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Ajánló

2018. január 17. 19.00 órakor
DUMASZÍNHÁZ 

Three Stars: Badár Sándor, Beliczai Balázs,
Szomszédnéni Produkciós Iroda

•
2018. január 20. 17.00 órától

Magyar kultúra napja –
Népdalkör 45 éves évfordulója
Mézesvölgyi Általános Iskola

•
2018. január 21. 15.00 órakor

A HÓKIRÁLYNŐ – meseelőadás
a Veresegyházi Ifjúsági Színház előadása

Váci Mihály Művelődési Ház
•

2018. január 26. 18.00 órakor
a magyar kultúra napjára

Matkovich Ilona „Egy anyu, meg két apu” című
zenés irodalmi estje

Kölcsey Ferenc Városi Könyvtár
•

2018. január 26. 20.00 órától (kapunyitás: 19.30)
Ismerős Arcok koncert 

Váci Mihály Művelődési Ház 
•

2018. január 27.  15.00 órakor
Érdemes Sportoló díj átadás 

Szabadidős és Gazdasági Innovációs Centrum
konferenciaterme

•
2018. január 27. 19.00 órától

Buenos Veres – Iskolaszék jótékonysági bálja
Mézesvölgyi Általános Iskola

2018. február 1.    9.00 órakor
MESÉLŐ MUZSIKA

Ránki–Szitha: Pomádé király új ruhája – szvit  
Gödöllői Szimfonikus Zenekar 

Váci Mihály Művelődési Ház
•

2018. február 2. 15.00 órakor
CSALÁDI EMLÉKEZET – családi archívum 

a Városi Múzeum szakmai délutánja
Szabadidős és Gazdasági 

Innovációs Centrum kamaraterme 
•

2018. február 2.  19.00–21.00
2018. február 3.  19.00–21.00

Filmvetítés – Enyedi Ildikó: Testről és lélekről
Szabadidős és Gazdasági 

Innovációs Centrum konferenciaterme 
•

2018. február 3. 19.00 órától
Ezerkincs bál – Váci Mihály Művelődési Ház

•
2018. február 10. 17.00 órakor

Remény bál
Szabadidős és Gazdasági Innovációs Centrum

konferenciaterme 
•

2018. február 12. 10.00 órakor
2018. február 14. 15.00 órakor
2018. február 15. 10.00 órakor
2018. február 16. 15.00 órakor
2018. február 17.  17.00 órakor

ATLANTISZ – Az eltűnt kincs nyomában 
a Veresi Balett Tánccsoport előadásban

•
2018. február 16. 18.00 órakor

Művészeti kiállítás a szeretet jegyében
DD55 Gallery, Levendula Galéria, Központi

Ifjúsági Ház, Udvarház Galéria közös kiállítása
Udvarház Galéria – Innovációs Centrum

Eseménynaptár 2018. január 19. (péntek) 19.00 óra
Ne most, drágám!

•
2018. január 27. (szombat) 19.00 óra

Az egérfogó
•

2018. február 10. (szombat) 19.00 óra
Játék a kastélyban (Vankó István-bérlet)

•
2018. február 13. (kedd) 19.00 óra

Játék a kastélyban (Dániel Kornél-bérlet)
•

2018. február 21. (szerda) 19.00 óra
A topmodell (Kortárs bérlet)

•
2018. február 24. (szombat) 19.00 óra

Anconai szerelmesek

•

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

www.veres1szinhaz.hu
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Polgármester úr! Nehéz pénzügyi éven van
túl a város.
A város és a korábbi nagyközség költség -
vetése mindig is borotvaélen táncolt. Min-
den alkalommal minden lehetőséget igye -
keztünk kihasz nálni, hogy az akkori falu,
később nagyközség, majd város gyarapod-
jék. Mindig 15-20 évre előre terveztünk,
hogy ha lehetőség nyílik, azon nal cselekedni
tudjunk. Magam szeretem az abszolút ki -
látástalannak tűnő helyzeteket, mert ak kor a
kényszer sok olyan új gondolatot ébreszt az
emberben, amelyek bőséges időkben nem
születnek meg. Most is így történt, így tulaj -
donképpen azt is mondhatnám erre a hely -
zet re, hogy: köszönjük.
A nehézségek ellenére is a város növekszik,
lakosságszámában is bővül. Ez tervezett az
önkormányzat részéről?
Veresegyház állandó lakosainak száma 2017.
december 31-i adatok szerint 20.248 fő volt.
Egy városnak rendelkeznie kell azzal a lélek-
számmal, amely a magasabb minőségű igé -
nyeket is ki tudja elégíteni és a keres kedel -
met, szolgáltatásokat életben tudja tartani.
Minden élő szervezetnek az a természetes
állapota, hogy növekszik, mert ha megáll,
netán visszafelé megy, akkor meghal. Egy
város is ilyen. A fejlődésnek és a gyarapo dás-
nak természetesen kell, hogy legyen egy
normális üteme, amely egyensúlyban tudja
tartani a különböző viszonyokat. Legyen ez
akár kultúra, gazdaság vagy közlekedés.
Veresegyház esetében, jelen helyzetben úgy
vélem, hogy évi 200-300 fő az ideális nö ve -
kedési ütem, figyelembe véve, hogy nagy -
jából 120-130 fő körül van az elhalálozások
száma. Volt év, amikor 800 fővel is nőtt a
város lélekszáma, de jelenleg ez megfelelő,
kezelhető mértékű.
A lakosságszám növekedése a városlakók
ese tében leginkább a reggeli közlekedési
dugók nál érzékelhető. Van-e fejlemény az
ezt részben orvosló elkerülő út építé sé -
ben?
A közlekedést úgy kell biztosítani, hogy egy
kis türelemmel mindenki megfelelően
tudjon haladni. Az országban is 15-20 évre
előre látni kell a népesség várható alaku -
lását, a települések várható növekedését, és
ehhez az országos út hálózatot biztosítani
kell. A mi esetünkben na gyon fontos lenne a

már 50 évvel ezelőtt
kijelölt nyomvona -
lon, az M2 (egykori
váci út) és az M3 (va -
la mikori miskolci út)
autópályák össze kö -
tését bizto sító út
meg  építése. Most
kez  dődtek el o lyan tár-
gyalások, amelyek re -
mél em, nem hosszú idő
múl va, elvezetnek a megvaló-
suláshoz. Az M2-M3 össze kö té se
nagy mértékben javítaná Ve resegyház belső
köz le kedését is a felcsatlakozó uta kon ke -
resztül.
Az elmúlt év egyik örvendetes jelensége
volt, hogy az oktatásban nagyot lépett elő -
re Veresegyház. Elindult a katolikus gim-
ná zium, felépült az EGYMI iskola és al ter-
natív iskolák alapításáról lehet hallani. 
A városnak erre vonatkozóan az a köteles -
sége, hogy a mindenki számára elérhető ál-
talános iskolai oktatást biztosítsa, függet -
lenül attól, hogy ki működteti az iskolát.
Magam nagyon szí vesen fogadom a külön -
böző alternatív isko lákat, mert ezzel bővül
a település oktatási kíná lata. A választ ha tó -
ság pedig mindig jó dolog. Nagyon örülök
ezeknek a kezdemé nyezé sek nek és lehető -
ség szerint támogatjuk is.
Milyen építkezésekre számíthatunk 2018-
ban?
A gimnázium kivitelezésére a közbeszerzést
az egyházzal közösen kiírtuk, a pályázatok
bontására január 18-án kerül sor. Ha minden
rendben van, akkor a nyertessel történő
szerződés kötést követően megindul a kivi -
telezés. Én úgy számolok, hogy a gimnázi-
umi épület négy tanteremmel már ősszel
fogadni tudja a gyerekeket.
Sokan várják a sportcsarnok elkészültét is.
Teljesen jogosan. A sportcsarnokra vonat ko -
zó an volt már egy sikertelen pályáztatás. A
do kumentációt hárman vitték el, de csak
egy cég adta be a pályázatát, ily módon nem
tudtunk a jogszabályoknak megfelelően
eredményt hirdetni. Ebben az évben újra
kiírásra kerül a pályázat és reméljük, sikeres
lesz. A sportfejlesztéshez kap csolódik az is,
hogy a sportpályán új környe zetbe kerül a
jégpálya egy sátorszerű lefedéssel, amely

lehetővé teszi, hogy a jégpá-
lyán szeptember elsejétől

április végéig korcso -
lyázni tudjanak az ezt
igénylők. Nagy örö -
möm re szolgál, hogy
fia taljaink országos,
sőt eu  rópai és világ-
verse nyeken sikerrel
sze re  pelnek.
Mi volt az ön szá má -

ra a legnagyobb siker -
él mény 2017-ben a köz -

éle tünk ben?
Számomra elsősorban a sza -

badtéri színházi elő adások so -
rozata, amely ál tal egy teljesen új

színfolt jelent meg és megérdemelten aratott
a város és környék lakói körében is nagy si -
kert. Minden elő adá sa teltházzal ment, volt
néhány eset, amikor pótszékekkel is bő víte -
ni kellett a nézőteret. Köszönet érte a szer ve -
zőknek, Zorgel Eni kő nek és Venyige Sán   -
dornak. 
De nagy öröm volt számomra az is, hogy a
Patak utcának a 700 méter hosszú szakaszát
saját erőből megépí tet tük és megszüntettük
a sokszor el viselhetetlen útállapotot. A Patak
utca alatt 140 centiméter átmérőjű csőve ze -
ték van ma már, amely befogadja a Csonkás-
ról jövő csapadék vizet és így ez a víz nem
szennyezi a tavat, nem hordja a tóba a hor -
dalékot. És még sorolhatnám az örömteli pil-
lanatokat.
Ilyen volt, amikor meg épült az Árpád út ko-
rábban elviselhetetlenül rossz és járdával
nem rendelkező szakasza az Orgo na  utcától
a vasúti aluljáróig.  Hozzákap cso  lódva meg -
épül hetett az Ivacs megállót kö rül vevő par -
koló terület.
Siker volt az EGYMI iskola megépítése az
Újiskola utcá ban, amelyben a korábban több
helyen tanuló gyermekek (Veresegyház, Er -
dőkertes) kaptak magas színvonalú elhelye -
zést. Az új épület az elmúlt év őszétől már
megérde melt, szép környezetben ad lehe tő -
séget a tanulásra és a tanításra.
Említette a színházat, de a színházon túl
több intézményünk rendezvényei is mint -
ha túl nőt ték volna a befogadó épületeket.
Ilyen a mű ve lődési ház, a könyvtár és ne
feledkezzünk meg a múzeumi fejlesz tés -
ről sem. Mik a tervek ezek kel kapcsolat-
ban?
A színházi siker, ideértve az évad sikereit is,
egy re sürgetőbben veti fel egy új kulturális

A hónap témája

A Veresi Krónika immáron hagyományos év eleji polgármesteri interjú -
jában Pásztor Béla polgármester úr beszélt a város pénzügyi hely ze -
téről, elmúlt évéről és a tervekről.

INTERJÚ PÁSZTOR BÉLA POLGÁRMESTERREL

Fotó: Lethenyei László

„A kényszer sok új gondolatot ébreszt az emberben”
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Önkormányzat

BERUHÁZÁSI HÍREK

FŐSZERKESZTŐI HÍREK

Fotók: Fári Fanni

MEGSZÉPÜLT TEMPLOMI KÖRNYEZET
Az evangélikus templom külső és belső renoválása után megszépült a templom környezete is. Új parkolóhelyeket alakított ki az önkor-
mányzat és a kerítés elbontásával kinyílt a város felé a templomkert is. Máris várjuk a tavaszt, amikor a Kisák Péter főkertész által virágosí-
tott terület teljes pompájában bemutatkozhat.

7500 PÉLDÁNY!
TISZTELT OLVASÓINK!

Szép ajándékot kapott a Képviselő-tes tü -
lettől az idén 10. évfordulóját ünneplő
városi újság, a Veresi Krónika. 2018 január-
jától az eddigi 6000 példány helyett im-
máron 7500 példányban jelenhet meg a
lap, amit több dolog is indokolttá tett.
Egyrészt a város dinamikus fejlő désének
következtében az ingatlanszám  elérte a
Ma gyar Posta nyilvántartása szerinti 7000
címhelyet Veresegyházon, miközben az is
bebizonyosodott, hogy a korábbi nyaralók
jó része ma már nem csak nyáridőben,
hanem az év jelentős részében, mondhatni
teljessé gében lakott; másrészt, nagy örö -
münk re, a lap megújulásának követ kez té -
ben a városlakók körében az utóbbi évek -
ben népszerű lett, keresik, olvassák újsá-
gunkat. Amit ezúton is nagyon szépen kö -
szönünk!

A korábbi helyzettől szenvedett min-
denki: a megrendelő önkormányzat, új ság -
írók, ter jesztők, hirdetők, olvasók. Folya -
matosak vol tak a panaszok, hogy nem jut
el az újság sok olvasóhoz. Nem tagadva a
Magyar Posta országos és városunkban is
jelenlévő problé máit, csak köszönettel tar-
tozunk a veresi postásoknak, akik úgy
próbálták 5500 terjesztett példány ból le -
fedni a várost, hogy sokszor mérlegelni
kényszerültek, melyik terü let, utca, ház
ma radjon ki ebben a hónapban. Miközben
Önök várták a helyi hírekről tudó sí tó lapot,
mi, szerkesztők pedig minden egyes pa -
nasz után igyekeztünk meg ol dást ta lálni,
hogy elvigyük azokhoz, akik nek szívvel-
lélekkel készítettük.

Idén januártól minden háztartáshoz el
kell jutnia a Veresi Krónikának, bátran kér-
jék pos tásuktól! Ha mégsem kapják meg,
akkor kérjük, jelezzék a  veresikronika@
ve res egyhaz.hu e-mail címen, vagy a lap 2.
oldalán megadott elérhetőségen. Ahogy ed -
dig is, a jövőben is mindent megteszünk,

hogy a Krónikát minden veresegyházi ol -
vas hassa. Ezért a postai terjesztésen túl
200-200 példányt továbbra is kihelyezünk a
Városháza és az Innovációs Centrum
portájára is.

7500 példány! Ízlelgessük és becsüljük
meg ezt a számot a mai sanyarú magyar
lap helyzetben, amikor országos napi-, és
heti lapok is alig több mint 10 ezres pél -
dány számban kelnek el. Ebben a közegben
lépett a Képviselő-testület és tette a város -
hoz méltó vá a példányszámot is. Mert az
önkormány zat, az újságot nagy szeretettel
készítő mun ka társak, de legfőképpen
Önök, Kedves Olva sóink is fontosnak tart -
ják, hogy jól működjön e szép város éle -
téről tudósító, azt a jövőnek dokumentáló,
független helyi sajtótermék. Köszö nettel
tartozunk ezért minden kinek!

Olvassanak minket továbbra is azzal az
örömmel, amivel mi készítjük Önöknek a
Veresi Krónikát! Boldog évet, Veresegyház!

KOVÁCS PÉTER FŐSZERKESZTŐ

kö zöss é gi épület megépítését, amelynek
több funk ció val kell rendelkeznie, beleértve
természetesen a színházat is. Keressük erre
a megoldási lehetőséget. A múzeum ügyé -
ben apró lépésekben tudunk haladni. 2017-
ben Városi Múzeum ala pult, a következő
lépés lehet egy tájház. A könyvtár esetében
az épület tervezése meg tör tént, reméljük,
hogy az előkészítés olyan fá zis ba kerül idén,
hogy állami támogatást kap hatunk rá.
Az Álomhegyi-tóhoz is pályázatot nyúj tot-
tunk be a kormány felé, abban remény ke -
dünk, hogy kapunk ehhez is segítséget. Ha
nem, akkor itt is önerőből, de lassabban

folytatjuk az idegenforgalmi, vízügyi és
sport szempontból is fontos tó kialakítását.
Milyen költségvetési főösszeggel kalkulál
az önkormányzat 2018-ban?
Hatmilliárd forint körüli költségvetéssel szá-
molunk. Nagymértékben kell csökkenteni a
kiadásokat, ésszerűsíteni a fenntartást és a
működtetést. Ebben az évben ugyanis je len -
tősen csökkentenünk kell a 3,1 milliárd
forint értékű hitelállományt is, amelyhez ter-
mészetesen az alapot főleg a fent említett
költségcsökkentés kell, hogy szolgálja.
Ha lehetne egy kívánsága a város fej lesz -
tésével kapcsolatban, akkor mi lenne az?

A fürdő. Ennek megvalósulására nagy szük-
sége van a városnak és környékének. Nem
mondtunk le róla továbbra sem, apró lép -
tekkel tu dunk csak haladni a cél felé, de je-
lenleg ennél többet erről mondani még nem
lehet. Tudom, hogy az emberek támogatják
szándékainkat és segítenek is benne. Közös
erőfeszítésünket biztosan siker koronázza.
Köszönöm az interjú lehetőségét. 
Ezúton kívánok sikeres és boldog új esz -
tendőt a város minden lakójának.

KOVÁCS PÉTER
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192/2017.(XI.30.) Kt. határozat:
A Képviselő-testület úgy dönt, hogy 2017. december 31-
én az alábbi városi kitüntetéseket adományozza:
Pro Urbe Díj odaítélésére:
Ella Ferenc sportkör elnök
Lencsés Gergő vezérigazgató GE Power
Vankó István Kisközösség Létrehozásáért Díj odaítélésére:
Veresegyházi Katonai Hagyományőrző Egyesület
Nagy Gabriella az Iskolaszék leköszönő elnöke
Bellai János Testnevelés és Sport Díj odaítélésére:
Erős István Veresiek Mozgásáért Egyesület
Farkas Gergely és Farkas Krisztina Rockin Board TSE
Karacs Erika giri sport
Lakatos Dávid úszó

193/2017.(XII.7.) Kt. határozat:
1. A Képviselő-testület úgy dönt, hogy a STRABAG Építő

Kft-vel 2017. július 4-én kelt, majd 2017. szeptember 18-
án módosított, a Patak utca rekonstrukciója, gyalog- és
kerékpárút építése tárgyú, 98 766 083 Ft nettó összegű
szerződés végső fizetési határidejét 2017. december 13-
ról 2018. március 31- re módosítja.

2. A Képviselő-testület úgy dönt, hogy a STRABAG Építő
Kft-vel 2017. augusztus 10-én kelt, a Patak utca 11. szám
előtti csapadékvíz elvezetés kiépítése tárgyú, 1 140 206
Ft bruttó összegű szerződés fizetési határidejét 2017.
november 11-ről 2018. március 31- re módosítja.

3. A Képviselő-testület úgy dönt, hogy a STRABAG Építő
Kft-vel 2017. augusztus 10-én kelt, a Patak utca 11/b.
szám előtti támfal építése tárgyú, 1 759 259 Ft bruttó
összegű szerződés fizetési határidejét 2017. november
11-ről 2018. március 31-re módosítja.

4. A Képviselő-testület úgy dönt, hogy a STRABAG Építő
Kft-vel 2017. október 3-án kelt, Veresegyházon aszfalt-
burkolatok készítése 6 cm vastagságban (Tinódi utca,
Gesztenye utca, Dió utca, Tuba köz) tárgyú, 7 021 068
Ft bruttó összegű szerződés fizetési határidejét 2017.
december 13-ról 2018. március 31-re módosítja.

194/2017.(XII.7.) Kt. határozat:
A Képviselő-testület a Misszió Egészségügyi Központnak 
• 2014. 04. 18-án adott államháztartáson belüli visszaté rí -

tendő támogatás összegéből még fennálló 5 000 000 Ft,
• 2014. 09. 11-én adott 10 000 000 Ft államháztartáson

belüli visszatérítendő támogatás,
• 2015. 12. 11-én adott 10 000 000 Ft államháztartáson

belüli visszatérítendő támogatás,
• 2016. 04. 05-én adott 10 000 000 Ft államháztartáson

belüli visszatérítendő támogatás
visszafizetési határidejét 2018. december 31-re módosítja. 
A szerződés egyéb feltételei változatlanok.

195/2017.(XII.7.) Kt. határozat:
1. A Képviselő-testület a Veresegyház belterület 691 hrsz.-

ú (természetben: Veresegyház, Ráday utca 36./a szám
alatti) ingatlan „tulajdoni részének térítésmen tes ön -
kor mányzati tulajdonba adásáról szóló 1042/2011.
(III.10.) számú Kormányhatározatban fog la l takat tu-
domásul vette, a részére térítésmentesen átadott” in-
gatlanhányadot elfogadta.

2. A Képviselő-testület a Veresegyház 691 hrsz.-ú ingat-
lan tulajdoni részének térítésmentes önkormányzati
tulajdonba adásáról szóló, 2011. május 20-án aláírt
Megállapodásban vállalt kötelezettségének megfele -
lő en nyilatkozik:

• az ingatlan birtokbaadásáról szóló jegyzőkönyvben
foglaltaknak megfelelően a szükséges havária intéz -
ke déseket már 2011-ben megtettük, az életveszélyes
állapotban lévő, elhanyagolt épület bontása és az in-
gatlan területén illegálisan elhelyezett hulladék el-
szállítása minden esetben megtörtént;

• a szomszédos ingatlant veszélyeztető kiszáradt fa ki -
vá gása megtörtént,

• a további illegális hulladéklerakás elkerülése érde ké -
ben az ingatlan utcafrontját elkerítettük.

3. A Képviselő-testület felkéri a jegyzőt, hogy a nyi-
latkozattételi kötelezettsége teljesítéséről az MNV Zrt.
Pest megyei Irodáját jelen határozat megküldésével
2018. január 31-ig értesítse.

196/2017.(XII.7.) Kt. határozat:
1. A Képviselő-testület hozzájárul ahhoz, hogy Marhán-

szky Istvánné a nyugdíja 80%-át fizesse meg intéz mé -
nyi térítési díjként.

2. A képviselő-testület vállalja, hogy a mindenkori in-
tézményi térítési díj és Marhánszky Istvánné nyug dí -
já nak 80%-a közötti összeget számla ellenében Ve  -
resegyház Városi Önkormányzat Idősek Otthona ré -
szére a mindenkori éves költségvetés terhére meg-
fizeti.

197/2017.(XII.7.) Kt. határozat:
A Képviselő-testület engedélyezi, hogy a DUO-DENT
VERES Fogászati Kft. helyettesítő orvosként az I. számú
és III. számú körzetben 2018. január 1-jétől Dr. Bernschütz
Bence és Dr. Daubner Roland fogorvosokat alkalmazza.

198/2017.(XII.20.) Kt. határozat:
1. A Képviselő-testület tudomásul veszi az Állami Szám -

vevőszék V078901 számú, az „Önkormányzatok in-
teg ritás- és belső kontrollrendszere” című jelen tésé -
ben foglaltakat.

2. A Képviselő-testület jóváhagyja a Jelentésben közölt
hiányosságok megszüntetése érdekében készített In-
tézkedési tervet.

