
Forradalmi forgatag címmel rendezett hangulatos családi programot március 17-én a Veresegyház
Katonai Hagyományőrző Egyesület. A rendezvényen az érdeklődők fel is próbálhatták a régi korok
katonai ruházatának kellékeit.                                                                            (Fotó: Ruzsovics Dorina)
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Ajánló

április 18. 18.00 óra
Bödőcs Tibor önálló estje 

Váci Mihály Művelődési Ház 
•

április 20. 18.00 óra
Versmondó est

Kölcsey Ferenc Városi Könyvtár
•

április 21. 17.00–23.00
Remény nyugdíjas klub táncest 

Szabadidős és Gazdasági Innovációs Centrum 
•

április 22. 8.00 órától
Föld Napja

•
április 22.

III. VERESEGYHÁZI VÁROS-DUATLON
Egyetemi és Főiskolai OB. és utánpótlás
ranglista verseny, kiemelt amatőr kupa 

•
április 27. 18.00

Orosz Klaudia, Jászai Mari-díjas tervező,
bábművész kiállítása 

Udvarház Galéria 
•

április 27. 14.00 óra és  április 28. 17.00 óra
Fiatal Forrás – Enyém a vár című előadása 

Váci Mihály Művelődési Ház
•

április 29.
MOZI

10.00 Bűbáj herceg és a nagy varázslat
12.00 Sherlock Gnomes 3D

14.00 Ready Player One

16.30 Bosszúállók: Végtelen háború
19.00 Vándorszínészek

21.00 Valami Amerika 3.
Váci Mihály Művelődési Ház

•
május 1. 10.00 óra

Majális a fenyveserdőben
•

május 5.
10 éves a Meseliget Bölcsőde

•
május 5. 19.00 óra

A LOGO Színtársulat bemutatja:
Carlo Goldoni: Chioggiai csetepaté c. komédiáját

Váci Mihály Művelődési Ház
•

május 12.  9.00 órától
IV. Veterán Haszonjármű Találkozó

Medveotthon mellett
•

május 12. 17.00 órától
Remény nyugdíjas klub táncest 

Szabadidős és Gazdasági Innovációs Centrum
•

május 19-20.
Múzeumi busz-túra – Esterházy túra 

•
május 26.

Éneklő Ifjúság Pest megyei Kórusverseny
Mézesvölgyi Iskola

•
május 26.

Jótékonysági nap a Dédi Vendégháza Étteremben
•

május 27. 19.00 óra
Hősök Napja

Világháborús emlékművek, Fő út

Eseménynaptár 2018. április 20. (péntek) 19.00 óra
Játék a kastélyban (bérletszünet)

•
2018. április 22. (vasárnap) 19.00 óra
Edith és Marlene (Sejtes Vendel-bérlet)

•
2018. április 24. (kedd) 19.00 óra

Hazatérés (Kortárs bérlet)
•

FŐ ÚTI JEGYIRODA:
Innovációs Központ „B” recepció

Veresegyház, Fő út 45. • Tel.: +36 70 3717 838
LIGETEK JEGYIRODA:

Erkel Üzletház – Veresegyház, Budapesti u. 1/B 
Tel.: +36 70 907 2229

www.veres1szinhaz.hu
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KÖZMEGHALLGATÁS 2018.
Március 23-án a Művelődési Házban tartotta szokásos éves közmeghallgatását Veresegyház
Város Önkormányzatának Képviselő-testülete. A testület beszámolójára szép számú, száznál
is több érdeklődő volt kíváncsi.

A hagyományoknak megfelelően az idei köz -
meghallgatás is Pásztor Béla polgármester
beszámolójával vette kezdetét, amely a város
2017. évi ered mé nyeiről, eseményeiről és idei
terveiről tájékoztatta a megjelenteket. Megtud -
hattuk, hogy Veresegyház lakossága 20400 fő,
amiből 18690 lakos állandóra bejelentett, 36-37
év az átlagéletkor és a lakosság negyede 18 év
alatti. A testület munkájáról szólva kiemelte,
hogy 2017-ben 33 ülést tartot tak és 31 rendelet
mellett 217 határozattal irányították a város é -
letét. 1,4 milliárd forint értékű beruházás való-
sult meg az elmúlt évben, 3,1 milliárd jelenleg a
város hitelállománya, miközben 900 millió fo -
rintnyi kész pénz található az önkormányzati
számlán. Ve res egyházon 2200 vállalkozás mű -
ködik, a nagyobb üzemek mellett maga az ön -
kormányzat is 515 főt fog lal koztat, munkanél -
küliség gyakorlatilag nincs. 

Polgármester úr kiemelte, hogy Veresegyház
élete sokszínű, 45 civil egyesület mellett, 52
sport   egyesület működik, a kulturális élet fő
szer vező ereje a Művelődési Ház, a Veres 1 Szín-
ház, a Sportkör, a civil és sport csoportok veze -
tői, a példásan együttműködő egyházak és a
magánszemélyek, mely tevékenységért min-
denkit kö szönet illet.

A 2017-es fejlesztések közül kiemelkedett az
EGYMI iskola új épületének átadása, a Katolikus
Gimnázium elindulása, az evangélikus temp -
lom meg újulása, a Városi Múzeum létrehozása,
az ivacsi parkoló építés és az út épí tések. Ez
utóbbiak közül rendkívüli fontosságú volt az
Árpád út és a Patak utca megépítése, továbbá a
csa padékvíz elvezetés a Patak utca és a Tinódi
utca térségében.

Ami a 2018-as terveket illeti, Pásztor Béla leg -
jelentősebbnek tartja a Kato likus Gimnázium é -
pí  tését, a volt öntöde csarnok kosárlabda csar  -
nok ká alakítását, a katolikus temető keríté sének
megújítását, az Álomhegyi-tó további fej lesz -
tését, a még nem megfelelő utak rendbetételét
(Mo   gyo  ródi út, Találkozók útja) és a legszük-
ségesebb beruházások elkezdését, elő ké szí té -
sét. Ez utóbbi kategóriába tartozik mindenek -
előtt a fürdő, amihez egyúttal a lakosság anyagi
segítségét is kéri a városvezetés (évi 30 ezer fo -
rintos háztartásonkénti hozzájárulással) és az
elkerülő út, amelyhez pedig elsősorban állami
segítségnyújtásra számít. Beszéde végén Pász-
tor Béla hangsúlyozta, hogy mindenki segítsé -
gét újfent köszöni, ideértve az állami és egyházi
vezetőket is, akikkel folyamatosan tárgyal az
önkormányzat, például olyan ügyekben is, mint

a vasútállomás környékének rendbetétele.
Ahogy fogalmazott: „bátraké a szerencse”, hi -
szen szükség lesz néhány éven belül új könyv -
tárra, alternatív iskolai központra, színházra is.

Pásztor Béla beszámolója után a lakossági
kérdések következtek, melyek túlnyomó több-
sége a közlekedési helyzet javítására vonatko-
zott. A több tucatnyi hozzászólásban a köz -
lekedési helyzet megoldásában többen kérték a
forgalomlassító intézkedéseket konkrét utcákra
lebontva és hangsúlyozták az elkerülő út fon -
tosságát, tekintve a város megnövekedett lakos -
ságszámából és gépjármű számából adódó
for galomnövekedésre is. 

Ez utóbbihoz kapcsolódott Nagy Attila hoz-
zá szólása is a Ligetekből, aki kifogásolta a to -
vábbi parcellázásokat, amelyhez csatlakozva
Dr. Marik György képviselő egyetértését fejezte
ki a hozzászólóval, különvéleményét hangsú -
lyozva a város lakosságszám-növekedésével
szem  ben. Pásztor Béla polgármester úr viszont
megnyugtatta az érdeklődőt, bemutatva, hogy
az új beépítések nem fogják befolyásolni a ko-
rábbi lakóövezetek zsúfoltságát, ugyanakkor a
szükséges fejlődés mellett téve hitet úgy fogal-
mazott, hogy „a várost zsákba dugni nem le -
het!” Egyet értés született, hogy ez ügyben és az
elkerülő út tal kapcsolatban is további fórumok
szüksé gesek a lakosság tájékoztatására a jövő -
ben.

Szintén a közlekedéshez kapcsolódó kérdé -
sek hangzottak el a vasút korszerűsítésével és a
vasútállomás környékének rendezésével kap -
csolatban. Itt, mint megtudtuk, magas szinten
zajlanak az egyeztetések a MÁV illetékeseivel. 

További témák voltak még a Medveotthon
belépőjének tematikus bontása (Medveotthon,
kalandpark részre), a helyi buszforgalom javítá -
sára, és a közvilágításra vonatkozóan, melyet
több helyen halványnak találtak a lakosok. Ez
utóbbi problémára sok helyen megoldás lesz a
világítótestek, oszlopok áthelyezése, de minden
esetben kivizsgálja az önkormányzat a pana -
szok jogosságát.

Végezetül több kérdés is a Budapesti úti CBA-t
felváltó Lidl üzletre vonatkozott (nyitás idő -
pontja, árukínálat). Ez ügyben is a lakossági
áru ellátás zavartalanságának figyelését és a hi -
bák jelzését vállalja az önkormányzat, miköz -
ben hangsúlyozottan nem kíván a piaci szerep -
lők ügyeibe beleavatkozni. Maximum békítő,
közvetítő szereplőként, ahogy egy másik lakos -
sági hozzászólásra, (mely egy építési vállalkozó
ügyeit kifogásolta) is reagált polgármester úr. 

A közmeghallgatás végén Pásztor Béla meg -
köszönte mindenki aktív segítségét és továbbra
is arra biztatta a város lakosságát, hogy jelezzék
a problémákat, hiszen „az önkormányzat a visz -
szajelzések segítségével tudja a jövőben is leg -
jobb képességei és lehetőségei szerint ellátni a
feladatát”.                                          KOVÁCS PÉTER

A hónap híre

Fotók: Veréb József
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Önkormányzat

39/2018.(III.1.) Kt. határozat:
1. A Képviselő-testület hozzájárul, hogy az MNV Zrt. által

kiírt elektronikus árverési eljáráson Jánosi Zoltán meg -
hatalmazott által Önkormányzatunk részt vegyen, és a
Veresegyház belterület, 486 hrsz.-ú, kivett lakóház, udvar
megnevezésű, 541 m2 alapterületű ingatlan tulajdonjogát
– minél kedvezőbb áron – megszerezze a Magyar Ál-
lamtól, mint jelenlegi tulajdonostól. Az ingat lanvásárlás
vételárának kifizetése a 2018. évi költségvetés tarta lék -
kerete terhére történik meg.

2. A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert Já no -
si Zoltán meghatalmazásának aláírására, hogy a fenti in-
gatlannal kapcsolatban kiírt elektronikus árverési el  já  rás -
ban Önkormányzatunk érdekében eljárjon.

40/2018.(III.13.) Kt. határozat:
A Képviselő-testület elfogadja a Veres1 Színház 2017. évi szak-
 mai beszámolóját.

41/2018.(III.13.) Kt. határozat:
A Képviselő-testület elfogadja Szalontai Boldizsár meg vá lasz -
tását az Ügyrendi, Jogi és Közbiztonsági Bizottság tagjának.

42/2018.(III.13.) Kt. határozat:
1. A Képviselő-testület felhívást tesz közzé a Veresegyházi

Medveotthon látogatószámát növelő, csoportos gyer-
mek  szállítást végző vállalkozások részére.

2. A képviselő-testület felhatalmazza a GAMESZ vezetőjét
a felhívásnak megfelelő partnerrel történő együtt mű kö -
dési megállapodás megkötésére és aláírására.

43/2018.(III.13.) Kt. határozat:
1. A Képviselő-testület elfogadja és jóváhagyja a PHARMA-

FLEX Kereskedelmi, Szolgáltató és Ipari Korlátolt Felelős -
sé gű Társasággal (székhely: 2112 Veresegyház, Ponty
utca 32.) 2017. év január hónap 28. napján kötött bérleti
szerződés kiegészítését és felhatalmazza a polgármestert
a kiegészítéssel egységes szerkezetbe foglalt bérleti szer -
ződés aláírására.

2. A bérleti szerződés kiegészítése a Képviselő-testület ha -
tározatának elfogadása napjától hatályos.

44/2018.(III.13.) Kt. határozat:
A Képviselő-testület hozzájárul ahhoz, hogy néhai Garazsi
Péterné 19 280 Ft, néhai Makai Sándorné 50 400 Ft, néhai
Virág Imre 12 296 Ft, Felcsuti László 1872 Ft és Burkus Jó -
zsef 18 000 Ft összegű térítési díj hátralékát, összesen 101 848
Ft összeget Veresegyház Város Önkormányzata 2018. évi
költségvetésének terhére átvállalja és azt az ESÉLY Szociális
Alapellátási Központ számlájára átutalja.

45/2018.(III.13.) Kt. határozat:
A Képviselő-testület elfogadja Róth György és Rácz Tibor té -
rí tési díj hátralékának részletekben történő törlesztésére vo -
natkozó nyilatkozatát és engedélyezi az összeg havi rész le -
tekben történő megfizetését.

46/2018.(III.13.) Kt. határozat:
A Képviselő-testület hozzájárul ahhoz, hogy Kopp Ferenc –
az Idősek Otthona egykori lakója – után fennmaradó 95 000
Ft összegű térítési díj hátralékát Veresegyház Város Önkor-
mányzata 2018. évi költségvetésének terhére átvállalja és azt
a Veresegyház Városi Idősek Otthona számlájára átutalja.

47/2018.(III.13.) Kt. határozat:
Veresegyház Város Önkormányzata a Dunakeszi Tan ke rü le -
ti Központtal 2017. szeptember 1. napjára visszaható ha tály -
lyal vagyonkezelési szerződést köt a nemzeti köznevelésről
szóló 2011. évi CXC. törvény 74.§-ban foglaltak alapján arról,
hogy a Veresegyházi Egységes Gyógypedagógiai Módszer-
tani Intézmény épülete és ingóságai a Dunakeszi Tan ke -
rületi Központhoz kerülnek ingyenes vagyonkezelésbe, az
ingatlant illetően itt meghatározott – a Dunakeszi Tan ke -
rületi Központot megillető – 1/1 vagyonkezelési jog földhi-
vatali bejegyzésével:
Ingatlan címe: 2112 Veresegyház, Újiskola u. 15., Helyrajzi
száma: 26

48/2018.(III.13.) Kt. határozat:
1. Veresegyház Város Önkormányzata feltétlen és vissza-

von  hatatlan hozzájárulását adja ahhoz, hogy a Duna ke -
szi Tankerületi Központ vagyonkezelésébe kerülő in  -
gatlan vonatkozásában a Dunakeszi Tankerületi Központ
vagyonkezelői joga a földhivatali ingatlan-nyilvántartás -

ba az alábbi arányban bejegyzésre kerüljön: Veresegy-
ház belterület 26 hrsz-ú ingatlanon (2112 Veresegyház,
Újiskola u. 15.) 1/1 hányadban

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

49/2018.(III.13.) Kt. határozat:
1. A Képviselő-testület a Gödöllői Tormay Károly Egész ség -

ügyi Központ Tüdőgondozó Intézetének elhelyezésével
és röntgen gépparkjának felújításával egyetért.

2. A Képviselő-testület a lakosságarányos 1000 Ft/fő finan-
 szí rozást – amennyiben a fejlesztés más forrásból nem
biz tosított – támogatja.

3. A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy a
támogatás kifizetése a 2018. évi költségvetés Egyéb felhal-
mozási célú támogatások államháztartáson kívülre (járó-
beteg gyógyító szakellátása cofog) terhére meg tör ténjen.

50/2018.(III.13.) Kt. határozat
1. A Képviselő-testülete az Önkormányzat tulajdonában

álló beépítetlen ingatlanok  
árát 2018. évre az alábbiakban állapítja meg:
a) lakóterületek és a lakosságot közvetlenül szolgáló
kisebb üzleti, kereskedelmi célra értékesített területek
e se tében: Veresegyház belterületén egy összegű illetve
halasztott fizetés esetén: 12 000 Ft/m2 + 27% Áfa
b) kereskedelmi, ipari és idegenforgalmi területek ese -
tében: minimum 5000 Ft/m2 + 27% Áfa
Értékesítési területek: Kisrét utcai iparterület, Lévai utcai
iparterület, Szadai út–Sport utca–Dózsa György utca –
Hajó utca által bezárt iparterület, egyéb ipari és gazdasági
tevékenység végzésére alkalmas terület (Gip, Gksz, stb.)
A meghatározott minimum ár alatt indokolt eset ben
(mun kahelyteremtés, városfejlesztési érdek, stb.) a Kép -
viselő-testület egyedi döntése alapján kerülhet sor ipari
ingatlan értékesítésére.

2. A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy:
• esetenként a fenti áraknál magasabb eladási árat alkal -

mazzon;
• az adásvételi szerződéseket és az adásvétellel kapcsolatos

okiratokat aláírja;
• a vételár megfizetésére éven belüli részletfizetést en-

gedélyezzen;
• az Önkormányzat részéről szükséges telekmegosztá-

sokat, határrendezéseket és összevonásokat, valamint
művelési ágváltoztatásokat, belterületbe vonásokat kez -
deményezze, az ezekkel kapcsolatos iratokat aláírja. 

3. A vételár az alábbi (lakossági fogyasztásra korlátozott)
közműfejlesztési hozzájárulásokat tartalmazza: elektro-
mos hálózat, vezetékes ivóvízhálózat, gázhálózat, szenny -
víz-csatorna hálózat, szilárd burkolatú út.

Ezen közművek utcai vezetéket jelentenek, az ingatlan rá -
csatlakoztatása Vevő feladata és költsége.

51/2018.(III.13.) Kt. határozat:
A Képviselő-testület elfogadta a Polgármesteri Hivatal 2017.
évi tevékenységéről készült beszámolót.

52/2018.(III.13.) Kt. határozat:
A Képviselő-testület elfogadta a bizottsági elnökök beszá-
molóját a bizottságok 2017. évben végzett munkájáról.

53/2018.(III.13.) Kt. határozat:
A Képviselő-testület a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi
CXC. törvény 49. § (3) bekezdése alapján a Kéz a Kézben
Óvoda felvételi körzetét Veresegyház város teljes közigaz-
gatási területében határozza meg.

54/2018.(III.13.) Kt. határozat:
A Képviselő-testület a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi
CXC törvény 83. § (4) bekezdésében biztosított jogkörében
a Veresegyházi Egységes Gyógypedagógiai Módszertani In-
tézmény (OM száma: 200121, székhelye: 2112 Veresegyház,
Újiskola utca 15.) átszervezését az alábbiakban támogatja:
Az EGYMI 2017. szeptemberében új épületbe költözött és
ezért a: Veresegyház, Kálvin utca 6., Veresegyház, Köves
utca 12. és Veresegyház, Köves utca 14. címen megszűnik a
feladatellátás.
A Veresegyház, Újiskola utca 17. címen új épület bevonása
a feladatellátásba: az autizmus spektrumzavarral küzdő
sajátos nevelési igényű tanulók számára 

55/2018.(III.13.) Kt. határozat:
A Képviselő-testület a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi
CXC törvény 83. § (4) bekezdésében biztosított jogkörében
a Lisznyay Szabó Gábor Alapfokú Művészeti Iskola (OM:
040053, székhelye: 2112 Veresegyház, Nap utca 14/a.) át-
szervezését az alábbiakban támogatja: Az iskola maximális
tanulólétszámának növelése 380 főről 440 főre.

56/2018.(III.13.) Kt. határozat:
A Képviselő-testület a lejárt határidejű határozatok végre-
hajtásáról szóló beszámolót elfogadta.

57/2018.(III.13.) Kt. határozat:
A Képviselő-testület a választási eljárásról szóló 2013. évi
XXXVI. törvény 24.§ (1) bekezdése alapján a helyi választási
iroda vezetőjének indítványára Veresegyház város szavazat-
számláló bizottságainak tagjai és póttagjai megválasztásáról
dönt az alábbiak szerint:
1. Molnár Lajosné Veresegyház, Bercsényi u. 1.

Izracska Noémi V., Budapesti út 3/e. B. ép.
Török Ádám Péter V., Viczián tanya 1.

2. ifj. Illésfalvi Péterné V., Viczián u. 20.
Zalán György V., Fő út 144.
Pataki Antal V., Salamon u. 9.

3. Fuszenecker Csilla V., Sportföld u. 56/B 
Déri Imréné V., Andrássy u. 12/A
Hibó Józsefné V., Pacsirta u. 51.

4. Szabó Ferencné V., Pacsirta u. 48.
Czene Imre V., Mikes K. u. 1.
Bojszáné Kiss Zsuzsanna V., Pacsirta u. 13.

5. Földesiné Varga Éva V., Eötvös u. 4.
Szilvási Sándor V., Ráday u. 130.
Vozári Miklósné V., Vásárhelyi u. 30.

6. Czermann Lászlóné V., Kölcsey u. 15. 
Pakó Pálma V., Sportföld u. 21/F
Tósaki László Mihály V., Szemere u. 6.

7. Laki Tivadar V., Csibaj u. 52.
Kövi Árpádné V., Ráday u. 71.
Deákfalvi Rita V., Peterdy u. 17.

8. Dr. Ferencz Zoltán József V., Zsellérföldi u. 16.
Törökné Sípos Magdolna V., Kilátó u. 1.
Bíró Imréné V., Pacsirta u. 23.

9. Mondics Krisztina V., Kodály Z. u. 21.
Wirth Beáta V., Erkel F. u. 15/A
Ella Zsófia V., Köves u. 10.

10. Szabó Edit V., Fészekrakó u. 28.
Bányai Zoltán Ferenc V., Fészekrakó köz 2.
Juhász Lászlóné V., Fő út 66/A

11. Molnár Klára V., Ady Endre u. 8.
Dienes Zsigmond V., Salamon u. 14.
Tóbiás Csaba Sándor V., Huba u. 19.

12. Csatári Lajosné V., Tél u. 4.
Virkler Tamásné V., Tavasz u. 13.
ifj. Hlinka József V., Tél u. 1/A

13. Török Gyula Ottó V., Virág u. 3.
Bárczi Krisztina V., Kőhíd u. 11.
Kosik Ágnes V., Szent István tér 2D ép. I/4.

14. Weitz Magdolna V., Béke u. 8.
Pintérné Bálint Judit V., Vasút u. 11.
Gulyás Istvánné V., Tavasz u. 20.

15. Marosné Kuna Zsuzsanna V.,, Templom u. 1/C
Vajda László V., Kisgyöngyös u. 6.
Hegedűs Albertné V., Táncsics u. 34.

16. Ifj. Illésfalvi Péter V., Viczián u. 20.
Rózsai Ferencné V., Kemény Kálmán u. 2.
Elekesné Bellai Klára V., Kemény Kálmán u. 11.

