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Az idei majálison is napsütéses idő fogadta a Fenyvesbe látogatókat.
A kiváló hangulatú és sokakat vonzó programon a veresi táncosok, énekesek, színészek, hagyományőrzők
és zenészek mellett az Új Bojtorján zenekar szórakoztatta a közönséget,
miközben voltak finom ételek, italok, lovaglás, felvonulás és májusfa állítás is (képünkön).
Képes összeállításunk a 3. oldalon. (Fotó: Ruzsovics Dorina)

Ajánló
Eseménynaptár
május 20. szombat
Dédi Vendégháza jótékonysági nap
Fő út 82.
•
május 20. szombat 17.00 óra
Remény Nyugdíjasklub Táncestje
Szabadidős és Gazdasági Innovációs Centrum
•
május 21. vasárnap 15.00 óra
A Veresi Ifjúsági Színház (Szikrák,
Tűztestvérek, Tűzmadarak) bemutatója
Rendező: Ácsné Csáki Ildikó
Váci Mihály Művelődési Ház
•
május 21. 19.00 óra
Carlo Goldoni: Chioggai csetepaté vígjáték
a LOGO Színtársulat előadásában
Váci Mihály Művelődési Ház
•
május 24. szerda 8.00 óra
Véradás – Váci Mihály Művelődési Ház
•
május 26. péntek 18.00 óra
Kiállításmegnyitó – Kutak Adrienn
ipolysági keramikusművész munkáiból
Szabadidős és Gazdasági Innovációs Centrum,
Udvarház Galéria

május 26. péntek 19.00 óra
Farkas Zsolt tanár előadása
Fáy András veresegyházi korszakáról
Kölcsey Ferenc Városi Könyvtár
•
május 27. szombat 16.30 óra
Orgonahangverseny – Szentlélek-templom
•
május 27. szombat 19.00 óra
Carlo Goldoni: Chioggai csetepaté vígjáték
a LOGO Színtársulat előadásában
Váci Mihály Művelődési Ház
•
május 28. vasárnap
Városi Gyermeknap – Fenyveserdő
•
május 28. vasárnap 19.00 óra
Kiállításmegnyitó – Kórházvonattal
a Don-kanyarban – A Hősök Napja alkalmából
Kaptár, volt Tájház (Fő út 95.)
•
május 28. vasárnap 20.00 óra
A felújított I. Világháborús Emlékmű
átadása és a II. Világháborús Emlékmű
koszorúzása a Hősök Napja alkalmából
Fő út, I. és II. világháborús Emlékművek
•
június 1. csütörtök 10.00 óra
A Veresi Ifjúsági Színház (Szikrák,
Tűztestvérek, Tűzmadarak) bemutatója
Rendező: Ácsné Csáki Ildikó
Váci Mihály Művelődési Ház

•
június 3. szombat 19.00 óra
Veres Medve 2017 – Díjkiosztó Gála
Váci Mihály Művelődési Ház
•
június 4. vasárnap 14.00 óra
A Nemzeti Összetartozás Napja
– Trianoni megemlékezés
Margita, Trianoni Emlékmű
•
június 10. szombat 16.00 óra
Mazsola és Tádé
– az Ametiszt Társulat előadásában
Váci Mihály Művelődési Ház
•
június 13. kedd 15.00 óra
A Lisznyay Szabó Gábor Alapfokú
Művészetoktatási Intézmény rajz- és
festészeti tanszaki kiállításának megnyitója
Váci Mihály Művelődési Ház
•
június 17., 24.
Lomtalanítás
•
június 30. péntek 21.00 óra
Balkán Fanatik koncert a Városünnepen
Fő út 35. (Városháza előtti tér)
•
július 1. szombat
Városünnep

MÁJUS 14. • TÁNC A SZENTENDREI SKANZENBEN! 500 táncos 50 programmal köszönti az 50 éves Skanzent.
Lesz tánc, az udvarokban mese, kézműves foglalkozás, dalolda (ének tanítás), kontyoló (hajfonás), szelfizés népviseletben,
göncölő: mi van a ládafiában? És minden udvarban ott lesz a Veresegyházi Hagyományőrző Népi Együttes.
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A hónap témája

MÁJUS 1.

Fotók: Ruzsovics Dorina

Értesítem a Tisztelt Lakosságot, hogy

a POLGÁRMESTERI HIVATALBAN

2017. JÚLIUS 10. (hétfőtől)
JÚLIUS 14. (péntekig)

IGAZGATÁSI SZÜNET LESZ.
A Hivatal ez idő alatt ügyeletet tart.

KÖSZÖNETNYILVÁNÍTÁS
Korond község polgármestere és a közigazgatásilag hozzá tartozó Atyha plébánosa a napokban érkezett levelükben fejezték ki köszönetüket Veresegyház lakossága felé a
leégett templomuk újjáépítésében nyújtott segítségért.
A Képviselő-testület nevében mi is megköszönjük az adakozóknak a nagylelkű segítséget. Jó tudni, hogy városunk
lakossága a bajbajutottaknak segítséget nyújt.
Az összegyűlt adomány összege: 2 034 462 Ft.

Tisztelettel: Garai Tamás jegyző

KÖSZÖNETTEL: PÁSZTOR BÉLA POLGÁRMESTER

2017. május
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Városfejlesztés
BERUHÁZÁSI HÍREK

MEGÚJULÓ PATAK UTCA,
ELEKTROMOS TÖLTŐÁLLOMÁS ÉS GIMNÁZIUMI ÉPÜLET
Veresegyház aktuális fejlesztési híreiről tájékoztatta lapunkat CSERHÁTI FERENC alpolgármester

ÁTALAKULÓ ÖNTÖDEI CSARNOK
960 millió forintos TAO-pályázatból újulhat meg az egykori öntödei csarnok és közvetlen környezete. Veresegyház a Magyar
Kosárlabdázók Országos Szövetségével együtt építené át a használaton kívüli, Budapesti úton lévő ingatlant kosárlabda munkacsarnokká, amely a versenysporton kívül természetesen otthont
adna napközben az iskolai testnevelésnek is. Ha az ősszel várható
elbírálás sikeres lesz, akkor 1-1,5 év alatt alakulhat át az épület.

nappali tagozatos középiskolájában ősszel kezdődik meg a tanítás, a leendő gimnáziumi épület elkészültéig ideiglenesen az
erre a célra átalakított egykori hivatali helyiségekben.

ELEKTROMOS TÖLTŐÁLLOMÁSOK
Pályázaton két elektromos töltőállomás létesítésére nyert Veresegyház pénzt, így a tervek szerint a MOL-kútnál és a Medveotthonnál létesülhetnek a közeljövőben a környezetbarát közlekedést segítő töltőhelyek.

ELKÉSZÜLT A GIMNÁZIUM
IDEIGLENES OTTHONA

MEGÚJULÓ PATAK UTCA

Megtörtént a felújított régi polgármesteri hivatal épületének Bár hivatalos értesítést még nem kapott városunk a Patak utca
átadása az induló Veresegyházi Katolikus Gimnázium vezetése felújítására beadott pályázatának eredményéről, a városvezetés,
részére. Mint arról korábban beszámoltunk, Veresegyház első látva az áldatlan állapotokat úgy döntött, hogy önerőből is hozzákezd a felújításhoz. A tervek szerint május-június hónapokban
lezajlik a közbeszerzési eljárás, majd ennek lezárulta után már
Fotó: Fári Fanni
nyár elején megindulhat az utca rendbetétele, járdával kiegészítve.
Az építkezés a Búcsú tértől a Tölgy utcáig terjedő szakaszt érintené, amely időjárástól függően körülbelül 3 hónap alatt meg is
valósulhat.
Fotó: Fári Fanni

A gimnázium ideiglenes otthona

25 ÉVES AZ IVACSI VASÚTI MEGÁLLÓ
1911-ben megépült Magyarország első villamos vontatású vasútja a Rákospalota-Veresegyház-Gödöllő-Vác vonalon, de Ivacson akkor még nem volt megállója. Erre 81 évet kellett várni.
1991-92-ben a község lakossága már másodjára fogott össze és megépítették
Ivacs megállót. (Először a Rákospalota-Újpest állomáson építettek peront a piacra járó asszonyoknak). Kis ünnepség keretében 1992. május 1-jén adták át
és a jelenlévők fogadták is az első személyvonatot.
Az állomás közelében 2012. június 23-án került sor a Nádasliget Pihenőpark
átadására. A vendégek ismét láthatták, hogy egy közösség összefogása milyen csodákra képes.
GOMBOS ISTVÁN (BARANYAI JÁNOS VASÚTBARÁT ÉS MODELLEZŐ KLUB VERESEGYHÁZ)

Két új ovifoci-pálya épült a városban

KALANDPARK NYÍLT VERESEGYHÁZON
Kaland kötélpálya nyílt a veresegyházi Medveotthon területén belül. A pályát 100 kg alatt lehet használni.

Fotó: Sóti János
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Fotó: Fári Fanni
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Önkormányzat
KÜLÖNLEGES CSEH KULTURÁLIS ÉLMÉNY
MÁJUS 20–21-ÉN A MEDVEOTTHONBAN!
A PRÁGAI KÁROLY-HÍD ZENEKARA látogat hozzánk és hozza magával a híres JOSEF BOREK marionettművészt is.
A művészek a Medveotthon bejárata körül állnak fel és 11.00–18.00 között, kis szünetekkel némi prágai hangulatot varázsolnak hozzánk.
Aki már hallotta őket, fel tudja idézni, hogy mozgott a lába a zenéjükre!
A bábművész, Josef Borek immáron sok-sok évtizede táncoltatja a marionett bábuját.
Kicsik és nagyok imádni fogják – utcazene a medvéknél!

Nagy sikerek a Zrínyi Ilona matematikaversenyen!
Idén negyedszerre nyerte el a Fabriczius József Általános Iskola a
Zrínyi Ilona matematikaverseny Észak-Pest megyei fordulóján a legeredményesebb iskolának járó vándorserleget. Diákjaink egyéniben
és csapatban is kiválóan teljesítettek.
A harmadik osztályosok csapata 50 iskolából az 1. helyen végzett.
A csapat tagjai: Békei Csaba (3. c), Veres Regina (3. h) és Holló
Gergő (3. h) Felkészítő tanáraik: Duba Ildikó és Németh Györgyi
A második és a negyedik osztályosok csapata az 5. helyen végzett
(35 és 50 iskolából)
Egyéni helyezések:
A második évfolyamról 205 versenyző közül Fertig Bálint a 9.,
Pálinkás Gergely a 14., Kálózi Máté a 19. helyen végzett. Tanítójuk
Plaier Róbertné, felkészítő: Toronyiné Kósa Katalin.
A harmadik évfolyamról 380 versenyző közül Holló Gergő a 3.,
Békei Csaba a 13., Veres Regina a 26. helyen végzett. Tanítóik, felkészítőik: Duba Ildikó és Németh Györgyi.
A versenyen részt vett 379 negyedikes közül Dudás Ákos 2. helyen
végzett. Tanítója és felkészítője: Hajduné Sási Gyöngyi és Petrovics
Alexandra.
Holló Gergő (3. h) és Dudás Ákos (4. d) ezzel a remek eredménynyel továbbjutott az országos döntőbe, melyet 2017. április 12-14-ig
rendeztek Debrecenben. Díjazott pedagógus: Németh Györgyi
Elismerő oklevelet kapott: Hajduné Sási Gyöngyi és Petrovics
Alexandra
Békei Csaba
Veres Regina
Holló Gergő

Dudás
Ákos

2017. május
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Önkormányzat
VERESEGYHÁZ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK HATÁROZATAI
52/2017.(IV.07) Kt. határozat:
1. A Képviselő-testület a nemzeti vagyonról szóló 2011. évi CXCVI. törvény 11.
§ (13) bekezdése alapján hozzájárul, hogy a Veresegyház belterület 3347
helyrajzi számú ingatlantulajdonát térítésmentesen a Magyar Állam tulajdonába átruházza és a Magyar Állam, mint tulajdonjog szerző javára és
nevében a közúti közlekedésről szóló 1988. évi I. törvény 29. § (6) bekezdése és 32. § (6) bekezdése alapján eljáró Magyar Közút Nonprofit Zártkörűen Működő Részvénytársaság 1/1 hányadú vagyonkezelésébe adja.
2. A Képviselő-testület az Önkormányzati Társulás Veresegyház és Környéke Csatornahálózat és Szennyvíztisztító telep Fejlesztésére, Veresegyház
belterület 3347 hrsz-ú ingatlanon fennálló 1/1 hányadú vagyonkezelői
jogát a térítésmentes tulajdonjog átruházási szerződés aláírásának napjával megszünteti.
53/2017.(IV.07) Kt. határozat:
A Képviselő testület a Váci Egyházmegyével megkötött Konzorciumi Szerződés értelmében az alábbi személyeket delegálja:
Taggyűlés képviseletébe: Pásztor Béla polgármester, Cserháti Ferenc alpolgármester
Közbeszerzési Bíráló Bizottságba: Garai Tamás jegyző, Megyeri Sándor
Tervtanács képviseletébe: Gyöngyössy Kálmán, Jovanović Dragutin

62/2017.(IV.24.) Kt. határozat:
A Képviselőtestület hozzájárul „településfejlesztési céllal” – a tervezett elkerülő út mellett véderdő telepítése céljából – a Veresegyház külterület,
065/97 hrsz-ú, gyümölcsös művelési ágú ingatlan megvásárlásához dr. Lauf
Lászlónétól 300 Ft/m2, összesen 443 400 Ft vételáron. A vételár fedezetét
a 2017. évi költségvetésben földvásárlásra elkülönített keret biztosítja.
63/2017.(IV.24.) Kt. határozat:
A Képviselőtestület hozzájárul „településfejlesztési céllal” a Veresegyház
belterület, 484 hrsz-ú ingatlan megvásárlásához Kerekes János, Sándorné
Kerekes Katalin és Kerekes Viktória tulajdonosoktól 31 000 000 Ft-os
vételáron. A vételár fedezetét a 2017. évi költségvetésben ingatlanvásárlásra
elkülönített keret biztosítja.
64/2017.(IV.24.) Kt. határozat:
A Képviselőtestület hozzájárul „településfejlesztési céllal” – közösségi célú
zöldterület biztosítása érdekében – a Veresegyház külterület, 099/28 hrszú, szántó művelési ágú ingatlan megvásárlásához Nemes Margittól 300
Ft/m2, 345 600 Ft vételáron. A vételár kifizetése a 2017. évi költségvetésben
ingatlanvásárlásokra elkülönített keret terhére történik meg.

65/2017.(IV.24.) Kt. határozat:
1. A Képviselő-testület megismerte, támogatja és a Veresegyházi Városi
54/2017.(IV.07) Kt. határozat:
Sportkörrel közösen megvalósítja a megosztással létrejövő veresegyházi
1. A Képviselő-testület felhatalmazza a Polgármestert arra, hogy az elek9796/1 helyrajzi számú, 6401 m2 telek igénybevételével 1678 m2 alaptetronikus ingatlanárverési rendszerbe Veresegyház Város Önkormányzarületen kosárlabda munkacsarnok építését.
tát regisztrálja.
2. A megvalósítás önerejéhez szükséges 268 millió Ft összeget a 2018. évi
2. Veresegyház Város Önkormányzatának Képviselő-testülete felhatalköltségvetésében biztosítja.
mazza a Polgármestert arra, hogy a önkormányzat vagyonáról és a vagyonnal való gazdálkodás szabályairól szóló 13/2007. (XI.7.) ÖR számú 66/2017.(IV.24.) Kt. határozat:
önkormányzati rendelet 17. § (2) bekezdésében foglalt értékhatárig önál- A Képviselő-testület támogatja a Veresegyházi Katolikus Gimnázium műlóan tegyen vételi ajánlatot.
ködését szolgáló, a Váci Egyházmegyével megkötött Használati Szerződés
módosítását és felhatalmazza a Polgármestert annak aláírására.
55/2017.(IV.07) Kt. határozat:
A Képviselő-testület 900 000 Ft vissza nem térítendő támogatást nyújt az 67/2017.(IV.24.) Kt. határozat:
Élhető Vidékért és Összefogás a Gyermekekért Közhasznú Egyesület szá- A Képviselő Testület megismerte és támogatja a Veresegyházi Városi
mára a 2017. évi Gyermeknapi rendezvény megvalósításához a költségvetés Sportkör által 2017. április 30-ig beadandó TAO pályázatot és biztosítja
tartalék kerete terhére.
részére a megvalósítás önerejéhez szükséges 90 millió Ft összeget a 2018.
évi költségvetésében.
56/2017.(IV.24.) Kt. határozat:
A képviselő-testület a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC törvény
68. § (1) bekezdésében biztosított jogkörében a Veresegyházi Egységes
FELHÍVÁS
Gyógypedagógiai és Módszertani Intézmény intézményvezetői beosztásának ellátására Csáthy Tamás személyét alkalmasnak találja, kinevezését
támogatja.