3. A Képviselő-testület utasítja a polgármestert és a jegy -
zőt az Intézkedési tervben foglaltak végrehajtására.

4. A Képviselő-testület utasítja a polgármestert, hogy gon-
 doskodjon a jóváhagyott intézkedési terv Állami Szám -
vevőszékhez való határidőben történő eljutta tá sáról.

199/2017.(XII.20.) Kt. határozat:
A Képviselő-testület a 2018. évi belső ellenőrzési tervet és
a 2018-2021. évi belső ellenőrzési Stratégiai tervet meg tár-
gyalta és elfogadja.

200/2017.(XII.20.) Kt. határozat:
A Képviselő Testület elfogadja Veresegyház Város Tele -
pülésképi Arculati Kézikönyvét.

201/2017.(XII.20.) Kt. határozat:
1. A Képviselő-testület a Veresegyházi Regionális

Szenny víz-rendszerre vonatkozóan elfogadja az El-
látásért Felelősök képviselőjeként Veresegyház Vá -
ros Önkormányzatát.

2. A Képviselő-testület hozzájárul ahhoz, hogy a Veres-
egyházi Regionális Szennyvízrendszerrel kapcsolatos
feladatokat az Ellátásért Felelősök helyett és nevében
a Veresegyház és Környéke Szennyvízközmű Társulás
teljesítse, a jogokat és kötelezettségeket az Ellátásért
Felelősök helyett és nevében gyakorolja és teljesítse. A
Veresegyház és Környéke Szennyvízközmű Társulás
a Magyar Energetikai és Közmű-szabályozási Hivatal
előtti vízügyi hatósági eljárásokban az Ellátásért Fele -
lősök képviseletében meghatalmazottként jár el.

3. A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert,
hogy a Megállapodást az Önkormányzat részéről aláírja.

4. Jelen határozattal a 176/2017. (XI.09.) számú Képvi se -
lő-testületi határozat érvényét veszti.

202/2017.(XII.20.) Kt. határozat:
A Képviselő-testület, mint Ellátásért Felelős a Veresegy-
házi Regionális Szennyvíz-rendszerre vonatkozóan elfo-
gadja a DMRV Duna Menti Regionális Vízművel kötendő,
a 2016. évi XLII. törvény 4. §-ával beiktatott Vksztv. 5/H
§ (1) bekezdése szerinti bérleti-üzemeltetési szerződést.

203/2017.(XII.20.) Kt. határozat:
A Képviselő-testület tudomásul veszi a 2017. évről szóló
ingatlanforgalmazási beszámolót.

204/2017.(XII.20.) Kt. határozat:
1. A Képviselő-testület hozzájárul az Önkormányzat ki -

zá rólagos tulajdonát képező Veresegyház 5785/139/A/4
hrsz.-ú, 48,73 m2-es alapterületű, 728/10000 eszmei
há nyadú társasházi lakásingatlan értékesítéséhez (295 000
Ft/m2 ár figyelembevételével) összesen 14 375 350 Ft
vé  teláron Pelsőczi Marcell Vevő részére. Vevő az ingat -
lan birtokába a végleges adásvételi szerződés aláírásá-
val és a teljes vételár megfizetésével egy időben lép,
Vevő lakásbérleti szerződése eddig az időpontig é r -
vényben marad.

2. A Képviselő-testület elfogadja, hogy Vevő az előszer -
ző dés megkötésekor 1 000 000 Ft első vételárrészletet
fizet meg, melyet Felek foglalónak tekintenek. A Ma -
gyar Állam képviseletében eljáró MNV Zrt. nyilat koza-
tának megérkezését vagy a nyilatkozattételre rendel  -
kezésére álló 35 nap elteltét követően Vevő 5 munka -
na pon belül kötelesek kifizetni a fennmaradó vételár -
hátralékát (13 375 330 Ft-ot).

3. A képviselő-testület úgy dönt, hogy a vételárból be-
folyó bevételt a TRAVILL INVEST Zrt-nél fennálló hitel
törlesztésére kell fordítani.

205/2017.(XII.20.) Kt. határozat:
1. A Képviselő-testület hozzájárul az Önkormányzat ki -

zá rólagos tulajdonát képező Veresegyház 5785/139/A/5
hrsz.-ú, 45,04 m2-es alapterületű, 673/10000 eszmei
hányadú társasházi lakásingatlan értékesítéséhez (295 000
Ft/m2 ár figyelembevételével) összesen 13 286 800 Ft
vételáron Tarján Tamás Vevő részére. Vevő az ingatlan
birtokába a végleges adásvételi szerződés aláírásával
és a teljes vételár megfizetésével egy időben lép, Vevő
lakásbérleti szerződése eddig az időpontig érvényben
marad.

2. A Képviselő-testület elfogadja, hogy Vevő az előszer -
ződés megkötésekor 1 000 000 Ft első vételárrészletet
fizet meg, melyet Felek foglalónak tekintenek. A Ma -
gyar Állam képviseletében eljáró MNV Zrt. nyilat koza-
tának megérkezését vagy a nyilatkozattételre ren del- 
kezésére álló 35 nap elteltét követően Vevő 5 mun ka -
napon belül kötelesek kifizetni a fennmaradó vételár -
hátralékát (12 286 800 Ft-ot).

3. A képviselő-testület úgy dönt, hogy a vételárból be-
folyó bevételt a TRAVILL INVEST Zrt-nél fennálló hitel
törlesztésére kell fordítani.

206/2017.(XII.20.) Kt. határozat:
1. A Képviselő-testület hozzájárul az Önkormányzat ki -

zá rólagos tulajdonát képező Veresegyház 5785/139/A/10
hrsz.-ú, 45,01 m2-es alapterületű, 672/10000 eszmei
hányadú társasházi lakásingatlan értékesítéséhez
(295 000 Ft/m2 ár figyelembevételével) összesen
13 277 950 Ft vételáron Tóthné Vígh Mercédesz Vevő
ré szére. Vevő az ingatlan birtokába a végleges adás vé -
teli szerződés aláírásával és a teljes vételár megfi ze té -
sével egy időben lép, Vevő lakásbérleti szerződése
eddig az időpontig érvényben marad.

2. A Képviselő-testület elfogadja, hogy Vevő az előszer -
ződés megkötésekor 1 000 000 Ft első vételárrészletet
fizet meg, melyet Felek foglalónak tekintenek. A Ma -
gyar Állam képviseletében eljáró MNV Zrt. nyilatko za-
tá nak megérkezését vagy a nyilatkozattételre ren del -
kezésére álló 35 nap elteltét követően Vevő 5 mun ka -
napon belül köteles kifizetni a fennmaradó vételárhát -
ralékát (12 277 950 Ft-ot).

3. A képviselő-testület úgy dönt, hogy a vételárból be-
folyó bevételt a TRAVILL INVEST Zrt-nél fennálló hitel
törlesztésére kell fordítani.

207/2017.(XII.20.) Kt. határozat:
1. A Képviselő-testület hozzájárul az Önkormányzat ki -

zárólagos tulajdonát képező Veresegyház 5785/141/A/10
hrsz.-ú, 45,01 m2-es alapterületű, 672/10000 eszmei
hányadú társasházi lakásingatlan értékesítéséhez (295 000
Ft/m2 ár figyelembevételével) összesen 13 277 950 Ft
vételáron Fábián Krisztina Vevő részére. Vevő az in-
gatlan birtokába a végleges adásvételi szerződés alá -
írá sával és a teljes vételár megfizetésével egy időben
lép, Vevő lakásbérleti szerződése eddig az időpontig
érvényben marad.

2. A Képviselő-testület elfogadja, hogy Vevő az előszer -
ző dés megkötésekor 1 000 000 Ft első vételárrészletet
fizet meg, melyet Felek foglalónak tekintenek. A Ma -
gyar Állam képviseletében eljáró MNV Zrt. nyilat koza-
tá nak megérkezését vagy a nyilatkozattételre rendel -
kezésére álló 35 nap elteltét követően Vevő 5 munka -
napon belül köteles kifizetni a fennmaradó vételárhát -
ralékát (12.277.950,- Ft-ot).

3. A képviselő-testület úgy dönt, hogy a vételárból be-
folyó bevételt a TRAVILL INVEST Zrt-nél fennálló hitel
törlesztésére kell fordítani.

VERESEGYHÁZ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK HATÁROZATAI
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Önkormányzat

TISZTELT LAKOSOK!
Önkormányzatunk Képviselő-testülete 2017. december 7-i rendkívüli ülésén 2018. február 1. napjával hatályon kívül
helyezte a 9/2008 (IV.30.) számú, (azóta többször módosított), a közterületek használatáról szóló rendeletét és e nap-
tól hatályba léptette a közterületek használatáról szóló új rendeletét. A régi hatályon kívül helyezésére és az új, aktualizált,
egységes szerkezetű rendeletre már nagy szüksége volt városunknak, hogy a mindennapjainkban felmerülő valós prob-
lémákra adjon megoldást, iránymutatást, a közterület-felügyelet munkatársai felé pedig egyértelmű szabályozást a
közterületeink rendjének, biztonságának megteremtéséhez.
Mivel minden, a mindennapjainkra vonatkozó jogszabály, rendelet teljes ismerete nem várható el mindenkitől, ezért az
új rendelet főbb iránymutatásait megismertetjük Önökkel. Alaptétele, hogy mindenkire és mindenre vonatkozik, ami Ve -
res egyház város közigazgatási területén belül a közterületeinken történik.
Fontos tudni, hogy a közterületeinkre ugyanúgy tekintsünk, mint a saját magántulajdonunkra, tehát, ha az ingatlanunk
előtti közterületen tárolni kívánunk valamit, elhelyezünk valamit, akkor a közterület tulajdonosától ehhez előtte közterület-
használati engedélyt kell beszereznünk. 
Egyetlen kivétel vonatkozik erre, ha a tárolás vagy elhelyezés maximum 72 óráig tart (pl.: elszállításra váró konténerbe
helyezünk sittet, lomot; megérkezik az építkezéshez használni kívánt viacolor, sóder, tégla vagy cserép, de ezek behordásra
kerülnek az ingatlan területére; stb.). Ebben az esetben nem szükséges előre beszereznünk a közterület tulajdonosának
engedélyét. Fontos azonban, hogy ezekben az esetekben is a közterület eredeti állapotát helyre kell állítanunk, tehát a
sódert, sittet, egyéb anyagmaradványokat maradéktalanul el kell távolítanunk a közterületről.
Az Önkormányzattal megkötött közterület-használati szerződés minden esetben határozott időtartamra szól, melynek
lejártakor a használt közterületet az átvételkori állapotában kell visszaadni. A közterület-használatért fizetendő díj
legkisebb mértéke az 1 m2 és legrövidebb időtartama 1 hónap.
Nagyon fontos ügyelnünk arra, hogy közterületeinken egyértelműen tilos:
• gépjárműveket javítani, szerelni és mosni, kivételt képez a menetközben keletkezett műszaki hiba elhárítása;
• a jármű és gyalogos közlekedést akadályozó, veszélyeztető tárgyak (karó, oszlop, autógumi, kövek, stb.) elhelyezése;
• a részben vagy egészben növényzettel borított közterületrészeken a gépjárművel való megállás, várakozás vagy az azon

történő áthajtás; 
• a dohányozás a közoktatási-, közművelődési-, kulturális-, sport-, egészségügyi-, szociális-, gyermekjóléti- és gyermek -

vé delmi intézmények, a játszóterek, a vasúti és buszmegállók külső határvonalától számított 5 méteren belül;
• alkoholtartalmú italt fogyasztani és forgalmazni (kivételt képeznek a szabadtéri rendezvények és szilveszter éjjele);
• a főútvonalaink leállósávjában vagy azok 20 méteres körzetében „Eladó” megjelöléssel gépjárművet tárolni;
• üzemképtelen vagy hatósági jelzés (forgalmi rendszám) nélküli gépjárművet tárolni (kivétel: engedéllyel, mellékúton,

maximum 30 napig).
Jogellenes közterület-használat észlelésekor a közterület-felügyelő közigazgatási bírságot szabhat ki, és kötelezi a jogel-
le nes használatot elkövetőt a jogellenes állapot azonnali megszüntetésére. Az ingatlanunk utcafrontja és a szilárd burko-
latú úttest közötti szakaszon, ha önerőből szilárd burkolatú behajtót építünk, építettünk ki, ennek felbontását a terület alatt
húzódó közművezetékkel, út- vagy járdaépítéssel kapcsolatban tűrnünk kell, nem élhetünk helyreállítási igénnyel.
A közterületek időszakos használata esetén 2018-ban az alábbi díjak megfizetésével kell számolnunk:
• árusító tevékenység Csomád határában, külterületen: 1500 Ft/m2/hó
• pavilonos, sátras árusító tevékenység belterületen: 4000 Ft/m2/hó
• alkalmi és idényjellegű árusítás belterületen: 1500 Ft/m2/nap
• üzemképtelen, vagy hatósági jelzés nélküli gépjármű mellékúton: 1000 Ft/db/nap (maximum 30 napig)
• építési munkákkal kapcsolatos anyag, konténertárolás 72 órán túl: 1000 Ft/m2/hó
• vendéglátó-ipari előkert, üzlet előtti árubemutatásra használt rész: 2000 Ft/m2/hó

JUTALOM A SZÉP KERTEKÉRT
December 17-én került megrendezésre
a „Virágos, tiszta porta 2017” verseny
díjkiosztó ünnepsége. A 2017-ben is
nagy népszerűségnek örvendő „Virá-
gos, tiszta Veresegyházért” mozgalom
résztvevői közül az elmúlt évben 1760
elismerésre méltó portát talált az önkor -
mányzatot képviselő szakmai bizottság
és jutalmazott emléklappal, közülük
390 ingatlan először kapott elismerést
és a vele járó plakettet.
Gratulálunk  a díjazottaknak és köszön-
jük, hogy munkájukkal szebbé tették
városunkat!

Virágos,
tiszta porta 2017

208/2017.(XII.20.) Kt. határozat:
1. A Képviselő-testület hozzájárul az Önkormányzat ki -

zárólagos tulajdonát képező Veresegyház 5785/143/A/9
hrsz.-ú, 48,70 m2-es alapterületű, 728/10000 eszmei
há nyadú társasházi lakásingatlan értékesítéséhez (295 000
Ft/m2 ár figyelembevételével) összesen 14 366 500 Ft
vételáron Follinus Péter Vevő részére. Vevő az ingat-
lan birtokába a végleges adásvételi szerződés aláírásá-
val egy időben lép, Vevő lakásbérleti szerződése eddig
az időpontig marad érvényben.

2. A Képviselő-testület elfogadja, hogy Vevő az adásvételi
szerződés megkötésekor 1 000. 000 Ft első vételár-
rész letet fizessen meg, melyet Felek foglalónak tekin-
tenek. A Magyar Állam képviseletében eljáró MNV
Zrt. nyilatkozatának megérkezését vagy a nyilat kozat-
tételre rendelkezésére álló 35 nap elteltét követően
Vevő 5 munkanapon belül köteles kifizetni a fenn-
maradó vételárhátralékát (13 366 500 Ft-ot).

3. A képviselő-testület úgy dönt, hogy a vételárból be-
folyó bevételt a TRAVILL INVEST Zrt-nél fennálló hitel
törlesztésére kell fordítani.

209/2017.(XII.20.) Kt. határozat:
1. A Képviselő-testület hozzájárul az Önkormányzat ki -

zárólagos tulajdonát képező Veresegyház 5785/145/A/6
hrsz.-ú, 49,10 m2-es alapterületű, 734/10000 eszmei
hányadú társasházi lakásingatlan értékesítéséhez (295 000
Ft/m2 ár figyelembevételével) összesen 14 484 500 Ft
vételáron Magyar Istvánné Vevő részére. Vevő az in-
gatlan birtokába a végleges adásvételi szerződés alá -
írá sával és a teljes vételár megfizetésével egy időben
lép, Vevő lakásbérleti szerződése eddig az időpontig
érvényben marad.

2. A Képviselő-testület elfogadja, hogy Vevő az előszer -
ző dés megkötésekor 1 000 000 Ft első vételárrészletet
fizet meg, melyet Felek foglalónak tekintenek. A Ma -
gyar Állam képviseletében eljáró MNV Zrt. nyilat ko -
zatának megérkezését vagy a nyilatkozattételre

rendelkezésére álló 35 nap elteltét követően Vevő 5
munkanapon belül köteles kifizetni a fennmaradó
vételárhátralékát (13 484 500 Ft-ot).

3. A képviselő-testület úgy dönt, hogy a vételárból be-
folyó bevételt a TRAVILL INVEST Zrt-nél fennálló hitel
törlesztésére kell fordítani.

210/2017.(XII.20.) Kt. határozat:
1. A Képviselő-testület hozzájárul az Önkormányzat ki -

zárólagos tulajdonát képező Veresegyház 5785/145/A/9
hrsz.-ú, 48,70 m2-es alapterületű, 728/10000 eszmei
há nyadú társasházi lakásingatlan értékesítéséhez
(295 000 Ft/m2 ár figyelembevételével) összesen
14 366 500 Ft vételáron Ferencz Ádám Vevő részére.
Vevő az ingatlan birtokába a végleges adásvételi szer -
ződés aláírásával és a teljes vételár megfizetésével egy
időben lép, Vevő lakásbérleti szerződése eddig az
időpontig érvényben marad.

2. A Képviselő-testület elfogadja, hogy Vevő az előszer -
ződés megkötésekor 1 000 000 Ft első vételárrészletet
fizet meg, melyet Felek foglalónak tekintenek. A Ma -
gyar Állam képviseletében eljáró MNV Zrt. nyilatko -
za tának megérkezését vagy a nyilatkozattételre ren -
 del kezésére álló 35 nap elteltét követően Vevő 5 mun -
kanapon belül köteles kifizetni a fennmaradó vételár -
hátralékát (13 366 500 Ft-ot).

3. A képviselő-testület úgy dönt, hogy a vételárból be-
folyó bevételt a TRAVILL INVEST Zrt-nél fennálló hitel
törlesztésére kell fordítani.

211/2017.(XII.20.) Kt. határozat:
1. A Képviselő-testület hozzájárul az Önkormányzat ki -

zárólagos tulajdonát képező Veresegyház 5785/145/A/10
hrsz.-ú, 45,01 m2-es alapterületű, 672/10000 eszmei
hányadú társasházi lakásingatlan értékesítéséhez
(295 000 Ft/m2 ár figyelembevételével) összesen
13 277 950 Ft vételáron Juhász Zsuzsanna Andrea
Vevő részére. Vevő az ingatlan birtokába a végleges

adás vé teli szerződés aláírásával és a teljes vételár meg-
fizetésével egy időben lép, Vevő lakásbérleti szerző -
dése eddig az időpontig érvényben marad.

2. A Képviselő-testület elfogadja, hogy Vevő az előszer -
ződés megkötésekor 1 000 000 Ft első vételárrészletet
fizet meg, melyet Felek foglalónak tekintenek. A Ma -
gyar Állam képviseletében eljáró MNV Zrt. nyilat ko -
zatának megérkezését vagy a nyilatkozattételre ren -
 del  kezé sé re álló 35 nap elteltét követően Vevő 5
munka napon belül köteles kifizetni a fennmaradó
vételárhátralékát (12 277 950 Ft-ot).

3. A képviselő-testület úgy dönt, hogy a vételárból be-
folyó bevételt a TRAVILL INVEST Zrt-nél fennálló hitel
törlesztésére kell fordítani.

212/2017.(XII.20.) Kt. határozat:
1. A Képviselő-testület hozzájárul az Önkormányzat ki -

zá rólagos tulajdonát képező Veresegyház 5785/146/A/9
hrsz.-ú, 48,70 m2-es alapterületű, 728/10000 eszmei
hányadú társasházi lakásingatlan értékesítéséhez
(295 000 Ft/m2 ár figyelembevételével) összesen
14 366 500 Ft vételáron Frankó József Vevő részére.
Vevő az ingatlan birtokába a végleges adásvételi
szerződés aláírásával és a teljes vételár megfizetésével
egy időben lép, Vevő lakásbérleti szerződése eddig az
időpontig érvényben marad.

2. A Képviselő-testület elfogadja, hogy Vevő az előszer -
ződés megkötésekor 1 000 000 Ft első vételárrészletet
fizet meg, melyet Felek foglalónak tekintenek. A Ma -
gyar Állam képviseletében eljáró MNV Zrt. nyilat ko -
za tának megérkezését vagy a nyilatkozattételre
ren delkezésére álló 35 nap elteltét követően Vevő 5
munkanapon belül köteles kifizetni a fennmaradó
vételárhátralékát (13 366 500 Ft-ot).

3. A képviselő-testület úgy dönt, hogy a vételárból be-
folyó bevételt a TRAVILL INVEST Zrt-nél fennálló hitel
törlesztésére kell fordítani.
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Évzáró

Ella Ferenc
a Veresegyházi Sportkör Egyesület elnöke

(Pro Urbe Díj)

ELISMERÉSEK AZ ÉV VÉGÉN
Az elmúlt évekhez hasonlóan 2017-ben is december 31-én tartotta városunk a hagyományos évbúcsúztató fogadását. Az ünnepi

műsorban fellépett a zeneiskolai vonósnégyes, Neczné Alapi Katalin, Necz István, Zán András és Juniki Spartacus összetételben,
továbbá verset mondott Ács András. Az ezt követő évértékelő polgármesteri beszédben Pásztor Béla polgármester kiemelte,

hogy 2017 ugyan nehéz pénzügyi év volt, de Veresegyház mégis szépen fejlődik, lakossága meghaladta a 20 000 főt,
jelentős fejlesztéseket hajtott végre az önkormányzat és továbbra is komoly célkitűzései vannak 2018-ra vonatkozóan.

