Birth of Color” ős bemuta -
tóján a Kiscelli Múzeumban.                      

Kérem, beszéljen az eddigi versenyeredményeiről!
Egyetemistaként kétszer indultam az Országos Ütőhangszeres

Versenyen, 2015-ben III. helyezést, 2016-ban I. helyezést értem el.
Továbbá megkaptam a Debreceni Egyetem rektorának különdíját is.
Mit szóltak a szülei a zenei pályaválasztásához?
A családban korábban senki nem zenélt, igaz mindkét öcsém tanul alap-
fokon, Bálint trombitálni, Bernát pedig zongorázni. Bernátot én kezdtem
el tanítani, skálázni a zongorán. Rettentően örült, amikor beíratta anyu
a zeneiskolába. Szüleimnek konkrét elvárásai nem voltak, a célokat
mindig én tűztem ki magam elé. Igaz, többször elhangzott figyel mez -
tetésként: „Olyan szakmát kell választani, amiből majd meg is lehet
élni!” Amikor látták a zenélés melletti elszántságomat, az eredmé nyei -
met, nem egyszerűen beletörődtek, hanem mellém álltak, ezért a mai
napig is nagyon hálás vagyok!
További tervei, céljai?
Diploma után minél több próbajátékon részt venni. Itt dől el, hogy a to -
vábbiakban kik lesznek a zenekar tagjai. Szeretnék itthon és határainkon
túl is nagy szimfonikus zenekari formációkban koncertezni, tapaszta-
latokat gyűjteni. Kimagasló eredményeket elérni.

VERÉB JÓZSEF

FIATAL TEHETSÉGEINK FEKETE BARNABÁS
ZENÉSZ, EGYETEMI HALLGATÓA DOBOS

A ZENEKAR MOTORJA
„A modern jazzben már csak iskolázott, a ze neszerzésben, hangsze -
re lésben is jártas dobo sok képesek aktívan kivenni a részüket a zene
létrehozásából.”

Fotó: Veréb

Fiataloknak, fiatalokról
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TIPP 1 • Fogadalmak helyett inkább tűz -
zünk ki reális CÉLOKAT, ami lehet kü -
lön álló több apró cél, vagy ha mégis egy
na  gyobb célunk van, azt kisebb, köny-
nyeb ben teljesíthető célokra bontsuk le.
Az önmagunknak tett megvalósítatlan
ígéret következtében nemcsak a bu kás
kudarcát éljük át, hanem a vágyott vál-
 tozás lehe tő ségét is elveszítjük. He lye sen
kitűzött cé lokra mindenkinek szük sége
van! Ez őrzi meg lelkünk frissességét,
tartást, lendü letet ad a mindennapok
szür keségében.

TIPP 2 • Minden egyes részcél és a végcél
elérésekor JUTALMAZZUK meg magun -
kat! Természetesen, ha a fogyás volt a kö -
zép pontban, úgy ne egy hatalmas tortával
ün nepeljük meg az elért eredményt, ha -
nem inkább egy nem ehető jutalmat ta lál -
junk ki, mint pl. egy izgalmas könyv vagy
koncert, egy profi masszázs vagy utazás
valamilyen ismeretlen helyre.

TIPP 3 • Ajánlatos nem túl sok célt ki tűz -
ni egyszerre. Legyen a FÓKUSZ csak egy-
két dolgon párhuzamosan, hogy ne szab -
dal juk szét magunkat.

TIPP 4 • Családtagokat, barátnőt, barátot
megkérhetünk arra, hogy TÁMOGASSA -
NAK az elérni kívánt célban! Egy-egy ba -
rátságos emlékeztető, hogy éppen edzeni
kellene menni, vagy, hogy ne csokit fo-
gyasszunk, hanem valamilyen egészsége-
sebb alternatívát válasszunk, nagyon so -
  kat tud nyomni a latban!

TIPP 5 • LASSAN JÁRJ, TOVÁBB ÉRSZ!
Ez a mondás a fitneszben is helytálló: so -
kan akkor dobják be a törülközőt, amikor
mindent egyszerre szeretnének elérni és
azonnal. Új szokást kialakítani 21 napba
telik. Ha egy megvolt, jöhet a következő.
Ha fogyni szeretnénk, kb. havi 2 kg az
egész séges fogyás, kerüljük azokat a he -
lye ket/pirulákat, amelyek ennél több kg-
tól való megszabadulást hirdetnek!

Sajnos az csak az egészség rovására megy.
A moz gással is ez a helyzet: vezessük be a
na pi rendszeres mozgást az életünkbe
először pár perccel, utána emeljük az időt
vagy az intenzitást. Ha régóta nem edzet -
tünk, érdemes egy teljes körű orvosi ki -
vizs  gálásra bejelentkezni sportolás előtt.
Legyünk türelmesek, mert amit hosszú tá -
von elrontottunk, azt  2- 3 hét alatt nem
le het kijavítani.

TIPP 6 • REGGELIZZ MINT EGY KIRÁLY,
EBÉDELJ MINT EGY POLGÁR, VACSO -
RÁZZ MINT EGY KOLDUS. Ez is egy jó
mon dás és milyen igaz. Természetesen,
ha valaki több műszakban dolgozik, más
a helyzet, erről egy régebbi cikkünkben ír-
tunk már (Veresi Krónika 2010. április).

TIPP 7 • Rengeteg edzést segítő kütyü és
online vagy mobil eszköz áll már rendel -
ke zésünkre, amellyel nyomon tudjuk kö -
vet ni a fejlődésünket, pulzustar to mányun-
kat, de akár az alvásainkat is. Érdemes
utá na olvasni, kipróbálni ezeket is, mert
motiváló tud lenni.

TIPP 8 • Keressük meg a számunkra leg -
megfelelőbb mozgásformát! Próbáljunk ki
minél több sportot és maradjunk annál,
amellyel a legjobban úgy érezzük, feltöl -
tődünk és fejlődünk!

TIPP 9 • Keressünk fel egy edzőt, aki
sze mélyre szabottan tud segíteni, vagy
o lyan csoportos órákat, edzéseket talál -
junk, ahol figyelnek ránk.
Az, hogy szakértőktől se gítséget ké -
rünk, nem ciki, sőt! Az edzők megtaní-
ta nak a gyakorlatok helyes végre haj -
tására, moti válnak és hatékonyabbá te -
szik az edzést!