„Virágos, tiszta porta 2017”

57/2017.(IV.24.) Kt. határozat:
A Képviselő-testület a Kölcsey Ferenc Városi Könyvtár 2016. évi beszámolóját elfogadja.
58/2017.(IV.24.) Kt. határozat:
A Képviselő-testület a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC törvény
68. § (1) bekezdésében biztosított jogkörében a Lisznyay Szabó Gábor Alapfokú Művészeti Iskola intézményvezetői beosztásának ellátására Csécsyné
dr. Drótos Edina személyét alkalmasnak találja, kinevezését támogatja.
59/2017.(IV.24.) Kt. határozat:
A Képviselő-testület a Veresegyházi Katolikus Gimnázium és a Kölcsey Ferenc Városi Könyvtár között 176/2016.(IX.15.) KT. számú határozatban
foglalt jóváhagyás alapján létrejött megállapodás módosítását jóváhagyja.
60/2017.(IV.24.) Kt. határozat:
A Képviselő-testület a Történelmi Lovas Egyesület számára 100 000 Ft vissza
nem térítendő támogatást nyújt a 2017. évi 29. Tavaszi Emlékhadjárat megrendezéséhez. A támogatás utófinanszírozás formájában kerül elszámolásra.
61/2017.(IV.24.) Kt. határozat:
1. A Képviselő-testület meghirdeti a „Virágos, tiszta porta 2017” programot.
2. A Képviselő-testület elfogadja a virágos, tiszta porták kiválasztására és a
díjazásra vonatkozó javaslatot.
3. A Képviselő-testület felkéri az Ügyrendi, Jogi és Közbiztonsági Bizottságot a „Virágos, tiszta porta 2017” program bíráló bizottságának megszervezésére, a feladatok koordinálására, a bizottság által végzett munka
ellenőrzésére.
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PROGRAMBAN VALÓ RÉSZVÉTELRE
Veresegyház Város Önkormányzat Képviselő-testülete az elmúlt hat
évben meghirdette a „Virágos, tiszta porta” mozgalmat.
Annak érdekében, hogy városunk még szebb, még virágosabb, még
rendezettebb legyen, az idén is elindul a „Virágos, tiszta porta” program,
melynek részese valamennyi veresegyházi ingatlan, amelynek lakója,
tulajdonosa számára fontos a lakókörnyezete példamutató kialakítása,
a tiszta, rendezett, virágos városkép létrehozása.
Önkormányzati képviselőkből, a város főkertészéből és a „Virágos, tiszta
porta” programért felelős referensből alakult bizottság járja be a várost,
és egységes elvek alapján választja ki az elismerésre érdemes portákat.
Azok az ingatlantulajdonosok, akik 2017. évben először kapnak
elismerést, az előző évekhez hasonlóan
házfalra erősíthető kisplasztikát és emléklapot kapnak.
Azok az ingatlantulajdonosok, akik az elmúlt években kaptak díjat
és 2017-ben is szép a portájuk, ebben az évben is emléklapot
vehetnek át a záró-ünnepségen munkájuk elismeréséül.
Az értékelő bizottság május–szeptember közötti időszakban
a város bejárása alkalmával írja össze az elismerésre érdemes
portákat, ingatlanokat.
A program lezárására és az elismerések átadására várhatóan az adventi
ünnepségekhez kapcsolódóan kerül sor.
PÁSZTOR BÉLA POLGÁRMESTER
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DRÓNOK: Tiszteljük mások magánéletét!

A ZAJJAL JÁRÓ TEVÉKENYSÉGEK
VÉGZÉSÉNEK SZABÁLYAIRÓL

A technikai fejlődés révén az utóbbi években kezdenek
hazánkban is elterjedni a drónnak nevezett, önállóan is légimozgásra képes eszközök. Nem árt, ha ezek használata esetén
ismerjük a jogi szabályozást.
Jelenleg társadalmi egyeztetés alatt van egy jogszabály tervezet, amelyben a 150 kg-ot meg nem haladó pilóta nélküli légi
járművek repülési feltételeit szabályozzák. Ennek elfogadásáig
minden pilóta nélküli légijármű – függetlenül a felhasználás
céljától – a légiközlekedésről szóló 1995. évi XCVII. törvény
hatálya alá tartozik.
A jogalkotási folyamat részeként a Nemzeti Közlekedési Hatóságnál munkacsoport foglalkozik a szakmai háttér kidolgozásával. Az ellenszolgáltatásért, illetve egyéb nem hobbi céllal
végzett tevékenységekkel összefüggésben az átmeneti időszakban a Légügyi Hivatal egyedi elbíráláson alapuló engedélyezési
eljárást alkalmaz, a jelenleg hatályban lévő légiközlekedési
jogszabályok figyelembevételével. A jelenlegi szabályozási keretek között a Hatóság az emberek fölötti és az éjszakai repülést
nem engedélyezi.
Ami a kizárólag magáncélú – hobbi célú – felhasználást illeti,
külön hatósági engedély beszerzését pillanatnyilag nem igényli. Ugyanakkor, a légijármű tulajdonosát teljes körű büntetőjogi
felelősség terheli a használat során bekövetkező balesetekért,
anyagi kár okozásáért, a légiközlekedés szabályainak megsértéséért. Ennek elkerülése érdekében, és figyelemmel az engedélyköteles tevékenységek végrehajtásának feltételeire, kifejezetten ajánlott az eszközt a tulajdonos birtokában lévő
területen használni, a más természetes vagy jogi személy tulajdonában lévő, illetve közterületeket elkerülni, az emberek
fölötti repüléstől pedig szigorúan tartózkodni.
Jogszabályi szabályozásoktól függetlenül is illik mindezeken túl tisztelni mások személyiségi jogait, magánéletét
a drónok használatánál!

A jó idő beköszöntével egyre többet tartózkodunk a szabadban.
Legyen az aktív házkörüli munka vagy csupán kellemes pihenő
idő, a kert tökéletes helyszíne mindezeknek. De vajon figyelünke, tekintettel vagyunk-e a szomszédokra, utcabéliekre, gyerekrefelnőttre egy-egy zajosabb munka vagy kerti-parti kapcsán?
Néhány fontos információ annak érdekében, hogy elkerüljük az
ezzel kapcsolatos szóváltásokat, haragot, pereskedést.
Veresegyház városa 2007-ben alkotta meg a zaj és rezgésvédelem
helyi szabályairól szóló rendeletét (6/2007.(V.23.)), melynek
célja, hogy az emberi egészség és környezet védelme érdekében
korlátozza a lakosság nyugalmát indokolatlanul zavaró, zajjal
járó tevékenységek végzését. A Környezetvédelmi és Vízügyi Minisztérium 27/2008. (XII.03.) rendeletével összhangban pontosan meghatározza a zajforrásokat, illetve az általuk kibocsátott
zaj- és rezgésterhelési határértékeket.
Az alábbiakban összefoglaljuk a legfontosabb tudnivalókat:
A lakóépületben – különösen a társasházi lakásokban – zajt
okozó háztartási gépek használata
• munkanapokon 8.00 és 20.00 óra,
• szombaton: 8.00 és 14.00 óra
• vasárnap és ünnepnapokon 10.00 és 14.00 óra között lehetséges.
A lakóépületben – különösen a társasházi lakásokban – zajt okozó egyéb gépek használata, illetve zajjal járó szerelési munka
végzése
• munkanapokon 8.00 és 20.00 óra,
• szombaton: 8.00 és 14.00 óra között lehetséges.
Az ének és zene gyakorlása
• munkanapokon 8.00 és 14.00, illetve 16.00 és 20.00 óra,
• szombaton 8.00 és 14.00 óra,
• vasárnap és ünnepnapokon 10.00 és 14.00 óra között folytatható.
Védett és lakóövezetben kisebb zajjal járó kerti munkák (pl.
fűnyírás)
• munkanapokon 8.00- 20.00 óráig,
• szombaton 8.00-tól 14.00 óráig,
• vasárnap és ünnepnapokon 10.00-től 14.00 óráig végezhető.
Kereskedelmi, vendéglátó-ipari egységek kerthelyiségeiben illetve bármely nyitott helyiségében zeneszolgáltatás, illetve műsor szolgáltatása
• hétfőtől csütörtökig, illetve vasárnap 10.00 és 22.00 óra között
• pénteken és szombaton 10.00 és 23.00 óra között lehetséges.
Zajjal járó építési munkálatot végezni
• munkanapokon 7.00 és 20.00 óra,
• szombaton 8.00 és 14.00 óra között lehetséges.
Az ipari célra szolgáló épületben és a hozzá tartozó melléképületekben zajjal járó ipari tevékenység
• csak munkanapokon 8.00 és 18.00 óra között végezhető.
Légi bemutatók, gépi hajtású járműversenyek, edzések
• 8.00- 20.00 óra között rendezhetők.
Ezen alkalmi rendezvények kizárólag engedély alapján tarthatók
az önkormányzat által erre kijelölt területeken.
Mobil szabadtéri műsorszórás, valamint mozgó árusító jármű
tevékenysége a város egész területén
• munkanapokon 8.00-20.00 óra között,
• pihenő és munkaszüneti napokon 9.00- 19.00 óra között folytatható.
A mobil hangosító berendezés valamint jármű álló helyzetben
nem üzemeltethető.
A zaj- és rezgésvédelmi ügyekben az elsőfokú hatósági jogkört a
jegyző gyakorolja, aki az engedély meglétét és az üzemelés rendjét ellenőrizheti. Figyeljünk egymásra, tartsuk tiszteletben
környezetünk nyugalmát.
KTI

A Veresegyházi Városi
Televízió
kezdeményezésére
2017. május 26-án,
az Egy Nap Veresen
program keretében
a város minden lakosának
lehetősége lesz
egy film elkészítésében
aktívan részt venni.
Az ötletet a One Day on Earth című film indította el. 2008. szeptemberében
Kyle Ruddick rendező fejében megszületett egy elképzelés, melynek célja
egyedülálló, világméretű média létrehozása volt. Felkérte az embereket a
Föld minden városában, hogy készítsenek egy pár másodperces felvételt
a napjuk egyik részéről, majd ezt juttassák el hozzá. Ruddick stábja ezen
felvételek felhasználásával állította össze az első ilyen jellegű filmet, amit
azóta jó néhány hasonló követett.
A VVTV ennek mintájára szeretne egy helyi jellegű filmet készíteni
Veresegyház lakosainak egy napjáról.
Ezennel felkérünk mindenkit, hogy 2017. május 26-án ragadjon meg
valamilyen filmfelvevő eszközt (mobiltelefont, videó kamerát, fényképezőgépet, stb.) és válasszon ki a napjából olyan témát, amiről 2-3
darab 5-10 másodperces felvételt tud készíteni. Lehet ez a reggeli készülődés, iskolába-, munkahelyre menetel, az ott eltöltött idő, délutáni
csavargás, vagy egy esti bulizás is.
Fontos, hogy a felvételt követő napokban megkapjuk az
elkészített videó snitteket, és összeállíthassuk az Egy
Nap Veresen filmet.
További információk és folyamatos tájékoztatás
a Facebook eseményünkben: https://www.facebook.com/events/103331380235188/
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Nagy István

(SZOVE)

Nekem úgy tűnik, hosszú évtizedek óta szolgálja Veresegyházat képviselőként, ezért
meglep, ahogy az első kérdésemre adott válaszát hallom.
A Fabriczius József általános iskola igazgatója
voltam, és intézményvezetőként összeférhetetlennek tartottam volna, hogy a testületben
ülve az iskola életét befolyásoló döntésekben
részt vegyek. 2005-ben nyugdíjba mentem,
de a békés nyugdíjas időm egy évig tartott
csupán. Felkérésre lettem képviselőjelölt és
listáról be is kerültem a testületbe. 2010-ben
már egyéni mandátumot szereztem, amit
négy év múlva megismételtem.
Ezt megelőzően volt más közéleti tevékenysége?
A Takarékszövetkezet igazgatósági tagja voltam éveken át, még akkor is, amikor Szadán
az iskola igazgatójaként dolgoztam.
Melyik bizottság munkájában vesz részt?
Az első ciklusomban az Oktatási és Kulturális
Bizottság elnöke voltam. Szakmai érintettségem okán ez nagyon szép feladat volt. Az
óvodai férőhelyek ekkor nem fedezték a városi igényeket. A magánkézben lévő óvodákkal sikerült olyan együttműködést kialakítani, hogy segítettek a városi feladatok ellátásában. Már ebben a ciklusban felmerült a
nappali gimnázium ötlete, aminek a szakmai
alapjait egy különbizottsággal készítettük elő.
Jelenleg a Pénzügyi Bizottság elnöke.
Az első ciklusomban már tagja voltam ennek
a bizottságnak is, aztán 2010-től az elnöke lettem. Intézményvezetőként a működtetés
anyagi alapjaival sokat foglalkoztam, s bár az
iskola pénzügyi feladatai a város költségvetésének csupán kis részét képviselik, a település pénzügyi szerkezetét így is sikerült megismernem.
Segítik szakemberek ebben a munkában?
Kiváló külsős szakemberek tanácsait kérem
ki rendszeresen és a véleményemet az ő szakmai segítségükkel alakítom ki.
Mi a véleménye a város pénzügyi helyzetéről?
Úgy látom, hogy legalább kétszáz évre való
tervet dédelgetünk – mondja nevetve. Alkatomból eredően óvatosabb vagyok pénzügyi
területen, mint a polgármesterünk. Az ő elve
az, hogy tervezzünk és beruházzunk, és ehhez szerezzünk forrást. Én előbb szeretem
tudni, hogy megvan a pénz, aztán költsük el,
amink van. Ezt annak ellenére vallom, hogy
az elmúlt több tízéves városi gazdálkodás az
ő merészségét igazolja. A most ismételten felgyűlt hitelállományt azonban a következő
választásig jelentősen csökkentenünk kell.
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Mutatkozik erre szándék?
Az idei költségvetés nehezen született. A testület tagjai és a polgármester úr is elfogadták
azt a bizottsági álláspontot, hogy a hitelállomány nem növekedhet. Ezt akár a beruházások visszafogása árán is tartanunk kell!
Természetesen bizonyos fejlesztésekre szükség van, de ezek fedezetét biztosítani tudjuk.
Milyen fontos döntés előkészítése fűződik az
Ön nevéhez?
2013-ban a KLIK átvette az iskolákat. Az esti
gimnáziumot valamelyik környékünkben lévő középfokú oktatási intézményhez akarták
csatolni, aminek könnyen az lehetett volna a
vége, hogy rövid időn belül megszüntetik.
Azt javasoltam, hogy kérdezzük meg a váci
püspökséget, átvennék-e? Első szóra igent
mondtak, és ezzel megőriztük az intézmény
önállóságát.
Ennyire kézenfekvő volt az ötlet?
2012-ben felkérésre elvállaltam az egyházmegyei tanügyi igazgatói posztot. Három hónapot ígértem, félállásban. Ennek öt éve és bizony sokszor a teljes napom rámegy a munkára. Most is éppen Szécsényből érkeztem.
29 oktatási és nevelési intézmény tartozik
hozzám. Hogy a kérdésére válaszoljak: bejárt
pályáról jött az ötlet.
A veresi katolikus gimnázium létrehozásában is aktívan részt vett?
Már évekkel ezelőtt lakossági igény vetette fel
a nappali gimnázium ötletét, de erre kormányzati szándék nem mutatkozott. A város
később ismét szorgalmazni kezdte, a püspökség pedig már felkarolta az ötletet, s ha már
kéznél voltam, számtalan szakmai dologban
kikérték a véleményemet.
Van olyan története, amit nem sikerült megvalósítani?

Fotó: Lethenyei

A megnövekedett igények miatt 2001-ben
újabb általános iskolát kellett építenie a
városnak akkor, amikor máshol bezárták az
iskolákat. Én a két iskolát önálló, egymással
rivalizáló nyolcosztályos intézménnyé alakítottam volna. Most egy hatalmas konglomerátumunk van, ahol elvesznek a személyes
kapcsolatok a diákok, de a nevelők között is.
Melyik a választó körzete?
Az 1. körzet képviselője vagyok. Ide tartozik
a Fővég, a település régi magja, a Revetek,
ahová sokan a téliesített nyaralójukba költöztek ki, és a Kútfő oldalban lévő közel 200
ház újonnan betelepült lakossága. Ebből fakadóan igen eltérőek az igények. Abban viszont szinte mindenki egyet értett, hogy az
utakat rendezni kell. A Revetek út kiszélesítése után a Viczián utca levezető szakaszának a megépítése volt igen fontos. A Fő úttal
körforgalomban találkozik majd ez a már
most forgalmas utunk.
Hogyan tart kapcsolatot a körzetben lakókkal?
Adott célra lakossági fórumot szervezünk, ahová elhívom a polgármesterünket. A felmerült
kérdésekre így azonnal választ kaphat a kérdező.
Mondana valamit a családjáról?
Feleségemmel együtt ötven éve végeztünk a
főiskolán és ötven éve vagyunk házasok is.
Mindhárom gyermekünk a városban él a
családjával, mi pedig, mint büszke nagyszülők aktívan részt veszünk a kilenc unokánk
életében.
MOHAI IMRE

CSALÁDI NAP ERDŐKERTESEN!
2017. június 10-én 11.00 órától
az Ifjúsági Tábor területén (Fő út 232.)