A városi kitüntetések átadása után Horváth Ferenc, Veresegyház költője saját versével köszöntötte az új évet. (Lapunk 16. oldalán
olvasható.) Végül állófogadás zárta az ünnepi rendezvényt. (Fotók: Ruzsovics Dorina, Lethenyei László)

POLGÁRMESTERI ELISMERÉSBEN RÉSZESÜLTEK:

Nagy Gabriella
az Iskolaszék leköszönő elnöke

(Vankó István Kisközösség Létrehozásáért Díj)

Veresegyház Katonai Hagyományőrző Egyesület
(Vankó István Kisközösség Létrehozásáért Díj)

Lakatos Dávid
úszó sportoló

(Bellai János Testnevelési és Sport Díj)

Karacs Erika
giri (kettlebell) sportoló

(Bellai János Testnevelési és Sport Díj)

Erős István
a Veresiek Mozgásáért Egyesület vezetője
(Bellai János Testnevelési és Sport Díj)

Nagyné

Dr. Kézi Éva Zsuzsánna Lakatos József
Vadász Ágnes

karnagy, 70. életévének betöltése alkalmából Bazsik József, Holub József, Vercsek László, Kircsi Dénes

Farkas Gergely és Krisztina
Rock’n Board edzők

(Bellai János Testnevelési és Sport Díj)

Lencsés Gergő
a GE Power vezérigazgatója

(Pro Urbe Díj)

Merész Sándor vállalkozó elismerését egy későbbi időpontban veszi át.
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2018 a családok éve
Januártól még több támogatásra számíthatnak a
családok. Tovább emel kedik a kétgyermekesek
családi adókedvezménye, az érintett 330 ezer két-
gyermekes család januártól már havi 35 ezer forin-
tot tud meg spórolni az adókedvez ménnyel. Miköz -
ben január 1-jétől a minimálbér emelke désé nek
köszönhetően nő a gyed összege egy ről két évre, a
duplájára emeljük a dip lomás gyed időtartamát.
Újabb támogatást kapnak a jelzáloghitelesek. Ezen
családok tartozása a harmadik, vagy további gyer-
mekek megszületése ese tén gyermekenként 1-1
millió forinttal csökken, ez igaz a később felvett
hite lek re is. Az első gyermek vállalásakor az édes -
anya fennálló diákhitelét felfüg gesztik, a má sodik -
nál a tartozás felét el en gedik, a harmadiknál pedig
az egészet. Folytat juk a bölcső defejlesztési prog -
ramot, vala mint jövőre ingyenes gyermek ét kezte -
tésre 79 milliárd forint jut. Jövőre is folytat juk az
ott hon te   rem tési programot, és sok ad mi nisztratív
akadály elhárításával, járulékos költség csök ken-
 tésével még olcsóbbá tesszük az ott hon teremtést.
Január 1-jétől az internetezést ter  he lő áfa is csökken
18-ról 5%-ra. 
A nyugdíjasok 2018-ban is számíthatnak a kormányra 
Az a célunk, hogy a gazdaság javuló teljesítmé nyét
minden generáció, így az idősek is érez hes sék. Ja -
nuártól további 3,8%-kal, átla go san ha vi mintegy 4
ezer forinttal emelkednek a nyug díj ak. Folytatódik
a Nők40! program, amelyet eddig több mint 200
ezren tudtak igénybe venni. 

Nő a minimálbér 
Azért dolgoztunk, hogy segély helyett mun ká ból
éljenek a magyarok, és mindenki, aki tud és akar,
az dolgozhasson. Sokat léptünk előre, hiszen a
munkanélküliség 12%-ról rekord alacsony szint re,
3,8%-ra esett vissza 2010 és 2017 között. Több mint
4.4 millió em bernek van mun kája Magyarorszá-
gon, míg 2010-ben 3,7 millió ember dolgozott. 
A béremelések a munka megbecsüléséről szólnak.
A hatéves bérmegállapodásnak köszön hetően ja -
nuártól a minimálbér 8 százalékkal, a szakmun -
kás minimálbér pedig 12 százalékkal emelkedik.
2010-2018 közötti időszakban a minimálbér 88 szá -
zalék kal, 73 500 forintról 138 ezer forintra, a szak-
 mun kás minimálbér pedig több mint 100 szá za  -
lék kal, 89 500 forintról 180 500 forintra emel kedett.
Megbecsüljük a dolgozókat
Folytatódnak az ágazati béremelési programok is,
magasabb bérre számíthatnak a rendvé de lem te -
rületén, a felsőoktatásban és az állami vál latoknál
dolgozók is. Átlagosan újabb 5%-kal nő a rendőrök
illetménye 2018. január 1-jé től. A rendvé delmi dol-
gozók életpálya modellje keretében a rendőrök il-
letménye 2015 és 2019 között átla gosan 50%-kal
emelkedik. A kormány célja, hogy a magyar csalá-
dok biztonsá gát védő rend őrök anyagi megbecsü -
lése javul jon és a fiatalok szá mára még vonzóbb
le gyen a rendvé delmi életpá lya.
2018. január 1-jétől a katonák illetménye továb bi 5
százalékkal emel kedik – ezért 2010-től számítva a
végrehajtói állomány illetménye több mint 70 szá -

za lékkal (átlagosan bruttó 140 ezer forinttal) emel -
kedett. 
Januártól tovább nő a vasutasok, a postai dolgo-
zók, a regionális közlekedési és vízi közmű tár-
saságoknál dolgozók bére. Így 2017 és 2019 között
átlagosan 30%-os béremelés történik e vállalatok -
nál, a 2018-as béremelés mértéke átla gosan 12%.
Az állami fenntartású felsőok ta tási intéz mé nyek-
ben oktatói, kutatói és tanári mun kakörben foglal -
kozta tottak esetében 2016. ja nuár 1-jétől 15 %-os,
majd 2017-ben és 2018-ban a már megemelt hez
képest to vábbi 5-5%-os bérrendezés valósul meg.
Folytatódik a szociális ágazatban is a bérrendezés,
2018-ra 233 ezer forintra nő az átlag bruttó bér.
Az egészségügyben is jelentős előrelépés tör tént.
Az ápolók bére 2016 és 2019 között 65%-kal emel -
kedik, a mentősöké ennél is nagyobb mér ték ben,
a szakorvosok és szakgyógyszerészek bére két év
alatt 207 ezer forinttal nőtt. Több pénzt kapnak a
re zi densek, a védőnők, a háziorvosok és házi gyer -
mekorvosok is. 2012 óta a mostani béremelé sek -
kel együtt a kormány eddig 400 milliárd forintot
fordított az egész ségügyi dolgozók béremelésére.
Folytató dik Budapest történetének legnagyobb
kór ház fejlesztése, a következő években 700 mil-
liárdot költünk a fő városi és Pest megyei kórházak
fej lesztésére, összesen 25 kórházban, illetve 7 ön -
álló szak ren delőben valósul meg fejlesztés. Mint-
egy 430 millió forintnyi fejlesztési támogatást kap
a veresegyházi Misszió Egészségügyi Központ is
az Egészséges Budapest Prog ram keretében. 

TUZSON BENCE ORSZÁGGYŰLÉSI KÉPVISELŐ TÁJÉKOZTATÓJA
Az új évben nő a minimálbér, és bő vül nek a családtámogatások. Eközben csök ken nek egyes adók, nőnek a nyugdí-
jak és több pénz jut az ország biztonságára – a 2018-as válto  zásokról Tuzson Bence kormányzati kommunikációért
felelős állam titkár, a térség országgyűlési képviselője adott tájékoztatást.

Közélet

Nagyon nagy öröm érte intézményünket, ami kor a
Magyar Közlönyben 2017. szeptember 21-én megje-
lent a Kormány 1673/2017. (IX.21.) ha tá ro zata a
fővárosi és Pest megyei járóbeteg-szak ellátás fej -
lesztési koncepciójáról, valamint az Egészséges Bu-
dapest Program keretében meg va lósuló járóbeteg
szakellátás-fejlesz tések hez szükséges feladatokról,
melyben a Misszió Egész  ség ügyi Központ fejlesztési
koncepcióját a Kormány elfogadta és támogatásban
részesíti. Intéz mé nyünk jelentős fejlesztések meg-
valósulása előtt áll, me lyek 2018-2020 között fognak
meg tör tén ni.
Működésünk 19 éve alatt ritkán adódott anyagi le -
hetőség arra, hogy az épület és a gép-, mű szer park
állagát hiányok nélkül biztosítsuk, vagy kor sze rű -
sítést tudjunk végrehajtani. Az intéz mény gép-, és
műszerparkja elavult, (orvostechnikai esz közöktől
kezdve a konyhai be  rendezé sekig), a gya kori meg -
hi básodás rontja az ellá tás  hoz való hozzáférést és

az eredményességet, az építészeti adottságokból
adó dóan gyakori a zsúfoltság, sok a kellemetlen szi  -
tu  áció, a jelentős egyeztetést és rugalmasságot
igény lő helyzet. Egészséges Budapest Program
(EBP) néven in dul az egészségügyi fejlesztési pro-
jekt – a főváros ban és Pest megyében – ennek ke re -
té ben intéz mé nyünk le  hetőséget kapott tavasszal
arra, hogy egy kidolgo zott fejlesztési koncepciót
nyújtson be.  Megva lósuló fejlesztések részletesen:
• Diagnosztikában a telemedicinára alkalmas rönt-

gen készülék és archiváló rendszer kerül kiala -
kításra, így akadály nélkül tudjuk majd mi is az
elkészült felvételeket és leleteket a 2017. novem-
ber 1-jével indult Elektronikus Egész  ségügyi
Szolgáltató Térbe továbbítani, és a szakmai kon -
zultáció is lehetővé válik.

• A Rehabilitációs osztály szakmai tevé keny sé gé -
nek támogatása elektromos betegmozgató és
terápiás eszközökkel pl.: váll-; csípőki moz gató,

betegállító, elektrostimulátor, elektromos beteg -
ágy, betegmozgató sínrendszer.

• Járóbeteg szakellátás orvos-szakmai eszközpark -
 jának korszerűsítése, úgymint: fizio terá piás ké -
szülék, EKG, Holter, ABPM személyi egy sé gek,
endoszkóp, rektoszkóp, szemészeti esz közök.

• Épület állagának megóvása – burkolatcsere, fizio -
terápia átalakítása, gépészeti korsze rűsí tés, lég -
kondicionálás.

• Új épületrész kialakítása, ahol helyet kap az egy -
napos sebészeti részleg, a központi steril, vala -
mint a rehabilitációs osztály új tornaterme és két
terápiás helyisége is. 

Így a szakmák elkülönülve, saját területükön – nem
másokkal közösködve – tudják biztosítani a szak el-
látást. A fejlesztési elképzelésünk megva lósulásával
egy kulturált, szervezett, jól felsze relt egészségügyi
szolgáltató fog kialakulni.

JOBBAN ESZTER MB. FŐIGAZGATÓ

MEGÚJUL A MISSZIÓ EGÉSZSÉGÜGYI KÖZPONT VERESEGYHÁZON

TUZSON BENCE
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(FOTÓK: RUZSOVICS DORINA ÉS VERÉB JÓZSEF) KarácsonyMeghitt, családias hangulatú városi rendezvények sorát
hozta az adventi időszak Veresegyházon. Ezek körében is különleges
helyet foglal el évek óta az önkormányzat által szervezett és a vál-
lalkozók támogatásával létrejövő Mindenki Karácsonya és az Illés
Zoltán vezette Agora Körnek köszönhető Veresi Betlehem. Mindkét
rendezvény ugyanis az ünnepre hangolódáson túl alkalmat kínál a
barátok, ismerősök összejövetelére, egy kürtőskalács vagy éppen egy
forralt bor melletti jóízű beszélgetésre, ezzel is erősítve a város össze-
tartó erejét. Mindeközben természetesen kulturális programot is
kínálva, olyan színvonalas produkciókkal például, mint amit a
Cimbalibandtől és a Veresegyházi Hagyományőrző Népi Együttestől
láthattunk e két szép ünnepségen.
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Közélet
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Milyen a benyomásod a városról?
Veres nagyon látványos fejlődésen ment ke resz -
tül azóta, mióta az utcán sütögettük a szalonnát
a hetvenes években a barátainkkal. A falusias
kép városiassá változott: a kisváros előnye, han -
gulata párosul a nagyváros kínálatával. Malmö a
kerékpárosok városa, ezért nagyon tetszett,
hogy itt is szinte az egész város bekerekezhető.
A városképet nagymértékben meghatározza az
egységes arculat, az organikus építészeti stílus.
A középületeken látszik az építész keze nyoma:
lágy, harmonikus vonalak, fadíszítések. A város -
központ igazi agora, közösségi tér, amely na -
gyobb területet ölel fel. A város látványosan, szé  -
pen fejlődik. Szerencsés földrajzi és természeti
adottságait jól kihasználja. A várostervezésnél
figyelembe veszik az itt lakók igényeit: amióta itt
jártam szép óvoda, iskola, templom épült.
Példa értékű, hogy a templom nem csak a hívő -
ket, hanem a zenét kedvelő közönséget is vonz -
za koncertjeivel. Szépen gondozott a park is a
templom szomszédságában. A Városi Múzeum
bizonyítéka annak, hogy a helybélieknek fon to -
sak a múlt emlékei és a hagyományok, hiszen a
jelen mindig jobban érthetővé válik a múlt is-
meretében. 
Milyennek látod építészetileg a várost?
Kiemelném, hogy a középületeknél a funkció és
az esztétikum magas szinten érvényesül, egy -
sé ges arculatot ad a városnak. Nálunk, Malmő -
ben a praktikus és a gazdaságossági szemlélet
vonalzóval megrajzolt épületeket eredmé nye -
zett. Itt a lakóházak változatosak, és a skála a
falusi tornácos házaktól a sorházakig terjed. Az
épületek rendezettek, a parkok, kertek gondo-
zottak, virágosak.                                                                                                                                                     

Milyennek tartod a közösségi tereket?
Már az ókori görögöktől megtanultuk, hogy egy
hely akkor válik élővé, ha van olyan tér, ahol az
emberek találkoznak, kicserélik gondolataikat
és áruikat. Ez a piac, ez az agora. És van ilyen a
városban! Szép szökőkúttal, méltóságteljes vá -
ros házzal. A piac hangulata, árukínálata lenyű -
göző. Magam is hírét vittem Malmőbe egy szép
darab füstölt szalonna és fűszerek formájában.
Volt is nagy sikere a baráti körömben! A piac
vonzza a környék termelőit és vásárlóit is. Saj -
nos a parkolás ilyenkor nehéz a környéken, bár
a város láthatóan sok üres telket biztosít erre a
gépjárművel érkezőknek.
A szobrok is azt jel zik, hogy az itt élőknek
fontos a művészet. A Búcsú tér változatos le he -
tő ségeket kínál a kü lönböző időszakos sza bad -
téri rendez vények nek.      

Milyenek az emberek?
Úton-útfélen azt tapasztaltam, hogy a város la -
kók barátságosak és büszkék a városukra. Ked-
vesek a cukrászdában, az optikusnál és a vi -
rág boltban is. Sok a fiatal. A város rengeteg
sportolási és kulturális lehetőséget kínál a szá-
mukra. Egyik étteremből láttuk polgármester
urat az útkereszteződésnél, ahogy szívélyesen,
kézfogással üdvözölte ismerősét. Ez a nyitott -
ság, közvetlenség érződik a városban, az emberi
kapcsolatokban.                                                                             
Mi a véleményed a kulturális programokról?
A szüreti fesztivált láttam. A hagyományőrző
prog ram sok érdeklődőt vonzott. Értékelem
hogy a program  ingyenes,  szinvonalas, jól szer  -
ve zett volt. Példaértékű a városban a hagyo -
mány őrzés.

Úgy tudom, hogy a városban rend szeresek a
jóhírű színházi előadások is. Újdonság volt a
sza badtéri színház, amelyről szintén jó véle -
ményt hallottam.
Mit javítanál a város érdekében?
Az utakat, járdákat. Tudom, hogy sok épült az
utóbbi időben. De még vannak nehezen járható
utcák. A Medveotthon bővíthetné a gyerme kek -
nek szánt lehetőségeket. Például nálunk gör -
deszka pályát, mászófalat építettek, amely nagy
sikert aratott a srácoknál. Szerencsés volna
azon ban, ha a Medveotthonhoz a főváros felől
egy bekötő úton is el lehetne jutni, csökkentve
ezáltal a város belső forgalmát, az utak leter-
heltségét és megőrizni a környéken lakók nyu-
galmát.  Javasolnám, hogy nyaranta a Medve -
farm hoz közel szervezzenek mozgássérültek -
nek, beteg gyerekeknek speciális fejlesztő sá-
tortáborokat. A közelben van lovaglási lehe tő -
ség is, amelyet jól ki lehetne használni terápiás
foglalkozásokhoz.
A vasútállomás jobb sorsra érdemes. Műemlék
jellegét megőrízve megérett a korszerűsítésre,
felújításra. Állítólag az a vasúttársaság tulaj-
dona, mégis: az utazó ott szerzi első benyo má -
sát a városról. Szerencsére később a város többi
látványossága kárpótolja az érkezőt. Hallottam,
hogy termálfürdő is épül majd. Remélem, ha
leg közelebb jövök, már meg is mártózhatok
benne.                                                                                         
Ajánlanád-e barátodnak, hogy ide költözzön?
Igen, feltétlenül, mert emberléptékű és rendel -
kezik a város minden kényelmével, előnyével, a
főváros közelségével. Tetszik a dimbes-dombos
környék, a romantikus tavak. A lakóhelyemhez,
Malmőhöz közeli tavak partját felparcellázták,
így a kirándulók számára nem megközelít he tő -
ek. Ha itt laknék, szívesen kajakoznék, bicikliz -
nék a szépen kiépített utakon, úsznék a tóban és
télen az uszodában. És lazításképpen beülnék
a termálvízbe és a szaunába felmelegíteni a
csont jaimat. Ha volna „régi kézművesek feszti -
válja” anyagilag támogatnám, kipróbálnék a
könyvkötéstől a paszománykészítésig mindent.
Jókat ennék, és finom borokat innék, de csak
kizárólag a környék portékáiból. Úgy gondo-
lom, hogy lokálpatrióta lennék!

RIMAI S. ÉVA

Közélet

Városunk egy malmői szemével
A közelmúltban figyelemre méltó könyv akadt a kezembe. Maga volt az időutazás, az 1960-
as években írta egy skandináv országokban járt magyar pedagógus. Érdekesen hasonlította
össze a vasfüggöny mögül érkező utazó az akkori magyarországi viszonyokat az észak-eu-
rópaival. Gondoltam érdekes lehet a svédországi Malmőben 30 éve élő gyermekkori ba rát -
nőmnek a véleménye is, aki 2017 nyarán annyi év után látogatott el hozzánk. Gyerek volt
még, amikor szüleivel Veresegyházon járt. Azóta sok víz folyt le a Rákos-patakon, és a tele -
pülés nagyközségből várossá fejlődött. Mi együtt éltünk a folyamatos változással, de milyen-
nek látja ő a fejlődést 1000 km távolságból és 30 év távlatából? Itt tartózkodása idején
be   szélgettünk a tapasztalatairól.    

Takács Katalin (bal oldalon) és a szerző
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A Szentlélek-templom építése előtt végzett ása -
tá son már szép számmal kerültek elő érmék. Az
ér mék, valamint az egyéb használati tárgyak bi-
zo nysága szerint a környék, vagyis a Fővég a
középkortól napjainkig folyamatosan lakott volt.
A feltárást végző régész, Batizi Zoltán közbenjá -
rására megkaptuk a váci Tragor Ignácz mú ze -
um   tól az összes akkor talált ásatag anyag pub -
li kálási jogát. Az előkerült érmék pontos jegy -
zéke a „Pénzeskönyv” önálló fejezetét képezi.

Az új templom igen közel helyezkedik el az
épí ten dő Katolikus Gimnáziumhoz. Kihasz -
nálva a soha vissza nem térő lehetőséget, a gim-
názium számára kijelölt területen újra kivo -
nultak a váci régészek, Mag Hella és Molnár Ró -
bert. Mi pedig reménykedtünk, hogy a korábbi
gyümölcsöző kapcsolatunk folytatá sa ként újra
publikálhatjuk az előkerült érméket. A fel tárás
hozadékaként hét különböző forgalmi pénzt
kaptunk. Ezek mindegyike magyar, a minden-
napi forgalom számára készült apró pénz volt.
Szórványként jöttek elő, a hely szín élénk pénz-
forgalmának tanújeleként.

Manapság bevett része a feltárásoknak a fe -
dő ré teg fémkeresővel történő átkutatása. A mai
mo dern fémkeresők az érzékelt tárgyak töme -
gétől függően max. 20-30 cm mélységig tudják
kimutatni a kisebb érméket. Többnyire szelek-
tíven, kiszűrve a legfelső kultúrrétegben felsza-
poro dott nemkívánatos zavaró elemeket. A ta -
lált ér mék igen kis tömegük révén a ré gé szektől
ka pott feljegyzés szerint max. 20 cm mélységből
jöttek felszínre.

Az ásatás helyszíne: Veresegyház, Fő út 117-
125. szám alatti épületbontások után keletkezett
üres telek.

A TALÁLT ÉRMÉK MEGHATÁROZÁSA

1. II. Béla (1141–1162) dénár
– Huszár 100; CNH I. 88. – súlya: 0,33 g

Előlap: Az érem széléig terjedő kereszt karjai
közt egy-egy kifelé hajló félhold, bennük egy-
egy ponttal. 
Hátlap: Két vonalkör között szimmetrikusan el-
helyezett négy ék, belül andráskereszttel.

II. „Vak” Béla pénzei közül ez készült a leg-
gyengébb minőségű ezüstből (2-5 lat). Gyakor-
latilag teljesen réz! Talán ennek is köszönhető
igen nagymérvű az előfordulása. Éremképének
egyszerűsége folytán semmivel sem keverhető
össze. A középkortól egészen 1867-ig az ezüst
finomságát latban határozták meg. A 100% tisz-
taságú ezüst 16 latnak felelt meg. Manapság a
fi nomságot ezrelékben fejezzük ki.
16 lat (16/16) = 100% = 1000‰; 1 lat (1/16) =
6,25% = 62,5‰

A leletből előkerült összes érmét a publiká-
ciót megelőzően restaurálták. Ennek köszön -
hető en lekerült az érmék felszínére rárakódott
kalcitos oxidréteg. A restaurálást valamilyen ma -
ró anyag gal végezhették, mert az érme felü lete
magas ezüsttartalmú anyagként csillog.

Mindezek figyelembevételével egy roncsolás-
mentes anyagvizsgáló berendezés segítségével
érdemesnek tartottam meghatározni az eredeti
ötvöző anyagok mennyiségét. Referenciaként
egy patinás, nem maratott érmét használtam,
ugyanebből a típusból (saját gyűjtés). A mérési
eredményeket táblázatba foglaltam. A mérést
egy, a röntgen-fluoreszcencia – spektrometria
el vén működő berendezéssel végeztük (típus
EDX-720). A műszeres vizsgálatokban Barna
József kalib rációs szakember volt segítségemre.
(Lásd alul a táblázatot!)

A mérési eredményekből kiderül, hogy mind a
restaurált, mind a patinásan hagyott II. Béla dénár
anyagösszetételében, az ezüsttartalmat véve fi-
gyelembe nincs számottevő különbség. A piciny
különbség (22,26/14,210%; vagyis 3,578/2,274
lat) a restaurálás során a felület ezüstben való

feldúsulásából eredhet. Az ezüst érmék fő ötvöző
eleme még napjainkban is a réz. Jól látható, hogy
a felület megmaródásának következtében, je len -
tős mértékben a járulékos ötvözőelemekkel
együtt, a réz nagy része eltávozott. A mérési ered-
mények tanúságaként az is lát ható, hogy a refe -
rencia példány felületén szép számmal egyéb
szennyezők is jelen vannak. Így antimon, vas, és
jelentős mértékben ón. Ekkora mennyiségű ón
azt jelenti, hogy a felületet egy kor beónozhatták.
Talán az ezüstösebb csillogás érdekében! Mind -
ezek figyelembevételével való szí nűsíthető, hogy a
leletből származó és a referencia dénár eredetileg
hasonló összetételű lehetett. Különbség még a
lyukas dénár piciny ke aranytartalma, ami a kora-
beli nemesfém finomítás hiányosságaira vezet -
hető vissza. Vagyis a két érme más-más bányából
származó ezüst ből készült. Tudni kell, hogy az
Árpád-korban Ma gyarországon arany pénz nem
készült. A pénz  forgalmat csupán az ezüst dénár,
majd később annak felese, a szin tén ezüstből ké -
szült obulus jelentette. Az egyetlen kivétel, Szent
István királyunk bizánci mintára vert és csak
néhány példányban ismert arany solidusa.