17. Ladjánszkiné Könczöl Margit V., Hajnal u. 3.
Pethes Györgyné V., Rózsa köz 4.
Hrncsjár Józsefné V., Temető u. 1.
Javasolt póttagok
Bagi János V., Szent Imre u. 14.
Bojsza József V., Temető u. 2/B
Nagy Gáborné V., Huba u. 34.
Lengyelné Bata Judit V., Szent Erzsébet krt. 15.
Golyena Gáborné V., Ráday u. 92.
Körtvélyessy Andrásné V., Szabadság u. 21.
Schütz Károlyné V., Tulipán u. 21.
Marsalkó Márta V., Vasút u. 21/A
Hlinka József V., Tél u. 1/A
ifj. Fazekas András V., Huszai u. 7.

58/2018.(III.13.) Kt. határozat:
A Képviselő-testület tudomásul veszi a 2018. év eltelt idősza -
káról szóló ingatlanforgalmazási beszámolót.

VERESEGYHÁZ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK HATÁROZATAI
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Városfejlesztés

ALAPOZÁS A GIMNÁZIUMNÁL
Az ütemtervnek megfelelően az alapozási munkálatokkal meg -
kez dődött a Veresegyházi Katolikus Gimnázium kivitelezése. Az
a la pozás során a Váci Tragor Ignác Múzeum régészei is a hely -
színen tartózkodnak a régészeti felügyeleti előírásoknak meg -
felelően, bár a korábbi alapos feltárás után új leletre nemigen
lehet számítani.

•
JÁRDAÉPÍTÉS A LÉVAI UTCÁBAN

A „kis” GE gyára előtt, a Lévai utcában egy méter széles térköves
járda épült egy 90 méter hosszúságú szakaszon. A GE parkolója
előtti rész rendbetételével az utca közlekedését és a buszra tör -
ténő fel- és leszállást kívánja segíteni az önkormányzat.

•
FELÚJÍTOTT TALÁLKOZÓK ÚTJA

Megkezdődtek az idei évre tervezett újfelújítások, útépítések is.
Ideiglenes úthelyreállítás történt a rendkívül mostoha állapotú
Találkozók útján. Bár a Búcsú térre tervezett fürdőberuházás
miatt az út nyomvonala és a magassága is változni fog a jövőben,
ennek ellenére a jelenlegi út már olyan állapotba került az elmúlt
években, ami a járhatóság érdekében halaszthatatlanná tette az
ideiglenes felújítást. Jelenleg kő aljzatra kapott új aszfaltréteget
a kiszélesített szakasz, így megoldódott a biztonságos összeköt-
tetés az Ady Endre utcával és rendezésre került a Tavi Étterem
előtti térrész is.

•
ÚTÉPÍTÉS A MOGYORÓDI ÚTON

Megújul a Mogyoródi út Könyves Kálmán út és Anonymus utca
közötti része. Ezáltal útszélesítésre, járdaszegély beépítésre és a
„halas” utcák oldalán járdaépítésre is sor kerül. A tervek szerint
a Könyves Kálmán-Mogyoródi kereszteződésnél egy kis körfor-
galom is kialakításra kerül.                                              KOVÁCS PÉTER

BERUHÁZÁSI HÍREK

MEGÚJULT A TALÁLKOZÓK ÚTJA, ELINDULT
A GIMNÁZIUM ÉPÍTÉSE

A tavasz beköszöntével elindultak városunkban a városfejlesztési beruházások is. Az aktuális fejlesztésekről tájékoztatta
a Veresi Krónikát Cserháti Ferenc alpolgármester. (FOTÓK: FÁRI FANNI)

CBA-ból Lidl

Bezárt a Budapesti úton lévő CBA és az átalakítást követően Lidl
üzletként fog kinyitni. A részletekről lapunk Tőzsér Juditot, a Lidl
Magyarország vállalati kommunikációs vezetőjét kereste meg,
akitől megtudtuk, hogy a „vállalat tervei szerint legkésőbb az idei
év ben, az ősz során tervezi megnyitni” az új üzletet.
Az adott áruház közel 1500 m2 nagyságú eladótérrel rendel ke zik,
melyen a gödöllőivel azonos termékkínálattal várja majd vá sár-
lóközönségét. Az épület fennmaradó területére különböző szol-
gáltatásokat és kereskedelmi tevékenységeket végző partnereket
keres jelenleg a Lidl. Más forrásból származó információink sze rint
éppen a bérlő üzletek kialakítása miatti gépészeti át alakítások
teszik szükségessé a viszonylag hosszú átépítési időt. Arra a kér -
désünkre, hogy hány dolgozót fog a cég a veres egyházi üzletben al-
kalmazni, Tőzsér Judit a távoli üzletnyitás miatt nem tudott még
válaszolni, ugyanakkor azt ha tá rozottan cáfolta, hogy más veres-
egyházi boltok megvásárlásáról is tárgyalnának jelenleg.

KOVÁCS PÉTER
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Önkormányzat

Tisztelt Veresegyházi Lakosok!
Kedves Ügyfelünk!

Tisztelettel felhívjuk a figyelmét, hogy Veresegyház településen
2018. április elején változott a szelektív gyűjtés rendje, mivel tár-
 sa ságunk április elsejétől átállt a két műszakos munkarendre. 
2018. március 26-án még a szokásos rend szerint történt a sze -
lektív hulladékok begyűjtése a SZELEKTÍV 1 utcáiban. A követ -
ke ző gyűjtési alkalom 2018. április 9-én volt az egész tele pülé-
sen, ezáltal a SZELEKTÍV 2 gyűjtési rendhez tartozó utcákban
3 hét telt el a szelektív hulladékok begyűjtése között. Ezt kö ve -
tően kéthetente, minden páratlan héten lesz mindkét település-
részen (SZELEKTÍV 1 ÉS 2) a szelektív gyűjtés, azaz április
23-án, május 7-én és így tovább. 
A kommunális, szelektív és zöldhulladék gyűjtési napokat az
alább feltüntetett gyűjtési naptárban tudják figyelemmel követni.

Felhívjuk szíves figyelmét, hogy
2018. június 16-án és június 23-án lesz a LOMTA LANÍTÁS
és ELEKTRONIKAI HULLA DÉKGYŰJTÉS Veresegyházon.

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

facebook.com/www.zoldhid.hu
Együttműködését előre is köszönjük!

ZÖLD HÍD RÉGIÓ NONPROFIT KFT.

NINCSEN HULLADÉK, CSAK ÉRTÉK…

TÁJÉKOZTATÓ A KUTAK VÍZJOGI FENNMARADÁSI,
JEGYZŐI ENGEDÉLYEZÉSI ELJÁRÁSÁRÓL

A 2018. január 1. napjától hatályos jogi szabályozás – a vízgazdálkodásról szóló 1995.
évi LVII. törvény, valamint a vízgazdálkodási hatósági jogkör gyakorlásáról szóló

72/1996. (V. 22.) Korm. rendelet – alapján az építtető/tulajdonos mentesül
a vízgazdálkodási bírság fizetése alól abban az esetben,

ha a 2018. január 1. napját megelőzően engedély nélkül létesített kutakra
legkésőbb 2018. december 31-ig fennmaradási engedélyt kér.

A 2018. január 1. után létesítendő kutakra létesítési, majd üzemeltetési engedélyt kell
kérni.
A települési önkormányzat jegyzőjének engedélye szükséges az olyan kút lé te sí té -
séhez, üzemeltetéséhez, fennmaradásához és megszüntetéséhez, amely a következő felté -
te leket együttesen teljesíti:
• a kormányrendelet szerinti védőterület, valamint karszt- vagy rétegvízkészlet igény-

bevétele, érintése nélkül, és 500 m3/év vízigénybevételt meg nem haladóan kizárólag
talajvízkészlet vagy parti szűrésű vízkészlet felhasználásával üzemel,

• épülettel vagy annak építésére jogosító hatósági határozattal, egyszerű bejelentéssel
rendelkező ingatlanon van, és magánszemélyek részéről a házi ivóvízigény és a ház-
tartási igények kielégítését szolgálja, és

• nem gazdasági célú vízigény.

Minden egyéb vízilétesítmény esetében a Katasztrófavédelmi Igazgatóság dönt az en ge -
délyről.
A talajvízkút jegyzői engedélyezésének feltétele
• a kitermelt víz használata során keletkező szennyvíznek a környezetet nem ve szé lyez -

tető módon való elhelyezése,
• a kormányrendelet szerinti követelmények maradéktalan teljesítése, 
• a fúrt kút fennmaradásának engedélyezése esetén – az illetékes vízügyi hatóságnak

szakértőként történő bevonásával – annak megállapítása, hogy a kút nem veszélyez -
teti a vízkészletek védelméhez fűződő érdekeket.

Amennyiben a fennmaradási engedélykérelemmel érintett talajvízkút vízgazdálkodási,
környezet- vagy természetvédelmi szempontból káros és ez átalakítással sem szün tet -
hető meg, a kérelem elutasítása mellett, az építtetőt a létesítmény megszüntetésére (el-
bon tására) kell kötelezni.
A megszüntetésre irányuló hatósági intézkedés esetén a hatósági előírás teljesítésének
igazolásaként be kell mutatni azokat a terveket, vagy egyéb műszaki dokumentumokat,
amelyekből a jogellenes és káros állapotnak a megszüntetése megállapítható.

A vízjogi fennmaradási engedélykérelemhez az alábbi mellékletek benyújtása szükséges:
• Tulajdonos(ok) hozzájáruló nyilatkozata, amennyiben más az építtető/kérelmező

személye
• Az ingatlan igénybevételére, használatára vonatkozó szerződés, amennyiben az

üzemeltető nem az ingatlantulajdonos
• A közmű üzemeltetőjének hozzájárulása, ha a vízi létesítmény közműveket érint
• A 41/2017. (XII. 29.) BM rendelet 2. számú melléklet II. pontjában részletezett tartal -

mú dokumentáció (kérelem és, (mely a www.veresegyhaz.hu honlapon megtalálha tó,
letölthető) 

• A fennmaradási engedélyezési eljárás illetékmentes

A kérelem benyújtható: Veresegyházi Polgármesteri Hivatal Műszaki Osztályán
2112 Veresegyház, Fő út 35. I. emelet 132 iroda

Ügyintéző: Holósiné Fenyvesi Ildikó • Telefon: 06 28 588 608

FELHÍVÁS – NE ETESSÜK A VADAKAT!
Veresegyház tiszta levegőjét, a környezetünkben elterülő több ezer hektáros erdők, rétek, és nem
utolsó sorban mezőgazdasági kultúrák biztosítják. Mindezek olyan csodákat rej te nek, amelyeket
sokszor észre sem veszünk, legyen az egy virágzó növény, vagy egy nyüzs gő hangyaboly.

Néha a Hegyekben mókust látunk szaladni a diófánkon, esti sétánk alkalmával észre ve szünk
egy-egy nyestet, ahogy a parkoló kocsik alatt bujkál, vagy megpillantjuk az őzeket, amint rügyeket,
friss hajtásokat keresnek a kertünk szomszédságában. Talán a legjobban a gyerekek örülnek az
ilyen látványnak, hiszen közülük egyre kevesebben élik át azt az él ményt, mint amikor a nagyma -
má nál és nagypapánál nyaralhatnak faluhelyen, megfigyelve és megtanulva az állatok viselkedését,
szépségét, természetességét.

Rohanó világunkban szükségünk van ilyen pillanatokra, és bizonyára örömmel meséljük el
barátainknak, szomszédjainknak, hogy a rég nem látott csonttollú madarak csapata a nagy hideg-
ben ismét meglátogatta kertünket vagy, hogy őzeket és szarvasokat nézegethetünk a nappalink
ablakából. Az ilyen élménygazdag pillanatokat szívesen élnénk át újra és újra, de mint mindennek,
ennek is megvannak az írott és íratlan szabályai.

A legtöbben madáretetőket és itatókat tesznek ki a kertjükbe, amelyekre télen a hidegben és
havazás idején van a legnagyobb szükség, mert ilyenkor a madaraknak az állandó test hő mér -
sékletet nehezebb megtartani. A nagy hidegben segítséget jelent tollas baráta ink nak a rendszere-
sen kihelyezett pár darab feltört dió, napraforgó, kisebb szemű kukori ca, vagy egy kis maradék
szalonna, esetleg disznóöléskor a fákra akasztott sertésháj (a va dá szok a vad elejtését követően is
többször hagynak a fák ágain egy kis hájat, ezzel segítve a madarak telelését). Nyáron, nagy szá -
raz ság idején egy kis itató vagy fürdető fogja vonzani a kisebb testű madarakat, a fekete rigókat,
vere beket, gerléket, néha a ritkaságszámba menő meggyvágót vagy sárgarigót.

Megfigyelhetjük azt is, hogy a kutyáknak, macskáknak szánt tápokra a sün, a nyest, a ró ka, de
még a borz is rászokik, és rendszeresen megjelenik az ingyen kosztért. Egyi kük nek sincs ter-
mészetes ellensége, az emberen kívül. Hazánkban a róka állománya is folyamatosan növekszik,
ezért a lakott területek közelében is gyakrabban látható. A rendszeres immunizálásoknak kö -
szönhetően ezek az állatok gyakorlatilag veszettség vírusmentesek – ez utóbbi jó hír például a
kutyatartóknak, de azért nem árt óvatosnak lenni.

Az erdőterületek, fasorok, árkok mellett élők akár minden nap láthatnak őzeket, vaddisznókat,
vagy egyre többször szarvasokat is.

Ezeket a nagytestű emlősöket legtöbbször a lakosok szándékos tevékenysége vonzza a házak
közé, kisebb-nagyobb mennyiségű, a kerítés mellé vagy az út túloldalán található bokros, fás sza-
kaszokra kihelyezett élelemmel: ehető háztartási hulladékkal, ételmaradékokkal, konyhakerti
nyesedékkel vagy éppen szálas szénával, lucernával. Különösen a vaddisznók számára csalogató
lehet továbbá az elhanyagolt kertek beérett és le nem szedett – erjedő – gyümölcse.  Vad és ember
ta lál kozásának a kimenetele, szituációtól és távolságtól függően eltérő lehet. Lehet, hogy gyö nyör -
kö dünk bennük, néha rájuk csodálkozunk, esetleg megrémülünk tőlük – mindegyikre sok példa
van. Komoly károkat inkább csak a vaddisznók okozhatnak, ezért a vadkárelhárításra városunkban
a Polgármesteri Hivatal által megbízott szakember áll rendelkezésre. Szarvasok az utóbbi időben
rendszeresen megjelennek a Hegyek városrészben, az őzek viszont folyamatosan felbukkannak a
város nagyrészén. A nagytestű vadak etetése a vadászatra jogosult feladata és kompetenciája, leg -
többször célzottan próbálják „elhúzni” a vadakat a belterület határától, de ez nem mindig sikerül
maradéktalanul. Ezt a feladatot viszont semmiképpen se vállaljuk fel helyettük, és érdemes tudni,
hogy ezt nem is tehetjük meg, sem a saját területünkön, sem pedig a városi tulajdonú, ill. köz -
területeken sem.

Sajnos minden évben van néhány olyan baleset, amely vad és gépjármű ütközéséről szól. Veres -
egyház belterületén 2017-ben két olyan vadgázolási eset is volt, ahol komoly anyagi kár (és jogi vita
is) kerekedett. Többször tapasztaltuk, hogy vadakat (vaddisznókat) etettek a Határ utca környékén,
vagy a Harmatok városrész szélső utcájában szálas takarmánnyal őzeket, szarvasokat csalogattak
ki az erdőből. A balesetek és veszélyhelyzetek elkerülése érdekében, ezúton is felhívjuk a lakosság
figyelmét, hogy a nagytestű vadak etetése (bármilyen takarmány ilyen célú kihelyezése) Veres-
egyház belterületén rendkívül veszélyes, kérjük, semmilyen formában ne tegyék!  Baleset, illetve
kár okozás esetén, amennyiben bizonyítást nyer, hogy a közelben szakszerűtlen (és nem a vadgaz -
 dálkodó általi szabályos) vadetetés történt, ott a vadak etetője felelősségre vonható, kártérítési
kötelezettség terhe mellett.

Dicséretes, ha bárki szeretne a nagyvadak téli etetéséből részt vállalni.  Ebben az esetben jelezze
szándékát, és a vadászatra jogosulttal egyeztetve kerítünk megoldást a vadak etetésére, ahol akár
fényképezőgéppel, távcsővel figyelhetjük meg a gidáját noszogató sutát vagy a malacait vezető
kocát. A vaddisznó kocák ellési időszaka márciusban elkezdődött, így minden kutyasétáltató fi-
gyelmét felhívjuk arra, hogy az erdőben saját érdekükben NE engedjék el kutyáikat! A balesetek
kockázata ilyenkor rendkívül nagy. Veresegyház közelében az elmúlt hónapban is történt baleset,
amely során az erdei kutyasétáltatás közben, a póráz nélkül elengedett vizsla szerzett 4-5 cm-es
vágást egy vaddisznótól.                                                                               MOLNÁR BALÁZS, GARAI TAMÁS
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Önkormányzat

FELHÍVÁS
Veresegyház Város Önkormányzatának

Művelődési, Ifjúsági, Informatikai 
és Sport Bizottsága

2018-ban is kiírja az alábbi pályázatokat:

NYÁRI TÁBOROK TÁMOGATÁSA
(Benyújtási határidő: 2018. június 1. 12 óra)

•
VERESEGYHÁZON MEGVALÓSULÓ

KULTURÁLIS ÉS SPORT PROGRAMOK
TÁMOGATÁSA

(Benyújtási határidő: folyamatos, legkésőbb november 30.)

A pályázatok benyújtásáról, az elbírálás rendjéről
valamint az űrlapok letöltéséről Veresegyház
hivatalos honlapján (www.veresegyhaz.hu)

vagy a Polgármesteri Hivatalban,
Balogh Ildikó igazgatási ügyintézőnél

(I. emelet 119. szoba)
kapnak részletes tájékoztatást.
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Önkormányzat

KISGYERMEKES CSALÁDOK
FIGYELMÉBE

A Meseliget Városi Önkormányzati Bölcsőde
2018. április 15-ig várja

a jelentkezéseket a 2018/2019. gondozási évre.

Szeretettel várom a kedves szülőket előzetesen
egyeztetett időpontban egy személyes találkozásra.

Elérhetőségeim:
vigh.eleonora@veresegyhaz.hu • 28 588 800

*****
Örömmel tájékoztatom Önöket, hogy népszerű szolgáltatásunk

a JÁTSZÓCSOPORT,
2018. április 16-tól

hétfőtől-péntekig délelőtt 9–12 óra között várja
a 3 év alatti gyermekeket szüleivel

egy tartalmas kikapcsolódásra.
A nagy érdeklődésre való tekintettel bejelentkezés szükséges

8 és 15 óra között a 06 20 532 4514-es telefonszámon,
ahol a háziasszonyaink fogadják hívásukat.

*****
Kedves Szülők! Kérjük, hogy adójuk 1%-ával

támogassák alapítványunkat. 
Meseliget Bölcsőde Alapítvány

Adószám: 18518894-1-13

Tisztelettel: Vigh Eleonóra intézményvezető

KÉZ A KÉZBEN ÓVODA
Veresegyház, Széchenyi tér 2.

ÓVODAI BEIRATKOZÁS
a 2018-2019. nevelési évre

A BEÍRATÁS IDŐPONTJAI:
2018. április 23-án (hétfő) 8–17 óráig
2018. április 24-én (kedd) 8–17 óráig

BEÍRATÁS HELYE:
6.sz. tagóvoda (2112 Veresegyház, Hétvezér u. 6.)

3 éves kortól kötelező az óvodai nevelés:
A Nemzeti Köznevelésről szóló 2011.évi CXC tv. rendelkezése
értelmében a gyermek, abban az évben, amelynek augusztus 31.
napjáig a 3. életévét betölti a nevelési év kezdő napjától, vagyis
szeptember 1-jétől kezdődően, legalább napi 4 órában óvodai
foglalkozáson köteles részt venni. Ez a kötelezettség azon gyer-
mekekre vonatkozik, akik 2015. augusztus 31-ig születtek.
A szülő az óvodai nevelésben történő részvételre, jogszabály
alapján kötelezett gyermekét köteles beíratni az e közleményben
meghatározott időpontban.

AZ ÓVODAI FELVÉTELRŐL:
• A gyermekek óvodai felvétele jelentkezés alapján történik.

A szülő gyermeke óvodai felvételét bármikor kérheti, a gyer-
 mek felvétele a nevelési évben folyamatos. Az óvodai felvé tel -
ről az óvoda vezetője dönt.

• Az óvoda a gyermek hároméves korától a tankötelezettség
kezdetéig nevelő intézmény.

• A Köznevelési Törvény rendelkezése alapján az óvoda felve-
heti azt a gyermeket is, aki a harmadik életévét a fel vé tel től
számított fél éven belül betölti abban az esetben, ha min-
den a településen lakóhellyel, ennek hiányában tar tóz ko -
dá si hellyel rendelkező 3 éves és annál idősebb gyer mek
óvodai felvételi kérelme teljesíthető.

