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Elkészült a Patak utca felújítása
(Beruházási híreink a 4. oldalon. Fotó: Fári Fanni)

Ajánló
Eseménynaptár
október 13. 18.00 óra
S ki vagyok én? – Arany János élete
Nagyné Vogl Magdolna előadása
Kölcsey Ferenc Városi Könyvtár
•
október 15.
Idősek napja – Mézesvölgyi Iskola
•
október 17. 11.00 és 15.00 óra
Filharmónia előadás
Váci Mihály Művelődési Ház
•
október 23. 10.00 óra
Városi megemlékezés – Kálvin tér
15.00 óra
Futóverseny 1956 méteren
Indulás a Váci Mihály Művelődési Háztól
•
október 27. 18.00 óra
Wittenberg galaxis – Újvári László előadása
a reformációról
Kölcsey Ferenc Városi Könyvtár
•
október 29. 11.00 óra
Fáy András emléktábla avatás – Kálvin tér
•
november 4. (szombat) 18.00 óra
Steve Taylor-Szabó (Stockholm)
pánsípművész koncertje
Szentlélek–templom
•
november 10.(péntek) 18.00 óra
Népdalkör fennállásának 45 éves évfordulója
Mézesvölgyi Általános Iskola

november 10. 18.30 óra
Emberi bestiák
Antal Gábor és Doszpot Péter előadása
Szabadidős és Gazdasági Innovációs Centrum
•
november 10. 19.00 óra
Antalffy Péter: Leonardo titkai
– egy reneszánsz zseni nyomában
Kölcsey Ferenc Városi Könyvtár
•
november 11. (szombat) 18.00 óra
Jónás Könyve – Hortus M. Singers a capella koncert
Szentlélek-templom
•
november 12. (vasárnap) 17.00 óra
Fiatal Forrás Társulat: Óz, a nagy varázsló
Váci Mihály Művelődési Ház
•
november 15. (szerda) 19.00 óra
DUMASzínház – Dombóvári István
Kis ember nagy gonddal jár
Váci Mihály Művelődési Ház
•
november 17. 18.00 óra
Kiállítás megnyitó – Huschit János
Fotók a ’60-as évektől a ’90-es évekig
•
november 23. 9.00 óra
Mesélő Muzsika – Balogh Sándor: Kacor király
Váci Mihály Művelődési Ház
•
november 24. 16.00 óra
Kolompos Táncház és adventi készülődés
Szabadidős és Gazdasági Innovációs Centrum
•
november 24. 18.00 óra
Őstörténetünk: Karácsony, avagy a fekete
farkas napja – Horváth Lajos előadása
Kölcsey Ferenc Városi Könyvtár

október 15. (vasárnap) 19.00 óra
A lepkegyűjtő (Kortárs bérlet)
•
október 20. (péntek) 19.00 óra
A New York-i páparablás
•
október 27. (péntek) 19.00 óra
Hajszál híján Hollywood (Vankó István-bérlet)
•
október 29. (vasárnap)19.00 óra
Hajszál híján Hollywood (Sejtes Vendel-bérlet)
•
november 8. (szerda)19.00 óra
Hajszál híján Hollywood (Dániel Kornél-bérlet)
•
november 17. (péntek)19.00 óra
Anconai szerelmesek
•
november 21. (kedd) 19.00 óra
Romance.com (Kortárs bérlet)
•
november 26. (vasárnap)19.00 óra
A szív hídjai (Sejtes Vendel-bérlet)
•
november 28. (kedd) 19.00 óra
A szív hídjai (Dániel Kornél-bérlet)
•

GYEREKELŐADÁSOK:

október 13. (péntek) 09.00, 11.00, 13.30, 15.00
A Vén Diófa titka – meseelőadás
•
november 10. (péntek) 09.00, 11.00
november 24. (péntek) 13.30, 15.00
Sárkányölő Krisztián – meseelőadás
•
FŐ ÚTI JEGYIRODA:
Innovációs Központ „B” recepció
Veresegyház, Fő út 45. • Tel.: 06 70 3717 838
LIGETEK JEGYIRODA:
CBA Príma Áruház
Veresegyház, Budapesti út 1. • Tel.: 06 70 907 2229
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A hónap témája
SCHNEEBERGBEN JÁRTUNK

A részvétel a fontos
A jól ismert szállóigével indítom soraimat, mely jelen esetben különös hangsúllyal bír. Tele reménnyel és bizakodással indult Schneebergbe az a küldöttség, akik között 20 edzésben lévő, felvértezett,
küzdelemre kész fiatal készült megmutatni magát testvérvárosunk
nemzetközi sárkányhajó versenyén. Ötödik alkalommal állított csapatot Veresegyház a kedves meghívásra, melyet idén is nagy örömmel
fogadott el a városvezetés.
Szívélyes fogadtatásban volt részünk, mint már annyiszor. Elszállásolásunkat a Filz tó partján, az Ifjúsági Tábor területén, jól felszerelt
szobákban biztosították. Vendéglátásunk bőséges és igazán tartalmas volt. A programok között kirándulást is szerveztek nekünk
Schneeberg két testvérvárosába, Csehországba. Karlovy Vary élen jár
Európa legszebb városainak sorában, melyről ez alkalommal mi is
személyesen meggyőződhettünk. Jáchymovban pedig a világ első radioaktív gyógyfürdőjében tettünk körsétát, amely Marie Curie, közismert nevén Madame Curie Nobel-díjas kémikus nevéhez fűződik,
aki az ottani uránércből elsőként állított elő rádiumot. A nap igazi
meglepetése egy schneebergi kis kávézóban ért bennünket, ahol fotókiállítással kedveskedtek nekünk a házigazdák. A kiállítás fényképei
Veresegyházon készültek, idén augusztus 20-án. A köszöntésünkre
és a nálunk töltött hétvége emlékére összeállított tárlat méltán aratott
nagy sikert. Mindezen túl egy – a legjobb fényképekből válogatott - fotókönyvvel ajándékoztak meg bennünket, melyet magyar nyelven is
feliratoztak. Mindenkinek nagyon jól esett ez a kedves figyelmesség.
De térjünk vissza utunk valódi céljára, a sárkányhajó versenyre.
Mint már jeleztem, fiataljaink számos sportág kiválóságai, bajnokai.
S bár mindegyik tündököl a saját sportágában, nyilván abban bizonytalan, amit még ki sem próbált. Így voltak mindannyian a sárkányhajózással, amikor a jó szereplés érdekében két igen feszített
edzést tartottak Gödön, a Dunán. Ez persze kevés a sikerhez, de arra
bizonyosan elegendő, hogy megtudják, mire vállalkoztak és hogyan
lehetnek a legeredményesebbek.
A verseny ünnepélyes megnyitóján tudtuk meg, hogy már az induló csapatok számával is rekordot döntöttek, hiszen idén 33 csapat száll
hajóba. Ez persze senkit nem riasztott el a kihívástól, a Veres Medvék
alig várták a megmérettetést. Az első forduló a kezdeti feszültségek

mellett is kiválóan végződött, a négy induló csapatból másodikként
értek célba. Frenetikus ovációt okoztak a parton, a magyar küldöttség
tombolt örömében. A két továbbjutó csapat izgatottan várta a következő futamot. A második forduló négy csapata már a továbbjutottakból képződött. Tudtuk, hogy ez a futam még keményebb lesz, így a
feszültség tovább fokozódott. Teljesítményünk csupán a harmadik
helyre volt elegendő, így szomorúan nyugtáztuk, hogy számunkra a
verseny véget ért. Mint utóbb kiderült, az a két csapat győzött le bennünket, akik a döntőben eveztek az első négy helyért. Ez persze már
nem változtat semmin, mégis egyfajta elégtétel az eredmény elfogadásához. Egy olyan nemzetközi verseny középmezőnyében végezni, ahol az indulók túlnyomó többsége az évek során acélossá edződött, minden mozdulatában eggyé forrott, mi több, a rendszeres evezés beépült a hétköznapjaikba, ott nincs miért bánkódni. A Veres Medvék kiváló erőnléte, fegyelmezett összpontosítása és sportszerű,
becsületes küzdelme rendkívül büszkévé tett bennünket. Hiszen nem
a győzelem, hanem a részvétel a fontos.
KISNÉ TAKÁCS ILDIKÓ
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Városfejlesztés
BERUHÁZÁSI HÍREK

ELKÉSZÜLT A PATAK UTCA FELÚJÍTÁSA!
Elkészült a Patak utcai beruházás, új irányjelző táblák városszerte a Medveotthonhoz és indul az Idősek Otthonának
konyhamegújítása. Többek közt erről is beszélgettünk aktuális beruházási híreink kapcsán
CSERHÁTI FERENC főállású alpolgármesterrel és GYÖNGYÖSSY KÁLMÁN műszaki osztályvezetővel.

MEGÚJULT A PATAK UTCA

PARKOLÓÉPÍTÉS

Bár már napokkal korábban megnyílt a közlekedők előtt, az október
AZ EVANGÉLIKUS TEMPLOMNÁL
5-i műszaki átvétellel hivatalosan is átadásra került a megújult Patak
utca Búcsú tér és Tölgy utca közötti szakasza a lakosság számára.
A korszerű víznyelőkkel, széles járdával és jó minőségű aszfalttal
megújult utat már nagyon várták az ott lakók és a Medveotthon felé
közlekedő látogatók. A 125,5 millió forintos beruházást az önkormányzat finanszírozta, miután pályázati forrásigénye elutasításra
került. Az önkormányzat tervezi, hogy az utca elkészültét a környéken lakókkal megünnepli a közeljövőben egy összejövetel keretében,
ahol egy koccintással mond köszönetet az ott élőknek azért a végtelen türelemért és együttműködésért, amit mind a korábbi csatornaépítés, mind a mostani útépítés ideje alatt tanúsítottak, ezzel is
nagymértékben támogatva a beruházásokat.
A Patak utca átadásával a Medveotthonba igyekvő vendégforgalom
már nem terelődik a Mogyoródi út irányába, amely útra egyébként zajlik az átépítés tervezése. A Mogyoródi út az Anonymus és a Könyves
Kálmán utca között fog megújulni. További útépítési hír, hogy a Patak
Fotó: Fári Fanni
utca elkészülte után megkezdődött a Gesztenye, Dió és Tölgy utcák
(ez utóbbi esetében a Mogyoródi és Patak utcák közötti szakasz)
építése is. A Könyves Kálmán út-Budapesti úti körforgalomnál ren- Elbontásra került az evangélikus templom kerítése, ezáltal a tempdezésre kerül a gyógyszertár környéke. Továbbá a Ligetekben a lomkert „kinyílt” a város felé, illetve mellette a Nap és Virág utcákTinódi Lantos Sebestyén utca és a Tuba köz újul meg.
ban parkolóépítés előkészítését és növényesítést végeznek a GAMESZ
munkatársai az önkormányzati telek egy részén is. Ezáltal a színház,
ÚJ ÚTJELZŐ TÁBLÁK A MEDVEOTTHONHOZ
a zeneiskola és a templom megnövekedett parkolási igényei kerülÚj, a korábbinál esztétikusabb és praktikusabb újtelző táblák kerül- nek megoldásra.
tek felállításra városszerte, megkönnyítendő a turisták közlekedését
a Medveotthon irányába és a Medveotthon területén.
KONYHAÉPÍTÉS AZ IDŐSEK OTTHONÁBAN
Október 15-ig működik a konyha jelenlegi formájában az Idősek OttELKÉSZÜLT AZ IVACSI AKADÁLYMENTES FELJÁRÓ honában, ezt követően várhatóan december közepéig teljesen megújításra kerül. Az átépítés ideje alatt az ott, illetve onnan étkezők
(idősek, a nappali gimnázium tanulói, szociálisan rászorulók) a Miszszió konyhájáról fogják kapni az ellátást. Az érintettek kiértesítése
megtörtént.

Fotó: Fári Fanni

Az ivacsi vasútállomásnál elkészült az új akadálymentes feljáró a
megállóhoz, ezzel is nagymértékben megkönnyítve a mozgássérültek és a babakocsis szülők közlekedését. A feljáró elkészültét egymillió forintos adománnyal támogatta egy veresegyházi lakos, aki anonimitást kérve nyilatkozott lapunknak és elmondta, hogy szívesen segített, örül, hogy ezt az összeget jó célra adományozhatta. Az önkormányzat Veresegyház lakossága nevében is ezúton köszöni nagylelkű
támogatását!
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Fotó: Fári Fanni
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KOVÁCS PÉTER

Önkormányzat
BEMUTATJUK KÉPVISELŐINKET 9.
SZOVE

Csécsyné Dr.Drótos Edina
Fotó: Veréb József

Évekkel ezelőtt az iskolai kórusban, ahol
a tanárok a szülőkkel közösen alkottak
négyszólamú amatőr társaságot, együtt énekeltünk. Zenei képzettsége révén a karvezető gyakran kérte meg a szólampróbák
vezetésére. Ilyenkor határozottan, néha
keményen tartotta a tempót. Komoly része
volt abban, hogy a kórussal rövid időn belül jelentős repertoárral léphettünk közönség elé.
Zenetanárként és jogi végzettséggel mi vezette a zeneiskola igazgatói székébe? Bizonyítási kényszer, kihívás, esetleg pótcselekvés?
Nyughatatlan természetem van. A jogi egyetemet a gyerekek mellett kezdtem el azért,
mert vonzott a bírói pálya. Már ügyvédjelölt
voltam, amikor a gyerekek révén, akik mind
tanultak zenét, szoros kapcsolatba kerültem
Spera Ágnessel. Ő vetette fel azt, ha van szabad időm, tanítsak, de mint később kiderült,
az intézmény fejlesztésében is várt segítséget tőlem. Ezt igazi kihívásnak tekintettem. Egy évig zongorát tanítottam félállásban, közben alaposan megismertem a zeneiskola működését. A tanárok kértek, hogy
vállaljak vezetői megmérettetést, s mivel
2007-ben országos minősítési eljárás alá
vonták a zeneiskolákat, ez visszavonhatatlanná tette a feladatot. Egyre több ötletem
volt és egyre jobban tetszett a munka, elvállaltam, mert így a gyerekekre is több időm
jutott. A bírói pálya végül álom maradt.
Hogyan jött a képviselőség?
A zeneiskola minősítése kiválóan sikerült.
Az intézmény vezetése közben jó munkakapcsolatot építettem ki a képviselőkkel és
az apparátussal. 2010-ben kértek fel, hogy
legyek a SZOVE színeiben jelölt. Ekkor
nem nyertem egyéniben, de a polgármester úr felkért, hogy legyek független alpolgármester. Bár a választásokat követően
érthetően csalódott voltam, a felkérés hihetetlennek tűnt, fantasztikus érzést váltott ki bennem.

Könnyen megtanulható ez a feladat?
Számomra kinyílt a világ. A testületi munka
és az iskola vezetésének kettőse nagy lehetőséget kínált. Izgalmas dolog egy város működését megismerni, megtalálni a fejlesztéshez a forrásokat, azokat helyesen felhasználni, közben folyamatosan építeni és bővíteni kell a vállalkozásokkal, a társintézményekkel és a lakossággal a kapcsolatot.
Az évek alatt komoly rutinra tettem szert. Az
információk begyűjtése mellett fontos, hogy
tisztában legyünk a fejlesztések történetével,
folyamatával, a jogi környezettel, az általuk
biztosított mozgástérrel.
Volt lelkiismeret furdalása egy-egy szavazás, döntés után?
Volt, nem is egyszer, de soha nem éreztem,
hogy kárt okoztam volna egy-egy döntés támogatásával. Sokszor úgy tűnt, hogy a kezdetben bátornak vagy könnyelműnek tetsző
döntések később mégis a város érdekét szolgálták.
Vannak megvalósulás előtt álló tervei?
A zeneiskola tetőterében szeretnék hangverseny termet kialakítani. Az udvaron, a két
épület közötti területen szeretnék szabadtéri
színpadot építeni és itt zenei fesztivált rendezni a város hírnevének öregbítésére és
mindannyiunk örömére.
Milyen teljesült programok köszönhetők
Önnek?
Mókás, hogy nőként ilyen ötletem volt, de
nagy erővel szorgalmaztam, hogy építsünk
lelátót a focipálya köré. Több esetben javasoltam jogi megoldásokat döntések előtt és
sokat kampányoltam a Budapesti úti körforgalom érdekében.
Hogyan látja a város jövőjét?
Amit az elmúlt évben megértem, az maga a
csoda. Ez kötelez. Ha egy település nem fej-