Az érmén tátongó lyuk pereme igen sorjás és
nem is teljesen kör alakú. Látható, hogy valaha
ékszerként viselték. Nem valószínű, hogy ki-
adásának idejében hordták volna, inkább ké -
sőbb, mivel forgalma alatt jóval többet ért. II.
Bé la idején a pénzügyi viszonyokra az éven -
kénti pénzbeváltás volt a jellemző. Vagyis a ta -
valyi pénz helyett minden évben újat vertek.
Az adó szedők a régit csak egy bizonyos szintű
adó levonását követően váltottak át új pénzzé.
Egy adott mennyiségű régi dénárért kevesebb
új éremképűt adtak. Ez volt a „kamara haszna”
(lucrum camerae). Mai kifejezéssel élve, egyfaj -
ta arányosított személyi jövedelemadó. Minél
több pénze volt az adózó állampolgárnak, lineá -
risan annál többet adózott. Erről az időszak ról
Hóman Bálint a következőket írja: „II. Béla, a te -
hetetlen vak király pénzverése elrettentő példája
a középkori pénzverési visszaéléseknek, a ’kirá-
lyi hamispénzverésnek’”.

II. Béla idején már nem kétévente, hanem
évente bocsátottak ki új pénzt, mivel a királyi
kincstár legbiztosabb jövedelmi forrása a rend-
szeres pénzújítás lett.A vizsgált érmék a pénz -
tör téneti és az anyagvizsgálati adatok alapján
pontosan ebből az időszakból valók.

A VERESEGYHÁZI KATOLIKUS GIMNÁZIUM ÉPÍTÉSÉT
MEGELŐZŐ RÉGÉSZETI FELTÁRÁSON ELŐKERÜLT

ÉRMÉK JEGYZÉKE (1. rész)

HELYTÖRTÉNET

II. Béla lyukas dénárja

Az érmék anyagösszetétel vizsgálatának táblázatos formája

II. Béla dénárjához referencia
(saját gyűjteményemből)
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A TÖRTÉNÉSZ ÉRTÉKELÉSE

Nagyra becsült Pásztor Pál plébános úr, aki
elsőként foglalkozott Veresegyház helytör té -
netével, az 1950-es években falunk legelső
em lítését írott forrásban 1399-re tette. Ez a vé -
lekedés megfelelt abban a korban. Az 1970-es
években helyezkedtem el a Pest megyei levél -
tárban, ahol felkutattam egy 1375-ben kelet -
ke zett oklevelet, amelyik tehát negyed évszá -
zaddal korábbra vitte vissza Veresegyház tör -
ténetét.

Olyan régebbi történeti forrás, mely közsé -
günkről szólna, nem került elő. Azóta is nyug-
talanít, hogy még korábbi bizonyítékokat ta -
láljak, most már a város létére nézve. Mert a
szomszéd települések még mindig régebbiek
az írott források szerint. Besnyő 1249, Bottyán
1332, Csomád 1219, Hartyán 1227, Mogyoród
1074, Szada 1325, Szentmiklós 1344, Zsidó
(Vác egres) 1234 stb. Külön említve Ivacs 1384
és Szentjakab 1363.

A RÉGÉSZETBEN REMÉNYKEDHETÜNK
Amikor kifogy a történetkutatásban az írott
szó, akkor a régészet veszi át a feladatot. A
ma   ga eszközeivel kipótolja, kiegészíti, meg -

haladja az írott forrásokból nyerhető tudást.
Esetünkben megfelelnek az egészben vagy
töredékben feltárt kerámiák, fémleletek, kü -
lö nösen értékesek a pénzek, mert az utóbbiak
szorosabb, pontosabb időhöz köthetőek.

Éppen ezért évtizedek óta várt, figyelt és
végül örömünkre szolgált megtalálásakor az
a pénzlelet, amelyik a leendő katolikus gim-
názium területén Mag Hella és Molnár Róbert
régészeti ásatásán látott napvilágot. Kicsi, apró
és átfúrták, de jelentősége annál nagyobb.

Hiteles ásatásból került elő, saját rétegében
kerámia töredékekkel együtt. Mindenképpen
közvetlen bizonyítéka annak, hogy lakott
területen hullajtotta el valaki. Átfúrták vagy
lukasztották, mert a lukja nem köralakú. Ezek
szerint nem fizetőeszköz volt legutoljára,
hanem felfűzhető érem. Valamilyen dísz,
leginkább nyakba való lánc és akkor többed-
magával kellett legyen átlukasztva is.

Ha az érme veretének az idejét akarjuk meg -
állapítani, akkor a pénzkatalógusok se gí tenek.
Hosszas szemlélődés követ kez té ben úgy vél -
jük, hogy II. Béla (1131-1141) dé nárjával van
dolgunk. Ez egy körirat nélküli érme, mely a

korában nem volt ritkaság. A verdéből tehát
1131–1141 között jött ki fizetőeszközként,
majd valaki ékszerhez alakította és női nya kon
szolgálhatott. Pénz is, dísz is volt. Bizo nyít ja,
hogy a veresi Fővég (Fölvég) a XII. szá zadban
lakott volt, hiszen majdnem egy méter magas
kultúr réteg is igazolja ezt sötét színével.

II. (VAK) BÉLA
Az állami pénzverés a középkorban szorosan
kötődik az uralkodó személyéhez. Kálmán
király parancsára Bélát és apját, Álmos her ce get
megvakították, hogy alkalmatlanná tegyék a
trónra. Nem úgy lett. Béla herceg feleségül vette
Uros szerb fejedelem Ilona nevű lányát, aki a
kezében tartotta az ország ügyeit Béla királlyá
koronázása óta. II. Béla sikeres uralko dó volt,
mert felesége és egész környezete megterem -
tet te neki a szükséges feltételeket, a királyi ud-
vart. Különösen sikeres és eredmé nyes volt a
re zsim külpolitikája. II. Bélát ha lá lakor Székes -
fehérvárott helyezték örök nyu galomba.

Úgy véljük, hogy II. Béla királynak Veres-
egy házon, a Fővégben hiteles régészeti ásatás
folyamán feltárt ezüstpénze bizonyítékul
szol gál a település XII. századi lakottságára.

HORVÁTH LAJOS

Mikortól létezik Veresegyház?

Mindkét II. Béla dénáron „sziglákat” találunk.
Ez Árpád-kori pénzeink gyakori jelensége. A
szig lák, az éremképhez szorosan nem tartozó,
a különböző emissziók megkülönböztetésére
szolgáló apró jelek voltak (lásd megjelölve a
fotókon). Eredeti jelentésüket, használatuk okát
nem ismerjük. Feltételezések vannak, de bizo -
nyítékunk még sincs. Sziglaként a lyukas érme
bal felső félholdja mellett kettő, a referencia da -
rab bal alsó félholdja felett egy kis pont látható.

TOVÁBBI ÉRMÉK
2. Zsigmond (1387–1437) quarting

– Huszár 586; CNH II. 129.  – súlya: 0,48 g
Előlap: Kettős kereszt, ágai közt pénzverő jegy-
gyel: C - V (Kassa – Urbanus Polner). 
Hátlap: liliomos nyílt korona

A quarting Zsigmond király 1430-ban bevezetett
pénzreformja után lett törvényes fizetőeszköz.
A rendelet értelmében kétféle ezüstpénz verését
kezdték meg. Egy nagyobb értékű dénárét (mo -
ne ta maior) és egy kisebb értékű pénzét, a quar-

tingét. A dénárokból száz ért egy aranyforintot,
a quartingból pedig négyszáz. A quarting cse -
kély ezüsttartalma következtében gyakorlatilag
réz, ami a mérési eredmény alapján (3,48 lat) és
a fotón is jól látható. A bevezetését követő má-
sodik évben 1432-ben a királyi tanács rendeletet
adott ki, amelyben a quartingot leértékelték.
Ettől kezdve a nagyobb dénár és a quarting kö -
zötti értékviszony 1:10 lett. Tehát egy aranyfo -

rint ezentúl száz dénárt vagy ezer quartingot
ért. A quarting verése Zsigmond király 1437-ben
bekövetkezett halála után megszűnt, az ezüst-
dé nárt viszont még évszázadokig folyamatosan
verték. 1760-ban Mária Terézia verette Körmö -
cön az utolsót! Egy hasonló példány 1755-ös
év számmal ebből a leletből is előjött.

Folytatás következik
BARTÓK GÁBOR

Zsigmond király quartingja

MÚLTIDÉZŐ                                                       SZABÓNÉ VANK ERZSÉBET GYŰJTEMÉNYÉBŐL

Veresegyházi menyecskék az 1960-as években
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A Városi Könyvtárban 2017. december 8-án Antallfy Péter a karácsony
főszereplőinek történetiségét tárta fel. Kik is voltak a „háromkirályok”,
miért látogatták Jézust? Miért hivatkoznak rájuk mágusok ként, kik ők
és honnan jöttek? Az előadáson meglepő válaszokat adott a fiatal
történész olyan stílusban, amely remek példája annak, hogy a tör té -
nész-kutató lehet szakmailag kiváló és közérthetően zseniális előadó
egyben. Arra késztet minket, hogy átgondoljuk, hogyan is kellene a
múlthoz, a kultúrák sokféleségéhez viszonyulnunk.
Hárman voltak? És királyok? Kik azok a mágusok? Máté evangéliuma em-
líti a napkeleti bölcseknek nevezett rejtélyes embereket, mint mágu sokat.
Az evangélium nem írja, hogy hárman lettek volna, e kö vet keztetést a
hagyomány az általuk hozott ajándékok számából – arany, tömjén, mirha
– vonta le. A többesszám alapján minimum ketten vol tak. A napkeleti
kultúrákban a mágusok tudományokkal, csilla gászattal foglalkoztak. Az
ókoriaknak minden égitest jelentést hordozott, így őket is egy csillag
feltűnése indította útnak. Mi lehetett ez a bizonyos csillag, mit üzenhetett?
Kepler szerint a bet le hemi csillag nem egy volt, hanem egy bolygóegyütt -
állás: a Jupiteré és a Szaturnuszé a halak csillagképében. Ilyen volt Krisz-

tus szüle té sé nek idő pontjában is. Az átlépés az új csillagképbe egy új kor -
szaknak az eljövetelét jelentette, aminek jelképe a hal lesz.                                           
Gáspár, Menyhért, Boldizsár. A források más-más néven említik a kü lön -
böző korú mágusokat. Erények megtestesítői ők, szimbolikusan az egész
emberiséget, más értelmezés szerint az akkor ismert földrészeket, Eu-
rópát, Afrikát és Ázsiát jelképezik. Egy legenda szerint csontvázaikat Kons-
  tantinápolyban őrizték, később Milánóba kerültek, s mikor Barba ros sa
császár meghódította a várost, a kölni érsek birtokába kerültek. A csá  szár
háborús zsákmányként vitette az értékes ereklyéket Kölnbe.
Háromkirályok ereklyetartója a Kölni dómban. A kor leghíresebb arany -
művese, Verdun készítette az ereklyetartót. A mágikus hármas szám Mag-
nustól ered, aki háromkirályok ereklyetartójában lévő Ptolemaiosz ókori
gemmáját értelmezte félre. A karácsonyhoz még a pogány Julianus is kel-
lett, aki a napkultuszával új katolikus filozófiát teremtett. Meglepő módon
december 25-ét, Jézus születésének ünnepét épp neki és kultuszának
köszönhetjük, ami az időpontot a téli napfordulóhoz illesztette. Német
nyelvterületeken egyébként január 6-át, a Vízkereszt napját a Háromkirá-
lyok ünnepének tartják.                                                                    RIMAI S. ÉVA

KÖLCSEY FERENC VÁROSI KÖNYVTÁR • JÉZUS ÉS A MÁGUSOK

MÚZEUMI APRÓK
A nagy érdeklődésre való tekintettel a Városi Múzeum február 22-ig
meghosszabbította a „Szakrális értékeink – válogatás gyüleke zete ink
em lékeiből” című kiállítást. A következő, március 2-án nyíló bemutató
(Veresi gye re kek és hintalovak) a gyermekek világába en ged bepillantást
és egy különleges hintaló gyűjteménnyel ismerteti meg a látoga tó kat.

•
„A családi emlékezet fontossága” címet viseli a Múzeum február 2-án
15 órakor kezdődő szakmai délutánja, melynek helyszíne az Innová-
ciós Centrum kamaraterme lesz. Múze u munk két munkatársa, Sza -
bóné Vank Er  zsébet és Varga Kálmán az intézményben kialakítandó
családi archívum tervét mutatja be azzal a szándékkal, hogy ehhez
észre vé teleket gyűjtsön és segítőket találjon.

•
Múzeumunk és a váci Tragor Ignác Múzeum több éves régészeti pro-
jektet dolgozott ki városunk középkori történetének alaposabb megis-
meréséhez. A projekt a régi települési központ, vagyis a középkori
templomot rejtő barokk templom és környezetének régészeti ku-
tatását célozza. A szisztematikus feltárások sorában elsőként a Városi
Múzeum udvarán kezdődnek ásatások, várhatóan 2018 tavaszán.

•
A váci Egyházművészeti Múzeum pá -
rat lan gesztusként öt 18-20. szá zadi ál-
doz tató kehellyel gazdagította Múzeu -
munk gyűjte mé nyét. A kely hek, ame-
lyek közel harminc esztendeje kerültek
Vácra, mindegyike veresegyházi ere de -
tű. Ez az első műtárgy kollek ció, amelynek – lévén muzeális intéz  mé -
nyünk – immár van hová „hazatérnie”, hogy településünk történeti
értékeit gyarapítsa.

•
Múzeumunk a MúzeumCaféban! A hazai közgyűjtemények nép sze -
rű szakmai magazinjának legújabb, 62. száma nagy cikkben számol
be a veresegyházi Városi Múzeum megalapításáról. Az írást e sorok
író ja jegyzi, megrajzolva az intézmény arculatát és bele szőve a fon -
tosabb szakmai terveket.                                                    VARGA KÁLMÁN

VÁROSI MÚZEUM

Gáspár, Menyhért, Boldizsár
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Közélet

Iskolánk életében programokban gazdagon telt el az év utolsó két
hónapja.
Legfontosabb és legmeghatározóbb eseményeink egyike volt az az
Emlékkoncert, melyet néhai igazgatónőnk, volt kolléganőnk, Spera
Ágnes kívánságának eleget téve, a kívül-belül gyönyörűen megújult
Evangélikus templomban tartottunk növendékeink, tanáraink köz -
reműködésével, méltó emléket állítva ezzel számára.
Amellett, hogy kollégáink is szorgalmasan továbbképezték ma -
gukat – a hegedű és zongora tanszak tanárai több szakmai napon,
kurzuson vettek részt – növendékeink tanulmányi előrehaladtával
egyenes arányban sűrűsödtek az osztály- és tanszaki hangver se -
nyek, felkérések különböző városi és városon kívüli fellépésekre
(kiállítás megnyitók, emléknapok műsorának színesítése, szóra -
koz tatás, gondolok itt többek közt kollégáink nagy tetszést arató
szilvesz teri fellépésére…)
Novemberben a zongora tanszakról tíz növendékünk vendégsze re-
pelt a fóti zeneiskola zongora tanszakának meghívására a cso má -
di Művelődési Házban egy közös koncerten.
Megrendeztük a hagyománnyá vált szolfézs versenyt a 2. osztá-
lyosok számára és az ugyancsak hagyományos Mikulás-koncertet,
mely az idén is rendkívül szórakoztató volt. A Baptista Imaházban
tartott karácsonyi hangversenyünk ez évben is magas színvonalú,
az ünnephez méltó hangulatú volt. Ezúton is köszönjük a baptista
közösségnek a lehetőséget!

Középfokon zenei tanulmányaikat foly-
tatni kívánó növendékeink – Tóth Lili/ze-
neelmélet szak (tanára Szel lin  gerné Kosik Dóra),
Hamilton-Owen Lu kács Brett és Lévai Nikolett/zongora szak
(tanáruk Udvard Gizella, szadai kihelyezett tagozat) – sikeresen
vet ték az első akadályt, a meghallgatást és az előfelvételit a váci
Pikéthy Tibor Zeneművészeti Szakgimnáziumban.
VERSENYEK ÉS FESZTIVÁL-RÉSZVÉTELEK:
Herman Dalma, zongorista növendékünk (tanára Bacsa Gabriella)
novemberben, az Óbudai Társaskörben megrendezett V. Nemzet -
közi Bartók Béla Zeneiskolai Zongoraverseny döntőjében Kiemelt
Nívódíjat kapott, ezzel meghívást a Gálaműsorban való szerep lésre.
Ott a díjazottak, köztük Dalma is, meghívást kaptak a buda pesti
Bartók Béla Zeneművészeti Szakgimnáziumban való fel lé   pésre.
A „Tied a Steinway”, a Szent István Király Zeneiskola és Zene mű -
vészeti Szakgimnázium által szervezett rendezvényen szintén Her-
man Dalma képviselte iskolánkat, ahol egy tavaszi Steinway-ren -
dezvényen való fellépésre kapott további meghívást. Tehetséges
növendékünk, a IX. Hatvani Országos Zeneiskolai Barokk Fesz-
tiválon is nagyszerű sikert ért el. Szólóhangszer kategóriában II.
díjjal jutalmazták!
Gratulálunk és további hasonló sikereket kívánunk!
A tanév első félévét a januári vizsgaidőszakkal zárjuk.                                          

BACSA GABRIELLA IGAZGATÓHELYETTES

ZENEISKOLAI HÍREK

Az idén 40 éves fennállását ünnepli a Can te-
mus kórus, amely az elmúlt ősszel Fran cia -
országban vendégszerepelt. (Be szá   molónk a
jubileumi koncertről a 18. oldalon olvas ha tó).
A nagysikerű útról szeretnénk részleteseb -
ben beszámolni.

Október 20. péntek: reggel hatkor – még sötét-
ben – indultunk a hosszú útra. Sajnos az idő -
járás nem kedvezett, még fél tízkor is köd volt,
amikor megérkeztünk első állomásunk ra,  Heili-
genkreuzba. Itt az apátsá got, a mellette lévő bar-
langban a „Szen vedő Ma don nát” néztük meg.

Következő állomásunk a Mondsee volt. Ek kor -
ra már felszállt a köd és gyönyörű napsütésben
tehettünk egy kis sétát a tó körül. Este nyolc óra
ma gasságában már sötétben értünk München -
be, ahol az első szállásunk volt. A fá radtabbak
lepihentek, a vállalkozóbbak „be  le szagoltak” a
sörfesztivál városának varázsába.

Október 21. szombat: reggeli után indulás Stras-
 bourg felé. Az első fellépés még szálláshelyünkre
érkezés előtt, Cleebourgban volt, a helyi temp lom-
ban énekeltünk az őszi ünnepségek keretében.
A fellépés után a vendéglátók egy helyi speciali tás-
sal vendégeltek meg minket, ami legin kább a mi
kenyérlángosunkhoz hasonlít. Elég ké sőn indul-
tunk a szállásunkra, de ez nem gátolt meg abban,
hogy „felvonultassuk” a magyar népdal kincs
gyöngy  szemeit a buszozás közben. Éjfél körül ér -
tünk a szállodába, ránk fért tehát a pihenés.

Október 22. vasárnap: Elzászban az úgyne -
vezett borút vonalát követve kirándultunk.
Sajnos csak két kisváros fért az időnkbe: Ober-
nai és Ribeauvillé. Mindkettő csodálatos, az
óvárosban jellegzetes régi házakkal és sok-sok
virággal. A kirándulást itt-ott „flash mob” ének-
léssel színesítettük.

Este a Szent Bernard Templomban adtunk
hang versenyt, melyen J. S. Bach, A. Bruckner,
G. F. Handel, A. Scarlatti, J. Rutter, Kodály Zol -
tán, Liszt Ferenc és Vavrinecz Béla művei kerül-
tek bemutatásra. A hangversenyt színesítette
Tóka Szabolcs orgonajátéka, aki a kórus kísére -
tén kívül önálló előadással is remekelt.

A hangverseny után meghívónk, a Strasbour -
gi Magyar Kultúregyesület rendezvényén vettünk
részt. Itt saját készítésű hagymatortával, valamint
süteményekkel vendégeltek meg minket.

Október 23. hétfő: reggeli után Strasbourg
történelmi belvárosát néztük meg a meghívónk
által biztosított helyi magyar kísérő vezetésével.
Utána néhány órás szabad program volt, majd
4-kor indulás az Európai Parlamentbe. 

A látogatás során először egy rövid összefog -
laló filmet láthattunk, majd a „közönség kapcso -
lati” magyar munkatárs tartott ismertetőt az
Euró pai Közösség szervezetének felépítéséről,
fel adatairól. Ezután néhány percre „belehallgat-
tunk” a plenáris ülés aktuális vitájába is.

Este átsétáltunk az Európa Tanács épületébe,
ahol az Európai Bizottság magyar tagja, Navra -

csics Tibor tartott ’56-os megemlékezést. Az ün-
nep ség keretében elénekeltük a Himnuszt és
Szo kolay Sándor Miatyánk című művét. A kettő
között Navracsics Tibor méltatta az ’56-os ese -
ményeket. Ezután állófogadáson vendégelték
meg a résztvevőket, melynek során „elvegyül -
tünk” a vendégek között, és lehetőségünk volt
ismerkedésre, beszélgetésre is. Az eseményen
szin tén résztvevő Tőkés Lász ló külön meg kö -
szön te Vadász Ágnes karna gyunknak a fele me -
lő előadást.

Október 24. kedd: reggeli után indultunk
Ausz tria felé. A hosszú utat megszakítva meg áll-
tunk Augsburgban, ahol szabad program ke re -
té ben megtekintettük az óvárost. Az esti órák -
ban értünk utolsó szállásunkra, Salzburgba.

Október 25. szerda: indulás hazafelé. Útba
ejtettük a Salzkammergut hegyei között meg-
búvó gyönyörű Hallstadti-tavat, és a partján
fekvő azonos nevű várost. Utolsó állomásunkon
Nowowiejski: Parce Domine művével köszön-
tünk el az Alpoktól. Auf wiedersehen!

Nagyon sok élményünk volt az úton, jól érez -
tük magunkat együtt, és sokat énekeltünk.

Kö szönet támogatóinknak, a meghívó Stras-
bourgi Magyar Kultúregyesületnek, Vadász Ág -
nes karnagyunknak, és Tóka Szabolcs or  go na -
mű  vész n ek, aki kiváló játékával emelte fellépé-
seink színvonalát.