BEIRATKOZÁSHOZ SZÜKSÉGES OKMÁNYOK:
• a gyermek születési anyakönyvi kivonata
• a szülő és a gyermek lakcím igazoló kártyája
• a gyermek TAJ kártyája
• oltási kiskönyv
• nem magyar állampolgárságú szülők/gyermekek tar tóz ko -

dási jogcímét igazoló dokumentumok
• szakértői bizottsági véleménnyel rendelkező gyermek ese té -

ben a szakértői vélemény másolata

A felvételről hozott óvodavezetői döntés ellen a szülő részéről
jog orvoslat kezdeményezhető. Az óvoda döntése ellen a szülő
– a közléstől, ennek hiányában a tudomására jutástól számított 15
napon belül – a gyermek érdekében eljárást indíthat. Ebben az
esetben a fenntartó jár el és hoz másodfokú döntést.
Az óvodába felvett gyermekek csoportba való beosztásáról – a
szülők és az óvodapedagógusok véleményének kikérése mellett
– az óvodavezető jogosult dönteni.

KÖRZETHATÁR:
A Kéz a Kézben Óvoda felvételi körzethatára Veresegyház város
közigazgatási körzete. Ez azt jelenti, hogy a gyermekek ellátására
bármelyik tagintézmény kijelölhető a szabad férőhelyek függ -
vényében.

FELMENTÉS AZ ÓVODÁBA JÁRÁSI KÖTELEZETTSÉG ALÓL:
A 20178-2019. nevelési évre a kötelező óvodába járás alóli felmen -
tés lehetősége továbbra is megmaradt. A felmentéssel kap cso la -
tos döntési hatáskör Veresegyház Város jegyzőjét illeti.
Az eljárás szülői kérelemre indul. A döntéshozó az óvodavezető,
valamint a védőnő egyetértésével – a gyermek jogos érdekét szem
előtt tartva – az 5. életév betöltéséig adhat felmentést a kötelező
óvodai nevelésben való részvétel alól.

NEGYELÁNÉ PÁSZTOR KATALIN ÓVODAVEZETŐ
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Márciusban történt

Fotó: Veréb József

A III. RockEst a Művelődési Házban

Tavaszi fáradtság a medvéknél

Kutyafogat verseny a Medveotthonban

Újabb elismerés: Horváth Lajos Kárpátalja
postatörténetéről írott könyve aranyérmes lett
a finnugor népek oroszországi filatéliai kiállításán

Fotó: Veréb József

Fotó: Veréb József

Fotó: Balla Péter, Facebook: ÉSZKSK-Hungary/
Északi szánhúzó Kutyások Sportklubja

Fotó: Facebook: Medveotthon Veresegyház

Fotó: Kovács Péter

Fotó: Veréb József

Tavaszi hóesés március 17. éjjelén

Március 15-i műsor a Mézesvölgyi Iskolában

Dumaszínház: Kovács András Péter önálló estje
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Ünnepek Fotók: Ruzsovics Dorina

Fotók: Ruzsovics Dorina és Veréb József

A hagyományoknak megfelelően ünnepelte Veresegyház
hölgyeit a városi önkormányzat a Mézesvölgyi Isko lá ban.
A zsú folásig megtelt teremben Pásztor Béla polgármester
kö szön  tő je után a „Népszerű dalla mok, ope rett slágerek”
című műsor szóra koz tatta az ünnepelteket, melyben fellé -
pett Gróf Gréta operett énekes, Ko vács Szilárd táncos-ko -
mikus, Walter Bi anka énekes, Földvári Sándor éne kes és
az Ezerkincs Tánccsoport.
A prog ram végén a férfiak szolgálták ki a nőket, majd a
tánchoz a zenét Petrik József szolgáltatta.

Az ünnepi megemlékezés az 1849-
ben Ve resegyházon eltemetett honvé dek

sírjának megkoszorúzásával vet te kezde-
tét vá rosunkban, majd a Petőfi téren foly-
tatódott. A felemelő műsorban fellépett a
Fabriczius József Általános Iskola 4.a osz -
tálya, a Színskála Stúdió tagjai: Jakab
Pan  na, Huszai Csilla és Nagy Borbála,
továbbá   Veresegyház Város Fúvós zene ka -
ra, és a Veresegyház Katonai Hagyo mány -
őr ző Egyesület. A megemlékezés szónoka,
Cserháti Ferenc alpolgármester ünnepi be -
széde kapcsán javaslatot tett egy köz tér el-
nevezésére Veresegyházon, a forra da lom
vezetőjének, Kossuth Lajosnak em léket ál-
lítandó. A városi program délután az 1848
mé teren megrendezett városi futóverseny -
nyel ért véget.

Fotó: Lethenyei László

Városi nőnap

Március 15.
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Március 15.

TÁMASZPONT MOPKA • Virtuális forradalmi játék

A tavalyi sikerre való tekintettel március 15-
én, a városi megemlékezést követően ismét
interaktív programokkal vártuk a fiatalokat
és az idősebbeket, baráti társaságokat, csalá-
dokat, vagy hirtelen, a helyszínen egymásra
találó játszani vágyókat egyaránt. Nagyon
fon tosnak tartjuk a fiatalok közvetlen meg -
szólítását, és a városi eseményekben való
ak  tívabb közreműködésük támogatását, e -
zért igyekszünk olyan formákat találni, a mik
vonzóak lehetnek számukra. Így a Köz pont If -
júsági Tagozat ötlete alapján, a Köz-Pont Ifjú -
sági Házzal, a Váci Mihály Művelődési Ház -
zal és az Udvarház Galériával együtt mű köd -
ve másfél órás kalandjátékra invitáltunk

minden érdeklődőt, ami egy jól bevált ame -
rikai módszeren alapul, de mi megspé kel tük
egy könnyed sétálással. Kis csapatok ban a
for radalom történetén haladtak végig a csa -
pa tok, aminek keretein belül a játé ko sok kü -
lön böző döntéshelyzeteken és mókás fela -
da tokon keresztül szervezhették meg saját
forradalmukat. Célunk az volt, hogy szóra -
koz tató, könnyed formában emlékezzünk
meg a forradalom főbb eseményeiről, hely -
színeiről és szereplőiről. Az eseményt idén is
a „Pilvax Kávéházban” fejeztük be, ami nek
az Udvarház Galéria adott otthont. Volt tea,
slam poetry, egy kis zenélés és jó társaság.

POZSONYI FANNI IRODAVEZETŐ

VARGA BENCE: KÉT PERC

Érzem, ahogy minden körülöttem
Lassan elég
Nem marad semmi mögöttem
Most már elég
Elég volt látni a sorsodat
Ami a kudarcokra lassan bólogat
Megiszik egy körtét vagy szilvát
Ma kivágjuk a családfát, Viszlát!
Én utállak téged mert utálhatsz engem
Én is magyar vagyok, az utálatból lettem
A közöny a fiam és a gyűlölet az anyám
Ott csüngök csöndben Európa haján
8 millió sóhajt keverek a kávémba
A népviseletem az izzadságszag átitta
És hogy hol kéne keresnem
A legvidámabb barakkot
Nem mondja meg senki
Csak odadob egy darabot
Ez 2 percnyi gyűlölet
Az pont elég lesz mára
És a fogad közé ragadt demokráciára.

Légy Te is forradalmár! 

Fotó: Lethenyei László

A március 15-i emlékezésekhez kapcsolódóan a Veres -
egyház Katonai Hagyományőrző Egyesület által megrendezett Forra -
dalmi forgatag elnevezésű rendezvény igazán nagyszerű családi prog -
ramot hozott. Volt itt néptánc-toborzó, tábori élet bemutató, kiképzés,
fegyver-és ruha bemutató, ólomkatona kiállítás és még számos gye rek -
program. De leginkább jó hangulat!

Fotó: Veréb

Fotó: Ruzsovics Dorina

Forradalmi forgatag
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Tudomány

Kína először szól bele Európa történelmébe, ami a lő -
por és a papír importjával beláthatatlan követ kez mé -
nyekkel járt. A lőpor aláásta az arisztokrácia hadifö  lé -
nyét, a papír, a nyomtatás és az egyetemek terje dé sé -
vel, a tudás révén felemelkedést és szabadabb gon-
dolatáramlást tett lehetővé, mindezt a latin nyelv se -
gítségével. Amit az egyház átvett a pogány Rómától,
most továbbadta a „pogány” reneszánsznak. 

A keresztes hadjáratok egy közös ellenségkép fel-
mutatásával kétségbeesett kísérletek voltak Európa
felébresztésére. Közel kétszáz évig tartottak, az ere-
deti célkitűzéshez képest elhanyagolható eredmény -
nyel. Viszont óriási tömegek indultak útnak, láttak
világot, a legkülönbözőbb népek és kultúrák keve -
redtek, szokások és információk cserélődtek. Ke resz -
tény kezek kifosztják és elpusztítják Bizáncot, ógörög
nyelvben járatos tudós férfiak menekülnek nyugati
egyetemekre oktatónak magas szintű antik filozófiai
tudással, zsidók ezreit mészárolják le Európán átu-
tazva, betegségeket terjesztve, eközben a „barbár”
kelet, mint a Nílus, megtermékenyíti az európai tu-
dományos életet (elég az arab számok, az algebra,
vagy az alkímia megjelenésére utalni). 

Az egyház eközben morális mélypontra süllyed. „A
hatalom korrumpál, az abszolút hatalom abszolút kor -
 rumpál” – Lord Acton XIX. sz.-i aforizmája érvé nyes
volt már a középkorban is. Volt, hogy egy időben
három pápa harcolt egymással, és a papság a romlott -
ság szinonimájaként szerepelt a szótárban. V. Ká roly
azzal dicsekedett, hogy a birodalmában soha nem
megy le a nap, a pápák azzal dicsekedhettek, hogy
biro dalmukban soha nem alszik ki a máglyák lángja. 

Amerika felfedezésével a bűn globális méreteket
öltött. A hódítás a misszió köpenyege alatt civilizáci -
ók pusztulásával, népirtással párosult, egy valódi cél -
ja volt: minél több arany megszerzése. Az öntuda -
to sodó nemzetek egyre kisebb lelkesedéssel finan-
szíroztak egy ilyen korrupt, romlott rendszert. Luther
ekkorra már hosszú utat tett meg társa dal milag és
szellemileg egyaránt. 1483-ban született egy thürin gi -
ai parasztcsaládban. Szülei munkával kerültek egyre
jobb anyagi körülmények közé, gyermekei ket nagy
szigorral, de céltudatos szeretettel nevelték. Édesapja,
a jó képességekkel rendelkező fiát jogásznak szánva,
rengeteg pénzt és energiát fektetett Márton oktatá sá -
ba. A 22 éves fiatalember azonban vá rat lanul nagy
csalódást okoz szüleinek. Az erfurti egyetem böl -
csész karán már megszerezte a magister artium foko -
zatot, mikor egy viharba kerülve szer zetesi foga dal -
mat tett Istennek az életben maradásért cserébe. Apja
szinte eszét veszti, minden reményét elveszni látja,
csak fia első miséjén enyhült haragja. 

1507. április 4-én Luthert áldozópappá szentelik és
elkezdi teológusi pályafutását. Szerzetesrendjében fe -
szültségek támadnak. Egyes rendházak szigorúbb er -
kölcsiséget, nagyobb fegyelmet követeltek meg tag -

jaiktól, mint mások. Az így növekvő ellentétek miatt a
szigorúbbak már nem akartak közösséget vállalni az
engedékenyekkel és egyenesen Rómához fordultak.
A különválásra irányuló kérést az ifjú Luther vitte a
Vatikánba.

Nagy áhítattal és szent várakozással telve indult
útnak, de tapasztalatai minden szempontból kiáb rán -
dítóak voltak. A visszaélések és tévtanok teljes tár háza
várta Rómában, hit helyett a babona, erényes élet he -
lyett az Istent is lefizetni akaró, s ehhez minden egy-
házi támogatást élvező szemérmetlenség fogadta.  Bár
küldetésük sem járt sikerrel, Luther még mindig az
egység és az engedelmesség talaján állt. Minél többet
tudott meg az egyház tanításaiból, annál távolabb é -
rezte önmagát azok megvalósításától. Bűntudata és
alkalmatlansága felett érzett félelme már-már az ő rü -
letbe kergette őt és gyóntató atyját, Staupitzot egy a  ránt.

A korabeli teológia tudománya filozófiai alapokon,
spekulációk által próbálta megközelíteni az isteni ki-
jelentést, s a levezetések sokszor önmaguknak is el-
lentmondtak. Ahelyett, hogy közelebb vittek volna,
inkább elérhetetlenné tették a megismerést. A bűn tu -
dat lecsillapítására kegyes cselekedeteket, aszkézist,
böjtöt és kötött szövegű imádságokat írtak elő, ame-
lyek kis híján felőrölték a lelkiismeretes fiatalembert.
Isten fokról fokra egy kegyetlen és csillapíthatatlan
vérszomjú bíróvá vált Luther szemében, aki egyebet
sem tesz, mint számon kér, vagy teljesíthetetlen kö -
ve telésekkel áll elő. Menekülnie sem volt hova, sőt
egyre többet kellett nagy nyilvánosság előtt prédikál-
nia. Sarokba szorítva nem volt senki, aki hatékonyan
segíthetett volna rajta. Töprengése végül váratlan
eredményhez vezetett: felismerte, hogy a megváltó
igazság mindvégig a szeme előtt volt. Olyan dolgot
akart kiérdemelni saját tetteivel, ami kiérdemelhe -
tetlen, viszont ingyen áll minden hívő ember rendel -
kezésére Jézus kereszthalála által. Isten, különösen
Jézusban, nem ítélő bíró, hanem megváltó és megiga -
zító hatalom egy személyben. Jóindulatát sem meg -
vásárolni, sem megszerezni nem lehet. 

1515-ben a megváltás Luther elérhetetlen vágyál -
má ból elveszíthetetlen tulajdonává vált. Ami történt,
két nagy filozófiai istenértelmezés konfliktusaként is
le ír ható, amely már évtizedek, sőt évszázadok óta fes-
zítette a katolikus egyház kereteit: a skolasztikus, ill. a
no  mina -lista filozófia csatája zajlott. A skolasz ti ka a
rend házak kolostoraiból fokoza to san az egye temekre
átköltöző filozófiai irányzat volt, ami lé nyegében po -
gány alapokon Arisztotelész és Platón alapfogalmait
használva próbálta értelmezni az egyház és a világ
kapcsolatát. Az üdvösséget nem közvet le nül Istentől,
hanem a közvetítői szerepkörre létreho zott egyházon
át, annak szentségei által látták el ér hetőnek! A ke -
reszt víz, ill. a misében Krisztus valóságos testévé át vál-
 toztatott ostya fejti ki ezt a hatást. Ennek a transz  for -
máló hatalomnak a birtokosa egyedül a katolikus egy-

 ház, annak hierarchiája, amely a megfelelő sze mé   lye -
ket egyedül képes „előállítani” s amely hatal mát abban
csúcsosította ki, hogy erejét pénzért kezd te árusítani.
1215-ben a lateráni zsinaton ezen az ala pon hir dette ki
a pápa (nem a zsinat!) a mise „ex ope re ope ra to” dog-
matikáját, a pápa zsinat feletti pri mátu sát, s támasz-
totta alá az inkvizíció intézmé nyét.Ezzel szemben már
a XIII. századtól megjelent az un. nominalista szem-
lélet, ami először nem mo rális, nem is teológiai, ha -
nem tisztán filozófiai alapon támadta ezt az elméletet,
azt hirdetve, hogy a világ nem kikövet kez tethető. Az
ér te lem felett a szeretet és az akarat u ral kodik, az em -
ber pedig ki van szolgáltatva Isten sze re tetének és
akaratának. A vatikáni költségvetés egyik legfontosabb
pillérének számító búcsúcédula árusí tását Bajor or -
szágban egy nagyon tehetségesszer  ze tesre, Tetzel Já -
nos ra bízták. Ő mindenkinél színeseb ben és érzék -
letesebben tudta meggyőzni a jámbor híveket a befi -
zetések haté konyságáról, le gyen szó az el követett,
vagy majd a jövőben elkö ve tendő bűnök felol do zá sá -
ról, élők, vagy már elhunyt rokonok tisztí tó tűzbeli
szen vedéséről. Ebbe az ör vénylő folyóba gázolt bele
Luther saját megváltását keresve. A búcsú á rus Tetzel
domini ká nus szerzetes volt, kinek rendjé ben a sko-
lasztikus filozófia mun kált, Luther viszont a nomina l-
ista filo zó fia hatása alatt álló ágostonos rend tagja volt. 

Érdekes kérdés, hogy mikor lett Luther lutheránus?
Luther maga írja, milyen hálás ellenfeleinek, hiszen a
velük folytatott harc nélkül gondolatainak többsége
soha eszébe nem jutott volna. Éles hangú, egyetemi
karokat megmozgató vitákban feszültek egymásnak
a különböző filozófiai iskolák. Van-e az embernek
sza bad akarata? Képes-e saját erejéből jót cselekedni?
Megismerhető-e isten akarata? Mi a pápaság és az
egyház szerepe az üdvösség tekintetében? Luther ka -
ted ráján egyre határozottabban hang za nak el a felis-
mert igazságok: egyedül a szentírást te kinthetjük az
isteni igazság forrásának! Csak a hit által inspirált cse-
lekedetek lehetnek kedvesek Isten sze mé ben. Egye -
dül Krisztus kegyelme képes megváltani bűnből és
halálból! Kijelentéseit a tudomány és a személyes
tapasztalatok támasztották alá.

1517. október 31-én Luther átlépett egy határt, a hon-
 nan már nem volt visszaút. A problémát fur csa mód
nem a mise mágikus értelmezése, nem az ereklyék
körüli bálványimádó gyakorlat, nem Róma hamis do -
kumentumokkal alátámasztott primátusa, vagy papi
nőtlenség botrányos gyakorlata és bibliátlan elmélete,
esetleg a szerzetesrendek morális válsága feletti kri-
tika okozta. Luther támadásra kény szerült, mert a tar-
tomány határ menti lakossága egyre nagyobb tömeg -
ben hallgatott Tetzel János szavaira, s cserélte be a
bűnbánat gyakorlását a penitencia pénz zel történő
meg váltá sára. Tételeinek, bár nem voltak lázító szán -
dékúak, sokkal inkább egy teológus tudós társaihoz
intézett vitairatának számítottak, kettős hatásuk volt.
Egyrészt heves ellenállást váltottak ki Tetzel részéről,
aki egy forintot sem kívánt veszni hagyni, másrészt a
nyomtatás segítségével futótűzként terjedtek az évti -
ze dek alatt fokozatosan polgárosodó és egyre művel -
teb bé vált nép körében. (Folytatjuk.)       UJVÁRI LÁSZLÓ

A WITTENBERG GALAXIS 2.
Ujvári László, a reformációról szóló előadásának második része. 
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Váratlan felkérésként érkezett, de örökre megmarad. Ebben a rövid mon-
datban sokatmondó szavak és gondolatok rejlenek, amelyeket a rajz medi -
tációval kapcsolatosan érzek. Március 4-én volt szerencsém részt venni
Salamon Anikó Rajzmeditáció© alap programján. Öt órám volt csak ma -
gamra, vagyis arra, hogyan működik együtt az érzelem- és mintarajzolás
fantasztikus duója.

Anikó pár évvel ezelőtt (2015-ben) ismerkedett meg a rajzmeditációval,
akkor még ő is, mint érdeklődő jelentkezett a tanfolyamokra. „Igazából
a kalligráfia rész érdekelt, de ehhez úgy tűnt, hogy teljesítenem kell az
alap és a 3D/színes tanfolyamot is, amit nem bántam meg, hiszen első
vonásra szerelem volt. Elhatároztam, hogy szeretném másoknak is meg-
mutatni és átadni ezt a tudást, amiben Mucsi Tina, a rajzmeditáció szülő
anyja maximálisan támogatott.” – meséli lelkesen a képzés kezdete előtt. 

Abban a pillanatban, amikor megkezdtük a rajzolást, bennem is fel-
szín  re törtek a régi emlékek, hogy mennyire szerettem ezt a kikapcso -
ló dást. Első lépésekként az alapmotívumokkal, sormintákkal, fe l  ület  -
min  tákkal és virágmintákkal ismerkedtünk meg, majd felfedeztük a

különbséget a nyitott és zárt fantázia kompozíciói között.
Meglepő, mennyi mindent mond el rólunk és a pillanatnyi lelki álla -

potunkról egy-egy rajz. Azóta gyakran azon kapom magam, hogy az
iskolapadban az üres pillanatokban firkálgatás helyett sokkal inkább az
itt rögzült minták jelennek meg a papíron, melyeknek jelentése van. 

Anikó következő tanfolyama 2018. május 13. vasárnap, 9.00–14.30
kerül megrendezésre, amit ajánlok mindazoknak, akik szeretnének egy
olyan technikát elsajátítani, amihez nem kell más, csak papír, ceruza és
már kezdődhet is a meditáció.                                                            FÁRI FANNI

ÁLTALÁNOS ISKOLÁNK
AZ ORSZÁGOS ÉLMEZŐNYBEN

Áprilisban a szülők, gyerekek is választás előtt
állnak. A hónap közepén ese dékes a beiratkozás
az általános iskolák első osztályaiba. Az isko la -
választásnál segítenek az országos kompetenci-
amérés eredményei, amelyek az Oktatási Hivatal
honlapján olvashatóak. A legutóbbi a 2015/ 2016-
os mérés alapján készült. A nyolcadikosok ered-
ményei alapján matematikából 290, szöveg -
 értésből 172 ilyen iskola szerepel, amelyek az
elmúlt öt évben legalább négyszer kerültek fel
a kiváló iskolák listájára. Ezek közé tartozik
büszkeségünkre a veresegyházi Fabriczius József
Általános Iskola is. Szalainé Gulyás Ágnes igaz -
gatónővel elemeztük a sikeres eredményt.