14.45
16.00
18.00
21.00

PORTÉKA SZÍNPAD – interaktív gyermekműsor
ALMA EGYÜTTES koncert
DERBY DANCE BAND koncert
BIKINI koncert

EGÉSZ NAPOS PROGRAMOK:
légvárak, kisvasút, körhinta, 4 oldalas mászófal, kemencés kenyérlángos,
mini fánk, vattacukor, arcfestés és csillámtetoválás
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JÓTÉKONYSÁGI NAP

Május 20-án újra
JÓTÉKONYSÁGI NAP
a Dédi Vendégházában,
Gerendás Péterrel!
Az elmúlt évi siker után, amikor is a Dédi Vendégháza egy egész
napi bevételét ajánlotta fel Veresegyház egyik alapítványának,
idén is megrendezésre kerül a jótékonysági esemény. Mint arról
korábban lapunk is beszámolt, 2016-ban az Idősek Otthonát támogató alapítvány 1,2 millió forinttal gazdagodott a konyha
felújítására, hiszen a Dédi által adományozott, több mint 600 ezer
forintot az önkormányzat megduplázta.
Az idei megállapodás értelmében a Kéz a Kézben önkormányzati óvoda lesz a kedvezményezett, célzottan kerti játékok
beszerzésére. Ahogy az elmúlt évben, most is a Dédi Vendégháza a teljes május 20-i bevételét felajánlja, amit az önkormányzat fog ugyanannyival kiegészíteni.
A napot kísérő színpadi programok még egyeztetés alatt vannak, de az est fő produkciója a tervek szerint Gerendás Péter fellépése lesz, amihez csatlakoznak olyan színvonalú szülői produkciók, mint például Maros Ottó zenészé. És természetesen az

Korra és nemre való tekintet nélkül egy teljes napon át mindenki
együtt játszhat 2017. május 21-én. A veresegyházi Játékparádé
szervezői a „társas játszást” és a gondolkodtató játékokat szeretnék minél szélesebb körben népszerűsíteni, közel 400 játékot
lehet majd ingyenesen kipróbálni a rendezvény ideje alatt.
Egy napra óriási játszótérré változik Veresegyház Fő tere, ahol
több száz féle játékkal várják a szervezők az érdeklődőket. A teljesen ingyenes Játékparádé nevű rendezvényt idén első alkalommal rendezik meg.
„A Játékparádé célja elsősorban az, hogy a játékokat és a „társas játszást” minél szélesebb körben népszerűsítsük. Hiszen ezt
együtt csináljuk, együtt élvezzük. Ha egy család együtt játszik,

óvodások sem maradhatnak ki a fellépők sorából. A szervezők
kérik mindenki – kiemelten az óvodai szülők – segítségét e nemes
gesztus támogatására. Ha másképp nem, akkor egy ebédnek, vagy
egy italnak a Dédiben május 20-án történő elfogyasztása által is
sokat segíthetnek Veresegyház kis lakóinak mindennapjain.
A Dédi Vendégházának üzemeltetői, Bartha Melinda és Várnagyi Ákos elmondták lapunknak, hogy azzal is támogatják a rendezvény sikerét, hogy az erre a napra eső költségeket (munkabér,
anyagköltség) is magukra vállalják, így minden forint hasznosulhat a gyerekek számára, amit a vendégek elköltenek, ideértve a
tavalyi gyakorlatnak megfelelően az árakon felüli befizetéseket is.
KOVÁCS PÉTER

egy olyan élmény, amely érzelmileg feltölt, erősíti az összetartozás érzését és tanítja a gyerekeket a világban való könnyebb
boldogulásra is. Másodsorban szeretnénk megmutatni, hogy a
készségfejlesztő játékok segítségével lehet öröm a tanulás. Hogy
ez által lehet izgalmas és kalandos úton új ismeretekre szert
tenni” – mondta a rendezvény főszervezője, a MagicBox Játékpont tulajdonosa, Kanyok Éva.
A nagy játszónap szervezői évről évre újabb programokkal és
játékokkal készülnek az érdeklődőknek. Nagyon széles a paletta:
a babajátékoktól a felnőtt stratégiai játékokig mindenféle korosztály számára igyekeznek szórakoztató elfoglaltságot biztosítani.
„A rendezvényen idén közel 400 játékot lehet majd ingyenesen
kipróbálni. A különböző típusokban remélhetőleg mindenki
megtalálja majd a számára legjobbat: egyszemélyes logikai játékok, társasjátékok, építőjátékok, foglalkoztatók, és kreatív
rész várja a játszani vágyókat.”
A 2017. május 21-én, a veresegyházi Fő téren megrendezésre
kerülő játéknap szervezésében ezúttal a Társas Központ Egyesület is részt vesz, tőlük a taktikai és stratégiai játékok csínját-bínját
sajátíthatják el az érdeklődők.
A játéknapon való részvétel teljesen ingyenes, a szervezők belépő gyanánt arra kérik az érkezőket, hogy hozzanak magukkal megunt, használt játékokat, amelyeket a veresegyházi óvodáknak
juttatnak majd el.
„Minden család őriz olyan játékokat, amiket a kis gazdája
már megunt vagy kinőtt. Mi ezeket a játékokat összegyűjtjük és
eljuttatjuk olyan intézményekbe, ahol a gyerekek hasznukat vehetik.” – tette hozzá Kanyok Éva.
Részletes információ, program: www.jatekparade.hu
A MAGICBOX JÁTÉKPONT, AZAZ A VOLT VARÁZSVÁR JÁTÉKBOLT
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VÁCI MIHÁLY MŰVELŐDÉSI HÁZ • KIÁLLÍTÁS A VOLT TÁJHÁZBAN
volt az első szava, hogy ebből is lehetne egy
kiállítást rendezni. A szót tett követte, a szervezés több embert is megmozdított, mindnyájan egyet akartunk: megmutatni VeresA most megnyílt kiállítás bizonyította, az egyház életét a bajszos férfiak tükrében. Az
újjászületett „Láng-féle ház” jó úton halad. amerikás veresiek című csoportkép egy fiaAz ezeréves örökségünket magán viselő, tal középiskolás lány Deák Csenge fali festközépkori eredetű régi ház egy olyan ménye, akinek az ükapjáról, mint helyi
szellemiségű hagyományőrző kulturális fodrászról készült korabeli fénykép is látható
térré válhat, ahol még egy helyi bajusz- a kiállítás anyagában. Nagy Csilla keramitörténeti kiállítás is érdekes, a nagyközön- kus keze munkája az életnagyságú bábukség számára is vonzó esemény. Köszönhető ban, Márta néniben és Gyuri bácsiban öltött
mindazoknak, akik szívügyüknek tekintet- testet. Úgy érzem, hogy ez a régi ház olyan,
ték és tekintik Veresegyház fejlődését. mint a mese, a bábuk csak fokozzák ezt az
Közben nem elfeledvén az utat, melyet meg életérzést.”
Dr. Varga Kálmán a kiállítás rendezője
kellett tenni, nem feledvén a település hagyományait, az itt élt embereket. Az épület bevezető beszédében méltatta a ház eredemegnyílt a veresiek előtt, indulásként egy tét, mely egészen a XVI. századig vezethető
bajuszkiállítást láthatunk, veresi férfiak vissza. Kiemelte a kiállítás támogatóit, a
fényképeit, pödrött, borzos, lelógós és kó- jelentős szakmai segítséget adó Magyar Banya bajszúakét. Apáinkat, nagyapáink, déd-, jusz Társaságot, és a Korom Gyula Fodrászés ükapáinkat. A bajuszképek nagy gyűj- múzeumot. A múzeumtól került például a
tője Szabóné Vank Erzsébet, a következő- kiállítótérbe a mintegy 150 éves gyönyörű
képpen vallott a kiállításról: „A régi képek bajuszápolási eszköz.
Szabó Ferenc veresegyházi kötődésű tainnen- onnan gyűjteményem adta az ötletet,
ezen belül is a bajusz fényképek. Amikor nárember, ahogy többen is ismerik, ő egy
Varga Kálmán meglátta a fotográfiákat, az világutazó. Megnyitójában elmondta: „Ren-

Veresi bajuszok

MÚLTIDÉZŐ

SZABÓNÉ VANK ERZSÉBET GYŰJTEMÉNYÉBŐL

Fotó: Veréb

Szabóné Vank Erzsébet, Szabó Ferenc és
Dr. Varga Kálmán

geteg kiállítás volt már az idők folyamán
népviseletből, tárgyakból, de bajusz történeti az kevésbé. Pedig a bajusz is egy viselet. Valamikor dédapáink korában az egész
közösségnek, a férfiak legtöbbjének volt bajusza. Mikor végignéztem jelen kiállítás
anyagát, rábukkantam egy fényképre, a
számomra a legfontosabbra, a nagyapáméra. Ő a II. világháború előtt volt fiatal, és az
akkori bajuszdivatot követte, melyet egészen
haláláig megtartott. Abban a korszakban,
amikor a bajuszviselet nem volt ildomos. Ha
jól belegondolok, volt kitől örökölnöm a
lázadásomat!”
A kiállítás megtekinthető 2017. május
23-ig. Veresegyház, Fő út 95. szám alatt.
VERÉB JÓZSEF

ARANY
200
ARANY-EST A KÖNYVTÁRBAN
Arany János, a magyar irodalom legnagyobb epikus költője, 1817.
március 2-án látta meg a napvilágot, Nagyszalontán. Születésének
bicentenáriuma alkalmából a 2017-es esztendőt a Magyar Tudományos Akadémia és a szülőváros Arany-évnek nyilvánította. Az ünnepi évben minden irodalombarát figyelme Arany Jánosra szegeződik, megemlékezések sora követi egymást.

Ezen ünnepségsorozathoz csatlakozik a Kölcsey Ferenc Városi
Könyvtár is egy – Dr. Németh Imre által megálmodott – nagyszabású
versmondó, illetve versfelolvasó esttel, amelyre 2017. június 23-án,
17 órai kezdettel kerül sor, s amelyre városunk apraját-nagyát örömmel hívjuk, várjuk.
Kővári Krisztina és Gazsó Valéria 1963. május 1-jén,
a sportpályán (mai Sport utca).

KEDDEN JÓ A MEDVE KEDVE
Május 2-án medvebrummogásra ébredt az ország, legalább is
azon része, akik a Petőfi Rádió Talpra Magyar című műsorát
hallgatják a reggeli órákban. Egész napos szakmai nap keretében Veresegyházzal, azon belül a Medveotthonnal ismerkedett a több mint 1 000 000 hallgató az ország területén.
Kuli Bálint és Szilágyi István válaszolt a három műsorvezető és
az sms-ezők kérdéseire. A vidám hangulatú csevegés közepette Kardos Horváth Janó (a Kaukázus zenekar frontembere)
zenei kreativitásának köszönhetően megszületett az állatokat
tisztelő és védelmező MEDVEOTTHON DAL!
„Egy medve nem csinál nyarat, de a medveotthonban mindig
süt a nap ... sok medvének sok a talpa...”
(A következőkben visszatérünk a DAL utóéletére.)
BL.
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A program keretében – korhatár nélkül – mindenkit örömmel látunk a városi könyvtár
kézikönyvtárába, aki kedvet érez egy, számára kedves Arany János vers, vagy versrészlet elmondásához, felolvasásához, 5-6 perces időkeretben. Ha valaki nem szeretne
szerepelni, de szeretné meghallgatni kedvenc költeményét az est során, az is jelentkezhet, a szervezők mindent elkövetnek, hogy a választott mű elhangozhassék (természetesen az ajánló nevével együtt). Ha az időkeretbe belefér, az elhangzást
követően az előadó megoszthatja saját gondolatait a versről, Arany Jánosról, a költészetről.
Ha valakinek a kezdési időpont korai, akkor is jelentkezzen és jöjjön el bátran, hiszen
az est folyamán szinte bármikor bekapcsolódhat a programba.
A rendezvény gördülékeny lebonyolításához azt kérjük, hogy a jelentkezők elektronikus levélben küldjék el a választott vers címét, illetve érkezésük időpontját a
következő e-mail címek egyikére:
• drnemeth.imre@gmail.com • konyvtar.igazgato@veresegyhaz.hu
Akinek az elektronikus levelezés gondot okoz, az jelentkezhet a 20 280 2335-ös telefonon is, Berze Lajos könyvtárigazgatónál.
De nem csak az előadók, hanem a közönség aktív és nagyszámú részvételére is számítunk, így azokat is idevárjuk, akik a költészet szerelmesei, de a szerepléshez kevesebb
kedvet éreznek.

2017. május

Közélet
ARCOK A VÁROSBÓL

Minden erőmmel és tehetségemmel

DR. KÓSA TÜNDE szemész szakorvos
„Az életem kalandosnak tűnik, de én
egyedül nem vágtam volna bele az ismeretlenbe. A férjemmel ketten, együtt, csak
így lehetett. Egymást támogatva, segítve.”
DR. KÓSA TÜNDE

Dr. Kósa Tünde erdélyi származású, iskolai éveit a magyar határhoz közeli
Szatmárnémetiben töltötte, majd érettségit követően 1987-ben felvételizett a Marosvásárhelyi Orvosi és Gyógyszerészeti Egyetemre.
Szülei példáját követve már gyermekként is orvos akart lenni.
A legtöbbet akart adni, gyógyítani, életet menteni. Életének nagy
magánrendeléssel is
sorsfordulójává vált az egyetem, évtizedek múltán is jó szívvel
foglalkozik. Nem legondol vissza a helyre, ahová oly sok emlék köti. „Már jártam az
terhelő ez így egyszerre?
egyetemre, ültem az előadóteremben és még minA két fiam már ködig nem hittem el, hogy engem ide felzépiskolás, a kicsi
vettek. Ez annyira leírhatatlan
lány nyolcéves. A férélmény volt! Ha behunyom
jem is orvos, szaka szemem még a mai namailag ő is elfoglalt.
pig is magam előtt láSokkal többet kellene a
tom az épületegyüttest,
családdal, egymással lenmindazt, amit átéltem.
Fotó: Veréb
nünk. Sajnos a boldoguláshoz,
A természet közelségét, a
a megélhetéshez sokat kell dolgozsemmi mással össze nem hani. Vannak olyan napok, amikor nagyon
sonlítható érzést, ami eltölti az
embert. Ha kilépek az egyetem impozáns falai közül, egy csodálatos parkban találom leterhelő a munka, időben megfelelni minmagam. Tavasszal a kikelet virágai, kora nyáron a napsugár szikrázó fürtjei, ősszel a denkinek és mindenhol.
lehulló falevelek színvarázsa, míg télen a hó, ahogy roppan az ember talpa alatt. Az A magyarországi egészségügyi helyzetről
erdő szinte lelóg az épülethez. Megnyugtató, csodálatos világ ez.” De nem volt minden nagyon megoszlanak a vélemények. Vanilyen derűs, hosszú volt a megtett út, sok tanulással és munkával. Erről beszélget- nak az országban olyan települések ahol
tünk a Misszió Egészségügyi Központ szemész szakorvosával, Kósa Tünde dok- gyakorlatilag nincs is orvos. Vagy éppen
ha van, akkor is nagyon nagy a várakotornővel.
zási idő a szakorvosi rendelésekre. OrMagyar iskolákba járt, mégis román nyel- vem otthagyni az egyetemet. Közben meg- vosként milyennek látja a magyar egészven készült az egyetemi felvételire, miért? ismerkedtem a férjemmel, össze is háza- ségügyet?
Az adott környezetben sok lehetőségem sodtunk. Ötödévesek voltunk amikor mi is Mind a betegek és a dolgozók részéről isnem volt, ezért tanulással, felkészüléssel eljöttünk. Debrecenben folytattuk a tanul- mert a mai helyzet, amit nem lehet optiteltek az éveim. Magyar iskolába az 5. mányainkat. Sajnos erről az időszakról málisnak nevezni. Évtizedek óta hangozSzámú Ipari Líceumba (Kölcsey Ferenc Fő- nincsenek jó emlékeim. Küzdelmes évek tatják, hogy a meglevő állapot tarthatatlan,
gimnázium) jártam, 1985-ben már nagyon voltak, szinte mindent elölről kellett kez- az egészségügyi ellátás össze fog omlani.
szigorodtak itt is a követelmények. Mint deni, hogy a környezetünk elismerjen tu- Hogy mi lesz? Azt én nem tudom! Mi tartja
kiderült, túl sok magyar fiatal került ki az dásban és emberileg egyaránt. Első mun- a helyükön az orvosokat? Elsősorban a hiiskolai rendszerből és nyert felvételt felső- kahelyem Ajkán volt, itt kezdtem el a vatástudat, az egzisztencia, vagy éppen a
nemzeti önérzet, az adott élethelyzetek, a
fokú intézményekbe, ez valahogy rontotta szemészeti kórházi gyakorlatomat is.
körülmények, a család. Megértem azokat
a statisztikai képet. Ezért olyan döntések Miért pont a szemészetre szakosodott?
születtek, ami megnehezítette az életet, Gyermekkoromban édesanyám példáját a- az orvosokat is, akik egy idő után már nem
nem volt más menekülési lehetőség, mint kartam követni, ezért úgy gondoltam a bírják és elmennek, mert nagyon sok a
a tanulás. A hatályos törvények értelmében gyermekgyógyászat az én területem. Tar- munka, nagy a felelősség. Aki pedig lelkiaz orvosi egyetemekre is románul lehetett tott mindez addig, amíg a marosvásárhelyi ismeretesebb, annak még rosszabb. Az én
felvételizni. Egyedül Marosvásárhelyen volt szemészeti klinikán ért élmény hatása alá életem mindig is tele volt küzdelemmel a
még lehetőség magyar nyelven írásbeli nem kerültem. Olyan jó volt ez a benyo- középiskolától kezdve az egyetemen át
felvételit tenni, de ez is bizonytalan volt. más, hogy már akkor elhatároztam, én is mindaddig, amíg ide nem jutottam. Jó,
Minden eshetőségre fel kellett készülni.
szemorvos leszek. A szemészeti szakvizs- hogy az eddig megtett úton ketten voltunk
Egyetemi tanulmányait Erdélyben kezdte gámat a szombathelyi Markusovszky Kór- a férjemmel, mert nagyon nagy teher lett
volna egyedül végigmenni.
és Magyarországon fejezte be. Mi volt en- házban szereztem.
nek az oka?
Mióta dolgozik a Misszió Egészségügyi Dr. Kósa Tünde azon orvosok egyike, akihez a betegei szívesen térnek vissza.
Másodéves hallgató voltam, amikor 1989- Központban?
ben jött a nagy fordulat. Először úgy tűnt, 2000-ben megszületett az első fiam, ezt kö- Kedves személyisége, gondos odafigyelése
hogy milyen jó világ lesz, győz az igazság. vetően Őrbottyánban telepedtünk le. 2004- olyan értéket képvisel, ami sajnos ma MaDe nem így történt. Ekkor a szüleim elha- ben kerültem a veresegyházi klinikára, a gyarországon egyre kevesebb. Pedig ő
csak teszi a dolgát, hivatásszeretetből,
tározták, hogy elhagyják az országot, a nő- szemészeti szakrendelésre.
véremmel együtt áttelepültek Magyaror- A három gyerek mellett a szemészeten kí- emberégből, úgy, ahogy a hippokratészi
VERÉB JÓZSEF
szágra. Én maradtam, mert nem volt szí- vül még háziorvoslással, és szemészeti esküben megfogadta.