BÚZA TAMÁSNÉ ÉS BUZA ERIKA

BESZÁMOLÓ A VERSEGYHÁZI CANTEMUS KÓRUS FRANCIAORSZÁGI FELLÉPÉSÉRŐL • 2017. OKTÓBER 20-25.
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Szentlélek-templom • BAROKK FUVOLA KONCERT

Bach és fiai
A karácsonyi ünnepkör jegyében, advent
időszakában, decemberben több zenei prog -
ram szélesítette a város kulturális választékát.
Az egyik ilyen jelentős esemény a Szentlélek-
templomban megtartott Barthold Kuijken
belga barokk fuvolaművész Bach és fiai című
hangversenye, ahol a nemzetközileg elismert
művészen kívül csembalón közreműködött
Ewald Demeyere, továbbá Márta Nóra fu-
volán. Az előadott művek Johann Sebastian
Bach és fiainak szerzeményeiből kerültek ki.
Barthold Kuijken már több alkalommal is
adott hangversenyt Magyarországon, leg -
utóbb a Művészetek Palotájában. Veresegy-
há zon felépült az új templom, ezzel megnyílt
a lehetősége egy itteni hangverseny megren-
dezésének, így kerülhetett sor a művész meg -
hívására, melyet ő örömmel elfogadott. 2017
decemberében a művész a tokiói és a New York-i fellépése között, e
meghívásnak eleget téve ellátogatott Veresegyházra, ahol hálás kö -
zönség fogadta a telt házas templomi térben.

VERÉB JÓZSEF

Fotó:  Veréb

Horváth Ferenc:

KONZERVÁLT
SZILVESZTERI ÉVHÍVOGATÓ,

EPILÓGUSSAL
(Felhasználható 2998. december 31-ig, bármelyik évben)

Új esztendőt még sose hívtam hexameterben,
ám e köszöntőm végre homéroszi forma vezérli:
íme, a lenge sorokban fél tucat éppen a versláb:
lépdel a spondeus és trocheus – míg gyors anapesztek
úgy iramodnak, mint az idő fut az emberi létben.

Jöjj hát kétezer és valamennyi! Ni, meg se nevezlek –
úgyis elillansz, merthogy az év mind tűnik azonnal,
mindegy, hogy mi az évszám! Száll az idő! Jön az új év,
s hipp-hopp, csatlakozik tovaröppent társaihoz majd:
jön s már távozik is! Leverő az idő suhanása!

S mégis, merthogy az ég úgy óvja, vigyázza a lelket,
új esztendőnk, hívunk most is, telve reménnyel,
s kérünk téged, kurta idődben légy igaz őrzőnk!
Várunk rád bizakodva, a szívünket felajánljuk:
istápolj minket majd szívbeli gyermekeidként!

EPILÓGUS – MAGYAROS VERSELÉSBEN

Új esztendőnk légyen mindnyájunk nagy éve,
szeretgető tere, pátyolgató réve:
kerüljön együvé a széthullott kéve,
jusson diadalra az igazság érve,
s a valóban méltó földi útra térve –,
kiteljesedhessen létünk embersége!

2017. 12. 31.
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Sokan világutazó muzsikusként ismernek, amerikai luxushajók fe dél -
ze tén, színházi zenekarok tagjaként töltöd az év egy részét, és még is
itt hon zenekart alapítasz, nem is akármilyent, egy igazi nagy swing
zenekart. Mindig valami újat hozol létre.
Pályafutásom során már több saját alapítású zenekarral dolgoztam, mint
például a Morgenfunk, Bonnection és a Kríz. A mostani karácsonyi kon -
cert helyszínéül először a főtéri kávézóban, egy kisebb zenekari for má-
cióban gondolkodtam, de mivel nagy volt a zenészek és a támogatók
részéről az érdeklődés így állt össze a huszonhat fős zenekar.                                                                                                                                                              
A világhálón láttam egy rendkívül ötletes, többnyelvű összeállítást, a
koncertet reklámozva. Nem féltél attól, hogy a hatására idecsődül Ve -
resegyházra a fél világ?
Mivel az együttes korábban még nem volt ismert, ezért összehoztunk az
utazásaim során kialakult zenész ismerőseim közreműködésével egy
tizenkét nyelvű, tizennyolc ország eredeti helyszínén rögzített anyagból
összevágott videoklipet. Pár nap leforgása alatt több mint húszezer ember
látta. Ezt nagyon jó eredménynek tartom. A Váci Mihály Művelődési
Házban telt házas előadást tartottunk. Ha idecsődült volna a fél világ,
akkor csaptunk volna egymás után több koncertet.                                                                                             

A zenekar tagjai közt ismert, neves zenészek, és helyi kötődésű muzsi -
kusok szerepelnek, kiváló konferansziéval és énekesekkel. Egy szín vo -
nalas, különleges élményt nyújtó eseménynek voltunk a tanúi. Lesz
még ennek folytatása?   
Mindenképpen szeretnénk. A sikeres kezdet a 2018-as évre előretekintve
reménnyel tölt el minket. Nagyon jó, hogy itt Veresegyházon, ebben a kis
városban ilyen sok ember szereti a kultúrát, és mint a mostani példa is bi -
zo nyítja, szinte az első szóra megmozdultak az emberek.          VERÉB JÓZSEF

Váci Mihály Művelődési Ház • A HONEY VALLEY BIG BAND karácsonyi koncertje

Csapó Krisztián

Váci Mihály Művelődési Ház • ÚJ BOJTORJÁN koncert

Fotó: Veréb

2017. december 23-án közvetlenül a szentestét megelőzően a Váci
Mihály Művelődési Ház színháztermébe látogatott az Új Bojtorján
együttes. Szülők és gyerekek fogadták a countryzenekart. Egy együt -
test, mely az 1980-as évek hangulatát idézte, muzsikaszóval, énekkel,
mesével. „Vigyázz jól, mert a város hideg, büszke és irigy. Eddig gond
nélkül éltél, de már nem lesz mindig így. Ott a kollé giumban minden
egész másképp van. Én csak azt kívánom, bármi lesz is, hogy ember
légy, fiam!” Ki ne emlékezne ezekre a sorokra? Az együttes 1999-ben
alakult újjá, Magyarországon gyerekeknek szóló mű so raikkal,
Erdélyben, Székelyföldön többórás, maratoni koncertjeikkel sikere-
sek. Ezen a napon, a karácsonyi készülődés sűrűjében is ér demes
volt elmenni a koncertre, így egy jó hangulatú, kellemes kikap cso -
lódásnak lettünk a részesei.                                                   VERÉB JÓZSEF

Fotó: Veréb

Kultúra

„Ember légy, fiam!”

Ilyen még nem volt!
A 2017-es év egyik szenzációs élménye sokunk számára a frissen alakult zenekar, a veresegyházi Honey
Valley Big Band decemberi koncertjén öltött testet. Örökzöld karácsonyi melódiák Frank Sinatra nyom do -
kain. Rézfúvósok hada: trombita, harsona, szaxofon és további zenészek: ütős, billentyűs, basszusgitár és
gitár, az énekesekről nem is beszélve. A koncert végén CSAPÓ KRISZTIÁNNAL, az együttes művészeti ve -
zető jével beszélgettünk.

Fotó:Veréb
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A jelenlevőket dr. Fehér Anikó néprajzkutató kö szöntötte, kiemelve a
hangverseny különle ges sé gét, karnagyának, Vadász Ágnesnek 70. szüle -
tés napját és a kórus megalakulásának negy ve nedik évfordulóját. Az eltelt
évtizedek során az alapító Vadász Ágnes a kórussal, több alkalom mal
adott hangversenyt Európa számos országá ban, többek közt jártak: Ausz -
tria, Németország, Franciaország, Olaszország, Dánia, Görögor szág,
Szlo vákia, Románia és Lengyelország kis- és nagyvárosainak, telepü lé -
seinek rendezvé nye in. Határainkon túli legutóbbi három fellépésük
2017-ben a franciaországi Strasbourg városának és Cleebourg településnek
az ünnepi megemlé ke zéseinek helyszínén volt. 

A vegyeskar számos elismeréssel és díjjal büsz kélkedhet. 1982-ben
megkapták a „Veres egy ház Kultúrájáért” kitüntetést, de tulajdonosai a
görögországi Preveza-i Nemzetközi Kórus ver se nyen elért „ezüstdip lo má -
nak”, a Német or  szág ban megrendezett VI. Nentershausen-i Nemzetközi
Kórusversenyen elért „II. díjnak” is. 2012-ben Veresegyház Város Önkor -
mány  za tá nak Képviselő-testülete „Sejtes Vendel Köz mű velődési Díj”
kitün tetésben részesítette a kórust. A felsorolás közel sem teljes, munkás -

sá gukat számos fellépés, hazai és nemzetközi szereplés, elismerés és díj
fémjelzi. Hangversenyeik az em berhez, az emberi lélekhez szólnak, gyö -
nyö rű dallamok az énekszó szárnyán. Repertoárjuk a hangszer nélküli
énekkari előadású egyházi és a világi műveken keresztül a népdalfeldol -
go zá sokon át, a hangszerkíséretes művekig terjed.

Vadász Ágnes negyven éve szervezi és vezeti a kórus munkáját, mind -
emellett a Magyar Kó ru sok, Zenekarok és Népzenei Együttesek Szövet  -
sége – KÓTA – főtitkára, a ZeneSzó főszer kesz tője. Kiemelkedő szakmai
munkája elis meréseként tulajdonosa a „Veresegyház Kultúrájáért Em -
lékérem”, a „Magyar Köztársasági Ezüst Érdemkereszt”, „Wlassics
Gyu la-díj” és a „Magyar Érdemrend Lovagkeresztje” kitüntetésnek.

A Cantemus Kórus az 1977-es megalakulásukat követően Veresegyház
kulturális életének, az együtt éneklésnek, az összetartozásnak a zász lós -
hajójává vált. Az eltelt évtizedek koncertjei sorra bizonyították a Veres -
egyházon élő, az éneklés élményét szerető, egymást tisztelő emberek
barátságát. Az ünnepi hangversenyen közreműködött: Elláné Papp Katalin
zongorán, Ella István orgonán, műsorvezetőként dr. Fehér Anikó. Ünnepi
köszöntőt mondott: Birinyi József, a KÓTA társelnöke és Ella István
orgonaművész. Vezényelt: Vadász Ágnes.

VERÉB JÓZSEF

A pedagóguspályán eltöltött negyven év után
2017-ben került nyugállományba. Mégis ak tív
résztvevője az iskola zenei életének. A Gaudea -
mus Kórus mellett a karácsonyi ünne pi hang -
versenyre gyermekkórussal is készült. A mos -
tani rendezvény megszervezése is az ön nevét
fémjelzi, hogyan lehetséges ez? 

Már korábban, évekkel ezelőtt foglalkoztatott a
kórustalálkozó gondolata. Ipolyság és Veresegy -
ház városai között több évtizedes a kulturális
együttműködés. Egy alkalommal hallottam az
ottani katolikus iskola énekkarát, a Magnificat
Gyermekkart énekelni, ekkor határoztam el, ha
a lehetőségek megengedik, meghívjuk őket

hozzánk Veresegyházra.  A Kodály emlékév kap -
 csán rendeztünk egy kórustalálkozót, melyre
több kórust is meghívtunk. Így a veres egyházi
Fülemüle Gyermekkaron és a Gaudea mus Kó -
ruson kívül itt voltak az ipolyságiak is, a Musica
Aurea Vegyeskar és a korábban említett Magni -
fi cat Gyermekkar. A találkozóra meg hívást ka -
pott az aszódi Stellaria Media Nőikar, iskolánk
új énektanárának, Énok-Nagy Leventének veze -
té sével. Meggyőződésem, minden szem pontból
nézve egy sikeres találkozó részesei lehettünk.
Kodály Zoltán nagyságához méltóan az ének
hangján tiszteleghettünk a nagy zeneszerző és
népzenekutató emléke előtt.
A találkozó élményét az együtt éneklés örömén
kívül két irodalmi alkotás is emelte. Ácsné Csáki
Ildikó drámapedagógus előadásában hallottuk
Vészi Endre „Éneklő iskola” című versét. A má -
sik vers egy különleges alkotás volt, Horváth
Fe renc városunk költőjének „Zene” című költe -
ménye, melyet Elekesné Bellai Klára nyugállo -
mányú pedagógus adott elő.                                                   

VERÉB JÓZSEF

2017. december 10-én a Szentlélek-templom padsorai megteltek a
városban élő, kóruséneket szerető, a karácsonyi ünnepre készülő
emberekkel, családtagokkal, kedves ismerősökkel és barátokkal.
Eljöttek a régi kórustagok a vegyeskar négy évtizedes fennállását
ünnepelni, emlékezni. 

CANTEMUS KÓRUS jubileumi hangversenye

Fabriczius József Általános Iskola• KODÁLY KÓRUSTALÁLKOZÓ

A Cantemus Kórus
40. születésnapján

Fotó: Veréb

Fotó: Veréb

Kodály Zoltán születésnapjára
„A zene rendeltetése: belső világunk jobb meg -
ismerése, felvirágozása és kiteljesedése. A né -
pek legendái isteni eredetűnek tartják. S ahol
az emberi megismerés határait értjük, ott a
zene még túlmutat rajtuk, olyan világba, me -
lyet megismerni nem, csak sejteni lehet.”Kodály Zoltán Kossuth-díjas magyar zeneszerző, népzenekutató születésének 135. és ha lá -

lának 50. évfordulója emlékére december 2-án megrendezett kórustalálkozó alkalmával
ünneplőbe öltözött fiatalok és felnőtt kórusok résztvevői népesítették be a Fabriczius József
Általános Iskola Mézesvölgyi épületének auláját. Kovács Katalin ének-magyar szakos ta nár -
nővel, karvezetővel a rendezvényt követően a találkozó létrejöttéről beszélgettünk.
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SPERA ÁGNES emlékhangverseny az Evangélikus templomban

Baptista Imaház • Lisznyay Szabó Gábor Alapfokú Művészeti Iskola karácsonyi hangversenye

Spera Ágnes, „mindenki Ági nénije” a zene is -
kola 1993-as megalakulása óta, tizenhárom é -
ven át alakította, igazgatta az iskola sorsát.
Kitartó, tü relmes munkával „rakta egymásra a
köveket”, gyűj tötte be a tanárokat, a zenészeket,
a mun ka társait. Árva gyerekként, nevelőszülők
mellett nőtt fel, egyedülállóként családjaként,
gyerme ke ként szerette az intézményt, az ott
dol gozó taná ro kat és a növendékeket. Türelem-
mel, oda adás sal látta el a feladatait, segítő kész -
sé géért, kedves ségéért szinte kivétel nélkül
min denki szerette és tisztelte. Ő pedig dolgo-
zott, a családjáért, a gye re kekért, amíg tehette.
Hosszú, türelemmel vi selt be tegségben, 2017.
augusztus harmadikán, éle té nek 63. évében
hagy ta el végleg az „ottho nát”, az iskolát.
Az Evangélikus templomban Spera Ágnesre
em l ékeztünk, az alkalomhoz és a helyhez illő -
en, az ének hangján, orgona-, fuvola-, fagott-,
cselló és hegedűszóval, tiszta szívből, szeretet-
tel. Csendben, lágyan, visszafogottan meg szó -
lal tak a harsonások is, Corelli: „templomi szo -
nátája”, a Sonata da chiesa dallamai. 
Pásztor Béla polgármester búcsúszavaiban a
kö vetkezőképpen emlékezett: „Mindannyian
ta lál kozni és búcsúzni jöttünk ebbe a meghitt
kör nyezetbe, mert tudjuk, Ági szeretetének hiá -
nya fájó sebként él majd tovább a szívünkben.
Spera Ágnest olyan emberként ismertük meg,
akinél a lélek volt a tartóoszlop. Úgy tegyük mi
is a dolgunkat, ahogyan ő élt, a másik ember
iránti megbecsüléssel, odaadással. Szerény sé -

ge, kitartása, áldozatos munkája követendő
példa lehet valamennyiünk számára.”
Csécsyné Dr. Drótos Edina az iskola igazgatója
vissza emlékezésében elmondta: „2007-ben
kaptam megbízást az intézmény vezetésére, és
Ági mindvégig mellettem volt. Ha tehette bejött
az is ko lába, hisz ez volt az élete. El kell mon-

danom, a tíz év alatt fantasztikus mélységeket
és magasságokat jártunk be mi ketten. Úgy
gondolom, ha nem lett volna mellettem, akkor
most az iskola nem tarthatna itt, szükség volt
Ági támogató együtt működésére. Az utolsó két
év a küzdelem időszaka volt, borzasztóan
nehéz volt látni a ha nyatlást, azt, ahogy a be -
tegség úrrá lett rajta. Nagyon sajnálom, hogy
Ági az iskolának az idei felújítását már nem
láthatta, az új parkettát, a székeket, a hangszi -
getelést. Ő lett volna a legbol dogabb ember, ha
mindebben részt vehetett vol na, ha láthatja a
végeredményt. Ez a mai este egy szomorú és
egyben egy rendkívüli esemény is. Szomorú,
mert elment egy lélek, egy barát, de szá munkra
megnyugtató, hogy meg tudtuk való sí tani az ő
utolsó kívánságát, azt, hogy most itt kö zösen a
muzsika hangján tudtunk búcsút venni és em-
lékezni.” 

Udvard Gizella, Juhász Gyula: az Egy hangszer
voltam és az Emlék című költeményével búcsú-
 zott a tanártól, a baráttól. A hangversenyen
többek közt: Giulio Caccini, Johann Sebastian
Bach, Antonio Vivaldi, Arcangelo Corelli és Jean
Sibelius művei csendültek fel – Spera Ágnesre
emlékezve.
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In memoriam Spera Ágnes

Fotó: Veréb

„Egész lényéből higgadtság, bátorítás, nyuga-
lom sugárzott. Munkájában, ragaszko dásá -
ban csak a betegség tudta megállítani. Amíg
ereje engedte bejárt szeretett iskolájába. Ami -
kor erre már nem volt képes, mi, a kollégák
próbáltunk meg valami keveset visszaadni
abból a törődésből, amit tőle kaptunk.” 

UDVARD GIZELLA

Juhász Gyula:

EGY HANGSZER VOLTAM
Egy hangszer voltam az Isten kezében,
Ki játszott rajtam néhány dallamot,
Ábrándjait a boldog szenvedésnek,                                                                                                   
Azután összetört és elhagyott.                                                                                                           
Most az enyészet kezében vagyok.
De fölöttem égnek a csillagok.

Harmadik alkalommal adott helyszínt a veresegyházi Baptista Ima -
ház a zeneiskola hagyományos karácsonyi hangversenyének. Taná -
rok és növendékek örömzenélése ez, ahol a szeretet hangja szól.
Ud vard Gizella műsorvezetésével vette kezdetét a hangverseny, Mo -
zart: C-dúr menüettjével, az Utazás a szánon című vidám téli hangu-
latot árasztó művével, az Olajos György tanár úr által felkészített
növendék furulyazenekari tolmácsolásában. Karácsonyi egyveleget
játszott a rézfúvós kvartett, de eljött Rudolf is, a piros orrú rénszarvas,
az ütő trió előadásában. Fellépett a klarinét kvintett, a népzene tan-
szakosok, valamint Kutas Dominika és Závodszki Anna fuvolajá ték -
kal.  Bartók Béla: Este a székelyeknél című kompozícióját hegedűn
Szmodits Zétény adta elő. Drazsétánc a Diótörőből, a finomságok és
édességek táncát Elláné Papp Katalin tanárnő fel ké szítésével négy
fiatal „nyolckezese” szervírozta zongorán. Az est egyik külön-
legessége egy meglepetés volt, Zán András csellón és Licsák Attila
zongorán kápráztatta a közönséget, igen hangulatos, de egyedien
improvizáló stílusban előadott két karácsonyi dallal. A felsorolás nem
teljes, mert a tizenhárom produkció közel másfél órát ölelt fel. Szólt

a zene, szállt a dallam, zengett az ének.
Befejezésül, az iskola névadójának Lisz -
nyay Szabó Gábornak a Karácsonyi
énekével zárult a hangverseny. Csécsyné Dr. Drótos
Edina köszöntőjét kö ve tően kezdetét vette a közös éneklés. Együtt
énekelt tanár és növendék és a közönség. Bol dog, örömteli este volt,
csodás muzsikával, egy meghitt térben.

VERÉB JÓZSEF

Ahol a szeretet hangja szól

Fotó: Veréb

Ella István az emlékhangversenyen
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2017. december folyamán több telt házas elő -
adás is átfutott a veresi színpadon. Az egyik
ilyen emlékezetes produkció Novák Eszter
rendezésében: A szív hídjai című szerelmi
tör té net. Robert James Waller bestsellerének
ma gyar színpadi változata érzelmileg falakat
döntöget, és ha ez párosul a briliáns színészi
já ték kal, akkor az emberben mély nyomokat
hagy mindenképp. Valóban lehetséges két
ember véletlen találkozásából pár nap lefor gá -
sa alatt egy mindent felülmúló szerelmi kap -
cso lat lét rejötte? Vagy csupán játék az egész,
egy kis flört? Aki látta Udvaros Dorottyát és
László Zsoltot a darab főszerepében, át érez -
het te a sze  relmi gyöt relem minden kínját és
szépségét.
Nem lehet panasz a színház repertoárjára, az
év utolsó hónapjában műsoron voltak olyan
sikeres, saját készítésű darabok, mint a Haj -

meresztő, a Haj szál híján Hollywood és a
színház törté ne tének egyik legáttörőbb pro-
dukciója, a Szép jó estét, Mr. Green!
Közvetlenül a szilvesztert megelőző napon Il-
lúzió a szerelem? címmel ope rettgálára in-
vitálta a színház a műfaj ra jongóit.
Az elő adás min den szempontból teli ta lálat
volt. Olyan előa dó művészek léptek a szín-
padra – Kállai Bori, Fo nyó Barbara, Buch
Tibor, Kiss Zoltán, Mádi Piros ka és Teremi Tri -
xi, – akik frenetikus hangulatot teremtve, majd -
hogynem táncra perdítették a kö zönséget.
Az est házi gazdái Zorgel Enikő és Ve nyige
Sándor a Veres 1 Színház hagyományainak
meg fe lelően ezzel a jókedvű és derűs gálával
kí  ván tak eredmé nyes és boldog új esztendőt!
Kö szönjük szépen!
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A korábbi darabban a női főszerepet, a ki rály -
nőt alakította. A most látott mesejátékban, a
koreográfusi feladatok mellett egy érdekes fi -
gu rának a bőrébe bújt. Kérem, beszéljen a sze -
repéről!
Maga a darab a hit erejéről szól, arról, hogy
pusz  tán a racionalitással, az értelem szemszö -
géből nem fejthetjük meg az élet nagy titkait.  A
két barát a két szemléletmódot képviseli. A fiút,
Kayt a többi emberrel együtt megsebzik a dé-
monok, rideggé válik, ezért tudja elcsábítani a
Hókirálynő, aki „az értelem tavának tükrén”
trónol. A lány, Gerda nem nyugszik bele barátja
elvesztésébe, és elindul a jég birodalmába meg -
keresni őt. Saját szerepem a többi démonnal
egyrészt a gonosz varázstükör, a tü kör szilánk
szétszóródásának színpadi megjelenítése az
emberek világában. A tükörszilánkok belefú -
ródnak az emberek szívébe, és bekerül oda a
kételkedés a jóban, a szépben, a magunkba ve -
tett hitben, mindenben a rosszat látják ez után.
Csányi Zsófival a tükröt megálmodó fődé -
monok figuráját testesítettük meg, mozgással.
Másrészt az eredeti történethez képest jobban
kidomborítottuk az embereknek ártó rosszat,
mely Gerda útja során mindenhol ott van, de rá

nincs hatással,
mert a hite védi őt.
Napjaink problémái is
felszínre kerültek, a mér -
ték telen televíziózás, a vizuális világ
füg  gő séget okozó negatív hatásai a Varázslónő
és a virágok jelenetében.
Milyen szempontok játszottak szerepet az
eddig bemutatott művek kiválasztásánál?
A Tündér Lala az örök tavasz birodalmában,
Tün dérországban játszódik, ahol a „sötét erő -
ket” Áterpáter gonosz, diktatúrára törekvő sze -
mélyisége képviseli és csak Lala különleges,
tiszta jelleme képes legyőzni. A Hókirálynőben
is a jó és rossz harca jelenik meg, de sokkal rej -
tettebb formában. Itt is a főhős jósága, hite győz,
ezért hálás dolog mesét feldolgozni. A darabok
kiválasztásánál el sőd leges szempont volt a mű
mondanivalója, hogy épp most mire van szük-
sége a világnak, mi az, amire leginkább fel kell
hívni az emberek figyelmét, és persze melyik az
a mű, amely minden korosztálynak fontos
üzenetet közvetít, miközben sok szerep le he -
tőség van benne. Több mint hatvanan vettünk
részt az alkotásban, hattól a hatvanéves korig.
A Hókirálynő aktualitását a hit adja, mert ésszel

ugyan lehet előre haladni, de nem
lehet céljainkba vetett hit nélkül
teljes életet élni.
Playback hangtechnikát is alkal  -
maztak?
Az előadást élő zene kísérte.

