N^k^lb

szvqsi

Szeretettel köszöntjük városunk hölgyeit!

Látványos műsorral köszöntötte az Ezerkincs Bál résztvevőit az egyesület tánccsoportja.
Képünkön Gecsey Enikő, az Életmód Centrum vezetője. (Fotó: Ruzsovics Dorina)

Ajánló
április 2.
Veresi Futófeszt
•
április 2. 17.00 óra
március 15. 10.00 óra
Veresegyház város Fúvószenekarának
Városi megemlékezés az 1848/49-es
koncertje Váci Mihály Művelődési Ház
forradalom és szabadságharc évfordulóján
•
Petőfi tér
április 7. 15.00 óra
március 15. 11.00 óra
Tavaszi Hadjárat ünnepi megemlékezése
Virtuális Forradalmi Kalandjáték
Veresegyházon Petőfi tér
Petőfi tér – Fő tér – Udvarház Galéria
•
március 15. 15.00 óra
április 7. 16.30 óra
Futóverseny Váci Mihály Művelődési Ház
Földvári Sándor dalestje
•
Szabadidős és Gazdasági Innovációs Centrum
március 17. 19.00 óra
•
Kárpátia koncert Váci Mihály Művelődési Ház
április 13. 17.00 óra
•
Veresi Bajuszok – bajusztörténeti
március 18. 17.00 óra
áttekintés, kiállításmegnyitó
Remény Nyugdíjasklub Estje
Szabadidős és Gazdasági Innovációs Centrum Kaptár (Veresegyház,•Fő út 95., volt Tájház)
•
április 21. 18.00 óra
március 18. 18.00 óra
A Marosvásárhelyi Műhely (MAMÜ)
Az Eszterházyak a XX. században
Galéria vendégkiállításának megnyitója
– Varga Kálmán előadása
(a tárlat május 13-ig látogatható)
Kölcsey Ferenc Városi Könyvtár
Szabadidős és Gazdasági Innovációs Centrum
•
Udvarház Galéria
március 20. 19.00 óra
•
Dr. Yuval Rabin svájci orgonaművész koncertje
április
22. 18.00 óra
Szentlélek-templom
Eperjes Károly önálló estje
•
március 21. 17.30 óra
Szentlélek-templom
•
Alternatív iskolák bemutatkozása
április 23. 8.00 óra
Szabadidős és Gazdasági Innovációs Centrum
Föld napja – várostakarítás, szépítés majd
•
március 31. 18.00 óra
közös ebéd a Horgásztanyán
Közmeghallgatás Váci Mihály Művelődési Ház

Eseménynaptár

március 18. (szombat) 19 óra
Hajmeresztő – bérletszünet
•
március 19. (vasárnap) 19 óra
A bolond lány (Vankó István-bérlet)*
•
március 25. (szombat) 19 óra
A New York-i páparablás
(Vankó István-bérlet)*
•
március 26. (vasárnap) 19 óra
A New York-i páparablás
(Sejtes Vendel-bérlet)*
•
március 29. (szerda) 19 óra
A New York-i páparablás
(Dániel Kornél-bérlet)*

•

április 7. (péntek) 19 óra
Szép jó estét, Mr. Green! – bérletszünet
•

* Jegyek a bérletes előadásokra is kaphatók.

JEGYIRODA:
Innovációs Centrum „B” recepció
(Veresegyház, Fő út 45.)
JEGYINFO: 70 3717 838 • veres1szinhaz.hu
facebook/veres1szinhaztarsulat
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A hónap témája
A VERESI PARADICSOM NEMZETKÖZI SIKEREI
Rangos nemzetközi elismerésben részesült a
veresegyházi üvegházban termesztett és Veresi paradicsom márkanéven forgalomba kerülő paradicsomot termesztő vállalkozás a
Garden Invest Zsana Kft. – tudta meg lapunk
Márkus Zsolt ügyvezetőtől. Február 9-én
Berlinben, az évente megrendezésre kerülő és
az iparág minden jelentős szereplőjének részvételével zajló nemzetközi Fruit Logistica kiállításon a nagyszabású rendezvény egyik alágának számító Tomato Inspiration Award díjkiosztón a Veresi paradicsom bekerült a világ
100 leginnovatívabb paradicsomtermelő vállalkozása közé. Ahogy Márkus Zsolt fogalmazott, önmagában az, hogy alig két éves működés után elérhettek a legjobbak közé, elképesztő szakmai siker, különösen annak fényében,
hogy a jelölés csak a nemzetközi piacon meghatározó szereplők valamelyikének ajánlása
alapján lehetséges. Bár maguk az elismert cégek sem tudhatják meg jelölőjük nevét, Márkus Zsolt valamelyik holland partnercégüket
sejti elismerőként a háttérben, ami külön kiemeli a Veresi paradicsom sikerét, hiszen csak
abban az esetben érhették azt el, ha a világ élvonalába tartozó vezető holland cégek is világszínvonalúnak tartják munkájukat.
A növényházi hidrokultúrával, vegyszermentesen, biológiai védekezéssel és elképesztő higiéniai kultúrával (pl. soronkénti kesztyűcsere) működő veresegyházi cég másik nagy

nemzetközi elismerését még januárban aratta,
Nem titkolt szándék a további kapacitás
amikor is a szintén Németországban megren- bővítés is, mellyel további 30 ezer m2 termesztőfelületet szeretnének létrehozni.
dezésre került Internationalen
Ugyanakkor a főleg AusztriáGrünen Woche magyarországi teba, Németországba,
matikus kiállításán több száz maInternat
Csehországba és Szlovágyar cég közül az egyik legfigyeGrüne ioWnale
oche
kiába szállító cég fokozalemreméltóbbnak találták a szaktosan erősítené a magyarmai érdeklődők. Olyannyira,
országi piaci részesedését
hogy az eseményről beszámoló
is. Amit a magyarok továbbsajtóterméken a Veresi paradira is rendkívül magas árcsom került a címlapra is.
érték
érzékenységén túl leA hazai adottságok nehézDas Part
nerland
Ungarn
hetővé tesz a hazai terméségei ellenére elért nemzetkekbe vetett bizalom erősöközi sikerek fényében sem
dése és a hidrokulturás tertagadja azonban Márkus
mesztésről szóló ismeretek
Zsolt, hogy még van hová
bővülése.
fejlődniük, ha a világ legA cégnél egyébként a korábközvetlenebb élvonalához
ban tapasztalt erős munkaerő
hasonlítják magukat.
A Veresi paradicsom márkanéven jelenleg fluktuáció megszűnt – ellentétben az ágazatra
négy fantázianevet (Veresi Piroska, Veresi vonatkozó általános munkaerő problémákkal –
Csenge, Veresi Bíborka, Cukorfalat) viselő nincsen létszám hiányuk, ráadásul a dolgozók
prémium minőségű paradicsomfajtát termesz- az alapbéren túl, teljesítménybérezésben, 13.
tő vállalkozás idén is komoly fejlesztésekbe havi fizetésben részesülnek, sőt a legjobbak jukezdett (például színkód felismerő kamera- talomként pár hónapot ausztriai partnerrendszer szűrné ki a csomagolásnál a nem cégüknél dolgozhatnak – osztrák bérezésért.
megfelelően érett szemeket), miközben az Köztük volt az erdőkertesi Kecskés Zoltán is,
iparági fejlesztéseket helyszíni tapasztalataik- aki elmondása szerint Ausztriában sem tapaszkal is folyamatosan elemzik, főleg a csomago- talt a veresinél minőségibb körülményeket, sőt
lástechnika és a saját kutatás-fejlesztés eset- az „Itt jobb a közösség!” érzettel tért haza.
KOVÁCS PÉTER
leges jövőbeli lehetőségeit figyelve.
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HELYZETKÉP A MÚZEUMRÓL
Varga Kálmán történész-muzeológus több
mint két esztendeje dolgozik városunk múzeumalapítási tervein. Ha úgy nézzük, két
év rövid és hosszú idő is… hol tartunk most
és hogy alakulhat a jövő? – a szakemberrel
beszélgettünk.
Manapság nemigen hallani, hogy a települések múzeumokat alapítanának, inkább a
megszüntetések a jellemzők…
Múzeumot alapítani a mai világban kimondottan bátor tett és nem könnyű feladat, hiszen a
meglévő közgyűjtemények is sok problémával
küszködnek. Veresegyház azonban e tekintetben is rendhagyó település, s úgy vélem, stratégiailag fontos döntés volt az alapítási előkészületek megindítása. Lényegében két úton indultunk el. Az egyik irány egy nagyszabású, a város
fiatalságára és a turizmusra alapozott elképzelés,
a Medvefarm melletti területre álmodott Csiribiri
Játék- és Gyerekmúzeum, melynek programtervét decemberben mutattuk be. A másik irányt a
mindennapok szabták meg: rendezni kellett az
évtizedek alatt felhalmozódott helytörténeti emlékanyagot, s elhelyezésére megfelelő helyet kellett találni. Nos, szintén decemberben fejeződött

be a volt tájház felújítása, amely immár Kaptár
néven lesz a település kismúzeuma, s ha a
Csiribiri megvalósul, egyszer annak filiája.
Menjünk sorjában: hogyan tovább a Csiribiri
vonalán?
A Műegyetem hallgatói, Nagy Mercédesz Erika, Kiss Flóra és Szloboda Gergő János kimagasló építészeti programtervet alkottak, amely
ha nem is végleges, de az engedélyezési terv
erre lesz építhető. A következő lépés, hogy az
elkészült tervek alapján bemutató anyagot
készítsünk, mellyel el lehet indulni a céltámogatási/pályázati lehetőségek felé. Tervezem,
hogy afféle „road-show”-t szervezve különböző szakmai fórumokon ismertetem a programtervet és partneri kapcsolatokat alakítok ki a
megvalósítás elősegítésére. Nyilvánvaló, hogy
ehhez az 1,5–2 milliárdos beruházáshoz célforrást kell szereznünk, élve akár uniós pályázati lehetőségekkel is. Ha ennek az esélyét idén
megteremthetjük, elégedett leszek.
A leendő Kaptárban már adventkor voltak
rendezvények.
A Fő út 95. szám alatti, középkori eredetű épület helyreállítása nagy fegyvertény, bár még
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nem mondhatjuk, hogy működtetése startra
kész: egyrészt a berendezés, másrészt pedig a
környezet kialakítása még előttünk álló feladat.
A házat tehát folyamatosan szereljük fel és
lakjuk be, viszont már a húsvéti ünnepekre
meg szeretnénk nyitni.
Ugyanakkor a jó adottságú épület és a szakszerűen nyilvántartott helytörténeti emlékanyag
megfelelő feltétel ahhoz, hogy realitássá váljon
a település kismúzeumának formális megalapítása. A vonatkozó törvény és egyéb szabályok
alapján „közérdekű muzeális gyűjtemény” besorolású múzeum alapítása indokolt, ezért az
eljövő hetekben a szakminisztériumban kezdeményezzük az ezt szentesítő működési engedély kiadását. Az így létrejövő kismúzeum
immár jogosult lesz arra, hogy muzeális intézmények számára biztosított célforrásokra pályázzon, illetve intézményi együttműködéseket
alakítson ki a veresi emlékanyagokat őrző közgyűjteményekkel. Biztos vagyok benne, hogy az
idei városünnep szép eseménye lesz a múzeum
avatása, s erre az alkalomra egy különleges, a
település régészeti és egyházművészeti kincseit
bemutató kiállítással már készülünk is.
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Városfejlesztés
BERUHÁZÁSI HÍREK

ÉPÜLŐ ÁRPÁD UTCA, ÁTALAKULÓ RÉGI VÁROSHÁZA
A tél elmúltával megindultak a beruházási munkálatok is városunkban. Jelenleg a leglátványosabb beruházás az ivacsi
vasútállomásnál és az Árpád utcában zajlik, de nagyon komoly átalakításon esik át a régi Városháza épülete is, tudtuk meg
CSERHÁTI FERENC főállású alpolgármestertől és GYÖNGYÖSSY KÁLMÁN műszaki osztályvezetőtől.

MEGÚJULÓ ÁRPÁD UTCA
Ahogy arról korábban már a Veresi Krónika is beszámolt, teljesen megújul az Árpád utcának az Orgona utca és az Ivacs
vasútállomás közé eső szakasza. Azon túl, hogy az eddig a gépkocsiforgalom számára meglehetősen szűknek számító utca hat
méter szélességűre bővül, az Ivacs felé haladó jobb oldalon 2,7
méter széles viacoloros burkolatú járdát is kapnak a közlekedők
és az ott lakók. Bár a vártnál hidegebb téli időjárás némileg
késleltette a beruházás megkezdését, tapasztalataink szerint jó
ütemben halad jelenleg és az időjárástól függően rövidesen be is
számolhatunk a megszépült Árpád utca új arculatáról.
Fotó: Fári Fanni
Fotó: Fári Fanni

lehetővé tévő helyiségek is, a bútorozást a Váci Egyházmegye
vállalta. A tervek szerint április végéig elkészülő átalakítás után
az épület már a nyári felkészülési időszakban is otthont tud adni
a pedagógusi munkának. A beruházás egyébként hosszabb távú
célt is szolgál. A tervek szerint az épület később az Idősek Otthonának részévé válik, a mostani átalakítás már ezen távolabbi
funkciókat is figyelembe veszi.
•

MEGNYÍLT AZ URNATEMETŐ

Az Árpád utca építkezésre előkészítve
•

53 ÚJ PARKOLÓHELY IVACSON!
Az Árpád utcai felújítás részeként a lakossági igényeknek
megfelelő módon nem kevesebb, mint 53 új parkolóhely létesül
a már meglévők mellé az ivacsi vasútállomásnál. Ezzel megoldódhat az az áldatlan állapot, ami a MÁV vonatok korszerűsítése óta tapasztalható, miszerint az állomásnál autójukat –
egyébként igen támogatható módon – tömegközlekedésre cserélők a füvön, a tóparton voltak kénytelenek parkolni.
•

Idén tavasztól már lehetőség van a Szentlélek-templomban, az
altemplomi Urnatemetőben az urnás temetkezésre. A fülke bérleti költségeit a Temetkezés helyi rendjéről szóló 2/2017. (III.3.)
számú önkormányzati rendeletet szabályozza, melynek teljes
szövege elérhető Veresegyház honlapján (www.veresegyhaz.hu)
az Önkormányzat/Hatályos helyi rendeletek menüpont alatt.
A temetkezési emlékhely megváltási díja 2 személy eltemettetésére alkalmas egységes urnasírhely esetén 500 000 forint/50
év. A részletekről érdeklődni a veresegyházi Római Katolikus
Plébánián lehet.
KOVÁCS PÉTER

GEOTERMIKUS KAPACITÁSNÖVELÉS
A LÉVAI UTCÁBAN

A „kis” GE és a Mey Hungária üzemeinek bővítése miatt a geotermikus vezeték kapacitásának bővítése vált szükségessé a
Lévai utcában. Ez érinti az óvodakertet is, de csupán a lehető
legkisebb mértékben. Nem érinti viszont a kialakult parkolási
rendet a területen.
•

ÁTALAKUL A RÉGI VÁROSHÁZA

Az új Városháza megépülése óta használaton kívül, raktárként
funkcionáló régi Városháza épületében is komoly munkálatok
zajlanak ezekben a hetekben. Az újonnan épülő Veresegyházi
Katolikus Gimnázium elkészültéig fogadja be az első tanév diákjait. E célnak megfelelően alakítja át az önkormányzat az
épületet bruttó 15 millió forintos költséggel, úgy, hogy az mindenben megfeleljen az oktatási igényeknek. Kialakításra kerülnek a tantermeken kívül tanári és speciális, osztott képzést is
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Fotó: Fári Fanni
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Városfejlesztés
VERESEGYHÁZI KATOLIKUS GIMNÁZIUM

Célegyenesben a gimnáziumi felvételi
A középiskolai felvételi vizsgák 86 ezer tanulót tartanak lázban
Magyarországon, ezekben a hetekben. Ennek az óriási számnak csupán egy apró hányada – számunkra mégis örvendetesen nagy létszám – jelentkezett a
Veresegyházi Katolikus Gimnázium legelső évfolyamára. 237 tanuló közül több mint 130 fő kérte,
hogy írásbeli vizsgáját Veresegyházon írhassa meg, melyhez a gimnázium felkérésére a Kálvin téri
Református Iskola biztosított helyet. A vizsga minden fennakadás
nélkül, zökkenőmentesen lezajlott.
Elérkezett a szóbeli elbeszélgetések ideje. A leendő tanári kar –
akiknek többsége jelenleg még
más középiskolában tanít – egy
héten át három bizottságban várta a jelentkezőket. Két bizottság a Szentlélek templom emeletén, egy pedig a Plébánián
működött. S a tanulók jöttek. Tele izgalommal és bizakodással sorakoztak a folyosókon. Fehér ingben, magukhoz szorítva

az ellenőrző könyvet, a kedvenc füzetet és néhány oklevelet,
díjat, az elmúlt évek egy-egy aprócska dicsőségét. Megható és
egyben felemelő érzést keltettek a jelenlévőkben.
Hosszú ideje annak, hogy a
középiskola gondolata megszületett a városvezetés fejében. Ám
az örömteli gyermeklétszám növekedés minden évben újabb és újabb intézmény kialakítását, bővítését követelte. A bölcsődeépítés,
az óvodai és általános iskolai beruházások mellett évekig nem valósulhatott meg a középiskola. Ám
2016 őszén végre megszületett az
együttműködés a katolikus egyházzal, így a mai felvételiző gyermekek csillogó szeme és a szülők
hálás tekintete minden várakozást kárpótol.
Őszintén bízva a pedagógusok bölcs döntésében, várhatóan
két erős, jó képességű osztály kezdheti meg ősszel az első évfolyamot, mindannyiunk nagy örömére.
KTI

FABRICZIUS JÓZSEF ÁLTALÁNOS ISKOLA

Országos angol tanulmányi verseny

Országosan meghirdetett angol nyelvi tanulmányi versenyre jelentkezett iskolánk 2017 októberében. Az első fordulóra december 13-án került sor, melyre 56 tanuló jelentkezett tagozatos és nem tagozatos osztályból. A kiírás 7. és 8. osztályos
tanulókra vonatkozott. A versenyen részt vevő tanulók közül 10
tanuló teljesítménye érte el a beküldési ponthatárt.
A megyei fordulóba 70%-tól (7.oszt), illetve 75,5%-tól (8.oszt.)
lehetett bejutni. Iskolánkból egy tanuló jutott be 71%-kal, Gáspár Péter 7. c. osztályos tanuló. Pest megyéből összesen 13 tanuló mehetett tovább. Az elért eredményekhez gratulálunk!