2017. május
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Közélet
VERESEGYHÁZI BAPTISTA GYÜLEKEZET

A Spirit Klub
Március 26-a óta újra működik városunkban a Spirit Klub elnevezésű keresztény beszélgetős könnyűzenei közösség,
mely havi rendszerességgel, egy vasárnap délután a Veresegyházi Baptista Gyülekezet imaházában tartja összejöveteleit.
A klub vendégei olyan keresztény zenészek, művészek, a gazdasági élet szereplői,
és más rendkívüli emberek, akiknek életéből tanulhatunk és megismerkedhetünk
azzal, hogy miként élik meg hitüket saját
szakmájukban, közegükben. A klub lehetőséget ad arra, hogy beszélgessünk vendégeinkkel, egymással, és időnként könnyűzenei blokkok is színesítik a programot.
Az első alkalommal vendégeink voltak
többek között Folk Iván zenész és stúdióvezető, Garamszegi Tamás ingatlanos vállalkozó, vagy éppen Prazsák László dalszerző. Ahogy a klub vezetője, Erős Tibor elmondta: „Célunk, hogy a közeljövőben minél több érdekes vendéggel, értékes beszélgetéssel tudjuk gazdagítani városunk közösségi életét, és a programokon keresztül
keresztény értéket is tudjunk közvetíteni.”
A Spirit Klubra minden kedves érdeklődőt szeretettel várunk. Legközelebb május 28-án, amikor találkozhatunk a 14
gyermekes családból származó Kiss Kriszti-

nával, aki korábban egy missziós hajón
utazta be a világot. Ő megtapasztalta Isten
csodáját saját életében is, amikor immunbetegsége ellenére, az orvosokra rácáfolva,
két gyermeke született. Vendégünk lesz
továbbá Michael Kirungi a Mifik Global
Mission-tól, amely szervezet afrikai szegény gyermekek megsegítésén dolgozik.
Az eseményre a belépés díjmentes. A programról további tájékoztatást kaphat a „Szada-Veresegyház Baptista Gyülekezetek”
Facebook oldalon.
***

BAPTISTA GYÜLEKEZET
KÖVETKEZŐ PROGRAMJAI
Május 14. 10.00 • Cantate vasárnapi Istentisztelet – Az esemény elnevezése a 98.
zsoltárból származik mely lefordítva „Énekeljetek az Úrnak új éneket”. Ezen a vasárnapon a zene kerül a középpontba, és egy
különleges szolgálattal készül a Baptista
Gyülekezet énekkara és zenekara. Helyszín: Veresegyházi Baptista Gyülekezet
(Hajnal u. 2).
Május 28. egész nap • Royal Rangers gyereknap – a keresztény cserkész csapat a
városi gyereknapi programok részeként
számos érdekes programmal készül, ahol
az általánostól a középiskolás korosztályig
mindenki próbára teheti tudását, ügyességét és megtudhatja, hogy mit is jelent az
RR28. Helyszín: Veresegyház Fenyves.

ZENEISKOLAI HÍREK
Az áprilisban megrendezett hangszeres
versenyeken szép sikerrel vettek részt
növendékeink:
A II. Országos Oboaduó- és Kamarafesztiválon Dudás Botond (fagott) és
Kalkó Patrik (oboa) növendékeink értek
el „ezüst minősítést”. Tanáraik: Olajos
György és Olajosné Kurucz Orsolya,
utóbbi „tanári különdíjat” kapott.
A „Trombita szól, dob pereg…”, IV. Demecseri Országos Rézfúvós Versenyen
Drozd Balázs, Sajó Attila (bariton) „arany”,
míg Nagy Ágoston (trombita) „ezüst minősítést” kaptak a zsűritől. Valamennyiük tanára Iványi Álmos. (képünkön)
Fotó: Zeneiskola
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Minden sikeresen szereplő növendékünknek és tanáraiknak gratulálunk!
MÁJUSI PROGRAMJAINK:
8-10.Nyílt napok a zeneiskolában
11. 14-18 óráig FELVÉTELI
14. 18 óra, JÓTÉKONYSÁGI TANÁRI
HANGVERSENY (Új időpont!) az
Innovációs Centrum Konferenciatermében. Jegyek a zeneiskola Titkárságán, illetve a szaktanároknál
kaphatók!
17. 18 óra, „Magyar Zeneszerzők” –
hangverseny, az Innovációs Centrum Konferenciatermében
Programjainkon örömmel látjuk Önöket!
Eddigi hozzájárulásaikat köszönjük, egyben kérjük, hogy adójuk 1%-ával is támogassák zeneiskolánk alapítványát!
(Szinkópa Alapítvány 18669615-1-13)
BACSA GABRIELLA IGAZGATÓ HELYETTES

2017. május

Május 28. 16.30 • Májusi Spirit Klub
Június 17. 09.30 • Royal Rangers családi
nap – Gyertek el, és tapasztaljátok meg,
hogy milyen is a Rangers dzsembori. Lesz
közös éneklés, sok játék és finom falatok,
folytassam? Ha érdekel a cserkészet, ez egy
remek alkalom, hogy megismerkedj velünk! Helyszín: Erdőkertesi Ifjúsági Tábor
Június 18. 16.30 • Júniusi Spirit Klub,
keresztény beszélgetős, könnyűzenei közösség, melyre már megerősítette részvételét Szőcs Zoltán, aki 12 év alatt elkészítette az egyszerű fordítású Bibliát. Helyszín: Veresegyházi Baptista Gyülekezet.
Az eseményeinkre a belépés díjmentes.
A programról további tájékoztatást kaphat
a „Szada-Veresegyház Baptista Gyülekezetek” Facebook oldalán.

Fabriczius József
Általános Iskola
színjátszó csoportjai
VERSENYEREDMÉNYEINK
A Magyar Drámapedagógiai Társaság és az illetékes megyei intézmények szervezésében 2017. április
22-én került sor Tökölön, a XXVI.
Weöres Sándor Országos Gyermekszínjátszó Találkozó Pest megyei
fordulójára. A Fabriczius József Általános Iskola Tűztestvérek csoportja „A Furulyafa” című Lázár
Er vin mese összeállításért ezüst
minősítést kapott, továbbá különdíjat a „míves jelmezekért”. A Tűzmadarak csoport „VÁL-SÁG-OK”
című előadása arany minősítést
nyert. A művészeti munkában, ebben az évben 42 tanuló vett részt.
ÁCSNÉ CSÁKI ILDIKÓ
DRÁMAPEDAGÓGUS, RENDEZŐ

Áprilisban történt
Fotó: Monori Roland

Veresi húsvét

Fotó: Lethenyei László

Monori Dominik (bal oldalon)
a nagy sikerű Kincsem c. film
egyik főszereplője

Tavaszi emlékhadjárat

Fotó: Lethenyei László

Fotó: Ruzsovics Dorina

Esti Gimnázium szerenád: tanárok és tanítványok

Rinya-túra iskolai vetélkedő

Hóesés áprilisban
Fotó: Veréb József

Bölcsődei dolgozók köszöntése

Fotó: Lethenyei László

Fotó: Nagy György – Veresegyházi Fotósok (Facebook)

A Civil Kör vendége dr. Szabó László, a nemzetközi kapcsolatok tudományának doktora volt

Fotó: Lethenyei László
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Városlakó
VERESEGYHÁZI KÁBÍTÓSZERÜGYI EGYEZTETŐ FÓRUM (VKEF) HÍREI

Figyeljünk a gyerekeinkre!
A Veresegyházi Kábítószerügyi Egyeztető
Fórum (VKEF) keretében tovább folytatjuk
városunkban a felvilágosító, gondolatébresztő beszélgetéseket, amelyek során örömmel tapasztaltam, hogy a gyerekek
ismeretei jelentősen gazdagabbak e tárgykörben, mint korábban, azaz a szülők is
érzik ennek fontosságát és beszélgetnek a
lurkókkal.
Viszont van egy olyan új tendencia, ami
elgondolkodtató. A korábbiakhoz képest
megdöbbentően, egy-egyről hat-nyolcra
nőtt azon esetek száma, amikor interneten
próbáltak ismerkedni, képeket kicsalni 1012 éves lányoktól. A gyerekek elmondása
alapján több olyan eset is történt, amikor
követték, vagy leszólították őket, főleg az
iskolák körül. Ami pozitívum ebben az
egyébként döbbenetes témában az, hogy a
gyerekek jól reagáltak, beszaladtak egy
boltba, vagy hangosan kiabálva elfutottak.
A drognál is fontosabbnak tartom azt,
hogy az ilyen helyzetre felkészítsük a gyerekeinket. A gyerekek alapvetően nagyobb
bizalommal vannak az idegenek irányába,
és ezt használják ki azok, akik erre építenek. Ezt a bizalmat kell picit visszafogni a
gyerekben, de ügyelve arra, hogy ne alakít-

sunk ki felesleges, túlzott félelmet bennük.
Megoldás lehet egy jelszó megbeszélése a
gyerekkel, azaz ha nem a szülő megy érte,
akkor egy megbeszélt szó alapján tudja,
hogy valóban a szülei küldték azt, aki felajánlotta, hogy hazaviszi. Persze a legegyszerűbb az, ha ismerős, barát, osztálytárs
szülei segítenek, hiszen őket ismeri a gyerek, van irántuk bizalom. Manapság szinte
minden gyereknek van telefonja, így telefonon is meg lehet beszélni a gyerekkel,
hogy ki és mikor megy érte. Amennyiben
valaki követi a gyerkőcöt, akkor be kell
mennie egy boltba, vagy vissza az iskolába
és ott elmondani mi történt.
Azt is látjuk, hogy az internet veszélyeivel sajnos a szülők sincsenek teljesen
tisztában. Ezért nagyon fontos, hogy a szülők is több ismerettel rendelkezzenek, és a
gyerekek 14-15 éves koráig működjön szülői kontroll a netezés során. Alkalmazzanak szűrőprogramokat, állítsák a közösségi
oldalak biztonsági szintjét magasra, azért,
hogy elkerüljék azt, hogy bárki teljesen ismeretlenül megtalálja a gyerekeket. Nagyon fontos megbeszélni azt is a gyerekkel,
hogy ha ismeretlen személy kezd el
barátkozni vele, arról beszéljen a szülők-

kel. De ami a legfontosabb, hogy meg kell
értetni a gyerekkel, hogy ha hülyeséget
csinál, és elküld magáról „olyan” képet,
akkor is kérhet segítséget a szüleitől. Sok
esetben az idegen azzal zsarolja a gyerekeket, hogy elküldi a szülőknek, vagy a
barátainak az addigi levelezést, vagy a
képeket felteszi a netre. Fel kell készíteni a
gyerekeket arra, hogy ilyen helyzetben
azonnal el kell mondani a szülőknek a
történteket, és feljelentést kell tenni. Persze a legfontosabb mindig az, hogy nem
szabad küldeni ilyen képet senkinek, legalábbis ebben a korban.
Az esetek száma azért nem olyan, hogy
mindenkinek pánikba kellene esnie, de a
probléma, mint látható, jelen van városunkban is, és ilyenkor még fontosabb az,
hogy figyeljünk egymásra, figyeljünk a gyerekekre, és ha valamelyikük segítséget kér,
akkor ne forduljunk el. Közös érdek hogy
megvédjük a gyermekeinket, és az is, hogy
biztonságos legyen városunk éjjel és nappal is.
Törekszünk arra, hogy ezekben a témákban is, de minden egyéb, a fiatalokat érintő
problémakörben segítsünk, ezért rengeteg
hasznos információt osztunk meg folyamatosan a https://www.facebook.com/vereskef/
oldalon, lehetőleg összegyűjtve a veszélyeket és azok elhárításának lehetőségeit is.
VARGA PÉTER

EGY KIS PÉNZÜGY...

Miből lesz a nyugdíjam? (1. rész)
Időről időre felmerülő és sokunkat foglalkoztató téma, hogy miből lesz nyugdíjunk. Először is néhány szóban szeretném vázolni, hogyan is áll össze a nyugdíjrendszer, és mire lehetünk jogosultak.
A hazai nyugdíjrendszer felosztó-kirovó
elven működik, mely rendszer gyökerei
1928-ra nyúlnak vissza. Ekkoriban a férfiaknál a várható élettartam 47 év, a nőknél
50 év, a nyugdíjkorhatár pedig 65 év volt.
A nyugdíjrendszer ekkor még tőkével fedezett volt. A háború után viszont a tőkefedezet fenntarthatatlansága miatt bevezették a felosztó-kirovó rendszert, amelynek leegyszerűsítve az a lényege, hogy a
ma aktív korú dolgozók által befizetett
nyugdíjjárulékok fedezik az idősek – inaktívak – nyugdíját. Vagyis nem arról van
szó, hogy az általam befizetett járulék
nekem gyűlne egy állami számlán, hanem
arról van szó, hogy ebből fizetik ki a jelenlegi nyugdíjakat. Ez sajnos több okból
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kifolyólag is problémás. Például azért,
mert egyre kevesebb azok száma, akik
fizetnek ebbe a rendszerbe, viszont az átlagéletkor folyamatosan növekszik. A KSH
2015-ös adatai alapján a születéskori várható élettartam 2015-ben a férfiak esetében 72,09 év, míg a nőknél 78,61 év volt.
Ma Magyarországon a 2016-os statisztikai
adatok alapján hozzávetőleg 2 millió öregségi nyugdíjas van, és ezek közül cirka 72
ezren kapnak 50 ezer forint alatti nyugdíjat. Az öregségi nyugdíjminimum pedig
2008 óta változatlanul 28 500 Ft, mely
alapja pl. a kismamák részére járó számos
ellátásnak, így a GYES-nek is.
Öregedő társadalom lévén, ezen kívül
problémát jelent, hogy túlságosan kevés
gyermek születik.
Fontos tehát látni azt, hogy nagymértékben meghatározza a várható nyugdíjunk
összegét az utánunk következő generáció
is, de természetesen számít az is, hogy mi-

2017. május

lyen bejelentett bér után fizetjük az adót.
A nyugdíj kiszámítása bonyolult, több
lépcsőben meghatározott műveletek szerint történik. És ha már nyugdíjszámítás,
akkor szeretnék eloszlatni egy tévhitet.
Sokan azt gondolják, hogy a nyugdíjat az
utolsó 5 évi átlagbérünk alapján számolják, de ez nem így van.
A valóság úgy néz ki, előbb megállapítják, hogy átlagosan mekkora összegre voltunk bejelentve életünk aktív, munkás részében, majd ezt arányosítják a ténylegesen ledolgozott évek számával. Az átlagbérszámítás alapja a szolgálati idő, ami
1988. január 1-jétől a nyugdíjba vonulásunk
pillanatáig tart. A különböző évek juttatásait valorizációs szorzók segítségével egy
szintre hozzák, nettósítják és átlagot vonnak belőle, majd összevetik a jogosultsági
idővel, vagyis azzal az idővel, amikor ténylegesen járulékot fizettünk, fizettek utánunk. Nem túl egyszerű, ugye? (Folytatjuk)
BORSOS KLAUDIA PÉNZÜGYI SZAKEMBER
06 70 9488 441
WWW.PENZUGYIPATRONUS.HU

Kultúra
Váci Mihály Művelődési Ház • A VERESEGYHÁZI FÚVÓSZENEKAR koncertje

Interjú Szellinger Tamás karnaggyal
A Veresegyházi Fúvószenekar 1999-ben a
Lisznyay Szabó Gábor Zeneiskola tanáraiból és növendékeiből Balogh Ferenc fuvolaművész vezetésével alakult. Azóta sem
telhet el Veresegyházon ünnep vagy kiemelt rendezvény a zenekar fellépése nélkül. Jó őket látni és hallani! Legutóbb 2017.
április 2-án a Váci Mihály Művelődési Ház

színháztermében adtak koncertet. Jelenlegi vezetőjükkel Szellinger Tamás harsonatanár és kamaraművésszel az előadást
követően beszélgettünk.
Úgy tudom, hogy főállásban a Pénzügyőr Zenekarban dolgozol. Miképpen tudod összeegyeztetni a zenei elfoglaltságaidat?