Nagyon sok tehetség él a városban,
ezért igyekeztünk a lehető ségekhez

mérten azokat a fia ta lokat bevonni az
alkotásba, akik nek 2002 óta köze van a

színjátszáshoz. A most bemutatott darab-
 ban a zenei effekteket, illetve Gerda dalát, mely

végigkíséri útján Hren csjár Alex és Gyurkó Ro -
land ál modta meg, Roli a háttérben a dé mo nok
zenéjét gitározta. Közreműködött még Nagy
Borbála zongorán és Dobrocsi Dávid furulyán.                  
Mit jelent Ács Júliának a színjátszás? Kérem,
beszéljen az életéről, mivel fog lal kozik most?
Mik a céljai, tervei?
A természettudományok és a művészet kü lön -
böző területei mindig érdekeltek, még színész -
nő is szerettem volna lenni, édesanyám mu -
tatott utat ezen a téren. Hetedikes koromban
köteleztem el magam az orvosi hivatás mellett.
Jelenleg a Semmelweis Egyetem Általános Or-
vostudományi Karának másodéves hallgatója
vagyok. Olyan or vos szeretnék lenni, aki nem-
csak a tüneti keze lésekkel foglalkozik, hanem a
gyógyulás sokféle lehetőségét kutatja. A szín-
játszás, az alkotás, most is fontos része az éle -
tem nek, számomra a kö zös ségi együttlét az
emberi lélek kifinomult meg nyilvánulásának a
tere.
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VERES 1 SZÍNHÁZ • Évbúcsúztató előadások

„Árulónk a kétség: attól foszt meg, mit
könnyedén elérnénk, Ha volna mer-

szünk.”
WILLIAM SHAKESPEAREMindegyik én vagyok!

A 2017/18-as évad egy újabb lehetőséget hozott a Veresi Ifjúsági
Színház életébe. A Tündér Lala sikerét követően az ifjú alkotók
egy új produkcióval, Andersen: Hókirálynő című klasszikus
meséjének élő zenével gazdagított egyedi látásmódú feldolgo-
zásával lepték meg a közönséget. Kik is a veresi színjátszósok?
Hogyan kerültek kiválasztásra a bemutatott darabok? Minderről
ÁCS JÚLIÁVAL a Hókirálynő premierét követően beszélgettünk.

VERESI IFJÚSÁGI SZÍNHÁZ • Interjú ÁCS JÚLIA egyetemi hallgatóval

Szerelmi gyötrelem

Fotó: Veres 1 Színház

Fotó: Veréb
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Évről évre meghirdetésre kerül az Udvarház
Galéria kurátori közössége által, a Veresegy-
házon és vonzáskörzetében élő alkotó mű vé -
szek számára az összetartozást szimbolizáló
Együttállás Művészeti Kiállítás. A 2017 de-
cemberében megrendezett csoportos kiál-
lításon 42 alkotás került a szemlélő elé.
Te ma tikájában a hiány érzetének a művészet
nyelvén való látható megfogalmazása, 42 al -
kotó vallomása.  Távollét, elmaradás, nél kü -
lö zés, szomjúság = HIÁNY.  Vajon hogyan
látja, hogyan fogalmazza meg mindezt egy
mai fiatal, jelen esetben Fukui Akira japán
származású egyetemista, másodéves szob -
rász hallgató?                                                                                                                                             
Fukui Akira: „Életem nagy részét anyukám
ré vén, Magyarországon töltöttem. A szob rá szat-
 ban látom a lehetőségét önmagam kifeje zé sé -
re. Az érzésekről szól a tánc, egy festmény
vagy egy kép, és a szoborban is ez testesül
meg. Ha a legmélyére lemegyünk a dolgok-
nak, akkor találunk egy közös összefüggést,
amit szavakban igen nehéz kifejezni. A most
kiállított munkám, a „Torzó” tulajdonképpen

egy láncfűrésszel megmunkált fakompozíció.
Felmerül a kérdés, hogy mit is akarok kifejez -
ni, mi az a hiány, amit láttatni akarok? 

Könnyű kimondani, hogy mi nincs, vagy
éppen mi van meg az ember életében. Mindig
lehet találni hiányzó dolgokat: tárgyakat,
érzelmeket, szeretetet. A hiány az mozgató
erő, ami számomra egy izgalmas, érdekes té -
ma. Érdekes téma, hogy a pillanatnyi ér zé -
seket miképp éljük meg. Érdekes téma, hogy
vajon ki mit lát a szobor szemlélésekor? Vajon
milyen hiányérzetet kelt az emberekben? Erre
keresem a választ.  Szeretem az intuitív dolgo -
kat, amikor csak a gondolat van meg az em -
ber fejében és a megvalósításhoz hagy hozzá
szabad teret.”
A kiállításon bemutatott alkotások: festmé -
nyek, grafikák, szobrok, vegyes és nemez
tech nikával készült munkák, fotográfiák kü -
lönleges arculatai a művészi gondol kodás-
nak. Ki hogyan tudja megfogalmazni a HI -
ÁNY érzetét. A kiállítást meg nyitotta: Novák
Va len  tin író. Zongorán közreműködött:
Pásztor Ildikó. Rendezte: Klement Zoltán.
A kiállítás még megtekinthető 2018. január 27-ig.
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„Hogyan lehet a művészet nyel vén megfo-
galmazni, mások szá  mára láthatóvá tenni
a HIÁNY érzetét?”    

„Az angyal igazából lélekszimbólum, egy eszmének a megtestesítője, az
eszme jelképe. Az angyalok vezetik be az üdvözülteket a mennyországba.”

Fukui Akira szobrász-egyetemi hallgató

Fotó: Veréb

Hogyan állt össze a kompozíció?
Református családba születtem. Ennek ellenére édesanyám olyan gyönyörű,
élménygazdag karácsonyokkal lepett meg minket, hogy ez egy életre szóló

tanúság maradt a számomra. A mai napig is vágyom arra, hogy a szépséget
magam előtt lássam. Az 1950-es évek elején, amikor kisgyerek voltam, az
országban rettenetes nagy szegénység volt, mi ráadásul egy tanyán éltünk,
gyakorlatilag semmi játékhoz nem lehetett hozzájutni. Édesanyámon ez nem
fogott ki, advent idején összeszedett deszkákból készített egy gyönyörű kis
puritán templomot toronnyal. Háború előtti levelezőlapokból kivágott egy
szent család jelenetet, mohát, gyertyát rakott a templom belsejébe, és középre
elhelyezte a családot. Azóta ha eljön a karácsony, elfog egy különös érzés, ki-
mondottan vágyom arra, hogy az ünnepre valami szépet, valami egyedien
sajátosat készítsek. A pályám is az ajándékkészítéssel kezdődött, először
plasz tilinnal, később már agyaggal dolgoztam, holott tudnék évközben is
ilyesmit csinálni, de valami hiányzik hozzá. Az a karácsonyváró lelkiállapot.
Kérték tőlem már korábban is a betlehemi családot, de most az advent előtti
időszakban tudtam csak hozzáállni a munkához. Számomra rendkívül meg -
ragadó, hogy a népcsoportok a kis Jézus születésének betlehemi istállóját a
maguk arcára formálják, a figurákat a saját viseletükbe öltöztetik. Sokszor el-
nézem a magyar népművészetnek a motívumvilágát, azt a végtelen nagy
gazdagságot. Nem is értem, hogyan lehetséges ilyen magas fokú minta  szer -
vezése ezeknek a ruháknak?  Végül is úgy döntöttem, magyar népviselet be
öltöztetem a családot, hiszen a pásztoroknál ez amúgy is adódik. Az álla  tok
megformálásánál pedig előjöttek a gyerekkori, tanyai élmények, bár a me -
legség és a meghittség kedvéért egy kicsit el kellett rajzolnom őket. Végered-
ményben így született meg a Szent Család.
Legközelebb hol találkozhatunk a munkáiddal?
2018 áprilisában lesz Tamásiban a Városi Művelődési Központban egy kiál-
lításom, illetve itt Veresegyházon az Udvarház Galériában előreláthatóan az
ősz folyamán állítok majd ki. Jó érzés, hogy nyugodtan tudok készülni mind-
kettőre, most jelenleg nincs is más jellegű „kötelező” munkám.    VER ÉB JÓZSEF

Adventi készülődés – Beszélgetés KUN ÉVA keramikusművésszel

Ha eljön a karácsony 
Kun Éva keramikusművész Veresegyházon egy varázslatos kertben,
sajátos különlegességgel berendezett házban él és alkot. Kö rü lötte a
természet ölelő karja, kis kerti tóval, örökzöldekkel és virágzó nö -
vényekkel. Tél volt, amikor bekopogtam az agyag asszonyához, mert
ő nap mint nap újat, szépet alkot, agyagból teremt angyalkákat, figu -
rális kerámia csodákat. Most épp a Betlehemi Szent Család ké szült
el, egy tízfigurás varázslat. Én még ilyen szép, kerámiából ké szült
betlehemi jászolt nem láttam!  

Innen hiányzik valami, vagy mégsem?

Fotó: Veréb
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A Vám- és Pénzügyőrség Zenekara hazánk
egyik élvonalbeli fúvószenekara. Tagjai ma -
ga  san képzett, többségében zeneművészeti
dip lomával rendelkező, szakmájukat hi va -
tás  sze rűen gyakorló zenészek. Köztük ta lál -
ható egy veresegyházi kötődésű fiatalember,
SZEL LIN GER TAMÁS rézfúvós törzszászlós.
Tamás rend kívüli személyiségű zenész, aki
a főállása mellett további két fúvós zene kar -
ban is dolgozik, karmesterként irányít.
Ko rábban éveken keresztül zeneiskolás nö -
ven dékeket oktatott, ifjúsági fúvós zenekart
szervezett és vezényelt. Hivatásos zenész ként
járja az országot. Harsonáján meg  csillan nak,
díszegyenruháján felragyognak a csillagok.

Már gyerekkorodban is zenész szerettél volna
lenni?
Bent ültem az általános iskolai tanteremben egy
szokványos énekórán. Történt egy napon, nyílt
az osztályterem ajtaja és belépett a szomszédos
zeneiskola igazgatónője. Soha nem feledem el,
hirtelen síri csend támadt, ezért bátorításként
ránk mosolygott, és azt mondta: „szeretnélek
meghallgatni benneteket, mert úgy tudom, hogy
szépen tudtok énekelni.” Mikor rám került a sor,
valahogy előadtam a Hull a szilva a fáról című
népdalt. Őszintén megvallva nem volt túl nagy
sikerem, de vigaszként kaptam egy jelentkezési
lapot a zeneiskolai felvételire. Szerencsémre a
szüleimnek az ötlet nagyon megtetszett, beírat -
tak a zeneiskolába. Így lettem növendéke a Vár -
pa lotai Zeneiskolának, ahol egy idő után meg -
jött az étvágyam, megszerettem a fúvós hang -
szereket. Különösen a harsona hangzását, va la -
hogy játék közben szinte hozzáidomul a fú vós -
hoz, eggyé válnak, együtt lélegzenek és muzsi -
kál nak.
Mi volt az első hangszered? Hogyan indult a
zenei pályád?
Tízéves lehettem, amikor hangszerválasztásra
került sor, én a tubát szerettem volna a maga mé -
 nak, de ez nem valósult meg. A tanerők meg   -
mosolyogtak és elirányítottak a trombita ta nár -
hoz, majd egy idő után jöttek a mélyrézfúvós
hangszerek. Számos fiatalkori barátság alakult
itt ki, együtt kamaráztunk, szinte beköltöztünk
az iskola alagsorába és gyakoroltunk. Verse nyek -
re jártunk, sorra hoztuk haza oklevelek for  má-
jában az elismeréseket. Általános iskolás ként
eljutottam előbb megyei, majd országos ver se -
nyekre, egyéniben is eredményeket értem el.
V a lahogy így kezdődött a zenei pálya fu tá som.
Mi volt az a bizonyos „kis csavar” az éle ted ben? 
A családunkban nem volt zenész, aki a pálya -
vá lasztáskor mellém állt volna. A szüleim

viszont fontosnak tartották a zenei tanul má -
nyok mellett egy biztos megélhetést jelentő
műszaki szakképesítés megszerzését. Jó meg -
ol dás nak kínálkozott a helyi műszaki szak kö -
zépiskolába való bejutásom. Időközben pár hu -
zamos képzésre felvételt nyertem a Veszprémi
Zeneművészeti Szakközépiskolába, ahol a zenei
szakmai tárgyakat tanultam. A háztartási gép -
szerelő végzettséget igazoló szakmunkás bi zo  -
nyítvány, továbbá a közismereti majd a zenei
érettségi megszerzését követően már annyira
beszippantott a zene, annyira sok időt áldoztam
a hangszeremnek, hogy nyugodt maga biz tos -
sággal felvételiztem Budapestre a Liszt Ferenc
Ze neművészeti Egyetem Tanárképző Intézeté -
be. Másodjára fel is vettek, majd négy év múltán
harsonatanár-kamaraművészként fejeztem be a
tanulmányaimat.
Jelenleg több zenekarral is dolgozol. Hogyan
ke rültél a Várpalotai Bányász Fúvószene kar -
hoz?                                                                                                                                              
Még zeneiskolásként a hangszeres tanárom, a
zenekar akkori karmestere invitált egy alka lom -
mal, hogy próbáljam ki magam ebben a fel ál -
lásban is. Elmentem, számomra ez egy nagyon
nagy meghatározó élmény volt. Itt tovább fo ko -
zódott az érdeklődésem mindenféle hangszer
és a fúvószenekarok iránt. Felsőfokú zenei ta -
nul mányaim időszakában hiába távolodtam el
Várpalotától, ennek ellenére továbbra is tagja
maradtam a zenekarnak.                                                                                                                           
Főállásban a Vám- és Pénzügyőrség Zene ka rá -
nak fúvósaként dolgozol. Miképp tudod össze -
egyeztetni az elfoglaltságaidat?                                                                                                                                    
Nem könnyű, mert nemcsak a Pénzügyőr Ze -
ne karnak vagyok a tagja, hanem nyolc éve a
Vár  pa  lotai Bányász Fúvószenekar karmesteri
fela da tait is ellátom. Továbbá évekkel ezelőtt
elvál laltam a Veresegyházi Fúvószenekar ve ze -
tését is. A nemzeti ünnepeken való szereplések
– ha azo nos időpontra esnek – számomra örö -
kös stresszt jelentenek, mert a feladatot min  -
denki meg elé ge désére kell megoldanom. Tulaj -
donképpen min den a szervezés, és a tolerancia
kérdése. Men nyire tudunk az együttesekben
együtt dolgozni, hogyan tudunk egymásnak se -
gíteni!
Tanára voltál a veresegyházi zeneiskolának.
Miért hagytad abba a tanítást?
Bármennyire is szeretek gyerekekkel fog lal -
kozni, egy idő után döntenem kellett. Miután
megszületett a kisfiam, továbbá nem volt kér -
dés, hogy hol a helyem. Otthon a családomnál.
A feleségem is zenepedagógus, ő az, aki tovább -
viszi a tanítást az életünkben, én pedig ma rad -
tam a fúvós zenekaroknál.

Mi volt a leg meg határozóbb élményed az
életedben?   
Várpalotán korábban is gyakorlat volt az éven -
kénti zenekari találkozók megtartása. Mindig
volt arra lehetőség, hogy profi fúvósok is meg -
hí vásra kerüljenek. Már középiskolába jártam,
amikor az egyik ilyen alkalommal ott volt a
rendezvényen a Pénzügyőr Zenekar. Csodálatos
volt az előadásmódjuk, a tudásuk, lenyűgöző
volt, ahogy a harsonás játszott. Akkor gon dol -
tam arra, ez lehetne a számomra is egy élet -
forma. Az a nagyon ügyes harsonás, aki annak
idején a példaképemmé vált, most a zenekarban
mellettem ül, és én vele fúvok egy szólamot.
Nagyon nagy tanulság az ember életében, ha
gyerekkorában ilyen meghatározó impulzus éri,
ezért érdemes a továbbiakban dolgozni, mert
ha valamit nagyon akarunk, akkor az meg va ló -
sulhat. Szerencsés embernek tartom magam,
mert a zene útját járhatom.

Szellinger Tamás hivatásos zenész, a Vám- és
Pénzügyőrség Zenekarának tagjaként szá -
mos koncerten, fesztiválon, ünnepségen, ren -
dez  vé nyen vesz részt. Fellép hangverse nye -
ken, fo ga dásokon, ünnepi, jótékonysági kon -
cer te ken. Legutóbb 2017. december 9-én nagy
siker rel sze repelt zenekarával a Szent István
Ba zi li ká ban.

VERÉB JÓZSEF

MŰVÉSZPORTRÉ: SZELLINGER TAMÁS harsonatanár, fúvós, karnagy

SZELLINGER TAMÁS
• fúvós, karnagy •

1982-ben Várpalotán született
2003-ban szakmai érettségit tett a Veszprémi
Zeneművészeti Szakközépiskolában
2003 és 2007 között a Liszt Ferenc Zeneművészeti
Egyetem hallgatója
2004 és 2007 között a MH Szentendre Altiszti Aka -
démia Zenekarának tagja
2007-ben harsonatanár-kamaraművész diplomát
szerzett
2008–2012 a Lisznyay Szabó Gábor AMI rézfúvós tanára
2009-től a Várpalotai Bányász Fúvószenekar karmestere
2010-től a Vám- és Pénzügyőrség Zenekar hivatásos
fúvósa
2011-ben házasságot kötött Kosik Dóra zenepeda -
gó gussal, egy gyermekük született
2014-től a Veresegyházi Fúvószenekar vezető kar-
nagya

Amikor ragyognak a csillagok

Fotó:Veréb
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E gyszer volt hol nem volt, az
Óperenciás tengeren túl, az
üveghegyen innen, a kerek

erdő közepén volt egy gyönyörű kis tisztás. A
kopasz fák, bokrok sóhajtozva, nyögve haj -
ladoztak az északi szélben. Zúgott az erdő,
csak a szél sü  vített, eltűnt a madárdal, a bo gár -
zümmögés. Még a varjak sem károgtak, a szar -
kák sem cserregtek. Időn ként egy-egy száraz
ág hangos reccse néssel tört le az öreg fákról és
zuhant a fagyos földre. Az eget, a napot vas tag
szürke felhő takarta. Senkinek sem volt kedve
Szél Úrfival szembeszállni. Befújt minden
szőr me bun da alá, felborzolt minden tollkabá-
tot. Aki csak tehette, elbújt ebben a cudar idő -
ben. Az erdő lakói menedéket kerestek a szél -
védett odúkban, meleg vackokban, és ki sem
dugták az orrukat a hidegbe. 

A száz éves öreg tölgyfa tövében, ahol a Sün
család élt, egy vasárnap reggel Sün Papa korán
ébredt. A viharos szél megzavarta az álmát, de
nem bánta. Szerette reggel végiggondolni a
napi teendőit. Emlékezett rá, hogy a patak
part ján sok letörött faág hever, amit haza kell
hozni. Ha sokáig tart még a tél, több tüzelőre
lesz szükség. A harkály is hosszú telet jósolt, a
mormota is korán ment téli álmot aludni.

Sün Papa felkelt, elővette a térképet a fiókos
szekrényből, ki te rítette az asztalon, és megke -
reste a legrövidebb utat a patakig. A gyerekek,
Sün Sára, Sün Balázs és Sün Samu is felébredt.
Érdeklődve nézték Sün Papát. Már előre örül-
tek a kalandnak, ami rájuk várt. Sün Mama a
reg gelihez szólította őket, majd mindenki sá -
lat, sapkát vett fel, úgy indultak útnak. Elő hoz -
ták a kis szekeret, szerszámos dobozt, kötelet,
fűrészt, szekercét. Óvatosan húzták az úton,

kerülgették a köveket. Alaposan kimelegedtek.
Mire a jeges patakpartra értek a szél még
erőssebben fújt. Fel-fel kapta a földről a szá -
raz faleveleket, csak úgy repültek a levegő -
ben. Sietni kellett, ha nem akartak megfázni.

Szerencsére a vékony ágakat Szél Úrfi össze -
törte, nem sok dolga akadt a fűrésznek és a
szekercének. A rőzsét rögtön a szekérre tették,
de a vastagabb ágak bizony nem adták meg
könnyen magukat!

– Óvatosan, emeld meg. Vigyázz a kezedre!
– Szólt Sün Papa Balázsnak, aki egy kidőlt
fatörzzsel birkózott. 

