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Szeretettel köszöntjük városunk hölgyeit!

Szépség és harmónia Ilés-Muszka Rudolf kiállításának
megnyitóján. (Írásunk a 17. oldalon.)

Ajánló
Eseménynaptár
2016. március 15. 10 óra
Emlékezés 1848. március 15-re – Petőfi tér
•
2016. március 15. 15 óra
Családi Futóverseny 1848 méteren
Váci Mihály Művelődési Ház
•
2016. március 17. 18 óra
Közmeghallgatás – városgyűlés
Váci Mihály Művelődési Ház
•
2016. március 18. 14 óra
Húsvéti készülődés/kézművesség
Szabadidős és Gazdasági Innovációs Centrum
•
2016. március 18. 18 óra
Veszélyben a világhálón?
– internet biztonsági előadás
Kölcsey Ferenc Városi Könyvtár
•
2016. március 19. 19 óra
Kárpátia koncert
Váci Mihály Művelődési Ház
•
2016. március 19.
12 órás rock koncert A ház (MOL kút mögött)
•
2016. március 21. 18 óra
Bartók-Sibelius Emlékhangverseny
Szabadidős és Gazdasági Innovációs Centrum

2016. március 22. 11 óra és 14 óra
Filharmónia koncert
Váci Mihály Művelődési Ház
•
2016. március 26. 19 óra
Words of Blood metal zenekar koncertje
Váci Mihály Művelődési Ház
•
2016. március 27-28.
Húsvéti tojásvadászat – Medveotthon
•
2016. április 3.
I. Veresegyházi Város-duatlon – Fő tér
•
2016. április 7. 18 óra
Kamarazenei hangverseny
Szabadidős és Gazdasági Innovációs Centrum
•
2016 április 7.
Tavaszi Hadjárat Veresegyház
Petőfi tér, Bokréta dűlő
•
2016. április 10.
II. Veresi futófeszt
•
2016. április 15. 18 óra
Kerámia Műhely kiállítása
Szabadidős és Gazdasági Innovációs Centrum

március 12, szombat 19.00
Műszaki hiba – közérzeti kabaré (bérletszünet)
•
március 16. szerda 19.00
Naftalin – Dániel Kornél-bérlet
•
március 18, péntek 10.00; 14.00
Lúdas Matyi – gyerekelőadás
•
március 18. péntek 19.00
Pastorale – erotikus vígjáték (bérletszünet)
•
március 19. szombat 20.00
Magyar hasak – Joan Kávéháza
•
április 15. péntek 19.00
Lili bárónő – Vankó István-bérlet
•
április 17. vasárnap 19.00
Lili bárónő – Sejtes Vendel-bérlet
•
április 20. szerda 19.00
Lili bárónő – Dániel Kornél-bérlet
•
április 22. péntek 10.00
Ágacska – gyerekelőadás
•
JEGYIRODA:
Innovációs Centrum „B” recepció
(Veresegyház, Fő út 45-47.)
JEGYINFO: 70 371 7838 • veres1szinhaz.hu
facebook/veres1szinhaztarsulat
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A hónap témája
Veresegyházra látogatott Ilan Mor
Az előadást követően rövid körút következett a városban, melynek során megtekintettük a Bölcsődét, a paradicsomtermesztő
üvegházakat, az épülő Szentlélek templomot, a Medveotthont, majd a Malom Étteremben búcsúztunk Nagykövet úrtól.
Gondolatait az alábbi mondatokban foglalta
össze:
„Nagy öröm számomra, hogy megismerhettem Veresegyházat, ahol egyedülálló a fejlődés üteme és a lakosság korosztályi
összetétele. Ez a város minden figyelmet
megérdemel, ezért mihamarabb szeretném
családomat is elhozni erre a szép helyre.”
Ilan Mor Izrael magyarországi nagykövete

Meghívásunkra Izrael magyarországi nagykövete, Ilan Mor úr volt a vendégünk 2016.
február 23-án. Programja első részében a
Városházán találkozott a város vezetőivel és
bizottsági elnökeivel. Majd a Fabriczius József Általános Iskola mindkét épületének
megtekintésére került sor, ahol Nagykövet úr
a 8. osztályosok számára tartott előadást
Izraelről és a toleranciáról. Nagy öröm és
büszkeség töltött el valamennyiünket, hogy a
80 diák angol nyelven hallgathatta az előadást, majd angol nyelven kérdezhetett vendégünktől. Gratulálunk az iskolánknak és a
tanárainknak.