Angol Junior nyelvvizsga

2017. január 14-én tartottuk meg az angol junior nyelvvizsgát.
47 tanuló jelentkezett rá, többségük 7. osztályos angol tagozatos, de voltak 6. osztályos tagozatos és nem tagozatos tanulók is. Egy napon zajlott az írásbeli és a szóbeli vizsga. 8
órától 8.15-ig hallás utáni megértés, 8.15–9 óráig írásbeli teszt
megoldása szerepelt, majd egyenként 10 perces szóbeli vizsgán vettek részt. A tanulók igen magas százalékban teljesítettek. A bizonyítványt 2017. február 14-én adtuk át egy kis
ünnepség keretében. A tanulók teljesítményéhez gratulálunk!
NYELVI MUNKAKÖZÖSSÉG

2017. március

5

Önkormányzat
VERESEGYHÁZ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK HATÁROZATAI
2. A Képviselő-testület elfogadja, hogy Vevő
17/2017.(III.02.) Kt. határozat:
az előszerződés megkötésekor 4 500 000
A Képviselő-testület elfogadja a Veresegyház
Ft első vételárrészletet fizessen meg,
város 2016. évi sportéletéről szóló beszámelyből Felek 2 000 000 Ft-ot foglalónak
molót.
tekintenek. A fennmaradó (17 981 950 Ft)
vételárhátralék megfizetésére a Magyar
18/2017.(III.02.) Kt. határozat:
Állam elővásárlási jogával kapcsolatos nyiA Képviselő-testület elfogadja a Veres1 Színlatkozat megtételére rendelkezésre álló 35
ház 2016. évi szakmai beszámolóját.
nap elteltével, Vevő részéről felveendő
pénzintézeti hitel igénybevételével, leg19/2017.(III.02.) Kt. határozat:
később 2017. május 31-ig kerül sor.
A képviselő-testület Pásztor Béla polgármester 2017. évi szabadságának ütemezését
23/2017.(III.02.) Kt. határozat:
jóváhagyja.
A Képviselőtestület hozzájárul „településfejlesztési céllal” – közösségi célú zöldterület
20/2017.(III.02.) Kt. határozat:
A Képviselő-testület a Polgármesteri Hivatal biztosítása érdekében – a Veresegyház kül2016. évi tevékenységéről készült beszá- terület, 094/8 hrsz-ú, szántó, nádas művelési ágú ingatlan megvásárlásához Czene
molót elfogadja.
Anikótól 300 Ft/m2, 242 400 Ft és a Veresegyház külterület, 0113/16 hrsz-ú, szántó
21/2017.(III.02.) Kt. határozat:
művelési ágú ingatlan megvásárlásához
A Képviselő testület Gábor Csaba Ferenc,
Czene Anikótól 300 Ft/m2, 660 000 Ft vételmint magánszemély, valamint az érdekeltáron. A vételár kifizetése a 2017. évi költségébe tartozó vállalkozásoknak az Önkorségvetésben ingatlanvásárlásokra elkülömányzat felé fennállt telekár és kölcsöntarnített keret terhére történik meg.
tozásának, továbbá ezek járulékainak, valamint gázközmű díjtartozás megfizetéséről
24/2017.(III.02.) Kt. határozat:
szóló elszámolást a szöveges elszámolási A Képviselőtestület hozzájárul „településfejdokumentum és csatolt táblázat alapján lesztési céllal” – a település közigazgatási
elfogadja.
határára véderdő-telepítéshez terület bizto22/2017.(III.02.) Kt. határozat:
1. A Képviselő-testület hozzájárul az Önkormányzat kizárólagos tulajdonát képező
Veresegyház 5785/132/A/18 hrsz-ú (természetben: Veresegyház, Ker-tész u. 2. I.
emelet 18.), 76,21 m2-es alapterületű,
428/10000 eszmei hányadú társasházi lakásingatlan értékesítéséhez (295 000 Ft/m2
ár figyelembevételével) összesen 22 481 950
Ft vételáron Fehér Ágota Vevő részére.
Vevő az ingatlan birtokába a végleges
adásvételi szerződés aláírásával és a teljes
vételár megfizetésével egy időben lép,
Vevő lakásbérleti szerződése eddig az
időpontig érvényben marad.

alakítási eljárást követően kialakuló új, az
Önkormányzat kizárólagos tulajdonát
képező Veresegyház 5785/160 hrsz-ú, 15
075 m2-es alapterületű, ingatlan elcseréléséhez a TP Komplex Zrt. kizárólagos tulajdonát képező Veresegyház 5784/11
hrsz-ú, 15 075 m2-es alapterületű ingatlannal.
2. A Képviselő-testület hozzájárul, hogy a
végleges csereszerződés megkötésére a
telekalakítási eljárás jogerős lezárását követő 5 munkanapon belül kerüljön sor.
26/2017.(III.02.) Kt. határozat:
A Képviselő-testület hozzájárul a 1103/57
hrsz-ú, 1260 m2-es területű ipari ingatlan
értékesítéséhez (5000 Ft/m2 +27% áfa)
bruttó 8 001 000 Ft vételáron a Meister-Trans
2001 Kft. részére. Vevő az ingatlan birtokába
a végleges adásvételi szerződés aláírásával
és a teljes vételár megfizetésével egy időben
lép.
27/2017.(III.02.) Kt. határozat:
1. A Képviselő-testület a 221/2016. (XII.13.)
Kt. számú határozatát az alábbiak szerint
egészíti ki:
2. Veresegyház Város Önkormányzata akként dönt, hogy a Gödöllői Járási Hivatal
Földhivatali Osztálya 32649/2017. számú
hiánypótlási felhívása alapján megbízza
Dr. Papp Dávid József egyéni ügyvédet
(lajstromszáma: 16651), hogy a Veresegyházi Medveotthon jogutóddal való megszűnésének tényét és egyúttal a Gazdasági
Műszaki Ellátó Szervezet jogutódlásának
tényét a Veresegyház külterület 038/3,
031/9 és 031/10 helyrajzi szám alatt felvett ingatlanok vonatkozásában az ingatlan-nyilvántartásba jelentse be és az ingatlan-nyilvántartáson vezettesse át.

sítása érdekében – a Veresegyház külterület,
014/22 hrsz-ú, szántó művelési ágú ingatlan
34/85 hányadának megvásárlásához Sándor
Istvánnétól 300 Ft/m2, 231 000 Ft, 17/85 hányadának megvásárlásához Kovács Ferenctől 300 Ft/m2, 115 500 Ft, 17/85 hányadának
megvásárlásához Hor váth Tibornétól 300
Ft/m2, 115 500 Ft és 17/85 hányadának
megvásárlásához Kováts Rita Máriától 300
Ft/m2, 115 500, Ft vételáron. A vételár kifizetése a 2017. évi költségvetésben ingatlanvásárlásokra elkülönített keret terhére történik meg.
28/2017.(III.02.) Kt. határozat:
A Képviselő-testület a lejárt határidejű hatá25/2017.(III.02.) Kt. határozat:
rozatok végrehajtásáról szóló beszámolót
1. A Képviselő-testület hozzájárul a telek- elfogadta.

A Képviselő-testület 2017. március 3-án elfogadta:
a városi infrastruktúrafejlesztési adó bevezetéséről szóló 1/2017. (III.3.) számú települési adórendeletet
és a temetkezés helyi rendjéről szóló 2/2017. (III.3.) számú rendeletet.
Mindkét rendelet teljes szövege elérhető Veresegyház honlapján (www.veresegyhaz.hu)
az Önkormányzat/Hatályos helyi rendeletek menüpont alatt.

FELHÍVÁS

Az önkormányzat a város területén különböző ingatlanokat városfejlesztési céllal megvásárolt.
Ezeknek a házaknak a bontása során még használható építőanyagok vannak. Kérjük azok jelentkezését,
akik az ilyen jellegű bontásban szívesen vesznek részt és a még felhasználható anyagokat ingyen elvinnék.
Jelentkezni lehet: Polgármesteri Hivatal – Moldvay Miklós ingatlan- és vagyongazdálkodási főmunkatársnál
2. emelet 232 szoba • telefonszám: 28 588 648, 20 505 0504, 8.00 és 16.00 óra között
Jelentkezési határidő: 2017. április 15.
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Önkormányzat
Tisztelt Veresegyházi Lakosok!
Kedves Ügyfelünk!
Tisztelettel felhívjuk a figyelmét, hogy
Veresegyház településen 2017. április
elején változik a szelektív gyűjtés rendje, mivel társaságunk április elsejétől
átáll a kétműszakos munkarendre.
2017. március 20-án még a szokásos
rend szerint történik a szelektív hulladékok begyűjtése a SZELEKTÍV 2 utcáiban. A következő gyűjtési alkalom 2017.
április 10-én lesz az egész településen,
ezáltal a SZELEKTÍV 2 gyűjtési rendhez
tartozó utcákban 3 hét fog eltelni a szelektív hulladékok begyűjtése között. Ezt
követően kéthetente, minden páratlan
héten lesz mindkét településrészen
(SZELEKTÍV 1 ÉS 2) a szelektív gyűjtés,
azaz április 24-én, május 8-án és így tovább.
A kommunális, szelektív és zöldhulladék gyűjtési napokat az alább feltüntetett gyűjtési naptárban tudják figyelemmel követni.
Felhívjuk szíves figyelmét, hogy
2017. június 17-én és június 24-én lesz
a LOMTALANÍTÁS és ELEKTRONIKAI
HULLADÉKGYŰJTÉS Veresegyházon.
TOVÁBBI INFORMÁCIÓK:
www.zoldhid.hu
ugyfélszolgalat@zoldhid.hu
facebook.com/www.zoldhid.hu
Együttműködését előre is köszönjük!
Zöld Híd Régió Nonprofit Kft.

NINCSEN HULLADÉK,
CSAK ÉRTÉK…
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Önkormányzat
BEMUTATKOZNAK KÉPVISELŐINK 2.

Leviczki Tamás
A telefonja szokatlanul rövideket csengett. Később visszahívott.
Kiderült, hogy külföldön volt éppen. „Vasárnaptól otthon leszek, a hét
közepén biztosan tudunk találkozni.”
Külföldön dolgozik? Évekkel ezelőtt mintha erről hallottam volna.
Most a családdal síelni voltunk. Az, amit
említ, néhány évvel ezelőtti történet. Három
évig üzemeltettünk egy panziót Ausztriában.
De az már a múlt. Itthon egy családi vállalkozás keretében asztalos üzemet viszünk.
Vállalkozik a versenyszférában, csinált
vendéglátást, szervezett sportegyesületet,
aktív tagja a helyi hagyományőrzőknek,
környezetvédelmi egyesület indított. Ezek
mellett miért vállalta a képviselőséget?
A szülői háztól hoztam magammal egyfajta
kötődést a közösségi élet iránt. A legutóbbi
választásokat megelőzően jöttünk haza
Ausztriából és kíváncsian vártam a sorsom
alakulását. Ha bekerülök a testületbe, akkor
itthon maradunk, ha nem, akkor jön ki az
egész család külföldre. Sikerült. Engem Vereshez köt minden, úgy érzem, hogy nekem
itthon van dolgom!
A baloldali elkötelezettsége kíséri ma is?
A baloldal hajója az őszödi beszéd óta léket kapott. 2002-ben még csak aktivista voltam a választások idején, négy év múlva
már jelöltként mérettem meg magam. Sem
ekkor, sem négy évvel később nem jártam
sikerrel. 2006-ban jött az egyesület alapításának az ötlete, amiben a környezetvédelem és a gyermekek sorsa iránti elkötelezettség vezetett.
Ez az egyesület az ÉVÖGY, az Élhető Vidékért és Összefogás a Gyermekekért Közhasznú Egyesület. Milyen derékhadat tud
maga mellett?
A csapat magja úgy 30 fő. Az alapítók egy
része sajnos jelenleg külföldön él, de sok új
tag csatlakozott hozzánk. A különböző rendezvényekre vagy spontán akciókra is széles
körben találunk támogatókat. Minden körzetben indítottunk jelölteket, közülük dr.
Marik György egyéniben, jómagam listáról
kerültünk be a képviselőtestületbe.
Nagyobb örömet talált az egyesületi életben, mint a pártmunkában?
Határozottan állíthatom, hogy igen. Játszóteret építettünk, nyári táborokat szerveztünk,

ártéri kőriseket ültettünk. Tizenegy évvel
ezelőtt megszerveztük
az első Gyermeknapot,
ami mára a város gyermeknapi rendezvényévé
nőtte ki magát, évente 5-6
ezer látogatóval. A nyári horgász táboroknak komoly híre van,
emiatt tavaly már bajban is voltunk,
annyi gyerek jelentkezett.
Mivel nincsen körzete, hogyan érvényesül
a képviselői munkája?
Az egész város támogatását érzem a hátam
mögött, a tenni akarás hajt. Ehhez az egyesületi élet jó alapot szolgáltat. 2006 óta bizottsági tag vagyok, 2014 óta képviselő. Ez
nagyon sok tanulással is jár, mert a képviselői munka komoly feladat. Az önkormányzat működtetésén túl kapcsolatrendszert is ki kell építeni. Segíteni azzal tudunk
igazán, ha egy probléma megoldásához
ilyen módon szerzünk támogatást. A harcművészetekben szerzett kapcsolatok sora is
hasznos lehetőségeket kínál.
A helyi aktivitása mellett nem kísértette
meg a nagypolitika?
Voltak próbálkozások, listán jelölt is voltam,
de ezzel végeztem, a saját utamat járom. Az
ÉVÖGY-ben a tagok a politikai paletta nagyon sokféle színét képviselik, de elfogadták
a közös értékrendet.
Milyen feladatok tervezésében és kivitelezésében látja örömét?
A sport és minden azzal kapcsolatos tennivaló érdekel. A városi sportcsarnoknak nagyon örülök. A szociális dolgok régóta foglalkoztatnak. Pályázati úton és adományokból pénzt gyűjtünk, de sohasem azt osztunk. Tartós élelmiszereket vásárolunk és
kapunk is. Karácsony körül három napon át
ételt osztunk a rászorulóknak. Ha egy családot baj ér, mint legutóbb, amikor leégett egy
ház, a helyszínen igyekszünk segíteni ruhaneművel, felszerelésekkel, de ha kell gyors
elhelyezéssel is.
Beszéljen a küzdősport egyesületről.