TIPP 10 • Sose aggódjunk, maradjunk
pozitívak és vidámak, és ne vállaljuk túl
magunkat! 

2017 első felében egy mini-sorozatban ar -
ról fogunk írni, miért ne edzünk pl. éhe-
sen, fáradtan, betegen, sérülten, éjszaka
és mindenáron.
Az év második felében, augusztus-szep -
tem bertől kezdődően pe dig ismét bein dít -
juk a FittenVeresen Motiváló cikk so ro -
zatunkat, hiszen az év ele jén elkezdett
életmódváltás eredmé nyei nagyjából
ekkora lesznek láthatóak.

EGÉSZSÉGGEL ÉS MOZGÁSSAL TELI
ÚJ ÉVET KÍVÁNUNK

MINDEN KEDVES OLVASÓNKNAK!

Táplálkozz tudatosan, légy mér ték  tartó
min denben és eddz velünk az egészségedért!

GYŐRI RITA ÉS VIGH MERCÉDESZ ROVATA

Életmód

info@fittenveresen.hu • 30 509 5084
Facebook/Fitten Veresen

10 TIPP, HOGY ÉRD EL
KITŰZÖTT FITNESZ CÉLJAID 2017-BEN!
Ismét itt az év eleje, egy új kezdet, tiszta lap az ember számára. Szilveszter esté -
jén legtöbben nagy lelkesedéssel különféle fogadalmakat tesznek elhatározás-
ból, babonából. Statisztikák azonban azt mutatják, hogy az emberek 20%-a tartja
csak be az újév napján tett fogadalmát, és ezek nagy része a sport és táplálkozás
témában dől meg. Mégis, hogyan tegyünk fogadalmakat úgy, hogy később ne
éljük meg kudarcként, ha nem tudjuk teljesíteni? Az alábbi pár nagyon egyszerű
tippel szeretnénk segíteni, hogy olvasóink is a sikeres 20%-ba tartozzanak!
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December 9-én éjszaka nagy volt a mozgás a Mézesvölgyi Iskola sportlétesítményeiben. 
A már hagyományosnak mondható 12 órás éjszaki úszás, 12 órás SPINRACING-gel,
valamint a Fabriczius József Általános Iskola és a Kálvin Téri Református Általános Iskola
diákjai közötti foci minimaratonnal egészült ki. A rendezvényt Szalainé Gulyás Ágnes a
Fabriczius József Általános Iskola igazgatója nyitotta meg.
Nagyszerű látvány volt, ahogy pezsgett a víz az uszodában, szólt a zene az aulában, amire
ütemesen tekerték a kerékpárokat a bátor vállalkozók, és felemelő érzés volt látni, ahogy
a tornateremben küzdöttek a gyerekek az iskolájuk színeiben az iskolájukért.
Az egész épület érezhetően tele volt óriási energiával!
Karácsony előtti időszak volt. Mindenki örömmel teljesítette Diósi Péter ötlete alapján meg-
fogalmazott kérést, nevezési díjként a résztvevők hozzanak egy cipődoboznyi ajándékot,
amit veresegyházi családoknak ajándékozunk a Veresegyház Kistérség Esély Szociális
Alapellátási Központ közreműködésével. 279 darab ajándékcsomagot adtunk át a ren-
dezvény után Nagyné Gódor Csillának a központ vezetőjének, aki meghatódva vette át a
teherautónyi adományt. Elmondása szerint ennyit ők még egy helyről nem kaptak!
Köszönet érte minden kedves résztvevőnek. A csomagok aztán a Váci Mihály Művelődési
Házban a nagycsaládosoknak megrendezett rendezvényen ragyogó szemű gyerekek
kezébe kerültek. Megható érzés volt azt az örömöt látni.
A sport megmutatta újra nagyszerű arcát. Köszönjük mindazoknak, akik ezt
lehetővé tették.
Eredmények: úszásban első a TRIMACKÓK Veresegyház csapata 56 700 m teljesítménnyel,
második a TORNÁDO Salgótarján csapata 53 350 m teljesítésével, és harmadik a TRIBO -
CSOK Veresegyház csapata 48 625 m leúszásával.
Fociban a végső győzelmet büntető rúgásokkal a Fabriczius József Általános Iskola nyerte. 
A Spinracingben nem volt eredményhirdetés, ott a 12 óra tekerés után mindenki győz tes -
ként hagyta el a küzdőteret.

12 ÓRÁS ÉJSZAKAI SPORTOLÁS

Az úszás, a spinracing, a foci és a jótékonyság
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ERDICZKY KRISZTINA,
pedagógus, kosárlabda edző

1998-ban még Budapesten kötelezte el ma -
gát szeretett sportága, a kosárlabda mellett.
Veresegyházon általa lett népszerű a kosár-
labda a gyerekek körében. 2004-ben indítot -
ta első kosaras csoportját, miután a Mézes-
 völgyi Iskola tornaterme erre lehetőséget
adott. Mindjárt az első évben nagyon nép -
szerű lett, sok gyerek jelentkezett, és ez a
nép szerűség azóta csak fokozódott.
Évről-évre gyerekek sokaságát tanítja nagy
szak ér telemmel, szorgalommal és odaadás-
sal a kosárlabdázás szépségeire. Elsősorban
spor tot szerető gyerekeket nevel, nem pedig
versenyzőket. Teszi ezt a mindennapi mun -
ká jában a Fabriczius József Általános Iskola
testnevelő tanáraként is. 

•
PINTÉRNÉ GAZDAG ANETT,

aikido edző
Már 30 éve foglalkozik harcművészetekkel.
Gyermekként az aikido mellet kyokushin
karatét és bokszot, majd brazil jitsut tanult.
Egyre inkább elmerült a szellemiségében és
kezdte megérteni a valódi lényegét, azt,

hogy „Az igazi győzelem az önmagunk fö -
lött aratott győzelem…”. Doktori tanulmá -
nyait is ennek szentelte a TF PhD hallgató -
jaként. Veresegyházon 2006 szeptemberé -
ben kezdte az aikido oktatását, és azóta
több száz tanítványának adta át tudását, a
sport szellemiségét, mutat számukra pél -
dát, ad útmutatást, nem csak a tatamin, ha -
nem az életben is. 