HIRDETMÉNY
Értesítem a Tisztelt Lakosságot, hogy Veresegyház Város Önkormányzatának
Képviselő-testülete

2016. március 17-én (csütörtökön)18.00 órai kezdettel

KÖZMEGHALLGATÁST tart.
Helye: Váci Mihály Művelődési Ház (Köves u. 14.)
A közmeghallgatás napirendje:
1. Beszámoló a város 2015. évi eredményeiről, fontosabb eseményeiről
Előadó: Pásztor Béla polgármester
2. Lakossági kérdések, észrevételek, javaslatok
Veresegyház, 2016. február 8.
Tisztelettel: Pásztor Béla polgármester

MÚZEUMI HÍREK

Folytatódik az együttműködés a Műszaki Egyetemmel
Városunk jövőbeli CSIRIBIRI MÚZEUM-ának tervezésére
újabb szakaszába lépett a Budapesti Műszaki egyetem és
Veresegyház együttműködése. A Középülettervezési Tanszék
oktatási programjába illesztve múlt év őszén 23 hallgatói látvány- és ötletterv született, melyek közül a zsűri több továbbgondolásra érdemes munkát emelt ki.
A folytatódó együttműködés most már arra irányul, hogy a
legtehetségesebb hallgatókból összeálljon egy olyan csapat,
amely 2016 első félévében tanári irányítással a Múzeum építészeti programtervét dolgozzák ki. Ez a munka már egy jóval
szigorúbb, a helyszíni adottságokat és a szakmai követelményeket figyelembe vevő feladat, s majdhogynem megfelel
az engedélyezési terv szintjének. (A tervezéshez szükséges
adatokat és feltételeket városunk főépítésze, Zsigmond László, valamint e sorok írója állította össze.) Ha a programterv
megszületik, már alkalmas lesz a konkrét múzeumalapítási
projekt elkészítéséhez, a beruházás tervezéséhez és – ami
különösen fontos – a céltámogatási lehetőségek feltérképezéséhez.
VARGA KÁLMÁN

A CSIRIBIRI MÚZEUM ötlet- és látványterveinek kiállítás megnyitója a Budapesti
Építészeti Központban 2016. február 4-én.
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Önkormányzat
VERESEGYHÁZ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK HATÁROZATAI
19/2016. (II.15.) Kt. határozat:
A Képviselő-testület Pásztor Béla polgármester
2016. évi szabadságának ütemezését jóváhagyja.
20/2016. (II.15.) Kt. határozat:
1. A Képviselő-testület hozzájárul a Tópart utca –
Találkozók útja csomóponttól indult 186,06 m
hosszú szennyvíz gerincvezeték kiváltás során
létesült szennyvízcsatorna szakasz 2016. január
1-jétől történő vagyonkezelésbe adásához a Veresegyház és Környéke Szennyvízközmű Társulás részére.
A szennyvízcsatorna beruházási értéke nettó
29 995 110 Ft.
A megszüntetett szakasz nyilvántartási értéke
1 055 687 Ft.
2. A vagyonkezelésbe vétel a Veresegyházi Regionális Szennyvízelvezető Rendszer érintett önkormányzatai, valamint a Veresegyház és Környéke
Szennyvízközmű Társulás között létrejött vagyonkezelési szerződés módosításával és a földhivatali
bejegyzéssel valósul meg. Ezek ügyintézését a
Veresegyház és Környéke Szennyvízközmű Társulás végzi, és viseli annak költségét.
21/2016. (II.15.) Kt. határozat:
A Képviselő-testület elfogadja Vácduka Község
Önkormányzata Képviselő-testületének a Veresegyházi Kistérség Önkormányzatainak Többcélú
Társulásából történő kiválásáról hozott döntését.
A Társulási megállapodás 18. pontjában foglaltak
értelmében Vácduka Község Önkormányzata 2016.
május 27. napjával válik ki a Társulásból.