Az országos kompetenciamérés nem csak a
8., hanem a 6., 10. évfolyamos tanulók szöveg-
értési képességét és a matematikai eszköztu -

dását méri. A családiháttér-index segítségével
összehasonlíthatóvá válnak azok az iskolák,
amelyekbe hasonló körülmények között élő diá -
kok járnak. Így azokban az iskolákban dolgozó
pedagógusok értékes nevelőmunkája is meg-
mutatkozhat, akik nem a legjobb körülmények
kö zött élő, és nem a legtehetségesebb tanu lók -
kal foglalkoznak. A tanu lók mérési azonosítót
kapnak, így egyéni fejlődésük nyomon követ -
hető. Összehasonlítható, hogy egy nyolcadikos
kompetenciái mennyit fejlődtek hatodikos kora
óta. Összefüggés van a tanulók társadalmi stá-
tusza és iskolai teljesítménye között. Az iskolá-
nak a hozott hátrányt kell csökkentenie, amely -
hez a tanárok, fejlesztő- és utazó gyógypedagó-
gusok nyújtanak segítséget. Az esélyegyen lő -
séget szociális támogatásokkal is segítik. A ké -
pességfejlesztés folyamatosan valamennyi szak -
tantárgy oktatásába beépült. A módszer ered-
ményességét jelzi a Fabricziusnál, hogy a ta nu -

lók az országos szaktárgyi versenyek rendszeres
és eredményes résztvevői. A tanulók több mint
fele gimnáziumokban tanul tovább. Örvende -
tes, hogy az idei tanévben 165 vég zős ből 98 diák
tervezi továbbtanulását a helyi gimnáziumban.
Az oktatás fejlesztése a legjobban meg térülő
beruházás. Csak a jól képzett szak ember képes
olyan új tudás, technológia és fej lesz tések létre-
hozására, amely a gazdasági nö vekedés és a tár-
sadalmi fejlődés alapját jelentheti, vallják a
Fabriczius iskola tanárai.                     RIMAI S. ÉVA

Terápia vagy művészet?

RAJZMEDITÁCIÓ© ALAP – SALAMON ANIKÓVAL

VERESEGYHÁZI HAGYOMÁNYŐRZŐ NÉPI EGYÜTTES sikere Debrecenben

FABRICZIUS JÓZSEF ÁLTALÁNOS ISKOLA

A Debreceni Művelődési Központ és a Fő nix
Nép táncegyüttes által 2018 márciusában meg -
ren dezett III. Országos Karikázó Fesztiválon a
veresegyháziak méltán jutottak a dobogó leg-
magasabb fokára, az első helyre. A fesztivál kü -
lönlegessége volt, a női emancipáció, a női cso -
portok kizárólagos szereplése. A férfitáncosok
most, mint nézők ve  hettek részt a rendez vé -
nyen, a női egyenjo gúság diadalt aratott.

A veresegyházi lányok megmutatták tu dá su -
kat, a női táncok szépségét, harmó ni á ját, a ve res   -

egyházi menyecskék ráter mettségét. A díjnyer -
tes „Isten hozott nálunk” cí mű menyecske öl -

töz  te tő nemcsak a közönség soraiban helyett
fog laló legényeket, ha nem a szakmai zsűrit is el -
kápráztatta.

A pro dukció kimagasló előadásmódja, a szín-
padi megjelenés, az énektudás és a hitelességre
való törekvés mind elismerést váltottak ki. Gra -
 tu lálunk az együttes tagjainak és művészeti ve -
ze tőjüknek, Tóth Judit koreográfusnak!    

VERÉB JÓZSEF

„Gyertek lányok karikába”

Fotó: Veréb

Fotó: Fári Fanni

Szalainé Gulyás Ágnes igazgatónő
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ARCOK A VÁROSBÓL NAGY DÁVID

Átgyalogol Amerikán
Élénk tekintetű, határozott, mosolygós fia tal -
ember. Várakozóan néz rám, pedig tudja
miért találkoztunk. Azzal a hírrel kereste
meg a Krónikát, hogy néhány héten belül ke -
resztülsétál az Egyesült Államokon New
Yorktól Los Angelesig, amit közel fél év alatt
szeretne megtenni. 
Hogy jut egy 25 éves fiatalembernek eszébe
egy ilyen elképesztő ötlet?
Szakácsként dolgoztam Kanadában, a mun ka
mellett sokat kirándultunk. Nagyon sze ret tem
a környéken lévő izgalmas sziklás, erdős vidé -
ket. Egyszer hallottam, hogy egy fiú Amerika
átgyaloglásának gondolatával foglalkozik. Azt
ugyan ma sem tudom, hogy si került-e neki, de
a gondolat nem hagyott nyu godni. Azt is hal-
lottam, hogy néhányan futva tették meg az utat,
de ez keveseknek si került csupán. Nekem tet-
szett a gyaloglás ötlete, mert nem tűnt le he -
tetlen feladatnak.
A honlapodon írod, hogy gyűjteni szeretnél a
Heim Pál Kórház javára. Miért jó egy ilyen
adomány-gyűjtő útra éppen az Egye sült Álla -
mok?
Amerika mindig is vonzott, változatos, ér de kes
ország. Itt nagy hagyománynak örvend az ado -
mányozás, különösen, ha rendkívüli teljesít-
ménnyel kapcsolódik össze. 
Az adománygyűjtés legjobb módja a gya log lás?
Nem feltétlenül, de a kettő együtt válik szá-
mom ra – és remélem végül nem csak nekem –
értékké.
Fontos számodra a teljesítmény? Nem rettent
vissza az út nehézsége, az elemekkel vívott
harc?
Abszolút fontos. Kolorádóban a hegyek, Ari zó -
nában a sivatag támaszt rendkívüli nehéz -
ségeket. Denvertől Los Angelesig lesz tár  sam
az út során, mert ezen a szakaszon sok ra-
gadozó él és a nagy meleg is komoly kihívás.
Csak egy-két napi élelmet és vizet vi szünk ma-
gunkkal, mert az út során várostól városig ha-
ladunk, ahol beszerezhető élelem. Ruhára alig
lesz gondunk. Víztisztítót és med vecsengőt
persze beszereztem. Ez utób bi messzire jelzi,
hogy jövünk és az állatok inkább elhúzódnak,
mint támadnának. Az élelmet nem tudjuk el-
dugni fémdobozokba, mint Kanadában, így
szagtalanítót fogunk használni.
Ha, mint írod, a spirituális elvonulás is a cél-
jaid között szerepel, miért nem egy za rán-
 dokút gondolata merült fel benned vala hol
Európában vagy Ázsiában?
Bármennyire hihetetlen, Amerikában ku rió -
zum nak számít gyalog hosszú útra kelni. A
zarándokutak bejárt útvonalak, sokan vállalják

és teljesítik saját örömükre, belső én jük
felfedezésére, annak megváltoztatására. Ez így
nem tűnt kihívásnak nekem.
Rövidebb út nem volna elég?
Egy rövidebb út szerintem csak egy rész, az
5100 km teszi teljessé a történetet bennem.
Nem adom alább!
Lesznek kísérőid?
Szívesen veszem, ha hosszabb-rövidebb sza  ka -
szokon néhányan csatlakoznak hozzám. Van-
nak is jelentkezők. Érdekes módon Las Vegas -
ban jelezték a legtöbben, hogy várnak.
Egyedül is végig csinálnád?
Nagyon elszánt vagyok, igen, egyedül is. De iga -
zi öröm számomra, hogy sokan kerestek és ke -
resnek ma is azzal, hogy velem tarta nak.
Történt valami olyan az életedben, ami sú-
lyos terhet rótt rád?
13 éves voltam, amikor a szüleim elváltak.
Sokat voltam egyedül, de nem elvesztem, ha -
nem a magamba fektetett bizalmam erő södött
meg. 18 évesen indultam el a világba. Előbb
Hollandiába, majd Angliába, Belgi um ba kerül-
tem, végül Kanadában kötöttem ki. A szak-
mám ban dolgoztam több nyire, de egy ideig
bébiszitter is voltam.
Senki nem akart lasszót dobni rád?
Egy magyar lánynak volt egy ilyen kísérlete, de
hamar kiszabadultam. Azóta a saját utamat
járom.
Hogyan viszonyul a tervedhez a családod?
A szüleim és a testvérem támogatnak, mert
látják az elszántságomat. A nővérem diploma -
ta, kiterjedt ismeretséggel, ő rengeteget segít.
Mit vársz az úttól?
Sok mindenkit szeretnék motiválni ezzel. Sze -
retném, ha minél többen kilépnének a kom-

fortzónájukból, mert úgy látom, hogy so kan fá-
sultakká váltak. És ha nem is a fizi kai telje -
 sítmény vezeti majd őket, akkor ta lán az út lelki
hozadéka. Sokat leszek egye dül, várom a jelet,
ami feltárja a bensőm megválaszolatlan kérdé-
seit. És folyamatosan írok naplót a honla po mon
képekkel, érde kességekkel, gondo  la tokkal.
Mit vársz magadtól?
Régóta vezet egy gondolat: a világ túl nagy
ahhoz, hogy kicsit merjünk álmodni. A sorsban,
az energiákban hiszek, várom a lelki fej lő -
désemet. A félév alatt sok embert fogok meg is-
merni, ami igazán gazdaggá teszi az embert.
Ha hazaérsz és sikeres lesz az adomány-
gyűjtés, mi a következő terved?
A munka, bár nem feltétlenül a tanult szak-
mámban. Amikor hazajöttem, elhatároztam,
hogy bekerülök a médiába. Meg akartam is-
merni, meg akartam tanulni és meg akartam
mu tatni magam. Jártam castingokra, voltam
tap soló különböző produkciókban, aztán be -
 ke rültem az Áll az alku című élő műsorba és
nyertem is. Részben ebből utazom most.
És ha felülkerekedik a nyughatatlan véred?
Nincs konkrét elképzelésem, de Indonézia
nagy kihívás!
A beszélgetésre a felkészülésemet Dávid a
honlapjával könnyítette meg (www.el-
davido.webnode.hu).                        MOHAI IMRE

MÚLTIDÉZŐ                                                SZABÓNÉ VANK ERZSÉBET GYŰJTEMÉNYÉBŐL

Óvodások a Zöld Óvoda udvarán (Béke u. 31-33.) az 1950-es években.
Fehér köpenyben Weitz Istvánné (Török Magdolna), aki 1949-től 1982-ig dolgozott

óvónőként Veresegyházon.

Fotó: Ruzsovics Dorina
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„Fogorvosnak lenni az egyik legszebb szakma!”
Életünk so rán számos esetben ta -
lál ko zunk a „Fogtündérrel”. Már
egészen kisgyer mek   ként, majd

később felnőttként is cél sze rű a
fogászati rendelőben a preventív lá-

togatás, jobb megelőzni a fájdalmat,
egy fog elvesz té sét, mintsem elszen ved -

ni. Pedig a fogbeteg sé gek könyörtelenül
megtalálnak. Hogy mi ért? Genetikai adottságok,

élethelyzetek, táp lálkozási szokások és az idő múlása is magával
hozza a bajt. Az orvostudomány, a szem lé letváltás, a technikai esz -
közök és módsz e rek fejlődésével azt hihetnénk, hogy egyre kevesebb
a fogbeteg, köszönve a megelő zés nek, az orvosok kimagasló szakmai
tudásának. Pedig nem így van, egyre több a kö zépkorúak, sőt a fiata -
lok között a hiányos foga za tú, kusza fogú ember. Ha jobban bele-
gondolunk, ez nem lehet véletlen, valami gond le  het a „rendszerben”.
Napjainkban, aki te he  ti a magánpraxist keresi fel, mert sokszor itt
igényesebb az ellátás, jobbak a feltételek. Az egyik ilyen rendelőben
dolgozik DR. AMBRO VICS ÁGNES fogorvos, vele beszélgettünk az or-
vosi hivatásról, a magyar egészségügy jelenlegi helyzetéről.

Kérem, meséljen a családjáról, gyermekkoráról.
Budapesten születtem, de mivel édesapám fel vidéki magyar, az iskola -
szüneteket gyakran kint, Szlovákiában töltöttem a nagyszüleimnél. A bá-
tyám, édesapám példáját követve gé pész mérnökként végzett, de a
kre ativitása az ipari formatervezés felé fordította. Édesanyám vég zett sé -
gét tekintve közgazdász, gyerekkorunktól kezdve nagyon sokat köszön-
hetünk neki, mindazt a sok törődést, amit csak egy anya adhat meg a
gyermekeinek. Tizenkét éven át, egészen az érettségi időszakáig a Cse-
peli Területi (Fa sang Árpád) Zeneiskolában tanultam zongo ráz ni. Gon-
dolkoztam a zenész pályán, mert jól men tek a hangszeres próbál  kozá -
saim, de úgy éreztem valahogy mégsem ez a megfelelő út szá momra.
Nagyon érdekeltek a reáltárgyak, ezért felvételiztem a Fazekas Mihály
Gimnáziumba. Így, utólag belegondolva elmondhatom, hogy az összes
iskola közül, az egyetemi évei met is beleértve a Fazekas volt az, ami
útravaló ként a legtöbbet adott: szemléletben, gon dol kodásban és a kö zös -
ségi összetartozásban egy aránt. Természettudományi szakosként az is -
 ko la saját laboratóriumában tanulmányoztuk az anyag kölcsönhatásait,
az élet rejtett titkait. Kisállatokat vizsgáltunk, itt boncoltam először, igaz
csak egeret és nyulat, de a megszerzett tudás csak még inkább érdekessé
tette számomra ezeket a tudományágakat. A mai napig is büszke vagyok
erre az iskolára, hogy ide járhattam.
Már a gimnáziumban eldőlt az orvosi hivatás kérdése?
Olyan osztályfőnökünk volt, aki a 10. évfolyam elején megkérdezte, hogy
ki milyen pályára készül. Persze a többségünknek még fogalma sem volt
a megfelelő irányról. A tanárnő személyre szabott javaslatokat tett. Ő java-
solta számomra az orvosi pályát, természetesen a döntés a későbbiekben
az enyém volt. Gyermekkoromban évekig jártam fogszabályozásra, lehet,
hogy amit mondok, az furcsán hangzik: én pozitív élményként éltem
meg a fogorvossal való találkozásaimat. Felnéztem az engem kezelő
Doktornő tudására, hogy milyen érdekes eszközöket használ, és a mai
napig boldoggá tesz, ha a tükörben meglátom az általa elért eredményt.
Alapjában véve a fő motiváció nálam az embereknek nyújtható segítség,
az, hogy segíthetek olyan helyzetekben, amikor valaki tanácstalan és fáj-
dalmai vannak. Óriási öröm az is számomra, amikor látom a betegeimet,
hogy mennyire tudnak örülni egy szép tömésnek vagy egy fogpótlásnak,
amivel azután magabiztosan mosolyoghatnak. A mai napig is azt vallom,

hogy fogorvosnak lenni az egyik legszebb szakma. Érettségit követően je-
lentkeztem a Semmelweis Egyetem Fogorvostudományi Karára, 2014-
ben diplomáztam.
Miképp segíti a szájüregi, fogászati betegségek kezelését a „lélekgyó-
gyászat”?
Kevés az olyan orvosi szakma, amely ennyire invazív. Eleve a száj az egy
intim terület, másrészt az orvos sok esetben hosszan, akár több órán át
dolgozik a szájban.  Nagyon sok ember ösz tönösen fél a fogászattól. Ez
fakadhat a gye rek kori emlékekből is. Pszichés problémákat okozhat az
intim szférában végzett tevékenység, vagy ha a páciens elveszíti betegség
vagy baleset folytán a fogait. Borzasztó nehéz ezt lelkileg feldolgozni.
Természetszerűleg minden embernek a saját fájdalma a legnagyobb. A
kezelések so rán mindezt figyelembe kell vennünk, alap vető en az orvos
és a beteg között kell, hogy legyen egy kölcsönös bizalom.

Hogyan látja a magyar egészségügy, a fo gá szati szakdolgozók, az ellá-
tottak helyzetét?                                      
Egy szakdolgozatban korábban összehasonlítottam a magyar és a szlo -
vákiai fogászati rendszert. Szlovákiában a magánpénztáras finanszírozási
rendszer előírja, hogy a biztosítottak évente fogászati prevención vegye -
nek részt, ha ennek nem tesznek eleget, onnantól kezdve a rendszer egy
időre fizetőssé válik a számukra. Ez a tényező az egyik oka annak, hogy
óriási különbségek lelhetők fel a magyar és a szlovákiai lakosság fogászati
állapotára vonatkozóan, nálunk sokkal rosszabb az emberek fogazata,
sok a hiányzó fog, viszonylag magas a szájüregi daga natok száma. Ma -
gyar országon a társadalombiztosítási alapellátást végző fogorvosok alul-
finanszírozása okozza a fő problémát. Sajnos folyama tosan nő a be töl-
tetlen praxisok száma, még mindig van országos szinten több olyan
terület, ahol egyáltalán nincs fogorvosi ellátás.                                                               
Mióta dolgozik a Veres-Dent Fogászati Köz pont nál? További tervei?                      
2015-ben egy ismerősöm javaslatára pályáztam meg a veresegyházi ál-
lást. 2017-ben szakorvosi címet szereztem konzerváló fogászat és fogpót -
lástan területen. Terveim közt szerepel még, hogy szakvizsgát te hessek
a fogszabályozás te rületén is.
Mennyire váltotta be a reményeit az itteni állás? Hogy érzi magát Veres -
egyházon?
Nagyon szeretek Veresegyházon dolgozni. A be tegek kedvesek, köz vet -
lenek, indokolt esetben, komoly szándékkal keresik fel a rendelést. Elfo-
gadják az orvos véleményét, és a felénk áradó bizalmat nagyon jónak
tartom. A veresegyházi emberek sokkal összetartóbbak, mint a nagyobb
városokban élők. Ismerik egymást, és szí vesen megosztják egymással,
ha jó tapasztalatot szereztek.                                                           VERÉB JÓZSEF

Közélet

Fotó: Veréb

Fotó: Veréb
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2017-ben a Váci Mihály Művelődési Ház
szín háztermében a veresegyházi Hip-Hop
Tánciskola növendékei dinamikus stílusú
táncprodukcióval, „Karácsonyi évzáró gá -
la műsorral” kedveskedtek az érdeklő dők -
nek. A színpadon a táncosok a kicsiktől
kezd ve egészen a fiatal felnőttekig felvált -
va, kisebb-nagyobb csoportokban mutat-
ták be tudásukat. Napjainkra a hip-hop
kul túra fénykorát éli, ami a zenén, a szlen-
gen és az öltözködésen kívül magába foglal
egy sajátságos, több stílust felölelő táncot
is. Az iskoláról, a hip-hop tánc varázsáról
beszélgettünk a B-SIX Dance School vezető
tánctanárával, Hatos Bettinával.

Honnan ered a tánc iránti szeretete?
Gyerekkoromban balettel kezdtem, majd
nép tánc követte, végül tízéves koromtól a mo -
dern tánccal foglalkozom. A Zoltán Erika
Tánc iskola volt a kezdet, már itt bekerültem
egy profi csapatba. Bejártuk szinte egész Ma -
gyar országot, így fellépések, versenyek és te -
levíziós szereplések egész során vettem részt.
2012-ben táncoltam a TV2 zenei tehetségku-
tatójában, a Megasztár háttértáncosai között,
majd felkérésre 2017-ben az RTL klub X-Fak-
tor tánckarában is.                                               
Közvetlenül érettségit követően kezdett el
foglalkozni a tánctanítással vagy tovább-
tanult?
Viszonylag elég korán, tizennyolc évesen már
gyerekekkel foglalkoztam, az első tanít vá nya -
im Törökbálinton, az ECDS-Erica C. Dance
School keretében voltak, ezt követően egy év -
re rá jött Veresegyház. A tánc a minde nem,
ezért mellette időközben olyan szakmát, OKJ
képesítést szereztem, mely szer vesen kap  -
cso lódik a ritmikus mozgás kultú rá hoz, a tánc
keltette életérzéshez. Okleveles aerobik és kö-
lyök fitnesz oktatói végzett sé gem mellett, el-
sajátítottam a Páll Adrienn ál tal vezetett Pro
Divatsmink tanfolyamon a sminkelés forté -
lya it. A mi szakmánkban, a fellépések alkal -

mával nélkülözhetetlen az igényes meg je-
 lenés, a szépségápolás.
Hip-Hop Tánciskola, miért pont Veresegy-
házon?
2012-ben kaptam egy felkérést tánctanári fel -
a datkör ellátásához, melyet örömmel elvál-
laltam. Időközben megszerettem a várost,
most már hatodik éve dolgozom itt. Koráb-
ban az Innovációs Centrumban voltak a
foglalkozásaink, miután kinőttük a termet,
így váltani kellett. Jelenleg a Budapesti úton a
Marika Konyhája Étterem és Rendezvényház
emeleti tükrös termében tartjuk az óráinkat.
Milyen korosztálybeliek a növendékek, heti
hány alkalommal tartanak órát?                                       
Jelenleg öt csoportosztásban dolgozunk, az
óvodás kortól egészen a juniorokig, csopor-
tonként heti két alkalommal. Olyan veres-
egyházi tanárok közreműködésével, mint So -
modi Réka és Gáll Zsófia. Rendkívül büszke
vagyok, mert mindketten nálam kezdték en -
nek a mozgáskultúrának az elsajátítását, és
mára már legfőbb segítőim.                                                                                                                                  
Mi a lényege a hip-hop táncnak?
Nagy szabadságot ad, nincsenek kifejezett
kötött formák, a táncosok a saját mozdula tai -
kat tovább tudják vinni egy határtalanul sok -
színű mozdulatsorba. Fejleszti az impro vi -
zá ciós készséget, az egyén művészi megnyil-
vánulásait, a gyerekek önkifejező ké pessé -
geit. Végeredményben a hip-hop, egy vi dám,
jó kedvet sugárzó tánc.
Mik a további tervei?                                                                                                                                
Nagyon szeretném továbbvinni a tánciskolát,
tapasztalataim szerint a gyerekek örömmel
járnak hozzánk, ennek mindenképpen meg
kell maradnia. Folyamatosan készülünk kü -
lön böző szintű versenyekre. Rendszeresen
el járunk a Street Dance Cup Országos Hip
Hop táncversenyre, most február 17-én a lány
csoportommal II. helyezettek lettünk, a fiúk
párosban IV. helyre jutottak. Az évek során
szólóban illetve duóban I. és II. helyezést ér -
tünk el, kiscsoportban és formációban is

v o l t a k
már szép eredmé -

nyeink. Célom, hogy a szülők is lássák a fel-
lépéseinken, a gálák alkalmával is mindazt a
munkát, fejlődést és szépséget, ami az is kola,
a gyerekek tudásában megmutat ko zik.