•
KUNYA NOEL,
kick-box sportoló

Korosztályának példaként szolgálhat telje -
sít ménye, magatartása, tanulmányi eredmé -
nye. Vácra jár középiskolába, ahol kiválóan
teljesít. Két dolog fontos jelenleg az életében
az őt egyedül nevelő édesanyja mellett: a
tanulás és az edzés. A Black & Gold Angels
Veresegyház Kick-Box és Kl Sportegyesület-
ben elvégzett munkának az elmúlt két év -
ben meg is érett a gyümölcse, hatszor nyert
vi lág kupát, a dobogó tetején állhatott Auszt -
riában, az Austrian Classic Open-en, világ-
baj noki második Spanyolországban a ka  -
dett II. korcsoportban, junior Ring Full Con-
tact országos bajnok, K1 profi győztes a ju-

ni orok mezőnyében, és Európa-bajnoki
harmadik Dublinban, kick-light szabály -
rendszerben. 

•
NÉMETHNÉ KOVÁCS ROZÁLIA,

giri (kettlebell) sportoló
A Veresi Küzdősport Egyesület Cross-Train-
ing szakosztályának egyik kimagasló egyé -
ni sége. Sport iránti elhivatottsága, kitartása
másokat is magával ragad. Ma már ismerik
nevét és tisztelik eredményeit szerte a világ-
ban ahol GIRI-SPORT (kettlebell) ver se nye -
ket szerveznek. A család és munka mellett
elvégzett kemény edzéseknek az elmúlt
években kezdett beérni a gyümölcse. Ma-
gyar bajnoki érmek, Grand Prix ver se nye -
ken, világkupákon elért helyezések, nem  -
 zet közi mester és mesterjelölt fokozatok
kövezték az utat az Európa- és a világbaj -
noki cím felé vezető úton.
És hogy ezekhez a helye zé sek hez milyen
teljesítményre volt szüksége? 16 kg-os go -
lyó val, 10 perc alatt, egy kézváltással 157
gya korlat, vagyis átlag 3,8 másodpercen -
ként a 16 kg-os súlyt ennyiszer emel te a feje
fölé. 

Bellai János Testnevelési és Sport Díjat kaptak

VERESEGYHÁZ VÁROS KITŰNTETÉSE

Sport

2017. február 25. (szombat) 19.00 óra • Helyszín: Mézesvölgyi Iskola
Zene, tánc, tombola! • Fellép az Új Fiesta zenekar • Meglepetés vendégek!
A BEVÉTELT EBBEN AZ ÉVBEN IS AZ ÉPÜLŐ SPORTCSARNOK SPORTESZKÖZEINEK

BESZERZÉSÉHEZ HASZNÁLJUK FEL.
Jegyárak: felnőtt jegy 2500 Ft, támogató jegy: 2000 Ft, gyerek jegy 1000 Ft

Jegyigénylés, asztalfoglalás: www.vertri.hu
Információ: sportreferens@veresegyhaz.hu • telefon: +36 20 3739 596, +36 20 9749 686

Várunk mindenkit szeretettel!

ÉS LESZ SPORTCSARNOK!

Óriási öröm! A Magyar Kézilabda Szövet-
ség jóváhagyta a Veresegyházi VSK által
kézilabda munkacsarnok építésére bea-
dott pályázatát, melyhez a TAO támoga -
tást a GE biztosítja. Várhatóan 2017 tava -
szán kezdődhet az építkezés az Újiskola
utcá ban kijelölt területen.
Ha felépül, óriási lendületet vehet az egyéb -
ként eddig sem „lendületlen” veresegyhá -
zi sportélet.

ÚJRA SPORTBÁL
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VÍVÁS és ÖTTUSA

December 22-én közös vacsorán értékelték és búcsúztatták a
2016-os esztendőt a veresi vívók és öttusázók. A versenyzők és
szüleik közel hetvenen gyűltek össze a terített asztal körül. A
fi nom falatok előtt Szakmáry Sándor köszöntötte a megjelen-
teket majd kiemelte a vívók legnagyszerűbb eredményeit, ame -
 lyet 2016-ban elértek. Szerencsére volt mit ünnepelni. Kiemel -
ke dett a sorból Nagy Balázs és Szakmáry Sándor országos baj -
noki cí me, illetve Kálózi Anna és Nagy Nándor szintén az OB-n
elért második helyezése, valamint Szakmáry Nándor ORV
nem zet kö zi kadet versenyen elért ezüstérmes helyezése.

Az előző évekhez hasonlóan az év végi együttlétre szánt né -
hány óra nem elegendő arra, hogy minden eredményt megem-
lítsünk, de büszkék lehetünk a számtalan dobogós és döntős
helyezésre, amit a veresi vívók a diákolimpián, vidékbajnoksá-
gon, válogató versenyeken, Olimpici GP-ken, nemzetközi és
egyéb kupákon értek el.

2016-ban nyolcadik alkalommal
ren deztük meg a Veresegyház Ku -
pát, mely ez alkalommal már nem -
 zetközi verseny lett. A leg jobb
e   red  ményt a „hazai” pályán Ba lázs
Ben ce érte el, aki a kor osztályá ban
a dobogó második fokára állhatott.

Szakmáry Nándor 2016-ban a
válogató versenyeken elért jó ered-
ményeinek köszönhetően több al-
kalommal is képviselhette Ma  gyar    -
országot külföldi, nemzetközi ver -
senyeken kadet és junior kor osz -
tály ban egyaránt. Kadet kora el le  né -
re a több mint 170 fős felnőtt or szá-
 gos bajnokság me ző nyé ben a 19. helyet szerezte meg úgy, hogy
csak az egyik sikeres olimpikonunktól szen ve dett ve re séget.

Szakmáry Sándor a hazai veterán mezőnyben aratott győ -
zel mek után, novemberben egy budapesti nemzetközi veterán
ver senyen is a legjobbnak bizonyult, úgy, hogy a döntőben 4-8-
as hátrányról fordítva nyert 10-9-re.

Az év végi rendezvényen az edzők (Beszédes Zoltán, Sallay
Attila, Szakmáry Sándor) külön-külön díjazták tanítványaikat
a legeredményesebb-, legszorgalmasabb-, legtöbbet fejlődő-,
és a legígéretesebb vívó kategóriákban.