2017. október

lődik folyamatosan, az megáll, azzal kárt okozunk. Növelni kell a város bevételét, ezért
úgy gondolom, hogy a tervezett fürdő is ezt
a célt szolgálja. Munkahelyet teremt és bevételt generál. Sorolhatnám a feladatokat a közlekedés korszerűsítésétől a járdákig, ezek jól
ismert tennivalók. A város bevételei finanszírozni tudnak egy ésszerű fejlesztési tempót.
És hogyan látja a saját jövőjét?
Nagyon szeretek itt élni. Szeretek és tudok
harcolni. Munkám során nagy energiát kaptam és kapok folyamatosan. Felelősséget érzek a várossal kapcsolatban és nem mindegy, hogy építés vagy rombolás folyik itt.
Létezik olyan csapat, akikkel hosszabb távon
el tudok képzelni alkotó együttműködést.
Milyen a munkamegosztás az alpolgármesterek között?
A kapcsolattartásban felosztottuk a feladatokat. Az ötleteket első körben mi véleményezzük, és bizony nem egyszer komoly
viták is vannak közöttünk.
Meséljen a családjáról!
Három felnőtt, egyetemista gyermekünk van.
A nagyobbik lány biomérnöknek készül, jelenleg Bécsben tanul. A kisebbik leány a pszichológiát választotta, a fiunk harmadéves
hallgató a műszaki egyetemen. A férjem ügyvéd, gazdasági joggal foglalkozik.
Ha szakít rá időt, milyen kedvteléssel tölti
azt?
Szeretem és ápolom a kertünket, sokat kerékpározok és olvasok.
És a zene?
Magam is meg vagyok lepődve, hogy ma a
csend jobban feltölt, mint a zene, pedig évekkel ezelőtt az életemet jelentette.
MOHAI IMRE
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Önkormányzat
VERESEGYHÁZ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK HATÁROZATAI
140/2017.(VIII.18.) Kt. határozat
1. A Képviselő-testület hozzájárul a Veresegyház belterület 1103/33 hrsz.-ú, 4712 m2 területnagyságú,
kivett beépítetlen területet megnevezésű, tehermentes iparterületi ingatlan (természetben: Veresegyház,
Hajó utca) értékesítésére szolgáló pályázat kiírásához, meghívásos (zártkörű pályáztatás) eljárással.
A Képviselő-testület a zártkörű pályázatra a Mesterpeca Kft-t, a Gróf Z.-2000 Bt-t és a Veresgép Kft-t
hívja fel ajánlattételre, az elfogadott pályázati kiírás
alapján.
2. A Képviselő-testület elfogadja, hogy a pályázatokat
értékelő munkacsoport tagjai: Pásztor Béla polgármester, Nagy István a Pénzügyi Bizottság elnöke,
Tóth Sándor az Ügyrendi, Jogi és Közbiztonsági Bizottság elnöke) legyenek.
3. A Képviselő-testület tudomásul veszi, hogy az értékelő munkacsoport véleménye alapján megjelölt
nyertest a benyújtási határidőt követő első ülésén
hirdeti ki.
141/2017.(VIII.22.) Kt. határozat:
1. A Képviselő-testület az önkormányzati rendelet jogszabállyal való összhangjának felülvizsgálatára irányuló indítványra vonatkozó tájékoztatást megismerte.
2. A Képviselő-testület a bíróságok szervezetéről és
igazgatásáról szóló 2011. évi CLXI. törvény 48.§ (2)
bekezdése alapján az önkormányzati tanács előtti
eljárásban Veresegyház Város Önkormányzatának
jogi képviseletével megbízza Dr. Papp Dávid József
egyéni ügyvédet.
142/2017.(VIII.28.) Kt. határozat:
A Képviselő-testület 25.733.292 Ft-tal megemeli a Kéz a
Kézben Óvoda fenntartói finanszírozását, mely az
alábbi tételekből áll:
• béremelés a 125/2017 (VI. 08.) Kormányrendelet
alapján 18 817 092 Ft, fedezete állami támogatás
• államilag nem finanszírozott létszám béremelése
5 982 600 Ft, fedezete az önkormányzat tartalékkerete
• 1 fő részmunkaidős álláshely 933 300 Ft, fedezete az
önkormányzat tartalékkerete
143/2017.(VIII.28.) Kt. határozat:
A Képviselő-testület pályázatot nyújt be – PM. EÜALAPELLÁTÁS 2017 számú – pályázati kiírásra, az alábbiak
szerint:
1. A projekt megnevezése: Gyermekorvosi rendelő
építése a Ligetekben
2. A pályázat megvalósításának helyrajzi száma: 5785/12
3. A pályázat megvalósítási helyszínének pontos címe:
2112 Veresegyház, Gyermekliget u. 32.
4. A pályázati konstrukció: PM_EUALAPELLATAS_2017
5. A tervezett fejlesztés teljes költsége: 117 506 848 Ft
6. A tervezett fejlesztésnek a támogatás szempontjából
elismerhető bekerülési költsége: 117 506 848 Ft
7. Az igényelt támogatás összege: 99 880 821 Ft
8. A Képviselő-testület a szükséges 17 626 027 Ft önrészt a 2018. évi költségvetés terhére biztosítja.
144/2017.(IX.01.) Kt. határozat:
A Képviselő-testület a 2017. évi költségvetés I. félévi
teljesítéséről szóló tájékoztatót elfogadja.
145/2017.(IX.01.) Kt. határozat:
1. A Képviselő-testület a Kistarcsai Kórház Újszülött- és
koraszülött Osztálya részére – az életmentéshez
szükséges technikai háttér biztosítására – 200.000 Ft
összegű támogatást biztosít.
2. A támogatás kifizetése a költségvetés államháztartáson kívüli felhalmozási célú előirányzatainak terhére
történik.
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146/2017.(IX.14.) Kt. határozat:
1. A Képviselő-testület megismerte az „Álomhegyi tározó” építését támogató pályázati kiírást. A pályázat
keretében 300 millió Ft támogatási összeget igényel
87 millió Ft önerő biztosítása mellett.
2. A Képviselő-testület a megvalósítás önerejéhez szükséges 87 millió Ft-t a 2018 évi költségvetésében biztosítja.
3. A Képviselő-testület a beruházás megvalósításához
biztosítja a Veresegyház 014/66; 018/7; 018/9;
018/10; 019; 020; 021; 022; 024; 027/1; 030; 031/15 és
035/7 hrsz-ú ingatlanok használatát.
4. A Képviselő-testület a tárgyban hozott 125/2017.
(VII.26.) Kt. számú határozatát visszavonja.
147/2017.(IX.14.) Kt. határozat:
1. A Képviselő-testület kihirdeti a Veresegyház belterület
1103/33 hrsz.-ú, kivett beépítetlen terület megnevezésű, 4712 m2 alapterületű ipari ingatlan értékesítésére
kiírt pályázat nyerteseként a Veresgép Kft.-t.
2. A képviselő-testület hozzájárul a Veresgép Kft.-vel –
a pályázati kiírásban szereplő fizetési feltételek alapján – az ingatlan adásvételi szerződés megkötéséhez.
3. A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a
Veresegyház 1103/33 hrsz.-ú ipari ingatlan adásvételi
szerződésének aláírására.
148/2017.(IX.14.) Kt. határozat:
1. A Képviselő-testület jóváhagyja a településképi arculati kézikönyv elkészítése és a településképi védelemről szóló rendelet elfogadása határidejének 2017.
december 31.-re történő halasztását.
2. A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert,
hogy az ezzel kapcsolatos egyeztetéseket folytassa
le a Pestterv Kft.-vel, mint a rendezési terv és a településrendezési eszközök készítőjével.
149/2017.(IX.14.) Kt. határozat:
A Képviselő-testület a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról szóló beszámolót elfogadta.

152/2017.(IX.29.) Kt. határozat:
1. A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert
a „Veresegyház Város 2018. évi villamos energia beszerzése” tárgyú közbeszerzési eljárás megindítására
és lefolytatására, és kijelöli a Közbeszerzési Bírálóbizottság tagjait: Cserháti Ferenc alpolgármester; Garai
Tamás jegyző; Jáger Ágnes pénzügyi osztályvezető.
A Közbeszerzési Bírálóbizottság jegyzőkönyvvezetője: Ferenci Balázs környezetvédelmi és műszaki
referens
2. A Képviselő-testület jóváhagyja a 2018. évi villamos
energia beszerzés nettó 31 789 515 Ft-os költsége fedezetének a 2018. évi önkormányzati költségvetés
dologi kiadásainak terhére történő tervezését.
3. A Képviselő-testület felhatalmazza a jegyzőt a 2017.
évi Közbeszerzési Terv módosítására, hogy a Veresegyház Város villamos energia közbeszerzési eljárást
2018-2019. évek helyett 2018. évre írja ki.
153/2017.(IX.29.) Kt. határozat:
1. A Képviselő-testület a Meseliget Bölcsőde intézményvezetői állásának betöltésére pályázatot ír ki.
2. A pályázatot a Kormányzati Személyügyi Szolgáltató
és Közigazgatási Képzési Központ (KSZK) internetes
oldalán, valamint az önkormányzat székhelyén a
helyben szokásos módon közzé kell tenni.
154/2017.(IX.29.) Kt. határozat:
A Képviselő-testület a Százszorszép utca észak-nyugati
részén parcellázott 18 db (új helyrajzi számuk: 9645/74
– 9645/80 és 9645/81 – 9645/91) építési telek értékesítési árát (15 000 Ft/m2 +27% áfa), bruttó 19 050 Ft/m2ben határozza meg.
155/2017.(IX.29.) Kt. határozat:
A Képviselő-testület tudomásul veszi a 2017. év eltelt
időszakáról szóló ingatlanforgalmazási beszámolót.

150/2017.(IX.29.) Kt. határozat:
1. A Képviselő-testület a 2017/18. tanévben (2018. évi
pályázati fordulóban) csatlakozik az Emberi Erőforrás Támogatáskezelő által meghirdetett BURSA
HUNGARICA Felsőoktatási Ösztöndíj pályázati rendszerhez, amelyben a felsőoktatási ösztöndíj „A” és „
B „ típusú pályázatokból áll.
2. A képviselő-testület erre a célra (a korábbi években
megítélt támogatások összegén túl)
2018. évben
1 400 000 Ft
2019. évben
200 000 Ft
2020. évben
200 000 Ft további forrást biztosít az államháztartáson kívüli egyéb működési célú
támogatások terhére.
3. A Képviselő-testület megbízza a Művelődési, Ifjúsági, Informatikai és Sport Bizottságot, hogy a pályázati kiírást tegye közzé.
4. A támogatás havi összege a pályázóval közös háztartásban élők egy főre jutó jövedelmének figyelembevételével kerül megállapításra. A pályázat benyújtásának feltétele: legfeljebb 70 000 Ft egy főre jutó
nettó jövedelem.

156/2017.(IX.29.) Kt. határozat:
1. A Képviselő-testület egyetért azzal a megállapítással,
hogy a városban működtetett geotermikus energia
újrahasznosításával működő fűtési rendszer csak
kiegészítő hőszolgáltatás, nem távhőszolgáltatás.
2. A Képviselő-testület a hőszolgáltatási díj megállapításának módját nem változtatja meg, de minden esetben vizsgálja az önköltség alakulását.
3. A Képviselő-testület a rendszer további fejlesztéséről
akkor dönt, amikor a fejlesztés feltételei rendelkezésre állnak.
4. A Képviselő-testület a fűtési szolgáltatás biztosításával továbbra is a GAMESZ-t bízza meg, aki a tevékenység eredményéről továbbra is évente számol be.
5. A képviselő-testület megállapítja, hogy a GAMESZ
fűtési tevékenysége – az évenként elfogadott költségvetési beszámolók alapján összeállított 2010-2016.
évi összesített kimutatás alapján – nem veszteséges.
6. A képviselő-testület előírja, hogy az önkormányzat
és a GAMESZ közötti vagyonátadást 2017. dec. 31-ig
be kell fejezni.

151/2017.(IX.29.) Kt. határozat:
1. A Képviselő-testület a KINCS Alapítvány számára
138 000 Ft vissza nem térítendő támogatást nyújt a
2017. évi SULIBÖRZE megrendezéséhez. A támogatás utófinanszírozás formájában kerül elszámolásra.
2. A támogatás a Művelődési, Ifjúsági, Informatikai és
Sport Bizottság részére biztosított „egyéb civil szervezetek működési célú támogatása” kiadási előirányzat kerete terhére kerül megállapításra.

157/2017.(IX.29.) Kt. határozat:
1. A Képviselő-testület a reformáció 500 éves évfordulójára készült, a Veresegyházi Református Egyházközösség gyülekezettörténeti könyvének kiadásáról
dönt.
2. A könyv kiadására 2 800 000 Ft összeget biztosít a
meglévő kötelezettségvállalások felülvizsgálatából
adódó átcsoportosítás terhére. A könyvet Veresegyház Önkormányzata adja ki.
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Önkormányzat
PÁLYÁZATI FELHÍVÁS
Veresegyház Város Önkormányzata az Emberi Erőforrások Minisztériumával együttműködve
2018. évre is kiírja a

BURSA HUNGARICA
FELSŐOKTATÁSI ÖNKORMÁNYZATI ÖSZTÖNDÍJPÁLYÁZATOT.
Az ösztöndíjrendszer célja az esélyteremtés érdekében a hátrányos helyzetű, szociálisan rászoruló fiatalok felsőoktatásban való részvételének támogatása. A többszintű támogatási rendszer pénzügyi fedezeteként három forrás szolgál:
a települési önkormányzatok által nyújtott támogatás; a megyei önkormányzatok által nyújtott támogatás és a felsőoktatási
intézményi támogatás. Az ösztöndíjpályázattal kapcsolatos elbírálási feladatokat az ösztöndíjpályázathoz csatlakozó
települési és megyei önkormányzatok látják el.
A Bursa Hungarica Ösztöndíjban kizárólag a Veresegyház területén állandó lakóhellyel rendelkezők részesülhetnek.

„A” TÍPUSÚ PÁLYÁZATI FELHÍVÁS

„B” TÍPUSÚ PÁLYÁZATI FELHÍVÁS

PÁLYÁZÓK KÖRE:
Az ösztöndíjpályázatra azok a települési önkormányzat területén lakóhellyel rendelkező, hátrányos szociális helyzetű felsőoktatási hallgatók jelentkezhetnek, akik felsőoktatási intézményben (felsőoktatási hallgatói
jogviszony keretében) teljes idejű (nappali munkarend), alapfokozatot
és szakképzettséget eredményező alapképzésben, mesterfokozatot és szakképzettséget eredményező mesterképzésben, osztatlan képzésben vagy
felsőfokú, illetve felsőoktatási szakképzésben folytatják tanulmányaikat.
Az ösztöndíjra pályázhatnak a 2017 szeptemberében felsőoktatási tanulmányaik utolsó évét megkezdő hallgatók is. Amennyiben az ösztöndíjas
hallgatói jogviszonya 2018 őszén már nem áll fenn, úgy a 2018/2019. tanév
első félévére eső ösztöndíj már nem kerül folyósításra.
Az ösztöndíjra pályázatot nyújthatnak be azok a hallgatók is, akiknek a
hallgatói jogviszonya a felsőoktatási intézményben a pályázás időpontjában szünetel. Az ösztöndíj folyósításának feltétele, hogy a 2017/2018. tanév második félévére a beiratkozott hallgató aktív hallgatói jogviszonnyal
rendelkezzen.
AZ ÖSZTÖNDÍJ IDŐTARTAMA:
10 hónap, azaz két egymást követő tanulmányi félév: a 2017/2018.
tanév második (tavaszi), illetve a 2018/2019. tanév első (őszi) féléve.

PÁLYÁZÓK KÖRE:
Az ösztöndíjpályázatra azok a települési önkormányzat területén
állandó lakóhellyel rendelkező, hátrányos szociális helyzetű fiatalok jelentkezhetnek, akik:
A 2017/2018. tanévben utolsó éves, érettségi előtt álló középiskolások; vagy felsőfokú diplomával nem rendelkező, felsőoktatási intézménybe még felvételt nem nyert érettségizettek;
és a 2018/2019. tanévtől kezdődően felsőoktatási intézmény keretében teljes idejű (nappali munkarend) alapfokozatot és szakképzettséget eredményező alapképzésben, osztatlan képzésben vagy
felsőoktatási szakképzésben kívánnak részt venni. A pályázók közül
csak azok részesülhetnek ösztöndíjban, akik a 2018. évi felvételi
eljárásban először nyernek felvételt felsőoktatási intézménybe, és
tanulmányaikat a 2018/2019. tanévben ténylegesen megkezdik.
AZ ÖSZTÖNDÍJ IDŐTARTAMA:
3×10 hónap, azaz hat egymást követő tanulmányi félév:
a 2018/2019. tanév, a 2019/2020. tanév és a 2020/2021. tanév.
AZ ÖSZTÖNDÍJ FOLYÓSÍTÁSÁNAK KEZDETE:
2018/19-es tanév első féléve

AZ ÖSZTÖNDÍJ FOLYÓSÍTÁSÁNAK KEZDETE: 2018. március
A PÁLYÁZAT BENYÚJTÁSÁNAK FELTÉTELE:
a közös háztartásban élők egy főre jutó jövedelme nem haladhatja meg a 70 000 Ft-ot.
KÖTELEZŐ MELLÉKLET „A” TÍPUSÚ PÁLYÁZAT:
A felsőoktatási intézmény által kitöltött eredeti hallgatói jogviszony-igazolás a 2017/2018. tanév első félévéről.
KÖTELEZŐ MELLÉKLET „B” TÍPUSÚ PÁLYÁZAT ESETÉN:
A jelenlegi oktatási intézmény (ahová a pályázó jár) által kitöltött eredeti tanulói jogviszony-igazolás a 2017/2018. tanév első félévéről
SZOCIÁLIS RÁSZORULTSÁGOT IGAZOLÓ KÖTELEZŐ MELLÉKLETEK:
• munkaviszonyban dolgozó családtag esetén a
munkáltatótól jövedelem igazolás
• ha a közös háztartásban élők közül valaki munkanélküli (álláskeresési támogatás, stb. igazolás), ennek igazolása a Munkaügyi Központ által
• alkalmi munkavégzésből származó jövedelemről nyilatkozat
• ha a szülök elváltak, ennek igazolása bírósági
végzés bemutatásával, illetve gyerektartás
vagy tartásdíj megállapítását és folyósítását
igazoló bírósági végzés és postai utalvány vagy
folyószámla kivonat

• a pályázó félárva vagy árva, az elhunyt szülő,
szülők halotti anyakönyvi kivonata
• árvaellátás, azt megállapító határozattal, (folyószámla kivonat, postai utalvány)
• amennyiben van a közös háztartásban olyan
nagykorú személy, aki jövedelemmel nem
rendelkezik büntetőjogi felelőssége tudatában
erre vonatkozóan tett nyilatkozata
• amennyiben a pályázó családjában van tanulói jogviszonnyal rendelkező testvér, annak
iskolalátogatási igazolása

• amennyiben a pályázó családjában van óvodás, vagy 3 évnél fiatalabb testvér, annak születési anyagkönyvi kivonata, vagy lakcímkártyája
• nyugdíjszerű ellátásokról szóló igazolás
(nyugdíj, özvegyi nyugdíj, rokkantsági nyugdíj) rokkantságról, tartós betegségről orvosi
igazolás stb.,
• ápolási díjról igazolás, GYED, GYES, családi
pótlék igazolása
• NAV jövedelemigazolás (egyéni vállalkozó
esetén)

PÁLYÁZAT BENYÚJTÁSA:
A pályázat beadáshoz az EPER-Bursa rendszerben egyszeri pályázói regisztráció szükséges, melynek elérése:

https://bursa.emet.hu/paly/palybelep.aspx
A PÁLYÁZAT RÖGZÍTÉSÉNEK ÉS AZ ÖNKORMÁNYZATHOZ TÖRTÉNŐ PAPÍRALAPÚ BENYÚJTÁSÁNAK HATÁRIDEJE:
2017. november 7.
POLGÁRMESTERI HIVATAL
Az „A” és „B” típusú pályázati felhívás teljes szövege a Veresegyház Város honlapján: www.veresegyhaz.hu oldalon található.
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Közélet
IDŐSEK OTTHONA

25 éves az Idősek Otthona
Szeptember 4-én ünnepelte fennállásának
25. évfordulóját a Veresegyház Városi Önkormányzat Idősek Otthona
intézmény. A jubileumi ünnepséget Tóth Gáborné intézményvezető nyitotta meg,
majd Pásztor Béla polgármester úr mondott köszöntőt. A jeles alkalomból emléklapok átadására
került sor, a műsorban Pál Lajos harmonikaművész és tanítványai léptek fel, Nemes Béla
és Czövek Jánosné pedig verset mondott. (A 25 éves intézmény életére terveink
szerint következő lapszámunkban visszatérünk.)
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Közélet
MÚZEUMI HÍREK

Sokan jöttek el
a Kulturális Örökség Napjára
Szeptember harmadik hétvégéjén a Városi Múzeum új résztvevőként kapcsolódott be az európai mozgalommá szélesedő Kulturális Örökség Napjai (KÖN) rendezvénysorozatába és a
szakrális értékeinket bemutató kiállítás mellett
az öregtemplom régészetileg feltárt belsőjét is
látogathatóvá tette az érdeklődők számára.
A két nap alatt mintegy 200 veresi jött el a
múzeumba és tekintette meg a kiállítást, majd
Varga Kálmán történész ismertetőjével a templomi ásatást. Mint ismeretes, a templom felújítása közben előkerültek a középkori Veresegyház templomának alapfalai, fény derült az
építési fázisokra, illetve – sírleletek mellett –
egy XVIII. századi kriptát is megtaláltak a régészek. Míg a felnőttek szinte szakmai szintű
érdeklődést mutattak, a gyerekek a fölfedezők
izgalmával járták körül a feltárt részeket. Ők
emlékül egy-egy „arany” csokipénzt kaptak
azzal a magyarázattal, hogy az érmeket itt találták az ásatáson.