VERÉB JÓZSEF

B-SIX DANCE SCHOOL • Beszélgetés HATOS BETTINA tánctanárral

Hip-hop Tánciskola Veresegyházon

Fotó: Veréb

MÚZEUMI
APRÓK
Megalakult a CSALÁDFAKUTATÓK
KLUB JA!
Sokak érdeklődését váltotta ki a Múzeum
kezdeményezése, hogy a családjuk múltja
iránt fogékonyak és eleik történetét kutatni
kívánók klubja létrejöjjön. A klub alakuló
összejövetelére április 5-én (csü törtök) 17
órakor került sor a Múzeumban (Szentlélek
tér 5.). Azo kat is szeretettel várjuk a klub
további összejöveteleire, akik elő  ze tesen
nem jelentkeztek. A klub nyitott, mun ká já -
ba később is be lehet kapcsolódni.

•
Köszönet a GENERAL ELECTRIC veres-
egyházi egységének!
A GE Hungary Kft városunkban működő
üzeme a helyi kulturális élet gyakori szpon-
zora. Most éppen 200 ezer forinttal támo-
gatja a Mú zeum következő, „Veresi aranyak”
című kiállításának megva ló sítását. Önzetlen
segítségüket ezúton is köszönjük!

•
Megtekinthető az ÖREGTEMPLOMI FEL -
TÁRÁS!
Az elmúlt években kétszer is folytak ré gé -
sze ti ásatások a 18. század végén épült temp -
lomban, s a munka eredményeként nap vi -
lágra kerültek városunk középkori temp -
lomának a részletei. Mivel a feltárt temp lom -
belső sok érdekességet tartogat, a Mú zeum
lehetővé teszi, hogy előzetes bejelentéssel
csoportok, iskolai osztályok és baráti tár-
saságok megtekinthessék a régészeti terü le -
tet. (Jelentkezés, időpont egyeztetés: Dr.
Var ga Kálmán, telefon: 20 9107 533)

VARGA KÁLMÁN

VÁROSI MÚZEUM

ERDŐKERTESI
ACÉLKERESKEDÉSBE

ÁÁRRUUKKIIAADDÓÓTT
keresünk fizikai munkára, „C” kat. jogosítvány előny.

Érdeklődni a 06 28 479 541-es számon
vagy az erdokertes@vasanyag.hu címen lehet napközben.
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Évszázadokat kell végigvágtázni ahhoz, hogy a ma ismert hintalovak
őseire bukkanjunk. Az ókori játéklovakon, a vesszőparipán, a húz ha -
tó és földön lábbal hajtható fajtától a talpas, ringó bölcsőig. A 408 éves
hintaló elődje, a vesszőparipa, aminél legtöbbször csak egy fej volt
rúdon, néha ennek még csak nyaka és galoppozó első lábai vol tak,
máskor egész ló volt ráerősítve. Némelyik kerékben végződött. Volt
olyan, amelyiket nadrágtartóval kellett felerősíteni, így deréktól egy

egész szövetből készült lótest függött. A hintaló megszületéséhez fel
kellett találni a hintázó gyermekbölcsőt. A döntő ugrást a bölcsőtől a
hintalóig valószínűleg annak a gyermeknek köszönhetjük, aki ágyát
lónak használva előre és hátra galoppozott. Az első hintázásra képes
példány az 1600-as évek elején született meg. Ez I. Károly angol király
terápiás hintalova volt. A XVII-XIX. századi antik, fa hintalovak Dá niá -
ból, Svédországból, Belgiumból, Angliából és Németországból szár-
maznak. Dr. Tóth Ferenc Imre édesanyjától 1951-ben kapta első hin -
ta lovát karácsonyra, amely a szülői ház padlásán volt gondosan becso -
magolva és vált a későbbi 2500 darabos nemzetközi gyűjtemény első
darabjává. A gyűjtemény azért egyedülálló, mert nemcsak hintalo-
vakból áll, hanem minden olyan művészeti ágra (szobrászat, festészet,
irodalom, zene, numizmatika) kiterjed, amelyben megjelenik a hin-
taló, mint motívum. Különlegesség az a kiállított hintalovas pénzérme,
amely II. Erzsébet gyémántjubileumára készült. Eredeti hintalovakat
fényképész műtermekben, gyermekorvosi rendelőkben lehetett fel-
lelni. A hintalovas fotókon a gyerekek arcán ritkán látni mosolyt azért,
mert az akkori félórás expozíciós idő meghaladta a türelmüket. Az
egy kor gazdagságot szimbolizáló hintalovak még ma is reneszán-
szukat élik, londoni manufaktúrákban korhű példányokat készítenek.
Fotók és tárgyak dokumentálják, hogy a veresi gyerekek is szerettek a
hintalovakkal, babákkal, autókkal és társasjátékokkal játszani. Ér de -
kes ségnek számít az 1930-as évekből származó, kiállított piros tűz -
oltóautó. A gyermekfotók minden családi album féltve őrzött kincsei,
amelyek bemutatják koruk ruházatát, szokásait, ünnepeit. A kiállítás
megtekintése jó alkalom szülőknek és nagy szülőknek, hogy kézen fog -
ják a kicsiket, elmeséljék és bemutassák nekik, hogy ők és nagy szü leik
milyen játékokkal játszottak egykor, a digitális játékprog ramok kora
előtt. A ritkaságok 2018. június 17-ig tekinthetők meg szom baton és
vasárnap 10-től 16 óráig a Városi Múzeumban. RIMAI S. ÉVA

VÁROSI MÚZEUM • Veresi gyerekek – gyerekek hintalovon

2018. március 2-án, a Városi Múzeumban Pásztor Béla polgár -
mes ter nyitotta meg a „Veresi gyerekek, gyerekek hintalovon” cí -
mű kiállítást. A hintalovak dr. Tóth Ferenc Imre és dr. Radó Mária
kutató házaspár magángyűjteményének darabjai. Az egykori
veresi gyerekek fotói és játékai Szabóné Vank Erzsébet, továbbá
Dr. Varga Kálmán muzeológus és Lethenyei László fotográfus
munkáját dicsérik.

Fotó: Veréb

Mivel játszottak a veresi gyerekek?

VÁNDORKIÁLLÍTÁS AZ INNOVÁCIÓS CENTRUMBAN

Egy tavaszi márciusi napon különleges kiállí -
tásra invitálta a betérőt az Innovációs Centrum
bejáratánál kihelyezett hirdetőtábla. „A mű  -
vészet gyógyító ereje – Vándorkiállítás”. A te rem -
be betérve ízlésesen elhelyezett festmények:
csend életek, tájképek és abszt rakt alkotások
egész sora fogadott. A kiállítás megálmodója és
szervezője Szávai Dóra, a Pesthidegkúti Waldorf
Iskola 12. évfolyamos tanulója épp egy fiatalok-
ból álló csoportnak tartott tárlatvezetést. Vajon
honnan ered az a szellemi erő, akarat és élet -
kedv, ami a testileg korlátozott embereket ilyen
magasságok ba, a művészet fellegvárába képes
repíte ni? Megannyi kérdés, Dórával a kiállító -
teremben beszélgettünk. 

Hogyan került kapcsolatba az itt kiállított
munkák alkotóival?   
Mindig is érdekelt a képzőművészet, magam is
foglalkozom a festészet technikáival. Az elmúlt
évben egy művészellátó boltban figyeltem fel
egy kerekesszékben ülő, a barátnője segítségével
ecse  teket válogató hölgyre. Valahogy megakadt

rajtuk a szemem. Egy mozgásában korlátozott
ember, aki láthatóan hozzáértően nyúl az ecse -
tekhez. Csakis festő lehet. Legyőzve kezdeti bá-
tortalanságomat megszólítottam. Kalmár Zsu -
zsá val történt ismerkedésemből idő közben ba -
rát ság szövődött, többször felkerestem, beszél-
gettünk és megfigyelhettem azt is, ahogy dolgo -
zik. Nem tudom, hogy a mi kettőnk találkozása
a véletlen műve, vagy a sors aka ratából történ-
hetett meg, de mindenesetre Zsuzsa életkedve,
tenni akarása rendkívül nagy hatással volt rám.
Amikor a gimnáziumban az éves „diploma-
munka szerű” fel adatom témáján gondolkod-
tam, nem is vá laszt hattam mást, mint azt a
világot, amelyet Zsuzsa által ismerhettem meg.
Dolgozatomnak a „Mű vészet gyógyí tó ereje lel -
kileg, egy testileg korlátozott em b er életében” cí -
met adtam. Látogatásaim során azzal a meg -
győ ző déssel mentem el Zsu zsá hoz az intézetbe,
hogy én vagyok az, aki adhatok valamit, de nem
így történt. Sokkal inkább ő és társai adtak ne -
kem olyan emberi, lelki és szellemi értékeket,
mint: türelem, alázat, szorgalom, az élet végtelen

szeretete és tisz te lete. Nagyon hálás vagyok ezért
az élet érzésért mind annyiuknak.                                            
A kiállítást milyen céllal szervezték meg?
Fontosnak tartom minél szélesebb körben meg-
mutatni, hogy mire képesek a fizikailag korláto-
zott emberek, milyen rejtett értékeik vannak. Ne
a külső határozza meg az értékítéletünket, ha -
nem próbáljuk meglátni az emberekben rejlő
belső értékeket, mindazt a világot, amelyben a
mozgáskorlátozottak élnek. Köszönöm a Veres-
egyházi Waldorf Iskolának a kiállítás anyagának
bemutatásához nyújtott segítségét, a lehető sé -
get, hogy az alkotások az itteni tárlat idejére be-
fogadóra találtak.                                  VERÉB JÓZSEF

A  művészet gyógyító ereje 

Fotó: Veréb

Szávai Dóra



18 2018. április

Kultúra

2018-ban második alkalommal, július 6. és
augusztus 25. között kerül megren-
dezésre a Mézesvölgyi Nyár fan -
tázianevű szabad té ri szín há -
zi rendezvénysorozat. Ez út-
tal két hely színen, több mint
20 produkció várja az ér -
dek lődőket. A színházi- és
gyermek prog ramok, to váb -
 bá a koncertek fellépői kö zött
igazi nagyágyúkkal is találkoz -
ha tunk majd Veresegyházon.
A július elejei nyitóelőadáson az Experi-
Dance Produkció lép színpadra, a „Nagyidai
cigá nyok” című nagyszabású zenés-táncos
show műsorával. Szintén a zenés műfajt
képviseli a július 20-án bemutatásra kerülő
„Bob herceg” című nagyoperett, Kállai Bori és
Dósa Mátyás főszereplésével.                       

A könnyűzene szerelmeseit két rendkívüli
produkció is várja: Bródy János július 28-án,
Boban Marković Orkestarpedig augusztus 3-án

ad koncertet. A világhírű szerb trom bita művész
zenekara sztárvendégként Tóth Gabi

éne kes nőt látja majd vendégül.                                                                                 
A vígjátékok kedvelői sem

fognak csalódni, július 13-án
láthatjuk a nagyszínpadon
Pindroch Csaba, Schell Judit
és Molnár Piroska főszerep -
lé sével a „Boeing, Boeing!”

című komédiát.  Augusztus 17-
én ke rül bemutatásra Gesztesi

Károly és Beleznay End re fősze rep -
lésével Ray Cooney: „A mi nisz ter félrelép”

című fergeteges víg já téka.                                                                                                                         
Három különleges családi program is várja

a nagyszínpadon a közönséget: Kocsák Tibor
új mesemusicalje, a „Rigócsőr királyfi” július
20-án kerül bemutatásra. Halász Judit augusz -
tus 4-én ad koncertet, a rendezvénysorozat
zárásaként augusztus 25-én Presser Gábor és
Sztevanovity Dusán: „A padlás” című musi-
caljét a Győri Nemzeti Színház előadásában

láthatja majd a közönség. A veresegyházi
nagyszínpad 1235 fős nézőtere már 2017-ben
is Pest megye legna gyobb szabadtéri helyszí -
nének számított. Az idei fesztiválra – az adott
körülményeket figyelembe véve – az ülő hely -
szám bővítése 1344 néző kényelmét teszi
majd lehetővé. Emellett egy 400 néző befo-
gadására alkalmas, második színpad (Fab-
riczius udvar) is kiala kí tásra kerül, ahol me -
se darabok (Lúdas Matyi, Kisherceg, Maugli,
a dzsungel fia) valamint az Alma együttes
koncertje, és a kamaraelőa dá sok lesznek
megtartva. Itt fog fellépni: július 11-én Kern
András „A kellékes”, augusztus 8-án Pokorny
Lia, a „Dolgok, amikért érdemes élni”, augusz-
tus 15-én Pindroch Csaba „Segítség, megnő -
sül tem!”, továbbá augusztus 22-én Vándor
Éva „Shirley Valentine” című előadá saik kal.
A Veres 1 Színház több, nagy sikerű produk-
ciója („Szép jó estét, Mr. Green!”, „Haj szál hí-
j án Hollywood”, „Játék a kastélyban”) is ezen
a helyszínen lesz látható.  
A fesztivál részletes programja és további in-
for mációk megtalálhatóak a Mézesvölgyi Nyár
2018 honlapján: http://mezesvolgyinyar.hu

MOLNÁR KRISTÓF

Heti egy alkalommal próbál a Fiatal Forrás Színtársulat. Legújabb vál-
lalkozásuk Horváth Péter-Novák János: Enyém a vár című zenés
mesejátékának egyedien fűszerezett, sajátságosan ízesített változa-
tának bemutatása. Díszletek a színpadon, a szereplők jelmezben, a
szintetizátornál Szentgáli-Tóth Áron. Molnár Klára rendező instruál,
Almási Bernadett koreográfus a táncosokat biztatja, Templom Erika
énektanár a kezdőhangot adja: „az ének és a tánc viszi magával a
játékot, ha a hang hamis vagy a dal erőtlen, biztos, hogy nem a meg -
fe lelő hatást érjük el, ezért is fontos a rendszeres gyakorlás.” Zaj lanak
a próbák, miközben kardot csörgetve, hangoskodva megérkeznek
az őrbottyániak, a Salamon Történelmi Klub lovagjai. Egy pillanatra
minden figyelem rájuk irányul, bájvívás lesz a vár alatt.                                         

Miről is szól ez a történet? Gyerekekről, akik önfeledten játszanak,
felnőttekről, akik egy szusszanási időre gyerekekké válnak. A jó -
kedvről, az énekről és a táncról, miközben Kelekotty, a vándorló ud-
vari bolond ékes szóval teszi a szépet a vártorony szépének, az
elrabolt hercegnőnek. Akik előadják: a Fiatal Forrás Színtársulat tag-
jai, a Bokréta Néptáncegyüttes és a vitézségükről Őrbottyán szerte
hírhedt Salamon Történelmi Klub bajnokai.                                                                                                            

Molnár Klára rendező elmondása szerint a klasszikus panelokra
építkező mesejáték tulajdonképpen a jó és a gonosz harcának
küzdelme. Bár a darabban a szereplők és az események a meg -
szokottól annyiban térnek el, hogy a szakácsnő (Csombor Renáta)
varázs erővel bíró étkek előállítására is képes, a történetben fel-
bukkanó hivatásos varázsló (Monori Dominik) meglepetései sem
mindennapiak. Az elrabolt hercegnő (Meskó Kinga) ékes tájszólása
szinte lenyűgöző, ő egy igazi tűzről pattant szőke leányzó. Ter-

mészetesen színre lép a sárkány (Ács Bence) és a darabnak további
olyan meghatározó alakjai, mint a gonosz várnagy (Fukk Áron), az
udvari bolond (Gárdos Péter) és az Isten adta várnép. A történet egy-
ben szórakoztat és elgondolkodtat, az előadás megnevettet és példát
mutat: lehet-e összefogással változtatni a rossz dolgokon? Az előadás
megtekinthető: 2018. április 28-án 17 órai kezdettel a Váci Mihály
Művelődési Ház színháztermében.

További információk:
www.facebook.com/Fiatal-Forrás-Színtársulat

VERÉB JÓZSEF

VERES 1 SZÍNHÁZ • MÉZESVÖLGYI NYÁR 2018

FIATAL FORRÁS SZÍNTÁRSULAT • az ENYÉM A VÁR című mesejáték próbáján

Boban Marković és Bródy János

is fellép a Mézesvölgyi Nyár fesztiválon

„Fontos szerepet tölt be az életemben a közösség
építése”                                                     MOLNÁR KLÁRANekem szólsz, pléhsityak?  

Fotó: Veréb
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FILM ÉS SZÍNHÁZ • Interjú MONORI DOMINIK színész, középiskolai tanulóval

KÖLCSEY FERENC VÁROSI KÖNYVTÁR • A Veresi Filmklub

Monori Dominik, a 17 éves színész tehetség
2013 óta tagja a Gödöllői Fiatal Művészek
Egye sületének. Fellépett a Gödöllői Orfeum-
ban, a Gödöllői Táncszínházban, a Fővárosi
Operettszínházban és a József Attila Színház -
ban. Olyan sikeres zenés darabokban énekelt
és táncolt, mint a Dzsungel könyve, Oliver,
Valahol Európában, Isten pénze és a Lady Bu-
dapest. A Veres 1 Színház közönsége Dic -
kens: Karácsonyi ének című darabjában lát  -
hatta öt. Beszélgetésünknek két új alakítása
adott aktualitást. Az egyik a Fiatal Forrás
Szín  társulat Horváth Péter és Novák János:
Enyém a vár! című előadása, a másik Herendi
Gábor: Kincsem című filmje, amelyben Do-
minik alakította az ifjú gróf Blaskovich Ernőt.

A színpadi vagy a filmes szerepeket kedveli
jobban?
A színházi életbe csöppentem bele először és
ennek lettem a szerelmese. Jobban szeretek
szín  házban játszani mint filmben. A filmezés
szá  momra azért nehezebb, mert egy jelenetet
többször is felveszünk egymás után. A sok sür -
gés-forgás kizökkent a szerepből. A színházi elő -
adások előtt nyugalomban felkészülök a sze  rep -
re, egész este a szerepben élek. Ott azonnal meg-
tapasztalhatom, hogy milyen hatást gyakorol -
tam a közönségre. A legjobb érzés örömet sze -
 rezni az embereknek.
A Plattensee című kisjátékfilmben alakította
Ricsi szerepét. Mi a különbség egy kisfilmben

vagy hazánk eddigi legnagyobb költségvetésű
filmjében, a Kincsemben szerepelni?
Alapvetően nincs. Eszembe sem jutott, hogy a
film milyen hosszú, mennyi szerepem van ben -
ne, vagy az, hogy mennyi pénzből készült.
Amikor játszom, kizárom a külvilágot csak a ka -
rak terformálásra figyelek.
Hogyan és hány pályázó közül került kivá lasz -
tásra az ifjú gróf szerepére?
A castingról egy nagyon kedves színész isme rő -
söm tájékoztatott, neki köszönhetem az egé -
szet. A pályázók számát nem tudom pontosan,
csak annyira emlékszem, hogy sok rostán kel-
lett átjutni.
Hány forgatási napon vett részt és eközben mi
volt a legnagyobb élménye?
Nyolc napot forgattam a 72-ből. A legnagyobb
élmény maga a forgatás volt. Csodálatos látni,
ahogy egy ilyen film elkészül. Olyan, mintha
egy könyvet lapozgatva megnyílna előttem egy
titkos átjáró és azon kellene végigrohanni.
Milyen visszajelzéseket kapott filmbeli ala -
kításáról?
A legtöbb pozitív volt. A göndör hajamon sokan
nevettek, mert a valóságban nem ilyen. Önma -
gammal szemben elég szigorú voltam. Eddig
számos felvétel készült rólam, de egyik sem
nyer  te el a tetszésemet. Sőt kifejezetten utálom
magam visszanézni, elég önkritikus vagyok. Ez
itt sem volt másképp.
Mit jelent Önnek a Fiatal Forrás Színtársulat?
Ez egy amatőr társulat, de ez nem baj. Színész -

ként sok helyen ki kell próbálnom magam,
különböző szerepekben. Itt megvan a lehetőség
remek emberek közt a tapasztalatszerzésre. A
jövőben is szívesen vállalok itt szerepeket.
Milyen szerepet alakít a darabban?
Egy félénk, ugyanakkor bohókás varázslót, Izé -
mizét, aki úgy került a varázsnoki pozícióba,
hogy nem is ért hozzá.
Milyen korú nézőknek ajánlja?                                            
Mindenkinek ajánlom a darabot 0-99 éves kor
között. Egy aranyos történet vidám dalokkal.
Érettségi után folytatja a színészi pályáját?
Tervben van a Színház- és Filmművészeti Egye -
tem. Ha sikerülne és színész lenne belőlem, ak -
kor is szeretnék mellette egy másik szakmát
ta nulni. Kedvelem a fizikát és a matekot, így
sze retnék egy építész diplomát.

RIMAI S. ÉVA

Több mint fél éve már, hogy a könyvtár ad ott  -
hont a Veresi Filmklub csapatának, s biztosít
szer vezett kereteket a vetítésekhez. A klub ere-
deti célja szerint azért alakult, hogy egy baráti
társaság időről időre összejöjjön megnézni egy
előre kiválasztott filmet, majd egy pohár fris -
sítő és némi harapnivaló elfogyasztása közben
elbe szél gessen a látottakról. A filmnézés és a
be szél getés időközben ki egé szült egy – immár
ha gyománynak tekinthető – filmes, múltidéző
já ték kal is és bebizo nyo so dott, hogy a lelkes
filmrajongók még a kissé „fapados” körül mé -
nyek között is tartalmas és vi  dám órákat tud -
nak eltölteni egymás – és egy jó film – tár sa -
ságában.

A filmek világában való eligazodás érde ké -
ben a tagok úgy határoztak, hogy megrefor-
málják a Filmklub működését, és egy szakértő

se gítsé gével, egy előre meghatározott
tematika mentén ismerkednek meg a film -
művészeti kor     szakok jellemző alkotásaival és
alkotóival.