A vívók után Hicsák Zsolt öttusa edző rövid értékelése követ -
ke zett, melyben beszélt arról, hogy a kis létszám ellenére egy jó
hangulatú, de keményen edző csapat kovácsolódott össze. Az
úszó, futó és vívó edzések napi több edzést jelentenek a veresi
öttusázóknak, de minden téren jelentős fejlődés látható. Az
úszó és futó eredményeknél a lefaragott másodpercek jelzik az
elvégzett munka eredményét. Ennek köszönhetően a kor osztá-
lyos versenyrendszerben, a szezonvégi ELIT Bajnokságon (az
éves eredmények alapján a legjobb 16 vehet részt), már Ko vács
Enikő személyében veresi öttusázó is rajthoz állhatott.

A vacsora fénypontját a hatalmas torta megszegése és elfo-
gyasz tása jelentette.

Bízunk benne, hogy 2017-ben is büszkén képviselhetik spor -
to lóink a hazánkat, városunkat, egyesületünket és iskoláinkat a
versenyek során.               VÍVÓ ÉS ÖTTUSA SZAKOSZTÁLYOK VEZETŐSÉGE

VVSK – SAKK SZAKOSZTÁLY

ATLÉTIKA

Felnőtt (Pest megyei bajnokság A csoport)
12.09. Veresegyház VSK  – VSK Tököl 63 – 21
Junior (Pest megyei bajnokság)
12.09. Veresegyház VSK  – VSK Tököl 44 – 28
Serdülő (Országos Serdülő bajnokság F1 csoport)
12.10. Veresegyház VSK – XVI. ker KMSE 17 – 38 
12.17. FTC-Allimax – Veresegyház VSK 43 – 20 

VVSK  – LABDARÚGÓ SZAKOSZTÁLY

VVSK  – KÉZILABDA SZAKOSZTÁLY

U19 (MLSZ III. osztályú utánpótlás bajnokság)
12.07. Veresegyház VSK – Mezőkövesd Zsóry FC U18 1 – 4
12.10. Veresegyház VSK – FC Dabas 1 – 0
U17 (MLSZ III. osztályú utánpótlás bajnokság)
12.06. Veresegyház VSK – Mezőkövesd Zsóry FC U16 2 – 5
12.10. Veresegyház VSK – FC Dabas 2 – 4

Pest megyei bajnokság 1/A csoport (5 táblás)
12.11. Veresegyház  – Pomáz 1,5 – 3,5

Balázs Bence

KÖZÖSEN ÜNNEPELTÉK AZ ÉV
VÉGÉT A VÍVÓK ÉS AZ ÖTTUSÁZÓK

DECEMBER 6.  MOB XXI. TEREMVERSENY, GÖDÖLLŐ
Kölyökatlétáink  a Gödöllői Sportcsarnokban vettek részt a né -
pes mezőnyt felvonultató versenyen. Az U11-es korosztály a 35
csapatos mezőnyben a 16., míg az U13- sok 23 csapat közül a
13. helyen végeztek. 

DECEMBER 16. FABRICZIUS ÁLTALÁNOS ISKOLA
KÖLYÖKATLÉTIKA BAJNOKSÁGA

A Mézesvölgyi Tornateremben a négy alsós évfolyamból 256
gyermek (minden osztályból 8-an alkottak egy csapatot) rész -
vé telével, jó hangulatú, izgalmas és nagyon szoros versenyekre
került sor. Az érmekkel díjazott küzdelemben gátfutásban,
helyből távolugrásban, zsámolyszökdelésben és medicinlabda
dobásban csaptak össze a csapatok. Eredmények:
1. osztályosok: aranyérmes a D, ezüstérmes a C, bronzérmes
az F osztály
2. osztályosok: aranyérmes  az A, ezüstérmes a H, bronzérmes
a D osztály
3. osztályosok: aranyérmes az  E, ezüstérmes az F, bronzérmes
a  B osztály
4. osztályosok: aranyérmes a D, ezüstérmes az A, bronzérmes
a C osztály

SZALMA RÓBERT
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ASZTALITENISZ

Év végi HAJRÁ a Galaxisoknál
MIKULÁS KUPA, SZADA • december 10.

Köszönhetően Veresegyház és Nagykőrös város sportszerető
csa patának, mind a felnőtteknél, mind a gyerekeknél népes me -
zőny gyűlt össze. Eredmények:
Kisleányok: 2. Deliagosz Kalliopé; Leány közép korosztály: 3.
Balogh Enikő, 4. Szappanos Éva. Leány, legnagyobb korcsoport:
2. Sándor Petra; Felnőtt nők: 1. Sándor Petra
Fiú kicsik: 1. Deliagosz Sztamatisz, 2. Voith András, 3. Szap-
panos Sándor. Fiú, középkorosztály: 1. Pintér Gábor, 2. Kovács
Erik; Fiú, legnagyobb korcsoport: 4. Drozd Balázs; Férfi Felnőtt
(25 induló): 2. Letanóczki Dalma!, 3. Hiriczkó Ede; Férfi páros:
3. Szuhanyik, Hiriczkó, 4. Sztranyan, Letanóczki Dalma
A versenyen indult a helyezettek mellett a gyerekeknél Balogh
Bálint, Szabó Botond, Fabók Botond.
Felnőtteknél Papp László, Vajda Zoltán, Bacsa István, Molnár
Gábor, Mókus Miklós, Bohus Pál, Markó Zsombor, Markó
Csanád, Drozd Balázs, Szabó Botond

U13-AS TOP12 VERSENY • december 16-17. 
Letanóczki Dalma (U11) megfázással küzdve is vállalta az év
egyik legfontosabb versenyén a részvételt. Ezen a ranglistán ere-
detileg a 12. helyen szerepelt, a verseny végén a 12 elindulóból
a 4. helyezést szerezte meg, miközben óriás skalpokat gyűjtött.
Dalma a 2016-os évet ranglistapont nélkül kezdte és december
17-én 204 ponttal a 7. helyen fejezte be az U13-as mezőnyben.
Korosztályában (U11) országos ranglistaversenyt nyert, orszá-
gos bajnokságon 2. lett és a körülötte forgó sok változás ellenére
az iskolában is magas fokon helytállt.