Fotó: Kovács Péter

Régészeti feltárás
az épülő új gimnázium területén
A Fő útról nyíló telek, amelyre az új gimnázium épül, a középkori településnek éppen az északi szélére esik. Ez indokolta, hogy az építkezés kezdete előtt egy szondázó jellegű régészeti feltárás történjék, illetve a terület műszeres átvizsgálására sor kerüljön. A szeptember
végi munkákat a Váci Tragor Ignác Múzeum
régészei végezték, s bár szenzációsnak mondható leletanyagról nem számolhatunk be, 16–
17. századi pénzérmék és néhány apróbb középkori kerámiatöredék napvilágra került.
Továbbá napokig izgalomban tartotta a város
e tudományterület iránt érdeklődő tudóstársadalmát egy magányos sírlelet, amelynek pontos datálása ugyan még hátravan, de a sírban
talált ételmelléklet alapján egyelőre a keresztény magyarságtól korábbinak, valószínűleg az
avar korból származónak tűnik. Lehetségesnek
látszott egy eddig ismeretlen temető megléte is,
ezt azonban nem támasztották alá az e célból
kibővített vizsgálatok. Mindenesetre e magányos sírlelet máris adott az épülő gimnáziumnak egy „Abigél-hangulatot” az ásatást megtekintő gimnazisták és tanáraik szerint.

2017. október

A magányos sírlelet

Fotó: VERKA

Régészeti bemutató a gimnazistáknak

Nem lehetetlen, hogy itt régi idők további
tárgyi emlékeit őrzi a föld, ezért az alapozás
ideje alatt a Városi Múzeum régészeti felügyeletet tart a területen.
VARGA KÁLMÁN–KOVÁCS PÉTER
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Veresi Szüret

Fotók: Ruzsovics, Veréb

Idén is színpompás ünnepség volt a Veresi Szüret. Hagyományos szüreti felvonulás, gyermekjátékok és színpadi műsor várta az érdeklődőket. A programban
fellépett többek között az óvodai gyerekcsoport, a Csali Gyermek Néptánc-együttes
és a Csali Zenekar (Somorja/Szlovákia), a Mátraaljai Néptánc és Hagyományőrző
Egyesület FIASTYÚK Néptánccsoportja Domoszlóról, a Bokréta, Botorka Néptánccsoportok, a Veresegyházi Hagyományőrző Népi Együttes, a Kerecsen Néptánccsoport és a Népdalkör. A városszerte felállított szalmabálákat a Veresegyház Katonai
Hagyományőrző Egyesület biztosította, díszítés, dekoráció: Kéz a Kézben Óvoda óvónői, Nagy Csilla, Klement Zoltán és Ilés-Muszka Rudolf. Este utcabál zárta a programot. Köszönjük a felvonulóknak és a fellépőknek, hogy ismét széppé varázsolták
a Veresi Szüretet!
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Veresi Szüret
INTERJÚ NAGY MYRTILLEL, AZ EGYÜTTES VEZETŐJÉVEL

Vendégünk volt a Csali
A Veresi Szüreten óriási sikert aratott fellépésével a felvidéki Somorjáról érkezett Csali Gyermek Néptáncegyüttes, amely a Fölszállott a páva televíziós vetélkedőben megnyerte a néptáncegyüttesek kategóriáját és
Veresegyház különdíját, egy látogatást a
Medvefarmra és városunkba. A Csali 1978ban alakult meg a Csemadok somorjai helyi szervezete mellett. Megalakulása óta
résztvevője a legkülönfélébb versenyeknek,
fesztiváloknak, ahonnan mindig komoly
elismerést jelentő díjakkal tér haza.
Az együttes jelenleg négy korcsoporttal
működik: Pici Csali (5-7 évesek), Kis Csali
(8-10 évesek), Nagy Csali (11-12 évesek), Ifi
Csali (13-16 évesek) és szerves része a csoportoknak a Csali Zenekar is, melyet mi is
megcsodálhattunk a szüreten. A veresegyházi előadás után NAGY MYRTILLEL, az
együttes vezetőjével beszélgettünk.
Gratulálunk a veresegyházi fellépéshez és
sikerhez, mint városunk különdíjasának is!
Hogy érezték magukat a Medvefarmon?
Nagyon érdekes volt, bár most nem volt sok
időnk, így el is határoztuk, hogy ha legközelebb visszajövünk, akkor egy egész délelőttöt
fogunk ott eltölteni.
Biztos vagyok benne, hogy visszatérnek még,
ugyanis nagyon nagy közönségsikert arattak.
A Csali-mixet láthattuk? Hiszen különböző
korú táncosok voltak a színpadon.
Igen. Ez a Pávás-csapat, ők nyerték a Mackódíjat, így velük is jöttünk ide. Ez a csapat két
korcsoportból, a Nagy Csaliból és az ifjúsági
korúakból összeválogatott gyerekekből áll.

Négy korcsoporttal dolgozunk egyébként,
összesen 160 gyerekkel.
A tévés vetélkedő győzteseként Magyarországot képviselték Tajvanon. Milyen érzés
volt ez felvidéki magyarként?
Számunkra ez természetes, pontosabban az,
hogy a fellépéseinken mindenhol a magyarságot képviseljük.
Mostani műsorukban kifejezetten „pörgős”
repertoárt láthattunk.
Ez tudatos, a küldetésünk az, hogy a fellépéseinken elsősorban felvidéki táncokat mutassunk be, de nagyon szívesen nyúlunk más
tájak táncaihoz is. Például most egy somogyi
lánytáncot lehetett látni és kalotaszegi legényest táncoltak a fiúk. De mivel ez a műsor,
amit most előadtunk Tajvanra készült, ezért
a közönség számára könnyebben emészthető
táncokat és táncos megoldásokat választottunk, mert igyekeztünk kidomborítani a magyarság tánchagyományainak virtuozitását.
Mennyiben változott meg az életük a tévés
siker óta?
Nagyon. Rengeteg meghívást kapunk, példának okáért márciustól június végéig nem volt
egy szabad hétvégénk sem, minden hétvégén
fellépni mentünk, a gyerekek természetesen
váltogatták egymást, de mi, vezetők mindenhol ott voltunk velük. Érdekes módon Magyarországra ez az első ilyen meghívásunk
idén, de voltunk a Páva-matinén és október
19-én a Hagyományok Háza által rendezett
Figurás bérletben fogunk szerepelni egy egész
órás gömöri táncbemutatóval, majd október
22-én a Művészetek Palotájában lépünk fel.

2017. október

Hogy tetszett Veresegyház? Hiszen a program része volt a városnézés is.
Fantasztikus! A somorjai művelődési központ
igazgatójaként nagyon motiváltan fogok innen hazamenni, mert nagyon szép ez a város,
nagyon rendezett. Látszik, hogy van a városnak egy főépítésze, és egy arculata. Ezt szorgalmazni fogom Somorján is. Veresegyház
pedig egyszerűen nagyon szép, élhető város,
mosolygós emberekkel. Most, ahogy ment ez
a kocsisor és menet, mindenki mosolygott, integetett, köszönt mindenki mindenkinek, ez
nagyon-nagyon tetszett nekünk.
Lesz-e ebből tartós kapcsolat?
Én nagyon remélem. A gyerekeink most a
helyi táncegyüttes gyerekeinek családjánál
voltak elszállásolva, ha csak kevés időt is töltöttek együtt, sikerült összebarátkozniuk. Mi
biztos, hogy vissza fogjuk hívni a veresegyházi csoportot hozzánk, Somorjára és így beindulhat egy komolyabb kapcsolat is a két
csoport és a két város között. KOVÁCS PÉTER
FOTÓK: VERÉB JÓZSEF ÉS RUZSOVICS DORINA
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Közélet
VERESEGYHÁZ KATONAI HAGYOMÁNYŐRZŐ EGYESÜLET

Mozgalmas és sikeres nyár
Tartalmas nyáron vannak túl katonai ha- Úgy tudom, a legnagyobb bemutatót a Bugyományőrzőink. Vastag Andrással, az e- dai Várban tartottátok a 49-es ostrom emlékére rendezett csatában.
gyesület vezetőjével beszélgettünk.
Az nem semmi volt! Bár mi a Napóleon kori
Örömmel láttunk benneteket Budapesten a egyik sorgyalogezredet jelenítjük meg, a hagyományőrző csata laikus szemlélőjének pomNemzeti Vágtán.
Köszönjük! Itt közel 30 fővel voltunk jelen. pás osztrák ellenség vagyunk mindig a 48-49-et
Mi építhettük fel a történelmi katonai tábort megidéző csatajátékokban. Ennek megfelelően
a Városligetben, ahol az elmúlt korok katonai Budán most osztrákként nem adtuk olcsón a
táborozásait mutathattuk be, természetesen bőrünket. Váratlan hadmozdulatokkal teljesen
más csoportok közreműködésével. Volt itt két élethűvé varázsoltuk a Kapisztrán téri ütközejurta, középkori sátor, a török kort, a Napóle- tet. Mai napig kapom a dicsérő leveleket is érte,
on-kort és az 1848-49-es szabadságharc idejét ahogy a pozsonyi csatáért is.
is bemutató csapat. Felemelő érzés volt, ami- E programokon túl „színészkedtek” is.
kor a vágta megnyitójára a 150 huszárral e- Az azért túlzás! De valóban igaz, hogy továbbgyütt olyan 200-300 fős katonai hagyomány- ra is számítanak ránk az „Itt élned, halnod kell”
őrző vonult fel az Andrássy úton, köztük ter- című színpadi produkcióban. Örömmel vesszük
mészetesen a veresegyháziakkal is. Továbbá ezeket a felkéréseket. Országjárásra indult ősza programokban lehetőségünk nyílt bemu- szel a műsor, többek közt Vésztőn, Mohácson,
Komáromban és Szegeden találkozhat vele a
tatók tartására is.

közönség. Jó előkészület volt erre, hogy a nyáron egy filmforgatáson is szerepet kaptunk.
Mesélj a terveitekről!
Készülünk Olmützbe és Austerlitzbe, ahol
vélhetően komoly feladataink lesznek a csatában. És szeretnénk fejleszteni a felszerelésünket is. A huszároknál egységessé tesszük a szíjazatot és új huszárcsákókra, csizmákra is
igény van, ahogy szablyákból is újakra szeretnénk cserélni a régi fegyvereket. De magát a
huszárcsapatot is 3-4 fővel bővíteni fogjuk.
Örömmel mondom máris, hogy elkészült a 10
új első világháborús egyenruhánk. A tanyánkon is fejlesztések lesznek, átalakításra kerül
a kerítés, illetve palánkolni fogunk az íjászok
„lőterénél”.
És természetesen továbbra is jelen lesztek a
veresegyházi ünnepségeken.
Jövő márciusáig vannak felkéréseink, de ez
nem is kérdés! Mindig Veresegyház az első a
felkérések tekintetében, köszönve a nagy szeretetet és támogatást a városnak.
KOVÁCS PÉTER

KÉZ A KÉZBEN ÓVODA • ŐSZI EMLÉKNAPOK
Szép hagyomány a Kéz a Kézben Óvodában az Őszi emléknapok ünnepségsorozata, amelynek megnyitójára október 2-án került sor a Lévai úti óvodában a hagyományőrző és természetes anyagok felhasználásával készült kiállítás megnyitójával. Az emléknapokat megnyitotta és Kun Éva keramikusművész alkotásait átadta Pásztor Béla polgármester úr. További programokként a tagóvodai szüreti mulatságokra kerül sor októberben.

SZABÓNÉ VANK ERZSÉBET GYŰJTEMÉNYÉBŐL

MÚLTIDÉZŐ

Szüreti viseletben Tamás Margit és Radics Lajos
az 1950-es években.
Radics Lajos (Csudi) életét 1956. október 24-én
az újpesti Erzsébet utcában mell lövés oltotta ki.
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Szüretelők az 1960-as évek elején
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Közélet
Támaszpont MOPKA

Európai önkéntesek Veresegyházon
Az Európai Önkéntes Szolgálat (EVS - European Voluntary Service)
az Erasmus+ program keretén belül 17 és 30 év közötti fiataloknak
nyújt lehetőséget arra, hogy hosszabb-rövidebb ideig külföldön önkéntes munkát végezzenek. Önkéntesként egy társadalmilag hasznos, nonprofit szervezetnél dolgozhatnak. Az EVS időtartama minimum 2 hónap, maximum 12 hónap.
Több terület közül lehet választani: ilyenek például az ifjúsági- és
gyermekprogramok, a szociális terület, a kultúra, művészetek, környezetvédelem és a sport. Az EVS-ben csak akkreditált szervezetek
vehetnek részt. Alapítványunk, a Támaszpont MOPKA küldő, fogadó
és koordináló minősítést is elnyert.
Alapítványunkhoz 2017. szeptember 20-tól két EVS önkéntes érkezett
egy év időtartamra. A szeptember 25-i héten, speciális nyelvtanítási
módszer alkalmazásával, intenzív magyar nyelvi kurzuson vesznek
részt a Köz-Pont Ifjúsági Házban. Az interjú az első nap délutánján
már magyarul készült velük.
Mindketten külföldről jöttetek. Önkéntesek vagytok. Az önkéntességet küldetéseteknek érzitek. A Támaszpont MOPKA Alapítványnál, a Köz-Pont Ifjúsági Házban fogtok egy évig dolgozni. Meséljetek magatokról!
Jane: Jane vagyok. Németországból jöttem. Tizennyolc éves vagyok.
Idén érettségiztem. Nagyon szeretem Magyarországot. Már négyszer
voltam itt. Sok barátom van Budapesten. Szeretném jobban megismerni az országot. Tanulok is magyarul. A Köz-Pont Ifjúsági Házban
vannak magyar óráink. Nem könyvből tanulunk, hanem új módszerrel: történetekkel, beszélgetve. Egy évig leszek itt. A Köz-Pont Ifjúsági
Házban új események és új programok létrehozásában fogok segíteni.
A fiataloknak sportos és táncos eseményeket, programokat szeretnék
szervezni. A Köz-Pont Ifjúsági Ház egy biztos hely a fiataloknak, ahol
mindenki otthon érezheti magát. Én klasszikus balettet és kortárs
táncot tanultam. De nem csak klasszikus táncot, hanem kortárs és
talán hip-hop táncot is tanítani szeretnék. Szeretnénk német és angol
nyelvi kurzusokat is indítani. Segíteni fogok a helyi iskolák nyelvi oktatásában is. Sokat szeretnék beszélgetni, véleményt cserélni a fiatalokkal az őket érdeklő kérdésekről, témákról.
Taha: Én Taha vagyok. Törökországból jöttem, Izmirből. Huszonkét
éves vagyok. Én is egy évig leszek itt. Most fejeztem be az egyetemet.
Politikatudományt tanultam Izmirben. A Köz-Pont Ifjúsági Házban az
irodában fogok dolgozni, az alapítvány és az ifjúsági ház honlapját
fogom szerkeszteni, és a programokat, fontosabb eseményeket fogom
publikálni különböző közösségi oldalakon. Én is segíteni fogok a
helyi iskolák nyelvi oktatásában, valamint az Alapítvány, illetve az
ifjúsági ház mindennapi tevékenységét is segítem.
Miért vállaltátok az EVS-t?
Taha: Korábban már részt vettem Erasmus+ ifjúsági cserén és képzésen. Ott ismerkedtem meg az EVS-szel, ott tanultam meg igazán angolul. Ezért is szeretnék EVS önkéntesként dolgozni. A mesterképzés
előtt nagyon jó az EVS, mivel nagyon értékes, életre szóló tapasztalatokat jelent külföldön dolgozni és megismerkedni az ott élő emberekkel, kultúrákkal és más önkéntesekkel.
Jane: Nagyon szeretek fiatalokkal dolgozni. Én is tapasztalatokat szeretnék szerezni.
Miért éppen Magyarországon vállaltatok önkéntes szolgálatot?
Taha: Miért éppen Magyarországon? Mert Magyarországon otthon
érzem magam.