Veresegyház külterület, 059/27 hrsz-ú, szántó
művelési ágú ingatlan megvásárlásához Hídvégi Jánosnétól 300 Ft/m2, 509 400 Ft vételáron, a 2016.
évi költségvetés terhére.

28/2016. (II.26.) Kt. határozat:
1. A képviselő-testület a 2011. évi CXCV. törvény
29/A.§ alapján saját bevételek várható összegét
2017-ben 5 045 000 E Ft-ban,
2018-ban 5 050 000 E Ft-ban,
2019-ben 5 055 000 E Ft-ban állapítja meg.
2. A képviselő-testület a 2011. évi CXCV. törvény
29/A.§ alapján adósságot keletkeztető ügyleteiből
eredő fizetési kötelezettségek várható összegét
2017-ben 0 E Ft-ban,
2018-ban 166 667 E Ft-ban,
2019-ben 333 334 E Ft-ban állapítja meg.
29/2016. (II.26.) Kt. határozat:
A Képviselő-testület elfogadja a Veres1 Színház
2015. évi szakmai beszámolóját.
30/2016. (II.26.) Kt. határozat:
A Képviselő-testület a Polgármesteri Hivatal 2015.
évi tevékenységéről készült beszámolót elfogadja.
31/2016. (II.26.) Kt. határozat:
A Képviselő-testület elfogadja a Meseliget Városi
Önkormányzati Bölcsőde egységes szerkezetbe foglalt Alapító okiratát.

23/2016. (II.15.) Kt. határozat:
A Képviselő-testület hozzájárul a Veresegyház belterület, 1555 hrsz-ú, (természetben: Veresegyház,
Huszár utca 11.) kivett lakóház, udvar megnevezésű, 853 m2 alapterületű ingatlan megvásárlásához
Tóth Sándorné 3/16 hányadú, Leskó Dénesné 7/16
hányadú, Botosné Szilágyi Irén 3/16 hányadú és
Szilágyi Péter Barna 3/16 hányadú tulajdonosoktól
összesen 22 000 000 Ft vételáron. A vételár kifizetése 2016. március 31-ig, a 2016. évi költségvetés terhére történik majd meg.

33/2016. (II.26.) Kt. határozat:
A Képviselő-testület elfogadja a Veresegyház Városi
Önkormányzat Idősek Otthona egységes szerkezetbe foglalt Alapító okiratát.

25/2016. (II.15.) Kt. határozat:
A Képviselő-testület hozzájárul „településfejlesztési céllal (tervezett elkerülő út mellett később kialakítható iparterület biztosítása érdekében)” – a
Veresegyház külterület, 059/28 hrsz-ú, szántó művelési ágú ingatlan 3120/620720 tulajdoni hányadának (231 m2) megvásárlásához Juhász Sándornétól 300 Ft/m2, 69 300 Ft vételáron, a 2016. évi
költségvetés terhére.
26/2016. (II.15.) Kt. határozat:
A Képviselő-testület hozzájárul „településfejlesztési céllal (tervezett elkerülő út mellett később
kialakítható iparterület biztosítása érdekében)” – a
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27/2016. (II.15.) Kt. határozat:
A Képviselő-testület hozzájárul „településfejlesztési
céllal” – a tervezett elkerülő út mellett véderdő telepítése céljára – a Veresegyház külterület, 065/196
hrsz-ú, gyümölcsös művelési ágú ingatlan megvásárlásához dr. Szenes Sándornétól 300 Ft/m2, összesen
89 400 Ft vételáron, a 2016. évi költségvetés terhére.