Fotó: Veréb

Nem könnyű, mert nemcsak a Nemzeti Adóés Vámhivatal zenekarának vagyok a tagja,
hanem nyolc éve a Várpalotai Bányász Fúvószenekar karnagyaként is dolgozom. Továbbá
2014-től elvállaltam a Veresegyházi Fúvószenekar vezetését is. Minden a szervezés, és a
tolerancia kérdése. Mennyire tudunk az
együttesekben együtt dolgozni, hogyan tudunk egymásnak segíteni!
A mostani koncert igazi zenei csemege. Különlegességét az is adta, hogy több karnagy
vezényletével, továbbá egy szóló énekes
közreműködésével zajlott a műsor. Hogyan
került a szólista a programba?
A hölgy Walter Bianka a zeneiskola magánének szakos növendéke. Arra gondoltunk,
miért ne engednénk teret egy fiatal tehetségnek. A feleségem, aki az iskolában szolfézstanár már korábban is hallotta énekelni,
ezért javasolta. Végeredményben jól alakult a
produkció.
Köszönöm a beszélgetést, további sok sikert
kívánunk a munkátokhoz!
VERÉB JÓZSEF

Szentlélek-templom: ELLA ISTVÁN orgonaművész hangversenye

A reformáció zenéje
Ella István orgonaművész a korábbi évek során, – a
lehetőségek szabta keretek mellett – a város református
templomában orgonált. Az élet nem állt meg, így a
város is gazdagabb lett egy új épülettel, és ezen belül
egy csodálatos orgonával. Most itt a Szentlélek-templomban csendült fel az orgonaszó, egy zenei utazás Johann Sebastian Bach, Felix Mendelssohn, Max Reger

és Liszt Ferenc műveiből. A művész négy egyházi
énekkel is készült, Martin Luther és egy XVI. században élt német zeneszerző szerzeményeiből. Így a reformáció 500. évfordulója kapcsán elhangzott művek
mellett közös énekléssel zárult a hangverseny. A 46.
zsoltár alapján: „Isten a menedékünk és erőnk, nagyszerű támaszunk a szorongattatásban. Ezért nem aggódunk, ha remeg is a föld, ha a hegyek a tengerbe
omlanak.”
VERÉB JÓZSEF

FABRICZIUS JÓZSEF ÁLTALÁNOS ISKOLA: A XXIII. DUNAKANYAR NÉPMŰVÉSZETI VERSENYEN voltunk

„Tiszta forrásból”
Több évtizedes hagyománya van a veresegyházi iskolában a népdaltanulásnak. A háziversenyt követően az idei tanévben is a Sződligeti
Gárdonyi Géza Általános Iskolában megrendezett versenyen korcsoportonkénti szakmai zsűri előtt egy időben, több helyszínen mérettettek meg az iskola legjobbjai. Kovács Katalin, Templom Erika, Huszainé
Kolozs Zsuzsanna és Bodáné Gyuricza Judit énektanárnők méltán
büszkék tanítványaikra. A 27 tanuló szóló, kis- és nagycsoportos formációkban adta elő gyönyörű népdalcsokrait. Versenyeredményük: 1
bronz, 5 ezüst, 1 arany és 2 kiemelt arany minősítés. Kiemelt aranyat kapott a 2.a osztályos „Százszorszép Énekcsoport”, valamint a 4.a osztály
10 fős „Tátika Énekcsoport”-ja. A zsűrik tagjainak a versenyt kiíró iskola
hagyománytisztelő módon ez évben is elismert neves szakembereket,
művésztanárokat, előadóművészeket kért fel. Így többek közt: Budai
Ilonát, Navratil Andreát, Tumbász Anitát vagy éppen Havay Viktoriát.
Navratil Andrea Magyar Művészeti Díjas népdalénekes, tanár, az
általa vezetett 5-6. osztályos szóló- és kiscsoportos énekversenyt
követően a következőképpen értékelte az eseményt: „Ha Kodály
Zoltán itt lehetett volna köztünk, bizonyára nagyon örülne a sok szép

énekhangnak. Arra bátorítok mindenkit, hallgassatok minél több eredeti népzenei gyűjtést. Mert csakis a „tiszta forrásból” származó, és
nem a feldolgozott, továbbgondolt zenei anyagból lehet megismerni
mélységében a magyar népzene szépségeit. Sajnos az ember elhamisodik a feldolgozások során, mert önkéntelenül afelé megy, amit
éppen hall a rádióból vagy az internetes megosztókon. Végeredményben öröm volt számomra ez a mai nap, nagyon szép délelőttünk volt,
öröm volt rátok nézni!”
VERÉB JÓZSEF
Fotó: Veréb
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Kultúra
A magyar költészet napján • HORVÁTH LAJOS verseskötetének bemutatója

Fehér ingben
1969-ben Novák Lászlóné pedagógus egy
alkalommal a következőképpen írt Horváth
Lajos költészetéről: „Pesszimista vagy optimista költővel van dolgunk? Kik az optimista
szó alatt a mindent rózsaszínben látó, befogott fülű és eltakart szemű korlátoltságot
értik, azok joggal eshetnek kétségbe e versek
hallatán.”
A Fehér ingben című kötet: dokumentum.
Ahogy az előszóban Horváth Ferenc kifejti:
„Horváth Lajosról tudják valódi ismerői, hogy
legbelső világát megvédi és megőrzi: amit
igaznak érez, csupán az élteti; az álnokság,
hamisság harcokra készteti... Új könyve dokumentum, egyszerre múlt s jelen; az idő nem
fogott a régi verseken, s köztük új költemények
jelzik egymás után: biztosan ül a költő ma is
Pegazusán.”
Horváth Lajos költészetét végigkísérte az
'50-es évek elsötétülése, az utána következő
valóság, és a jelen ellentmondásossága.

A költő mélyértelmű, a múlt, a jelen és a
jövő feletti poézise nem mindig aratott osztatlan sikert. Talán nincs is a világon még egy
költő, aki több évtizedes kihagyás után, –
melynek oka a hatalom általi meg nem értés,
– egy újabb verseskötettel jelentkezett volna.
2017-ben a Tarsoly Kiadó gondozásában
megjelent Fehér ingben című kiadvány a
költő összegyűjtött verseit tartalmazza. Korábban ezek a versek csak folyóiratokban,
újságokban voltak olvashatóak. A kötet különlegességét
az adja, hogy a költemények
Fotó:
Veréb
egy könyvbe foglalva végleg egymásra találtak, közben az idő viharában aktualitásukból
mit sem veszítettek. Horváth Lajos egyik legszebb verse a Térgörbület, egy szerelmes
vallomás az asszonynak, az életnek. A kötet
lapozgatása közben az Istenes versek között
ráismerhetünk a Templomszentelés című
versben Veresegyház mai életére, a templomépítés időszakára.
Farkas Zsolt magyar-történelem szakos tanár Horváth Lajosról az est folyamán a következőket mondta: „A most bemutatott ver-

Fotó: Veréb

seskötetben
kemény, néha nagyon sötét tónusú versekkel
fogalmazta meg a költő az aggodalmát a
hazáért, a jövőért. De mi, akik személyesen
ismerjük, tudjuk, hogy Lajos bátyánknak van
humorérzéke, még mindig ott van benne az a
fiatalember, aki ugyanaz immár 60 éve.”
A kötet borítóterve és illusztrációi IlésMuszka Rudolf szobrászművész munkái. A
kiadványt szerkesztette: Rádi János. A bemutatón közreműködtek: Elekesné Bellai Klára,
Horváth Ferenc, Farkas Zsolt és tanítványai.
A szerzőtől a könyv korlátozott példányban
megvásárolható.
VERÉB JÓZSEF

KÖLCSEY FERENC VÁROSI KÖNYVTÁR
NAGYNÉ VOGL
MAGDOLNA ELŐADÁSA

Ejh, döntsd a tőkét,
ne siránkozz

ANTALFFY PÉTER TÖRTÉNÉSZ ELŐADÁSA

A kelták kincsei

– József Attila élete
és költészete

Berze Lajos a Városi Könyvtár
igazgatója azon töprengett,
vajon hogyan tudja majd az
előadásra érkezőket leültetni.
A vendégek csak jöttek és jöttek, egészen a folyosóig székekkel teli kézikönyvtárba.
Antalffy Péter történész a
tőle már megszokott könnyed
stílusban egy vaskori nép, a
kelták rejtélyeibe avatta be a
hallgatóságát.
Hol és mikor éltek a kelták? Mivel foglalkoztak? Kik is ők
valójában? Barbárok, hódítók? Vagy csak egyszerűen egy népcsoport, akik életteret kerestek. Most is itt élnek közöttünk? Mit
tanúsítanak a megmaradt régészeti leletek? A tárgyi kultúrájuk
mit bizonyít? Megannyi kérdés egy titokzatos világról, az akkor
élt emberekről, hagyományaikról, szokásaikról.
Antalffy Péter előadása magával ragadta a hallgatóságot.
Érdekfeszítően izgalmas időutazásban volt részünk. Bejártuk
az ókortól a kelta törzsek világán át Európát, a mítoszok és a
cáfolatok útján napjainkig. Az előadás végén azt is megtudtuk,
hogy miért akartak a kelta nők mindenáron Lutéciába (Párizsba) menni. Mi másért? Vásárolni, mert Párizs már akkor is
Párizs volt.
VERÉB JÓZSEF
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Ki ne ismerné a magyar költészet egyik legkiemelkedőbb alakját,
József Attilát? Bátran mondhatjuk: talán nincs is olyan ember, aki
ne emlékezne a költőre legalábbis az iskolai tanulmányaiból. Nagyné Vogl Magdolna előadása az emberről, a költőről szólt, születésétől kezdve fiatalon bekövetkezett tragikus haláláig. Olyan
részletgazdagsággal ismertük meg József Attila életének titkait,
ami eddig ilyen formában kevésbé volt a nagyközönség előtt köztudott. Az előadó és a volt tanítványai – Bíró Erzsébet, Kiss László
és Vankó István – költemények egész sorával színesítették az
előadást. Egymást követték a szavalatok. „Valami forró, nyári éjszakán gyárfüst ölel át lomha földszagot. S a legnagyobb lélek szökkent belém: „Az ucca és a föld fia vagyok.” József Attilát szegény
munkásszármazása és hányatott sorsa ellenére a mai napig is a
magyar költészet egyik legnagyobbjaként, a világirodalom legjobbjai között emlegetik. Hogy mi tette naggyá? Lánglelkűsége? Vagy
talán örök lázadása? Mindenesetre egy biztos: a szegénység, a hányatott sors, a reménytelen szerelem, a megnemértés, a kitaszítottság érzete, a magány, mind közrejátszhatott irodalmi vénájának
kialakulásában. Olyan költő volt, aki „nem középiskolás fokon”
tanítani akart, egyetemi katedrára készült. „De nem lettem, mert
Szegeden eltanácsolt az egyetem fura ura” – írta a Születésnapomra
című versében. Ezen az estén, a magyar költészet napján József
Attilát ünnepeltük, a megemlékezés szavaival, és költeményeinek
soraival.
VERÉB JÓZSEF
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Kultúra
UDVARHÁZ GALÉRIA • MAMÜ Társaság csoportos kiállítása
„A MAMÜ-nek magyarországi, Erdélyből
áttelepült, vagy ma is itt élő művészek, sőt
akár Nyugat-Európában élő magyar vagy
más nemzetiségű tagjai is vannak. Tehát egy
összetételében rendkívül szerteágazó Társaságról van szó.”
FÁNDLY EDIT MŰVÉSZETTÖRTÉNÉSZ

Utolsó réteg II.
Második alkalommal találkoztunk az Udvarház Galériában a MAMŰ – Maszülető Művek,
az 1980-as évekig Erdélyben Marosvásárhelyi
Műhely – nevet viselő művészeti csoportosulás
„papíralapú” grafikai kiállításával. A 2015-ben
Veresegyházon megrendezett tárlatuk az
„Utolsó réteg” címet viselte, amin megtalálhatóak voltak a klasszikus ceruza, toll, tus és
pasztell rajzokon kívül a digitális világ termékei, a nyomtatások. Láthattunk továbbá különböző rézkarc, linómetszet és szitanyomat
technikával készült munkákat, vagy papírgyurmából formázott térplasztikai alkotásokat.
Miben különbözik a mostani 2017-es kiállítás a korábbitól? Anyagában és technikai
megoldásaiban nem, de egyébként mindenben
más, attitűd jellegű. A képzőművészeti elgondolások mellett megjelentek a média alkotói
területeinek művészi megnyilvánulásai is.
A kiállításmegnyitó bevezető zenei installációja egy „papíralapú hangzörejekre” komponált futurisztikus mű volt, Peták Dénes
egyedi alkotói közreműködésével. Papíralapú
talált zörejek, hangok – szkennerek, nyomtatók, nyomdai gépek hangjainak – különleges
sorozata az alkotó direkt módon történő támogatásával. Vajon mit akart ezzel kifejezni?

Fotó: Veréb

Nagy Zopán költő
Fotó: Veréb

Zene – Peták Dénes

Korábban még a múlt században a Beatles
együttes kísérletezett hasonló módon. Ott
olyan hangeffektussal is lehetett találkozni,
mint például az ólomöntés által keltett sistergés, vagy az akkor divatos magnetofonszalagon tárolt zenei anyag és beszéd visszafordított
lejátszása. Ezzel olyan hangzásvilágot értek el,
ami akkor rendkívül újnak hatott.

A kiállítást Nagy Zopán költő, fotográfus nyitotta meg, aki munkáival rendszeres résztvevője a Társaság és más műhelyek tárlatainak.
Bevezetője a hallgatóságtól nagy figyelmet
igényelt, mert mint elmondta: „Jelek, fiktív
leletek. Neo-hargikus, klasszikus, konceptuális,
autonóm átfedések. Mindez a feltárások és
fiktív jelek jelenségének idejében. Utolsó előtti,
előtti, előtti, előtti rétegek. Talán ez a cím lenne
találóbb az alkotók műveinek összetett, sokrétegű kiállításához. A jelen kiállítókról kivétel
nélkül elmondható, hogy mindannyian több
műfajban, több gondolati síkon tevékenykednek. Különféle technikákat is alkalmaznak,
kísérletező szemlélettel alkotnak. A szakmai
tudás és a filozófiai játékosság kombinálása is
több esetben tetten érhető.”
A kiállítás megtekinthető: május 13-ig. Csak
ajánlani tudom minden érdeklődőnek, mert
egy különleges, a megszokott képzőművészeti
elgondolásoktól eltérő tárlatnak lehetünk a
szemlélői.
VERÉB JÓZSEF

MAGYAR NÉPI IPARMŰVÉSZETI MÚZEUM – A Veresegyházi Szövőkör kiállítása

A hagyomány szolgálata
Veresegyházon 1983-tól működik egy szakkör, a Veresegyházi Szövőkör. Hetente egy alkalommal az Innovációs Centrum műhelyében összejönnek az asszonyok és a tanulni
vágyó lányok. Szőnyegeket, fali szőtteseket
készítenek, közben beszélgetnek, pletykálkodnak csak úgy női módra, barátságból,
szeretetből. Szeretnek ide járni, van, aki már
évek, évtizedek óta tagja a műhelynek. Az
elkészült munkáikból az ország több városában is állítottak már ki. Legutóbb 2017 tavaszán a Népi Mesterségek Pest Megyei Egyesületének szervezésében Budapesten, a Magyar Népi Iparművészeti Múzeumban volt
egy csoportos kiállításuk..
Amikor beléptem a kiállítóterembe már
első pillanatban feltűnt a népi mesterségek, a
kiállított alkotások sokszínűsége. Iparművészeti munkák: hímzések, népviseletek, faragások, fazekas és nemezmunkák, köztük a
veresegyházi asszonyok szemet gyönyörködtető szőnyegei.
A veresegyházi alkotókkal egy csendes délutánon a Szövőkor műhelyében beszélget-

Fotó: Veréb

Czene Lászlóné, Galambos Gáborné, Pirók
Irén és Lukács Erika

tünk. Elmondásuk szerint szőtteseikkel rendszeresen részt vesznek az Egyesület kiállításain. A mostani tárlat anyagához a kiállítás
tematikájához kapcsolódó népi technikával
készült szőnyegeikből válogattak. Így került
bemutatásra többek közt Galambos Gáborné
(Ilonka) szőnyege, egy 140×215 cm-es tiszta
gyapjú anyagból szőtt székelyföldi asztalfedeles szőnyeg. Hagyománytisztelő módon
két részből állította össze a szőnyeget, úgy,
hogy a kész terméken már nem lehet látni az
összeillesztést. Ilonkának a szőnyeg elkészítése mindössze két évet vett igénybe. Méreteiben hasonló népi szőtteseket készítettek a
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„Szemet gyönyörködtető élmény a finom
részletekben rejtőző csoda, a szépségre való
rácsodálkozás öröme várja a látogatót.”
PÖLÖS ANDREA MUZEOLÓGUS
többiek is, személyenként 1-3 munkát vittek
a kiállításra. Lukács Erika az eltelt évtizedek
során a gobelinszövésben olyan szintre jutott,
amit csak egyféle módon, a kárpitművészet
csúcsaként lehet minősíteni. Portréijaival
több esetben külföldi kiállításokon is szerepelt. A mostani kiállításra rendkívül szép,
színárnyalatokban gazdag, csíkos szőnyeggel
készült. Czene Lászlóné szőnyegei méltán
kerültek a kiállítás anyagába, méretük, színük
és hagyománytisztelő kialakításuk miatt.
Sárospataki Éva most sem tagadta meg önmagát. Kreatív módon saját gyűjtésű máramarosi motívumok alapján készítette el a
szőnyegét. Pirók Irén munkája már önmagában is egy különlegesség, egy nomád szőnyegnek az utánérzése. Ahogy ő mondta: „A
mintázat egy nomád anatóliai, illetve török
területről való motívumkincs, amit én a saját
kedvemre variáltam meg.”
VERÉB JÓZSEF
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VERES 1 SZÍNHÁZ: A Békéscsabai Jókai Színház vendégjátéka

Mezítláb a parkban
A szorosra kötött nyakkendő egy idő után roppant kellemetlenné
válhat, fojtogat, fullaszt, ellenállásra ösztökél. Minden bizonnyal
igaza volt Neil Simon: Mezítláb a parkban című vígjáték rendezőjének Tege Antal színművésznek, amikor egy alkalommal, a
darabbal kapcsolatban a következőt mondta: „néha lazítani kell a
nyakkendőn.” Miről is szól a '60-as évek Amerikájában játszódó
háromfelvonásos? Rólunk, emberekről, saját botlásainkról, olykor
már túlzásba vitt ostobaságainkról. Vagy talán a mindent elsöprő
szerelemről, annak szükségességéről? Neil Simon nemhiába vált
világhírűvé, a most bemutatott darabjában is a bravúros módon
elhelyezett lényeg a gyöngyszem, a könnyed, hétköznapi történetbe ágyazva van jelen. Egy frissen házasodott fiatal pár csordultig telve szerelemben önálló otthonra lel. És mégis a közös éle-

Fotó: Veréb

Czitor Attila, Fehér Tímea, Katkó Ferenc, Gubik Petra

„Azt gondolom, hogy néha lazítani kell a nyakkendőn, néha
lehet őrült dolgokat csinálni. Ne az határozza meg az ember
életét, hogy mit írnak elő a társadalmi konvenciók.”
TEGE ANTAL RENDEZŐ
tük röpke pár napja alatt mindaz, amit nemrég még boldogságnak
hittek mennyire törékennyé válhat. Nem kell hozzá más, csak egy
csipetnyi lobbanékonyság és már meg is történik a baj. A könnyen
kimondott válás szörnye. Mindez miért? Mert az asszonyka
vidámkodik. Az ifjú férj pedig szorosra kötött nyakkendőben
megpróbál az ügyvédi hivatásának élni. Vagy talán az igazi ok: a
fölöttük lakó laza úriember varázsa, a kedves mama magánya?
A Békéscsabai Jókai Színház előadásában Gubik Petra (Corie)
és Czitor Attila (Paul) személyesítette meg a fiatal párt. Elmondhatjuk, kitűnő alakításban, meggyőzően olyannyira, hogy többen
is a nézők közül saját életük árnyoldalát vélték felfedni. Nincs is
megrázóbb, mint amikor az ember a hibáival szembesül, léptennyomon, három felvonáson át. Annyira valóságos volt mindez,
mintha a történet napjaink Magyarországát idézné. Az ötemeletes,
lift nélküli ház valahol a „nyolckerben”, a pici lakás, a hideg radiátor, a beázó tetőről nem is beszélve. A legkritikusabb pillanatban
ismét jön a mama (Fehér Tímea): „Corie! Légy szíves hallgass meg.
Tökéletesen meg tudok magyarázni mindent...„
A darab komikumának csúcspontja a nyomulós Viktor (Katkó
Ferenc), aki ha kell, ha nem, mint szomszéd jogot formál a
hálószoba ablakára. Ki érti ezt? Mindenki, aki megnézte ezt a
humorral átitatott, bár olykor szívfájdítóan szomorkás darabot,
és mindennek ellenére mégis jól szórakozott.
VERÉB JÓZSEF

FIATAL FORRÁS SZÍNTÁRSULAT: Óz, a nagy varázsló – mesejáték

Smaragdváros kapujában

„Hunyd be a szemed, üsd össze a sarkadat háromszor, és
mondogasd magadban: mindenütt jó, de legjobb otthon!”