Fotó: Veréb

Jane: Én is nagyon szeretem Magyarországot. Nagyon sok kedves
emberrel találkoztam már itt.
Örülünk, hogy itt vagytok. Nagyon kíváncsiak vagyunk, hogy mi mindent fogunk az elkövetkező időszakban egymástól tanulni. Az új
nyelvtanulási módszernek köszönhetően egyre többet fogunk magyarul beszélgetni.
SULIBÖRZE 2017

Válassz szakmát, iskolát tudatosan,
az erősségeidre építve!
A KINCS Alapítvány szervezte, évek óta sikeres Sulibörze hiánypótló kezdeményezés, melynek célja, hogy a 7-8. osztályos diákok megismerjék a térség középiskolai kínálatát, egyben lehetőségük legyen kiválasztani a számukra legmegfelelőbb szakmát.
Minden évben 25-30, többségében szakképzést is folytató iskola
mutatkozik be a rendezvényen. Ezen felül mintegy útmutatóként
még pályaorientációs tanácsadással és grafológiai elemzéssel is
várjuk a helyszínen az érdeklődő diákokat és családjukat!
Információ: www.kincs.info

2017. október
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Közélet
A repülés szerelmese
ARCOK A VÁROSBÓL

KELEMEN NÁNDOR • légiforgalmi irányító, pilóta, szakkommentátor
„A szíved egyik fele az fent van, mert ott maradt, és te szeretnél mindig vissza, hozzá menni. A repülés az egy ilyen szerelem.”

Találkozásunk alkalmával láthatóan élvezte a beszélgetést. Mert mi másról lett volna szó,
mint a hivatásáról, a nagy szerelemről a repülésről, a légiforgalmi irányításról. Ha az ember
fiatalkorában egyszer megízleli a repülés semmi máshoz nem fogható érzését, a későbbiekben már nem engedi, az élmény egy életre fogva tartja. Valahogy így történhetett Kelemen Nándorral is. Sokáig nem tudta, hogy egyszer majd ott lesz a ferihegyi irányítóteremben és az eget kémleli, a fel és leszálló, átrepülő gépeket fogadja. Arra végképp nem
is gondolt, hogy egy L-410-es kapitányaként valamikor rendszeres afrikai szafari utakra
indul, és bozótpilótaként berepüli a Szavannát. Budapesten született, de gyermekkorát
hazájától távoli országokban, döntő többségben távol-keleti országokban töltötte, ott járt
iskolába. Majd eljött az érettségi időszaka.
Az édesapja azt szerette volna, ha a nyomdokába lép?
Apám diplomata volt, ennél fogva négyévente
külügyi szolgálatot teljesített. Gyermekkoromat
egy éves koromtól olyan országokban töltöttem,
mint: Észak-Korea, Kína, Vietnam, Mongólia és
az Amerikai Egyesült Államok. Sokáig nem tudtam, hogy érettségit követően mihez kezdjek.
Bár édesapám erőteljesen a diplomácia felé terelgetett, nekem is ezt a jövőt szánta. Ezt az életet
én nem akartam, valami másra vágytam. A középiskola utolsó félévét itthon töltöttem, készültem az érettségire. Végül egy napon, a Kilián
György Repülő Műszaki Főiskola toborzói engem is megtaláltak. Gondoltam belevágok. Egy
háromnapos repülőorvosi vizsgálaton estem át,
melynek eredményeként a közel kétszáz jelöltből kilencen maradtunk, akik megfeleltek egészségügyi szempontból az 1/A hivatásos minősítésnek. Ezt követően Békéscsabára kerültem,
egy előkészítő táborba. Mindössze harminc órát
repültem, tulajdonképpen itt dőlt el a sorsom.
Ennek ellenére mégsem lett vadászpilóta. Mi
történt?
Mivel édesapám diplomatának szánt, komoly
családi vitáink kerekedtek. Végül kompromiszszumot kötöttünk, nem lettem diplomata és első
körben nem lettem pilóta sem. Jelentkeztem
légiforgalmi irányítónak, és mivel oroszul jól
beszélek, több, a volt Szovjetunióban történő
képzést követően munkába álltam a Ferihegyi
Légiforgalmi és Repülőtéri Igazgatóságon. A mai
napig is itt dolgozom, csak a munkáltató neve
Hungaro Control-ra változott.
A Red Bull Air Race versenyek szakkommentátora, hogyan kapta ezt a megbízást?
2003-ban, amikor Magyarországon elindult a
Red Bull sorozat, a szervezők irányítói feladattal
kerestek meg, ezt a munkát a mai napig is ellátom. 2015-től a versenyekhez kapcsolódó M4-es
stúdió beszélgetéseknél, közvetítéseknél felkértek szakkommentátornak.
Jelenleg L-410-es kapitány, mióta?
Az idő múltával egyre jobban hiányzott a repülés élménye. Pár év kihagyás után 1990-ben
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Fotó: Veréb
Fotó: Red Bull Air Race

Kelemen Nándor és Felix Baumgartner

megszereztem a hivatásos repülőgép vezetői jogosultságot. Kis hatótávolságú gépeket vezetek,
egyik kedvencem a cseh(szlovák) fejlesztésű és
gyártású L-410-es két légcsavaros gázturbinás,
felsőszárnyas, tizenkilenc személyes utasszállító repülőgép, illetve annak cargo változata.
A géptípussal eddig közel 4000 órát repültem.
Olvastam valahol, hogy Magyarországon korábban katonai légi fényképezésre is alkalmazták ezt a típust. Milyen megoldású volt a
gép?
Az L-410AF egy átalakított madár volt, a szakmában úgy hívták, hogy az Üvegorrú, mert az
orr-részből elkerültek a gép törzsébe a navigációs és elektromos berendezések, itt kapott helyet a navigátor munkahelye. Maga az orr plexi
borítást kapott, ezzel biztosítva a kilátást a fotóoperátornak. A gépet átépítették egy pilótás üzemeltetésre, mert így az első tiszt helyéről lehetett
lemenni az üvegorrba.
Megbízható ez a géptípus? Történtek vele balesetek?
A repülőgép típus szerte a világban négy évtizede áll szolgálatban, nagyon jó konstrukció,
megbízható, a mai napig is gyártják, persze
most már korszerűbb elektromos és navigációs
eszközökkel, mint korábban. Magyar lajstromjellel két esetben szenvedett a gép balesetet.
Mindkettőnél emberi mulasztás okán. A korábbi huszonhat madárból már csak egy gép maradt Magyarországon, ezzel is csak ejtőernyőst
ugratunk.
Ön is szenvedett balesetet?
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Megszereztem a jogosultságot egy és kétmotoros
kisgépeknek Európába történő átrepüléséhez.
Így kerültem Kanadába, Új-Fundland és Labrador egeire. Az egyik ilyen Amerikai Egyesült Államokból induló repülő utam alkalmával történt.
A tulajdonossal ketten voltunk a gépen, amikor
a grönlandi leszállásunknál a repülőtéren „hasra
szálltunk”. A kétmotoros Cessna futóműve műszaki meghibásodás miatt nem nyílt ki, miután
elhasználtuk az üzemanyagot futó nélkül landoltunk. Mindketten szerencsésen túléltük, csak
a gép látta kárát. Azóta közösen ünnepeljük második születésnapunkat.
A napokban hetekre elutazik Afrikába. Mit is
jelent a bozótrepülés valójában?
2000-től foglalkozom ezzel a műfajjal, ami tulajdonképpen nem más, mint mostoha körülmények között, alig lakott területek felett, nem kiépített reptereken való repülési tevékenység.
Német pilóta barátom, aki évek óta dolgozik
Afrikában, csak úgy tudott elmenni szabadságra,
síelni, ha beállt helyette valaki, rám gondolt. Így
kerültem Kenyába a Mombasa Air Safari-hoz. Ha
az ember bekerül egy helyi körforgásba, utána
már minden másképp alakul. Az első munkám
után jött a többi, így kerültem Tanzániába, Gambiába, Réunionra. Most ismét Afrikába készülők.
A család hogyan viseli mindezt, a távollétet?
Nagyon nagy szerencsém van, mert a feleségem,
aki civilben egy szállodaüzemeltető cég ügyvezető igazgatója, nagyon megértő. Ha teheti, ő is
jön velem az útjaimra. Neki is van pilóta szakszolgálati engedélye, magyarán: mi egymásra
találtunk!
Köszönöm a beszélgetést, jó repülést kívánunk!
VERÉB JÓZSEF

Városlakó
EGY KIS SZÁMÍTÁSTECHNIKA 17.

A hálózat
Ha van egy számítógépünk és azon tároljuk
az adatainkat, akkor nagyon nagy hibát
követünk el, de erről már beszéltünk az
adatmentésnél és a szervereknél. Viszont ha
csak használjuk az adatokat, miután a mentést már megoldottuk, akkor könnyen hozzáférhetünk addig, amíg egy másik eszközt
be nem kapcsolunk (pl: másik pc, notebook,
tablet, telefon, játékgép stb.), hiszen itt már
nincsenek a másik gépen lévő adatok.
A megoldást a számítógépes hálózat jelenti, ami nem tévesztendő össze a 220V-os
hálózattal, amire egyébként áramellátás
miatt szükségünk van. A lakáson belüli számítógépes hálózat gyakorlatilag egy adatátviteli kábel, ami régebben egy koaxiális
kábel volt, hasonlóan a tv kábeléhez. A különbség az ellenállásában volt és úgynevezett BNC csatlakozóval volt rögzítve a két
vége. Később megjelentek a több eres, nagyobb adat átvitelt biztosító (10, 100, 1000
Mbit-es) hálózati kábelek, melyeknek a csatlakozója a telefon csatlakozójára hasonlít, de
szélesebb.
Munkáim során tipikus hibák voltak, amikor a felhasználók az antenna kábellel keverték össze a hálózati kábelt, valamint
amikor a telefon zsinórt dugták be nagy előszeretettel a modem hálózati csatlakozójába, mondván, belemegy, ezért biztos,hogy
jó lesz oda. Tehát ha van egy újabb fajta hálózati kábelünk, aminél a ki és bemenetek
megfelelően vannak bekötve (tehát keresz-

IDŐSEBBEK IS ELKEZDHETIK... zeték nélküli rádiós kapcsolat, a wifi. A wifi-t
tezve a küldés és fogadás), akkor két gépet,
amelyeknek vannak hálózati csatlakozói,
fizikailag összeköthetünk. Azért hangsúlyozom, hogy fizikailag, mert ha jól csináltuk
az összekötést, akkor ettől még nem történik semmi, ugyanis még hiányzik a szoftveres beállítás, az ip cím megadása, aminek
minden hálózatban lévő gépnél másnak kell
lennie. Az ip cím olyan, mint az autók rendszáma, ha megvan a rendszám, akkor megvan az autó is. Ha megvan az ip, megvan a
gép is. Ezt az összekötést használtuk a jól
ismert norton commandernél, mikor egyik
gépről a másikra akartunk adatokat másolni
a gép megbontása nélkül.
De mi van akkor, amikor nem két, hanem
több gépet akarunk összekötni?
Ebben az esetben egy kiegészítőre van
szükségünk, mégpedig a hub-ra. A hub egy
olyan doboz, amelyben több hálózati csatlakozó van. A hátránya nagyobb hálózatoknál illetve az internetnél jön elő, mert
bármely ip címnél mindenhol keres és így
az elérhetőségi idő nagyon meghosszabbodik. Ennek megkönnyítésére találták ki a
swich-et, ami kinézetre ugyanolyan, viszont
az egy hálózatban lévő eszközöket össze
tudja kapcsolni, így közvetlenül elérhetjük,
ahelyett, hogy minden egyes alkalommal
bejárnánk a világhálót, valamint akár egyirányú, akár kétirányú kábelt használhatunk, mivel aktív eszköz lévén lekezeli azt.
Mi van akkor, ha nincs lehetőségünk kábeles használatra, mert pl: a tabletnek vagy
telefonnak nincs hálózati csatlakozója?
Ilyenkor kap szerepet az úgynevezett ve-

gyakorlatilag egy kétirányú adó-vevőnek
képzelhetjük el, amelyen digitális jelek futnak nagy, több Giga HZ frekvencián, ahol a
frekvenciák csatornákra vannak osztva,
mint a kábel tévén. A gond csak akkor van,
ha ugyanazt a frekvenciát többen használják, ilyenkor egy másikat kell kiválasztanunk.
Mi van, ha nem csak hálózatot, hanem
internetet is akarunk használni?
Ilyen esetben jut szerephez a modem. A
modem gyakorlatilag egy illesztő eszköz,
amely a meglévő különböző forrásokat (Pl:
telefon, kábeltévé, műhold, optikai kábel,
stb.) alakítja át szabványos hálózati jellé,
melyeket már a számítógép is felismer.
Ilyen értelemben a hagyományos telefon
is egy modem, hiszen a vezetéken jövő elektromos jeleket alakítja át általunk hallható
hanggá.
Léteznek olyan eszközök, amelyek ezeket
a szolgáltatásokat mind tartalmazzák, sőt
még többet is pl: digitális telefont, vagy elkülönített frekvencián digitális tv-t. Az internet szolgáltatók előszeretettel használják
ezeket az eszközöket, sőt van olyan, aki
még a wifi-ért is külön bőrt húz le a felhasználókról. (A szolgáltatók és ügyfelek története egy külön cikket is megérdemelne)
A következő cikkben kilépünk az otthoni
hálózatból és kimerészkedünk az internetre.
Várom az ötleteiket, javaslataikat milyen
téma érdekelné még Önöket!
ABONYI ZOLTÁN
SZÁMÍTÓGÉP MŰSZAKI SZAKEMBER

TEL: 06 30 941 6636
VÉLEMÉNY

Jó napot kívánok!
Gimnáziumi kiránduláson voltunk a Börzsönyben vagy a Bakonyban. A hosszú úton az osztály eléggé széthúzódott, hármasnégyes csoportokban sétáltunk a hegyes-dombos erdei utakon.
Egy tisztás felől idős férfi jött szembe velünk. Kicsit félre
húzódtunk, de nem hagytuk abba a fecsegést amikor elhaladtunk egymás mellett.
Alig lépett túl rajtunk megállt és fennhangon utánunk szólt:
– Mondjátok meg a tanárotoknak, hogy tanítson meg titeket
köszönni! Az erdőt járó emberek mindig üdvözlik egymást,
akkor is, ha teljesen idegenek egymásnak!
Ennek több mint ötven éve. A történet nagyon sokszor eszembe jutott, fel is idéztem számtalanszor, amikor hasonló szituációba kerültem.
Miért jutott eszembe éppen most? A városi ünnepségre tartottunk a sötét, kihalt mellékutcában. Velünk szembe jött három fiatal, két fiú és egy leány. Egymás mellett mentek, láthatóan összetartozva. Üdék, szépek, kedvesek voltak csende-

sen beszélgettek. Ahogy mellénk értek, tekintetüket keresve
rájuk néztem és végig rajtuk tartottam a szemem, amíg elhaladtak mellettünk. Nem néztek ránk. Miért is tették volna, – gondoltam, – hiszen valószínűleg ismeretlenek voltunk számukra.
Ekkor ugrott be az ötven évvel ezelőtti történet. Miért nem
nyilvánvaló egy kedves, nem hangoskodó, nem hőzöngő, nem
kivagyi fiatal számára, hogy a tőle jóval idősebbeket egy neki
semmibe nem kerülő gesztussal megtisztelje. Kell ahhoz ismernie? Miért értéktelen egy ismeretlen, miért nem érdemel
meg a találkozás pillanata egy pici odafigyelést?
Vagy az idegentől tartani kell? Ezt hallották a szüleiktől, erre
tanítják őket az iskolában? Kisdiák koromban köszöntem mindenkinek. Gimnazistaként éppen készültünk elfelejtkezni róla,
amikor jött az életre szóló tanítás.
Manapság szinte válogatás nélkül köszönök és nem csak viszsza, hanem előre is. Ismeretleneknek is. Csak annyit várok el,
hogy valaki tiszteljen meg a tekintetével, amivel azt üzeni, hogy
látom és érdekel.
A többi jön magától.
m-i-
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Kultúra
Veresegyházi Hagyományőrző Népi Együttes • Intejú HIBÓ JÓZSEFNÉVEL