Kilenc évig
Takács Pista bácsinál súlyt emeltem, most a karate nem
egyszerűen a hobbim, hanem az életformám, a saolin kung-fuban, ami a kedvencem, sok a meditáció és a relaxáció. A régi
dugógyár területén lévő hatalmas csarnokot
alakítottuk át igazi arénává tatamival,
kiszolgáló helyiségekkel. Három egyesület
jár oda rendszeresen, és ami számomra
igazi öröm, nagyon sok fiatallal találkozhatunk.
Milyennek látja a város jelenét?
Veres jelenleg szép, de nekem kicsit alvó
városnak tűnik. Az itt lakóknak egy jelentős
része nem ismeri a várost, hanem Pestre jár.
Fiatal koromban a strand volt a város szíve.
A vashídra foglalni kellett a helyet. Ma sajnos a strand környéke nem a legszebb látvány, de remélem, ez hamarosan megváltozik.
Amit mond, az nagyon a múlt. Veresnek
azért komoly jelene és jövője van, nem
úgy látja?
A fejlesztések valóban ebbe az irányba mutatnak, a színháznak például jó a tömegeket
vonzó hatása. Pezsgő várost vizionálok. Az
infrastruktúrát fejleszteni kell, az elkerülő út
létkérdés. A fürdővel kapcsolatban vannak
aggályaim, de úgy tűnik, hogy a többség a
terveket támogatja, kívánom, hogy legyen
igazuk.
Tervez indulni a következő választáson?
Igen, úgy érzem, hogy van még dolgom és
van is még mit tanulnom, közben örömmel
látom, hogy a csapatom is sokat erősödött.
Fotó: Lethenyei

MOHAI IMRE

A Veresegyházi Hagyományőrző Népi Együttes Alapítvány tisztelettel kéri az Adózókat,
hogy az szja 1%-ával támogassák munkájukat. Az alapítvány adószáma: 18701517-1-13.
Köszönjük!
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2017 A NAGYÜTEMŰ FEJLŐDÉS ÉVE
A VÁLASZTÓKERÜLET SZÁMÁRA
INTERJÚ TUZSON BENCÉVEL

Az elkövetkező időszakban olyan beruházások valósulnak meg a közvetlen környezetünkben, amelyek jelentősen javíthatják az itt élők mindennapjait – nyilatkozta
lapunknak Tuzson Bence, a Pest megyei ötös számú választókerület országgyűlési
képviselője.
Rendhagyó módon egy rövid interjú keretében beszélgetünk képviselő úrral arról,
hogy milyen események várhatók az elkövetkező időszakban térségünkben.
Már önmagában a beszélgetésünk tárgya is
rendkívülinek tekinthető, illetve a tény,
hogy nemrégiben, három kormányrendeletnek köszönhetően összesen több mint 5
milliárd forint fejlesztési forrást ítéltek oda
a választókerület különböző beruházásaira. Ennek a szép összegnek egy része, több
mint 2,3 milliárd forint sportintézmények
fejlesztését, további 2,8 milliárd pedig egyházi célú fejlesztéseket, jellemzően óvodák, iskolák építését, illetve bővítését szolgálja majd, Veresegyházon is. Ezek a beruházások kivétel nélkül régóta felmerült
igényekre válaszolnak.
Konkrétan milyen sportberuházásokról
van itt szó?
A korábban említett összegből három beruházás részesül támogatásban. Ezek közül az egyik a dunakeszi Magyarság sportpályára tervezett teremlabdarugó központ,
amely több sportág számára is helyet biztosít majd, így a nagy hagyományú birkózás és a torna is feléleszthetővé válik.
Fejlesztési forráshoz jut a kajak-kenu sportot támogató nyíltvízi edzőközpont épület-

beruházása is, az ahhoz tartozó kiegészítő
létesítményekkel együtt, illetve ebből a kétmilliárd forintot meghaladó összegből valósul meg a szabadtéri medence fejlesztése
is, műugró toronnyal együtt. De tágabb értelemben ide vehetjük a veresegyházi református iskola kormányzati támogatással
megvalósítandó tornatermét is.
Gyakran felvetődik a kérdés, hogy miért
szükségesek egyáltalán a nagyobb volumenű sportberuházások? Vannak, akik
cáfolják ezek létjogosultságát…
Akik cáfolják, azoknak tisztába kellene kerülniük azzal, hogy a rendszeres sportolás
nagymértékben javítja az emberek életminőségét, pozitív hatással van a gyermekeink egészséges fejlődésére. Magyarán ezeknek a lehetőségeknek a biztosítása az
egészséges nemzet ügyét szolgálja, ami a
kormány számára rendkívüli jelentőséggel
bír. De érdemes ezt a kérdést a globális nézőponton túl lokális perspektívából is megvilágítani. Úgy gondolom, hogy ezek a közeljövőben megvalósuló beruházások
esélyteremtőek – mindenképpen kedvezőek azok számára, akik kipróbálnák magukat egy-egy sportágban, illetve rendszeresen sportolni szeretnének, de valamilyen
gátló tényező miatt ezt nem tehetik meg.

Teszem azt, azért nem tudják a számukra
kedves sportot űzni, mert a fővárosba kellene bejárniuk edzésre, aminek sokszor közlekedési és időbeli akadálya lehet. Műugró-torony például jelenleg egyetlen helyen
van az országban, Budapesten. A térség
országgyűlési képviselőjeként és a Magyar
Műugró Szövetség elnökeként egyaránt
fontosnak tartom azt, hogy például a Veresegyházon élőknek is lehetősége legyen ebben, és más vízi sportágban érvényesülni.
Ennek megfelelően mindent megteszek
annak érdekében, hogy segíthessem a hasonló beruházások megvalósítását.
Talán a műugrás abból a szempontból is
érdekesebbé válhat az itt élő gyerekek számára, hogy hamarosan kezdődik a vizes
világbajnokság.
Így van. A vizes vb a Budapesten és környékén, illetőleg a Dunakanyarban élők számára egyaránt jelentős esemény, és minden
bizonnyal nagy hatással lesz a fiatalok sportágválasztására is. Éppen ezért arra biztatnám
az itt élő családokat, hogy ha tehetik, látogassák majd a világbajnokság rendezvényeit.
Egy ehhez hasonló sportesemény ugyanis
felejthetetlen élményekkel gazdagíthatja a
gyermekeket, és motiválhatja őket abban,
hogy az egészséges életmódot válasszák.

KISGYERMEKES CSALÁDOK FIGYELMÉBE
A Meseliget Városi Önkormányzati Bölcsőde 2017. április 15-ig várja
a jelentkezéseket a 2017/2018. gondozási évre.
Kérem a kedves szülőket, hogy felvételi igényüket folyamatosan jelezzék.
Szerdai napokon délelőtt a fogadó órámban, előzetes egyeztetés után
várom Önöket személyes találkozóra, bölcsőde kóstolgatóra.
Tisztelettel: Vigh Eleonóra intézményvezető • Tel.: 28 588 800
Email: vigh.eleonora@veresegyhaz.hu, vagy strihovaneczne.iza@veresegyhaz.hu

A Meseliget Bölcsőde Alapítvány szívesen fogadja adója 1%-át.
Adószámunk: 18518894-1-13

Támogatásukat köszönjük!
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Fotók: Ruzsovics Dorina

Fotók: Fári Fanni

10

2017. március

Közélet
Interjú VASTAG ANDRÁS vezetővel

Tíz éves a Katonai Hagyományőrző Egyesület
Éppen tíz éve, 2007. március 15-én vettek részt először katonai
hagyományőrzőink Veresegyház városi ünnepségén. Az évforduló kapcsán beszélgettünk Vastag Andrással, az egyesület
vezetőjével.
Milyen megfontolásból alakult az egyesület?
2004-ben néztük meg először a hagyományőrzők által lejátszott
tápióbicskei csatát, óriási élmény volt az egész családnak, majd
2006-ban a szomszéddal, Kiss Józseffel voltunk megnézni, akinek
voltak ismerősei az isaszegi huszárok között.

Fotó: Ruzsovics Dorina

A huszárok 2016-ban

Fotó: Lethenyei László

Az első bevonulás: 2007. március 15-én

De azért nem minden nézőből lesz katonai hagyományőrző!
Már gyerekként is érdekeltek a katonai dolgok. Az összes tv által
közvetített katonai parádét végignéztem, minden ezzel foglalkozó
cikket elolvastam, hivatásos katona, sőt tengeralattjárón szolgáló
katona szerettem volna lenni. Én, aki még a víz alá sem tudtam a
fejem bedugni. Aztán úgy esett, hogy a műszaki főiskola után a
rendőrséghez kerültem, ugyan nem egyenruhás voltam, de könynyen vettem a fegyelmet. Innen már csak egy lépés volt a katonák
megjelenítése, a katonai hagyományőrzés. Megalakuláskor az
alapító tagok egy szűk körből kerültek ki, főleg Kiss József veresegyházi ismerősei, lovasok, baráti kör, egy állatorvos alkotta. És persze a feleségek, mert 12 főnek kellett lenni az alapításhoz. Az első
hat Károlyi-huszár egyenruha beszerzésében már a veresegyházi
önkormányzat segített.
Melyek a legnagyobb élményeid?
Máig beleborzongok hogyan fogadott minket az első március 15-én
az ünneplő tömeg. Pedig még a menték is csak az utolsó pillanatban
készültek el. A másik egy nagy esés Veresegyház határában: egy
magaslaton vágtáztam, amikor a magaslatnak hirtelen vége lett. A
ló befékezett, én meg elszálltam, mint a győzelmi zászló. Volt nagy
nevetés.
Tíz év alatt nagy utat tettetek meg.
Jelentéktelen kis csapatból az országban meghatározó egység lettünk. A felszerelésünk, fegyverzetünk kiváló, nagyszerűen sikerült a
minősítésünk is. Több korszakot be tudunk mutatni, ilyen csapat
kevés van. A 2016-os austerlitzi csata volt a csúcs, az egyesületünk
vezette a magyar csapatokat, sőt egy cseh alakulatot is, fiamat, Danit,
fiatal kora ellenére tisztnek javasolták. Rendszeresen hívnak fellépni
minket az országon belülre és külföldre egyaránt. De máig szívünknek legfontosabbak a veresegyházi alkalmak.

Mik a terveitek a jövőre nézve és meddig csinálod még?
Mindig lehet fejlődni és van egy cseh csapat, ahol az átlagéletkor
70 év. Úgy gondolom, amíg bírok mozogni, addig csinálom, a csapat vezetésének átadása pedig egy folyamat. Fiam vezeti már a
gyalogságot, az utak megszervezését egy másik agilis fiatal katonánk intézi. Én pályázatokat írok, támogatókkal tárgyalok.
Ruházatban, megjelenésben, mozgásban folyamatos fejlődésre van
szükség, ezért olyan különlegességeket is meg kívánunk jeleníteni,
mint a Nagy Háború vöröskeresztes ápolója.
Idei terveink közül kiemelném, hogy ismét szeretnénk egy
hagyományőrző napot megszervezni május 27-én a Búcsú-térre,
koszorúzással, tábortűzzel. Részt veszünk az Isonzó-expressz utazásán Isonzó-Doberdó vidékére, a Nemzeti Vágta előtt a Városligetben leszünk a 150 huszáros táborozás részeként, idén is lesz Szent
Korona lovastúra és Fóton Károlyi huszárnapok, hogy csak a különlegesebbeket említsem.
Őszintén, mennyi időd megy el a hagyományőrzésre?
Nagyon sok, a szabadidőm nagy része. A feleségem tudná pontosan
megmondani, de inkább ne kérdezd! (Nevet, miközben tudjuk,
hogy a család minden tagja imádja a történelmet.) KOVÁCS PÉTER

MÚLTIDÉZŐ

SZABÓNÉ VANK ERZSÉBET GYŰJTEMÉNYÉBŐL

A Fő út az 1950-es években. A képen Csapó István.
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HAJDI JÓZSEFNÉ – MARGIT NÉNI

„Ne hagyjuk, hogy Veresegyház hagyományai elveszenek!”
Él Veresegyházon egy kedves, idős
az a gondolat, hogy milyen „Adjon az Isten mindannyiunknak jó
néni, a régi idők szép emlékeijó lenne megint össze- egészséget, erőt, hogy ápolni tudjuk nének őrzője. Volt idő, amikor
jönni, együtt lenni. Az pünk, városunk kulturális hagyománap, mint nap csak mesélt a
elképzelést tett kö- nyait, dalainkat, táncainkat, szokásarégiekről, Veresegyház
vette, és 1990 de- inkat, viseletünket. Erősítsük tovább a
egykori életéről, a múlt
cemberében 106 barátság, a testvéri összefogás, a maszázad derekán élt veresiasszony és lány gyarság nemes érzését az emberekben,
ekről. A régi Tájházban
össze fogásával és vigyük szerte a dalok szárnyán váromásfél évtizeden át sok
megalakult a Ve- sunk hírnevét.” HAJDINÉ HUSZAI MARGIT
iskoláskorú gyerek megresegyházi Kereszfordult, jöttek csoportosan
tény Női Kör, majd zsefné személyesen adta át a meghívót az idei
népviseleti babát, menyecsebből nőtte ki magát Menyecskebálra, még el is jöttek értem. Megke-viseletet, ráncolt szoknyát,
a Veresegyházi Ha- nyugtató számomra mindaz, amit képvisel a
régi fényképet és sok száz csogyományőrző
Népi továbbiakban is az együttes, jó kezekben vanFotó: Veréb
dát látni. De ami a legfontosabb,
Együttes. Tizennégy évig nak, az új művészeti vezetőjük Tóth Judit
amiért eljöttek, Margit néni meséit az
voltam az együttes vezetője, ez néptáncpedagógus kiváló szakember. Mint
egykor élt emberek szokásairól, ma már múlt- idő alatt Iglói Éva néptáncpedagógus, majd koreográfus, fiatalos lendületet visz az együtba vesző történeteit meghallgatni. A régi Táj- Széphalmi Zoltán táncos-koreográfus volt a tes életébe, ez meg is látszik a sikereikben és
ház kapuja nyolc éve bezárt, az egyik bejegy- tánctanárunk. Tagegyüttese lettünk a Muha- az elért eredményeikben. Igazából csak egy
zés a vendégkönyvben: „Minden település ray Elemér Népművészeti Szövetségnek. El- fájó pontom van, ez a Tájház. Az a sok érték,
öröksége, kincse a tájház. Önök hála Istennek sődleges feladatunknak tudtuk be a helyi a település öröksége, a veresegyházi családok
megteremtették. A további munkához kívánok népszokások és hagyományok felélesztéemléktárgyai, fényképei, húsz évnyi gyűjtőerőt és végtelen türelmet, sok sikert!” – írta egy sét, továbbvitelét, a szép veresi
munkánk eredményei, az épüdélvidéki látogató 2005-ben.
népviselet megőrzését.
let helyreállítását követően
Margit néni élete Veresegyház, itt született, Széphalmi Zoltán az
sem talált otthonra.
cseperedett, egészen csöpp lánykorától, ahogy együttes művészeti
Nyolcadik éve már
ő mondta: „A családot rávitte a szükség, elő- vezetőjeként, a
annak, hogy kipaször a teheneket őriztem, majd édesanyámmal település hagyokoltunk a felújíörökké dolgoztam. Mert bejött a háború, édes- mányai alapján
tásra
váró
apámat egészen Németországig elvitték kato- számos táncos
épületből, de
nának. Miránk, az otthon maradottakra jutott koreográfiát álnem gondoltam
az élet, a megélhetés megteremtése.” Ahogy az lított
össze.
volna, hogy a
évek múltak a kislányból nagylány, asszony, Többek közt:
mai napig sem
kétgyermekes anyuka lett, népi hagyománya- Szentcsaládjárás
tudjuk visszaállíink őrzője. Az ő nevéhez fűződik a mai napig és betlehemezés,
tani a múltunkat.
is népszerű Veresegyházi Hagyományőrző Disznótoros mulatMost is előttem vannak
Népi Együttes életre hívása. Hogyan is történt ság, István-napi köszönazok a látogatók és iskoFotó: Veréb
mindez? A 85 éves Margit nénivel az életéről, tés, Farsangi táncmulatság,
láskorú gyerekek, akik nap,
a hagyományaink szeretetéről beszélgettünk. Májusfa állítás, a Regrutasorozó és nem umint nap eljöttek hozzánk a kiállításainkat
„Veresegyház közösségi élete mindig is i- tolsó sorban a Veresegyházi lakodalom cí- megnézni. Itt van a kezemben a Tájház Vengen gazdag volt. Emlékszem a régi öregek el- műt. Táncainkkal, több alkalommal elnyer- dégkönyve. Az utolsó bejegyzés 2009. június
beszéléseiből mindenre, a sok szép történetre. tük a „Kiválóan minősült” címet, tulajdono- 24-én kelt. Idézem: „A hagyományőrző tábor
A szüleim közéleti emberek voltak, édesapám sai lettünk a „Muharay-díjnak”.
nagy tisztelettel és csodálattal hallgatta Margit
évtizedeken keresztül volt a templom gondA helyi és hazai műsorokon kívül részt vet- néni bemutatóját, azt a sok szép érdekes dolnoka, a Katolikus Körnek a vezetője. Édes- tünk számos határon túli fesztiválon. Jártunk: got, amit fáradságos munkával gyűjtöttek össze.”
anyám pedig a Női Körben tevékenykedett, Erdélyben, Szlovákiában, Észtországban, majd
Hajdi Józsefnének a mindennapjai Verevolt olyan nap is, hogy a színdarabok próbáit Németországban az 1998-as Müncheni Sör- segyházról szólnak, nagyon reméljük,
nálunk, a lakáson tartották az emberek. Én fesztiválon, ahol fellépéseink során a veresi hogy a felújított Tájház egyik termében
ebben nőttem fel. Bár tagadhatatlanul igaz, népviseletünk a helyiek és a divattervezők hamarosan kiállításra kerülhet a veresegyhogy a világháborúk, majd az ország újjáépí- közt kifejezetten nagy sikert aratott. Szép idő- házi gyűjtemény. Munkásságának elismetésének időszakában a hagyományápolás, és szaka volt ez az életemnek. Sajnos a betegség réseként 2002-ben Magyarország köztára közművelődés megakadt. Veresegyház nem közbeszólt, és ennek okán 2006-ban abba kel- sasági elnöke, a „Magyar Köztársasági
adta fel, az 1950-es években fokozatosan felé- lett hagynom ezt a számomra is lelket melen- Arany Érdemkereszt” kitüntetésben részeledtek valamilyen formában a kultúrkörök. gető tevékenységet. Egész életemben ebben sítette. Szívből gratulálunk Margit néninek
Énekeltünk, táncoltunk! Bár ez időről időre éltem, ennek éltem. Az idén januárban töltöt- a megélt hosszú pályafutásához és az
megtorpant. Elérkezett az 1990-es esztendő, tem be a 85. életévemet. Nagyon jól esett, elkövetkező évekre további jó egészséget
régen érlelődött már bennünk, asszonyokban amikor az együttes képviseletében Hibó Jó- kívánunk!
VERÉB JÓZSEF
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Dr. Németh Imre az evolúciós elmélet buktatóira figyelmeztetett
a Kölcsey Ferenc Városi Könyvtárban