FELNŐTT CSAPATOK EREDMÉNYEI
BUDAPEST BAJNOKSÁG KERÜLET I. OSZTÁLY:
KSI SE VIII.–MIKI II. – Galaxis VSE I. 8:8
Galaxis VSE I. – Gamma-Globulin 13:3
Honvéd Zrínyi SE IV. – Galaxis VSE I. 13:3
Galaxis VSE I. – József Attila Öregfiúk 12:4
Remmers SE I. – Galaxis VSE I. 5:11
Galaxis VSE I. – Kispest SE IV. 16:0
Nagyszerű hajrával 4. helyen áll a GVSE I. (Flander, Komáromi,
Molnár, Cserey B., Sztranyan) csapata.
Galaxis VSE II. – Kossuth Nyomda 11:5
BVSC-Zugló Senior IV. – Galaxis VSE II. 7:9
Galaxis VSE II. – Pénzügyőr SE X. 11:5
ABC Centerline V. – Galaxis VSE II 6:10
Galaxis VSE II. – Rákosmente AK I. 10:6
KFKI BB Rt V. – Galaxis VSE II. 7:9
Galaxis VSE II. – SZUFLA SE IX.–RagazzArt Happyng-pong10:6

SZUFLA SE VII. – SUPERNOVÁK – Galaxis VSE II. 6:10
Parádés győzelmi sorozattal 3. helyen telel a GVSE II. (Bohus,
Mó kus, Szuhanyik, Takács, Vajda)
Galaxis VSE III. – SZUFLA SE VIII. – RagazzArt Rossoneri 3:13
Gamma SE IV. – Galaxis VSE III. 9:7
Galaxis VSE III. – SEMILAB ASK 4:12
BEAC II. – Galaxis VSE III. 15:1
Galaxis VSE III. – Darazsak I. 4:12
Idén, a magasabb osztályba feljutva – a kiesés elkerüléséért –
meg kell tartani a jelenlegi 12. helyet a GVSE III.-nak. (Batizi,
Deliagosz, Király, Sárosdi, Szántó)
BUDAPEST BAJNOKSÁG KERÜLET II. OSZTÁLY:
OFTECH – Galaxis VSE IV.-FORTUNA 8:8
Galaxis VSE IV.-FORTUNA – Kontyfa Sportiskola III. 8:8
Rákosmente AK III. – Galaxis VSE IV.-FORTUNA 0:6
Galaxis VSE IV.-FORTUNA – MAFC V. 8:8
BEAC III. – Galaxis VSE IV.-FORTUNA 5:11
Galaxis VSE IV.-FORTUNA – ABC Centerline VI. 12:4
R+Á HITEKA – Galaxis VSE IV.-FORTUNA 3:13
Az újonc GVSE IV.-Fortuna (Bacsa, Cserey Z., Erős, Héregi,
Hor váth, Papp) a nagyon szép 6. helyen fejezi be első félévét.
Köszönjük szépen mindazoknak, akik segítették ezt a hihe tet -
lenül szép és eredményes „Galaxis” évet!

LETANÓCZKI ISTVÁN

9.VERESEGYHÁZI AMATŐR
ASZTALITENISZ VERSENY 

GYEREKEKNEK, FELNŐTTEKNEK 
Veresegyház Város Önkormányzata fő támogatásával

a Galaxis Asztalitenisz Klub szervezésében.

2017. február 12. vasárnap, 8–21 óra között.
Mézesvölgyi Általános Iskola tornaterme.

(2112 Veresegyház, Mogyoródi u 5-7) 

NEVEZÉSI DÍJ NINCS! 
A VERSENY CÉLJA: a sportág népszerűsítése, sportolási és versenyzési lehetőség biztosítása a veres-
egyházi és a kistérségben élő lakosság számára, nevezési létszámtól függően, akár 10 kategóriában!

TERVEZETT IDŐREND:
GYERMEKEK: 8.00 óra: 3 fiúkategória (7-12, 13-15, 16-18 év) 

10.00 óra: 2 leánykategória (7-12,13-18 év) 
Az egyéni versenyek után gyermek páros (amennyiben az időbeosztás engedi). 
Gyerekek esetében főleg amatőrök jelentkezését várjuk, azaz akik MOATSZ 
versenyengedéllyel nem rendelkeznek és nem indultak ranglistaversenyen.  

FELNŐTTEK: 13.00 óra: női felnőtt amatőr, és hobby férfi felnőtt (teljesen amatőr,
nem játszik csapatban).
15.00 óra: amatőr férfi felnőtt (legfeljebb MOATSZ Pest megyei bajnokság „B”
ill. Bp. kerület  II. bajnokság),
és a haladó férfi felnőtt (legfeljebb MOATSZ Pest megyei bajnokság „A”
ill. Bp. kerület I. bajnokság).
Az egyéni küzdelmek után felnőtt összevont páros, (egyenes kieséses vagy csoportküzdelmekkel.) 

NEVEZÉS 2017. 02. 09-ig: E-mailben az istvan.letanoczki@wellcamino.hu címre.
(név, születési dátum, lakhely megjelölésével) Helyszínen csak korlátozottan van lehetőség nevezésre,

szigorúan 7.45 és 9.45, valamint 12.45 és 14.45 óra között!
EGYÉB INFORMÁCIÓ: A verseny lebonyolítása vegyes rendszerben (csoportmérkőzések, majd egyenes

kiesés) történik. A verseny 3 nyert játszmás mérkőzésekkel, 12  db asztalon zajlik. 
A versenykiírásban nem szereplő kérdésekben, a MOATSZ  szabálykönyvében foglaltak az irányadóak.

Étkezni, inni csak a tornatermen kívül lehet. Tornaterembe csak váltó cipőben szabad belépni!
A szervező fenntartja a verseny lebonyolítás változtatási jogát. A versenyen minden résztvevő saját

felelősségére vesz részt. Szükséges: saját ütő, sportruházat, sportcipő.
Várunk/várjuk a családot szeretettel.

Bővebb Információ: Letanóczki István 30 900 0175
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JUDO

ROBOG A VERESI JUDO EXPRESS!

DECEMBER 10. BUDAPEST, HEGYVIDÉK KEMPO KUPA 
A MAGYAR KEMPO SZÖVETSÉG BAJNOKSÁGA

A Veresi Küzdősport Egyesület két fővel – Németh Szabolcs és
Kerstner Róbert – vett részt az év utolsó versenyén. A terv az
volt, hogy méltóképpen zárják a 2016-os évüket, ami remekül
si került, mindkét versenyző a dobogó legfelső fokára állhatott.

Németh Szabolcs imponáló magabiztossággal végzett az élen,
míg Kerstner Róbert hatalmas csatában diadalmaskodott.