A Fiatal Forrás Színtársulat feldolgozásában április 28-án a Váci
Mihály Művelődési Házban került bemutatásra az Óz, a nagy
varázsló című zenés mesejáték. A kétfelvonásos darabot a társuat újragondolva adta elő. A premierre a jegyek már hetekkel
előre elfogytak. Az előadáson a leghálásabb közönség, a Fabriczius József Általános Iskola alsó tagozatosai, de másnap már a
felnőttek is végigélhették gyermekkoruk egyik legszebb meséjének színpadi változatát.
Dorkát (Erdős Lili), a kansasi lányt és kutyusát, Totót (Tóth Ákos)
hatalmas tornádó ragadja el. Egy csodás, ismeretlen helyen, Manóföldön ébrednek, ahol a manók ujjongva fogadják őket. Az északi
boszorkány (Meskó Kinga) megajándékozza Dorkát, amiért a
kislány végre megszabadította őket a gonosz nyugati boszorkány
(Szabó Krisztina) varázslatától. Egy idő után a kislány szeretne Totóval hazajutni a családjához. Útjuk során találkoznak a Madárijesztővel (Csombor Renáta), a Bádogemberrel (Bene Dávid) és az
Oroszlánnal (Gárdos Péter). A Madárijesztő egy kis észre, a Bádogember szívre, az Oroszlán pedig bátorságra vágyik. Dorka és új barátai együtt mennek tovább a sárga köves úton, hogy eljussanak
Smaragdvárosba, és megkeressék a hatalmas Ózt, (Illés Zoltán) a
nagy varázslót, azt remélve, ő majd segíteni fog rajtuk, és teljesíti
kívánságaikat. Az út során fantasztikus kalandokba csöppennek,
ám a gonosz nyugati boszorkány folyton akadályt állít eléjük. Küzdelmes kalandok után az északi boszorkány segítségével eljutnak
Smaragdvárosba, egészen Óz, a nagy varázsló palotájának kapujához.

Veresegyházon mindig is nagy hagyománya volt a műkedvelő
színjátszásnak. A szeptemberben alakult társulat veresegyházi
gyerekekből, fiatalokból, felnőttekből és egy szadai zenészből álló
közösség, akiket a színház és a gyerekek iránti szeretet motivál.
A társulat névválasztásával egyik nagy elődükre, a Forrás Színpadra emlékeznek. A most bemutatott darabban, a főbb szereplők
mellett a produkció további szerepeit alakították: Ács Bence,
Horváth Laura, Óvári Dominik, Téglás Levente, Tósa Kende, Tóth
Anna, Tóth Emese és Tóth Lili. Szintetizátoron közreműködött:
Szentgáli-Tóth Áron. Ez a szívhez szóló, tanulságokban bővelkedő, szórakoztató történet Molnár Klára rendezésében kelt életre, mindkét előadáson nagy sikert aratva.
FÁRI FANNI
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Fotó: Veréb

Fiataloknak, fiatalokról
FIATAL TEHETSÉGEINK

BÁLINT ADÉL

BALETT-TÁNCOS, TÁNCMŰVÉSZ

KÜZDJ AZ ÁLMAIDÉRT!

hétfőtől szombatig tartott, így csak egy nap
maradt ki, hétfőn mégis éreztem, hogy nem
úgy mozgok, ahogyan kellene. Az pedig,
Bálint Adél 24 éves fiatal táncos, aki több európai társulat tagjaként
hogy egy darabra mennyit próbálunk,
Magyarországon kívül is megmutatta már tehetségét. Az eredetileg
az általában a koreográfustól függ,
debreceni lány karrierje itt, Veresegyházon indult. Az első lépéde a napi öt-hat óra teljesen átsekről és sikerhez vezető útról örömmel mesélt nekem, mielőtt
lagos.
a legújabb darab próbájára sietett.
Tulajdonképpen ez egy sajátos életmód. Hogyan
Hogyan indult a pályafutásod?
Mennyire
bírod ezt a sok mozgást
Hároméves korom óta foglalkozom a tánccal. volt nehéz?
és mennyire kell például
Debrecenben születtem és ott kezdtem rit- M e n n y i r e
a táplálkozásodra fimikus sport gimnasztikázni, majd tíz évesen volt feszített
gyelned?
kerültem Budapesten a Balettintézetbe (Mag- a tempó az
Szerencsére még bírom,
yar Táncművészeti Főiskola), ahol húsz iskolában?
le is kopogom gyorsan.
évesen balett szakon végeztem. Ezt követően Mondhatjuk,
Nekem sosem voltak koegy fél éves ösztöndíjjal Svájcba kerültem, hogy nagyon,
moly sérüléseim, de sok
majd a Szegedi Kortárs Balettnél a Tavaszi ál- mert kicsiként
táncos küzd térd, boka és
dozatban és a Mimikriben szerepeltem. Az kerültünk be és
gerinc problémákkal. A táplálFotó: Fári Fanni
elmúlt két évet pedig a Pécsi Balettnél töltöt- minden nap nyolctól
kozás szempontjából annyira
tem. Itt a Carmenben, a Hófehérke és a hét kettőig tanítás volt, utána
kell odafigyelnem, hogy próbák,
törpében és a Hattyúk tavában is táncoltam. pedig hétig táncóráink voltak,
vagy fellépések előtt két-három órával már
Végül a Pécsi Balettet egy lengyelországi pro- tehát minden nap későn jártunk haza. In- nem ehetek. Egy egész napos próba esetén
jektmunka miatt hagytam ott. Ez nagyon in- kább azt volt nehéz megélni, hogy már az azért bár csak falatokat, de eszem, hiszen
tenzív volt, mert két hónap alatt négy darabot első perctől kezdve a maximumot kellett ki- szükség van az energiára.
tanultunk be és adtunk elő.
hozni magunkból, mert minden félév végén Mennyi visszajelzést kapsz a közönségtől?
Mikor és hogyan költöztetek Veresegy- volt egy vizsga, ahol eldőlt, hogy folytathat- Sok kritikus jön el ezekre az előadásokra, aházra?
juk-e a továbbiakban a tanulmányainkat, kik utána megírják a véleményüket, amit perApukám Budapesten dolgozott és nagyon vagy nem.
sze ha akarunk, elolvasunk, ha nem akarjuk
sokat ingázott, így a szüleim úgy döntöttek, Biztosan nehéz volt ebből a zárt közösségből nem. De emellett persze előfordul, hogy előfelköltözünk Pest közelébe. A fővárost azon- a diploma után kikerülni és állást találni. adás után találkozunk a közönséggel is. Pélban túl zsúfoltnak ítélték meg, ezért minden- Hogyan élted meg?
dául a szentpétervári fellépésünk nagy sikert
képpen egy csendesebb, nyugodtabb helyet Szerencsémre elég nyitott vagyok, szeretek új aratott és akkor készített velem először a
kerestek. Én hét éves voltam, amikor Veres- embereket megismerni és barátkozni, így helyi televízió olyan interjút, amiben angolul
egyház mellett döntöttek.
nem volt ez akkora nehézség. Valamint azt kellett nyilatkozni. Ez nagyon izgalmas volt.
A karriered is már itt indult.
gondolom, hogy az is könnyíti a helyzetemet, Mennyire nehéz táncosként elhelyezkedni?
Szabadidőmben ritmikus sport gimnasztiká- hogy engem nem csak a balett érdekel. Sze- Nagyon nehéz munkát találni, mert a társuval és tornával foglalkoztam, tanulni ide jár- retek például kirándulni, biciklizni, úszni és latok általában tele vannak, a projektmunkák
tam a Fabriczius József Általános Iskolába. fotózni is, szóval érdeklődő is vagyok. Anyu- pedig csak időszakosak. Most is éppen csak
Amikor negyedikes lettem, akkor hallottuk,
kám keramikus és emlék- egy projektben vagyok. Gergye Krisztián csihogy a Balettintézet felvételit hirdet.
szem, ha volt nálja meg a Fából faragott királyfit és a CsodáApukám munkába menet minidőm, akkor latos mandarint a Művészetek Palotájában.
dig a Columbus utcában
sokat se- Januárban jelentkeztem erre a munkára, ahol
parkolt és egyik nap
gítettem a válogatón jól teljesítettem, így sikerült bekeott vette észre a hirn e k i rülnöm. De a jövőben inkább szeretnék küldetést. Ide kapnyaranta földön elhelyezkedni, mert sokkal több a
csolódik még
a tábo- társulat, ezáltal több lehetőség van arra, hogy
egy másik érderokban.
biztos, szerződéses táncos legyek. Bármire
kes családi törNézőként én nyitott vagyok, főként a kortárs-modern tárténet is, mert
mindig azt lá- sulatok érdekelnek, de természetesen táncolamikor elmentom
a táncosokon, nék egy neoklasszikus csapatban is.
ti György
Fotó: Jókú
tünk a nyílt napra,
hogy nagyon könnyedén A sikerekért és az álmaink valóra váláakkor a bátyámnak is
és egyszerre mozognak, mintha sáért minden esetben érdemes küzdeannyira megtetszett a hely, hogy elszinte beléjük lenne programozva a mozdu- nünk. A beszélgetésünk is ezt bizonyíhatározta, ő is felvételizni fog. Szerencsére lat. Mennyi munka van ebben?
totta. Adél szeme előtt már kisgyerek komindketten bekerültünk, így együtt jártunk. Rengeteg. Ez olyan, mintha élsportolók len- ra óta ott lebeg a cél, és ez minden nap
Végül itt fejeztük be az általános iskolát, a nénk, minden nap formában kell tartanunk erőt és motivációt ad neki.
gimnáziumot és a főiskolát is.
a testünket. Pontosan ezért már az iskola is
FÁRI FANNI
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Életmód
BETEGEN EDZENI?
A rendszeres testmozgásnak immunerősítő hatása van: a szervezet ennek köszönhetően jobban ellen tud állni a különféle
betegségeknek, vagy éppen enyhébb lefolyású lesz a betegség mint egy átlagembernél, aki nem sportol semmit. Ennek ellenére előfordul, hogy egy sportolót, vagy
aktivan edzőt is ledönt a lábáról egy-egy
vírus. Tavasz tájékán pedig rendszeresen
megesik, hogy elkapunk valamit. Ilyenkor
felmerülhet a kérdés: szabad-e, lehet-e
edezni betegen is?
Mint sok más dologra a fitneszben, erre
sincs konkrét igen vagy nem válasz. Ökölszabályként lehet azt mondani, hogy ha
„nyaktól felfelé” van probléma (gyenge orrfolyás, orrdugulás), akkor még kedvezőnek is mondható a visszafogott, alacsony
intenzitású testmozgás: pl. laza séta vagy

kerékpározás a friss levegőn, kertészkedés.
(Mindenképp kinti, friss levegőn való mozgás javasolt.)
„Nyaktól lefelé” problémák (pl. mellkasi
fájdalom, köhögés, torokfájás, izom- és
izületi fájdalom, gyomorbántalmak stb.)
hőemelkedés és láz esetén tilos az edzés!
Ilyenkor szervezetünknek pihenésre, regenerációra van szüksége, minden energiát
a gyógyulásra kell, hogy fordítson. „De én
kiizzadom a betegséget!” Meg kell érteni,
hogy a mozgás hatására beindult izzadás
és a takaró alatti izzadás két teljesen külön
dolog: a sportolás láz esetén éppen elősegíti a vírusok szervezetben való terjedését, ha ilyen esetben még tovább terheljük a szervezetet, akkor gyulladások és
szövődmények is kialakulhatnak, extrém
esetben szívizomgyulladás is létrejöhet!

GYŐRI RITA ÉS VIGH MERCÉDESZ ROVATA
Táplálkozz tudatosan, légy mértéktartó
mindenben és eddz velünk az egészségedért!
Ha bizonytalanok vagyunk, hogy tüneteinkkel szabad-e edzenünk, akkor inkább
kíméljük a beteg, legyengült szervezetünket: vigyünk be plusz vitaminokat, igyunk
sok-sok folyadékot és pihenjünk. Már csak
azért se menjünk edzőterembe, hogy ne
fertőzzük meg edzőtársainkat.
VÍGH MERCÉDESZ
info@fittenveresen.hu • 30 509 5084
Facebook/Fitten Veresen

INTERJÚ

Az akadályok leküzdhetők
Tóth Annával kisbabája kapcsán ismerkedtem meg. Hol egyszerre hajtotta a kerekesszéket és tolta a babakocsit, hol magára
kötve sétált a babájával. Olyan ember, akinek pozitív az életfelfogása, vállalkozó
szellemű és nem csinál nagy ügyet a nehézségekből.
Mi az előzménye annak, hogy handbikekal indultál a veresi félmaratonon?
A párom futott félmaratont és gondoltam
jó, ha együtt csinálunk valamit. Másfelől
kétszer már megkerültem a Velencei-tavat
és 2015-ben a Balatont is.
Milyen sportot űzöl?
Sok sportot kipróbáltam. Jelenleg trailozok. Ez tájfutás-féle mozgássérülteknek.
Megszabott útvonalon kell végigmenni és a
térképen bejelölt pontokon bizonyos feladatot kell megoldani.
Mi a legérdekesebb eredményed?
2011-ben sikerült kijutnom a TrailO világbajnokságra Franciaországba. Hatalmas
élmény volt.
Kiknek és miről írod a blogodat? (szivesann.blog.hu)
2013-ban önismereti tanfolyamra mentem
Szegedre. Az interneten nem sok infót találtam arról, hogyan tudok akadálymentesen eljutni valahová. Azt a célt tűztem ki,
hogy a blogommal segítek mozgássérült
embereknek, felmérem a helyeket, ahol járok. A kirándulásaim tapasztalatait is itt
szoktam megosztani.
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Hogyan érzed magad Veresen?
Nagyon jól. Először a Medveotthonban
jártunk és megtetszett a város. Mivel a
párom itt dolgozott a GE-ben, ideköltöztünk. Részt vettünk a családdal az 1848-as
futáson. A veresi fotópályázatra is nyújtottam be fotókat.
Milyen fejlesztést vársz leginkább?
A Patak utca aszfaltozását. Járok úszni és
az uszodáig a Patak utcán szoktam végigmenni kerekes székkel és eléggé nehéz
így, hogy köves. Az ivacsi vonatmegállónál
pedig meredek a feljáró, jó lenne egy lankásabb. Egyedül, száraz időben nagy nehezen fel tudok menni, de a babával és
esős időben már nem. Természetesen nagyon várom a fürdőkomplexum elkészülését is.
SZŐKE SAROLTA

MÁJUS 14.
JÚNIUS 11.

2017. május

+lehetséges pótalkalom:

május 21.
+lehetséges pótalkalom:

június 18.