Fotó: Lethenyei László

Fotó: Lethenyei László

Kürtőskalács és forralt boros fesztivál

A Remény Nyugdíjas Klub farsangi bálja

Fotó: Ruzsovics Dorina

A február 2-i medveébresztő program egyik csoportja

Fotó: Lethenyei László

Fotó: Ruzsovics Dorina

Antalffy Péter történész a pokol művészeiről
mesélt a könyvtárban

Balett farsang

Fotó: Lethenyei László
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Vendégünk vot Hasburg György

Az Európai Unió jelene és jövője volt az első téma, amiről a rendkívüli és meghatalmazott nagykövet címet viselő előadó beszélt.
Közismert tény, hogy az Egyesült Európa felé tett első és talán
legjelentősebb lépést éppen édesapja indította el a Páneurópai
piknik szervezésével. Az évszázadokon át háborúk dúlta kontinensen a béke és a stabilitás vágya vezetett a határok nélküli
Európa megteremtéséhez. A jelenlegi problémákat, mint a
bankválság, a görög probléma, vagy a bevándorlási nyomás a
jól működő és pozitív kommunikációs stratégia hiányának is
tartja. A tagországoktól Brüsszel messze van, és könnyen válhat
bűnbakká a sikertelen helyi kormányzati munka és propaganda révén.

Fotó: Lethenyei

Az egyik legfontosabb uniós teendő a külügy és a biztonságpolitika megerősítése. A britek kiválását nem tartja súlyos problémának, inkább az uniós adminisztráció javulását várja tőle.
Csalódottan említette, hogy az uniós képviselők kiválasztásánál
nincs igazi nemzeti választási kampány, mivel azok rendre belpolitikai alapon zajlanak. Az olyan regionális összefogás, mint a
visegrádi országoké, hasznos színfolt, ami az uniós reformokat
pozitívan befolyásolhatja.
Az unión belül felerősödtek a nacionalista pártok, de fontos,
hogy a patrióta és a nacionalista közötti különbséget ismerjük. A

Horváth Lajos:

patrióta szereti a saját közösségét és tiszteli a környezetét, a nacionalista lenézi a szomszédjait. Ez nehezen feloldható vitákat
generál és összetűzések lehetőségét is magában rejti. A sokszínű
Európában fontos elvnek tekinti az egymás iránti respektust.
A két évvel ezelőtt megindult népvándorlás Európát felkészületlenül érte annak ellenére, hogy a jelek már régebb óta láthatóak voltak. Az újabb áradat ellen, amire bizton számíthatunk,
vendégünk annak a véleményének adott hangot, hogy un. hot
spotokat kellene Észak-Afrikában és Törökországban létesíteni,
ahol megfelelő elhelyezés és biztonsági ellenőrzés mellett lehetne
kezelni ezt a kérdést. A keresztény Európának humanitárius és
biztonságpolitikai választ kell adnia a lélekszámában és hitében
erős muszlim bevándorlási szándékra.
Egy másik téma hazánk és az unió kapcsolatára vonatkozott.
Előadónk véleménye szerint a rólunk kialakult kép vegyes. A sokszor hangos tiltakozás, mint ami pl. a médiatörvény kapcsán volt
hallható, csendesedett, a brexit miatt pedig hazánkkal kevesebbet
is foglalkoznak. A migránsok ellen épített kerítést úgy tűnik, Európa elfogadta és más országok is szigorúbban kontrollálják a határaikat.
Az elmúlt napok eseményei közvetlenül is érintették előadónk
egyik vállalt tisztségét, ő ugyanis a tervezett budapesti olimpiai
kandidálás egyik nagykövete. Véleménye szerint a jelölés viszszavonásával az egész ország veszített, mert az olimpia kiváló
marketing lehetőséget teremthetett volna. Megítélése szerint nem
voltunk még ilyen kedvező helyzetben, ha egységesen mellé állunk, komolyan számíthattunk volna a pályázat sikerére.
Az uniós támogatások felhasználása és a tervezett olimpiai beruházások kapcsán is felvetődött a korrupció kérdése, amit előadónk ma elkerülhetetlen és nehezen felszámolható valóságnak
tart. A beépített biztosítékok és a hatékonyabb ellenőrzés csökkentheti ennek a problémának a gazdasági és a morális következményeit.
Vendégünk több állításával, mint ez az előadást követő beszélgetésekből kitűnt, a hallgatók egy része nem értett egyet, de a kulturált eszmecserének ez nem volt akadálya. A találkozó sokkal
inkább egy felkészült és sokat tapasztalt világpolgár véleményéről
szólt, semmint egymás meggyőzéséről.
MOHAI IMRE

EGY RÉGI MŰHELYRE

Kezeik felszenteletlenek,
a világ kontároké,
nem tisztelik a mesterek homlokát,
eltaszítják maguktól az anyagot,
megbecstelenítik a földet,
és törvényüknek nem hajol az anyag,
a föld köröttük magtalan lesz.
Gyalu mondja,
kedvesebb nekem bölcsődeszkát gyalulni,
mint koporsót.
Fejsze mondja,
a fadöntést még elviselem,
de embert vére sugarába suhintani nem akarok.

Szerszámaink kívánják kicsavarni,
mert szerszám és mester és hatalom
együtt teremtjük a dolgokat
és szerszámtalan emberben
összeszárad a tudás,
lefoszlik róla a védelem.
Kerék mondja,
ekesorral gördülök inkább,
mintsem rájuk rogyasszam házaik.
Cső mondja,
surrogó hűs vizet viszek,
semhogy lövedék égesse bensőm.

Most a régi mesterek után utódok,
céhek nélkül és majdnem semmitlen,
arcukba csapjuk fényes kötényeinket
a szerszámtörőknek,
a műhelyrontóknak,
a szörnyelletőknek,
az emberfoglalóknak,
a halálvezetőknek.

A Tarsoly Kiadó várhatóan a költészet napjára – 2017.04.11-re – jelenteti meg Horváth Lajos válogatott verseit Fehér ingben címen.)
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KRITIKA • VERES 1 SZÍNHÁZ: Szép jó estét, Mr. Green!

Lelkek mérleghintája

„Azt gondolnánk, két ilyen antagonisztikus világból nem lehet egység. Pedig igenis lehet, mert az ember legyőzhetetlen. Az
2017. február 1-jén került bemutatásra Veresegyház színpadán a Szép jó estét, Mr. ember legyőzhetetlenségének a hite árad
Green! című kétszemélyes darab. Nem véletlen az „anti-xenofób kettős” alcím, hiszen ebből a színdarabból.”
nem csak az idegengyűlöletet dolgozza fel a színmű, ahogy azt a szinopszisból sejteni
SZÉKHELYI JÓZSEF SZÍNMŰVÉSZ
lehet, hanem sokkal mélyebbre ás. Olyan egyetemes tanulságokat rángat elő az emberi szív gyötrelmei közül, amelyekből mindannyian hordozunk valamennyit a mellka- vagy a családi fotók képkereteiről. Szemesunkban. A Veres 1 Színház mérföldkőhöz ért, amikor kilépett a kellemes komédiák teszsákok az előtérben, amelyek nem csuvilágából és egy igazán komoly, egyúttal lenyűgöző alkotáshoz nyúlt.
pán a tér elhanyagoltságát kívánják szimbolizálni. A hálószoba és a fürdő ajtaja kétoldalt, hogy egy teljes lakás színpadnyira
szűkített képét kaphassuk. És középen a bejárati ajtó, amit Mr. Green kulccsal ugyan
sose zár, de sok-sok évvel ezelőtt törvények
szavaiból font rá vaslakatot. Ross Gardiner
most belép azon az ajtón, elegánsan tudomást sem véve az illuzionált lakatról. A nyitott ajtó a szín legfontosabb eleme és ez
hordozza képileg a darab üzenetét.
Mind a két szereplő nagyon súlyos tragédiát hurcol a vállán. A fiatalember szexuális
beállítottsága szilánkosra töri a róla felállított
képet. Nem akarja ezt elárulni, de gyónni
kell, ha beteg a szív. Pál Tamás lenyűgöző
Fotó: Veréb
alakítást hoz Ross-ként, lassan hántja le magáról a gondtalan fiatalember álcáját. SzékA színen egy ajtó. Egy bejárati ajtó. Mögötte
helyi József tökéletes és őszinte mimózabarna kis New York-i lakás, amit valaha dolként csoszog a színen, majd egy óvatlan pilgos kezek tarthattak tisztán és rendezetten.
lanatban kiszalad a száján egy név. Ráhel.
Most számolatlan kukászsákok halma, félig
Rachel. A darab bámulatos módon játszik a
üres zacskók, koszos törlőkendők gyűjteményelvvel. Az öregember állandó szerkezetű
nye. Ross Gardiner (Pál Tamás), a Harvard
mondathasználatai nem kizárólag a komibüszke alumnusa, az American Express rangkum eszközei, hanem megragadnak egy
létráján elegánsan felfelé kapaszkodó fiaolyan eszmerendszert, amelyben még az volt
talember egy szép napon véletlenül elgáaz elv: a törvény szent és sérthetetlen. Még
zolja a kissé roggyant, ám meglehetősen fiha ez azzal is jár, hogy családok hullnak szét.
gyelmetlen Mr. Greent (Székhelyi József).
A rendező, Molnár Kristóf remekül mozMármint, mégsem. Az egész baleset nem
gatta a hinta két felén ülő figurákat. A két
több egy majdnem-katasztrófánál. De a bíró
színésznek sikerült olyan ritmusban hintázni
gondatlan autóvezetésért társadalmi muna libikókán, hogy az egyszer csak valóban
kára fogja Rosst, ami szegény Mr. Green lelki
megáll az egyensúly szinte lehetetlennek tetés testi ápolásával egyenlő.
leginkább magáról tud mesélni. De itt nem sző lebegésében. A darab talán legkritikuMaga szerint én úgy nézek ki, mint aki ápo- egyszerűen arról van szó, hogy két ember sabb pillanata, amikor Mr. Green pár percre
lásra szorul?
megnyílik, és mintegy katarzisként boldogan kiesik az időből és Ross válik a szándékoltan
A jóindulatú Ross enyhe kényszermosollyal tölti el a közös időt. A kezdeti kedves beszél- elfelejtett lánygyermekévé. Törékeny perc,
próbálja csitítani a morc öregembert, aki sze- getések sötét, rejtett titkokat fednek fel, ame- ahol kicsúcsosodik a gyónás motívuma, csak
méthalmok közt, fakó lámpák fénykörében lyeket talán még sosem hallgatott meg igazán mesteri színészi játék tudja ezt őszintén megtengeti magányos életét. Mr. Green borzasz- senki. Pedig minden sötét sarokból ki kell mutatni. Ross úgy vall nemi identitásáról Mr.
tóan zárkózott, Ross minden próbálkozására világítani az árnyékot a nem pusztán élhető, Greennek, ahogy az apjának kellene és Mr.
gúnyos kérdéssel replikáz, és a legkevésbé se hanem a boldog élet érdekében.
Green Rosson keresztül látja be, hogy a törkívánja a „gázoló gyilkost” a lakásába.
A színen az ajtó. A szereplők időben mér- vény még egy zsidó ember számára sem maHát maga miért nem mondta, hogy zsidó? ve a legtöbbet az ebédlőasztalnál ülve töltik. ga a feltétlen igazság.
Abban a pillanatban, hogy a két ember közös Elsőre azt gondolnánk, a beszélgetés eme
Jeff Baron darabja mestermű, de ez a színpontra talál egymásban, a darab elkezd kinő- színtere érdemli a fő pozíciót a színpadon. ház esetében soha nem garancia, hiszen
ni a komédia kereteiből. Mert ha össze va- Pedig az ajtó központi elhelyezése egyál- minden előadás alkalmával csak egyszeri
gyunk zárva (minden csütörtökön pontban talán nem véletlen. Gedeon Boróka, a dísz- pillanat áll a színészek rendelkezésére, hogy
hétkor!), valamivel muszáj elütni az időt. A lettervező precízen helyezte el a lakás tár- a csoda létrejöjjön. A Veres 1 Színházban a
legkézenfekvőbb a beszélgetés, s az ember a gyait, legyen szó akár a négyféle étkészletről varázslat megszületett.
VERÉB ÁRNIKA
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VERES 1 SZÍNHÁZ: Szép jó estét, Mr. Green! • Interjú SZÉKHELYI JÓZSEF színművésszel

„Hálás vagyok a sorsnak,
hogy megtaláltak ezzel
a gyönyörű szereppel”

„Emberek ne hülyéskedjetek, fogjátok
meg egymás kezét és segítsétek át
egymást az olykor szakadékszerűnek tűnő akadályokon!”