•
DECEMBER 21. A VERESI KÜZDŐSPORT EGYESÜLET

ÉVZÁRÓ KARÁCSONYI ÜNNEPSÉGE

Remek hangulatú nagyszerű ünnepséggel zártuk az évet sze re -
tett egyesületünkben. Egy rövid évértékelő beszéd után külön -
bö ző díjak átadására került sor. A 2016/17-es iskolai félév férfi
judosa Szendrey Máté, női judosa Szabó Zsófia.
A legeredményesebb versenyző: Németh Szabolcs, aki emellett
Fair Play díjat is kapott. Kiemelkedő teljesítménye jutalmául elis-
merésben részesült: Kerstner Róbert. Az év ígérete díjat Szég -
ner Dániel vehette át. Munkája, szorgalma jutalmául elismerést
kapott: Terebesi Kata, Kerecseny Attila és Tibenszki Milán.
Az év visszatérője Oláh Zsolt. Cross-Training különdíjban
részesült: Karacs Erika.
A díjak átadása után Spalovszky Csaba japán kard bemutatója
következett. Valami egészen káprázatos, ahogy Csaba mester a
karddal bánik. Felejthetetlen élményt nyújtott minden jelen lé -
vő nek. Őt három tehetséges judoka követte, akik egy szép be-
mu tatót tartottak gyerekeink nagy örömére. Köszönjük Szen d -
rey Máténak, Németh Szabolcsnak és Gaál Bendegúznak, hogy
megcsillogtatták tudásukat. Mindezek után kezdetét vette az ün-

neplés, a szülők és a gyerekek által behozott finomabbnál fi-
nomabb falatok elfogyasztása.
Végül, de nem utolsó sorban köszönjük Kerstner Robi munkáját,
valamint Dorka néni sok-sok háttér tevékenységét, segítségét, sze -
re tetét, figyelmét! Köszönjük a bizalmat, köszönjük a támogatást!

• 
A VERESI KÜZDŐSPORT EGYESÜLET

2016-OS ÉVE SZÁMOKBAN!
Több mint száz gyermek és fiatal felnőtt sportol rendszeresen. 
2016-ban 29 verseny volt öt különböző sportágban. 
Világbajnokságon két bronz-, Európa- bajnokságon 15 arany é -
rem, Világkupán négy arany- és egy ezüstérem, országos baj nok-
 ságokon tizenkét aranyérem. 2016-ban 136 érem, ebből 72 arany.
Tíz éves fennállásuk alatt 1029 dobogós helyezés, versenyzőink
484 alkalommal győztesként hagyták el a viadalt. Összes vb
érmeik száma 15, ebből 8 arany. Eb érmeik száma 29, ebből 25
arany. Világkupákon 21 medált szereztek versenyzőink, 16 al-
kalommal aranyat.
A mai napig 66 országos bajnoki címnek örülhettek.

A sikerek kovácsa: ILYÉS GYULA

Sikeresen vizsgáztak a veresi aikidokák
Az év vége az ünnepek mellett, mindenhol az értékelésről,
összegzésről, számadásról szól. Egyesületünknél (KIME-aikido)
sem volt ez másképp. A gyerekek egész évben szorgalmasan ta -
nul nak, gyakorolnak és készülnek arra, hogy év végén a vizsga -
bizottság és a nagyközönség előtt megmutathassák tudásukat,
aminek eredményeként egy újabb övfokozattal gazdagodhatnak.
Mivel az aikido nem versenysport, ezért nálunk ez a legnagyobb
megmérettetés, mely során a technikák és az erőnlét mellett a
harcművészetek terén szerzett elméleti tudásukról is számot
adnak a gyerekek. Így december 16-án huszonhárom gyermek
tett sikeres övvizsgát, ahol a következő személyek kitüntetésben
részesültek. Zöld öv Gerencsér Ádám, narancs öv Ibri Ilyas,
Móna Botond, Gyebnár Levente, fehér öv Gergely Enikő, Ger -
gely Gréta, Kababik Szonja, Szimisevics Fülöp. Továbbá a Nem -
zeti Aikido Szövetség Magyarország évzáró rendezvényén Szilvási
Norbert (9 évnyi aikido után) sikeres 2. kyus vizsgát tett (barna
öv), ezzel kivívva magának a jogot arra, hogy az edzéseken fel -
köt  hesse a japánok tradicionális viseletét a hakamát (fekete nad -
rágszoknya).                            PINTÉRNÉ GAZDAG ANETT 70 388 8716

AIKIDO
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KÉT EGYÉNI ÉS HÉT CSAPAT

ORSZÁGOS BAJNOKI CÍM 2016-BAN

A Veresi Trimackók decemberben tartották a hagyományos év -
záró jukat! A csapat 2016-ban is sikeres évet zárt. Néhány fon to -
sabb eredmény a sikerekből:
Egyéni bajnokaink: Ferencz Janka és Vajkovics Ferenc.
Legeredményesebb csapataink:
Újonc 1. korcsoport: Sport XXI. Aquatlon országos bajnokcsa pat:
Zsemle Hanna, Elekes Tamara, Sum Nikolett;
Újonc 2. korcsoport: Duatlon országos bajnokcsapat: Ferencz
Janka, Batizi Emese, Foki Réka; Duatlon MIX váltó országos
bajnok: Ferencz Janka, Nagy Richárd, Batizi Emese, Tóth
Ákos; Triatlon Utánpótlás országos bajnokcsapat: Ferencz

Janka, Batizi Emese, Portik Boglárka; Triatlon MIX váltó orszá-
gos bajnok: Ferencz Janka, Nagy Richárd, Batizi Emese,
Pataki András; Aquatlon országos bajnokcsapat: Ferencz
Janka, Batizi Emese, Portik Boglárka; 
Serdülő korcsoport: Aquatlon országos bajnokcsapat: Vajkovics
Ferenc, Ferencz Domonkos, Portik Botond.
A  Sport XXI. Aquatlon országos bajnokságon II. helyezést ér -
tünk el az egyesületi ponttáblázaton. A szakosztálynak öt arany-
jelvényes és egy junior I. osztályú sportolója van.
Kér fő a Héraklész korosztályos válogatott tagja: Ferencz Ábel
és Vajkovics Ferenc.
A Magyar Triatlon Szövetség 7 – 15 éves korosztályos egyesületi
ranglistán 2. helyezést értünk el a Debreceni Sportiskola mögött.
Azon dolgozunk, hogy a 2017-es évad is legalább ilyen jól sike -
rüljön.                                               SZEGEDI ATTILA SZAKOSZTÁLYVEZETŐ

December 17-én újra találkoztak az I. Ve -
resegyházi Deca Ultratriatlon Talál ko zón
induló sportemberek, segítők, barátok,
szervezők, családtagok. A Sza badi dős és
Gazdasági Innovációs Centrum adott ott -
hont a hangulatos összejövetelnek, ahol
felidézték a nyári találkozó örömteli és
kevésbé örömteli eseményeit. Meg kö szön -
 ték mindenkinek, aki részese volt a le bo -
nyolításnak, megköszönték a városnak,
hogy befogadta az ötletet és segítette an -
nak megvalósulását. A hangulat foko zá -
sához a triatlonos baráti körből alakult,
„Dr. Kotász” zenekar járult hoz zá. Koccin -
tottak az otthonról hozott finom falatok el -
fogyasztása után, táncoltak, be szélget tek a
2017-es év terveiről célkitű zé seiről. Lát ha -
tóan mindenki remekül érez te ma gát.