A hagyományok útján
A veresegyházi hagyományőrző asszonyok és lányok már messziről felismerhetőek szép
menyecskeruhájukról, főkötőjükről és jellegzetes kötényviseletükről. Az együttes tagjai rendszeres fellépői szűkebb hazájuk, Veresegyház rendezvényeinek, de nem ismerve
mértéket kitekintenek biz ők országhatárainkon túl, más tájakra is, öregbítve hírét a
városnak, múltjának és jelenének. HIBÓ JÓZSEFNÉVEL, az együttes társadalmi vezetőjével munkahelyén, a Medvefarmon beszélgettünk.
Elmondhatjuk, hogy nincs olyan jelentősebb városi rendezvény, ahol ne látnánk a
hagyományőrzőket? Szinte mindenhol jelen vagytok.
Ha mindenhol nem is, de a lehetőségeinkhez
mérten igyekszünk hagyománytisztelő módon képviselni a települést énekszóval, tánccal és a régi szép népviselettel. Az idén is
számos rendezvényen vettünk részt, többek
közt: a Medvefarmon, a Hősök napján, a
Szentlélek-templom egy éves rendezvényén,
TV felvételen a Kincsek Portáján Borbás Marcsi műsorában, a Városünnep rendezvényein,
a Veres 1 Színház nagy attrakcióján, a Mézesvölgyi Nyáresték előadásainál.
Hogyan kerültetek a színház nyári produkciójához?
A színház művészeti vezetője Venyige Sándor, több alkalommal is kérte a segítségünket, előadásaikhoz használati eszközöket,
népviseleti ruhát adtunk kölcsön. Majd később az igazgató úr kezdeményezésére elvállaltuk a nyárestéken a háziasszonykodást. El
kell mondanom rendkívüli élmény volt számunkra, ahogy hömpölygött a kapun át a nézők serege. A mi feladatunk volt a jegyellenőrzés, az útbaigazítás. Személy szerint én perecet árultam. Vitték is mint a cukrot. Jöttek
az emberek és örvendeztek: „Jaj de szép a
viseletük! Micsoda meglepetés, hogy veres-
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egyháziak!” Megszámlálhatatlanul fényképezkedtek, egyszerűen csak mellénk álltak.
A messziről jött vendégek hosszú combú
hostesslányokra számítottak, és helyettük
népviseletbe öltözött nénikkel találkoztak.
Volt aztán igazi csodálkozás!
Huszonhetedik alkalommal nyitotta meg
kapuit a Művészetek Völgye Fesztivál. Mivel
készültetek a kapolcsi fellépésre?
Tóth Judit művészeti vezetőnk koreografálásában az „Elvégeztük az aratást” összeállítással indultunk útnak. Korábban már
bemutattuk a produkciót, ennek ellenére az
idei fesztiválra is kifejezetten ezt kérték. Az
előadást megelőző próbákon már szép számú közönségünk volt. Csodálkoztam is, vajon hogyan fér be a Muharay Udvarba ennyi
ember? A délutáni órákban legnagyobb sajnálatunkra leszakadt az ég, és lemosta a
színpadunkat.
Évek óta résztvevői vagytok a Mozgássérültek Budapesti Egyesületének és a vácrátóti
Velo-tanya közös szervezésében megrendezésre kerülő jótékonysági rendezvénynek.
Hogyan kerültetek a Velo-tanya programjába?
Hat évvel korábban egy találkozó alkalmával
került szóba a meghívásunk, a rá következő
évtől kezdve minden egyes alkalommal elmentünk a mozgássérülteknek műsort adni.
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„Mert ez a jövőnk, ami helyhez köt és hitet ád!”
TÓTH JUDIT MŰVÉSZETI VEZETŐ
Jártatok Erdélyben a IX. Madéfalvi Nemzetközi Hagymafesztiválon. Ismereteim szerint
rendkívüli élményekkel megrakodva tértetek haza. Mi történt ezen az úton?
Egy kedves meghívásnak eleget téve indultunk útnak. A buszvezetőnk egyben nagyszerű idegenvezető volt. Az itt eltöltött öt napban
gyönyörű helyeken jártunk, már az induláskor megálltunk Nagyváradon és Tordán is.
Magánházaknál kerültünk elszállásolásra,
ahol kivétel nélkül mindenhol szeretettel fogadták a csoportot. A fesztivál utolsó napján
került sor a fellépésünkre egy igazi veresi koreográfiával, ami egyrészről bemutatta a helyi
szokásokat, másrészt pedig vicces, szórakoztató jeleneteket is tartalmazott, mint például
a „Halott temetés” parodizált epizódját. Elmondhatom, a végén vastapsot kaptunk!
Mik a további terveitek az év hátralevő részére?
Számos fellépés áll még előttünk. Szeretnénk
mindegyiknek legjobb akaratunk szerint eleget
tenni, a város híréhez méltóan jól szerepelni.
VERÉB JÓZSEF

Kultúra
Udvarház Galéria • BÁNFÖLDI ZOLTÁN festőművész kiállítása

Álom és valóság
„Rétegek” címmel nyílt meg az Udvarház
Galériában Bánföldi Zoltán festőművésznek az
elmúlt tíz év munkáiból válogatott kiállítása.
A nagyméretű vászonra vegyes technikával
készült festmények, grafikák mellett meglepetésként egy fotósorozatból kiragadott hat alkotás, egy fotóalapú festménysor is fogadta a látogatókat. Fotóalapú festmények, mit is jelent
ez? Egy adott képi megjelenítés, a lefotografált
pillanatnak a képzőművészet eszközeivel történő parafrazeálása. A mű által az eredeti kép
újrateremtése, saját olvasatban, többrétegű
üzenetben történő elmesélése. Jelen esetben
a kiállított művek, az Arnolfini házaspár (Jan
van Eyck holland festő alkotása) történetének
– próbababák – fotós átiratában, vegyes technika alkalmazásával belefestéssel történő megjelenítése. Az alkotások egyik érdekessége a műA szerelem mindent legyőz
Fotó: Veréb

Fotó: Veréb

Bánföldi Zoltán festőművész

vész által a kép felületére beírt latin szövegek,
rajzok és firkák, a méhviaszos technika alkalmazása. „Ha az ember belép egy terembe, ahol
a méhviasz tetten érhető, már maga az illat beindít egy gondolati folyamatot, beindíthat emlékképeket. Fölmerülhetnek akár a gyermekkorból olyan rejtett emlékek, amit már régen
eltemettünk, elrejtettünk magunkban. A belerajzolások és a firkák már nem hordoznak konkrét képi üzenetet, hanem csak egyszerűen megpróbálnak megsebezni egy emlékezeti felszínt.
Ez a nézőből kikényszeríthet egy olyan folyamatot, hogy megpróbáljon asszociálni bizonyos dolgokra, amik kézzelfoghatóan nem lettek felvíve a kép felületére. A szöveg számomra
azért fontos, mert a XXI. századra a leírt és a
kimondott szó viszonya megváltozott. Nagyon
sokszor tapasztaljuk, hogy az elhangzott szavak „elszállnak”. Fontos számomra a nézővel
való diskurzus során a leírt és az elmondott szó
egymáshoz való közelsége.

Szentlélek-templom • ORGONAHANGVERSENY

„Bánföldi Zoltán az eltűnt idő nyomába
ered, a múlt végtelen kútjába néz. Megidézi,
megálmodja, visszahívja a saját gyerekkori
emlékeit, máskor kultúrtörténeti ikonokat
jelenít meg.”
KOZÁK CSABA MŰVÉSZETI ÍRÓ
A történet mesélésénél elsősorban a többes olvasat foglalkoztat, ezért a fotós eljárásoknál a
kamera mozdításával érem el ezt a hatást. Ami
által már nem egy éles képet kapok, hanem
elmosódottat, mint egy emlékképet. Amikor figurális felismerhető alakok vannak az osztott
képeimen az egyik festett, míg a másik megrajzolt, itt is jelen vannak a beletörlések és rajzolások. Ezzel is arra próbálok reflektálni, hogy
valójában mennyire csalóka vagy pontos az
emberi emlékezet.” – mondta a kiállítás alkalmával beszélgetésünk során a művész.
Bánföldi Zoltán 1991-ben Hollandiában a hágai Királyi Művészeti Akadémia festő szakán,
majd 1995-ben a Magyar Képzőművészeti Főiskolán szerzett diplomát. Festéstechnikájára
jellemző a széles ecsetkezelés, a fröcsköléses
eljárás és a fototechnika sajátos alkalmazása.
1992-től napjainkig számos egyéni és csoportos kiállítás résztvevője. Pályafutása során a
hazai kiállításokon kívül alkotásait bemutatta: Amszterdam, Bonn, Philadelphia galériáiban. Jelenleg a Szent István Egyetem Ybl
Miklós Építéstudományi Karának adjunktusa.
A veresegyházi kiállítást megnyitotta: Kozák
Csaba, zongorán közreműködött: Bartók Tibor. A kiállítást rendezte: Klement Zoltán.
VERÉB JÓZSEF
Fotó: Veréb

Ielyzaveta Bilokopytova
és Georgü Kurkov
orgonaművészek hangversenye
A hazánkba látogatott ukrán orgonaművész házaspár veresegyházi
hangversenye dallamvilágában, hangzásában egy különlegesség volt.
A zenei csemegét a művészek négykezes orgonaművek felszolgálásával tették teljessé, melyek többsége átiratként hangzott el.
A darabok közt így többek közt felcsendült Händel C dúr prelúdium
és fúga című műve John Marsh feldolgozásában, Rossini egyik operájából a Selyemlétra Nyitány (La scala di seta) Georgü Kurkov orgonára történő átiratában.
Georgü 1954-ben egy Kijev melletti kisvárosban született, itt tanult
zongorázni és orgonálni, majd Leningrádban folytatott felsőfokú zenei tanulmányokat. Diplomaosztás után visszakerült Vinnicja városába, ahol a pedagógiai főiskolán tanított. Pályafutása során kamara
és szimfonikus zenekarokat alapított, karnagyként a mai napig is dolgozik. Orgonaművészként rendszeresen koncertezik Ukrajnán és
Oroszországon kívül Ausztriában, Németországban, Lengyelország-

ban és Magyarországon. Felesége Ielyzaveta az odesszai főiskolán
diplomázott, majd Szentpéterváron dolgozott. Jelenleg főiskolai tanárként zongorán és orgonán tanít. A szimfonikus zenekarban billentyűsként működik közre. 2002-től férjével rendszeresen koncerteznek Európa szerte. Georgü így visszatérő vendége városunknak, az
elmúlt évek során már kétszer is adott koncertet a veresegyházi református templomban.
Veresegyházon még nem szólt ennyi hangon és dallamban az új orgona. Kápráztató volt hallani a két művész játékát. A közönség vastapssal, ráadást követelve köszönte meg a zenei élményt.
VERÉB JÓZSEF
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VERES 1 SZÍNHÁZ• Interjú SZURDI MIKLÓS film- és színházi rendezővel

Szakmám a rendezés

„A tehetség az csak egy állapot. Ez egy olyan szakma, amit folyamatosan kell csinálni. Persze közben lehet mással is foglalkozni, gondolkodni, írni,
Szurdi Miklós színész, forgatókönyvíró, de legfőképpen de annak elsősorban rendeznie kell, aki úgy gonrendező. Pályafutása során rendezett a Mafilmnél és a dolja, hogy ő egy rendező.”
SZURDI MIKLÓS
Magyar Televíziónál, és az ország legtöbb színházánál,
talán csak négy-öt teátrum van ahol nem fordult meg a legjobb – egy szeretet. Maguk a próbák is ebben
eddig. Most közel kétszáz színházi rendezéssel a háta az értelemben folynak.
mögött, több évtizednyi szakmai tapasztalattal a rendezői Színész vagy rendező? Mit jelent számodra a renszékben Veresegyházon rendez. A Veres 1 Színház ne- dezés?
gyedik évadját Szurdi Miklós rendezésében a Hajszál Igazából nem is tartom magam színésznek, bár így
Fotó: Veréb
híján Hollywood című vígjáték bemutatásával kezdi. Jó négy évtizednyi megtett út után elmondhatom, hogy
Szurdi Miklós
fiatal koromhoz mérten ma már jó színész vagyok.
kezdésnek ígérkezik, komédiázás ez a javából!
Bár ehhez képest nagyon keveset játszom, elsősorA darab tele van furcsa zűrzavaros jelenettel. Mi csinálni. Ha egy társadalomban bajok vannak, ban mindenekelőtt rendező vagyok. Számomra a
akkor a művészet virágzásnak indul, persze csak rendezés: munka, hivatás és a szakma, amit tanulni
a véleményed erről a vígjátékról?
Az értékesebb komédiák egyike, mert lényegében akkor, hogy ha hagyják. Napjainkban is több szín- kell, de legfőképpen csinálni. Amikor az ember vaemberi sorsokról szól. Ráadásul a történet egy vidé- ház fogalmaz kritikusan, én is írok most egy forga- lami újba kezd, akkor ez olyan, mint egy szerelem.
ki kisvárosi színházban játszódik. Az érett korú tókönyvet, több előadást is csináltam ami „ellenzé- Ez nem adatik meg számos szakmában, de a színház
színészházaspárnak igazából most dől el a további kis”. Ismét elkezdtünk a sorok között olvasni, mert az más, mindig felmerül a kérdés: Képes vagyok, tudok-e még? Meg tudom még csinálni? Minden egyes
sorsa, itt van a nagy kérdés: lehet-e még egyszer össze kell tudni kacsintani a közönséggel.
sztár belőlük, vagy bele kell nyugodniuk a meg- Mi a véleményed a vidéki kis színházakról, van új rendezés, egy új vizsga. Neki kell állni és önmagadnak, a színészeknek és a közönségnek is újra és
másíthatatlanba. Szoktuk azt mondani: színész jövőjük?
nincs, csak színésznő. A színész ugyanúgy van Mint ahogy a Veres 1 Színház példája is bizonyít- újra bizonyítani. Innentől kezdve már ez egy szakmegáldva természettel, érzelemmel, hiúsággal, ja, úgy tűnik, hogy igen, amíg van lokálpatriotiz- ma, és ezt csak jól szabad csinálni! Nem szabad a
mint a NŐ! Most vagyunk a próba időszakában, mus. Valamikor régen a vándortársulatnak hoz- színház, a hatalom mögé bújni, mert ettől jót alkotni
már előre látom, hogy egy fergeteges komédiának ták a tyúkokat és a tojást, mert ott volt, a sajátjuk- nem lehet, csak sorsokat tönkretenni. Ma már minnézünk elébe. Ken Ludwig, aki ennek a félreérté- nak érezték. Fontos az embereknek az is, hogy a dennél fontosabbnak tartom, hogy a társulatban
sekkel, komikus helyzetekkel teli vígjátéknak a szűkebb pátriájukban ott legyen a saját kultúrá- mindnyájan jól érezzük magunkat, az alatt az idő
szerzője, kevésbé ismert Magyarországon, pedig juk. Egy színháznál nagyon lényeges a kialakított alatt is, amíg létrehozunk valamit.
nagy sikerű Broadway-szerzőről van szó. Ez a da- társulattal való törődés. Megadva nekik a lehetőrab is nagyon jól meg van írva, a humora sem ön- ségeket, de ugyanakkor időnként a színjátszás Szurdi Miklós 1974-ben végezte a Színház- és Filmmagáért való, hanem sorsokból születik, és én ezt nagyjait is bevonva a közös munkába. Akkor a kis művészeti Főiskolán a színész, majd két évre rá a
nagyon fontosnak tartom. Ez a játék szívhez szóló- színházaknak is van jövőjük. Annak idején, ami- rendezői szakot. Tagja volt a kecskeméti Katona
an a szerelemről, az idő múlásáról, az öregedésről, kor Székesfehérváron színházigazgató voltam, József, a szolnoki Szigligeti, majd a budapesti
magáról az életről szól.
nekem is meg kellett küzdenem a sikerért. Musi- Nemzeti Színháznak. 1983-tól indul a Mafilm stúA mai Magyarországon lehet-e kritikus, „ellenzékis” caleken és könnyed komédiákon keresztül sze- diójában a rendezői pályája, 2003 és 2008 között
szemmel alkotni? Vagy csak komédiára van igény? rettettem meg a közönséggel a társulatot és a a székesfehérvári Vörösmarty Színház igazgatója.
Mikor egy ország bizonyos szempontból nézve színházat. Majd csak ezt követően volt lehetséges Fiatalos lendülete ma is a pályán tartja, forgatónem egységes, ha a hatalom nem egységesen elfo- keményebb, elgondolkodtató darabokat színre könyvet ír, színész, de mindenekelőtt rendező.
gadott, – amit most mondok furcsán fog hangzani vinni, mert akkor már a közönség magáénak 2010-ben alkotói munkássága elismeréseként
– ez mindig inspirálólag hat a művészetre. Van mi érezte a színházát. Úgy látom, itt Veresegyházon megkapta a Magyar Köztársasági Érdemrend
VERÉB JÓZSEF
ellen kritikusan fellépni, van miről írni és színházat van a színház vezetésében – elcsépelt szó, de ez tiszti keresztjét.