22/2016. (II.15.) Kt. határozat:
A Képviselő-testület hozzájárul a Veresegyház belterület, 22 hrsz-ú, (természetben: Veresegyház, Újiskola utca 23.) kivett lakóház, udvar és gazdasági
épület megnevezésű, 1565 m2 alapterületű ingatlan
megvásárlásához Romhányi Mihályné tulajdonostól, összesen 54 000 000 Ft, azaz ötvennégymillió
forint vételáron. A vételár kifizetése a 2016. évi költségvetés terhére történik meg.

24/2016. (II.15.) Kt. határozat:
A Képviselő-testület hozzájárul a Veresegyház belterület, 1546 hrsz-ú, (természetben: Veresegyház,
Hajdi utca 5.) kivett lakóház, udvar megnevezésű,
700 m2 alapterületű ingatlan megvásárlásához Tálas Gabriella tulajdonostól összesen 18 000 000 Ft,
azaz Tizennyolcmillió forint vételáron. A vételár kifizetése 2016. március 31-ig, a 2016. évi költségvetés terhére történik majd meg.

107060

32/2016. (II.26.) Kt. határozat:
A Képviselő-testület elfogadja a Gazdasági Műszaki
Ellátó Szervezet egységes szerkezetbe foglalt Alapító
okiratát.

34/2016. (II.26.) Kt. határozat:
A Képviselő-testület elfogadja a Váci Mihály Művelődési Ház egységes szerkezetbe foglalt Alapító okiratát.
35/2016. (II.26.) Kt. határozat:
A Képviselő-testület elfogadja Veresegyház Város
Önkormányzata törzskönyvi nyilvántartásában történő alábbi módosításait:
törlésre kerül a következő két kormányzati funkció:
072430 Képalkotó diagnosztikai szolgáltatások
102021
Időskorúak, demens betegek tartós,
bentlakásos ellátása
felvételre kerül alábbi tizennégy kormányzati funkció:
018010
Önkormányzatok elszámolásai a központi
költségvetéssel
018030
Támogatási célú finanszírozási műveletek
084031
Civil szervezetek működési támogatása
084040 Egyházak közösségi és hitéleti tevékenységének támogatása
086010
Határon túli magyarok egyéb támogatásai
091220
Köznevelési intézmény 1-4. évfolyamán
tanulók nevelésével, oktatásával összefüggő működtetési feladatok
101150
Betegséggel kapcsolatos pénzbeli ellátások,
támogatások
102023
Időskorúak tartós, bentlakásos ellátása
102024
Demens betegek tartós, bentlakásos ellátása
104051
Gyermekvédelmi pénzbeli és természetbeni ellátások
106020
Lakásfenntartással, lakhatással összefüggő
ellátások
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Egyéb szociális pénzbeli és természetbeni
ellátások, támogatások
Önkormányzatok funkcióra nem sorolható
bevételei államháztartáson kívülről
Forgatási és befektetési célú finanszírozási
műveletek