Az ügynek sikerült megnyerni Rácz Ráhel
filmtörténész, forgatókönyvírót, aki a követ ke -
ző időszak programjának összeállítását és a be -
szél getések irányítását, vezetését is elvállalta.
Így a márciusi vetítéstől a társaság olyan kér -
désekre keresi a választ, mint például, hogy mi
a különbség az európai és a hollywoodi film kö -
zött, vagy milyen a klasszikus amerikai és mi-
lyen a modern európai nőideál, vagy éppen
mi  lyen tendenciák hatottak és hatnak a magyar
fil mekre. A té mához választott alkotás kapcsán
nem csak a filmművészeti, de a zenei, közéleti,
szociológiai és történelmi szempontok is gór -
cső alá kerülnek, így nyújtva teljes képet a kor -
szak világképéről.

A klub természetesen továbbra is minden ér -
deklődő számára nyitott, aki szeretne akár

rendszeresen, akárcsak egy-egy alkalommal
be kap csolódni a filmek világának felfe de zé sé -
be. A prog ramról, illetve a következő vetítésről
a könyvtárban, vagy a klub Facebook csoport -
jában lehet bővebb tájékoztatást kapni. S hogy
kedvet csi náljunk az áprilisi vetítéshez, elá rul -
juk, hogy a következő találkozó izgalmasnak
ígérkező té mája az emancipáció és a feminiz-
mus lesz.                                              

BERZE LAJOS

KÖNYVTÁRIGAZGATÓ

„A film forog tovább…”

Az ifjú gróf és a titkos átjáró

Fotó: Veréb

Fotó: Veréb
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Beszélgetés HORVÁTH FERENC költővel, nyugdíjas pedagógussal

Szentlélek-templom • Alföldy Boruss Csilla és Alföldy Boruss Eszter hangversenye

Horváth Ferenc 1985-ben költözött Veresegy-
házra. A Fabriczius József Általános Iskolá ban
magyar nyelvet és irodalmat, orosz nyel vet taní-
tott, később nyugdíjba vonulásáig a tanrend
sze rinti sakkoktatást szervezte és az oktatás
túlnyomórészét végezte. Az elmúlt ve resegy-
házi harminchárom esztendőben hat verses kö -
tete (Képzelmész iramatai, A ma ra dék idő, Hin -
talovon, táltoson, Egy galopp futam konzer vá lá -
sa, Helyettük írtam és a Jób könyve) jelent meg.
Eddigi utolsó nap vi lág ra került műve, a Jób
könyve című, öt fe je zet ből álló könyve, mely nek
a címadó utolsó része maga a Jób köny ve, a
nevezetes ószövetségi könyv első ma gyar nyel -
vű verses fordí tá sa. Horváth Ferenc a napokban
töltötte be a hetve nedik életévét. Egy baráti ta -
lálkozás alkal mával, az eltelt évekről, írói mun -
kássá gáról beszélgettünk.
Korábban azt mondtad, hogy nagy pályafutást
vársz a Jób könyve című munkádtól. Mennyire
valósult meg az elképzelésed?
A mű hét bibliai prózai fordítás alapján, mintegy
kétévnyi megfeszített munkával készült. Teoló-
giai szakmunkákat olvasva értesültem róla, hogy
a Jób könyve eredetije verses formájú, s meg
akartam csinálni a mű első magyar verses for dí -
tását. Sikerült is, bár egy kettős szívműtét lett az
ára, ami persze igazából csekélység. Könyvem
megjelenése után költők és kritikusok, akikkel
személyesen találkoztam, elismeréssel szóltak e
munkámról. S ami még több: számos olvasói
köszönő levelet is kaptam. Ám a mű fogadtatását
illetően természetesen értek csalódások is.
Most töltötted be a hetvenedik életévedet.
Hogyan éled meg az idő múlását?

Mindig azt írtam, amit éreztem, amit gondol -
tam. A tanári pályám során is azzal foglalkoz-
tam, amit szerettem csinálni. Hogy most hogyan
érzem magam? Nem akarok panaszkodni, van-
nak gondjaim és érnek örömök is. A legna gyobb
örömöm még mindig az, ha úgy érzem, hogy
sikerült érvényes verset írnom. Az időről pedig
már régen megírtam: „Fognád az idő gyeplőjét,
de lehetetlen.”                    
Jelenleg min dolgozol? Várható újabb kö te ted?
Írok még mindig, ettől nem tudok szabadulni;
valamint korábbi, még meg nem jelent írásai -
mat ren dezgetem, igazgatom. Ezeket úgy hí -
vom, hogy elkészült, kiadásra váró könyveim,
mun  ka  címekkel: Utazás a szívem körül (Száz
vers a szívről), Óda egy rongylabdához (Negy -
ven év válogatott versei), A kukkoló (Versek sze -
re lem ről, erotikáról), Képzelmész összes fellelt
iramata, Marhaságok a hurkatöltőben (Lime ri -
kek) és az Ének a Turfon (Kis verses magyar ga-
lopptörténelem) című köteteim, és egyéb írá sa-
im. Mindenképpen fejlődni kell, még idős kor-
ban is, egy írónak sosem szabad megállnia. 2017
decemberében – ajándékozásra szánt ma gánki-
adású könyvecskében – egybe gyűjtöttem az év
során írt legfontosabb verseimet. 2018 márci -
usára készültem el: A szívtől a szájig (Szemez ge -
tés az érintések költészetéből) című an to ló gi -
ámmal, ahol huszonhét író és költő mű vei ből
állítottam össze egy kötetre valót. Kétéves mun -
kám fekszik ez utóbbi kötet szer kesz té sé ben és
a benne szereplő saját verseim meg írá sá ban.                                                                                                              
Horváth Ferencet nem törte meg a hetven éve,
az elhúzódó betegeskedése.  A költészet to -
vább ra is szent számára, rendületlenül alkot,

új és új köteteken dolgozik. Kerek születés-
napja alkalmából jó egészséget és további erőt
kívánunk, hogy segítse őt az Isten irodalmi
tervei mind teljesebb megvalósításában!

VERÉB JÓZSEF

Márciusban Veresegyházra látogatott két rend-
kívül tehetséges művész, akik – saját bevallásuk
szerint – már kora gyermekkorukban, családjuk
révén a zene hatása alá kerültek. Hatgyerme kes,
lelkész, zenész családban nőttek fel, ahol min-
den ki énekelt és muzsikált. Már akkor is a zene
határozta meg az életüket.

Alföldy Boruss Csilla orgona és csembaló -
mű vész pályafutása során szinte bejárta a vilá-
got. Közel ezer hangversenyt adott hazai és
külföldi orgonákon. Az európai országokon kí -
vül töb bek közt járt Kanadában, az Amerikai
Egyesült Államokban, Izraelben és Izlandon.
Orgonajá tékát rádió és televíziós felvételek
sokasága őrzi. Pályafutását a Gödöllői Állami
Zeneiskola bil len tyűs tanszakán kezdte, de har -

minchárom évig tanított csembaló és orgo na -
tanárként a győ ri Richter János Zeneművészeti
Szak kö zép is kolában. 1980-tól napjainkig or-
gonista-karnagy, egyházzenei igazgató a Bu-
dapesti Kelenföldi Református Egyház köz-
ségnél.

Alföldy Boruss Eszter fuvolaművész, a bécsi
Vienna Konservatorium professzora. Rendsze -
resen koncertező művész, aki elsősorban szólis-
 ta ként ad hangversenyeket, de örömmel játszik
kamarazenészként is. Európán és az Amerikai
Egyesült Államokon kívül fellépett Indiában,
Izrael és Kanada hangversenytermeiben. Elkö -
telezett előadóművész-tanár, akinek a zene és a
tanítás az élete. „Nagy szerelmem a barokk zene,
annak is a historikus felfogású előadásmódja.
Örömmel játszom a fuvolairodalom klasszikus,
romantikus, impresszionista XX. századi darab-
jait is” – írta a művésznő önéletrajzában.

Az est házigazdája, Ella István orgonaművész
kö szöntötte a művészeket. Mint kiderült, a test -
vér pár nem először jár Veresegyházon. A szót
tett követte és mintegy nyitányként megszólalt
Bach: c-moll fantázia és fúga című darabja. A ve -
resegyházi hangversenyen elhangzott művek
nagyrészt Johann Sebastian Bach szerzeményei
közül kerültek ki, de felcsendült Jules Massenet:
Meditáció című darabja és Mendelssohn-Bart -
hol dy: c-moll szonátája is.                     VERÉB JÓZSEF

Hetvenéves az írás és a költészet művésze

Fotó: Veréb

Soli Deo gloria!

DALOCSKA AZ IDŐRŐL
Jaj, az Idő úgy pörög,
elgurul és elgörög,
itt-ott hogyha megvillan,
azon nyomban elillan.

Jaj, az Idő elrepül,
sehol le nem települ,
elgörög és elgurul,
meg se jön, s már elvonul.

Jaj, az Idő tovaszáll,
nem keres és nem talál,
elsuhan és elpörög,
talán nincs is: így örök.

Fotó: Veréb
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MŰVÉSZPORTRÉ • SPERA ÁGNES hegedűtanár, iskolaigazgató

Spera Ágnessel 2017-ben szerettünk volna az
életéről, szakmai pályafutásáról interjút ké -
szí teni, de sajnálatosan az időközben meg -
rom lott egészségi állapota ezt nem tette le he -
tővé. Olyan ember volt, aki eltávozásával a
zene iskola életében, a tanárok és a növen dé -
kek lelkében egy igen nehezen kimondható
hiányérzetet hagyott maga után. Nem lehet őt
már visszahozni, de arról, hogy milyen em -
ber volt, honnan jött és mit alkotott, ezen új -
ság hasábjain is embertársi kötelességünk
megemlékezni. Munkatársaival történt be -
szél getésünk alapján összegeztük az iskola
egy kori igazgatójának életútját, mindazt,
amit „Ági néni” önmagából láttatni engedett. 

Nevelőszülők mellett nőtt fel. Szeretetet, meg -
értést, támogatást gyerekkorában tőlük kapott.
Szép ruhába járatták, taníttatták, hogy ha eljön
majd az idő, biztos megélhetése legyen az élet-
ben. A család egyedüli gyerekeként nevelkedett,
már kislánykorában elvarázsolta a zene, ha szólt
a rádió szinte magába szippantotta. A hegedű
hangjára nagyot dobbant a szíve, a hangszer
olyan szépen szólt, olyan biztatóan, szinte nyúj-
totta a „kezét”: „Gyere velem, fogjál meg, ját-
szunk együtt!”. Így is történt, a hangszer lett az
élete. Szülei korán felismerték a zene iránti sze -
retetét, és ennek okán a mátyásföldi Zenei Ál-
talános Iskolába íratták be. Iskolai tanulmányai
mellett a Fővárosi 9. sz. Körzeti Zeneiskola nö -
vendékeként rendszeres résztvevője volt a tár-
sadalmi, kulturális seregszemléknek, hang ver -
senyeknek. A pályaválasztás során felvételt
nyert a pécsi Bartók Béla Zeneművészeti Szak -
kö zépiskolába, ahol Gyermán István osztályá -
ban folytatta tanulmányait. Majd a komlói és a
siklósi zeneiskolákban képesítés nélküli ze ne -
oktatói mellékállást vállalt. Érettségit kö ve tően
a Gödöllői Körzeti Állami Zene is kolá ban he -
lyez kedett el, mint tanító, zenetanár. 

Életének sorsfordító döntése a Veresegyházi
Önkormányzati Zeneiskolában (Lisznyay Szabó
Gábor Zeneiskola) felkínált vezetői állás elfo-
gadása volt. Az iskola 1993-as megala ku lását
követően tizenhárom éven át igazgatta az in-
tézményt. Hivatásának tekintette a  munká ját,
szorgalmasan rakosgatta egymásra a „kö veket”,
kitartó munkával gyűjtötte egybe a zenészeket,
a tantestület tagjait. Az eredmény nem maradt
el, az iskola napjainkra elismert, rangos mű vé -
szeti oktatási intézménnyé vált. Olyan művé -
szek kerültek többek közt az intézmény tanári
ka rába, mint Rab Kamilla az orgonatanszak
meg álmodója és Simonova Jaroszlava csellista.

Spera Ág nes egész lénye szo ro -
san összefonódott a munkahe-
lyével, sze retett isko lá jával. Úgy
élte meg az el múlt évtizedeket,
ahogy egy anya a gyermekei között,
mert a ve res egyházi ze neiskola volt az ott -
hona, nö ven dékei a gyermekei, a ta nárok, a szü -
lők a családja. A hang  szere volt a társa, az iskolai
elfoglaltságai mellett éveken át tagja volt a Gö -
döllői Szimfonikus Zenekarnak. Spera Ág nes ta -
ní tó ként, zeneta nárként kezdte, volt in téz mény-
  vezető, igazga tó helyettes, majd 2017-ben nyug -
díjba vonult. Nem élvez het te a meg  érde melt pi-
henést, a nyug díjas éve ket, mert a beteg ség úrrá
lett rajta. Életútjára, mun kás sá gára ta nár társai a
következőképpen emlé keznek vissza.

Udvard Gizella: „1994-ben Szadán szakköri
foglalkozás keretében zongora oktatóként dol-
goztam. Az akkor önállósult veresegyházi ze -
ne iskolában lehetőségem nyílt a továbblépésre,
ezért egy napon felkerestem Spera Ágnest, az
iskola igazgatóját. Soha nem feledem el, izga-
tottan, szorongva léptem be az intézmény ka-
puján. Egy kedves szőke nő fogadott, egész lé   -
nyé ből nyugalom és bátorítás sugárzott. Így let-
tem én akkor a szadai kihelyezett tagozat zon-
gora tanára. „Ági néni” az évek hosszú során
családjaként dédelgette az iskolát, míg végül ál-
dozatos munkájában csak a betegség tudta
meg állítani. Az utolsó percig erején felül vett
részt a zeneiskola életében. Olyan ember volt,
aki szív ből szerette a muzsika, a hegedű hang -
ját. Számos tehetséges fiatal került ki a kezei
közül, mert tanított, zenekari tagként játszott
és igazgatta az iskolát.”                      

Farkas Tajti Margit: „2001-ben kerültem a
veresegyházi zeneiskolához, a szadai tagoza-
ton kezdtem szolfézs tanárként. „Ági néni” se -
gí tő kész sége és határtalan megértése olyan erő
volt a számomra, ami több esetben is meghatá -
ro zó vá vált a pályám során. Közel egy évtizede
indítottuk be a szolfézs versenyt. Spera Ágnes
mindig biztatott, szakmailag támogatott, mű -
vészként és vezetőként egyaránt. Szerette az is -
kolát, a gyerekeket, az éneket, a zenét.

Rendszeresen közreműködött a versenyek
meg szer vezésében és lebonyolításában, zsűri -
zett, ha tehette együtt énekelt a növendékekkel.
Szerette a hegedű hangját, úgy nyúlt a hang -
szer hez, mint senki más. Egy idő után az
iskola részévé vált, „Nekem csak ti vagytok és
az is kola!” – mondta számtalanszor. Jó ember
volt, mindenkiben a jót kereste, és ha meg-
találta megragadta, mert szerette a szépet, a
harmó ni át, a muzsika hangját.”

Láng Gabriella: „Veresegyházon huszonkét
éve vagyok tanár, még Spera Ágnes volt a
zeneiskolai igazgató, amikor elkezdtem az it-
te ni pályafutásomat. Az ő személye volt a ga -
ran cia arra emberileg és szakmailag, hogy
tö kéletes közegbe kerülhettem. Nagyon sze re -
tem az itteni légkört, a város vezetésének a mű -
vészethez való hozzáállását. Mindez teljesen
arra emlékeztet, mintha gyermekkorom hely -
szí nén, otthon lennék.”      

Spera Ágnes munkássága során olyat hozott
létre, ami példaértékű, követendő. Gondos
odafigyeléssel szakmailag elhivatott, képzett
zenészek és tanárok közreműködésével fel -
építette az iskola tantestületét. Olyan ember
volt, aki szívügyének tekintette a zenei okta -
tást, a zene szeretetét. Láng Gabriella szavaival:
„Nem kell mindenkinek hangversenyező mű -
vész nek lennie, az a fontos, hogy az iskola nö -
vendékei a zenében megtalálják a szépséget és
az életük részévé váljon.”

VERÉB JÓZSEF

„Spera Ágnest olyan ember -
ként ismertük meg, akinél a
lélek volt a tartóoszlop. Úgy
tegyük mi is a dolgunkat,
ahogyan ő élt, a másik em -
ber iránti megbecsüléssel,
odaadással. Szerénysége,

kitartása, áldozatos mun ká -
ja követendő példa lehet vala-

mennyiünk számára.”
PÁSZTOR BÉLA POLGÁRMESTER

SPERA ÁGNES
• zenetanár, iskolaigazgató •

1953-ban Budapesten született
1967-től a Fővárosi 9. sz. Körzeti Zeneiskola
növendéke
1973–1977-ig a pécsi Bartók Béla Zene mű -
vé szeti Szakközépiskola tanulója
1975 és 1976 között a  komlói, és a siklósi
ze neiskolákban zeneoktató
1978-tól 1993-ig a Gödöllői Körzeti Állami
Ze neiskola veresegyházi kihelyezett tagoza-
tá nak tanára
1993 és 2006 között a Lisznyay Szabó Gá -
bor Zeneiskola igazgatója,
2006–2017 az intézmény munkatársa
2017-ben elhunyt 

KITÜNTETÉSEK, ELISMERÉSEK:
Oktatási és Közművelődési Díj – Veresegy-
ház 1998
Veresegyház Város polgármesterének elis -
me rő oklevele – 2009
Lisznyay Szabó Gábor Zeneművészeti Díj –
Veresegyház 2011

Mindenki Ági nénije

Kultúra
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Fiataloknak fiatalokról

Gelb Nikolett tehetséges, életvidám fiatal lány,
akinek szenvedélye a tánc. Tehetségét már
több alkalommal is láthattuk Ve  resegyházon.
Legutóbb a Veresi Balett csoport előadásában,
az Atlantisz – Az eltűnt kincs nyomában
című balett produkcióban játszotta Ariel sze -
repét. Táncára mi is felfigyel tünk és úgy dön-
töttünk, a Veresi Krónika áp rilisi szá mának
ifjú tehetségeként őt mutatjuk be.  

Emlékszel az első balett órádra? Miért éppen
ezt választottad?
Már óvodában is jártam táncórákra, de elsős
koromban volt egy orvosi vizsgálat, amin meg -
állapították, hogy nagyon bedől a vállam és azt
ja  vasolták, menjek el tornázni vagy táncolni.
Így kezdtem el a balettot Takács Andinál és
azó ta is folyamatosan táncolok. Negyedikes
ko romban volt egy év kihagyásom, mert Andi
néni javas la tá ra előkészítőre jártam a Magyar
Táncmű vé szeti Egyetemre. Ide végül nem vet  -
tek fel, de ezt utólag nem is bánom, mert így
időm és le hető ségem nyílt más táncstílusokat
is ki pró bálni, pél dául a hip-hop-ot.  
Mi történt, amikor visszajöttél? 
Akkor készültünk a Tizenkét eltáncolt cipellő
című előa dás ra és abban az ikerpár lányok
közül az egyiket én játszottam. Ezután követ -
ke zett a szo kásos év végi, kará cso nyi műsor,
ami ezúttal a Ka rá csony éjje -
lén című darab volt. Emellett
sze repeltünk szá  mos városi
eseményen, pél dául a Majá li-
son, a március 15-i és az au-
gusztus 20-i mű so  rokon. Az
el ső szólómat a Jég király nő -
ben táncoltam, mint Erdő tün -
dér. Nagy sik e rem volt, így
már ekkor felkért Andi, hogy a
következő darabban, az Atlan -
tiszban én táncoljam Arielt, a
fő szereplőt. 
Hogyan készültetek erre?
Az iskola miatt már nem járok
Andi nénihez, így szabad ke zet
adott nekem, hogy az alapmoz -
 dulatok felhasználásával én ala -
kítsam ki a koreográfiát. Sőt,
két tánc kivételével az összes előadáson im-
 provizálhattam. Ezen kívül hétvégente ös sze -
próbáltuk a különböző kiscsoportok táncait. A
premier előtt már szombaton és va  sárnap is pró-
báltunk legalább három órán keresz tül. 
2015-ben felvételiztél a Dózsa György Gim-
názium és Táncművészeti Szakközép isko lá -
ba, ahol jelenleg is tanulsz.
Akkor kezdtem el a hatosztályos évfolyamot,
de tavaly átjelentkeztem és felvettek a táncmű -
vé szeti osztályba. Kilenc órám van egy nap,

abból négyet töltenek ki a táncórák a tanítás
második felében. A klasszikus balett mellett
modern táncot is tanulunk, amit nagyon él -
vezek és van drámaóránk is, ami a színpadi je-
lenlétre készít fel bennünket. Ebben nekem
már van némi tapasztalatom. Három évig jár-
tam Éli Nóra színjátszó csoportjába, aminek
sok hasznát veszem most a táncban az arc -
mimikám, vagy a színpadi megjelenés szem-
pontjából. A Dózsában az a szokás, hogy min -
den negyedévben vizsgáznunk kell, eze ken
mindig más és más táncos feladatot kapunk,
emiatt suli után délutánonként még az egyéni
és csoportos próbákra is időt kell szakíta ni. 
Bár gondolom nincs túl sok szabadidőd, azért
valami hobbid biztosan van. 
Amióta iskolába járok, sosem unatkoztam. Ha
szabadidőm engedi, apukámmal sokat járunk
moziba. Kinézünk egy jó filmet, és elindulunk.
Ezek általában késő esti előadások. Olyan is
elő fordult már, hogy annyira fáradtak voltunk,
hogy elaludtunk a film alatt. Anyukámmal
rendsze re sen megyünk színházba és koncer -
tekre. Emellett a barát nőimmel szoktunk tánc -
előadásokra járni, amit fel tudok használni az
iskolai házi feladataimban.