TRIATLON

GYMSTICK VERESEGYHÁZ DECA ULTRATRIATLON AFTER PARTY

KEMPO

December másodikán a Gymstick Veres -
egyház jótékonysági sporteseményt szer -
vezett a Fabriczius József Általános Is -
kola tornatermében. Az esemény be vé  te -
lét (40 000 Ft) a Családsegítő Köz pont nak
ajánlották fel, hozzájárulva így 106 veres -
egyházi rászoruló gyermek ka rácsonyi
ajándékához. 
Az eseményen részt vevők az alábbi prog -
ramoknak lehettek részesei:
• Előadás az egészség, mozgás, táp lál -

ko zás összefüggéseiről – Dr. Bagi Gab -
riella

• Capoeira Aerobic - Gáspár Henrietta
• Gymstick – Gulyás Gabriella
• Akrojóga, relaxáció – Előd Tünde
Reméljük, hogy hagyományt tudunk te -
rem teni, és minden évben megrendez -
het jük majd.                   GULYÁS GABRIELLA

2016-ban taroltak az SVSE kempósai!
A HUN KEMPO KAI Szövetség évzáró ün  nep ségén nem várt el ismerésben ré szesül -
tünk: az SVSE lett az év egye  sü lete, an nak vezető edzője, Verók Péter pedig az év
edzője! 
Sor került az egyesületen belüli díjazások átadására is, az előző év teljesítmé nye
alapján az alábbi sportolók és tá mogatók érdemeltek díjakat: Gyökeri Ágoston a
legeredményesebb gyermekversenyző, Gyökeri János a leg eredményesebb ser dülő
versenyző. Gyökeri Noémi a legeredményesebb if jú sági versenyző, Keszei Mátyás
a leg töb bet fejlődött ver senyző, Flórián Ilo na és Gyökeri János az egyesületért leg -
többet tevő személyek lettek.                                                        FLÓRIÁN ILONA TITKÁR

A sikerek kovácsai
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A Rockin’ Board TáncSport Egyesület
tán   cosai kiválóan szerepeltek egész év -
ben, nem volt ez másképp az év kiemelt
fon tosságú versenyein, a Magyar Baj nok-
sá gokon sem.

2016. NOVEMBER 26. BUDAPEST,
UTÁNPÓTLÁS PÁROSOK ÉS FELNŐTT
FORMÁCIÓSOK MAGYAR BAJNOKSÁGA
A Sportkastélyban megrendezett rend-
kívül fontos versenyre az egyesület tán-
cosai nagyon sokat készültek, fan taszti -
kus teljesítményt nyújtva ragyogó ered-
ményeket értek el.
• Tardosi Zétény-Dömötör Ramóna pá -

ros children kategóriában a fináléba
jutva a 6. helyezést ért el.

• Szabó Norbert-Vass Nikolett serdülő
páros kategóriában a kiemelkedő 8.
helyezést szerezte meg.

• Szoljár Zsombor és Dömötör Viktó -
ria szintén serdülő kategóriában a
több mint 30 párost számláló mezőny -
ben a döntőbe jutva, az előkelő 7. he -
lyen végezett.

• Felnőtt nemzeti kisformációs kate gó -
riában a TRUVÁJ csapata a 2. he lye -

zést érte el, míg a SECRET a 6. helyen
végzett.

• Felnőtt kisformációs kategóriában a
HAJRÁZÓK szintén ezüstérmet zse-
beltek be teljesítményükért.

• Felnőtt nemzetközi nagyformációs
kategóriában a LADIES 3. lett, míg
nemzeti nagyformációban az évek óta
veretlen TUTO magyar bajnoki címet
szerzett, ezzel ők nyerték el az éves
rang lista kupát is.

2016. DECEMBER 3. PÉCS,
IFJÚ FORMÁCIÓSOK ÉS A FELNŐTT
PÁROSOK MAGYAR BAJNOKSÁGA

Ezen a hétvégén az ifjabb és felnőtt tán-
cosoknak kellett parkettra lépniük. Ne -
kik sem kell szégyenkezniük, hiszen ki -
váló eredményeket tudhatnak maguké-
nak.
• Children kisformációs kategóriában a

FRAPPÉ a döntős 6. helyezést érték el.
• Serdülő nagyformációs kategóriában a

BRILL az előkelő 4. helyen végzett.
• Serdülő kisformációs kategóriában a

LOVE a dobogó 3. fokára állva bronz ér -
met szereztek a Magyar Bajnokságon.

• Szintén bronzérmes büszkeségek a
felnőtt „C” kategóriában szereplő Szol -
jár Bence-Lajti Renáta páros.

Gratulálunk a táncosoknak a csodás he -
lye zésekhez. Hasonlóan eredményes
2017-es évet kívánunk nekik és edzőik -
nek, Farkas Krisztinának és Farkas Ger -
gelynek.

Az év vége és az új év kezdete mindig a
szám  ve tések időszaka. Ilyenkor érdemes
megpihen ve visszatekinteni.  