Sport
III. VERESI FUTÓFESZT

Fotó: Lethenyei

RÉSZTVEVŐI CSÚCS, PROFI RENDEZÉS,
NAGYSZERŰ EREDMÉNYEK, REMEK IDŐ!
Röviden így is lehetne jellemezni a harmadik alkalommal megrendezett futófesztivált, ami máris a résztvevők egyik kedvenc rendezvénye lett. A város is befogadta, egyre több helyen álltak ki az emberek
és tapsolva bíztatták a futókat. De nézzük, mit jelentett a Futófeszt
számokban, ahol közel 300 önkéntes segítette a szervezést.
INDULÓK SZÁMA: 1518 futó (770 férfi, 748 nő) és plusz 200 gyerek a családi futáson.
• 2,5km-en:
397fő (184 fiú/213 lány)
• 5 km-en:
325fő (137 fiú/188 lány)
• 10,5km-en:
442fő (218 fiú/224 lány)
• félmaraton:
354 (231 fiú/123 lány)
147 TELEPÜLÉSRŐL ÉRKEZTEK FUTÓK. Budapest 425, Veresegyház 275, Göd 95, Gödöllő 63, Dunakeszi 36, Őrbottyán 34, Erdőkertes 29, Isaszeg 27, Fót 21
ABSZOLÚT NYERTESEK:
2,5 km Fiúk: 1. Csenteri Csaba, 00:08:59, 2. Kaposi Máté, 00:09:00,
3.Kaposi Márton Bálint, 00:09:03
Lányok: 1. Pelle Zsófia, 00:10:00, 2. Batizi Emese, 00:10:26,
3.Dr. Császár Barbara, 00:10:49
5 km Fiúk 1. Ferenc Domonkos, 00:17:45, 2. Jobbágy Dániel Péter,
00:18:06, 3. Mészáros Tamás, 00:18:31

Lányok: 1. Endrődi Krisztina, 00:22:22, 2. Hevér Helga, 00:23:31,
3. Soós Lívia, 00:23:37
10,5 km Fiúk: 1. Csepcsényi Márton, 00:39:40, 2. Pincési Balázs,
00:40:05, 3. Szabó Péter, 00:41:28
Lányok: 1. Király Amanda, 00:43:21, 2. Szegedi Sára, 00:44:52,
3. Vajkovics Viktória, 00:45:41
21 km Fiúk: 1. Berec Lajos, 01:10:27, 2. Varga József, 01:19:16, 3.
Lantos Gergely, 01:22:07
Lányok: 1. Staicu Simona, 01:25:13, 2. Szabolcsi Fruzsina,
01:32:30, 3. Drahos Veronika 01:34:33
ERŐS ISTVÁN, A VERESIEK MOZGÁSÁÉRT EGYESÜLET ELNÖKE, FŐSZERVEZŐ

DUATLON-TRIATLON

MOZGALMAS ÁPRILISSAL KEZDŐDŐT
A VERESI TRIATLONOSOK VERSENY SZEZONJA!
II. ECOMONT VÁROS-DUATLON ORSZÁGOS UTÁNPÓTLÁS
RANGLISTA VERSENY, • VERESEGYHÁZ, április 9.
Eredmények:
JUNIOR: Ferencz Ábel 1., Vajkovics Viktória 9.
IFJÚSÁGI: Jankov Máté 2., Ferencz Domonkos 6.
SERDÜLŐ: Portik Botond 8.
GYERMEK: Ferencz Janka 4., Kárpáti Ákos 8., Nagy Richárd 10.
ÚJONC 2: Zsemle Hanna 6.
ÚJONC 1: Kárpáti Máté 1., Sum Nikolett 2., Tóth Anna 7.
MIX Váltó országos bajnokság ezüst gyermek váltó csapata

DUATLON ORSZÁGOS BAJNOKSÁG • BALATONBOGLÁR,
április 22.
Újonc 1: Sum Nikolett 2., Kárpáti Máté 2., Tóth Anna 10.
Újonc 2: Zsemle Hanna 8.
Gyermek: Kárpáti Ákos 8.
Ifjúsági: Jankov Máté 4. Ferencz Domonkos 7.
Junior: Ferencz Ábel 5., Vajkovics Viktória 10.
Csapatban:
Újonc leány csapat: Zsemle Hanna, Sum Nikolett, Kürtösi Hanna 4.
Gyermek fiú csapat: Kárpáti Ákos, Nagy Richárd, Lesták Ármin
országos bajnok!
Gyerek leány csapat: Ferencz Janka, Soós Lívia, Bíró Rozália 6.
Serdülő fiú csapat: Portik Botond, Tóth Márton, Tóth Krisztián 6.
ÁPRILIS 23. MIX VÁLTÓ OB. • BALATONBOGLÁR, április 23.
Újonc váltó csapat: Zsemle Hanna, Lengyel Ákos, Sum Nikolett,
Kárpáti Máté 4.
Gyermek váltó: Ferencz Janka, Nagy Richárd, Soós Lívia, Kárpáti
Ákos 2.

ÖTTUSA
DECATHLON KÉTTUSA MAGYAR KUPA
II. FORDULÓ, MÓR • 2017. ÁPRILIS 22-23.
U10 korosztály Leány (57 induló): 9. Kovács Réka
Fiú (82 induló): 12. Hargitai Csanád
U11 korosztály Leány (60 induló): 8. Kovács Enikő
U12 korosztály Leány (75 induló): 38. Baranyai Zsófi
54. Szabó-Galiba Noémi Fiú (64 induló): 27. Cser Dominik
Kedves Szülők! Kedves Gyerekek!
A VVSK Öttusa szakosztálya e szép sportággal megismerkedni
vágyóknak felajánlja KÉT HETES INGYENES TANFOLYAMÁT!
A tanfolyamra bármikor lehet jelentkezni és ez idő alatt minden
szülő és sportolni vágyó gyermek reális képet kaphat a rá váró
feladatokkal kapcsolatban.
További információk: hicsakzsp@gmail.com e-mail címen.
EDZŐ: HICSÁK ZSOLT
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JUDÓ

KERSTNER RÓBERT BRONZÉRMES GRÚZIÁBAN
A SUMO EURÓPA-BAJNOKSÁGON!
ÉREMESŐ A GIRI-SPORT EURÓPA-BAJNOKSÁGON!
Már megszokhattuk, hogy városunk legaktívabb, legtöbb versenyen részt vevő egyesülete a Veresi Küzdősport Egyesület. Majdnem minden hétvégén, versenyen vesznek részt, és gyűjtik
szorgalmasan az érmeiket. Április elején Kerstner Róbert megszerezte az egyesület 500. aranyérmét az I. osztályú országos
rangsorversenyen.
ÁPRILIS 2. TÖRÖKBÁLINT, JUDO VERSENY
A Veresi Küzdősport Egyesületet hat ifjú judoka képviselte a
versenyen. Remek alkalom volt, hogy éles helyzetben bizonyíthassák tehetségüket, ügyességüket. Fülöp László és Halász
Milán aranyérmet, Parádi Barni és Áldozó Csongor ezüstérmet, Vass Ákos pedig bronzérmet vehetett át. Budovinszky
Döme ötödik helyen végzett.

Európa-bajnokság Pécsett

ÁPRILIS 23 V. BAKONY KUPA, PÁPA
A Bakony Kupák történetében még sosem gyűlt össze ekkora
mezőny, mint azon a napon. 33 egyesületből 318 versenyző nevezett a versenyre. A Veresi Küzdősport Egyesületet hat judoka
képviselte a viadalon. Hatan nyertek három érmet és szereztek
három értékes helyezést.
Szabó Zsófi aranyéremnek örülhetett, Molnár Balázs ezüstérmet, Ballon Andrea pedig bronzérmet vehetett át, Zoltán Dávid a negyedik helyen, Hegyi Dávid és Almási Sebestyén
Levente ötödikként zárt.

ÁPRILIS 9. VERESEGYHÁZ, CROSS-TRAINING BEMUTATÓ
A Veresi Küzdősport Egyesület Cross-Training szakosztálya
meghívást kapott az országos duatlon versenyre, hogy tartson
egy bemutatót az érdeklődőknek a funkcionális edzésről. Nos,
a Városháza előtti térre látogatók először láthattak Cross-Training bemutatót a városban, ami nagyon jól sikerült. A bemutatót
ÁPRILIS 29. GIRI-SPORT EURÓPA-BAJNOKSÁG, PÉCS
a szűken vett nemzetközi élmezőnyhöz tartozó, világversenye- Öt versenyző képviselte egyesületünket az Európa-bajnokságon,
ken győztes nemzetközi mestereink tartották.
ahol hét versenyszámot vállalva mutatták meg tudásukat! A hét
versenyszámból hatot megnyertek, és szereztek egy értékes
ÁPRILIS 21-23. SUMO EURÓPA-BAJNOKSÁG
bronzérmet is. Ráadásként, a hosszú ciklusban versenyző hölTBILISZI, GRÚZIA
gyeink csapatban harmadik helyezést értek el! A versenyen újra
Az utóbbi évtized legnépesebb és legerősebb mezőnye gyűlt teljesítette a Nemzetközi Mester szintet Némethné Kovács
össze Grúziában, hogy megmérkőzzenek egymással az Európa Rozália, Karacs Erika pedig a Mester szintet.
Bajnoki címekért.
A győztesek: Tibenszki Tünde 2 arany, Karacs Erika 1 arany,
Az open kategóriában hazánkat, illetve egyesületünket a Veresi 1 bronz, Némethné Kovács Rozália, Maros Györgyi, és Maros
Küzdősport Egyesületet Kerstner Róbert képviselte. Robitól Tibor, egy-egy aranyérem.
már az is óriási bravúr volt, hogy judosként beverekedte magát
az amúgy nagyon erős válogatott keretbe. Minden versenyén
ÁPRILIS.29. JUDO FÖLDHARC VERSENY, TAPOLCA
érmes volt, sőt egy igen komoly nemzetközi erőpróbán is a Nyolc ifjú judoka, három arany, négy ezüst, és egy bronzérem!
legjobb magyarként végzett. Bizakodva vártuk a viadalt, ahol A győztesek: Zoltán Dávid, Kerecseny Attila, Nygaard Emese.
aztán megmutatta, hogy méltán lett válogatott az abszolút kate- Második helyen végeztek: Ballon Andrea, Almási Sebestyén
góriában és büszkén állhatott a dobogó harmadik fokára.
Levente, Molnár Balázs, Szabó Dávid.
Bronzéremnek örülhetett: Poczkodi Leó!
Felkészítő edzők: Ilyés Gyula, Rovnyai János és Kerstner Róbert
ERŐEMELÉS

KÉT MÁSODIK HELY AUSZTRIÁBAN

Kerstner Róbert a dobogó 3. fokán

Ez már az ötödik olyan sportág, ahonnan világversenyről éremmel tér haza, miközben a hazai nehézsúlyú judo mezőny egyik
meghatározó alakja.
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2017. 04. 22-én az ausztriai Bruckban
megrendezett „WUAP Austrian National & International Cup” elnevezésű
erőemelő kupán a veresegyházi Kovács Krisztián, aki tűzoltó főtörzsőrmester a Gödöllői tűzoltóságon, az
Open és Submasters fekve nyomó
kategóriában a 125 kg-os súlycsoportban mérettette meg magát. Mindkét
kategóriában a II. helyezést sikerült
megszereznie, 210 kg-os teljesítménynyel. Gratulálunk!
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SAKK

ORSZÁGOS SAKK CSAPAT DIÁKOLIMPIA
Szombathelyen 2017. március 31. és április 2. között megrendezett Országos Sakk Csapat Diákolimpián a Fabriczius József
Általános Iskola – Székely Borbála (8.c), Ródler Kinga (6.d) ,
Székely Júlia (6.d) és Tóth Anna (5.d) összeállítású felsős lány
sakkcsapata tizennegyedik helyen végzett.
A szombati fordulók során nagy bravúrral sikerült legyőzniük a
címvédő szegedi Tisza-parti Általános Iskola – és a versenyt megnyerő budapesti Losonci téri Általános Iskola csapatát is. Az ötödik
forduló után a harmadik helyen álltunk, később azonban az utolsó
három fordulóban nem sikerült megőrizni ezt az előkelő helyezést. Mester és tanítványai
ORSZÁGOS SAKK EGYÉNI DIÁKOLIMPIA
Miskolcon 2017. április 12-14. között rendezték meg az Országos
Sakk Egyéni Diákolimpiát. A Fabriczius József Általános Iskola
tanulói közül hárman vívták ki az országos döntőbe kerülést.
Székely Borbála (8.c) a negyedik –, míg Ródler Kinga (6.d) és
Székely Júlia (6.d) a harmadik korcsoportban képviselték
iskolánkat és Pest megyét.
Székely Borbála az első fordulóban rögtön a verseny győztesével
került össze és szenvedett vereséget. A következő négy mérkőzését megnyerve sikerült felzárkóznia az élmezőnyhöz. Az ötödik
fordulóban újabb vereség, így az első versenynapot követően hat
mérkőzéséből négy pontot szerzett!
A harmadik korcsoportban Székely Júlia a második –, míg Ródler
Kinga a harmadik fordulóban szenvedett vereséget a későbbi

győztestől. A hatodik fordulót követően mindkét harmadik korcsoportos versenyzőnk az élbolyban állt. A hetedik fordulóban
mindhárom versenyzőnk nyert! Bori így a harmadik helyre,
Kinga holtversenyben az első helyre, míg Julcsi szintén holtversenyben a harmadik helyre tornászta fel magát.
A nyolcadik fordulóban Bori a második helyen álló versenyzővel
játszott döntetlent, míg Kinga osztálytársával, Julcsival játszott
házirangadót, amelyet Julcsi megnyert.
A záró kilencedik forduló előtt reménykedtünk a dobogós
helyezések megőrzésében.
A végeredmény azonban minden várakozásunkat felülmúlta.
Mindhárom Fabriczius-os diákunk dobogóra került! Székely
Júlia ezüstérmes, Székely Bori és Ródler Kinga bronzérmet
szerzett.
FELKÉSZÍTŐ TANÁR: BREITENBACH ZOLTÁN

AKROBATIKUS ROCK AND ROLL

ÚSZÁS

NYUSZI KUPA EREDMÉNYEK

VILÁGKUPÁN BRILLÍROZTAK A ROCKIN' BOARD TÁNCOSAI

2017. KISTARCSA

Nagy büszkeséggel tölt el bennünket, hogy a Rockin' Board TáncSport Egyesület táncosai Szoljár Zsombor és partnere Vass Nikolett a 2017. április 22-én, a Krakkóban megrendezett akrobatikus rock and roll Világkupán, serdülő kategóriában, legeredményesebb magyarként, a csodálatos második helyezést érték el!
A világszövetség által szervezett megmérettetésen 15 nemzet 78
versenyző párosa küzdött meg egymással. Zsombor és Nikolett
egész nap kiegyensúlyozott teljesítményt nyújtva körről körre
egyre előrébb lépett a helyezési listán, majd a fináléban igazi felszabadult örömtáncot produkálva a dobogó második fokára állhattak. Ezzel az eredményükkel a több mint 100 párost számláló,
összesített világranglista 20. helyére kerültek. Büszkék vagyunk
rájuk, szenzációs eredmény ez, melyet kizárólag kitartó, kemény
munkával, páratlan szorgalommal és támogatással érhettek el.
EDZŐK, FELKÉSZÍTŐK: FARKAS GERGELY ÉS FARKAS KRISZTINA

A veresegyházi úszók a legnépesebb csapattal vettek részt – és
nyerték el az ezért járó serleget – a szokásos Nyuszi Kupán Kistarcsán, ahol az alábbi szép eredményeket érték el.
25 m fiú gyors: Kálmán Zsombor 1., Sessler Dávid 2, Goda-Bendek Ábel 4.
25 m fiú hát: Kálmán Zsombor 1., Sessler Dávid 1., Goda-Bendek Ábel 2.,
25 m fiú mell: Goda-Bendek Ábel 3. Kálmán Zsombor 4.
25 m leány gyors: Balogh Míra Eszter 1., Kovács Réka 3., Elekes
Ajna 6.
25 m lány hát: Böröcz Fédra 1., Jovanovits Mila 2., Kovács Réka
3., Kovács Ajsa 4., Elekes Ajna 6., Kriston Emma 6.
25 m leány mell: Kovács Réka 2.,Furák Laura 4., Elekes Ajna 4.,
Ombódi Réka 6.
4×25 m váltó: Veresegyház 3.
50 m leány gyors: Cseh Zsófia 1., Elekes Tamara 1., Kálmán
Dork 3., Kovács Enikő 4.
50 m lány hát: Elekes Tamara 1., Cseh Zsófia 1., Kálmán Dorka
2., Kovács Enikő 4.
50 m leány mell: Elekes Tamara 1., Cseh Zsófia 3., Kovács Enikő
3., Kálmán Dorka 6. Bakonyvári Nóra 6.
50 m fiú hát: Steiner András 6.
50 m fiú mell: Steiner András 6.
100 m vegyes lány: Elekes Tamara 1., Cseh Zsófia 1. Kálmán
Dorka 4.
FELKÉSZÍTŐK: CSOMBORNÉ HALMAI ÁGNES, CSOMBOR RENÁTA,
CSOMBOR BARNABÁS, VINCE GITTA, HICSÁK ZSOLT
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ATLÉTIKA
ATLÉTIKAI DIÁKOLIMPIA
TÖBBPRÓBA KÖRZETI VERSENY, CSÖMÖR
Első helyezést érte el, és így a Pest megyei döntőbe jutott a Fabriczius József Általános Iskola
• 2006-2007-ben születettek fiú csapata, tagjai: Fekete Ákos, Kiss
Barna, Máthé-Barabássy Ábel, Nagy Attila, Németh Levente,
Reuss Domonkos
• 2006-2007-ben születettek lány csapata, tagjai : Fekete Lilla,
Gergely Kitti, Harcos Kamilla, Huszka Lili, Liszicsán Sára, Menner Olívia

• 2002-2003-ban születettek fiú csapata, tagjai: Filep-György Dominik, Kaposi Márton, Megyeri Tibor, Tibenszki Milán, Tóth
Bence, Tóth Máté.
• Egyéniben: Németh Levente, Menner Olívia, Filep-György Dominik, Bunda Bíborka
Második helyen végzett:
• 2003-2004-ben születettek leány csapata: Nemes Nóra, Osváth
Jázmin, Sulyán Alexa, Szabó Enikő, Tábori Sára,Varga Dóra
• Egyéniben: Tóth Máté, és Gergely Kitti.
SPORT XXI. KÖZÉP-MAGYARORSZÁGI RÉGIÓ,
KÖLYÖKATLÉTIKA CSAPATVERSENY
A Gödöllőn rendezett csapatversenyen az U-11-es korosztályú – Liszicsán Sára, Dékán Csilla, Gergely Kitti, Horváth Laura, Harcos
Lóránt, Harcos Levente, Fekete Ákos, Villányi Bendegúz – és az U13-as korosztályú – Osváth Jázmin, Szabó Enikő, Tábori Sára,
Horváth Máté, Varga Ádám, Menner Olívia, Nemes Nóra – összeállítású csapataink, nagyszerű versenyzéssel, egyaránt ezüstérmes
helyen végeztek és állhattak a dobogó második fokára!
FELKÉSZÍTŐK: HEGEDŰS GABRIELLA, HORVÁTH-BORI ANNAMÁRIA,
BARA-FEKETE LÍVIA, SZALMA RÓBERT