Összekötjük a kellemeset a hasznossal. Ezen
kívül mindig van nálam leg alább egy könyv,
amit olvashatok.
Van példaképed? 
Nagyon sok ExperiDance-es előadást láttam
már, az egyik kedvenc táncosom Rimár Iza bel -
la. Ő szintén a Dózsában tanult táncolni, így
még nagyobb a motivációm, hiszen őt is
ugyan azok a tanárok tanították, ugyanazokra
az órák ra járt, mint én most, és bízom benne,
hogy egy szer majd én is úgy fogok tudni tán-

c o l n i ,
a h o   -
gyan ő.
Vannak
o l y a n
pil la na-
tok az is -
ko lá ban,
amikor azt
érzem, hogy
ezt most nem
a ka rom csi nálni,
haza aka rok men ni.
Ilyenkor mindig eszem be jut, hogy nem sza -
bad fel adnom, ha más nak is sike rült, ak kor ne -
kem is men ni fog.
Melyik fellépésedre vagy a legbüszkébb?
2016 ősze óta járok az ExperiDance Tánc aka -
démiára és gyakran van olyan előadás, amely-
ben mi is részt veszünk a felnőtt táncosokkal
együtt. Szerepeltem már a Nagyidai Cigányok-
ban, a Revansban, és az Ezeregyévben is. Ezek
közül különösen pozitív élmény volt Nagysza-
lontán a Nagyidai cigányokat előadni, mert egy
kisebb szabadtéri színházban játszottunk és
ott is nagy lelkesedéssel fogadott bennünket a
kö zön  ség. A hangulat kimondottan családias,
kü lön leges volt.
Tavaly nyáron a FINA Vizes Vi lág bajnokság
nyitóünnepségén táncoltam két je lenetben is.
Először rögtön az elején a Vízcse ppek tán cá -
ban voltam benne, majd a rene szánsz rész -
ben. Az különösen nagy élmény volt, már
csak a próbák miatt is. Volt olyan, hogy reggel
kilenctől próbáltunk, de a viharok miatt több-
ször is félbe kellett szakítani, így éj szaka egy
órakor tudtuk befejezni. A fellé pés kor pedig
hűvös volt és nagyon fáztunk. Más nap va ló -
sággal elvonási tüneteim voltak, mert annyira
intenzív volt az élmény. Ott nem volt olyan ér -
 zésem, mint néha a suliban, hogy nincs ked-
vem bemenni. 
Az érettségi után még lesz egy éved, hogy a
táncot befejezd. Utána vannak már terveid? 
Az ötödik évben, amikor már csak táncóráink
vannak, akkor szeretnék nyelvet tanulni és
nyelv vizsgát tenni. Utána itthon tovább tanul-
nék, aztán pedig szeretném, ha lenne lehető sé -
gem külföldön is tapasztalatot szerezni. Ha
eset leg egy nem várt sérülés közbe jönne, ak -
kor is mindenképpen maradnék ennél a színpa -
di világnál, szívesen lennék koreográfus vagy
tánctanár. Ennek ellenére az a tervem, hogy hi-
vatásos táncos leszek és bízom benne, hogy
erre lesz is lehetőségem.

FÁRI FANNI

FIATAL TEHETSÉGEINK

Fotó: Fári Fanni

GELB NIKOLETT
TÁNCOS

Fotó: Ruzsovics Dorina
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CÉLKITŰZÉS
Nagyon sokszor keresnek meg bennünket
azzal az emberek, hogy lefogyni vagy gyó-
gyulni szeretnének, de az irreális célkitű -
zé seik miatt már többször kudarcba fulladt
a próbálkozásuk. Sokan úgy gondolják,
hogy ez a változás első lépése, és tőlünk azt
várják, hogy innen indítsuk a közös mun -
kát. Mindenféle fogadalmakkal és idő pon -
tok meghatározásával kezdenek neki az
életmódváltásnak. A legnagyobb hiba és a
kudarcok előidézője a túlságosan alacsony
célsúly és az azonnali változás, átalakulás
reménye. A fogyás mértékeként figyelem -
be kell venni az alkati, életkori, életviteli
sajátosságokat, és a túlsúlyt fenntartó pszi -
chés háttértényezőket. A türelmetlenséget
és az „azonnal eredményt akarok” dolgo-
kat szembe állítjuk azzal, amennyi idő alatt
eljutottak ebbe az állapotba és meg is kap -

juk a türelem, kitartás, CÉLKITŰZÉS elé ré -
sének várható időpontját, amitől nem lesz
jo-jo effektus. Sajnos vannak olyanok, akik
azt sem tudják hova akarnak eljutni, mi a
valódi céljuk a testsúlycsökkenéssel.
CÉLKITŰZÉSÜNK olyan, akár egy iránytű,
mindig visszavezet minket az utunkra,
irány mutatóként szolgál, melyet sikereink,
örömünk, egyéni képességeink és lelke -
sedésünk hangol, nem felejtve azt, hogy
miért is vágtunk bele!
VEGYÜK KEZÜNKBE AZ IRÁNYÍTÁST!
Mert aki a saját táplálkozása feletti kontrollt
(mit, mikor, mennyit) is kiengedi a kezé -
ből, az aligha kezd el tevékenyen részt ven -
ni élete egyéb változásaiban. 

Eddigi feladatok:
1. MERJ VÁLTOZNI és VÁLTOZTATNI.
AKARJ FEJLŐDNI! Írd föl a füzetedbe:

idén ebben változom és fejlődöm. Minden -
napi célkitűzések és azok megvalósítása.
2. Elkezdjük LETENNI sérelmeinket, nem
keressük a felelősöket, farkasszemet
nézünk önmagunkkal.
3. KONTROLL MEGSZERZÉSE: vegyük
kezünkbe az irányítást. Készítsünk ét ke -
zési menüt. Írjunk bevásárlólistát, vásá rol -
junk be, készítsük el, tegyük dobozokba,
és indulhat a nap! Kontroll... a te kontrol-
lod!
4. CÉLKITŰZÉS: kitűzött célunk kizárólag
a miénk, a saját „álmaink” építéséről szól
(vagy azoké is, akikkel együtt visszük
végbe).
Májusban az ötödik, utolsó lépéssel foly-
tatjuk a sorozatot: VÁLTOZÁS – „Lassan
járj, tovább érsz!”

Mobil: 30 509 5084
Facebook: Fitten Veresen

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

így adva alapot a mindennapjainkhoz!

TERMÉSZETESEN, EGÉSZSÉGESEN

„Fűben, fában orvosság van” – tartja a mon -
dás, melynek tényéről sokan meggyő ződ -
tek már. Nem kell hinni benne, csupán ki
kell próbálni és élvezni a hatékonyságát,
gyógyító erejét. 

A Magyar Gyógyszerkönyvben is sok gyógy -
növény szerepel elismert gyógyhatású szer -
ként. De mint minden gyógyító eljárásnak, a
gyógynövényterápiának is megvannak a hasz -
nálatra vonatkozó szabályai, melyeket szük-
séges megismerni, mielőtt ehhez a cso dálatos,
természet adta gyógymódhoz folya mo dunk.

Számos lehetőség áll rendelkezésre a gyógy -
teák illetve gyógynövény tartalmú készít-
mények beszerzésére. Nem csupán herbá -
riá ban, gyógyszertárban és drogériában jut -
hatunk hozzá, hanem bevásárlóközpontok-
ban, interneten is. Így fennáll a lehetősége
an nak is, hogy a hozzáértés nélkül fogyaszt -
juk őket. Vásárlás előtt mindenképp tájé ko zód  -
junk az alkalmazásukról. Nagyon jó gyógy  -
növénykönyvek kaphatók erre a célra, vagy
felkereshetünk egy fitoterapeuta szakembert.

Nem mindegy, hogy nekünk célzot tan me -
lyik gyógynövény alkalmas az ugyan azon
meg betegedésekre valók közül. Ha pe dig
saját magunk szeretnénk be gyűj teni a gyógy -
növényeket, semmiképpen ne egyedül te -
gyük, kérjük szakember segítségét. 

A gyógynövényterápia kiválóan alkalmas
megelőzésre, immunerősítésre és gyógyí tás -
ra, amelynél a gyógyulási folyamat ugyan las -
sabb, viszont tartósabb. És ami a legfon  to-
 sabb: a megfelelő használat mellett abszolút
mellékhatás nélküli. Általános szabály a gyó-
gy teák fogyasztásánál, hogy hathetes kúra
után 6 hét szünetet kell tartani. Elkészítésük:
egy csa pott evőkanál gyógynövényt leforrá -
zunk 2,5 dl vízzel és állni hagyjuk leta kar va,
majd le szűrjük. További módozatait tekintve
a forrá záson kívül létezik még hideg vizes áz-
ta tás (pl. csipkebogyó tea), illetve főzés (gyö -
kerek, termések, kérgek esetében). Ezeket az
eljáráso kat a teák tasakján is feltüntetik. 

Nem csupán gyógyteák fogyasztásával le -
het e csodás növények gyógyító hatását él -
vez  ni, sokoldalúságuk lehetőséget nyújt szá -
munk  ra, hogy többféle módon, többféle pa -
naszt kezelhessünk velük. Kevésbé ismert

pél dául, hogy egyes gyógynövények fo-
gyaszt  hatók akár nyersen, vagy ételként
(pl.fő ze lék) elkészítve. De vannak olyanok
is, me lyekkel külsőleg kezelhetjük fájdalmas
testrészeinket az előírt formában, például
be dörzsöléssel, lemosással, borogatással
vagy pakolással.

Ha ezzel a terápiával egészítjük ki az orvos
által felügyelt gyógyszeres kezelést, említsük
meg orvosunknak. Aki még nem próbálta,
győződjön meg maga is a természet cso dá -
latos gyógyító erejéről, de előtte ne felejt sen el
szakszerű segítséget kérni.

Egészségükre!

BARTALNÉ GÖNCZI ERIKA

„Fűben, fában...”

GYŐRI RITA ÉS VIGH MERCÉDESZ ROVATA

LEGYEN 2018 A FEJLŐDÉSÜNK ÉVE!
5 LÉPÉS A SIKER FELÉ

A negyedik lépés: CÉLKITŰZÉS

Életmód

NE FOGYNI AKARJ, hanem VÁLTOZNI! Ahogy változtatsz a szokásaidon úgy „ju-
talomként” kapod, mintegy mellékhatásként, a fogyást.  Kétféleképpen vallhatunk
kudarcot: ha átugrunk egy-egy szakaszt, vagy ha eljutunk valameddig, de ela ka -
dunk és feladjuk. (Az első lépés a tudatosítás (VK Január) a második a felelős ség -
vállalás (VK Február), a harmadik a kontroll megszerzése (VK Március).
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KEMPO

A PORTUGÁL VB-N
REMEKELTEK A KEMPÓSAINK!

2018.03.21-25 között Portugáliában, Caldas De Rainha-ban került
megrendezésre a 8. World All-Styles Championship.
39 ország több mint 2000 versenyzője 6318 nevezést adott le a
különböző versenyszámokban.  Az SVSE kempósai 6 fővel vettek
részt a magyar válogatottban. Csapatunknak ez volt az első külföldi
megmérettetése, amelyre több szülő is elkísérte a gyermekét. Lissza  -
boni megérkezésünket követő napon még volt időnk egy kis kikap -
csolódásra, így tettünk egy kirándulást Nazaréba, ahol az Atlanti
Óceán hullámaiban gyönyörködhettünk és a merészebbek még tér -
dig meg is mártóztak benne. Ellátogattunk a helyi piacra, ahol óriási
kínálatot láthattunk a „tenger gyümölcseiből”, így aztán nem csoda,
hogy egy helyi étteremben meg is kóstoltuk azokat. A második napon
egyetlen versenyzőnk volt érdekelt, ezért tovább tudtuk foly tatni a
környék felfedezését. Ezen a napon Óbidos neve ze tes sé geit tekintet-
tük meg, majd innen Foz do Arelho-ba, az óceánhoz tettünk egy
kirándulást, ahol egy csodaszép öböl fogadott bennünket. A látvány
és az óceán morajlása örök élmény marad mindannyiunknak. Itt
aztán véget is ért számunkra a turistaszezon! A követ ke ző napokban
reggeltől estig a hatalmas sportcsarnokban töltöttük az időnket, ahol
15 tatamin, 1 ringben és 1 ketrecben folytak a küz delmek.
Egyéni eredmények:
Flórián Ilona: Light WAC küzdelem, 19-35 év, -55 kg II. hely, Low
WAC küzdelem, 19-35 év, -60 kg III. hely, Pusztakezes Soft for-
magyakorlat, 30-39 év, haladó, I.hely, Pusztakezes Hard forma gya -
kor lat, 30-39 év, haladó, IV.hely, Fegyveres Soft formagyakorlat,
30-39 év, Mester, IV. hely. Fegyveres Hard formagyakorlat, 30-39 év,
haladó, II. hely.
Csonka Máté: Semi WAC küzdelem, 11-13 év, -45 kg, II. hely, Gi
Submission, 11-13 év, -46 kg, I. hely.

Csonka Tamás: Semi WAC küzdelem, 41-50 év, -84 kg, III. hely,
Light WAC küzdelem, férfi, 41-50 év, -84 kg, III. hely, Pusztakezes
formagyakorlat, férfi, +40 év, Mester, V. hely.
Gyökeri Noémi Éva: Knockdown küzdelem, 16-29 év, -60 kg, II.
hely, Gi Submission, 16-17 év, -56 kg, I. hely, Pusztakezes for-
magyakorlat, 16-17 év, haladó, III. hely, Fegyveres formagyakorlat,
16-17 év, haladó, III. hely.
Seres András Dávid: Semi WAC küzdelem, 8-10 év, +40 kg, III. hely,
Light K WAC küzdelem, 8-10 év, +40 kg, III. hely, Gi Submission 8-
10 év, -49 kg, I.hely
Verók Péter: Fegyveres Soft formagyakorlat, +40 év. Mester ka te -
gória, IV. hely.
Fegyveres Hard formagyakorlat, +40 év. Mester kategória, IV. hely. 
Pusztakezes formagyakorlat, +40 év. Mester kategória, IV. hely. 
Ezúton is szeretnék gratulálni mindenkinek a remek szerepléshez és
megköszönni a szülőknek az általuk nyújtott erkölcsi és anyagi tá-
mogatást, hiszen mindezt önerőből kellett előteremtenünk. Külön
köszönet a Gynefert Nőgyógyászati és Reprodukciós Központnak,
akik komoly anyagi támogatást nyújtottak Flórián Ilona számára,
hogy részt vehessen ezen a versenyen.

VERÓK PÉTER

A FABRICZIUS JÓZSEF ÁLTALÁNOS
ISKOLA FIÚ CSAPATAI

A DIÁKOLIMPIA MEGYEI DÖNTŐIBEN! 

Régen nem látott sikereket értek el a Fabriczius
József Általános Iskola fiú III. és IV. korcsopor-
tos kézilabda csapatai: mind a két csapat a Pest
megyei döntőbe jutott. A III. korcsoportosoknak
március 27-én Százhalombattán rendezték a
döntőt, ahol Pilisvörösvár mögött a második
helyen végeztek, megelőzve a Dabas és a házi -
gazda Százhalombatta csapatait. A IV. korcso-
portosoknak megyei elődöntőt kellett ját sza-
niuk március 28-án Solymáron. Kiválóan szere -
peltek, nagy gólarányú győzelmet arattak a Pi -
lis vörösvár és a Százhalombatta csapatai el len.
Ezzel megszerezték a jogot a megyei dön tőben
való szerepléshez, ahol Budaörs, Vecsés és Tö -
köl csapataival kell majd megmérkőzniük.
A siker annak, a városban elindult utánpótlás
nevelésnek is köszönhető, ami évekkel ezelőtt a

Szőke István által elkezdett szivacskézilabda ok-
tatással kezdődött. Ebből kinőve, a Veresegy-
házi Városi Sportkör keretein belül, korosz tá-
lyos versenyrendszerben folytatódott Fülöp And -
rea edző közreműködésével. Három éve a Fab-
riczius József Általános Iskola csatlakozott a
Magyar Kézilabda Szövetség által indított „Kézi-
labda az iskolában” programhoz, melynek se -
gítségével több, mint nyolcvan gyerek ismer ked-
het a kézilabda játék alapjaival az iskolai fog lal -
kozásokon. Innen a tehetséges gyerekeket a vá -
rosi sportkörhöz irányítják, hiszen a program

elérhető versenylehetőséget nem biztosít, ami a
fejlődés egyik alapfeltétele. 
Jó lenne, ha ez az egymásra épülő utánpótlás
ne velés hosszú távon megmaradhatna, és egy -
mást segítve érne el újabb sikereket a diáksport
a versenysport, a város javára.

KOSÁRLABDA

9 év után újra Pest megyei diákolimpiai dön tő -
ben játszhatott a Fabriczius József Általános Is -
kola fiú kosárlabda csapata! 
A házigazda Piliscsaba és Nagykőrös tehetséges
csapatai mögött a harmadik helyen végeztünk,
így büszkén viselhetjük a megye harmadik
legjobb iskolai csapatának járó bronzérmet!
A csapat tagja: Balogh Patrik, Bögös Ádám,
Freytag Bence, Kéki Domonkos, Kocsis Ger -
gő, Kubicza Bálint, Lugossy Ádám, Samu
Már ton, Seress Boldizsár, Szendrey Soma és
Szabó Tamás.

FELKÉSZÍTŐ: ERDICZKY KRISZTINA

ISKOLAI SPORT, DIÁKSPORT

A megyei 2. helyezett kézilabda csapat

KÉZILABDA
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Veresegyházi Városi Sportkör eredményei

Sakk Szakosztály

Pest megyei I/A (5 táblás) csapatbajnokság
03.25. Veresegyház – Visegrád 1,5 – 3,5

Kézilabda Szakosztály

Felnőtt (Pest megyei bajnokság A csoport) 
03.10. VS Dunakeszi – Veresegyház VSK 51 – 27 
03.25. Üllői VKSK – Veresegyház VSK 24 – 38
Ifjúsági (Pest megyei bajnokság) 
03.10. VS Dunakeszi – Veresegyház VSK 43 – 31 
03.25. Üllői VKSK – Veresegyház VSK 44 – 21
Serdülő (Országos Serdülő bajnokság III. osztály Északi csop.) 
03.11. Főnix ISE – Veresegyház VSK 29 – 22 
03.14. Veresegyház VSK – Salgótarjáni Strandépítők KC 25 – 33
03.21. Gödöllői KC – Veresegyház VSK 20 – 34 
U14 (Országos Gyerek bajnokság II. osztály Pest megyei Régió
Felsőház)
03.11. Veresegyház VSK – Abonyi KC 21 – 18 

Veresegyház VSK – Szigetszentmiklósi KSK 26 – 19
03.24. Budai Farkasok NKFT – Veresegyház VSK 25 – 30

Veresegyház VSK – Százhalombatta VUK SE 23 – 28

Labdarúgó Szakosztály

Felnőtt (Pest megyei bajnokság II. osztály Északi csoport) 
03.17. Pomáz-ICO SE – Veresegyház VSK 2 – 1
03.25. Veresegyház VSK – VS Dunakeszi 0 – 2
U19 (MLSZ III. oszt.utánpótlás bajnokság Közép-keleti csop.)
03.17. Veresegyház VSK – Nagykáta SE 0 – 3
U17 (MLSZ III. oszt. utánpótlás bajnokság Közép-keleti csop.) 
03.17. Veresegyház VSK – Nagykáta SE 0 – 1
Öregfiúk (Pest megyei bajnokság Keleti csoport) 
03.25. Veresegyház VSK – Bagi TC ’96 1 – 10

Az 1848 m-es EGYÉNI FUTÁS
korcsoportos győztesei

Korcsoport Név
Óvodások: Balogh Norina

Szabó Kornél
I. korcsoport: Kovács Réka

Gaál Tamás
II. korcsoport: Sum Nikolett

Delhugné Levente
III. korcsoport: Frencz Janka

Becsei Bendegúz
IV. korcsoport: Soós Lívia

Tóth Márton
V. korcsoport: Ladjánszki Sára

Ferencz Ábel
FELNŐTT I. Ferencz Anna

Együd Máté
FELNŐTT II. Boros Krisztina

Prokopecz Péter
FELNŐTT III. Friedrich Zita

Kozsa Kornél
FELNŐTT IV. Lőrincz Éva

Koczka Benedek
SENIOR I. Prokopecz Jánosné

Kovács József

A VÁLTÓK GYŐZTESEI
a váltótagok összeadott életkora alapján
Korcsoport Csapat név (tagjai)
I. kategória: (24 évig) NYÚLCIPŐ: Daka Kolos

Levente, Kardos Szabolcs,
Liegl Tamara,

II. kategória: (25–30-ig) FUTKORÁSZÓK: Furák Flóra,
Furák Laura, Badak Márton

III. kategória (31–36-ig) A LÁNYOK: Sulyán Alexa, 
Nemes Nóra, Tábori Sára

IV. kategória (37–42-ig) HÉT CÉ: Perényi Gergő, 
Szabó Kristóf, Zsoldos Levente

V. kategória (43–50-ig) SOLYMOK: Hanák Barnabás,
Péter Roland, Bálint András

VI. kategória (51–100-ig) GOMBOSÉK: GombosDalma,
Gombos Barnabás és Attila

VII. kategória (101 évtől) CIMBIK: Szabó Linda,
Zelinka Tamás, Prokopecz 
Péter

Nem volt kegyes az időjárás a családi futóver -
seny résztvevőihez. Eső, szél, hűvös idő! De ez
sem szegte kedvét a futás szerelmeseinek, akik
szép számmal – több mint kétszázan – érkeztek
a rossz idő ellenére is!
A lelkes szervezői csapat már kiépített hely -
szín nel várta az érkezőket. Most először elekt -
ronikus eszközökkel mértük a futók idejét.  Egy
éve kezdődött ennek a rendszernek a kiépí tése,
bővítése, kiegészítése most is folyama to san,
versenyről-versenyre zajlik. Sok-sok egyéni el -
képzelést és fejlesztést valósítottunk meg, mert
a lehetőségeink nem teszik lehetővé egy igazán
„profi” rendszer beszerzését. Sajnálatos, hogy a
lelkesedés és az a sok munka most még nem
tükröződik az eredmények gyors és precíz fel-

dolgozásában, de nem adjuk fel, tudjuk, hogy
előbb utóbb sikerülni fog. Visszalépni már nem
lehet! 
Új elem volt az előző városi futóversenyekhez
képest, hogy nem volt hosszan elnyúló tombo-
lasorsolás, helyette a beérkezés sorrendjében
mindenki választhatott egy ajándékot. A díjakat
Cserháti Ferenc alpolgármester úr adta át!
Egyéni eredmények: A női mezőny győztese
Ferencz Anna, míg a férfi mezőny győztese
Ferencz Ábel lett. 
Köszönjük a Váci Mihály Művelődési Háznak,
a polgárőrségnek, a rendőrségnek, a Veresi
Futókör tagjainak és a lelkes szervezőknek a
lebonyolításhoz nyújtott segítségüket.