– Segíts Sára és Samu! Vigyétek oda a fű -
részt. Mindjárt feldaraboljuk, csak úgy tudjuk
a szekérre tenni. – mondta Sün Papa, aki egy
rön köt gurított maga előtt. A szekercével gyor-
san felhasogatta, pont akkorára hogy beférjen

a kályhába.

A fűrésszel lassan dolgoztak, az
egyik végét Sün Balázs és Samu, a másik végét
Sün Papa fogta, úgy vágták a hosszú törzset.
Sün Sára felnyalábolta a leesett fadarabokat,
majd a szekérre tette. Észre sem vették a nagy
munkában, hogy megváltozott az idő. A leve -
gő ben puha fehér pelyhek jelentek meg. Elő -
ször csak egy – egy volt látható, majd egyre
több és több. Picikék, kicsik, nagyok, de min-
den hópihe hideg volt. Rászálltak mindenre.
Fa ágra, bokorra, kövekre, a patak jegére. Rá -
szálltak a sün gyerekek orrára, sapkájuk bojt -
jára, a szekéren lévő fára. Az út, ahol jöttek
fehér lepelbe burkolózott. Percről percre több
hópehely érkezett. Már nem csak szállingó-
zott, nem csak hullott a hó, hanem hatalmas
hóesés kerekedett. Csak úgy pörgött, forgott,

kavargott minden. Sün Papa körülnézett:
– Gyorsan, gyorsan! – sürgette a gyerekeket –
kötözzük le jó erő sen a szekéren lévő fákat.
Ideje, hogy hazainduljunk, mert itt ragadunk!
A szerszámokat összeszedte, és a gondosan a
farakás alá tette, nehogy útközben leessenek. 

A szekér súlyos lett, roskadozott a rárakott
tehertől. Húzták, vonták, tolták, de alig-alig ha-
ladtak előre. A kerekek sírtak, csikorogtak,
nyikorogtak. Sün Papa félretolta a sapkáját,
megvakarta a feje búbját. 

– Ki kell valamit találni! – mondta, s azzal
kezdetét vette a tanácskozás. 

– Csináljunk szánkót! – javasolta Sün Samu,
mert eszébe jutott, mennyire szeretnek
csúszkálni a domboldalon a hóban. Sára és
Balázs helyeselt. Sün Papa is jónak találta az
ötletet. A szekérről kiválasztottak két hosszú
egyenes ágat. A kerekek helyére erő sí tet ték,
szántalp lett belőlük. Még szerencse, hogy a
szerszámos do boz ban találtak fogót, szögeket,
kalapácsot. A szánkóvá vált szekér most már
könnyedén siklott a havon. Gyorsan haladtak.
Nagyot sóhajtottak, amikor meglátták a tölgy -
fát. Hazaérkeztek!

A szánt behúzták a fatárolóba. A sok fa most
már biztosan kitart tavaszig! Sün Mama mo -
solyogva dicsérte őket. Mézes tea, finom va -
cso ra gőzölgött az asztalon. Lefekvéskor min -
denki arra gondolt, hogy ha a kályhában ropog
a tűz, akkor bizony jó meleg van. Fújhat kint a
szél, eshet a hó, a sün család nem fog fázni a
télen. 

Itt a mese vége, fuss el véle! Jó éjszakát gye -
rekek, szép álmokat kívánok.

NAZIMECKINÉ BÁZLIK ILDIKÓ

A favagás

Fabriczius József Általános Iskola • Karácsonyi hangverseny

MESE

Az ének-zene tagozatosok karácsonyváró hangversenye hagyomány
az iskola életében. Sok családban nem is lenne igazán hangulatos, sze -
retetteljes a karácsony az iskolai ünnep nélkül, mert a gyerekek már jó
előre készülnek, a család izgul, mindenki ott akar lenni ezen a szép
eseményen. Az alkalomra minden évben szinte zsúfolásig megtelik az
iskola Mézesvölgyi épületének aulája, most se volt másképp. A 3.a osz -
  tályosok évről évre előadják Betlehemes műsorukat, de ez mindig tar-
togat hangulatában, a gyerekek kedves játékában további külön  le -
gességeket. A mostani műsor felkészítő tanárai: Horváthné Pinel Gab -
riella és Templom Erika sem rejtették véka alá a gyerekekben rejlő ké -
pességeket, akik szívhez szólóan emlékeztek a kis Jézus szüle té sének
örömünnepén. Az est folyamán sorra jöttek a gyermekkórusok, ki csik,
nagyobbak és a nagyok, Énok-Nagy Levente, Templom Erika kar ve -
zetésével. A programot Kovács Katalin vezényletével a Gaudeamus

Kórus fellépése zárta. A karácsonyi koncerten az iskola tanulóin kívül
közreműködött Tóth Rita orgonaművész, Mukk József operaénekes,
Elláné Papp Katalin és László Gergely. Konferált: Elekesné Bellai Klára.

VERÉB JÓZSEF

„Ha van szívedben nyugalom és béke,
átjárja majd lelkedet a szeretet fénye!”Hangverseny az iskolában



24 2018. január

Életmód

TERMÉSZETESEN, EGÉSZSÉGESEN

Mennyire élünk egészségtudatosan? Fon tos-e
nekünk a prevenció? Vagy csak akkor kez -
dünk figyelni magunkra, amikor már fel vil-
lan a vészjelző? Hányadik helyen sze re pel
hétköznapjainkban, hogy időt szánjunk ma-
gunkra is? Mit teszünk meg mind ezért?

A test-lélek-szellem hármas egysége együt tesen
alkotja életvitelünk minőségét. Ha ez az egy ség
egyensúlyban van, egészségről beszé lünk. Ha va -
lahol kibillen, a gyógyítást is az egység jegyében
kell végezni. De mit is tehe tünk azért a hétköz-
napokban, hogy az egyensúly megma radjon?

Alkalmazkodjunk a természet bioritmusá hoz,
amennyire lehet. Aludjunk eleget, jól és le hetőleg
éjjel, mert az éjszakázás kibillenti mind a szervek,
mind a vegetatív idegrendszer meg határozott idő -
rendi működését, az az megza var ja szer ve ze tünk
bioritmusát. Ugye jártunk már úgy mind   any -
nyian, hogy a későn este elfogyasztott vacsora
megfeküdte gyomrunkat? Vagy az éjszaka olva-
sottak ke vés bé maradtak meg me móriánkban,
mint a nappali tanulás ese tében? Figyeljük tes -
tünk jelzéseit. Az évszakokkal együtt váltsunk mi
is ruházatot, étrendet, esetleg napirendet, amely
leginkább alkalmas pél dául ilyenkor télvíz idején
a test felfűtésére, me legen tartására és a kellő
időben és ideig való pihentetésére.

Adjuk meg testünknek azt a táplálékot, moz -
gást és kényeztetést, amelyre szüksége van. Se
több, se kevesebb nem szükségeltetik, hiszen a
mértékletesség nagyon fontos tényező. Amit elfo-
gyasztunk, és ahogyan elfogyasztjuk, kapjon
hangsúlyt életünkben, tehát adjuk meg a módját

az étkezéseknek.  Táplálékunk lehetőség szerint
a szezonális élelmekkel túlsúlyban legyen össze -
állítva, hiszen az akkor igazán értékes, és tápa-
nyag ban gazdag, amikor friss. Tudták ezt már
elő  deink is. Gondoljunk a paradicsomra, ami csak
nyáron volt elérhető saját kertből, vagy a piac ról!
Vagy amikor a káposzta szezonja van, a télire el-
tett befőtt helyett tálaljunk káposztasalátát a fő -
ételek mellé. Nagyon fontos továbbá, hogy leg -
alább a főétkezésekre időt és módot kell szán ni,
mert testünk meg ér dem li, hogy alaposan meg-
 rágjuk az ételt, és ne olvassunk napi híreket köz -
ben. A volán mögötti evésről nem is beszélve! Az
alapos és kellő idejű rágás egyrészt teher men tesíti
a gyomrot, másrészt már a szájban elindítja az
emésztési folyamatokat, mert a nyálban lévő ami -
láz megkezdi a szénhidrátok lebontását. A tes -
tünk számára haszontalan és/vagy ká ros anya gok
is bekerülnek táplálkozással a szer ve ze tünkbe,
ezért a méregtelenítés nagyon fontos tényezője a
megelőzésnek.

Testmozgás tekintetében örvendetes, hogy
számos lehetőség közül választhatunk. Nem
mindenkinek való a labdajáték vagy a jóga. Van,
aki erdőt járni szeret. Hetente legalább két-há -
rom alkalommal ajánlott a mozgás, legfő kép pen
annak, aki autóban is, munkahe lyen is sokat ül,
hiszen az emberi test nem az ülő és mozgás sze -
gény életmódra lett tervezve. Hosszú távon a ge -
rinc jelezni fog! Kényeztessük is testünket, mert
ebben a testben éljük életünket. Meghálálja majd
ké sőbb, amikor az öregkori panaszok elő jön -
nének. Egy jó meleg termálfürdő, egy masszázs,
vonzó lehet bárki számára. Az alternatív moz -
gás- és masszázsterápiák széles tár há zából válo-
gat hatunk ma már. 

Adjunk szellemi tálpálékot is magunknak, ol -
vassunk, tanuljunk, hallgassunk zenét, mert az a
lélek egyensúlyát segíti. A szo ma ti kus, azaz testi
betegségek oka nagyrészt lelki eredetű. Ezért ki -
emelten fontos, hogy kiegyensúlyo zott ságot, bé -
két teremtsünk lel künk ben, ami, vall juk be, ta lán
nehezebb, mint szűk napi  ren dünkbe illesz te ni
egy tor nát. Ehhez segítségül szolgál a sze re tő, tá-
mo gató család, az elfogadó baráti, munka helyi
környezet. Ha kényszerhelyzetben va gyunk, mér-
 legeljünk, mert a változtatás a mi ér dekünket
szolgálja. Kényeztetni is kell lel künket olyan el -
fog laltságokkal, melyek bol dog gá tesznek: hall-
gas sunk kedvenc zenét a dugóban, menjünk
min  den nap friss leve gő re, ha rövid időre is, és
hagyjunk magunknak időt az elmélyülésre, akár
elalvás előtt. A sze mélyi ség fejlesztés, az önisme ret
is alappillére a kie gyensúlyozott lelki életnek. A fel-
dolgozatlan, meg oldatlan problémák olyan ér zel -
meket táp lálnak, mint a szomorúság, düh, ag gó -
dás, fé le lem, stressz, melyekről a test előbb utóbb
je lezni fog. Számtalan megbe te ge dést o koz nak,
mint pl. gyomorfekély, alvás za varok, vérnyo más
problémák, depresszió és még sorolhatnánk.

Végül, de nem utolsó sorban, igyekezzünk
elkerülni a környezeti ártalmakat: lehetőleg ne
a belvárosi dugók bűzében kerékpározzunk, és
a hálószobánk ne legyen wifi elosztó központ.

De ezek ugye mind elkerülhetők, hát rajtunk a
sor! Helyettünk sajnos senki más nem tehet az
egészségünkért. És ne feledjük, a testünk nem
azonnal jelez, ezért fontos a megelőzés. Ha pedig
már megvan a baj, gondoljuk végig, mit is hanya -
gol tunk el? Ne legyünk restek életmódot változ-
tatni, hogy unokáink esküvőjén is ott táncol has -
sunk EGÉSZSÉGESEN.      BARTALNÉ GÖNCZI ERIKA

NE FOGYNI AKARJUNK, hanem VÁL-
TOZ NI! Ahogy változtatunk a szokásain -
kon, úgy kapjuk „jutalomként”, mintegy
mellékhatásként a fogyást.  Kétféleképpen
vallhatunk kudarcot: ha átugrunk egy-egy
szakaszt, vagy ha eljutunk valameddig, de
elakadunk és feladjuk. 

Az első lépés: TUDATOSÍTÁS
Gondoljuk át, hogy a jelenlegi éle tünk -

ben mi az, ami fenntartja a nem kívánt ál-
lapotunkat. Mi magunk mit teszünk azért,
hogy ez így maradjon? Melyek azok a dol-
gok, amiket nem tudunk, vagy nem aka -
runk megtenni a változás érdekében? Me -
lyek voltak a sikertelen próbálkozásaink, és
mi volt az, amin tartósan sikerült változ-
tatni pozitív irányba?

A tudatosítás lépését sokan azért hagy juk
ki, mert hiába szövi át egész életünket a test-
 súlyunkkal folytatott küzdelem, nem látjuk
át az összefüggést, vagy félünk az e red -
ménytől. Ne féljünk! Az egészségünk a tét!

Sokan attól is félnek, hogy a változás az
életük minden területén bekövetkezik, és a
„biztonságot” adó  megbetegítő életüket el
kell hagyni. Ez gyakran a tehetetlenség,
vagy a  düh negatív érzését váltja ki és már -
is jön a „jövő hétfőtől kezdem”. Nem! Most
van itt az idő, gyere és kezdjük el, küzd-
jünk együtt! 

Válaszoljunk a kérdésekre, írjuk le, íz lel -
 gessük, hisz ha ezt megtesszük, máris va -
lami pozitív felé haladunk (és nem me ne -
külünk önmagunk elől).

Minden nap pozitív élmények érnek (és
nem szenvedünk), elégedettek leszünk ön-
 magunkkal (és nem utáljuk magun kat),
megindulnak a pozitív változások!
MER NI! AKARNI! VÁLTOZNI, FEJ LŐD NI!
Írd fel a füzetedbe vagy a mobilodba: Idén
ebben változom és fejlődöm.

Jövő hónapban jelentkezünk a második
lépéssel.

GYŐRI RITA ÉS VIGH MERCÉDESZ ROVATA

LEGYEN 2018 A FEJLŐDÉSÜNK ÉVE!

Mobil: 30 509 5084
Facebook: Fitten Veresen

Legyünk együtt Fitten Veresen!
Minden, ami sport és táplálkozás,

így adva alapot a mindennapjainkhoz!

5 LÉPÉS A SIKER FELÉ

A megelőzés
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Sport

A Fabriczius József Általános Iskola a
2016/2017-es tanévben, diákolimpiai sport-
 versenyeken elért eredményei alap ján, Pest
megye harmadik legeredményesebb
iskolája lett. A díjátadásra 2017. december
15-én a Pest Megyei Önkormányzat épü -
letében került sor. A díjat Erdiczky Krisz -
tina, (a képen középen), Hegedűs Gab -
ri ella (balra) és Csomborné Halmai Ág -
nes (jobbra) testnevelők vették át.

LEHET MOSOLYOGNI

A kezdetektől arra törekedtünk, hogy
azokat szolgáljuk ki, akik nem szeretnének
azonnal az élsportba csöppenni. Továbbra
is azt hirdetjük, hogy van mozgás az él-
sporton kívül. Szerezzünk akárhány el-
lenállót, mi a barátokra építünk. Építjük a
hazai és finn, újabban svájci kapcsolatokat,
hogy bemutassuk, létezik olyan sportág,
ahol nem feltétlenül szükséges azonnal
versenyezni, a mindennapokban nem
azért osztják a pontokat.
A mi kis csapatunkban vannak atléta alka -
tú ak, ducik, kis és nagy fiúk, lányok. Őket
kovácsoltuk csapattá. A hét közbeni sza -
bad téri edzéseken gyakorolunk, egy-egy
hét végén terepre megyünk edzeni. Kimoz-
dulunk, poénos elfoglaltságot nyújtunk.
Gyermekeinket egyre nehezebb befogni a
testedzésre. Számítógép előtt ülnek, drónt
röptetnek. Mi azoknak a gyerekeknek aján-
lunk testmozgást, akik nem akarnak síp-

szóra köröket futni, minden hétvégén ver -
senyekre járni. Nem akarnak a szerint ki -
vá logatódni, hogy milyen sportágra al kal -
masak. És nem akarnak megaláztatást, ha
éppen nem felelnek meg a kívánalmaknak.
Az üzenet világos. A felelősség a szülőké.
Egy próbát megér!
A mellékelt fotó a legkisebb lányunk kez -
deményezésére létrehozott „Mikitájfutás”
során készült. Lehet mosolyogni, esetleg
csatlakozni.

KUBIK-WEKERLE O-TEAM

12 ÓRÁS JÓTÉKONYSÁGI RENDEZVÉNY

ELISMERÉS

December 8-án éjszaka nagy volt a mozgás a Mézesvölgyi Iskola sportlétesítményeiben. 
A már hagyományosnak mondható 12 órás éjszaki úszás 4 órás SPINRACING-gel, valamint a
Fabriczius József Általános Iskola és a Kálvin Téri Református Általános Iskola diákjai közötti
focival egészült ki.
Karácsony előtti időszak volt. Mindenki örömmel teljesítette Diósi Péter ötlete nyomán meg-
fogalmazott kérést: nevezési díjként a résztvevők hozzanak egy cipősdoboznyi ajándékot,
amit veresegyházi családoknak ajándékozunk a Veresegyház Kistérség Esély Szociális Alapel-
látási Központ közreműködésével. Több mint 200 darab ajándékcsomagot adtunk át a ren-
dezvény után Nagyné Gódor Csillának.
A sport megmutatta újra nagyszerű arcát. Köszönjük mindazoknak, akik ezt lehetővé tették.
Úszás eredmények: 
1. Trimackók (Veresegyházi triatlonos gyerek csapat) 1896 hossz; 47 400 m
2. Veresi Békák 1738 hossz; 43 450 m
3. Trimedvék (Triatlonos felnőttek) 1588 hossz; 39 700 m
4. Csepp a Tengerben (Pilisi Gyermekotthon) 1224 hossz; 30 600 m
Fociban mind a négy évfolyamon a Fabriczius csapatai nyertek, így a végső győzelmet is ők
szerezték meg. 
A Spinracingben nem volt eredményhirdetés, ott a 4 óra tekerés után mindenki győztesként
hagyta el a küzdőteret.

AZ ÚSZÁS, A SPINRACING, A FOCI ÉS A JÓTÉKONYSÁG
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A Fabriczius József Általános Iskola
házi sakkverseny eredményei

I. korcsoport, 5 fordulós svájci rend szerű, gondolkodási idő 10-10 perc
LEÁNY: 1. Horváth-Gyurcsó Laura 2.b; 2. Molnár Csenge 2.b; 3.
Gyócsi Tifani 2.c
FIÚ: 1. Simon Dávid 3.g; 2. Marozsán Tamás 2.c; 3. Molnár Áron 2.f
II. korcsoport, LEÁNY: körmérkőzés, gondolkodási idő 10-10 perc
1. Bartha Benedikta 4.h; 2. Lengyel Renáta 4.h; 3. Takács Pálma 4.g 
II. korcsoport FIÚ: 5 fordulós svájci rend szerű, gondolkodási idő 10-10
perc
1. Vinkler Ádám 4.g; 2. Sütő Barna bás 4.h; 3. Boros Dénes 3.f
III. korcsoport LEÁNY: körmérkőzés, gon dolkodási idő 10-10 perc
1. Gubrán Alexandra 6.d
III. korcsoport FIÚ: körmérkőzés, gondolkodási idő 10-10 perc
1. Nagy Roland 5.b; 2. Weisz Ádám 5.b; 3. Szikra Márton 5.c

Ősszel, a Pest megyei Sakkszövetség
által rendezett sakkversenyeken Lé -
nárt Dorka (3.e), Szilágyi Fanni (3.e)
és Dudás Réka (3.e) értek el szép
helyezéseket.

BREITENBACH ZOLTÁN, SAKKTANÁR

ISKOLAI SPORT – SAKK

I. korcsoport fiúk

Lénárt Dorka

II. korcsoportos fiúk

U14-es kézilabda csapat

Veresegyházi Városi Sportkör eredményei

Sakk Szakosztály

Pest megyei I/A csapatbajnokság (5 táblás)
11.26. Veresegyház – Szigetszentmárton 0 – 5
12.03. Gödöllő – Veresegyház 1,5 – 3,5
12.17. Veresegyház – Alag 4– 1

Kézilabda Szakosztály

Felnőtt (Pest megyei bajnokság A csoport) 
11.26. Veresegyház VSK – Üllői VKSK 26 – 42
12.03. Veresegyház VSK – Mogyoródi KSK 26 – 32
12.10. Veresegyház VSK – Tápiószele SE 50 – 28
12.16. Dunavarsányi TE – Veresegyház VSK 34 – 32
Ifjúsági (Pest megyei bajnokság) 
11.26. Veresegyház VSK – Üllői VKSK 30 – 39
12.03. Veresegyház VSK – Mogyoródi KSK 35 – 52
12.10. Veresegyház VSK – Tápiószele SE 39 – 27
12.16. Dunavarsányi TE – Veresegyház VSK 27 – 47
Serdülő (Országos III. oszt. Serdülő Bajnokság Északi csop.) 
11.30. Csömöri SSZN – Veresegyház VSK 28 – 19
12.08. Veresegyház VSK – KASE 29 – 29
U14 (Országos Gyerek Bajnokság Pest megyei Régió „B” csop.) 
12.03. Veresegyház VSK – Főnix ISE 23 – 9

Szigetszentmiklósi KSK – Veresegyház VSK 28 – 25
U12 (Országos Gyerek Bajnokság Pest megyei Régió „D” csop.) 
11.26. Veresegyház VSK – CYEB Budakalász 37 – 20

KASE – Veresegyház VSK 9 – 35
12.16. Veresegyház VSK – Főnix ISE 48 – 11

VS Dunakeszi – Veresegyház VSK 7 – 44

Labdarúgó Szakosztály

Felnőtt (Pest megyei II. osztályú bajnokság Északi csoport) 
11.26. Veresegyház VSK – Gödöllői Egyetemi AC 1 – 1
U19 (MLSZ III. oszt. utánpótlás bajnokság Közép-keleti csop.) 
11.25. Mezőkövesd Zsóry SE – Veresegyház VSK 10 – 0
U17 (MLSZ III. oszt. utánpótlás bajnokság Közép-keleti csop.) 
11.25. Mezőkövesd Zsóry SE – Veresegyház VSK 14 – 0
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HAZAJÖTTEK LÁNYAINK DUNAVARSÁNYBÓL

A VÁLOGATOTT EDZŐTÁBORÁBÓL!

Mile Sára U16 női kenus és Kadók Nikolett U15 női kajakos
válogatott alapozó táborban vettek részt Dunavarsányban. Igen jó
fizikai- és lelki állapotban, élményekkel feltöltődve érkeztek vissza
a hétköznapokba. Ötnapos karácsonyi szünet után folytattuk a
munkát.

December 31-én délután tartottuk a szokásos évzáró „PEZSGŐ -
FOCI”-t zsíros kenyér, lila hagyma, palacsinta, sütemény és jó
kívánságok özönével.