36/2016. (II.26.) Kt. határozat:
A Képviselő-testület Pásztor Béla polgármesternek
az alpolgármesterek részletes feladatait, a feladatés munkamegosztást, valamint a helyettesítés rendjét tartalmazó tájékoztatását elfogadja.
37/2016. (II.26.) Kt. határozat:
1. A Képviselő-testület úgy dönt, hogy a Veresegyház belterület 1519 hrsz-ú ingatlanra vonatkozó
vagyonátadási szerződést visszavonja. A visszavonás aláírására feljogosítja a polgármestert.
2. A Képviselő-testület felkéri a jegyzőt, vizsgálja
meg a társasházi működés lehetőségét, és május
31-ig tájékoztassa a Képviselő-testületet a lehetőségekről.
38/2016. (II.26.) Kt. határozat:
A Képviselő-testület úgy dönt, hogy a város termálvíz
vagyonát a GAMESZ részére vagyonkezelésbe adja.
A vagyonkezelés részleteiről rendelkező, és a vagyonelemek helyét és értékét felsoroló vagyonkezelési
szerződést a megismert tartalommal elfogadja, annak
aláírására a polgármestert feljogosítja.
39/2016. (II.26.) Kt. határozat:
A Képviselő-testület elfogadja a Polgármesteri Hivatal SZMSZ-ének – a Hivatal új szervezeti felépítése
ábrája feltüntetésével történő – módosítását.
40/2016. (II.26.) Kt. határozat:
A Képviselő-testület elfogadja a Veresegyház város
2015. évi sportéletéről szóló beszámolót.
41/2016. (II.26.) Kt. határozat:
A Képviselő-testület 100.000 Ft összegű támogatást
nyújt a Medicopter Alapítvány részére.
42/2016. (II.26.) Kt. határozat:
1. A Képviselő-testület hozzájárul a Veresegyház belterület, 5785/19 hrsz-ú, (természetben: Veresegyház, Gyermekliget utca 5785/19 hrsz) megosztását
követően kialakuló új, 5785/154 hrszú, kivett beépítetlen terület megnevezésű, 1 ha 57 m2 alapterületű ingatlan értékesítésére szolgáló pályázat
kiírásához, meghívásos eljárással. A Képviselő-testület a zártkörű pályázatra a BLOGÉK Kft-t, a Dobos és Ivácson Építőmester Kft-t, és a TP Komplex
ZRt-t hívja fel ajánlattételre, az elfogadott pályázati
kiírás alapján.
2. A Képviselő-testület elfogadja, hogy a pályázatokat értékelő munkacsoport tagjai: Pásztor Béla
polgármester, Nagy István a Pénzügyi Bizottság
elnöke, Tóth Sándor az Ügyrendi, Jogi és Közbiztonsági Bizottság elnöke legyenek.
3. A Képviselő-testület tudomásul veszi, hogy az
értékelő munkacsoport véleménye alapján megjelölt nyertest a benyújtási határidőt követő első
ülésén hirdeti ki.
43/2016. (II.26.) Kt. határozat:
A Képviselő-testület hozzájárul a Veresegyház külterület 8850 és 8853 helyrajzi számon nyilvántartott ingatlanok telekalakításához.
44/2016. (II.26.) Kt. határozat:
A Képviselő-testület hozzájárul a Veresegyház külterület 0106/1 helyrajzi számon nyilvántartott ingatlan megosztásához.
45/2016. (II.26.) Kt. határozat:
A Képviselő-testület a lejárt határidejű határozatok
végrehajtásáról szóló beszámolót elfogadta.
A Képviselő-testület 2/2016. (02.29.) számon elfogadta Veresegyház Város Önkormányzatának 2016.
évi költségvetésről szóló rendeletét. A rendelet
megtekinthető Veresegyház Város hivatalos honlapján (www.veresegyhaz.hu)

Önkormányzat
Veresegyházi Kistérség ESÉLY
Szociális Alapellátási Központ pályázatot hirdet

FELHÍVÁS

SZOCIÁLIS SEGÍTŐ

Veresegyház Város Önkormányzatának
Művelődési, Ifjúsági, Informatikai és Sport Bizottsága
2016-ban is kiírja az alábbi pályázatokat:

munkakör betöltésére.
A KÖZALKALMAZOTTI JOGVISZONY IDŐTARTAMA: határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony
FOGLALKOZTATÁS JELLEGE: részmunkaidő, heti 20 órás
A MUNKAVÉGZÉS HELYE: Pest megye, 2113 Erdőkertes, Fő út 51.
A MUNKAKÖRBE TARTOZÓ, ILLETVE A VEZETŐI MEGBÍZÁSSAL JÁRÓ LÉNYEGES
FELADATOK: adminisztrálás, számlák, hátralékok vezetése, iktatás stb.
ILLETMÉNY ÉS JUTTATÁSOK: az illetmény megállapítására és a juttatásokra a „Közalkalmazottak jogállásáról szóló” 1992. évi XXXIII.
törvény rendelkezései az irányadók.
PÁLYÁZATI FELTÉTELEK:
• OKJ vizsgával rendelkező szociális segítő, szociális asszisztens,
szociális gyermek és ifjúságvédelmi ügyintéző, szociális szakgondozó, szociális gondozó és szervező, szociális gondozó és
ápoló végzettség,
• magyar állampolgárság, büntetlen előélet, cselekvőképesség.
ELVÁRT KOMPETENCIÁK:
• Jó szintű empátia, problémamegoldó képesség,
• Excel, Word használat.
A PÁLYÁZAT RÉSZEKÉNT BENYÚJTANDÓ IRATOK, IGAZOLÁSOK:
• Szakmai önéletrajz;
• iskolai végzettséget, képesítési feltételeket tanúsító oklevélmásolat;
• 3 hónapnál nem régebbi, büntetlen előéletet igazoló erkölcsi bizonyítvány;
• nyilatkozat arról, hogy a pályázó pályázati anyagában foglalt
személyes adatainak a pályázati eljárással összefüggésben szükséges kezeléséhez hozzájárul.
A pályázatot zárt borítékban, 1 nyomtatott példányban kell
benyújtani.
A MUNKAKÖR BETÖLTHETŐSÉGÉNEK IDŐPONTJA: a munkakör legkorábban 2016. április 1. napjától tölthető be.
A PÁLYÁZAT BENYÚJTÁSÁNAK HATÁRIDEJE: 2016. március 18.
A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt
Nagyné Gódor Csilla nyújt, a 06 70 9310 966-os telefonszámon.
A PÁLYÁZATOK BENYÚJTÁSÁNAK MÓDJA:
• Postai úton: a pályázatnak a Veresegyházi Kistérség ESÉLY Szociális Alapellátási Központ címére történő megküldésével (2113
Erdőkertes, Fő út 51.). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati
adatbázisban szereplő azonosító számot: 1/75/2014 , valamint a
munkakör megnevezését: szociális segítő.
• Elektronikus úton: Nagyné Gódor Csilla részére
az esely@eselykisterseg.hu e-mail címen keresztül.
• Személyesen: Nagyné Gódor Csilla, Pest megye,
2113 Erdőkertes, Fő út 51.
A PÁLYÁZAT ELBÍRÁLÁSÁNAK MÓDJA, RENDJE: A pályázatok elbírálásáról
az intézményvezető dönt.
A PÁLYÁZAT ELBÍRÁLÁSÁNAK HATÁRIDEJE: 2016. március 29.
A munkáltatóval kapcsolatban további információt
a www.eselykisterseg.hu honlapon szerezhet.

SEGÍTÜNK, HOGY TANULHASS
(Benyújtási határidő: március 16. 16 óra)
•

SEGÍTÜNK, HOGY SPORTOLHASS
(Benyújtási határidő: március 16. 16 óra)
•

NYÁRI TÁBOROK TÁMOGATÁSA
(Benyújtási határidő: június 3. 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) kapnak
részletes tájékoztatást.

GÖDÖLLŐI TANKERÜLET

PEDAGÓGIAI SZAKSZOLGÁLATOK ELLÁTÁSI KÖRZETE
A 2016/2017. TANÉVBEN

AZ ÁLTALÁNOS ISKOLA FELVÉTELI KÖRZETE A 2016/2017. TANÉVBEN • VERESEGYHÁZ
Fabriczius József Általános Iskola
(2112 Veresegyház, Fő út 77-79.)
Felvételi körzet:
Veresegyház város közigazgatási területe
•

Kálvin Téri Református Általános Iskola
(2112 Veresegyház, Kálvin tér 2.)
Felvételi körzet:
Veresegyház város közigazgatási területe

Veresegyházi Egységes Gyógypedagógiai
Módszertani Intézmény
(2112 Veresegyház, Kálvin út 6.)
Felvételi körzet:
Veresegyház Kistérség Önkormányzatainak Többcélú
Társulása (Veresegyház város, Csomád község,
Erdőkertes község, Galgamácsa község, Vácduka község,
Vácegres község, Váckisújfalu község, Vácrátót község
közigazgatási területe)