Kölcsey Ferenc Városi Könyvtár • VERESI FILMKLUB
„Egy jó, – de nem kommersz – film kapcsán,
egy baráti társaság időről időre összejön, megnézni a kiválasztott alkotást, majd egy meleg
Az elmúlt időszakban a filmek kiválasztásánál a tea, vagy hideg üdítő, esetleg zsíros kenyér,
következő gyakorlatot alkalmazta a klub szerve- vagy pogácsa elfogyasztása közben elbeszélget
SZIGETI PÉTER SZERVEZŐ
zője. Az adott hónapban évfordulót ünneplő al- a látottakról.”
kotók (színészek, rendezők) filmjeiből kerültek
ki az ajánlások, ezek közül lehetett választani. született Fábri Zoltán – Gyertek el a névAz a film került levetítésre, amelyik a legtöbb napomra! • 65 éve született Roberto Benigni –
szavazatot kapta. Az év hátralevő időszakára Az élet szép
vonatkozó javaslatok:
NOVEMBER: 75 éve született Martin Scorsese –
OKTÓBER: 75 éve született Halász Judit – Sze- Az ártatlanság kora • 85 éve született Roy Scheirelmesfilm • 110 éve született Dajka (Dayka) der – Francia kapcsolat • 5 éve halt meg Xantus
Margit – …hogy szaladnak a fák! • 100 éve János – Eszkimóasszony fázik

Tessék választani!
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DECEMBER: 70 éve született Steven Spielberg –
Meztelenek és bolondok • 90 éve született
Ruttkai Éva – Alfa Rómeó és Júlia • Makk
Károly – Egy hét Pesten és Budán
A szavazatokat a Veresi Filmklub Facebook
oldalán lehet leadni!
VERÉB JÓZSEF
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NOVÁK GYULÁNÉ zenetanár
„Minden gyereknek
azt kívánom, hogy a
zenéhez minél közevilágéletében vasulebb kerülhessen.
tas volt. Hogy mindAzok a gyerekek,
ez mennyire volt
akik kivételes zenei
képességekkel rendelrám hatással? Minden
keznek általában más
bizonnyal meghatárotantárgyakban is tehetsézó volt. Az általános isgesek. Viszont zenei pályákolai tanulmányaim melra,
vagy országos szintű verselett hat éven át jártam zeneisFotó:Veréb
nyekre csak azon növendékeimet
kolába. Egyik legkedvesebb embiztatom, akik már gyermekkoruktól
lékem közé tartozik, amikor egy szolfézs versenyen Kodály tanár úr előtt II. helye- kezdve zenei elhivatottságot éreznek, és kézett lettem. Az általános befejezését követően pesek naponta akár több órán át is a hangNOVÁK GYULÁNÉ
egyenes út vezetett a zenei gimnáziumba, szerükkel foglalkozni.”
elmondhatom más nem is jöhetett számításba.
Édesapám látta rajtam az elszántságot és a le- resztül hangszeresen közreműködtem a Mishetőségeihez mérten támogatta a törekvéseimet. kolci Nemzeti Színház zenés darabjaiban.
A főiskolán miért a tanári szakot választotta? Gödöllőre költözésünket követően hosszú
Gyerekkoromtól kezdve édesanyámmal együtt évekig örömmel játszottam a Gödöllői Sziménekeltem a templomban. Tulajdonképpen fonikus Zenekarban is.
nekem az énekléssel kezdődött a zene. A kis- Huszonhárom éve tanít a veresegyházi zeneöcsém hét éves volt, amikor én lettem a „kis- iskolában, mi az az erő, ami ide köti?
mamája”, kézen fogva együtt mentünk a hang- Megszerettem a várost, az őszinte természetes
versenyekre. Ha fájt a hasa én vigasztaltam, embereket, a rendezvények oldott, szeretettelöltöztettem, foglalkoztam vele. Mindig volt jes hangulatát, az iskolát. Nagyon sok örömteli
bennem egy meghatározó érzés: amit én tu- hangversenyen, rendezvényen, művészeti
dok, azt tovább kell adnom. Nagyon érdekelt a megnyitón szerepeltek az évek során a taníttanári pálya, tanítani akartam. Olyannyira, ványaim, még nemzetközi versenyre is eljuhogy már főiskolásként oktattam az Erkel Fe- tottunk. Számomra mindez hatalmas erőt ad.
renc Zeneiskolában, majd diplomaosztást Köszönöm a beszélgetést, további jó egészkövetően itt helyezkedtem el.
séget és eredményes munkát kívánunk!
Mit tart a legfontosabbnak a zenei oktatásVERÉB JÓZSEF
ban? Mik a módszerei?
Már fiatal tanárként is a közös muzsikálás volt
számomra a legfontosabb, ezért már első osz• zenetanár •
tálytól kezdve a kamarazenélést is gyakoroltuk. A tiszta intonálásra, a belső hallás fejlesz- 1942-ben Miskolcon született
1960-ban a Miskolci Bartók Béla Zeneművészeti
tésére, a jó hangszerkezelésre, a természetes Szakközépiskolában érettségizett
laza mozgásra, az egyensúly kialakítására 1964-ben a Miskolci Bartók Béla Zeneművészeti
törekedtem, és törekszem. Nagyon lényeges- Főiskolán hegedű-szolfézstanári diplomát szerzett
nek tartom a közös muzsikálás során az egy- 1963-tól 1970-ig a miskolci Erkel Ferenc Zeneiskola
másra való odafigyelést. Ennek érdekében tanára
1967-ben házasságot kötött Novák Gyulával
mindig is volt „Tücsök” zenekarom, kis kama- 1970 és 1994 között az Erkel Ferenc Zeneiskola
racsoportjaim. Az a tapasztalatom, ha a nö- tanszakvezető tanára
vendék a tanárát elfogadja, megszereti, akkor 1980-tól 1994-ig Borsod-Abaúj-Zemplén megye
zeneiskolai hegedű szaktanácsadó
a hangszert, a hegedülést is megszereti.
1990-től 1992-ig a Bartók Béla Zeneművészeti
A tanítás mellett tudomásom szerint volt olyan Főiskolán hegedű módszertant tanít
időszak is az életében, amikor aktívan zenélt. 1994-ben családjával Gödöllőre költözött, tanára
Természetesen a hangszerem aktív használa- a Fréderic Chopin Zeneiskolának
ta is hozzátartozik az életemhez. Pályafu- 1994-ben tanári állást vállalt Veresegyházon,
a Lisznyay Szabó Gábor Zeneiskolában
tásom elején három évig voltam tagja a Miskolci Szimfonikus Zenekarnak. Rendszere- KITÜNTETÉSEK, ELISMERÉSEK:
sen részt vettem az Antonio Vivaldi Kama- „Kiváló Munkáért-díj” – ágazati miniszteri 1985
razenekar munkájában, a hazai fellépéseken „Pedagógus Szolgálati Emlékérem” – miniszteri 2001
Katedra Emlékplakett” – miniszteri 2010
kívül az együttessel koncertkörutak során „Arany
„Fabriczius József Közoktatási Díj” – Veresegyház 2010
több alkalommal eljutottam Olaszországba, „Elismerő oklevél” – Dunakeszi Tankerületi Központ 2017
Németországba és Ausztriába. Hat éven ke-

A csodálatos kristályok
Számos gyerek és felnőtt, volt tanítvány gondolhat jó szívvel – amikor szóba kerül a hangszerek „királynője”, a hegedű – NOVÁK GYULÁNÉ tanárnőre, mert ő olyan ember, aki nem
pusztán hivatásból tanít, hanem ennél sokkal
többet ad, szeretettel oktatja tanítványait. Több
évtizednyi tapasztalattal a háta mögött, a mai
napig is fáradhatatlan lendülettel foglalkozik
zeneiskolai növendékeivel. Zenei hitvallása
Weber német agykutató megállapításán alapszik: „A hangszerrel való foglalkozás olyan
módon fejleszti az agy kapacitását, hogy a zenei
képzés által a zenei intelligencia feltételezhetően pozitívan hat az intelligencia többi formájára is.” Oktató munkájában Kodály Zoltán
példáját követve, „Kodály tanárként” az énektudást a hangszerrel való foglalkozás, a hegedülés alapjaként tartja számon.
Miskolcon egy háromgyermekes családban
nőtt fel. A városban végezte az alsó tagozattól
kezdve a főiskolai diplomáig az általános és
zenei tanulmányait. Édesapja vasutasként dolgozott, az apa munkahelyi elfoglaltsága miatti
távollétében édesanyja korai halálát követően
a kis öccse legfőbb támaszává vált. Ennélfogva
már kora gyermekkorában kialakult az egész
életére kiható felelősségtudat, a gyerekek iránti önzetlen szeretete. Fiatal diplomásként hegedű-szolfézstanárként a hangszeres oktatás
mellet döntött, 22 évesen zeneiskolai tanári
állást vállalt. Több évtizednyi elhivatott oktatónevelő munkája során zeneiskolai tanszakvezetőként, szaktanácsadóként és oktatóként
főiskolán is dolgozott. Hazai és külföldi továbbképzések során, az országos hegedűszektor munkájának rendszeres részvevőjeként
tapasztalatait bemutató előadásokon, megyei
továbbképzéseken adta tovább. Férjével és
zongoraművész lányával Gödöllőre költözésüket követően a Fréderic Chopin és a Lisznyay
Szabó Gábor Zeneiskolában vállalt hegedűtanári állást. A veresegyházi iskola vonós
tanszakán a mai napig is aktív szerepet tölt be.
Számos tanítványa választotta hívatásul a zenei pályát, többen lettek elismert művésztanárok. Találkozásunk alkalmával az iskola tantermében beszélgettünk.
Kérem, beszéljen a gyermekkoráról, a pályaválasztás időszakáról.
Sajnos a nagyszüleimet nem hallottam együtt
muzsikálni, bár a nagyapám hegedült, a nagymami cimbalmozott. A szüleim csodálatosan
énekeltek. Édesapámnak volt egy különleges
adottsága, a saját maga készítette nyelvsíppal
fantasztikus hangon tudott muzsikálni, pedig
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luk, a Nagyon Régiekről, akik feljöhetnek
a mélyből, ha akarnak.
Sokszor elgondoltam,
majd
ébren
várom. Kalapáccsal. Piszérzem a jelenlétét, és
tollyal. Vagy az
épp, amikor résapámmal, aki
nyire nyitom
egy hős, és aki
a szemem,
ugyan nem hitt
eliszkol.
nekem, de készAzt
hiséggel beült az abszem, képlakba, hogy elkapzelődöm.
juk – vagy inkább biAz első este
zonyítsuk, nincs senmég arra gondolki. Ott nincs senki.
tam, hogy az autókra riadNem tudtam ébren maradni,
tam fel három óra haregyszer
sem. Kettő körül elnehezülmincnégykor. Másnap a
Grafika: Veréb Csilla
tem, néhányszor még felrántottam a
szélre gyanakodtam, az
nyekergette a kék spalettákat. Aztán a vi- fejem, a figyelmem kinyílt egy pillanatra...
Aztán három óra harmincnégy lett, és
harra, az apámra, a hajókra. A vízre.
A sokadik éjjel hibázott. Láttam belőle valaki elrebbent az ablakom elől.
El szeretném felejteni a nagyanyám mevalamit, valami megmagyarázhatatlant, s
már nem foghatom sem az autókra, sem a séit. Olyan szobát akarok, aminek nincsen
szélre. Szinte bizonyos, hogy van valaki ablaka. És egy éjjelt, amikor nem érzem,
az ablakomban. Hiába szögezem be a spa- nem érzem, nem érzem, a három óra harlettákat, három óra harmincnégykor moz- mincnégyet.
gást látok a réseken át. És akkor sóbálvány (Megjelent 2017-ben az ELTE BTK Szerdai
vagyok, nehéz, vaskos tagokkal, és a Szalon irodalmi alkotókör antológiai válonagyanyám jut eszembe, ahogy beszél ró- gatás kötetében.)

Három óra harmincnégy
Vannak nagyon régi mesék a tengerről. A
nagyanyám a sarokban ülve, sötét kendők
rejtekéből mesélte őket. Azt mondta, nem
ijeszteni akar, de vannak dolgok, amikről
tudnom kell.
Félj, lányom a tengertől, mert mélysége
van! Élnek ott azok, akiknek ott van a helyük, és azok, még mélyebben, akik már
előttük is ott voltak. És feketeségről beszélt, tömör, súlyos sötétről, ahol lidércfény minden, ami ismert. Ott vannak ők, a
Nagyon Régiek. Csak azért nem jönnek
fel, mert nem látják értelmét.
Hat és tizenhárom éves korom között
nem mentem vízbe. Az ablakomból hajókat látni és sós a levegő, a mesék mégsem
engedtek. Féltem azoktól odalent, attól,
ami ősi és ismeretlen. Rettegtem, hogy kapálózó lábam felzavarja őket. Az iskolában
kinevettek. Egy tengeri gyerek, az apja halász, és tornaórán felmentést kér úszás
alól! Végül a sértett büszkeségem kergetett
vissza a vízbe. És most van valaki az ablakomban. Éjjel bámul befelé, megvárja,
míg felébredek, mert szinte azonnal meg-

Kölcsey Ferenc Városi Könyvtár • ANTALFFY PÉTER történész előadása

Gauguin és Óceánia
Paul Gauguin posztimpresszionista francia
festő nem mindennapi életútjának kanyargós
ösvényein vezetett át Antalffy Péter lebilincselő
előadása. Ki is volt tulajdonképpen Gauguin?
Matrózból lett haditengerész, tőzsdeügynök,
jó módban élő üzletember, tisztes polgár, műgyűjtő, vagy egy hányatott sorsú, sokszor nélkülöző, nyomorgó, merész alkotói kísérletekbe, egzotikus utazásokba bocsátkozó festő?
Gauguin a festészetben kereste önmagát, a

vadságot, az önkifejezést, a világnak azt a helyét, ahol a megélhetéshez nem a pénz a mindenható. Kereste a paradicsomi létet, hogy
meglelje, 1891-ben hajóra szállt és elindult
Tahiti felé. Megérkezését követően szinte lángban égve, lázas igyekezettel festette képeit.
Élete során kétszer is visszatért a szigetre.
Olyan kompozíciókat hozott létre, ahol a világ,
a szemlélő számára olyanná vált, amilyenné a
festő megálmodta, amilyennek szerette volna

Paul Gauguin és Antalffy Péter (fotómontázs)
Fotó: Veréb
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látni. Gauguin művészete, itt ebben az óceániai környezetben teljesedett ki, Tahitin talált
rá önmagára. Élete egyik legnyomorúságosabb
időszakában alkotja meg egy durva zsákvászonra, legnagyobb méretű festményét, egyben művészi és szellemi hagyatékát, a Honnan
jövünk? Kik vagyunk? Hová megyünk? címűt.
A festmény, a szimbolikus jelentőségű állatok
között az emberi lét állomásait ábrázolja. Paul
Gauguin hányatott sorsa ellenére zseniálisat
alkotott, olyat hozott létre, ami először mutatja
meg a szemlélőnek, hogy a művészet lehet dekoratív. A festményeinek ragyogó színei az Európában megszokott „halványabb palettával”
szemben egy egészen másfajta világot tárnak
elénk. Képei különös, csábító erővel hatnak a
szemlélőre, Óceánia, Gauguin által megálmodott egzotikus világára.
Antalffy Péter előadásában kitért a művész
életútjának legfőbb állomásaira, részletesen ismertetve a művek mögött meghúzódó érzelmi
attitűdöt. A festőnek az egyéniségéből fakadó
kalandos életvitelét. Gauguin betegen, ágyhoz
kötötten, elhagyatottan, nyomorúságos körülmények között, 54 évesen a Marquesas-szigetekhez tartozó Hiva Oa szigetén 1903. május
8-án hunyt el. Ő is azok közé a művészek közé
tartozott, akinek a munkásságát, a művészetét
éltében nem, csak halálát követően ismerték
el igazán.
VERÉB JÓZSEF

GYŐRI RITA ÉS VIGH MERCÉDESZ ROVATA

Életmód

AZ IDŐSKORI TESTEDZÉS ALAPSZABÁLYAI
Mindannyiunk ismeretségi körében vannak olyan idősek, akik koruk ellenére aktívan sportolnak. Főleg olyan személyekről van szó, akik
egész életükben valamely sportágat hivatásként
űzték, és az évek múlásával is életük része maradt a mozgás, az edzés, természetesen egészségi állapotukhoz igazítva.
Az idősek többsége azonban nem dicsekedhet
sportolói múlttal, sportegészségügyi tapasztalatokkal, pedig számukra is elengedhetetlenül fontos lenne a rendszeres mozgás, hogy az életkorral
járó degeneratív és organikus elváltozások következményeit ellensúlyozzák.
FIZIKAI AKTIVITÁS
Sosem késő elkezdeni a testedzést. Azonban nem
mindegy, hogy idős korban milyen mozgásformákat
választunk, és hogyan fogunk hozzá.
Az időskori sportoláshoz (SENIOR TRÉNING)
adunk néhány tanácsot, hogy milyen alapszabályokat érdemes (kell) betartani, mely sportágak
javasoltak. Hogy az időskorban végzett testmozgás hasznos és élvezetes is legyen, néhány alapvető szabályt érdemes betartani:

• csak egészségesen, vagyis a háziorvos véleménye után!
• betegen nincs testedzés! (lázzal, hőemelkedéssel sem.)
• ne sokat, se keveset!
Fontos a bemelegítés! Nem maradhat el a bemelegítés a nyak, a törzs és a végtagok nyújtásával, de
ugyanilyen fontos a végén a levezető mozgás is.
Fokozatosan növeljük a mennyiséget és még
lassabban az erőkifejtést!
Gyalogoljunk, legyen sportöltözetünk, a kényelmes ruházat, a jó cipő fontos, és egy gyalogló
partner. (Ne induljunk el egyedül, vagy legyen
nálunk mobiltelefon.)
Főétkezés után gyalogolni lehet, de aktívabb testedzést érdemesebb 60-90 perccel az étkezést
követően kezdeni.
AJÁNLOTT SPORTÁGAK
TERMÉSZETJÁRÁS: a kirándulás nemcsak társas
és gyalogló testedzés, hanem csodálatos élmény is.
ÚSZÁS: a vízi torna is ajánlott és igen hasznos
mozgásforma.
GIMNASZTIKA: a gerinctorna szakember vezetésével akár szórakozás is lehet a testedzés mellett.
GYALOGLÁS: (power walking) az akaraterős
idősek versenysportja is lehet.
KERÉKPÁROZÁS: minden korban jó, de ha szé-

dülősök vagyunk, akkor ez nem a mi sportunk.
TÁNC: legyen bármelyik válfaja, kiváló testedzés, szórakozás, kulturális és társasági tevékenység is egyben.
LABDAJÁTÉKOK: például az asztalitenisz, a
tenisz, a tollaslabda vagy a kispályás labdarúgás
kellő óvatossággal akár az unokákkal együtt is
űzhetők.
A lovaglás, a tájfutás, az evezés, a korcsolyázás,
a golf olyan sportágak, amelyeket korábbi sportmozgás-ismeretek alapján, kortól függetlenül, de
egyéntől függően lehet űzni idősebb korban is.
JÓGA és a keleti mozgássorok is hasznosak, csak
tudni kell, hogy időskorban nehezebben és lassabban sajátíthatók el az új sportmozgások.
KUTYASÉTÁLTATÁS: a kutya kínálja a lehetőséget, sőt, megköveteli, hogy többet foglalkozzunk magunkkal. Mind a fizikai, mind a mentális egészségünkre jó hatással van. Aki ezt egyszer megtapasztalja, soha többé nem akar kutya
nélkül élni.
Pihenési időszakokat kell beiktatni akkor is, ha az
idős sportoló nem érzi ennek szükségességét.
A túledzést és a teljes kifáradást is kerülni kell.
info@fittenveresen.hu
30 509 5084
Facebook/Fitten Veresen