BARANYÓ CSABA

MÁRCIUS 15-I CSALÁDI FUTÁS
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A Veresi Futókör tagjai
túl vannak az Országos
Kéktúra 8. szakaszán!

Egy csodás zarándokhelyről, Péliföld szent -
keresztről indulva túráztunk Kesz töl cig.
Utunk során barlangok, források és hóvirág -
mezők érintésével megmásztunk több kilátó
hegyet, Öreg-kő (374 m), Hegyes-kő (311 m),
Nagy-Gete (455 m), ahonnan a környék pa -
norámájában gyönyörködhettünk. Sze ren -
 csé re a tavaszi „tél” is csak az után érkezett
meg, hogy hazaértünk. 

ERŐS ISTVÁN

SZABADIDŐSPORT

TISZTELT VERESEGYHÁZI LAKOSOK!
2018. április 22-én vasárnap

ismét duatlon országos bajnokságnak ad helyet városunk.
Ennek meg szervezése nagy megtiszteltetés, ám a sport jellege miatt
sajnos nem valósítható meg a helyi közlekedés korlátozása nélkül.

Kérjük, hogy tekintsék át az alábbiakban a forgalmi rend változásával kapcsolatos tudnivalókat,
illetve azon kezdeményezéseinket, melyeket az Önök érdekeit szem előtt tartva hívtunk életre!

A FUTAMOK IDEJE ALATT LEZÁRÁSRA KERÜLŐ UTCÁK:
Csomádi út – Mogyoródi utca – Táborhely utca – Jókai utca – Nap utca – Kálvin
utca – Kálvin köz – Kinizsi utca – Köves utca – Béke utca – Kis utca – Sza bad-
ság utca – Találkozók útja.

• A lezárások idősávjai a mellékelt térképen részletesen láthatók.
• Az egyes futamok közötti időtartamokban megnyitjuk a lezárásokat és lehetőséget biztosí-

tunk a gépjárművel történő áthaladásra.
• A versenypálya által körbefogott utcák (Kálvin utca, Huszár utca, Hajdi utca, Nap utca,

Virág utca) lakói részére őrzött ideiglenes parkolási lehetőséget biztosítunk a Mézesvölgyi
Általános Iskola melletti parkolóterületen. Kérjük, hogy gépjárműveiket 2018. április 22-én
reggel 08.00 óráig itt szíveskedjenek elhelyezni! A rövid sétával elérhető parkoló szabadon
használható lesz egész nap a Pacsirta utca irányába történő ki- és behajtással.

• Idős, illetve beteg emberek szállítása vonatkozásában természetesen biztosítjuk a
gépjárművel történő be- és kihajtás lehetőségét a verseny alatt is, ehhez azonban kérjük
előzetes jelzésüket a trimackokverseny@gmail.com e-mail címre annak érdekében, hogy
egyeztetni tudjuk a közlekedés időpontját és útvonalát!

A rendezvény természetesen rendelkezik a szükséges engedélyekkel, bejelentésre került
az Önkormányzat, a Rendőrség és a Közútkezelő felé is.

Tisztelettel kérjük tehát az érintett utcák lakosságának megértését és szíves együttműködését!
Segítsék a verseny biztonságos és gördülékeny lebonyolítását azzal, hogy annak ideje alatt

az érintett területeken lehetőség szerint nem használják gépkocsijukat vagy egyéb járműveiket!
Kérjük, hogy vegyék figyelembe a versenyrendezők, polgárőrök

forgalomirányítással kapcsolatos utasításait, szükség esetén kérjenek segítséget egy rendezőtől!
Köszönjük megértésüket és türelmüket!

Sportbaráti üdvözlettel: a szervezők
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A GALAXIS IV. FORTUNA A KERÜLET II. OSZTÁLYÚ
CSAPATBAJNOKI TÁBLÁZAT ÉLÉN

Egy igazi nagy rangadón vannak túl a Galaxis IV. Fortuna tagjai – Bacsa
István, Horváth Lóránt, Héregi László, Papp László, Erős Ti bor és
Cserey Zoltán, akik az addig élen álló Magyar-Kínai asztalitenisz Club
III. otthonába látogatott. A mieink nagyon készültek a rangadóra, és a
megfelelő mértékig izgatott várakozás után extrán küzdve, szívvel játsz -
va 9:7-re nyertek, úgy, hogy mindenki hozzátett a győzelemhez! 
Ezzel a győzelemmel – az egymás elleni jobb eredménnyel – 7 fordu -
lóval a bajnokság vége előtt, átvette a vezetést a GALAXIS IV. FORTUNA
a táblázat élén. Meggyőző mutató: 23 mérkőzésből 20 győ zelem, három
döntetlen, és nincs vereség!
Egyéb eredmények: 
Papp László a PP Club kerületi. I és II. összevont versenysorozat februári
fordulóján, a 3. helyen végzett, ahol csak a verseny győztesétől kapott ki.
Március 5.-én viszont megnyerte a HCTC versenysorozat D kategóriáját,
ahol amatőr és kerületi II-es játékosok indulhattak. 
Szaszák Csongor – újdonsült diákolimpiai bajnokunk – a Galaxis VSE
játékosa lett, és túl van élete első két ranglistaversenyén. A Cegléden
rendezett Pest megyei versenyen 3. helyet szerzett U11-es korcsoport-
ban, és ezzel megszerezte első dobogós helyezését és a vele járó 4 rang -
listapontját. 
Nem kellett sokáig várni a további ranglista pontokra sem, mivel az
utána következő versenyén, Budapesten a BVSC csarnokban meg ren-

 dezett fiú országos ranglista versenyen 1-1 győzelemmel – az U11 és
U13-as korcsoportokban – bátor és ügyes játékkal tovább gyarapította
ranglistahelyezését 4-4 ponttal.
A KSI-ben sportoló volt GALAXISOS Letanóczki Dalma serdülő orszá-
gos csapatversenyen a teljesen újonc korú lányokkal felálló csapat tag-
jaként 3. helyezést, majd két héttel később az újonc leány csapat ver -
senyben ezüstérmet szerzett. Ezzel már a hetedik országos bajnoki ér-
mé nél jár! Az  egyéni küzdelmekben – a Magyar Asztalitenisz Szövetség
Kupá jáért – az U13-as összevont leány korcsoport küzdelmeit meg nyer -
te, ezzel mindkét idei országos versenyen ő állhatott fel a dobogó leg-
magasabb fokára.                                                                  LETANÓCZKI ISTVÁN

A JÓ ÉVZÁRÁST, SIKERES ÉVKEZDÉS KÖVETTE!
December elején Varga Labóczki Vazul az Olimpici GP sorozat szolnoki
állomásán, míg Szakmáry Nándor december 31-én, a Szilveszter Kupán
búcsúztatta az előző évet bronzérmes helyezéssel.
A 2018-as év elején rendezett versenyeken mindketten rátettek egy lapát-
tal. Vazul a büki párbajtőr GP-n már csak a döntőben talált legyőzőre, így
a több mint 150 főt felvonultató nemzetközi mezőnyben a dobogó má-
sodik fokára állhatott. Nagy Nándor is kimagaslóan teljesített a GP for-
dulók csoportköreiben. Asszóit magabiztosan nyerte, és rendre a mezőny
élén, vagy a legelején állt a versenyek első részét követően. Sajnos a foly-
tatásban, a táblamérkőzések során még becsúsztak kisebb hibák, ame-
lyek – átmenetileg – késleltetik az igazi siker elérését. Vazult és Nándit a
versenyeken elért jó szereplésük okán az idén már két alkalommal hívták
meg a legjobbak korosztályonkénti tatai és budapesti edzőtáborozására.
Szakmáry Nándor a felnőtt mezőny évnyitó, hódmezővásárhelyi pár baj -
tőr versenyén lépett egyet előre és szerzett ezüstérmet. Ezen a ver senyen
a Szakmáry Nándor, Szakmáry Sándor (egyéniben 7. hely.) és egy pécsi
vívó által alkotott csapat veretlenül nyerte meg a győzteseknek járó csapat
kupát. Nándor a februárban megrendezett debreceni nem zet közi ver se -
nyen a döntőben egy argentin vívót győzött le nagyon szoros asszóban, a
végén hátrányból fordítva, 15:14-re és elhódította a Békessy Kupát. 
Március végén a veresegyházi vívók 10 fővel vettek részt Eszéken, a Horvát
Vívó Szövetség által rendezett nemzetközi párbajtőr utánpótlás versenyen.
Versenyzőink a magyar vívás hírnevéhez méltóan, sikeresen szerepeltek.
Sinka Gáspár eddigi legjobb eredményét elérve, az újonc korcsoportban
aranyérmet nyert. A döntőbe jutásért klubtársát, a korábban már említett
Vazult győzte le szoros asszóban 15:14-re, így egy bronzérem is jutott
Veresre. A lányok mezőnyében Szakmáry Janka jó vívással éppen csak
lemaradt a döntőről. Bátyja Nándor folytatta az idei jó szereplését és maga -
biztosan, meggyőző fölénnyel hódította el a győztesnek járó serleget. Nagy
Balázs ebben, a számára idősebb kor osztályban az előkelő III. helyezést
érte el. A versenynap végére maradtak a legkisebbek küzdelmei, ahol a

2008-as születésű Nagy Darinka és Szajkovits Bence a szintén
nemzetközi mezőnyben egyaránt bronz ér met nyert. Ugyanezen a hét -
végén Balázs Bencea lengyelországi Wroclawban vett részt egy nem zet közi
(38 ország részvételével rendezett) utánpótlás versenyen. Bence a cso  -
portkörben nagyszerűen vívott és a táb la első helyéről vágott neki a több
mint kétszáz fős mezőny tábla mérkőzéseinek. Sajnos a 16-ba jutásért ki -
kapott Bence, de az így elért 17. helyezés is elismerésre méltó teljesítmény.
Bízunk benne, hogy a szezon további részében is folytatódik a jó sze rep -
lés és a veresi vívók Beszédes Zoltán és Szakmáry Sándor edzők irányítása
mellett továbbra is hozzák a jó eredményeket.     

ASZTALITENISZ

VÍVÁS

Papp László győzelme

Eszéken

Bük
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Sport

JUDO

JUDOSAINK MÁRCIUSBAN SEM TÉTLENKEDTEK!
Március 4 . Törökbálint, judoverseny gyermekeknek.
A Veresi Küzdősport Egyesület évről évre részt vesz ezen a versenyen, ami
egy remek lehetőség tapasztalatszerzésre, versenykörülmények között szá-
mot adni arról, hogy ki hol tart a felkészülésben. Jó alkalom arra is, hogy
a versenyzéssel most barátkozók összemérjék erejüket, ügyességüket „ide-
gen” sportolókkal is. Kerstner Róbert vezette a hét ifjú judokát. Robi nagy -
szerű edző, nagyon szeretik őt a gyerekek, hallgatnak, felnéznek rá. Heten
hét éremmel gyarapították egyesületünk amúgy is tetemes gyűjteményét.
A legfényesebb érmet Szabó Dominika nyerte, súlycsoportjában arany -
érmet vehetett át! Ezüstérmes lett Szász Vince és Szégner Dániel. Bronz -
éremnek örülhetett Vorel Csaba, Tóbiás Ábel, Ács Emese és Szabó Mira.

Március 14. • Dr. Tomszer Miklós, a mai magyar judo egyik legendás
alakja, a VI danos mester tartott edzést a Veresi Küzdősport Egyesület
tagjainak. Speciális lábtechnikákat tanított nagy szeretettel, odafigyelés-
sel. Judokáink nagyon élvezték a vele töltött időt.
Tomszer Miklós már több mint 50 éve áll a tatamin. Korábban volt ifjúsági
válogatott, több Eb érem jelezte kimagasló tehetségét. Napjainkban, a Mas-
ters mezőnyben újra Eb érmeket és országos bajnoki címeket szerzett, im-
máron sikeres ügyvédként. Nem csak küzdelemben bizonyította kivételes
tudását, hanem formagyakorlatban is, abban Eb ezüstig jutott. 

Március 15. SUMO OB CSOLNOKON!
CSOLNOKON A SUMO ORSZÁGOS BAJNOKSÁGON MEGSZÜLETETT
AZ EGYESÜLET 73. ORSZÁGOS BAJNOKI CÍME!
Egyesületünket két versenyző képviselte a viadalon. Zakosz György, aki
most bontogatja szárnyait, és a már rutinos Eb érmes Kerstner Róbert.
Gyuri előbb az U 21-es korcsoportban végzett bronzérmesként, majd
saját korosztályában az U 18-as mezőnyben, a második helyet szerezte
meg! Aztán jött a felnőtt korosztály Kerstner Robival a Király Kategória,
azaz a nehézsúly küzdelmei. Robin látszott, hogy nagyon összeszedett,
nagyon akarja a sikert. Nos, esélyt sem hagyott ellenfeleinek, magabiz-
tos győzelmeket aratott és lett kategóriája bajnoka! Ezután az abszolút
kategória küzdelmeiben volt érdekelt. Egy apró hibát leszámítva parádésan
dolgozott itt is, és az előkelő harmadik helyet sze -rezte meg.
Március 17. Százhalombatta, Kettlebell-Sport csapatversenyen női
csapatunk egy szenzációs második hellyel zárt.
Március 18. Budaörs Kupa 
Egyesületünket Szabó Dominika és Szégner Dániel képviselte. Mind-
ketten derekasan megállták a helyüket, szépen küzdöttek, és végül mind-
ketten az előkelő ötödik helyen végeztek az erős mezőnyben. 

FELKÉSZÍTŐ EDZŐK: ILYÉS GYULA ÉS KERSTNER RÓBERT

Márciusban egy országos bajnokságon, két területi pontszerző ver -
senyen, valamint egy utánpótlás versenyen tehették próbára tudásukat
az egyesület táncosai. A budapesti területi versenyeken, ezüstérmet
szerzett a Frappé nevű kisformáció serdülő kategóriában, a Brill nevű
nagyformáció a junior nagyformációs kategóriában, valamint nagy
örömünkre, a Love nevű junior kisformáció tagjai nyakában is ezüst
érem csillogott. A lányok a kisformációs kategóriában léphettek a
dobogó második fokára. A sorozatban arany érmet szerzett, ezzel a
dobogó legfelső fokára állhatott a Truváj nevű felnőtt kisformáció.
Utánpótlás versenyen indult táncosaink, szintén nagyszerű eredmé -
nyeket értek el. Ujvári Bálint és Ihász Dóra párosa arany, Goldschmi -
ed Balázs és Mezey Csenge pedig ezüstérmet szerzett a children
párosok kategóriájában. Ebben a kategóriában, szintén a dobogó leg -
felső fokára álhatott a Huri Leopold és Ruzsa Lilla alkotta páros.
Az idei szezon első országos bajnokságát Mosonmagyaróváron ren-
dezték meg, ahol csodálatos eredményeket értek el tanítványaink. 
A junior párosok versenyében, harmadik helyen végzett Szoljár Zsom-
bor és Vass Nikolett párosa. Felnőtt nagyformációs kategóriában a
Ladies nevű formáció tagjai ezüstérmesek lettek. Szintén nagyszerű
helyezést ért el Polyánki Benedek (Rók and Roll Se) és Fórián Kata,
akik első országos versenyükön a negyedik helyen végeztek junior páros
kategóriában. Ebben a kategóriában egészen a középdöntőig menetelt a
Szabó Norbert és Dömötör Viktória alkotta páros is. Serdülő kate -
góriában, Dénes Zoárd és Helembai Boglárka szintén első alkalom-
mal léptek a táncparkettre. Ők a kilencedik helyen fejezték be a versenyt.

EDZŐK: FARKAS GERGELY ÉS FARKAS KRISZTINA

TÁNC, ROCKIN BOARD
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A VITECER KFT. KFI_16-1-2017-0025 AZONOSÍTÓ 

SZÁMÚ KUTATÁS-FEJLESZTÉSI PROJEKTJÉNEK 

INDÍTÁSÁRÓL 

A „Speciális élelmiszerbiztonságú pelletes termék és technológia fejlesztése a ViteCer 

Kft-nél a Nemzeti Kutatási Fejlesztési és Inno-

kenységének 

támogatása” (VÁLLALATI KFI_16) pályázati pr lósul 

meg.  A 2017.  második felében indult projekt 1  millió Forint támogatást nyert 

el a 2017. júniusában. -ben zárul.  

 
A „Speciális élelmiszerbiztonságú pelletes termék és technológia fejlesztése a ViteCer Kft-
nél” K+F projekt tervezett -szakmai eredménye egy folyamatos pelletgyártási 

- és vitamintartalmú, homogén szer-
ke  (ún. pelletek),  tab-
lettákkal , a termékekkel 
szemben speciális élelmiszerbiztonsági követelményeket támasztó célpiacokra is fejlesztett 

 

- és ásványianyag-tartalmú 
homogén emel-

ko-
zási trendekre; új vásárlói rétegek számára nyújtanak alterna termékek 
pl.  töltött formában, 
napi vitamin- és ásványianyag- osztály számá-
ra is elfogadható, kedvelt formában, miközben a napi folyadékbevitel biz
szerepet játszanak

kerülnek kifejlesztésre. 

 

ÚÚJJ  TTÖÖMMLLŐŐ
AAGGAAPPÉÉ  GGYYÜÜLLEEKKEEZZEETT

SSzzeerreetteetttteell  vváárruunnkk  mmiinnddeenn
éérrddeekkllőőddőőtt

vvaassáárrnnaapp  1166..3300--ttóóll
aa  vveerreesseeggyyhháázzii  IInnnnoovváácciióóss
KKöözzppoonntt  KKaammaarraa  tteerrmméébbeenn

((FFőő  úútt  4455--4477..  22..  eemmeelleett))

ujtomlo@gmail.com
https://www.youtube.com/channel/

UcibMhlOjlmG_aPU_009RCeA

„Mert minden értetek van,
hogy a kegyelem sokasodjék,
és egyre többen adjanak hálát
az Isten dicsőségére.”

(II. Kor. 4,15)
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Gondtalan Évek
WELLNESS NYUGDÍJASHÁZ

szeretettel várja Veresegyházon
1 db 36 m2 egyágyas, fürdőszobás  szobába

BEKERÜLÉS: egyszeri, vissza nem térítendő hozzájárulás: 4 M Ft
ELLÁTÁSI DÍJ: 150 000 Ft/hó/fő

SZOLGÁLTATÁSOK:
egészségügyi felügyelet, étkezés, takarítás, mosás,

orvosi ellátás, wellness

ELÉRHETŐSÉG:
gondtalanevek@hotmail.com • 06 70 638 4685
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ORVOSI CENTRUMUNKBAN, SZAKORVOSI
FELÜGYELET MELLETT, NEHEZEN GYÓGYULÓ

LÁBSZÁRFEKÉLYEK PROFESSZIONÁLIS
SEBKEZELÉSÉT VÁLLALJUK. 

Elérhetőség:
1036 Kolosy tér 1/B, 10 kapucsengő
Bejelentkezés: a 06 1 388 60 77,
vagy 06 20 319 1269-es mobilszámon

Dolomit-Med
Egészségügyi Kft.
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VERESEGYHÁZ SZADAI ÚT 17/B
(Citroen Szalonnal pont szemben, világoszöld homlokzat alatt)

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

Boneker MBNK Kft.

KERÍTÉS–FESTÉK
CENTRUM

...FOLYTATÓDNAK AZ  AKCIÓINK!...
GIPSZKARTON 1,2m×2m 1199 Ft
Impregnált gipszkarton 1999 Ft
Homlokzati hőszigetelő alaprendszer 10 cm 2290 Ft/m2

Felixbilis csemperagasztó 1740 Ft
Ágyásszegély 20 cm×2 m 1290 Ft
Lamella kerítéselem (erősebb) 1,8m×1,8m 7890 Ft
Csirkeháló 1 m horganyzott 280 Ft/fm-től
FA-, FÉM-, TÁBLÁS, TEKERCSES KERÍTÉSEK, NÁDSZÖVET,

ÁGYÁSSZEGÉLY, VADÁSZKERÍTÉS, OSZLOPOK,
ÁTLÁTÁSGÁTLÓ, GEOTEXTÍLIA, VAKONDHÁLÓ

RIGIPS, SZILOPLAST, AKRIL, PURHAB, GV NEHÉZLEMEZ
ÜVEG-, ÁSVÁNYGYAPOT, DRÉNCSŐ, DRÉNLEMEZ,

ESZTRICHBETON, FALAZÓ-VAKOLÓHABARCS, CSEMPERAGASZTÓ
SZÍNKEVERÉS: vakolat, festék, lábazati anyag

FESTŐ-, KŐMŰVES SZERSZÁMOK, FA ÉS FÉM LÉTRÁK
RUGALMAS, GYORS, AKÁR INGYENES KISZÁLLÍTÁS!

MOSÓGÉPEK, MOSOGATÓGÉPEK, MIKRÓK,MOSÓGÉPEK, MOSOGATÓGÉPEK, MIKRÓK,
ELEKTROMOS TŰZHELYEK,ELEKTROMOS TŰZHELYEK,

HŰTŐSZEKRÉNYEK, FAGYASZTÓLÁDÁKHŰTŐSZEKRÉNYEK, FAGYASZTÓLÁDÁK
JAVÍTÁSÁVAL FOGLALKOZUNK!JAVÍTÁSÁVAL FOGLALKOZUNK!

Kedvező árakkal,
kiszállási díj nélkül dolgozunk

az elvégzett munkára
garanciát adunk!

Hívja szakszervizünket!
06 30 522 1258
Hívja szakszervizünket!
06 30 522 1258