Január elsején Nőtincsen „TÓ-KÖR” futáson vettünk részt. Jó han -
gulatú, kellemes időben végzett 10-13-perc körüli tókör telje sí tése
utáni, marha gulyás és forró tea várta a csapatokat, ami még kö -
zelebb hozta a nőtincsi, a sződligeti és a veresegyházi kajakosokat-
kenusokat egymáshoz. 
A rendezvényen részt vett a sportág nagy etalonja, WICHMANN
TAMÁS (olimpiai ezüst- és bronzérmes, tízszeres világbajnok
kenus) is, aki a vendéglátó nőtincsi egyesület szakmai igazgatója,
az elnöke pedig „Kamera”, vagyis KAMMERER ZOLTÁN négysze -
res olimpiai bajnok kajakozó, aki egyben a Dunakanyar Régió
Szövetségi elnöke is, amelynek mi is tagjai vagyunk. 

A fehér asztal mellett alkalom nyílt a következő edzőtábor részt -
vevői nek kijelölésére is, így hat veresegyházi kajak-kenus vehet
részt a 2018. január 17-től kezdődő, négy napos fu tó és kondicio -
náló edzőtáborban Mátraházán, csodálatos körül mé nyek között.
Futótábor lévén, a legszorgalma sabb „futógépeimet” küldöm Mát -
raházára.   

OLIMPIAI BAJNOK KENUS

INKOGNITÓBAN VERESEGYHÁZON!
Az ősszel meglátogatott minket Vaskuti István, a moszkvai olimpia
C-2 500-m-es bajnoka, egykori versenytársam, aki jelenleg a ma -
gyar szövetség szakmai szakfelügyelője. Végig vezettem Veresegy-
házon, ahogy mondani szokták, lehidalt az épületek, terek, szob -
rok, szépsége, szinkronja láttán!
A Strand-tavat utoljára hagytam! A nagysága miatt a korcsolya le -
he tőségét emeltem ki! Ekkor kibújt a szög a zsákból: „Hogyan
akarsz világbajnokot nevelni ilyen pici vízen?” – kérdezte. Ekkor
már nem bírtam tovább és „akkor megmutatom a jövőt” felki áltás-
sal, kocsiba ültettem és kivittem az Álomhegyi-tóhoz. Megmutat-
tam a végleges méretét és a vele kapcsolatos terveket.
Kikerekedett a szeme és kérdésemre, „hogy egy esetleges klubház
építését a szövetség támogatná-e?”, igenlő választ adott. Bizakodva
várjuk a jövőt!

Legújabb hír: Vaskuti István szakfelügyelő és Doma Gergő szak-
mai igazgató január második felében Veresegyházra látogatnak
Pásztor Béla polgármester úrhoz egy megbeszélésre.

FROHNER FERENC

EGYESÜLETI ELNÖK, EDZŐ

KAJAK-KENUVÍZILABDA

Sport

A veresi vízilabdások is megkezdték az idényt. Az Észak-keleti
Ligában játszunk két korosztállyal, ellenfeleink között tudhatjuk
többek között Gyöngyös, Monor, Nyíregyháza, Sátoraljaújhely,
Kazincbarcika csapatait.  A 2003-ban születettek és a fiatalabbak,
illetve a 2005-ben születettek és a fiatalabbak már nagyon várták,
hogy megmérettessék magukat ebben az új bajnokságban. (Az
utóbbi években más régióban szerepeltünk.)
December elején meg is kezdtük a menetelést az idősebbekkel,
akik fergeteges csapatjátékkal, a vártnál jobban teljesítve bezse-
beltek két győzelmet. 
KSK Delfin VK (Kazincbarcika) – Octopus BVSE (Veresegyház)  8–14
Octopus BVSE – GyAVC (Gyöngyös) 21–11
Rengeteget fejlődtek az elmúlt évben, csapatjátékban, álló ké -
pességben és labdakezelésben is, úgyhogy folytatjuk ezt az utat.
Folyamatosan keressük a lehetőségeket, hogy nagyobb meden cé -
ben tudjunk edzőmeccsezni, a hazai medencében pedig ki-
használjuk az adottságokat és sokat úszunk, illetve labdázunk.
Ki sebb utánpótlás játékosaink pedig egészen a 8 évesekig lelke-
sen edzenek, és várják, hogy jövőre ők is megmutathassák m a -
gukat éles mérkőzéseken. 
Reméljük, hogy 2018. meghozza nekünk a várt sikereket.

A 2005-ös vízilabda csapat
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Sport
ASZTALITENISZ

3 ARANY-, 1 EZÜST-, ÉS 2 BRONZÉREM VERESEGYHÁZI

ISKOLÁKNAK AZ ASZTALITENISZ PEST MEGYEI DIÁKOLIMPIÁN! 

2017. december 16-án Nagykőrösön tartották az idei Diákolimpiai sorozat
megyei döntőjét, melyen pár helyi sporttörténelmi pillanat mellett – Fab-
riczius leány csapat sorrendben már 4-szer országos döntős, a Kálvin
Téri Református Általános Iskola Szaszák Csongor vezetésével egyéniben
és csapatban is bejutott az országos döntőbe.  Az első évét kezdő veres-
egyházi Katolikus Gimnázium tanulói is szer  eztek érmet és helyezést.
Idén már csak a körzeti első helyezettek vehettek részt a megyei döntőn
és az igazolt sportolóknak is volt lehetőségük elindulni, de külön kate -
góriában.  Gratulálunk és köszönjük a gyermekeknek és a támogató, mai
napon egyben utaztató szülőknek,Veresegyház Város Önkormányzatá-
nak, hisz közös sikerünk ez.
Eredmények:
III.-IV. összevont (2003–2006)  korcsoport leány csapat: 
1. Fabriczius József Általános Iskola (Erős Bianka, Balogh Enikő,
Szappanos Éva) 

I.-II. összevont (2007-2010) korcsoport fiú csapat: 
1. Kálvin Téri Református Általános Iskola (Szaszák Csongor, Szirtesi
Soma, Ozsváth-Sarok Ákos) 

III.-IV. összevont (2003-2006)  korcsoport fiú csapat: 
3. Kálvin Téri Református Általános Iskola (Szaszák Ábel, Varga
Vince, Varga Gergő). 
I.-II. összevont (2007-2010) korcsoport fiú egyéni: 
1. Szaszák Csongor (Kálvin Téri Református Általános iskola). 
Igazoltak: 
III.-IV. összevont (2003-2006) korcsoport leány egyéni: 
2. Letanóczki Dalma (Fabriczius József Általános Iskola)  
V.-VI. összevont (1998-2002) korcsoport fiú egyéni: 
3. Cserey Bálint (Veresegyházi Katolikus Gimnázium). 

LETANÓCZKI ISTVÁN

December 14-én rendeztük az alsós évfolyamokban Fabriczius József
Általános Iskola Kölyökatlétika Bajnokságát, melyen részt vettek a Kálvin
Téri Református Iskola csapatai is!
A Mézesvölgyi épület tornatermében, elsőtől a negyedik évfolyamig,
több mint 220 gyermek részvételével, (minden osztályból 6 fő alkotott
egy csapatot) jó hangulatú, izgalmas és nagyon szoros küzdelmekre
került sor gátfutásban, helyből távolugrásban, zsámolyszökdelésben, és
medicinlabda-dobásban. Az első három helyezett csapat éremdíjazás-
ban részesült!
Eredmények:

ARANYÉRMES EZÜSTÉRMES BRONZÉRMES
1 évfolyam 1/G  1/A 1/E osztály
2. évfolyam 2/A (Református) 2/E  2/F osztály
3. évfolyam 3/F  3/A  3/E osztály
4.évfolyam 4/B (Református) 4/F 4/A osztály(Református)

DECEMBER 2. GÖDÖLLŐ  
ÉSZAK-MAGYARORSZÁGI RÉGIÓ SPORT XXI. TEREMVERSENY
Több mint 50 fővel vettünk részt a versenyen. Az U11-es korosztályban
(2007-2008-ban születettek) 5 csa -
pattal, az U13-as korosztályban
(2005- 2006-ban születettek) 2 csa -
pattal.
Az U11-es csapataink harmadik, ö -
tö dik, hetedik és nyolcadik helyen
végeztek, 14 csapat közül.
Az U13-as csapatink pedig második
és nyolcadik helyen 12 csapat közül.
Összesítésben: Az U13-es csapatunk
31 csapat között a 3., míg az U11-es
csapatunk 32 csapat közül a 7. he -
lyen végzett!!! 

SZALMA RÓBERT

U11-es csapat U13-as csapat
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JUDO

December 3.
FELNŐTT III. OSZTÁLYÚ ORSZÁGOS BAJNOKSÁG

BUDAPEST. UTE
A Veresi Küzdősport Egyesületet négy judoka képviselte a viadalon.
Hatalmas mezőny gyűlt össze az UTE judo termében. Versenyzőink
remekül megállták a helyüket. 
Az ifi korú Zoltán Dávid káprázatos judoval a dobogó harmadik
fokáig menetelt, Szerdahelyi Soma csak egy hajszállal maradt le az
éremről, az ötödik helyen végzett.
Gaál Bendegúz a hetedik lett, míg a másik ifi korú judokánknak,
Almási Sebestyén Leventének nem sikerült a pontszerzés.

December 8. • BOR BARNA VOLT A VENDÉG!
Barna háromszoros olimpikon, eb, vb ezüstérmes, ötszörös VK
győztes, a legutóbbi, Budapesten megrendezett judo világbajnokság
ötödik helyezettje. Fantasztikus versenyző, aki ellátogatott hozzánk,
hogy két edzést is vezessen judokáinknak. A szőnyegen szinte moz-
dulni is alig lehetett, olyan sokan jöttek el, hogy megismerhessék a
paksi óriást. Barni szuper volt. Türelmesen magyarázott kicsiknek,
nagyoknak egyaránt. Végül még küzdeni is beállt. Nagy élmény volt
mindenkinek a vele való közös munka 

December 9. • „OVISOK CSATÁJA” LEDÉNYI JUDO ISKOLA
Kilenc ifjú, első versenyén résztvevő veresi judoka várta a rajtot. Bát -
rak voltak, hogy eljöttek, hogy megmérettessék magukat, és átesse -

nek a tűzkeresztségen, megmutassák versenykörülmények között is
mennyire ügyesek. Versenyzőink remekül megállták helyüket a
mezőnyben. Bátran, harcosan, de mégis nagyon sportszerűen ver se -
nyeztek, az eredmény sem maradt el. Öt arany, három ezüst és egy
bronzéremmel zártuk a napot. És akik az érmeket szállították:
Aranyérmeseink: Császár Dóri, Vígh Zorán, Szégner Berci, Vorel
Csaba, Szász Vince. Második helyen végzett: Bosznai Ákos, Papp
Ferenc és Sziklai Tamás. Bronzérmes: Budai Bodó Kristóf.

December 10.
SOPRON, I. FELNŐTT FÉRFI OPEN ORSZÁGOS BAJNOKSÁG

Kerstner Róbert volt a Veresi Küzdősport Egyesület indulója a ran-
gos versenyen. Hat mérkőzést vívott, végül a dobogó harmadik fokára
állhatott, bronzéremmel zárta a csatát. A soproni kollégák remek vi-
adalt hoztak tető alá.

December 17. • CSEPPKŐ KUPA BUDAPEST
Gyermekeink, mint ahogy már megszokhattuk, oroszlánként küzdöt-
tek. Aranyéremnek örülhetett Nygaard Emese, második helyen
végzett Szégner Bertalan, aki harcosságáért különdíjat vehetett át,
bronzérmes nyert Tellinger Maxim.

December 20.
Vilcsek Péter kétszeres Eb-győztes látogatott el hozzánk, hogy egy jó
földharc edzést tartson nekünk. 

AIKIDO

ISMÉT DÍJJAL TÉRT HAZA A VERESI CSAPAT

December 16-án Makón tartották a Nemzeti Aikido Szövetség Ma -
gyarország (NASZM) évzáró rendezvényét. Az eseményt egy aikido
edzés nyitotta meg, melyet közel 100 aikidoka részvételével sensei
Molnár János (Magyarországi Yamada szervezet technikai vezetője) és
sensei Márton Imre (MASZM technikai igazgatója) 5. danos mesterek
tartottak. Egyesületünk (KIME) 21 fővel képviselte Veresegyházat. 
Ezután aikido és battodo vizsgák, végül pedig díjátadó és bankett
következett. A 4. és 5. danos mesterekből álló bizottságok előtt klu -
bunk 7 tagja is sikeres kyu vizsgát tett: Müncz Gábor Áron 2, Nagy
Bálint, Jakab Gábor és Bozor Ákos 3, Varga Máté, Áron Gergő 5,
Gergely Enikő 6. kyu, míg Meuser Henriett a Japánból (Aikikai
Hombu Dojo) érkezett 1. danos diplomáját vehette át. Professzor
Borhy Lászlót, az ELTE rektorát és dr. Bezerédi Ákost az „Év Aiki-
dosa” címmel tüntették ki, míg Kozma Róbert az aikidoban és aiki-
doért végzett munkájáért kapott kitüntetést. Végül pedig, dojonk

legnagyobb örömére, Nagy Bálint a „legtechnikásabb vizsgázó”-nak
járó kupát vehette át.
December 21-én Veresegyházon folytatódtak az övvizsgák, ahol
egyesületünk további 28 tagja kapta meg következő fokozatát, míg
Ibri Ilyas, Szij Richárd, Gergely Enikő és Kallós Bence az idei évben
és a vizsgán nyújtott teljesítményükért díjazásban részesültek!

PINTÉRNÉ GAZDAG ANETT • 70 388 8716
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KEMPO KARATE

EURÓPA ÉLMEZŐNYÉBEN AZ SVSE KEMPO CLUB!

5 ARANY, 6 EZÜST ÉS 9 BRONZ AZ EB-RŐL

Rendkívül kemény, küzdelmekkel tarkított hétvégét tudhat maga
mögött az egyesületünk hét versenyzője, akik hosszú ideje ké -
szültek erre a megmérettetésre. Az első alkalommal megren-
dezett UWSKF European Open Kempo Championship (Kempo
Európa-bajnokság) helyszíne Magyarország volt. A nagyszabású
rendez vé nyen 9 ország 69 egyesület 618 versenyzője, több mint
2000 versenyszámban adott le nevezést. Az angol, cseh, francia,
magyar, libanoni, portugál, román, szlovák, ukrán verseny zők -
kel tarkított mezőnyben három versenyző is Európa-bajnoki cí -
met szerzett!

Egyéni eredmények:
Flórián Ilona: rumble sparring I. fegyveres kata II. knock down
II. point fighting II.
Gyökeri Ágoston: submission II.
Gyökeri János: fegyveres kata I. submission IV. rumble sparring
III.
Gyökeri Noémi: kata III. fegyveres kata III. submission I. No gi
III. knock down III.
Keszei Mátyás: kata IV. fegyveres kata III. self defense III. sub-
mission IV.
Schmidt Szabolcs: rumble sparring I. point fighting III. submis-
sion III.
Seres Dávid: kata II. rumble sparring I. submission II.

Az országok közötti versenyt Magyarország nyerte, melyhez nagy
örömünkre egyesületünk is nagymértékben hozzájárult. Re mé -
nye ink szerint jövőre hasonló szép eredményeket érhetünk el a
Portugáliában megrendezendő világbajnokságon, amennyiben a 
rész  vételi költségeket elő tudjuk erre teremteni. Sosem késő elkez-
deni, így sok szeretettel várunk mindenkit, aki szeretne megis-
merkedni az általunk nagy becsben tartott önvédelmi  stí lu  -
sunkkal. 

VERÓK PÉTER

TÉLI KARATE TÁBOR

A VERESI KARATE SPORTEGYESÜLET kezdő illetve középhaladó
tanítványai 2017. december 15-17. között edzőtáborban vettek részt a
BKSZC Kozma Lajos faipari szakgimnáziumban. Mind a három nap
más-más mester tartott edzéseket.

A táborban összesen közel 90 karatéka volt jelen Budapestről, Rá -
kosmentéről és Veresegyházról. A tábor övvizsgával fejeződött be,
amely után mindenki sikeresen tovább lépett a következő övfokozati
szintre.
Január 6-án WKF karate bírói vizsgát rendeztek ugyan ezen a helyszí-
nen. Tanítványunk, Ritter Csaba képviselte egyesületünk bírói csapatát.
Január utolsó két hétvégéjén a Shitokai Hungary versenyzői, majd a
magasabb fokozatú, illetve a mester fokozatú tanítványai edző tá -
boroznak, ugyan csak a Kozma Lajos Faipari Szakgimnáziumban. 

SZALAY ZSOLT

REINIKU KYOKUSHIN KARATE

A téli nemzetközi edzőtábor végén sikeres övvizsgát tett: Gonda
Máté, Győrffy Dávid, Kis Nella, Hornyák Péter, Hoksza Bálint,
Hornyák Hanna. Gratulálunk nekik!                               HORVÁTH ÁGNES
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Telefon: 30 437 7582
Nyitva: kedd–péntek: 9–16 • szo.: 9–12
http://katona-sandor.varga-gomba.hu/

VARGA GYÓGYGOMBA
S Z A K Ü Z L E T

szakképzett tanácsadókkal várja az érdeklődőket

Veresegyház, Kálvin tér 6. szám alatt
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GYERMEKGONDOZÓ
ÉS KISGYERMEKNEVELŐ

ÁLLÁSLEHETŐSÉG
Veresegyházon az Árnyas bölcsőde,

munkafelvételt hirdet
GYERMEKGONDOZÓI/KISGYERMEK NEVELŐI

munkakörben 8 órás munkaidőben.
A MUNKAVÉGZÉS FELTÉTELE:

• az 29/2003. (V. 20.) ESzCsM rendelet alapján elvégzett tanfolyam vagy ennek
hiányában a következő képesítések egyike: 

• csecsemő- és kisgyermeknevelő (BA), 
• bölcsődei szakgondozó (OKJ), 
• csecsemő- és kisgyermekgondozó (OKJ), 
• csecsemő- és kisgyermeknevelő-gondozó (OKJ), 
• csecsemő- és gyermeknevelő-gondozó (OKJ), kisgyermekgondozó, -nevelő (OKJ) 
• csecsemő- és kisgyermeknevelő asszisztens (FOKSZ), 
• csecsemő- és gyermekgondozó (OKJ); 
vagy ezen képesítések valamelyikével rendelkező: 
• védőnő, pedagógus, felsőfokú szociális alapvégzettségű személy vagy gyógy pe -

da gógiai asszisztens (OKJ) végzettség,
• valamint legalább egy év tapasztalat ezen a munkaterületen

ELVÁRÁSOK:
gyermekszerető, megbízható, önállóan dolgozni tudó, rugalmas,

pozitív és felelősségteljes hozzáállás.

A pályázatokat az info@arnyasnet.hu e-mail címre várjuk.
A pályázati kiírással kapcsolatban további információt
Kvakáné Balyi Barbara alapítványvezető nyújt.

Telefon: 06 20 9323 756
www.arnyasnet.hu

KOBALT INGATLAN
2112 Versegyház, Fő út 30.

Telefon: +36 70 631 2699 • e-mail: info@kobalt.hu
www.kobalt.hu

ÁLLÁSKERESŐK
FIGYELEM!!!

A 17 éve működő
Kobalt Ingatlan veresegyházi irodájába
keresünk fix és  jutalékos rendszerben,

3 fő- és másodállású kollégát
INGATLANKÖZVETÍTŐI MUNKÁRA.

Biztos háttér, szép környezet, teljesítményarányos jövedelem.
Biztosítási és üzletkötői gyakorlattal rendelkezők előnyben.
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Hívja szakszervizünket!
06 30 522 1258 

Mosógépek, mosogatógépek,
mikrók, elektromos tűzhelyek,

hűtőszekrények, fagyasztóládák
javításával foglalkozunk!                   

A meghibásodás jellegétől függően
helyszínen,

vagy szakműhelyünkben
végezzük el a javításokat.

Teljes megoldást biztosítunk,
a gépek szállítását

is megoldjuk.
Kedvező árakkal,

kiszállási díj nélkül dolgozunk
az elvégzett munkára

garanciát adunk!

Hibafelvétel: 06 30 522 1258

VERESEGYHÁZ SZADAI ÚT 17/B
(Citroen Szalonnal pont szemben, világoszöld homlokzat alatt)

Telefon: 06 20 444 0020 • 06 20 429 1235
Nyitva tartás: hétfő–péntek  7–17 • szombat  7–13

Boneker MBNK Kft.

KERÍTÉS–FESTÉK
CENTRUM

...FOLYTATÓDNAK AZ  AKCIÓINK!...
GIPSZKARTON 1,2 m×1,2 m 1199 Ft
Impregnált gipszkarton 1999 Ft
UD (3 méter) 490 Ft/db
Fehér beltéri falfesték 3 liter 999 Ft
Fehér beltéri falfesték 10 liter 2990 Ft
Színes beltéri FALFESTÉK 2,5 liter 3990 Ft
Fagyálló csemperagasztó 980 Ft
Felixbilis csemperagasztó 1740 Ft
Purhab 750 ml 1100 Ft
Csirkeháló 1 m horganyzott 280 Ft/fm-től

GIPSZKARTON, PROFIL, RIGIPS, SZILOPLAST, AKRIL, GV LEMEZ
ÜVEG-, KŐZET-, ÁSVÁNYGYAPOT, DRÉNCSŐ, DRÉNLEMEZ,

ESZTRICHBETON, FALAZÓ-VAKOLÓHABARCS, CSEMPERAGASZTÓ
HOMLOKZATI HŐSZIGETELŐ RENDSZER

SZÍNKEVERÉS: vakolat, festék, lábazati anyag

FESTŐ-, KŐMŰVES SZERSZÁMOK, FA ÉS FÉM LÉTRÁK
NÁDSZÖVET, ÁGYÁSSZEGÉLY, LAMELLA KERÍTÉS,

ÁTLÁTÁSGÁTLÓ, GEOTEXTÍLIA, VAKONDHÁLÓ, KERÍTÉSEK
RUGALMAS, GYORS, AKÁR INGYENES KISZÁLLÍTÁS!

A DÉDI VENDÉGHÁZA
ÉTTEREM

FELVÉTELT HIRDET
a következő munkakörökben:

• TAKARÍTÓ
• KONYHAI KISEGÍTŐ
• SZAKÁCS • PULTOS

• FELSZOLGÁLÓ
KIEMELT BÉREZÉS, BEJELENTETT

MUNKAKÖR, HOSSZÚ TÁVÚ LEHETŐSÉG!
Jelentkezni lehet az alábbi elérhetőségeken:

E-mail: info@dedivendeghaza.hu
Telefon: 06 30 899 6616

2112 Veresegyház, Fő út 82.





Fotó: Nagy György (Facebook: Veresegyház város hivatalos oldala)

Fotó: Lethenyei László

A betlehemi láng érkezése adventkor

Petanque pálya az ivacsi állomás melletti Nádasliget pihenőparkban

Fotók: Fári Fanni Fotó: Veréb József

Fotó: Veréb József

Fentről...

Enyhe, de időnként azért csípős volt eddig a tél

Élet a jégen

A Veresi Filmklubban Makk Károly: Egy hét Pesten és Budán
című filmjében Törőcsik Marit és Darvas Ivánt láthattuk

Decemberben történt

Fotó: Veréb József