ZSUZSA, A BABAGYŰJTŐ

Több mint 300 baba él egy veresi kis házikóban
A veresi bolhán botlottam bele. Gyönyörű, hullámos barna haja,
hosszú szempillái, bájos arca, csipkés-rózsás romantikus ruhája
egyből megfogott. Nem tudtam tovább menni. Szinte megbabonázott. Csak álltam a vasasztal előtt és csak néztem hosszú percekig finoman kidolgozott arcát, szemét, ruháját.
Porcelánbaba! Soha nem szerettem a babákat, még gyereklány koromban sem fogtak meg azok a teremtmények, amikkel babázni, játszani
kellett volna. Engem inkább az autók, buszok, markolók, a hegesztés és
egyéb érdekesebb dolgok vonzottak. Változik a világ, változunk mi is.
Így van ezzel Zsuzsa is, aki 7 évvel ezelőtt kezdte el gyűjteni porcelánbabáit, amelyekből mára nagyjából 350 darabbal büszkélkedhet. Hobbija, vagyis inkább szenvedélye lett. És jaj nekem, vele is így kezdődött: egyszer csak meglátott egy babát egy kirakatban. Főállása mellett, kiegészítésként takarítani járt kolléganőjéhez egy budapesti lakásba. Hétről-hétre, jártában-keltében felfigyelt egy üzletre a sarkon,
ahol a kirakatban mindig rámosolygott egy csinos porcelánbaba. Őt is
megbabonázta, sokat nézegette, addig-addig, hogy a takarítással megkeresett plusz pénzével egyszer csak bekopogott az ajtón és... azóta a
horgolás és a gobleinezés mellett egy új hobbi rabja: a porcelánbabáké.
Megbeszéltünk egy találkozót, mert ahogy szóba elegyedtünk kiderült, mennyi féle baba várja haza: vannak porcelánbabák, amelyek
emberi foglalkozásokat, társadalmi szerepeket jelenítenek meg, vannak népviseletes babák, századfordulós ruhába öltöztetettek, ülő,
hasaló, álló, kicsi és nagy, fiú és lány. A porcelánbabák – tudtam meg
Zsuzsától, – nem teljesen porcelánok, a fejük, a kezük és a lábuk készül kemény anyagból, porcelánból, a testüket textilből varrják. A ruhájukat mossa, foltozza, cipőcskéket horgol nekik, speciális fésűvel a

Fotó: ViMer

hajukat fésüli, és még sorolhatnám, mennyi teendő is van ezekkel a
szépségekkel. Van, akinek a szempilláját kell visszaragasztani, van,
akit úgy kapott, hogy hiányzik a fél lába, van akinek a harisnyáját kell
bestoppolni, van hogy a ruháról esik le egy-egy rózsa, masni és ezeket
kell pótolni. Jó „anyjuk” lévén, Zsuzsa ezeket az apró-cseprő dolgokat
szívvel-lélekkel végzi, és minden nap megcsodálja őket. Egy jó darabig még elnevezte a babákat, de idővel már nem tudta megjegyezni a
neveket és ezért a talpukra kezdte azokat írni. Azonban más, eredeti
jelet is találhatunk néhány babán: az igazán értékes darabok külön
jelzéssel és sorszámmal vannak ellátva, ami alapján vissza lehet következtetni arra, hol készülhettek, és melyek egy-egy korlátozott számban gyártott sorozatnak a részei. A számokat a baba nyakára, tarkójára
nyomtatják, ezek természetesen jóval értékesebbek nem számozott
társaikhoz képest.
Zsuzsa nagy vágya, hogy egyszer kiállíthassa őket, hogy mások is láthassák, mennyire bájosak és szeretni valók. Hadd csodálja, nézegesse
ezeket a szépségeket mindenki, és leljen egy kis nyugalomra a mindennapi pörgésből, akár még egy történetet is kitalál a babákhoz: ugyan
honnan és miként készültek, kik vásárolták meg, hová kerültek és mit
láthattak már ezek a babák az elmúlt évek során.
ViMeR
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SPORTÁG VÁLASZTÓ

MOZDULJ VERESEGYHÁZ SPORTÁGBEMUTATÓ
Szeptember második szombatján nagy volt a nyüzsgés a Mézesvölgyi iskola előtt, sok család
jött el gyerekeivel megnézni, hogy milyen sportolási lehetőségeket kínálnak a városban A közönség
működő egyesületek, sportcsoportok. Jó hagyomány ez a nap! Harminckét sportmozgást
próbálhattak ki az érdeklődő látogatók, beszélgethettek az edzőkkel, sportolókkal, tanácsot
kérhettek, hogy a gyerek alkatához, habitusához melyik sportág is illene a legjobban. Mert
sportolni pedig kell!
És nem csak azért, hogy a heti öt testnevelés órából kettő alól felmentést kapjanak (mert
azok kapnak, akik igazoltan sportolnak), hanem azért, hogy testi és lelki fejlődésük harmonikus legyen. Szomorú tény az évente elvégzett felmérések alapján, hogy gyermekeink
edzettsége, fizikai állapota folyamatos romlást mutat. A számítógép, a telefon, és más elektronikus játékok komoly „mozgás ellenes tényezőként” vannak jelen az életükben. Kedves
Thai-box
szülők! Ne hagyják! Minden gyerek mozogjon naponta legalább egy, másfél órát a testnevelés
órákon túl is!
Reméljük, hogy ez most így is lesz, mindenki talált magának megfelelő sportágat, amire járni fog ezek után. Öröm volt látni, hogy milyen gazdag városunk „sportétlapja”. A színpadon
látványos műsorok váltották egymást, szoros program volt, percre beosztva. Délutánra a látogatók fáradtak el, ebéd után már alább hagyott a látogatási kedv, a délelőtt viszont pörgős volt.
Köszönet az Iskolaszéknek, a Fabriczius Alapítványnak, a Fabriczius József Általános
Iskola tanárainak és diákjainak, a Gombai cukrászdának, a Dekor Klinikának, a GAMESZnek és a Városőrségnek a közreműködő és támogató segítségükért.
BARANYÓ CSABA
Bmx

Akrobatikus rock and roll

Kosárlabda

Versenytánc

HEGYMÁSZÁS

DR. SZÁSZ LÁSZLÓ ÚJABB CSÚCSHÓDÍTÁSA
Szeptemberben Dr. Szász László és Dr. Ágoston Viktor sikeresen
feljutott a Kaukázusban található Ushba déli csúcsára (4710 m) a
Gabriel Kergiany úton keresztül. AZ Ushba Grúziában található, a
Kaukázus Matterhornjaként ismert a hegymászók között. A Kaukázus egyik legnehezebben mászható hegyének két csúcsa van, a déli
pár méterrel magasabb az északinál.
„Utunk nagyrészt sziklán vezetett, kevés havas-jeges betéttel. Az 1500 m
magasságban található utolsó falutól, a 2900 m-es táborhelyig gyalogösvényen cipeltük magunkkal felszerelésünket. Sátrainkat itt
hagytuk, innen kezdődött a hegymászás. 3 nap alatt sikerült visszaérnünk a sátorhoz. Egy éjszakát 4000 m-en töltöttünk sziklán, bivak
felszereléssel. A többi mászással telt, szerencsére az időjárás kegyes
volt hozzánk és kitartott, amíg vissza nem értünk a sátorhoz. A kéthetes túra alatt bejártuk Szvanétia régiót, ahol a vendégszerető szvanétok laknak. Itt a hegymászás mellett élvezhettük a helyiek ételkülönlegességeit és bepillantást nyertünk mindennapi életükbe.
Nagyon sok kellemes élménnyel tértünk haza, érthető, hogy miért
keresi fel egyre több turista Grúziát. A természeti szépségek mellett a
szívélyes vendéglátás teszi vonzóvá” – mesélte élményeit Dr. Szász
László, aki útjáról 2017. 12. 1-jén, 19.30 órai kezdettel élménybeszámolót tart az Innovációs Központ- Konferencia teremében (II.em.)
Minden érdeklődőt szeretettel vár!
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VERESEGYHÁZI VÁROSI SPORTKÖR EREDMÉNYEI

Labdarúgó Szakosztály

Kézilabda Szakosztály

Felnőtt (Pest megyei II. osztályú bajnokság Északi csoport)
08.19. Verőce SE – Veresegyház VSK
1–1
08.27. Veresegyház VSK – Pilisszentiván SE
3–1
09.03. Veresegyház VSK – Pomáz-ICO SE
3–1
09.09. VS Dunakeszi – Veresegyház VSK
3–3
09.17.
Veresegyház VSK – Fortuna SC-Kismaros
4–0
09.23. Vác-Deákvár SE – Veresegyház VSK
1–1
Magyar Kupa Pest megyei ág 2. forduló
08.09. Veresegyház VSK – Gödöllői SK (megyei I. osztály) 0 – 5
Pest megyei Kupa 1. forduló:
08.23. Isaszegi SE (megyei II. osztály) – Veresegyház VSK 0 – 2
2. forduló:
09.06. Kartal SE (megyei III. osztály) – Veresegyház VSK 1 – 4
U14 (Pest megyei I. osztályú utánpótlás bajnokság)
09.16. Veresegyház VSK – UFC Gyömrő
2–2
U16 (Pest megyei I. oszt. utánpótlás bajnokság Északkeleti csop.)
09.09. Veresegyház VSK – Nagymaros FC
2–0
09.16. Zsámboki SE – Veresegyház VSK
9–3
09.23. Veresegyház VSK – Foci Suli Alapítvány-Vác 11 – 3
U17 (MLSZ III. oszt. utánpótlás bajnokság Közép-keleti csop.)
09.09. Nagykáta SE – Veresegyház VSK
2–2
09.16. Veresegyház VSK – BVSC-Zugló
0–8
09.23. Veresegyház VSK – Gödöllői SK
0–6
U19 (MLSZ III. oszt. utánpótlás bajnokság Közép-keleti csop.)
09.09. Nagykáta SE – Veresegyház VSK
4–3
09.16. Veresegyház VSK – BVSC-Zugló
2–2
09.23. Veresegyház VSK – Gödöllői SK
2–3
Öregfiúk (Pest megyei bajnokság Közép csoport)
09.04. Bagi TC ’96– Veresegyház VSK
5-0
09.11. Veresegyház VSK – Vácrátót KSE
3–1
09.18. Veresegyház VSK – Őrbottyán KSK
4–2
09.25. Gödöllői SK – Veresegyház VSK
5–4

Elkezdődtek a bajnoki küzdelmek, a kézilabdázóink háza táján beindult az élet!
VII. VERESEGYHÁZI KÉZILABDA ALAPÍTVÁNY
UTÁNPÓTLÁS TORNA
U12
2017. szeptember 9.(szombat)
Résztvevő csapatok: Budaörs Handball I., Budaörs Handball
II., VS Dunakeszi, Dabas VSE KC, Pilisvörösvári KSK, Veresegyház VSK.
Végeredmény: 1. Veresegyház VSK., 2. Dabas VSE KC., 3. Pilisvörösvári KSK.
U14
2017. szeptember 10. (vasárnap)
Résztvevő csapatok: Váci KSE, Szigetszentmiklósi KSK, Pilisvörösvári KSK, Treff 07 SE, Dabas VSE KC, Veresegyház VSK
Végeredmény: 1. Dabas VSE KC. 2. Veresegyház VSK. 3. Szigetszentmiklósi KSK.
BAJNOKI EREDMÉNYEK
Felnőtt (Pest megyei bajnokság A csoport)
09. 09. Tápiószele SE – Veresegyház VSK
27 – 38
09. 17. Veresegyház VSK – Dunavarsányi TE
31 – 29
09. 24 Domony KSE – Veresegyház VSK
36 – 24
Ifjúsági (Pest megyei bajnokság)
09. 09. Tápiószele SE – Veresegyház VSK
28 – 34
09. 17. Veresegyház VSK – Dunavarsányi TE
42 – 19
09. 24. Domony KSE – Veresegyház VSK
31 – 20
Serdülő (Országos III. osztályú Serdülő Bajnokság Északi csoport)
09. 23. Angyalföldi Sportiskola – Veresegyház VSK17 – 27
U14 (Országos Gyerekbajnokság II. oszt. Pest megyei régió B csop.)
09. 17. Abonyi KC – Veresegyház VSK
31 – 23
Ceglédi KKSE – Veresegyház VSK
24 – 28
U12 (Országos Gyerekbajnokság Pest megyei régió D csoport)
09. 23. Főnix ISE – Veresegyház VSK
11 – 42
CYEB Budakalász – Veresegyház VSK
13 – 31

Kosárlabda Szakosztály
ÚJABB SPORTTÖRTÉNETI PILLANAT VERESEGYHÁZ
SPORTÉLETÉBEN
Megtörtént az első labda feldobás a VVSK Kosárlabda Szakosztály
férfi NB II-es csapatának – név szerint BKG VERESEGYHÁZ – hazai
mérkőzésén, a Mézesvölgyi tornateremben.
Gondolom, most sokan felkapták a fejüket, hogy NBII-ben szereplő
kosárlabda csapata van a városnak. Igen, egy együttműködés keretében, melynek lényege, hogy a CBA melletti volt öntödei üzemet fel
tudja a város újítani. Annak, hogy a TAO törvény adta lehetőségeket
kihasználhassuk, az egyik feltétele, hogy legalább egy nemzeti bajnokságban szereplő felnőtt, és két utánpótlás csapat működjön a
városban. Ennek a nyitánynak lehettek 2017. október 1-jén szemtanúi
mindazok, akik ellátogattak a mérkőzésre. Sajnos vereséggel kezdtek
a fiúk, de látva a lelkesedésüket, biztosan lesz ez jobb is!
Ebben az évben az alábbi időpontokban lesz még hazai mérkőzése
a csapatnak: október 22-én, november 19-én, december 3-án és 17-én.
A mérkőzések minden alkalommal vasárnap 15.00 órakor kezdődnek a Mézesvölgyi teremben. Várjuk szeretettel a kosárlabdát szerető
lakosokat!
BARANYÓ CSABA

Sakk Szakosztály
Pest megyei csapatbajnokság I/A csoport (5 táblás)
09.24. Aszód – Veresegyház

1–4
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10. „JUBILEUMI” VERESEGYHÁZI, AMATŐR

ASZTALITENISZ VERSENY

ASZTALITENISZ

2017. NOVEMBER 12. VASÁRNAP (8.00–21.00)
GYEREKEKNEK, FELNŐTTEKNEK

FELNŐTT CSAPATAINK JÓL RAJTOLTAK
A BUDAPEST-BAJNOKSÁGBAN
Két csapatunk is vezeti a tabellát 3 forduló után.
EREDMÉNYEK:
1. OSZTÁLY 1.csoport:
Galaxis VSE I. – Malév SC III.
Rákosmente I. – Galaxis VSE I.
Galaxis VSE I. – ABC Centerline IV.
3. csoport:
PTSE II – Galaxis VSE II.
Galaxis VSE II. – Darazsak I.
ABC Centerline V. – Galaxis VSE II.
Kispest SE-Utánpótlás I. – Galaxis VSE III.
Galaxis VSE III. – MAFC V.
2. OSZTÁLY 2. csoport
Galaxis VSE IV.-Fortuna – PTSE IV.
Pestszentimre P. SE – Galaxis VSE IV.-Fortuna
Galaxis VSE IV.-Fortuna – ABC Centerline VI.

VERESEGYHÁZ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA FŐ TÁMOGATÁSÁVAL
A GALAXIS ASZTALITENISZ KLUB SZERVEZÉSÉBEN
HELYSZÍN:
Mézesvölgyi Általános Iskola tornaterme. 2112 Veresegyház, Mogyoródi u 5-7.

4:12
10:6
11:5
9:7
13:3
7:9
5:11
9:7
11:5
3:13
13:3

STATISZTIKA PSC I. osztályú ranglistaverseny, Budapest
A szezon első I. osztályú ranglistaversenyét a budai Ormai
Csarnokban rendezték a lányok számára, 3 nappal a nem hivatalos újonc Eb után, azaz pihenésre nem volt sok idő.
Ennek ellenére Letanóczki Dalma (Galaxis Veresegyházi SE,
U12 korcsoport), az első napon a 15 éves serdülők között 12.
helyen zárt, mely eddigi legjobb eredménye a nagyobbak
versengésében. Másnap a korosztályában az előkelő 2. helyet
szerezte meg, éppen csak 2 ponttal lemaradva a döntő szettben a dobogó legfelső fokáról.
LETNÓCZKI ISTVÁN

NEVEZÉS: 2017.11.09-ig név, születési dátum, lakhely elküldésével az
istvan.letanoczki@wellcamino.hu címre! (A helyszínen SZIGORÚAN 7.45 és 9.45, valamint
12.45 és 14.45 óra között fogadunk el csak nevezést!)
A VERSENY CÉLJA:
A sportág népszerűsítése, sportolási és versenyzési lehetőség biztosítása a veresegyházi
és a környező települések amatőr sportolói számára. A Galaxis-os tagok mellett várjuk
szeretettel Veresegyház, Erdőkertes, Szada, Őrbottyán, Vácegres, Galgamácsa, Aszód,
Vácduka, Vácrátót, Csomád, Fót, Dunakeszi, Göd, Gödöllő, Isaszeg, Csömör városok
amatőr versenyzőit – nevezési létszámtól függően – akár 10 kategóriában!
KATEGÓRIÁK KEZDÉSI IDŐPONTJAI:
GYERMEK:
08.00 óra: 3 fiúkategória (7–12, 13-15, 16–18 év)
10.00 óra: 2 leánykategória (7–12,13–18 év)
gyermek páros (amennyiben az időbeosztás engedi)!
A gyerekversenyre amatőrök jelentkezését várjuk, azaz azokat, akik MOATSZ
versenyengedéllyel nem rendelkeznek és nem indultak soha ranglistaversenyen.
FELNŐTT:
13.00 óra női felnőtt amatőr
13.00 óra: hobby férfi felnőtt (teljesen amatőr, nem játszik csapatban)
15.00 óra: amatőr férfi felnőtt (max. MOATSZ Pest megyei „B” ill. Bp. kerület II. bajnokság)
15.00 óra: haladó férfi felnőtt (max. MOATSZ Pest megyei „A” ill. Bp. kerület I. bajnokság)
felnőtt összevont páros, az egyéni mérkőzések után (egyenes kieséses
vagy csoportküzdelmekkel.)