2016. március
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EGYSZERŰSÖDÖTT A CSOK
Február 10-én a kormány két új rendeletet fogadott el, melyek egységes keretet teremtenek
az Otthonteremtési Programnak. A rendeletek egyike a használt lakásokra, a másik az új
lakásokra vonatkozó építési, támogatási, jogosultsági szabályokat tartalmazza.
Az Otthonteremtési Program egyik lényegi rendelkezésének köszönhetően a 150
négyzetméter alatti lakások és a 300 négyzetméter alatti lakóházak általános forgalmi adója 27 százalékról 5 százalékra
csökken. Amennyiben az otthonteremtő
önerőből új lakóingatlant épít, az építkezés saját nevére szóló számlával igazolt
költségeinek áfájából igényelhet adóvisszatérítési támogatást maximum 5 millió forintig. Kizárólag 2015. január 1-jét követően kiállított számlák fogadhatóak el.
E támogatás azokra is vonatkozik, akik
még a tavalyi évben fizettek előleget az
akkor érvényben lévő 27 százalékos áfával. Ez esetben a kifizetés teljesítésének
(banki utalás esetén a jóváírás, kézpénzes
fizetésnél a kézhezvétel) időpontja irányadó az áfa mértékének meghatározásánál. Ha a teljesítés 2015. december 31-ig
megtörtént, az előlegről szóló számlának
27 százalékos áfát kell tartalmaznia, a
2016. január 1-jét követően kifizetett előleggel csökkentett vételár kifizetésekor
pedig az 5 százalékos általános forgalmi
adót kell felszámítani.
Lényegi változásnak tekinthető a Családi
Otthonteremtési Kedvezmény esetében
továbbá az is, hogy megszűnt a korábbi
energiahatékonysági követelményrendszer, így ezután a lakóépületek energiahatékonysági besorolását nem kell figyelembe venni a kedvezmény összegének

TUZSON BENCE, a Miniszterelnöki Kabinetiroda kormányzati kommunikációért felelős
államtitkára, a Pest megyei ötös választó-kerület országgyűlési képviselője.

megállapításakor. Ezáltal egyszerűbbé
válik az igénylés folyamata is. Fontos
azonban, hogy az új lakások esetében a
támogatás használatba vételi engedélyhez kötött, amelynek kiadásakor a hatóság az építésügyi eljárás keretében vizs- tőleg a tetőtérben új engedélyköteles lagálja, hogy az ingatlan megfelel-e az előírt kás(oka)t alakítanak ki. De a program
energetikai jellemzőknek.
azok számára is kedvezően változott,
akik bővítésnek számító tetőtér-beépítésA február 10-én elfogadott, új lakások épí- re igényelnének támogatást.
tési szabályait tartalmazó rendelet szabályozásának megfelelően tetőtér-beépí- További jó hír a jövőbeli otthonteremtők
tésre is igénybe vehető a 10 millió forin- számára, hogy a legfeljebb 300 négyzettos támogatás. Ezzel a lehetőséggel azok méter hasznos alapterületű új lakóépüélhetnek, akik például a megvásárolt pad- letek építésének bejelentése, illetéke és
lástérre szeretnének emeletet építeni, ille- igazgatási szolgáltatása díjmentessé vált.

KISGYERMEKES CSALÁDOK FIGYELMÉBE
A Meseliget Városi Önkormányzati Bölcsőde 2016. április 15-ig várja
a jelentkezéseket a 2016/2017. gondozási évre.
Kérem a kedves szülőket, hogy felvételi igényüket folyamatosan jelezzék.
Szerdai napokon délelőtt a fogadó órámban, előzetes egyeztetés után
várom Önöket személyes találkozóra, bölcsőde kóstolgatóra.
Tisztelettel: Vigh Eleonóra intézményvezető • Tel.: 28 588 800
Email: vigh.eleonora@veresegyhaz.hu, vagy strihovaneczne.iza@veresegyhaz.hu
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KÁTYÚVONAL