darab. Hálás vagyok a sorsnak,
hogy Alexék (Venyige Sándor, a
Veres 1 Színház művészeti igazgaA Veres 1 Színház legújabb előadása, a Szép jó estét, Mr. Green!
tója – a szerk.) megtaláltak ezzel a
főszereplője a színház kedvelők körében ismert és tisztelt
gyönyörű szereppel.
Székhelyi József Jászai Mari-díjas színművész, aki nem először
Tegnap tudtam meg, hogy egy saj– és nem is utoljára – játszik Veresegyház színpadán. A darabbal
nálatos baleset érte. Ez mennyiben
kapcsolatban a premiert megelőző próbák egyikén beszélgettünk a
okoz nehézséget a próbák során?
Fotó: Veréb
művésszel.
A fájdalom mindig probléma. Nem lehet
megúszni az érzést, hogy két törött borda böVárhatóan nagyon sok embert meg fog érinteni az előadás, mert ködi az ember mellkasát, de csak azt tudom erre mondani, hogy
olyan karaktereket vonultat fel, olyan élethelyzeteket feszeget, Mr. Greennek nem törött a bordája. Tehát ilyenkor a feladat az első
ami az előadás végére meggyőződésem, hogy könnyeket fog csalni számú, az a fő prioritás. Az, hogy mellékesen miféle szomatikus,
a nézők szemébe. Mint művész, a darab egyik főszereplője, ho- fizikai vagy lelki problémái vannak az alkotónak, az már belügy.
gyan tud azonosulni a mű szellemiségével?
Nem jó, de hát mit csináljak, a baleset az ilyen.
A próféta szóljon Önből. Én, személy szerint ezt egy remekműnek Szívesen dolgozik Pál Tamással, aki Ön mellett a darab másik
tartom. Ez a darab egy Shakespeare-i értelemben vett tükröt tart és tartópillére?
mindeközben irányt is mutat a didakszis kegyetlensége nélkül a Hogyne. Nagyon szorgalmas, melegszívű, tehetséges fiatal kolléga.
mai nehezen elviselhető és tanulható, lökdösődő, rasszista világ- Ilyen libikóka színdarabot nem lehet úgy játszani, hogy az egyik
nak. Az üzenet: Emberek ne hülyéskedjetek, fogjátok meg egymás karakter lecsúszik a hintáról. Az elképzelhetetlen. Tomi nagyon jó
kezét és segítsétek át egymást az olykor szakadékszerűnek tűnő aka- partner, sokat segített nekem és viszont. Azt gondolom, ez a legdályokon! Szeressétek egymást! Ez az univerzális üzenet szinte le- fontosabb a próbafolyamatban. Létfontosságú, hogy senki nem érzi
nullázza azokat a marginálisnak tűnő problémákat, amelyek megje- (nem is érezheti), hogy ő szekunder lenne. Mindez magától értelennek a darabban. Feltételezhető, hogy ennek a két embernek az tődik, hisz olyan ez, mint egy lebegő szám védőháló nélkül. Vagyis,
egymással szembeni antagonisztikussága már nem vihető egység- a védőháló a szakmai alázat.
be. Pedig igenis lehet belőlük egység, mert az ember legyőzhetetlen. Székhelyi József színművész február 1-jén, a premieren színEz a hit árad ebből a színdarabból, ez a tisztalelkű humanista padra lépett, a nézők nem tudták, nem is sejthették, hogy maüzenet a lényeg, ami attól tud szállni, hogy miközben a nézők sokat gánemberként korábban kettős bordatörést szenvedett. Ő akkor
nevetnek, könnycseppeket is hullatnak. Színészként az én korosz- Mr. Green volt, aki szó szerint elbűvölte a nézőket. A Veres 1
tályom kevésbé érintett a nagy volumenű feladatokban, hiszen a Színház történetében most először állva tapsolt a publikum, így
hetvenéves színész már nehezen tanul. Azt kell mondanom, hogy köszönvén meg az előadást, a művészek szívhez szóló játékát.
én és a velem egyidős férfikollégáim számára ez egy orvosilag felírt
VERÉB ÁRNIKA

VERES 1 SZÍNHÁZ • Az utolsó hősszerelmes

Kalanra fel!

mint: Magyar Attila, Molnár Györgyi, Pataki Szilvia és Pikali
Gerda. A darab látványtervezője és rendezője: Bakos-Kiss Gábor,
a Nemzeti Színház színművésze.
VERÉB JÓZSEF–KOVÁCS PÉTER

Egy vígjáték három felvonásban, egy kalandra vágyó férfi három
kísérlete a NŐVEL. Az első egy igen célratörő határozott férjes Fotó: Veréb
asszony, aki nem érti a férfit, mire vár, ha már elhívta a mama lakására. A következő egy bohókás butácska lány, aki csak beszél
és beszél. Míg végül hősünk elszánja magát a harmadik légyottra. A helyszín továbbra is a mama lakása, és a nő ki más, mint a
felesége legjobb barátnője. Neil Simon egyik legsikeresebb
darabját a Váci Dunakanyar Színház művészei hozták el Veresegyházra. Sziporkázó humor pikáns történetekbe ágyazva, a kalandra éhes, de egyébként hűséges férjről és a sors kegyéből
útjába keveredett hölgyekről. Hogy mi lett a mese vége? Nem
árulhatom el, csak annyit, hogy bármelyikünkkel megtörténhet
mindez, ha jó előre nem okulunk a mások kárából. Aki nevetni,
kacagni és tanulni szeretne, bátran tegye, ez a vígjáték igencsak
alkalmas minderre, még ha időnként soknak is tűnik a mondan- Az utolsó hősszerelmes – Molnár Györgyi, Magyar Attila, Pikali
dóhoz a három felvonás. A szerepeket olyan művészek alakítják, Gerda és Pataki Szilvia
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LOGO SZÍNTÁRSULAT • Carlo Goldoni: Chioggiai csetepaté című komédiájának próbája

Játszani jó!
A színtársulat részéről Csombor Renáta egy
korábbi beszélgetésünket a következő szavakkal zárta: „A legutóbbi előadásunk, a
Szobába zárt házasságok után gondoltuk
most már nagyobb fába vágjuk a fejszénket.
Egy olasz komédia felé kacsingattunk. A
megvalósításhoz viszont több szereplőre volt
szükségünk. Toni halászbárka-tulajdonos
szerepére kerestünk egy igazi belevaló, markáns, jó kiállású legényt, és ekkor jött a felismerés, hogy pár évvel ezelőtt a Mó-Ka drámatáborban egy Robi nevű fiú többször is ott
volt. Így került a csapatba Kerstner Róbert,
akiről köztudott, hogy a hazai judo nehézsúlyú mezőny egyik meghatározójaként a
Veresi Küzdősport Egyesület színeiben igen
szép eredményeket ér el. Szerencsére az edzések és a versenyek mellett el tudta vállalni
a szerepet, nem csalatkoztunk benne, lelkes
tagja lett a társulatnak.”
A Váci Mihály Művelődési Ház adott helyszínt a kacsingató társulat tagjainak, ahol már
javában folynak a Chioggiai csetepaté próbái.
Nagy falat, nagy erőpróba az amatőrökből
álló színjátszóknak, viszont a lelkesedésük és
a kitartásuk határtalan. Nem ismernek határokat, ha kell, megmozgatnak mindenkit és
mindent, mert játszani jó. Csombor Renáta
és Meskó Kinga már nem először lepte meg a
veresegyháziakat, szinte a semmiből teremtették meg a korábbi előadásaikat, olyan fiatalok bevonásával, akik kitartó munkával

Fotó: Veréb

bizonyították rátermettségüket. Mint mondták: „játszani jó!” Nem a pénz és a feltétel
nélküli siker az, ami hajtja őket, hanem maga
a játék, a közös munka élménye. Erről beszélgettünk a próbák szünetében a szereplőkkel.
Pásztor Ildikóról köztudott, hogy szereti a
színpadot, ha teheti nem is rejti véka alá énekés gitártudását. Ennek ellenére meglepő volt
a találkozásunk, amikor Libera (Fortunato
halászmester – Ács Bence – felesége) szerepében megjelent a deszkákon. Miért is?
Jobbján és balján a családja, lánya Evelyn és
fia Ferenc, mindketten a társulat tagjai. Talán
őértük? Asiama Evelyn civilben dietetikus,
2015-ben végzett a Semmelweis Egyetem
Egészségtudományi Karán. Szabadidejében

sportol, színjátszik, énekel. A mostani komédiában jelentős szerepet, Toni feleségét
(Pasqua) alakítja. Evelyn a miértre a következőt válaszolta: „Pasqua asszony nagyon érdekes személyiség, ebben a szerepben lehet
majd úszkálni. Tanulom az olasz temperamentumot, szeretném kihozni belőle az igazi,
vérbeli olasz nőt. Libera szerepére kellett egy
tapasztalt, érett asszony. Anyu már korábban
is színjátszott, örömmel elvállalta a felkérést.
Az ő személyisége kiválóan megfelel erre a szerepre, egy igazán kedves, szép színfoltja lesz
majd az előadásnak.”
A darab rendezője: Molnár Klára. Látvány:
Gedeon Boróka. A bemutató várható időpontja: 2017. május 21.
VERÉB JÓZSEF

KÖLCSEY FERENC VÁROSI KÖNYVTÁR • RÁCZ KRISZTINA verseskötet bemutató estje
„Vagyok; örök főpróbája annak: ember.
Mindenem: szó-k i n c s.”
RÁCZ KRISZTINA: CURRICULUM VITAE II.
A Kölcsey Ferenc Városi Könyvtár adott retlen. Gondolkozik, gondolkodtat. A csenhelyet Rácz Krisztina: Shah Mat című ver- des kislányból céltudatos fiatal nő lett.
seskötete bemutatójának. A huszonéves Büszke vagyok a tanítványomra! Higgyék
költő Horváth Ferenccel, a Mesterrel beszél- el, érdemes Rácz Krisztinát olvasni, többek
getett az elhangzott versekről, a költészet- leszünk tőle!
ről, emlékekről. Nem véletlen ez, hiszen
Az esten közreműködő versmondók: Gál
kisgyermek korától ismeri Krisztit. Én, mint Szonja, Huszai Csilla, Morvai Csaba, Nagy
általános iskolai osztályfőnöke, magyarta- Borbála, Tolnai Fanni, Téglás Levente, Elenára már élvezhettem a szárnyát bontogató kesné Bellai Klára híven tolmácsolták Kriszkamasz tehetségét, aki szerényen, csende- ti gondolatait. Babér Dániel gitárjátéka kelsen, szarkasztikus humorral élt sajátos kis lemesen oldotta a feszültséget. A szép szávilágában kitűnő tanulóként, kiváló sakko- mú közönség pedig feltöltődhetett egy kissé
zóként, jó focistaként.
Kriszti értékes gondolataival.
Vajon így gondolkodik egy mai fiatal? A
többség bizonyára nem, bár nagyon jó lenne!
Kriszti, kívánok további sok sikert, ihleÉrzékeny lelke korát meghazudtoló böl- tett perceket és kellő alázatot e csodálatos
csességgel szemléli a világot. Korunk prob- adottságodhoz! Csak így tovább! Érdeklőlémái mélyen megérintik. Őszinte ember- déssel várjuk alkotásaid!
Fotó: Veréb
sége, hite a jóságban, az emberségben töELEKESNÉ BELLAI KLÁRA

Egy huszonéves fiatal gondolatai
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LISZNYAY SZABÓ GÁBOR ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI ISKOLA • TÓTH LÍVIA textilművész

„A művészet mindig kéznél van…”
Tóth Lívia textilművész várajzoltunk, batikoltunk, rerosunk egyik kiemelkedő
zet is domborítottunk. A
alakjának számít, aki az
tanár úr engem sajnos
iparművészet mellett a
csak pár évig tanított,
tanítást választotta hiés az őt követő tanárvatásának. Veresegynőnél rögtön éreztük
házon már tanított
az „Ég és Föld távolegyszer 2004-2010 köságát”. Irtóztam a 10
zött a Lisznyay Szabó
filléres műszaki karGábor Zeneiskolában.
tonon rajzolni. Talán
Mindeközben doktori cíezért tanítok, hátha egymet szerzett a MOME-n.
két esetben másfele lökEzt követően a NYME SEK vihetem a biliárdgolyót. A mai
Fotó: Fári Fanni
zuális tanszékén, Szombathelyen
gyerekek sokkal nagyobb veszélydolgozott tanárként, míg végül 2015-ben újra ben vannak, hiszen mindenütt digitális
lehetőséget kapott a veresegyházi művészeti eszközök csábítják őket. Filmek, mobilteleiskolában. A tanításról és a művészet fontos- fonok, megosztó csatornák, digitális játéságáról az egyik szerda délutáni tanóráján kok, amik mind-mind függőséget okoznak.
mesélt: „Jelenleg három csoportot viszek, 6 Pontosan ezért minden perc kincs, amit a
és 22 éves korú tanítványokkal. Sokat kap- saját belső képeikkel tölthetnek, vagy éppen
tam gyermekkoromban a mi Pungor Zoltán a saját kezükkel készítenek.
tanár bácsinktól. A testvéremet ő irányította
Az ember egy életen át magával beszélget.
a művészeti pályára, így került a budapesti Lépünk, döntünk és újra lépünk. Az iskolák„kisképzőbe.” A rajzszakkörében nemcsak ban nem tanítanak alkotni, vagyis teremteni.

Bár az idő nekem is határokat szab, siettetnem is kell a feladatot néha, hogy időben
meglegyen, mégis hagynom is kell a növendékeket dolgozni, hogy semmi kényszert ne
érezzenek. A saját személyiségüket kell kifejezzék. Olykor fáradtak is lehetnek, olyankor
nem szabad erőltetni, így több alternatíva
közül választhatnak, mit csinálnának a legszívesebben. Nekem sem könnyű ez a feladat, hiszen többféle dologra kell gondoljak,
mivel nem egy életkorúak, más neműek, és
egyszerűen mások. Nem az a cél, hogy művészeti iskolába kerüljenek. A rajzolás például ezért nagyszerű dolog. Tudni fogják, ha
eszükbe jut valami, vagy láttak egy szép jelenetet, (nem kell, hogy legyen okostelefonjuk), lerajzolhatják az öröklétnek. Ha lerajzolja, megtanulja. Mint ahogyan régen az
iskolában fejből le kellett rajzolni a folyókat,
egyfajta memoriterként. Mindezek mellett a
szakkörön kipróbálhatnak és elsajátíthatnak
a rajzolás mellett más, számukra ismeretlen
technikákat is, mint például a mozaik- és
lenyomat készítést vagy akár a linóleumvésést. Van azonban egy nagyon fontos momentum a művészetben: mindig kéznél van,
és minden nyelven érthető.”
FÁRI FANNI

UDVARHÁZ GALÉRIA • KÁLLAI HENRIK és KÁLLAI ANDRÁS képzőművészek kiállítása
„Lehetséges-e a megismerés a realizmuson, a kézzel fogható valóságon túl?
Lehetséges-e a megismerés a mágikus realizmusban? Ebben a valóság és álommezsgyén balanszírozó együtt hatásban?”
NOVÁK VALENTIN ÍRÓ

„Valóság és mágia”

A Kállai testvérek, Henrik és András, erős, szétszakíthatatlan kapoccsal, ezer szállal kötődnek saját belső mitológiai énjükhöz, a
mágikus fantáziavalósághoz, a másikhoz, a testvérhez, egymáshoz. A
hatévnyi korkülönbség már nem számít, nincs áthidalhatatlan szakadék „innen és túl”. A vásznon minden láthatóvá, megismerhetővé
válik: vonalakban, formákban, szimbólumokban, vörös, fekete, sárga,
kék, zöld, barna, rózsaszín és megannyi színben. Együtt gondolkodók
ők, az új, az újhoz közeli létrehozásában, a régi begyepesedett szabályok felrúgásában. A kiállított festmények sokasága is ezt sugallja,
bár a szemlélőnek elsőre talán nehezen értelmezhető az alkotói
képzelet teremtette misztikus lények mikéntje. Az embertestű állatok,
az emberoroszlán, a kecskeemberek vagy a totemállatok motívumai.
A vászonra festékkel felkent, az alkotók által teremtett, realisztikus
mágikus fantáziavilág valóság csodája. A festményeken olykor feltűnik
a vibráló nyugtalanság, az emberekbe kódolt belső bizonytalanság.
„Megjelennek más dimenziók víziói, lényei, néhol csak egy hétköznapi
tragédiában.” De ott van a megnyugvás, a harmónia és a szépség, a
teljesség kibontakozása, csak rá kell lelni, meg kell találni. Mi más ez,
mint „a létezés értelmezése, átértelmezése és újra fogalmazása.” A Kállai testvérek megmutattak valamit, valami újat, misztikust, de igencsak
emberit. Ők vajon hogyan látják saját világukat? Kérdésemre a következő választ kaptam: „Festményeink túlmutatnak a keresztény kultúrkörnek a szimbólum világán. A lényeink nem akarnak semmit, kikéredzkednek, mi csak kivetítjük őket a vászonra, végső soron megszületnek. Istennek tetsző, a jó oldalon álló lelkes lények ők. A minket körülvevő világ nemcsak szépségből áll, a rémisztőnek tűnő is lehet jó.”
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Fotó: Veréb