Sportvezetőként, edzőként, ilyenkor ki -
csit meg eny hül az a szigor, amivel az ed zé -
sek menetét, összekapcsolódását, ver  seny -
zőim hétköznapi teljesítményét nézem.
Tudom, hogy ők, a szeretett sportágra sza-
kosodva hét végéket, hétköznapokat, e gész
évet átö le lően edzésekkel, verse nyek kel,
táborokkal töltik. Átalakítják ezzel az egész
család meg szo kott életvitelét, rendjét. Ez
ko moly áldo zat vállalást jelent számukra.
A ver senyzői életforma időnként komoly
buk tatókat rejt a hétköznapokban a ver -
seny ző, a szülő és az edző számára. Éppen
ezért érezzük a VKKC-n belül, a teljes kö -
zös séggel együtt, hogy az új veresegyházi
gimnázium és a tornacsar nok fel építése, a
felkészítés és továbbtanulás helyben biz-
tosítása az ilyen buktatók elke rü lését szol-
gálhatja. Alkalmazkodunk to vább  ra is a
szű kös körülményekhez, amik számunkra
a Tó-strandon adottak a városi víztározó
megépítéséig. Kapcsolatokat épí tünk tábor -
he lyekre, „hosszú vízre”, már ta vasztól.
Pon  tosító időre-menéseket be széltünk meg.

Nőtincsen a tizenöt éve épült víztározóra,
az ottani kajak-kenu klub edzőjével, Hidvé -
gi Vincével, amibe a klub elnöke és helyet -
te sei, Kammerer Zoltán és Wichmann Ta -
más, a ke nus ikon is örömmel beleegyezett.
A 2016. november 7-én indult téli alapozás
előtt novem ber 4-5-6-án Sukorón vettünk
búcsút a nyári versenyek helyszínétől és
hagyo má nyaink szerint a Tótündértől.

December 31-én pezsgőfocival zártuk az
évet Csomádon a kivilágított, műfüves foci
pályán. Az összlétszá munk 35 fő volt!
Ilyen kor meghatottan gondolok a szülői
kö zös ségre, akiknek aktív se gítségével jön-
nek létre ezek a rendez vények „holt idő -
ben” is. 

A téli alapozásunk egyik epizódja volt a
január 1-jén Nőtincsen rendezett tókör
futás, forralt bor főzéssel és versennyel. 

Természetesen az alapozás keményen
folyik. Tornatermi edzések, erdei futások,
újabban korcsolya edzések a befagyott
Öreg-tavon, kondi edzések és idén az uszo -
da is belépett a programok közé.

Az új esztendő februárjában Balaton-
szemesre megyünk edzőtáborozni. Előtte
az évente megrendezésre kerülő „Herak-
lész” erőfelmérőn indulunk Győrben. Nagy
re mé nyek kel visszük a korábbi baj no ka -
inkat Sztolyka Nórit, Regenye Julikát,
Reindl Eriket és a remekül fejlődő Kadók
Nikit, Zagyvai Áront, Tóth Andrist. Jövünk,
megyünk, mozgunk és élünk. Remélem
sikerrel és sok ta nul sággal.

A páratlan számú évek sikeres vagy na -
gyon hatékony éveknek bizonyultak szá-
munk ra az eddigiekben. (Bár 2014-ben sem
panaszkodhattunk.) Most 2017 kö vet kezik!
Várunk tőle sokat, de teszünk is érte, re -
mélem, eleget. Hasonlókat kívánok minden
kedves olvasónak! BUÉK!

FROHNER FERENC

VERESEGYHÁZI KAJAK-KENU CLUB

ELNÖK-EDZŐ

Sport

TÁNC – ROCKIN’ BOARD

KAJAK-KENU

Szoljár Bence Lajti Renáta

SOKAT VÁRUNK AZ ÚJ ÉVTŐL, DE TESZÜNK IS ÉRTE…
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MUNKATÁRSAT KERESÜNK
heti egy alkalommal végzendő

4 órás TAKARÍTÁSI MUNKÁRA
veresegyházi munkahelyre.

Nyugdíjasok jelentkezését várjuk.
Precíz, alapos munkavégzés!

Jelentkezés 18 óra után az alábbi telefonszámon:
30 830 2242,

zoldhigienia@gmail.com
e-mail címen.

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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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

Sikeres boldog új esztendőt kívánunk!
FA-, FÉM TÁBLÁS KERÍTÉSELEMEK, CSIRKEHÁLÓ,

HEGGESZTETT MADÁRHÁLÓK, DÍSZKERÍTÉSEK, VADHÁLÓK,
ÁGYÁSSZEGLY, VADÁSZKERÍTÉS, APÁCARÁCS, PERGOLA,
ÁTLÁTÁSGÁTLÓ, GEOTEXTÍLIA, VAKONDHÁLÓ, NÁDSZÖVET
GIPSZKARTON, PROFIL, RIGIPS, SZÉRIA, STYROBOND SW, 

PURHAB, SZILOPLAST, AKRIL, GV3 – GV4 NEHÉZLEMEZ
ÜVEG-, KŐZET-, ÁSVÁNYGYAPOT, DRÉNCSŐ, DRÉNLEMEZ,

ESZTRICHBETON, FALAZÓ-VAKOLÓHABARCS, CSEMPERAGASZTÓ,
HOMLOKZATI HŐSZIGETELŐ RENDSZER, KIEGÉSZÍTŐK
Tikkurila termékeknél folyamatos AKCIÓ: 
Jedynka – Anza – Maston – Pigrol – Zorka

festékek és szerszámok
SZÍNKEVERÉS: vakolat, festék, lábazati anyag

Kivitelezői BÓNUSZ rendszer • TÖRZSVÁSÁRLÓI KEDVEZMÉNYEK!
RUGALMAS, GYORS KISZÁLLÍTÁS!

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

MUNKA LEHETŐSÉG
Még mindig keresem azt a személyt,

akivel együtt tudnék dolgozni.
Elvárásaim:

• érettségi bizonyítvány • szorgalom • tanulni akarás
• jó kommunikáció • sok szabadidő 

Veresegyház, Őrbottyán, Szada, Erdőkertes környéki lakosok
jelentkezését várom az alábbi elérhetőségeken.





Húzzad csak kivilágos virradatig! címmel
káprázatos gálával búcsúzott az évtől a Veres 1 Színház

A császár és a főnix címmel mesélt a történelem érdekes -
ségeiről Antalffy Péter történész a városi könyvtárban

Decemberben 
történt...

Fotó: Veréb

Fotó: Veréb

Fotó: Lethenyei László

Fotó: Ruzsovics Dorina

Az esti gimnázium karácsonyi műsorát a tanárok adták
a diákoknak. Képünkön: Nagyné Vogl Magdolna nyugal-
 mazott címzetes igazgató és Gyombolai Gyula igazgató

Szépkorúak karácsonya

Fotó: Veréb

Adventi készülődés Fotó: Veréb

Finom hólepellel és nagy hideggel érkezett január