2003-2004 leány csapat

VÍVÁS

KARATE
A Veresi Karate SE tagjai Budapesten, a Danubius Aréna Szállodában tartott Karate Kurzuson vettek részt. A táborban tanítványaik elsajátítottak 5 új formagyakorlatot. A tábort a Shitokai
Hungary Karate Szövetség szervezésében sensei Falusi Márton a
Magyar Karate Szövetség alelnöke szervezte.
SZALAY ZSOLT
VÍZILABDA
Áprilisban egy hosszabb szünet és a húsvéti pihenés után ismét
Bajára utazott a 2004-es csapatunk. Szombati napon a már bajnok Hódmezővásárhellyel csaptunk össze, ahol a fiatalabb korosztályú játékosok kaptak több szerepet, a fejlődés érdekében.
Ezután Kiskunfélegyháza következett, akiket ismét magabiztosan
legyőztünk a kisebbek szereplésével is. A szombati napon erre
számítottunk, egy vereség, egy győzelem, papírforma eredmény.
Vasárnap két kiélezett mérkőzés várt ránk. Végre sikerült felénk
billenteni a mérleg nyelvét, ugyanis Monor ellen végig vezetve,
nagyon koncentrálva végül sikerült győznünk. December óta várjuk ezt a diadalt. Az utolsó meccsünket a hazai bajaiak ellen játszottuk. Mindkét csapat fáradt volt, de odafigyelve, alázatosan
küzdött. Ezek a jelzők a bírókra nem mondhatóak el, rengeteg hibával, érthetetlen ítélettel és mindkét csapat számárára lehetetlen
fújásokkal „vezették” a mérkőzést. Az eredmény számunkra döntetlen, a jegyzőkönyvben sajnos mégse ez szerepel, így hivatalosan ismét nem sikerült felülmúlni a hazai Baja csapatát.
Eredmények:
Octopus – Hódmezővásárhely
5 – 23
Octopus – Kiskunfélegyáza
13 – 8
Octopus – Monor
12 – 8
Baja – Octopus
8–7
Májusban a kicsik is újra játszanak, Szentesre utazunk velük, a
2004-es csapat pedig utolsó fordulójára készül Kiskunfélegyházára.
VINCE GITTA
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A LEGJOBBAK KÖZÖTT A VERESI PÁRBAJTŐRÖZŐK A DIÁKOLIMPIÁN
Rendkívül komoly külsőségek között rendezte meg a Magyar Vívó
Szövetség és a Magyar Diák Sport Szövetség a 2017. évi vívó diákolimpiát. A BOK Sportcsarnok 2013-ban a budapesti vívó világbajnokságnak, 2017-ben pedig a 3 fegyvernemes vívó diákolimpiának
adott helyszínt. A korábbi vívó Európa-, világ- és olimpiai bajnokok
képeivel díszített hatalmas csarnokban több, mint 1000 vívó versenyzett egyszerre 6 korcsoportban, 36 versenyszámban.
A párbajtőr számokban kiosztott 12 aranyérem közül kettő került
Veresegyházra. Balázs Bence a II. korcsoportban, a Fabriczius
József Általános Iskolát képviselve, míg Szakmáry Nándor az V.
korosztályban a gödöllői Török Ignác Gimnáziumot képviselve
állhatott a dobogó legfelső fokára. Mindkét veresegyházi vívó imponáló magabiztossággal menetelt a döntő felé, ahol szintén okos
vívással kerekedtek az ellenfelük fölé.
Az I-es korcsoportban (2008-as születésűek) versenyző Nagy Darinka és Szajkovits Bence csak egy hajszállal maradt le a döntőről,
és így nekik a szintén nagyon szépen csillogó bronzérem jutott.
A nyolcas döntőbe jutott még, és így éremmel zárta a 2017-es diákolimpiát Nagy Nándor 6.helyen, Kálózi Anna a 8. helyen végzett.
A fiúk II. korcsoportos csapatversenyében a Fabriczius József Általános Iskola párbajtőr csapata (Balázs Bence, Lugossy Dávid, Szajkovits Bence, Varga Labóczki Vazul) a II. helyezést szerezte meg.
Gratulálunk nekik és minden veresi vívónak. Ha te is bajnok akarsz
lenni, gyere és próbáld ki a vívást! Jelentkezés: 20 665 3374
FELKÉSZÍTŐK: ÉNEKES ZOLTÁN, SZAKMÁRY SÁNDOR

Nagy Darinka, Kálózi Anna, Szakmáry Nándor, Balázs Bence, Nagy Nándor
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Sport
ASZTALITENISZ

VERESEGYHÁZI VÁROSI SPORTKÖR EREDMÉNYEI

Labdarúgó Szakosztály
Felnőtt (Pest megyei II. osztályú bajnokság Északi csoport)
04.01. Pomáz-ICO SE – Veresegyház VSK
1–1
04.09. Veresegyház VSK – Budakalászi MSE
4–4
04.15. Gödi SE – Veresegyház VSK
4–1
04.23. Veresegyház VSK – Verőce SE
0–2
U19 (MLSZ III. osztályú utánpótlás bajnokság Közép-Keleti csop.)
04.08. Veresegyház VSK – Dabas-Gyón FC
9–6
04.22. Veresegyház VSK – Somos SE
1–3
U17 (MLSZ III. osztályú utánpótlás bajnokság Közép-Keleti csop.)
04.08. Veresegyház VSK – Dabas-Gyón FC
6–1
04.15. FC Dabas – Veresegyház VSK
5–1
04.22. Veresegyház VSK – Somos SE
1–6
U16 (Pest megyei I. osztályú utánpótlás bajnokság)
04.02. Sülysápi Gyerekfoci SE – Veresegyház VSK 3 – 3
04.09. Veresegyház VSK – Tápiószecső FC
10 – 0
04.18. Ferihegy-Vecsés – Veresegyház VSK
1–3
04.20. Veresegyház VSK – Vác-Deákvár SE
4–6
04.26. Ferihegy-Vecsés – Veresegyház VSK
3–5
U14 (Pest megyei I. osztályú utánpótlás bajnokság)
04.01. Veresegyház VSK – Kistarcsai VSC
2–2
04.12. Veresegyház VSK – Nagykáta SE
0 – 11
04.15. Vác VLSE II. – Veresegyház VSK
9–2
04.23. Százhalombattai VUK SE – Veresegyház VSK 6 – 3
Öregfiúk (Pest megyei Öregfiúk bajnokság Közép csoport)
04.03. Városi SE Dunakeszi – Veresegyház VSK
5–1
04.10. Veresegyház VSK – Kistarcsai VSC II.
3–0
04.24. Veresegyház VSK – Bagi TC ’96
1–8

Kézilabda Szakosztály
Felnőtt (Pest megyei bajnokság Rájátszás Középsőház 9–16. helyért/23 csapat)
Negyeddöntő 1. mérkőzés
04.02. Veresegyház VSK – Bugyi SE
43 – 32
Negyeddöntő 2. mérkőzés
04.08. Bugyi SE – Veresegyház VSK
38 – 31
Összesítésben: Veresegyház VSK – Bugyi SE
74 – 70
Felnőtt (Pest megyei bajnokság Rájátszás Elődöntő 1. mérk. 9–12. helyért/23 csap.)
04.23. Veresegyház VSK – Mogyoródi KSK
29 – 28
Junior (Pest megyei bajnokság Rájátszás Felsőház 1-8. helyért)
Negyeddöntő 1. mérkőzés
04.02. Veresegyház VSK – Mogyoródi KSK
39 – 36
Negyeddöntő 2. mérkőzés
04.09. Mogyoródi KSK – Veresegyház VSK
37 – 35
Összesítésben: Veresegyház VSK – Mogyoródi KSK 74 – 73
Junior (Pest megyei bajnokság Rájátszás Elődöntő 1. mérkőzés 1-4. helyért)
04.26. Gödöllői KC – Veresegyház VSK
29 – 29
Serdülő (Országos Serdülő Bajnokság F1 csoport Alsóházi rájátszás/5-9. helyért)
04.01. Szent István SE – Veresegyház VSK
31 – 25
04.07. Vecsés SE– Veresegyház VSK
29 – 21
U12 (Országos Gyerek Bajnokság Pest megyei Régió Felsőházi Rájátszás)
04.02. Veresegyház VSK – Vecsés SE
23 – 25
Budaörs – Veresegyház VSK
22 – 21
U10 (Országos Kisiskolás Bajnokság Pest megyei Régió)
04.09. Veresegyház VSK – Vecsés SE
8 – 17
Váci KSE – Veresegyház VSK
15 – 10

Sakk Szakosztály
Pest megyei csapatbajnokság Szuper csoport (10 táblás)
04.02. Dunaharaszti – Veresegyház
9–1
Pest megyei csapatbajnokság I/A csoport (5 táblás)
04.09. Gödöllő – Veresegyház
2–3
04.23. Veresegyház – Szentendre
2–3

A GALAXIS versenyzők mozgalmas áprilist tudhatnak maguk mögött. Népes csapattal képviseltették magukat a versenyeken, ahol az
alábbi szép eredményeket érték el.
HÚSVÉTI KUPA, 2017. április 22. SZADA
Lányok 3. korcsoport: 1. Voith Emese (2009!)
Lányok 2. korcsoport: 2. Szappanos Éva
Lányok 1. korcsoport: 1. Sándor Petra, 2. Fekete Erika
Fiúk 3. korcsoport: 1. Szaszák Csongor, 2. Varga Vince 3. Voith András
Fiúk 2 .korcsoport: 1. Magyar Tibor 2. Fabók Botond 3. Szaszák
Ábel, 4. Ifj. Szappanos Sándor

Húsvéti Kupa, Szada – Fiúk 2. korcsoport

Felnőttek: 4. Cserey Bálint (2003)
Vigaszágon: 1. Bacsa István, 2. Deliagosz Achilles, 3. Sztranyan
János, 4. Papp László
•
DUNAKESZI, 2017. 04. 23.
Hobbi: 1. Gubai György, 2. Drozd Péter Amatőr: 3. Hiriczkó Ede

IV. VÁROSAVATÓ KUPA
FÉRFI KISPÁLYÁS LABDARÚGÓ TORNA
VERESEGYHÁZ
2017. JÚNIUS 25. (VASÁRNAP) 8.00 ÓRA
HELYSZÍN:

Veresegyházi Városi Sportkör Sporttelep
MŰFÜVES PÁLYÁI
(Veresegyház, Csokonai utca 2/A)
RÉSZTVEVŐK: 10

fős férfi csapatok

A KUPA LEBONYOLÍTÁSA:

Játékidő 2×15 perc, 4+1 felállásban.
A kupán mindenki saját felelősségére vesz részt
és minden játékos csak egy csapatba nevezhető!
NEVEZÉS ÉS A JÁTÉKSZABÁLYOK:
Nevezési lap és a játékszabály letölthető a www.veresegyhaz.hu weboldalon
a SPORT menüpontból.
A nevezéseket e-mailben sportreferens@veresegyhaz.hu címre várjuk.
A benevezett csapatoknak elküldjük a részletes versenykiírást.
NEVEZÉSI DÍJ: NINCS
NEVEZÉSI HATÁRIDŐ: 2017. június 19. (hétfő) 16.00 óra
BŐVEBB INFORMÁCIÓ: Baranyó

2017. május

Csaba +36 20 9749 686
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IV. Nyári napközis SPORT tábor
2017. augusztus 14–18.
Egyesületünk negyedik alkalommal szervez nyári bejárós tábort azoknak a gyerekeknek, akik szeretnének megtanulni karatézni illetve akiknek szüleik nem tudják
megoldani a nyári szünet okozta problémákat. A tábor nem csak karatésoknak
szól, jöhet bárki aki elmúlt 5 éves.

Tervezett PROGRAMOK:
• Napi 2x karate edzés,
• Napi 2x étkezés,
• Látogatás a Budapesti Nagycirkuszba,
• Gödöllői mozi,
• Szalagháború,
• Sport programok,
• A tábor bemutatóval zárul.
Az edzéseken alapfokon tanulnak a gyerekek
karate technikákat, önvédelmi technikákat.
TÁBOR DÍJA: 18 000 Ft/fő
HELYSZÍN: Váci Mihály Művelődési ház
ÉTKEZÉS: Leszák Ildikó kifőzdéjében
JELENTKEZÉSI HATÁRIDŐ: 2017. augusztus 8.

ME
GN
YÍL
T!

Jelentkezni telefonon Szalay Zsoltnál,
e-mailen a beiratkozási adatlap kitöltésével.
Telefon: +36 20 361 7382
e-mail: vereskarate06@gmail.com
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KÉZILABDATÁBOR,
VERESEGYHÁZ

1

2017. július 31-től
augusztus 4-ig
16.00 ig)
7.45 től 16.00-ig)
(naponta 7.45-től

KALANDTÁBOR,
SZOMOLYA
2017. augusztus 6-tól 11-ig

HELYSZÍNE:
SZOMOLYA, Borsod és Heves megye határán,
másfél hektáros zárt területen kialakított
táborhelyen, kőházban, lakott területtől távol,
erdőhöz közel. Utazás: bérelt autóbusszal.

HELYSZÍNE:
ISKOLA
VERESEGYHÁZ, A MÉZESVÖLGYI
LÉTESÍTMÉNYEI.

RÉSZVÉTELI DÍJ: 34.900 Ft/fő (testvérek esetén
1500 Ft/fő kedvezmény). A részvételi díj minden költséget
fedez (teljes ellátás, utazás, programok, belépők).

hét,
RÉSZVÉTELI DÍJ: 22.500 Ft/fő/ (tornaterem,
tartalmazza a terembérleti díjakat

A TÁBORT MINIMUM 15 FŐ JELENTKEZŐ ESETÉN INDÍTJUK!

PROGRAM: A tábor sok mozgásról, sportról,
kirándulásról, egyéni és csapatjátékokról, vetélkedőkről,
az adott környezet megismeréséről szól. Tábori olimpia,
énektanulás, kézműves foglalkozások, „embert” próbáló
és a „környezetünk életét megzavaró” feladatok. Tábori
„Ki-mit-tud?”, számháború, tábortűz. Strandlátogatás
Bogácson. Megtapasztaljuk a bográcsban főzés
örömét és ízét, táborzárásként pedig éjszakai túra,
bátorságpróba és – ha az időjárás is engedi – egy
éjszaka alvás a szabadban, sátorban, hálózsákban, és
bizony ekkor szükséges az éjszakai őrség megszervezése
is! Kiváló lehetőség egy kicsit belekóstolni a „klasszikus
táborozói” életbe.
O

N
E

mely
uzsonna)
uszoda) az étkezést (tízórai, ebéd,
rek esetén
és a programok költségeit. (Testvé
számban
zott
Korláto
mény.
kedvez
1500 Ft/fő
programján is
lehetőség van csak egy-egy nap
nap 8.00 óráig,
részt venni, bejelentkezés adott
ap.)
helyszíni ﬁzetéssel, 5000 Ft/fő/n
KEZŐ
A TÁBORT MINIMUM 15 FŐ JELENT
ESETÉN INDÍTJUK!
da
PROGRAM: Naponta kétszer kézilab
mokat, egyéni és
foglalkozás, szervezünk vizes progra
pihenésként
t”,
olimpiá
„Tábori
csoportos vetélkedőket,
edünk városunk
kézműves foglalkozásokat. Ismerk
erdőben.
közeli
a
unk
áborúz
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ELÉRHETŐ, VAGY E-MAILEN KÉRHETŐ!
JELENTKEZÉS A TÁBOROKBA: JELENTKEZÉSI LAP MINDKÉT ISKOLA PORTÁJÁN
a Mézesvölgyi épület portáján!
A kitöltött jelentkezési lap leadható a Fabriczius iskola titkárságán, vagy
vagy átutalással az
egyeztetéssel),
(személyes
készpénzben
A 10.000 Ft/fő előleg beﬁzetése történhet
22-ig.
OTP Bank BACSA BT 11706016-20739571 számú számlájára 2017. május
legyenek szívesek feltüntetni!]
[Az utaláskor kérjük a jelentkező(k) nevét a tábor megnevezésével együtt
A TELJES ÖSSZEG BEFIZETÉSE: 2017. JÚNIUS 6-IG!
Iskolában.
Június 6-án, 19.00 órai kezdettel szülői értekezletet tartunk a Mézesvölgyi
összeg beﬁzetésével elfogadunk!)
(A szabad helyek függvényében jelentkezést a tábor kezdetéig, a teljes
+ 36-20/3654052;
Bővebb információ: Baranyó Csaba +36-20/974-9686; Vigh Eleonóra
Facebook: Csaba bácsi tábora.
e-mail: bacsabt@t-online.hu
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KÉRI ÜGYVÉDI ÉS
INGATLAN IRODA
DR. KÉRI ZOLTÁN ügyvéd

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

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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Gyermekprogramok • Nyereményjáték
Zene • Kézműves műhely • Arcfestés
Légvár • Zsákbamacska
Várjuk Önöket szeretettel! A részvétel ingyenes!
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Boneker MBNK Kft.

KERÍTÉS–FESTÉK
CENTRUM
Terebesi Andrea

+36 70 631 2368

KEDVES INGATLAN TULAJDONOSOK ÉS VÁSÁRLÓK!
Az Önök teljesebb és jobb kiszolgálása érdekében

VERESEGYHÁZ SZADAI ÚT 17/B

május 15-től irodánk új helyre költözik,
a Fő út 30-as számba (a Csempebolt mellé).

(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

Ebből az alkalomból azok között az ügyfeleink között,
akik május hónapban új irodánkba betérve
adnak exkluzív megbízást ingatlanuk értékesítésére,
3 napos 2 személyes wellness hétvégét sorsolunk ki,
és a szerencsés nyertesről ezen az oldalon is beszámolunk.
Várjuk Önöket új, utcafronti irodánkba,
akár gyermekeikkel is, akik számára gyermeksarkot is létre hoztunk.
Találkozzunk mielőbb!

KOBALT INGATLAN
2112 Versegyház, Fő út 30. • Telefon: +36 70 631 2368
e-mail: terebesi.andrea@kobalt.hu

www.kobalt.hu

Gipszkarton
Falfesték (15 liter)
Színezett falfesték (2,5 liter)

1195 Ft/db
5780 Ft
3990 Ft

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

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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Hívja szakszervizünket!

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

MIKROBLADING
SZEMÖLDÖK TETOVÁLÁS
VERESEGYHÁZON.

Májusban bevezető áron!
Fájdalommentes eljárás, Ha ritka, ha kopott, ha nem szép az íve,
ha nem szimmetrikus, ha kihullott túlszedett
akkor ez a legjobb legtermészetesebb eljárás a hibák korrigálására.
Előzetes telefonos egyeztetés: Főnix Szépségszalon,

Biró Andrea kozmetikus 06 30 508 7497

.

Hibafelvétel: 06 30 522 1258

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/
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