Kállai Henrik az idősebb testvér, 1976-ban Gödöllőn született. 2002ben kapta kézhez diplomáját a szegedi Juhász Gyula Tanárképző
Főiskola rajz-média szakán. Képzőművészként számos hazai és külföldi kiállításon szerepelt. Jelenleg Madridban is láthatóak az alkotásai.
Kállai András 1982-es születésű. 2006-ban végzett a Magyar Képzőművészeti Egyetem szobrász szakán, ezt követően 2009-ig Londonban
élt és alkotott. 2016-tól az egyetem vizuális nevelőtanár képzésen vesz
részt. Egyéni és csoportos kiállításai Magyarországon és országhatárainkon túl is ismerté, elismerté tették. A veresegyházi bemutatkozással egy időben, a Budapesti Történeti Múzeumban és Krakkóban is nyílt kiállítása.
VERÉB JÓZSEF
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MŰVÉSZPORTRÉ:

KOVÁCS KATALIN énektanár, karvezető

„Ennek a gyereknek kincs van a torkában”
Pályafutásod során több énekegyüttesnek és
kórusnak is voltál a karvezetője. Melyek
voltak a legemlékezetesebbek?
Nehéz erre egyértelműen válaszolni, mert az
iskolai kórusaimra évtizedek múltán is úgy
emlékszem mintha tegnap történt volna az
együttlét, a közös éneklés. Mind hozzám nőtt,
ők voltak az én gyerekeim. A Lisznyay Szabó
Gábor Zeneiskolában gitárt tanított Laczó Zoltán Vince zeneszerző, az egyik művének, a
Tékozló fiú miséje – oratórium misetételekre
bemutatóján, a veresegyházi katolikus templomban én is részt vettem az Irisz Leánykarral.
Ella István orgonált, a Four Fathers Énekegyüttes, „a négy apuka” pedig nagyon profi módon
magyarul adta elő a mise egyes tételeit, mi
pedig az „angyalok karaként” latinul énekeltünk hozzá. Ezt követően 1998-ban közösen
volt egy rádiófelvételünk, ahol az Irisz Leánykar volt a vokál. Időközben a lányok felnőttek,
családos anyukákká váltak, némelyikük később visszatért a pedagógus kórusba, a
Gaudeamusba.
Itt volt a Lisznyay Kamarakórus, felső tagozatos általános iskolások. Velük mi történt?
Négy évig volt együtt a kórus, ez idő alatt Lisznyay Szabó Gábor műveit adtuk elő. Koncertkörúton voltunk Erdélyben, készítettünk lemezfelvételt a Katolikus Rádióban. Szép időszak volt ez, de a gyerekek „kirepültek”. A gyerekek helyett mindig újak jönnek, a kórusmunka marad, fejlődik és egyre teljesebb lesz,
ez az, ami éltet.
A Gaudeamus Kórus megalakulásakor vegyeskarként indult, hogyan vált mégis női
kórussá?
Elsősorban az iskolai tantestület tagjai és a
település óvodapedagógusai alkotják a kórust.
Megalakulásunkkor vegyeskarban gondolkodtunk, így is lett, évekig dolgoztunk együtt jó
hangú, az éneklés iránt elkötelezett férfi társainkkal. Később kimaradoztak, és végül négyévnyi közös munka után szerveződtünk át női
kórussá. Tizennyolc éves a kórus, óriási dolog
az együtt éneklés, a közös szereplés, az érzés,
ami összetart minket. Elmondhatom, hogy az
évek során gyönyörűen kialakult a kórus hangterjedelme, a szoprán és az alt magasan csillog,
a mezzoról nem is beszélve.
Egy Vas megyei községben Csepregen a család
negyedik gyerekeként nőttél fel. Miképp emlékezel vissza életed ezen időszakára?
Édesapám férfiszabó volt, reggeltől késő estig
dolgozott. Egészen pici koromtól hozzászoktam, hogy én nem követelőzhetek, mert nincs
mit. Az iskola messze volt a lakástól, kilométe-

„Én voltam a családban a legkisebb, a negyedik gyerek. A két iker bátyámtól 16 évvel, a nővéremtől már csak 6 évvel voltam
fiatalabb. Nagyon szegények voltunk, de mindent kárpótolt a
szeretet, amit a szüleimtől
és a testvéreimtől kaptam.”
KOVÁCS KATALIN

reket kellett gyalogolnom minden
nap oda és vissza. Egyik kedvenc időtöltésem az éneklés
volt, minden jobbnak és
könnyebbnek tűnt, még
a gyaloglás sem esett a
nehezemre, ha énekelnek tartottunk, őket
tem. Bár az iskolai
már nem tudja lekötni.
énektanárom nem váUnalmassá vált a gyerelasztott be a kórusákek számára, sajnos
ba, mondván: gyenge
részben a klasszikus
a hangom, a kottát
értelemben vett zene is
sem ismerem, nem kelide tartozik. Hogy menylesz! Már hetedikbe járnyire jó, egy virtuális vitam, amikor új pap, egy
lágban élni? Azt majd a jövő
zeneileg igen művelt, csodáfogja eldönteni!
Fotó:Veréb
latos tenor hangú ember érkezett
Negyven év a tanári pályán,
hozzánk. Rövid időn belül létrehozta
most mi következik, mik a további
a templomi kórust és az elsők között hívott, terveid?
hogy menjek és énekeljek. Ettől kezdve meg- Szeretném a Gaudeamus Kórust továbbvinni,
változott minden, „Ennek a gyereknek kincs és természetesen a tanítás is bele kell, hogy
van a torkában!” –mondta. Rendszeresen éne- férjen az életembe. Mindig is voltak magánkeltem, rövid időn belül lehetőségem adódott tanítványaim, ezt majd nyugdíjasként sem
szólistaként is fellépni, többek közt: Pergolesi – adom fel. Ami kimaradt az életemből: a pénz,
Stabat Mater és Schubert – G-dúr miséjét is elő- autó, luxusutazás. Ezért cserébe bőségesen
adtuk. Másodikos gimnazista koromig voltam a kárpótolt mindaz a szeretet, amit hosszú időn
templomi vegyeskar tagja, nagyon élveztem.
keresztül a gyerekektől kaptam.
A kórusvezetőnek köszönheted a zenei, a taVERÉB JÓZSEF
nári pályát?
Végeredményben igen, rengeteg helyre elvitt a
kórussal fellépni, ő volt az, aki elkísért a szom• énektanár, karvezető •
bathelyi Zeneiskolába felvételizni. Érettségit 1955-ben Szombathelyen született
követően már nem volt kérdés a továbbtanu- 1973-ban a Csepregi Gimnáziumban érettségizett
és 1977 között a Pécsi Tanárképző Főiskola halllásom. Mikor a főiskolai felvételin Tillai Aurél 1973
gatója
meghallott énekelni, a továbbiakban eldőlt a 1977-ben magyar–ének-zene szakos tanárként diplomásorsom, elsőre felvettek a Pécsi Tanárképző zott
1977-től a Fabriczius József Általános Iskola magyarFőiskola magyar-ének-zene szakára. Főiskolás ének szakos tanára, karvezető
házasságot kötött László Domokos énektakoromban egy évig tagja voltam a Pécsi Neve- 1977-ben
nárral, egy fiú gyermekük született
lők Háza Kamarakórusnak. Felléptünk Fran- 1994-től a Lisznyay Szabó Gábor Zeneiskola Ifjú
Kórusának,
ciaországban Toursban, egy nemzetközi ver- Zenebarátok
1997 és 2007 között az IRIS Leánykarának karvezetője
senyen, ahol vegyeskari és női kategóriában is 1998-ban megalakítja a veresegyházi Gaudeamus Kórust,
jelenleg is a kórus vezetője
mi lettünk az első helyezettek.
2005 és 2009 között az iskolai tanítványaiból alakult
A veresegyházi Fabriczius József Általános Lisznyay Kamarakórus karvezetője,
2006-ban a Katolikus Rádióban, Lisznyay Szabó Gábor
Iskola volt az első munkahelyed?
műveiből lemezfelvételt készítenek
Igen, az első és az utolsó, itt éltem le az életem. 2009-ben megjelenik a Gaudeamus Kórus önálló CD
A diploma kézhezvételét követően mindjárt lemeze „Csendülj énekszó” címmel
ELISMERÉSEK (Gaudeamus Kórus):
kaptam egy kezdő zenei osztályt, Ugrás volt ez Peter Eben Nemzetközi Kórusfesztivál „bronz”
a mélyvízbe, de idővel belejöttem. Volt olyan minősítés – Prága 2004
„Veresegyházért-díj” kitüntetés – Veresegyház 2013
időszak, amikor évekig magyart tanítottam, de „Varsovia cantat emléklap” nemzetközi kórusverseny
megéltem azt is, hogy szinte az egész zeneta- – Varsó 2014
a gyermekkarok élén:
gozatot én vittem. Szerencsés embernek tar- ELISMERÉSEI
„Év kórusa” az Éneklő Ifjúság Kórustalálkozókon
tom magam, mert a pályafutásom során sok három alkalommal
olyan gyerekkel találkoztam, akiket a zene még DÍJAK, KITÜNTETÉSEK:
és Oktatási-díj” – Veresegyház 1997
el tudott varázsolni. Változik a világ, a mostani „Közművelődési
„Veresegyházért-díj” – 2004
felnövekvő ifjúság egy virtuális valóságban él. Veresegyház Város polgármesterének elismerő okEbből adódóan, amit korábban mi igazi érték- levele – 2009, 2010
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MESÉLŐ MUZSIKA – a Gödöllői Szimfonikus Zenekar előadásában

Hallani és látni
Negyvenöt percnyi örömteli élmény volt a Gödöllői Szimfonikus Zenekar kisiskolás és óvodás korú közönségének, a Váci
Mihály Művelődési Házban megtartott zenei előadás. SaintSaens: Az állatok farsangja című műve tizennégy pici tételének humoros, néhol szinte már akrobatikus táncjelenetekkel koreografált mini koncertje. A zenei műsor különlegességét a gyerekek korosztályának megfelelő műsorvezetés
és a látványelemek tették teljessé.

Fotó: Veréb

Horváth Gábor a zenekar művészeti vezetője és karmestere, az
előadást követő beszélgetésünkkor a következőket mondta: „Évek
óta foglalkozunk már a Mesélő muzsika sorozatunkkal. Olyan
ismert műveket igyekeztünk korábban is műsorra tűzni, mint például a Brémai muzsikusok, Péter és a farkas, vagy a mostani
előadásunkban: Az állatok farsangja. Előadásainkat évente általában két alkalommal, Gödöllőn és vonzáskörzetében levő településeken, ahol van rá érdeklődés, adjuk elő. Veresegyházon többször
jártunk már, a mostani közönségnek is öröm volt játszani, a sok
csillogó szemű, érdeklődő gyereknek. Ma délelőtt ez volt itt a második előadásunk, a szokásos háromnegyed órában. El kell, hogy
mondjam, a közönség, a gyerekek nagyon jól viselték az egy helyben ülést, ami ebben az életkorban nem lehet könnyű. Minden
egyes tételt a Besnyői Botorkálók gyermek tánccsoport játéka színesítette, Benedek Krisztina néptáncpedagógus betanításával.
Számunkra mindig öröm az ilyenfajta együttműködés. Bár igaz,
hogy a zene önmagában is gyönyörű, de ha közben a gyerekek
számára a képi világ is megelevenedik, az még jobban leköti őket,
teljesebbé teszi a zenei élményt. Reményeink szerint, amennyiben
az előadott mű megengedi, a gyerek tánccsoporttal a jövőben is
tudunk majd együtt dolgozni.”
Hallani és látni, így együtt különleges élmény volt. Köszönet a
színvonalas műsorért az előadó művészeknek, és nem utolsósorban a Besnyői Botorkálók csapatának.
VERÉB JÓZSEF

SZENTLÉLEK-TEMPLOM • Richard Townend orgonaművész hangversenye

Az angol orgonazene remekművei
Nem kisebb személyiség járt nálunk februárban, mint az angol
orgonazene egyik jelentős képviselője, a korábban zeneiskolai
igazgatóként is dolgozó londoni Richard Townend orgonaművész.
Az idős mester fiatalos lendületű, egy órás programjában a hallgatóságot elkalauzolta a XVI. századtól kezdődően egészen napjainkig,
a klasszikus és kortárs angol zeneszerzők világába. Így többek közt
megszólaltatta: Thomas Tomkins, Samuel Wesly, Percy Whitlock,
Harold Darke, Grayston Ives és Alan Ridout műveit. Az angol orgonazene szorosan kapcsolódik a templomi liturgikus eseményekhez,
a templomi szertartáshoz. Richard Townend a veresegyházi egy órás
hangversenyén olyan zenei csemegét tálalt a hallgatósága elé, ami
viszonylag rövid, de annál inkább változatos, élménygazdag darabokból állt. A klasszikus orgonazenén kívül elgyönyörködtünk olyan

ritmusokban, mint Grayston Ives kortárs
zeneszerző művében, a II. Erzsébet angol
királynő jubileumi bevonulására komponált „Bevezető a Királynő Jubileumára”
című darabban. Bizonyára sokan emlékeznek még a mai napig is koncertező
Kings Singers brit énekegyüttesre. Az Fotó: Veréb
együttes tagjai az eltelt évtizedek során
természetszerűleg cserélődtek, tagjaik sorában valamikor Ives is
fellelhető volt. Richard Townend hangversenye Alan Ridout Vidám
indulójával zárult, ami tulajdonképpen egy esküvői szertartásnak az
ünnepi zenéje, amely befejezésként kedves színfoltja volt a Szentlélek-templomban megtartott orgonamuzsikának. Az idős mestert
Ella István orgonaművész mutatta be a veresegyházi közönségnek.
VERÉB JÓZSEF

SZENTLÉLEK-TEMPLOM • Ifjúsági ismeretszerző programsorozat

A dallam szárnyán
Az Orgonaszó Alapítvány és a Váci Mihály Művelődési Ház szervezésében, a veresegyházi és
a város vonzás körzetében élő fiatalok részére
létrejött az a kezdeményezés, amely egy
hosszabb távú, komplex tematikájú programsorozatot indított el az ismeretszerzésre. Miről
is van itt szó?
A Szentlélek-templom a liturgikus eseményeken túlmenően folyamatosan helyszínt biztosít
a közélet egyéb zenei, kulturális rendezvényeinek. Így kerülhetett sor a fiatalokat is érintő,
egyház- és vallástörténeti, képzőművészeti,
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zeneművészeti, továbbá építészeti témájú előadások megszervezésére. Február folyamán
már második alkalommal került sor két egymást követő előadásra. Ebben az esetben a
város nagycsoportos óvodásai és kisiskolásai
töltötték be a templomi teret. Volt köztük olyan
gyerek is, aki tágra nyílt szemmel figyelt, és
csodálkozó tekintettel nézelődött. Bizony, ő és
több társa most járt itt először, még nem láttak
templomot belülről. Megcsodálták az orgona
hangját, mind együtt énekeltek, majd ismeretterjesztő előadást hallottak a templom
építészének és orgonaépítő mesterének előadásában. Érdekes, különleges nap volt ez a
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számukra, volt miről otthon mesélni, hol jártak, mit láttak és kikkel, a templom építészével, Nagy Lászlóval, az orgonaépítő Békés
Balázzsal is találkoztak. Azt a hatalmas, nagy
orgonát pedig Ella István orgonaművész szólaltatta meg, csak szállt a dallam, betöltve az
egész teret.
VERÉB JÓZSEF