NEVEZÉSI DÍJ NINCS!
EGYÉB INFORMÁCIÓ:
A verseny lebonyolítása vegyes rendszerben (csoportmérkőzések, majd egyenes kiesés) történik.
A verseny 3 nyert játszmás mérkőzésekkel, 12 db asztalon (8 db Donic és 4 db Butterfly) zajlik.
A versenykiírásban nem szereplő kérdésekben a MOATSZ szabálykönyvében foglaltak az irányadók.
Étkezni, inni csak a tornatermen kívül lehet.
A versenyen minden résztvevő saját felelősségére vesz részt.
Szükséges felszerelés: saját ütő, sportruházat, sportcipő.
A szervező fenntartja a változtatás jogát.
Várunk/várjuk a családot szeretettel.

KICK-BOX

Galaxis VSE III. csapata

ÚJABB SZÉP SIKEREK

TENISZ

MOLNÁR KITTI TOVÁBBRA IS JÓ FORMÁBAN!

A veresegyházi kick-box, K1 csapat egész évben két fontos eseményre koncentrált, első a szeptember 2-tól 9-ig Macedoniában megrendezett cadet-junior Európa-bajnokság volt, a másik pedig a közeljövőben
megrendezésre kerülő felnőtt világbajnokság, amelynek Magyarország ad helyszínt Budapesten.
Macedoniában a kétszeres magyar bajnok Závoczki Julia Európa bajnoki 2. helyezést ért el hatalmas küzdelmek árán, kick-light szabályrendszerben. Kunya Noel Európa-bajnoki 3. helyezésig jutott. Az Európa-bajnokságon több mint 1700 versenyző vett részt. Papp Attila a Magyar Kick-box Szövetségi kapitányaként vezette a csapatot, ahol most
először, a magyar csapat 2. helyen végzett az éremtáblázaton.
Szeptember 23-24-én Závoczki Julia és Kunya Noel Profi K1 Gálán vett
részt Nagykátán, ahol mindketten T.K.O.-val (technikai knock out)
nyerték az összecsapást. Jelenleg a felnőtt világbajnokságra készülnek, ahol Bordás Annamária jelenlegi világbajnokunk, Sallay Bence
Európa-bajnoki 2. helyezett, és Kőrősi Zoltán képviseli városunkat.

A római nemzetközi győzelme után, Molnár Kitti megkezdte felkészülését a hazai leány 12 éves korosztály mesterversenyére (L12).
Szeptember elején, Százhalombattán indult két korosztályban is.
Először a leány 12 éves korosztályban (L12-ben), ahol I. helyezett
lett, a tőle két évvel idősebb leány 14 éves korosztályban (L14-ben)
pedig II. helyezést ért el. A három nap alatt csak a tizenegyedik mérkőzésén, a döntőben talált legyőzőre.
A következő megmérettetésre szeptember végén, Vácon, az Optofit
Kupán került sor a 14 évesek között (L14), ahol a döntőben szerb ellenfelét 6:0, 6:2 arányban múlta felül.
MOLNÁR EDINA
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VÁROSI FUTÓVERSENY
2017. OKTÓBER 23.

ATLÉTIKA

2017. október 23-án szeretettel várunk minden kedves
érdeklődő családot, munkahelyi és baráti társaságot,
osztályközösséget a hagyományos utcai futóversenyre!
TÁVOK:

1956 m egyéniben, (női, férfi) korcsoportos értékelés
1956 m váltóban (három fő)
NEVEZÉS:

a www.vertri.hu weboldalon
vagy 14.00–14.50-ig a helyszínen.
RAJT: Egyéni versenyszámban 15.00 órakor,
váltóban 15.15 órakor
RAJT HELYSZÍNE: Veresegyház, Váci Mihály Művelődési Ház
HELYEZÉSEK MEGÁLLAPÍTÁSA:

• Az egyéni futóversenyen indulókat nemenként és korcsopor tonként értékeljük!
• A váltót alkotó futók ÖSSZEADOTT ÉLETKORA alapján
a váltófutásban az eredményeket hét kategóriában hirdetjük:
I. kategória:
24 éves korig,
II. kategória:
25 évtől 30 éves korig
III. kategória: 31 éves kortól 36 éves korig
IV. kategória:
37 éves kortól 42 éves korig
V. kategória:
43 éves kortól 50 éves korig
VI. kategória: 51 éves kortól 100 éves korig
VII. kategória: 101 éves kortól
• Az időmérés elektronikus rendszerrel (chip) történik.
A regisztráció is elektronikusan zajlik.

BŐVEBB INFORMÁCIÓ:
Baranyó Csaba 20 9749 686 • Szalma Róbert 20 373 9596,
Szegedi Attila 30 930 3281

Szeptember 17-én Budapesten szerepeltek kölyökatlétáink
a SPORT XXI. Közép és Észak-Magyarország Régió Gyermekversenyén
Legjobb helyezésünket Horváth Máté Vortex labdahajításban érte
el, egészen kiváló 53,34 cm-es eredménnyel aranyérmes, míg Zsemle Hanna 800 m-es síkfutásban 2,56-os idővel ezüstérmes, Tábori
Sára Vortex labdahajításban 5., Horvát Laura távolugrásban és
Varga Ádám 1000 m-es síkfutásban egyaránt a 8. helyen végzett!
Edzők: Horváth Gergely, Horváth-Bori Annamária.
Szeptember 22-én került megrendezésre a Fabriczius József
Általános iskola immár hagyományos őszi mezei futóversenye.
Eredmények:
Első osztályosok: 1. Tóth-Vári Regina és Bakos Milán, 2. Liegl Tamara és Daka Hunor, 3. Furák Flóra és Daka Kolos
Második osztályosok: 1. Kovács Réka és Beke András, 2. Horváth
Boglárka és Sasvári Tamás, 3. Komáromi Lilla, Badak Réka (azonos idővel) és Bíró Zsigmond
Harmadik osztályosok: 1. Horváth Laura és Bense Botond, 2. Dudás Emese és Harcos Lóránt, 3. Böröcz Fédra és Faludi Dávid
Negyedik osztályosok: 1. Sum Nikolett és Fekete Ákos, 2. Liszicsán
Sára és Juhász Máté, 3. Gedó Kata és Szilágyi Márió
Ötödik osztályosok: 1. Kovács Enikő és Szőke Márton, 2. Baranyai
Zsófia és Szalay Csongor, 3. Ondi Natasa és Nagy Balázs
Hatodik osztályosok: 1. Szakmáry Janka és Kéki Domonkos, 2.
Jakab Boróka és Tóth Ákos, 3. Kocsis Boglárka és Horváth Máté
SZALMA RÓBERT
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AKROBATIKUS ROCK AND ROLL
A Rockin’ Board Táncsport Egyesület táncosai 2017.09.23-án részt vettek a rendhagyó módon Magyarországon, Dabason rendezett, World Rock ’n’ Roll Confederation égisze alatt zajló Világkupán.
A hosszú szünet után három kategóriában mérettették meg magukat az idény első
versenyén. Szoljár Zsombor – Vass Nikolett, Balla Zsombor – Helembai Boglárka és a Dénes Zoárd – Boór Blanka alkotta párosok, serdülő kategóriában versenyeztek a rettentően népes mezőnyben, Szabó Norbert és Dömötör Viktória párosa
a junior kategóriában indult, a Ladies nevű formáció pedig a felnőtt formációs
kategóriában képviselte az egyesületet. Ezzel a versennyel kezdetét vette az idei
szezon, mely az eddigieknél hosszabb és tartalmasabb lesz.
Ezúton is gratulálunk minden táncosunknak, hogy sikerült kvalifikálniuk és nagyszerű teljesítménnyel helyt állniuk ezen a nagyszabású versenyen.
EDZŐK: FARKAS GERGELY ÉS FARKAS KRISZTINA

VERESEN!
´´
A MÁR 11 ÉVES VERESI KÜZDOSPORT
EGYESÜLET ÚJABB INNOVÁCIÓJA VÁROSUNKBAN!
De mi is az az uKIDo? Miért és kinek való?
Milyen jótékony hatásai vannak? Kérdeztük Ilyés Gyula VI. Dan-os judo mestert a
Veresi Küzdősport Egyesület vezetőjét.

A kisgyerekek mozgásfejlesztése 4-6 éves kor körül a legfontosabb. Ha a kisgyerek mozgáskészségeit nem fejlesztjük kellőképpen, a mozgásszegény életmód és egyéb civilizációs ártalmak
miatt jelentősen lemaradhat társaitól.
Ha ebben a korban – még ha játékosan is, de – rendszeresen fejlesztjük a mozgásképességét, a koordinációs és egyensúly készségét, akkor ezek a tanult és megszerzett tulajdonságok a későbbi
sportágválasztásnál, illetve az egészséges életmód kialakulásánál
jelentős előnyt nyújtanak a helyes út megválasztásához.
Már óvodás korban érdemes kihasználni a gyerek mozgásigényét
a futásra, mászásra, birkózásra való ráneveléssel, rászoktatással.
Ez mindenképpen játékos kell, hogy legyen és elég szórakoztató
ahhoz, hogy a gyerek megfelelő motivációt kapjon. Ha ezen mozgások közben még a társas együttlét alapszabályait is szép lassan
megtanulja, akkor egyre inkább szocializálódik és a stabil lelki
fejlődését is biztosítjuk. Olyan játékokkal vesszük rá a rendszeres
sportra, amelyek összetett képzést adnak mozgáskoordinációra,
egyensúlyérzékre, térérzékelésre. Ezáltal a hatéves kor körüli
sportágválasztásnál már olyan alapokkal rendelkezik, hogy bármelyik sportágra alkalmas. Ügyessége,
egészségi állapota és nem utolsósorban
a sporthoz való szellemi és lelki beállítottsága alkalmassá teszi, hogy a választott sportágában kimagasló eredményt tudjon elérni és könnyedén haladjon az edzések fokozódó
terheléseiben. Ügyelni kell arra,
hogy az életkori sajátosságoknak
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megfelelően az előképzés (edzés) egyszeri időtar tama ne lépje
túl a 40-45 percet és ezen belül is csak játékkal, játékos módszerekkel képezzük a gyerekeket. Tudományos eredmények kimutatták, hogy az ebben a korban végzett testedzés hatékony lehet
a túlsúlyos gyerekek táplálkozási szokásainak javításában, a gyakran előforduló gyermekkori agresszív viselkedés és szorongás
megoldásában. A rendszeres fizikai munka nem csak az elhízás
veszélyét csökkenti, hanem növeli a szellemi teljesítőképességet
is és még inkább alkalmassá teszi a gyermeket az iskolai tanulmányok megkezdésére.
Az uKIDo ezen képzéseken kívül fontos szerepet játszik a balesetmegelőzés céljából tanított kontrollált esés oktatásában. Ahogy
alapszinten megtaníttatjuk gyermekünket úszni, ugyanúgy ajánlott az esés tanítása is ebben a korban azért, hogy az életben előforduló baleseteket minél több eséllyel minél kisebb sérülésekkel
ússza meg. Kihasználva a gyerekekben még babakorból meglévő
ösztönös védekezési reakciókat, ezek továbbfejlesztésével játékosan lehet tanítani az esésekből előforduló balesetek, sérülések
kikerülését és megelőzését.
Az uKIDót az iskolaérettség koráig érdemes művelni, amikor a kisgyerek elérte azt a testi és szellemi szintet, amikor már ajánlott
egy sportágat választani. Könnyen belátható, hogy ennek az új
kezdeményezésnek mennyi jótékony hatása, mennyi előnye van.
Milyen jó is az, hogy a gyermekünk játszva sajátít el olyan képességeket, készségeket, valamint fegyelmet aminek a későbbiekben
kizárólag a hasznát élvezheti.
A Veresi Küzdősport Egyesület ismét
nagyot alkot. A térségben először
városunkban lesz elérhető az
uKIDo!
Forrás : www.yakuzafight.eu
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www.judoedzo.hu
www.sport-coach.hu

ELADÓ!

Veresegyház, Dobó István utca 2. sz. alatti, 220 m2-es,
4+2 szobás, emeletes, alápincézett, jó állapotú,
duplakomfortos családi ház eladó. Fűtés: gáz
(cirkó) megújuló energiával. A kertben található
egy 7×3,5×1,6 méteres épített medence is, mely
szintén rá van kapcsolva a nap kollektorokra.
Fedett kerti szaletli van, továbbá fúrott kút házi
vízmű szivattyúval az ingatlanra is rá van kötve.
Eladási ár: 39,9 M Ft.

Veresegyház központjában lévő, Táncsics utcai, 428 m2-es, 30%-os beépíthetőségű, építési telek eladó. Vasútállomás, bevásárlási lehetőség iskola, óvoda a
közelben. Eladási ár: 4,9 M Ft.

Érdeklődni:

Q13 Ingatlan Kft. • 06 70 411 3079

2017. október
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Lélekfitnesz
Csoportos és egyéni meditációs foglalkozások

• Gyere el, ha a hirdetés olvasására érzed
a hívást,
• Gyere el, ha tele vagy feszültséggel és
stresszel,
• Gyere el, ha el akarod sajátítani a meditációt, az alkotó vizualizációt és az önszuggesztiót,
• Gyere el, ha már rájöttél, hogy a válaszok
nem kint vannak, hanem bent, önmagadban,
• Gyere el, ha makacs betegségedtől szeretnél megszabadulni,
• Gyere el, hogy egy kicsit kiszakadj a mindennapi mókuskerék fogságából.

ARCTORNA

Alapozó tanfolyam
4×3 óra

November 5től 4 alkalom
vasárnaponként 14.30tól
Info:
Böcker Bea 20 942 9212

Szeretettel várok mindenkit,
akit az Isteni gondviselés hozzám irányít.
Andorfiné Márta
06 30 657 9654 • www.lelekfitnesz.hu
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A veresegyházi központtal rendelkező Kobalt Ingatlan Iroda
dinamikus fejlődés miatt keres tapasztalt, szorgalmas ingatlanos kollégákat
Fóton, Dunakeszin és Gödöllőn 2-2 fő személyében.
Ha jól működtök, akkor a lakóhelyeteken iroda nyitási lehetőséget biztosítunk.
Hívj, hogy elképzeléseidet és igényeidet át tudjuk beszélni.

FOGJUNK KEZET,
HOGY EGYÜTT
SIKERESEK LEGYÜNK
Terebesi Andrea

Balázs István

irodavezető, 15 éve a szakmában

ügyvezető, 26 éve a szakmában

A dinamikusan fejlődő veresegyházi irodába várunk
3 fő kezdő és tapasztalattal rendelkező ÜZLETKÖTŐT.
MIT VÁRUNK EL? Akard megmutatni, hogy ki vagy, akarj sokat tanulni,
akard eddig elsajátított tudásod kamatoztatni.
KIKET VÁRUNK VERESEGYHÁZI CSAPATUNKBA?
Olyanokat, akik, ha kaptak, akkor adni is tudnak és akarnak is.
Olyanokat, akik függetlenek, de odafigyelnek másokra is.
Olyanokat, akik akár kezdők akár már 1-2 éve dolgoznak a szakmában,
de újat, jobbat akarnak és erre nyitottak is.
MIT ADUNK MI? Szó szerint mindent, ami ahhoz kell, hogy sikeres légy,
hogy gazdagabb légy szellemileg, lelkileg és anyagilag.

Akik várják hívásodat:
Terebesi Andrea 06 70 631 2368 • Balázs István 06 70 631 2699
Hívj, hogy megismerhess minket és mi is megismerhessünk téged.
Szemléletünk alapja Will Rogers idézete:
„Érts ahhoz, amit csinálsz! Szeresd, amit csinálsz! És higgy abban, amit csinálsz!”

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

www.kobalt.hu
2017. október
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Boneker MBNK Kft.

KERÍTÉS–FESTÉK
CENTRUM

VERESEGYHÁZ SZADAI ÚT 17/B
(Citroen Szalonnal pont szemben, világoszöld homlokzat alatt)
Telefon: 06 20 444 0020 • 06 20 429 1235
Nyitva tartás: hétfő–péntek 7–17 • szombat 7–13

§

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

AKCIÓS TERMÉKEINK!
NÁDSZÖVET, ÁGYÁSSZEGÉLY, LAMELLA KERÍTÉS, ÁTLÁTÁSGÁTLÓ
GIPSZKARTON PROFIL AKCIÓ!
CD (3 méter)
850 Ft/db
UD (3 méter)
530 Ft/db
Fehér beltéri falfesték 15 liter
5790 Ft
Felixbilis csemperagasztó
1720 Ft
Purhab 750 ml
1100 Ft
Tikkurila Jedynka súrolható BELTÉRI FALFESTÉK
Színes 2,5 liter
3990 Ft
GIPSZKARTON, RIGIPS, PURHAB, SZILOPLAST, AKRIL, KÁTRÁNYLEMEZ
ÜVEG-, KŐZET-, ÁSVÁNYGYAPOT, DRÉNCSŐ, DRÉNLEMEZ,
ESZTRICHBETON, FALAZÓ-VAKOLÓHABARCS, CSEMPERAGASZTÓ,

HOMLOKZATI HŐSZIGETELŐ RENDSZER

SZÍNKEVERÉS:

vakolat, festék, lábazati anyag

FESTŐ-, KŐMŰVES SZERSZÁMOK FA ÉS FÉM LÉTRÁK
RUGALMAS, OLCSÓ és GYORS KISZÁLLÍTÁS!

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!

Hibafelvétel: 06 30 522 1258
30

2017. október

Szeptemberben történt

Fotó: Veréb

A Magyar Pamutipari Horgászegyesület hagyományos családi napján
a főzőversenyt a Pamut 1 csapata nyerte. A díjazott csapatok képviselői.

Óvodai emléknapok – szüret

Fotó: Kovács Péter

A gyermek horgászverseny díjazottjai
Dumaszínház – Aranyosi Péter estje

Fotó: Veréb

Fotó: Kovács Péter

Kóstol a zsűri a kiváló hangulatú rendezvényen
Óvodai futóverseny a sportpályán

Fotó: Kovács Péter
Fotók: Kéz a Kézben Óvoda