FIATAL TEHETSÉGEINK

Fiataloknak, fiatalokról
ERŐS MÁTYÁS
ZENÉSZ, GIMNAZISTA

KELL EGY ZENEKAR

Számos sztereotípia kering a rocksztárok és azok körül, akik azzá szeretnének válni.
A minap azonban volt szerencsém megismerni egy élettel és ambíciókkal teli fiatal
srácot, aki minden eddigi előítéletet lerombolt bennem. Erős Mátyás, akit sok tini
ismer a városban, hiszen a Strong zenekar basszusgitárosa. Azonban ő nem csak
tehetséges zenész, de nagylelkű fiatal is, aki a nyári szünetben önkéntes munkát
vállal.
Mesélj először egy kicsit arról, hogyan indult a zenei pályád?
7-8 éves lehettem, amikor zongorázni tanultam a Lisznyay Szabó Gábor Zeneiskolában. Gyorsan rájöttem, hogy ez nem az
én világom és abbahagytam. Kis idővel később egyik nap apukám elővette a régi
nylon húros NDK-s gitárját, amin elkezdtünk pötyögni. A System of a down amerikai rockegyüttes Lonely Day című számával kezdtünk foglalkozni. Még ez sem volt
teljesen olyan, amire vágytam, de közelített. Egyik nap apa beállított egy basszusgitárral, amit az egyik barátjától hozott,
hogy kipróbálhassam.
Mikor lettél banda tag?
14 év körüli voltam, amikor az utcában
lakó sráccal, Sárosdi Marcival kitaláltuk,
hogy nekünk mindenképpen kell egy zenekar, mert az nagyon menő. Az egyik akkori osztálytársam, Karner Soma pedig
dobolt. Náluk rendeztük be a bázisunkat, akkor még négyen,
mert a tesóm is beszállt.
Minden
hétvégén
próbáltunk, de Marcinak más kötelezettségei is voltak és
végül kiszállt. Így
jött létre a jelenlegi formációnk.
Honnan ered a
Strong elnevezés?
A saját vezetéknevünket fordítottunk le a
tesómmal, de azt angolul
„sztrong”-nak ejtjük, viszont cselesek akartunk lenni, ezért mi simán a
Strongot választottuk.
Milyen volt az első fellépésetek?
A sulimban a Dózsa György Gimnáziumban megkeresett egy évfolyamtársam, aki
koncertszervező volt és ő hívott minket
először játszani. Akkor nagyon jónak éreztük, de minden koncertünkről van felvétel, és visszanézve amatőr volt. Belülről
persze fantasztikus élmény volt. Szerencsére sok embert mozgattunk meg és ak-

kor éreztem meg először, milyen is
lehet rocksztárnak lenni. Később végül úgy döntöttünk, mivel Pest messze
van ahhoz, hogy ott keressük a fellépési
lehetőségeket, így próbáltunk itt helyben
szerepelni.
Melyik fellépésetekre emlékszel vissza a
legszívesebben?
A veresegyházi Házban volt egy Halloween party, a ZsákbaMacska előzenekaraként játszottunk. Nagy volt az érdeklődés,
a sok ember hatalmas hangulatot teremtett. Az sem utolsó, hogy az itt készült videofelvételt, amikor visszanéztük, én meg
voltam elégedve a csapattal.
Mi a következő nagy esemény?
Körülbelül négy hét múlva, március 18-án és
19-én lesz szintén a Házban a RockEst, amire
nagyon készülünk egy új repertoárral.
Ki dönti el, hogy mit játszotok? Csapatmunka a dalkeresés is?

S o kf é l e
irányból
b
Fotó: Veré
kell megvizsgálni, mit tudunk játszani, hiszen trióként csak egy szólógitárra van kapacitásunk. Vannak zenekarok, akiket szeretünk, például a Red Hot
Chili Peppers és a Guns and Roses, így
tőlük több számot is játszunk. Próbálunk a
saját instrumentális számokra helyezni a
hangsúlyt, de vannak szöveges dalaink is,
ebből kettőt szoktunk gyakran előadni.
Mennyire játszik fontos szerepet a mindennapjaidban a zene?
Napi négy órát biztosan hallgatok zenét.
Reggel a buszon suliba menet, a tanórák
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Fotó: Fári Fanni

közötti
szünetekben,
majd hazafele is. Megérkezem, otthon berakok egy kazettát. Este levezetésképpen
pedig gitározom egy kicsit.
Kazettát? Évek óta nem hallottam fiataloktól, hogy a Youtube-on kívül máshol is
hallgatnak zenét.
Én elég sokat hallgatok kazettákat. Az én
kedvenceim még ott szólnak. A Youtube-ot
pedig nem használom, mert ha nem is
közvetlenül, de támogatom az adott zenekart azzal, hogy megveszem a lemezüket.
Mik a terveid a későbbiekben? Szeretnél
egyetemre menni, vagy a zene mellett
maradnál inkább?
Jelenleg a ZsákbaMacskánál dolgozom, a
zenekar roadjaként. Hangszereket pakolok, hangolok, koncert közben a hangosítást kezelem stb. Ez egyelőre nagyon
tetszik és el tudom képzelni, hogy a jövőben, főállásban is hasonló szakmát válasszak. Persze az lenne a legjobb, ha én is
zenész lehetnék, de ha ez esetleg nem sikerül, akkor mindenképpen ebben a körben tudom elképzelni magam.
Mi mással foglalkozol még a szabadidődben?
Tavaly nyár óta helperként dolgozom, az
Önkéntes Segítők Közhasznú Egyesületének tagjaként a nyári fesztiválokon vagyok elsősegélynyújtó. Ehhez el kell végezni egy három hónapos képzést, aminek
a végén vizsgázni is kell. Nagyon sokat
tanultam és láttam az alatt a pár nap alatt,
amíg a Szigeten és a Volton önkénteskedtem. Lelkileg és fizikailag is megterhelő
volt, viszont olyan tapasztalatokat szereztem, amiket kár lett volna kihagynom.
FÁRI FANNI

21

Életmód
EDZÉS FÁRADTAN?
1. Ha csak alváshiány miatt vagyunk kimerüljük a fehér cukrot, fehér lisztet, a felrültek, pl. kisbabánk éjszakánként feldolgozott élelmiszereket. Figyeljünk tessír, túlóráztunk, vagy kimaradtunk egy
tünk jelzéseire és érezni fogjuk, mely
estét a barátokkal, de mégis hiányzik a
ételektől leszünk energikusak és memozgás, mi azt tanácsoljuk, hogy ne
lyektől veszítünk a vitalitásunkból. MiGYŐRI RITA ÉS VIGH MERCÉDESZ ROVATA
kezdjenek bele kemény edzésbe, mert
vel ez minden embernél más, nem
az rontja a teljesítőképességet, növeli a
mondhatjuk meg, hogy kinek milyen táp- Táplálkozz tudatosan, légy mértéktartó
balesetek és sérülések kockázatát. Ilyenlálék ajánlott. Meghatározó például, mindenben és eddz velünk az egészségedért!
kor érdemes inkább valamilyen laza,
hogy lassú vagy gyors az anyagcserénk,
rövidebb és lassabb tempójú edzést vémilyen hormonális beállítottságúak
napot mindenképp töltsünk aktív vagy
gezni, de fogadjuk el, hogy ebben az álvagyunk és milyenek az idegrendszeri
passzív pihenéssel. Ez lehet az alvás,
lapotunkban kisebb a teljesítményünk.
sajátosságaink, mi a vércsoportunk.
olvasás, zenehallgatás, beszélgetés, hevMenjünk el sétálni, táncolni, jógázni
Éppen ezért érdemes hallgatnunk teserészés. Az aktív kikapcsolódás
vagy vízi aerobicra, ezek a mozgásfajták
tünkre és azzal táplálni, ami annak
mozgással egybekötött pihenési forma,
anélkül növelik az energiaszintünket,
ideálisan szükséges, hiszen megüzeni
amely során a ránk jellemző mozgáshogy sérülésre adnának okot. Figyelnekünk.
formától gyökeresen eltérő mozgást
jünk azonban arra, hogy ha már króni- 3.Kimerültek lehetünk akkor is, ha a hévégzünk közepes intenzitással, nem
kus alváshiányban szenvedünk, ha a
ten minden nap és túl sokat edzettünk.
hosszú ideig. De aktív pihenés még a
napunk legnagyobb részében álmosnak
A testnek szüksége van a pihenésre, reszaunázás, vízfürdő, gőzfürdő és
és fáradtnak érezzük magunkat, semgenerálódásra, hiszen az edzések hatámasszázs is.
miképp se eddzünk ilyen állapotban!
sára kialakuló alkalmazkodási folya2.Fáradtnak érezhetjük magunkat akkor
matok alapvetően a pihenő időkben zaj- info@fittenveresen.hu • 30 509 5084
is, ha nem étkezünk megfelelően. Kelanak. Hat napon át tartó edzés után egy
Facebook/Fitten Veresen
DIETETIKA: Asiama Evelyn rovata

Növényi vegyületek – Fitonutriensek II.

– A FLAVONIDOK

Korábbi lapszámunkban már szemléltettük a fitonutriensek szerepét, közülük kiemelve az őszi idényben könnyen „beszerezhető” karotinoidok csoportját.
Jelen cikkben a flavonoidok kerülnek bemutatásra.
A flavonoidok nagy mennyiségben találhatók meg a friss hajtásokban, rügyekben,
de termésekben is. A csoport felfedezésének magyar vonatkozása van: Szent-Györgyi Albert a C-vitamin kutatása során vélt
különbséget a kristályos szerkezetű C-vitamin, ill. a paprika és citromlében található
forma közt. Utóbbiaknak nagyobb hatékonyságot tulajdonított, annak kísérője, a Pvitamin (rutin) lévén – amely a flavononok
családjába tartozó alkotókból épül fel.
A flavonoidok különböző csoportjai megtalálhatók az alábbiakban: citrom, alma, narancs, hagymafélék, vörös szőlő, csicseriborsó, paradicsom, hajdina, zeller, olívabogyó, csipkebogyó, káposztafélék, salátafélék stb… Ebből a sokszínűségből is látható,
ahhoz, hogy flavonoidokban (is) gazdag legyen az étkezés, nem szükséges külön étrendkiegészítő; sem tabletta/kapszula/
csepp, sem egyéb speciális gyümölcskészítmény formájában. Fő hatásuk: antioxidáns
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vegyületek, emellett az erek falát erősítik, a
daganatos megbetegedések megelőzésében
fontos szerepet töltenek be.

RECEPTÖTLETEK:
ALMÁS ZELLERSALÁTA
Alma (100 g), zeller (50 g), joghurt (6 kiskanál), mustár (1 mokkás kanál), sz.e. édesítő
Az almát felkockázzuk, a zellert lereszeljük,
majd a többi hozzávalóval elegyítjük.
GYÖMBÉRES GYÜMÖLCSSALÁTA
Banán, narancs, kivi, narancslé, grapefruitlé,
gyömbér
Az öntethez csavarjuk ki a narancs és a grapefruit levét, reszeljünk hozzá egy darabka
friss gyömbért és keverjük hozzá. Ezután
daraboljuk lehetőleg egyforma méretűre a
gyümölcsöket, kanalazzuk kis tálkákba, és
locsoljuk meg az öntettel.

2017. március

SOPSZKA SALÁTA
Zöldpaprika, paradicsom, köményes sajt,
uborka, vöröshagyma, oregánó, bors
A zöldpaprikát megmossuk, csumáját kivágjuk, és vékony csíkokra, vagy apró kockákra
vágjuk. A paradicsomot és az uborkát szintén megmossuk, és apró kockákra vágjuk. A
vöröshagymát vékonyra szeleteljük. Ezután
az előkészített zöldségeket összekeverjük,
ízesítjük oregánóval, őrölt borssal, végül
megszórjuk az apróra kockázott sajttal.
ASIAMA EVELYN, DIETETIKUS
EVELYN.ASIAMA@DIAVITAS.COM

Sport
VERESEGYHÁZI VÁROSI SPORTKÖR EREDMÉNYEI

Labdarúgó Szakosztály

DIÁKOLIMPIA

Felnőtt (II. osztályú Pest megyei bajnokság „A” csoport)
02.26. Fortuna SC-Kismaros – Veresegyház VSK
2–4
U16 (I. osztályú Pest megyei utánpótlás bajnokság)
02.26. Vác-Deákvár SE – Veresegyház VSK
1–6

Kézilabda Szakosztály
Felnőtt (Pest megyei bajnokság „A” csoport)
02.11. Mogyoród KSK – Veresegyház VSK
23 – 16
02.26 Veresegyház VSK – Abonyi KC
34 – 43
Junior (Pest megyei bajnokság „A” csoport)
02.11. Mogyoród KSK – Veresegyház VSK
29 – 27
02.15. ESMTK – Veresegyház VSK
27 – 36
02.26. Veresegyház VSK – Abonyi KC
36 – 37
U12 (Országos Gyerekbajnokság Pest megyei Régió Felsőház)
02.19. Vecsés SE – Veresegyház VSK
24 – 28
Veresegyház VSK – Budaörs
19 – 21

Sakk Szakosztály
Pest megyei bajnokság I/A csoport (5 táblás)
01.29. Biatorbágy – Veresegyház
02.12. Veresegyház – Alag
02.26. Zsámbék – Veresegyház
Pest megyei bajnokság Szuper csoport (10 táblás)
02.19. Fót – Veresegyház

KOSÁRLABDA

Február 6-án a Fabriczius József Általános iskola négyfős csapata a Tüskecsarnokba utazott, és diákolimpiai regionális
döntőt játszott B33 kosárlabda sportágban. A csoportmeccsek
alatt szép akciókkal, védekezéssel és dobásokkal színesítették
a játékot és végül a 6. helyen zártak.
A csapat tagjai: Kocsis Gergő, Bögös Ádám, Borsodi Máté
József és Izsák Belián.
•
Február 13-án a Mézesvölgyi Iskola tornaterme adott otthont a
fiú kosárlabda diákolimpia IV. korcsoportos körzeti döntőnek, ahol a Fabriczius József Általános Iskola csapata mellett
Szada, Nagymaros és Göd csapatai vendégszerepeltek. Csapatunk meggyőző fölénnyel vette az első akadályt és 58:31-re
győzte le Szada csapatát.
A továbbjutásért vívott csata sajnos már nem ment ilyen könynyen, időnként szép megoldásokkal, de sok pontatlan passzal
segítettük győzelemre Göd összeszokott csapatát. A körzetben
második helyen végzett csapatunk tagjai: Almási-Sebestyén
Levente, Bögös Ádám, Borsodi Máté József, Gáspár Csongor,
Izsák Belián, Kocsi Gergő, Kovács Richárd, Lugossy Ádám,
Páncél Gergő, Schmeisel Zoltán, Telek Renátó és Vaszkó
Gergő.
TESTNEVELŐ: ERDICZKY KRISZTINA

0–5
2–3
0–5
5,5 – 4,5

SAKK

DIÁKOLIMPIÁN
ORSZÁGOS DÖNTŐBE JUTOTTAK
2017. február 4-én és 11-én Aszódon az Evangélikus Gimnázium
falai között megrendezett Pest Megyei Sakk Egyéni Diákolimpián
versenyzőink igazán kitettek magukért, két arany- és egy ezüstérmet szereztek. Az első és második helyezett versenyzőink,
Székely Borbála (8.c), Ródler Kinga (6.d) és Székely Júlia (6.d)
veretlenül bejutottak az Országos Sakk Egyéni Diákolimpia döntőjébe. Február 18-án a velük alakult III.-IV. korcsoportos leánycsapat az idei talán legfontosabb versenyükön két alsós „csikócsapattal” képviseltették magukat a Pest Megyei Sakk Csapat
Diákolimpián. A lányok négyes győzelemmel szerezték meg Csemőladány felsős lányaival szemben a megyebajnoki címet. Ez a
verseny megnyitóján elhangzott szabályok értelmében azt jelenti,
hogy első helyezett felsős lány csapatunk kijutott a szombathelyi Országos Sakk Csapat Diákolimpiára.
•
38. PEST MEGYEI NYÍLT ORSZÁGOS EGYÉNI
SAKKVERSENY SOROZAT 5. FORDULÓ
Szada, Székely Bertalan Általános Iskola, 2017. január 28.
I. korcsoport, fiú: 9. Pálinkás Gergely, Fabriczius (2.e)
lány: 7. Nagy Darinka, Fabriczius (2.f)
II. korcsoport lány: 6. Szabó-Katus Mira, Fabriczius (3.h)
III. korcsoport lány: 1. Ródler Kinga, Fabriczius (6.d)

IV. korcsoport fiú: 7. Lochner Alex Fabriczius (7.e)
AZ ÖSSZESÍTETT VERSENYBEN Ródler Kinga (6.d) 1. helyezés,
Székely Borbála (8.c) 3. helyezés ért el.
Minden versenyzőnknek gratulálunk!
BREITENBACH ZOLTÁN SAKKTANÁR

2017. március
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Sport
JUDO

DUATLON

REGIONÁLIS JUDO BAJNOKSÁG KEREPES
Február 12. vasárnap
A Veresi Küzdősport Egyesület 18 fővel vett részt a versenyen,
és valóságos éremeső hullott a nyakunkba! Összesen szereztünk 6 ARANY, 9 EZÜST, és 3 BRONZÉRMET! A csapatversenyt
és a vele járó trófeát is a veresi csapat nyerte!
Első helyen végzett: Szégner Dániel, Szabó Zsófia, Halász Milán,
Vass Kristóf, Ballon Andrea, Budovinszky Döme. Ezüstérmet
nyertek: Parádi Barnabás, Szabó Dávid, Molnár Máté, Sepsi László, Poczkodi Leó, Kertész Boróka, Fényes Boldizsár, Balázs
Dávid, Almási Sebestyén Levente. Harmadik helynek örülhettek:
Szánthó Bendegúz, Bujtás Viktor, Illés Dávid. EDZŐ: ILYÉS GYULA
SUMO

ORSZÁGOS SUMO VERSENY Dunaharaszti, február 26.
A Veresi Küzdősport Egyesület Kerstner Róbert személyében képviseltette magát a viadalon, ő viszont két számban is érdekelt volt.
A nehézsúly mellett az open, azaz az abszolút kategória küzdelmeit is vállalta. Mi az, hogy vállalta? Nehézsúlyban egy apró hibát
vétett, így lett második, míg az abszolút kategóriában magabiztosan győzte le ellenfeleit, és állhatott a dobogó tetejére. Robi formájára jellemző, hogy a bajnoki címvédőt mindkét kategóriában magabiztosan győzte le. Egészen parádés versenyzéssel nagyon rövid
idő alatt lett a magyar országos Sumo mezőny egyik meghatározó
alakja. Kitűnő eredményeinek köszönhetően bekerült a Sumo
válogatott keretbe. Szívből gratulálunk! FELKÉSZÍTŐ EDZŐ: ILYÉS GYULA
KICK-BOX

KIVÁLÓ EREDMÉNYEK A SLOVAK OPENEN

KIEMELT SPORTESEMÉNY VERESEGYHÁZON
2017. április 9-én városunk ad otthont a DUATLON Magyar
Egyetemi és Főiskolás Országos bajnokságnak, az esemény
egyben a Magyar Triatlon Szövetség Paraduatlon OB.-ja, és
Utánpótlás ranglista, kiemelt amatőr kupa is.
A „II. ECOMONT Város Duatlon” nevet viselő rendezvényre az
ország minden pontjáról várunk utánpótlás korú és felnőtt
versenyzőket.
A vasárnapi duatlon versenyt a szervezők a város legszebb
pontjain vezetik végig törekedve arra, hogy településünk szépségét megmutassák a sportolóknak és kísérőiknek, illetve látványos, a közönség számára is jól követhető versenyt szervezzenek.
A verseny kiírása a www.vertri.hu oldalon található, melyen
keresztül előnevezésre is lehetőség nyílik.
Az egyes futamok között és alatt színes programokkal, illetve
a futáshoz, kerékpározáshoz, duatlon- és triatlon sporthoz
kapcsolódó standokkal várjuk a közönséget.
Szíves megértésüket és együttműködésüket kérve tisztelettel
tájékoztatjuk a város lakosságát a verseny útvonaláról, mely
útvonal a sportolók biztonsága érdekében a versenyszámok
ideje alatt a gépjármű közlekedés elől el lesz zárva.
Lezárásban érintett utcák:
KERÉKPÁR PÁLYA:
Kálvin u. – Mogyoródi u. – Csomádi út. – Táborhely u. –
Kinizsi u. – Nap u. – Köves u. – Jókai u.
FUTÓ PÁLYA:
Kálvin köz – Kálvin u. – Béke u. (Kálvin u. Kis u. közötti
szakasz) – Kis u. – Szabadság u.– Találkozók útja

Február 24-25-26-án rendezték Pozsonyban a Slovak Open elnevezésű nagyszabású nemzetközi kick-box versenyt, ahol a
csapatunk megkezdte a 2017-es éves versenyszezont.
A veresegyházi kick-box csapat tatamin és ringben indított
versenyzőket. A tatamin Kertész Zoltán újoncként 2. helyezést
ért el, Somodi Barnabás nagyszerű versenyzéssel gyűjtötte be
az aranyat. Furák Márk bronzéremmel zárt, míg Major Zita,
Pataki Bertalan és Boros Dominik első nemzetközi versenyükön kitűnő teljesítményt nyújtottak. Ringes versenyzőink Sallay Bence és Magyar Gyula full-contact szabályrendszerben
az aranyéremig meg sem álltak. Baros Tamás és Bordás Annamária ezüst, Kunya Noel pedig bronzérmet vehettek át.
Köszönjük a Weider táplálék kiegészítők magyarországi képviseletének a felkészülésben nyújtott kiemelkedő segítségét.
SZAKÁGI EDZŐK: PAPP ATTILA ÉS TEREBESI CSABA
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A versenyszámok között a szervezők biztosítják
a szabad áthaladást!
Köszönjük megértésüket és türelmüket!
SPORTBARÁTI ÜDVÖZLETTEL: A SZERVEZŐK
ATLÉTIKA
Budapesten a SYMA Csarnokban rendezett Atlétika Fedett pályás Serdülő Országos Bajnokságon magasugrásban Tóth Máté
András 160 cm-es eredményével a hatodik helyet szerezte meg.
Az ifjúságiak között jól szerepelt a triatlonosoktól „átruccant”
Jankov Máté, aki a 3000 m-es síkfutásban 9 perc 20 másodperces kiváló egyéni csúccsal az igen erős mezőnyben az
előkelő hatodik helyen futott be a célba.
EDZŐ: SZALMA RÓBERT
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ASZTALITENISZ

KISTÉRSÉGI AMATŐR ASZTALITENISZ VERSENY
2017. február 12-én reggel 8 és este 21 óra között 150 nevezéssel 6 gyermek, és 5 felnőtt kategóriában megtartottuk az éves amatőr versenyünket, melyet Pásztor Béla polgármester úr
nyitott meg. Támogatóinknak és „Galaxisos” sporttársainknak
köszönhetően idén is nagyon szép díjakat, érmeket, oklevelet
vehettek át a dobogósok.
Támogatóink: Veresegyház Város Önkormányzata, Butterfly
Mo. Kft., Sztranyan János építőipari vállalkozó, Galaxis IV.-Fortuna, Unyi család, Paár család, Mókus Miklós, Horváth Kálmán,
Deliagosz Achilles, Király.L. László, Nervetti Géza, Drozd Péter,
Fekete László, Sárosdi István, Erzsó Zöldség-Gyümölcs,
Danada, Talpallak-Sarkallak, Mézesvölgyi Általános Iskola,
Wellcamino, és a névtelen támogatóink.
Media partnerek: Veresi Krónika, Kistérség, Hanka Media,
Veresegyház Városi TV, www.cserny.hu, www.facebook/Mozdulj Veresegyház.
Fiúk 7–12 évesek
Veresegyházi eredmények:
Kisleányok (7-12 év):
2. Erős Bianka (Veresegyház, Galaxis AK)
3. Paár Emília (Veresegyház, Galaxis AK)
5. Kiss Enéh (Veresegyház)
Lányok: (13-18 év):
1. Sándor Petra (Veresegyház, Galaxis AK),
2. Fekete Erika (Veresegyház, Galaxis AK)
3. Szappanos Éva (Veresegyház, Galaxis AK,
Kese Orsolya (Veresegyház, Galaxis AK)
Felnőtt nők:
1. Fülekiné Keresztes Orsolya (Veresegyház, Galaxis AK)
2. Szabóné Makai Emma (Veresegyház, Galaxis AK)
3. Kiss Helga (Veresegyház), Gyeskó Bernadett (Veresegyház,
Galaxis AK)
Fiúk (2005–):
Összevont győztes ebben a korosztályban: Deliagosz Sztamatisz (Veresegyház, VSD)
Fiúk (2002-2004):
3. Leskó Levente (Veresegyház, Galaxis AK,
Magyar Tibor (Veresegyház, Galaxis AK)
Ifjúsági fiúk (1999-2001)
Lányok 13–18 évesek
1. Szabó Tamás (Veresegyház, Galaxis AK)
3. Markó Csanád (Veresegyház, Galaxis AK),
Drozd Balázs (Veresegyház, Galaxis AK),
Gyermek összevont páros:
2. Markó Csanád–Magyar Tibor (Veresegyház, Galaxis AK),
3. Krausl Benedek–Leskó Levente (Veresegyház, Galaxis AK),
Tűzkő Gergő–Vadas Áron (Veresegyház, Galaxis AK)

Hobbi férfi:
3. Gyarmati Norbert (Veresegyház),
Gubai György (Veresegyház)
Amatőr 1 (Megye C, Budapest kerület 2):
2. (Veresegyház)
3. Horváth Lóránt (Veresegyház, Galaxis VSE),
Amatőr 2 (Megye B és A, Budapest Kerület 1):
2. Bedron János (Veresegyház, OBCSE)
LETANÓCZKI ISTVÁN FŐSZERVEZŐ Hobbi férfi
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III. VERESI FUTÓFESZT
2017. április 2. (vasárnap)

Gyere, és fuss velünk a III. Veresi Futófeszten egy nagyszabású rendezvény keretében!
A RENDEZVÉNY FŐVÉDNÖKE:
Pásztor Béla Veresegyház polgármestere
Végre eljött a tavasz, nyissuk meg a 2017-es versenyszezont!!
Újra együtt lesz a szép számú veresi sportoló közönség, de
nagyon sok versenyzőt várunk megint Pest megyéből, Budapestről, illetve az ország távolabbi pontjairól. Nagy örömünkre
szolgál, hogy otthont adhatunk egy futóversenynek, ahol viszontláthatjuk azokat a futókat, akikkel rendszeresen találkozunk más nagy versenyeken, és bemutathatjuk városunk
legszebb részeit!!
Érdemes már előre nevezni, hogy a verseny napján csak a ráhangolódással tudj foglalkozni, illetve nehogy létszámkorlátozásba ütközzünk. (a 800 m-es távra nem kell nevezni)
Készüljetek, mert rengeteg ajándékot szeretnénk kiosztani,
reméljük minél több veresegyházi sportbarátunknak!
TÁVOK ÉS IDŐPONTOK:
10.45 órakor: 800 m
11.30 órakor: 10,5 km, és 21 km
11.40 órakor: 2,5 km és 5 km,
VERSENYKÖZPONT (RAJT ÉS CÉL):
Veresegyház, Fő út 35. (Városközpont, Polgármesteri Hivatal)

A rendezvény időtartama alatt kiemelt figyelmet fordítunk a
családi- és a gyermekprogramokra. Játszóház, sportbemutatók, kézműves foglalkozások és ügyességi játékok színesítik a
napot!
FONTOS KÖZLEMÉNY!!!
A verseny útvonala a mellékelt térképen található. Igyekszünk
minél kevesebb fennakadást okozni a város életében, azonban a biztonságos versenyszervezés érdekében a város területén részleges útlezárásokra, illetve szakaszos forgalomátengedésre kell számítani. Teljes útlezárás lesz a verseny napján
a Kálvin utca és az Ivacs utca teljes hosszában, valamint a
Találkozók útja strand előtti részén.
Nem lehet parkolni a verseny napján 5.00 órától 16.00 óráig
a következő helyeken: Polgármesteri Hivatal környezetének
valamennyi parkolója, a Kálvin utca páratlan oldalán lévő
parkoló-udvarokban, illetve az Ivacsi vasúti megálló parkolójában.
Köszönjük előre is türelmüket és odafigyelésüket versenyzőinkre és segítőinkre!
Ez a nagyszabású rendezvény a város minden szereplőjének
közös sikere, járulj hozzá Te is!

Fuss, az egészségedért, hogy legyőzd önmagad, és hogy jó példát mutass környezetednek!

www.futofeszt.hu • https://www.facebook.com/futofeszt

Legyél Te is Futófeszt önkéntes!
Ha versenyzőként most nem szeretnél részt venni az eseményen, de szereted
a futóversenyek hangulatát, akkor itt a helyed közöttünk!
Legyél Te is Önkéntes, varázsoljuk együtt ezt a napot felejthetetlenné minden résztvevő számára!

Jelentkezni Önkéntesnek a www.futofeszt.hu oldalon, a verseny menüpont alatt
a „Legyél Te is Futófeszt önkéntes” űrlap kitöltésével,
illetve e-mailben az onkentes@futofeszt.hu címen tudsz! Köszönjük!
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KÉRI ÜGYVÉDI ÉS
INGATLAN IRODA

ÜGYVÉDI SZAKTERÜLET:
•cégjog, alapítványok, egyesületek jogi támogatása
•eljárásjogi (büntető és polgári peres) gyakorlat
•innovációs fejlesztés
•családjog, válóper, gyermekelhelyezés
•követeléskezelés, kártérítési ügyek
•munkajog
•szellemi alkotások joga

DR. KÉRI ZOLTÁN ügyvéd

INGATLANKÖZVETÍTÉS:
•ingatlanok értékesítési/csere közvetítése
•ingatlanjog, ingatlan-beruházás
•ingatlanok bérleti közvetítése
•adásvételi/csere szerződések elkészítése
•földhivatali ügyintézés
•hitellel terhelt ingatlanok tehermentesítése
•hitelkiváltás, adósságrendezés,
hitelügyintézés

Iroda: 2112 Veresegyház, Páskom utca 8-10. 2. épület
E-mail: keriz@t-online.hu • Honlap: keriingatlan.hu
Fax/Tel.: 06 28 349 460
Mobil: 06 30 627 8915
Ügyfélfogadási idő: hétfő–péntek 8–16 óra között
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Magyar tulajdonú kereskedelmi-engineering kisvállalkozás keres

VÁLLALATGAZDÁLKODÁSI-PÉNZÜGYI TERÜLETRE
munkatársat teljes munkaidőben.

FŐBB FELADATOK, MUNKÁK:
• beérkező számlák, iratok kezelése, rendszerezése, archiválása
• nyilvántartások vezetése • banki tranzakciók intézése, rögzítése
• Kimutatások, jelentések készítése • Házipénztár kezelése
• Könyvelő munkájának segítése • Kapcsolattartás a bankkal, vevői,
szállítói, pénzügyi munkatársakkal • Általános vállalati adminisztráció
AZ ÁLLÁSHOZ TARTOZÓ ELVÁRÁSOK:
• pénzügyi vagy általános vállalatgazdasági ismeretek
• felhasználói szintű Word, Excel, Outlook, Internet használati ismeretek
• középszintű angol nyelvtudás, írásban és szóban (nyelvvizsga nem elvárás)
• pontos, precíz munkavégzés
Elvárt gyakorlati idő: nem feltétel • Munkavégzés helye: Gödöllő
Önéletrajzot és motivációs levelet a fizetési igény megjelölésével kérjük
a buktazsuzsa1113@gmail.com címre küldeni az elérhetőségek megjelölésével.

VARGA GYÓGYGOMBA
S Z A K Ü Z L E T

szakképzett tanácsadókkal várja az érdeklődőket

Veresegyház, Kálvin tér 6. szám alatt

Telefon: 30 437 7582
Nyitva: kedd–péntek: 9–16 • szo.: 9–12
http://katona-sandor.varga-gomba.hu/

Terebesi Andrea

+36 70 631 2368

KEDVES INGATLAN
TULAJDONOSOK!
Készpénzes ügyfeleink részére
keresünk
Veresegyházon, Szadán, Erdőkertesen,
Őrbottyánban családi házakat
15 és 35 M Ft értékben.
Amennyiben Ön ilyen
INGATLANT SZERETNE ELADNI
várom megkeresését
az alábbi elérhetőségeken.

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

KERÍTÉS–FESTÉK
CENTRUM

Hívja szakszervizünket!

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

VERESEGYHÁZ SZADAI ÚT 17/B

A meghibásodás jellegétől függően
helyszínen,
vagy szakműhelyünkben
végezzük el a javításokat.
Teljes megoldást biztosítunk,
a gépek szállítását
is megoldjuk.
Kedvező árakkal,
kiszállási díj nélkül dolgozunk
az elvégzett munkára
garanciát adunk!

(Citroen Szalonnal pont szemben, világoszöld homlokzat alatt)
Telefon: 06 20 444 0020 • 06 20 429 1235
Nyitva tartás: hétfő–péntek 7–17 • szombat 7–13
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
S Z Í N K E V E R É S : vakolat, festék, lábazati anyag
RENDELHETŐ:

TÉGLA, CSERÉP, GERENDA, KÉMÉNY
TÖRZSVÁSÁRLÓI KEDVEZMÉNYEK! • RUGALMAS, GYORS KISZÁLLÍTÁS!
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Hibafelvétel: 06 30 522 1258
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