Veresegyházi Gyermekjóléti Alapítvány
2113 Veresegyház, Fő út 108.
Tisztelt Lakosok!
Újra éledt a Veresegyházi Gyermekjóléti Alapítvány. Hosszú álmából újra felébredt alapítványunk. Új tagokkal, új önkéntesekkel, új szervezeti formában, de a régi célokért dolgozunk.
Célunk a Veresegyházi Kistérségben élő hátrányos helyzetű gyermekek értelmes szabadidő eltöltését célzó programok szervezése.
Az Erdőkertesen sikeresen működő SZEDER Egyesülettel közös
összefogásban az ESÉLY Szociális Alapellátási Központ családsegítő és gyermekjóléti szolgálatával közösen tervezzük idei
programjainkat. Ezek a
• 2016. április 2-án megszervezendő Kistérségi Ki-Mit-Tud verseny
• 2016 július 4–augusztus 12. tartó nyári táboraink,
• 2016 július 4–augusztus 12. tartó nyári RÁ”d”ÉRÜNK programunk
Segítségüket kérjük most!
Adójának 1%-át felajánlva támogatná azokat a programokat,
melyeket önkénteseink szerveznek azoknak a gyerekeknek,
akik soha nem jutnának el táborba, soha nem kapnának elismerő tapsot néha botladozó tánclépésekért vagy döcögve elmondott verseikért. Alapítványunkban nincs fizetett
munkatárs, csak önkéntesekkel dolgozunk.
Ha elképzeléseinket támogatandónak tartják, kérem, ajánlják
fel adójuk 1%-át.

Kedves Lakosok!

A kedvezményezett neve:

VERESEGYHÁZI GYERMEKJÓLÉTI ALAPÍTVÁNY
A kedvezményezett adószáma: 18692385-1-13

SZEDER
Szülők Egyesülete Diákokért Erdőkertesen
Közhasznú Egyesület
2113 Erdőkertes, Fő tér 4.
Tisztelt Lakosok!
Egyesületünk 2000 évi megalakulás óta évente több mint 250
hátrányos helyzetű gyermeknek szervezett Ki-Mit-Tud-ot, nyári
tábort, RÁ”d”ÉRÜNK programot.
Az elmúlt években (15 év alatt) pályázatok sorát nyertük el,
melynek segítségével több, mint 40 millió forintot költhettünk
ezekre a programokra.
Sajnos a civil szervezetek számára kiírt pályázatok oly mértékben leszűkültek, hogy szinte lehetetlen pályázati támogatáshoz
jutni. Jótékonysági bevételeink is egyre csökkennek.
Segítségüket kérjük most!
Adójának 1%-át felajánlva támogatná azokat a programokat,
melyeket önkénteseink szerveznek azoknak a gyerekeknek,
akik soha nem jutnának el táborba, soha nem kapnának elismerő tapsot néha botladozó tánclépésekért vagy döcögve elmondott verseikért. Egyesületünkben nincs fizetett munkatárs,
csak önkéntesekkel dolgozunk.
Ha elképzeléseinket támogatandónak tartják, kérem, ajánlják
fel adójuk 1%-át.

A kedvezményezett neve:
KÖZÉPISKOLÁSOK FIGYELEM!
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INDUL AZ ÖNKÉNTESSÉG
A MEDVEOTTHONBAN!

SZÜLŐK EGYESÜLETE DIÁKOKÉRT
ERDŐKERTESEN KÖZHASZNÚ EGYESÜLET
A kedvezményezett adószáma: 18688791-1-13

Az érettségihez szükséges kötelező közösségi szolgálat ellátására
kínál lehetőséget a Veresegyházi Medveotthon Intézmény.
Olyan fiatalok jelentkezését várjuk,
akiknek fontos a környezetvédelem, szívesen foglalkoznak
az állatokkal és szívesen kalauzolják az ide érkező látogatókat.
A feltételekről és a lehetőségekről
április 2-án, szombaton 10 órakor tájékoztatót tartunk
az intézmény székhelyén (Patak u. 50/A),
ahová szeretettel várjuk a fiatalokat szüleikkel együtt.
Kérjük, részvételi szándékukat jelezzék az alábbi e-mail címen:

onkentes@ medveotthon.hu

2016. március
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KI-MIT-TUD 2016
NYÍLT HÉT
AZ ÁRNYAS BÖLCSŐDÉBEN!
Nagy örömmel és szeretettel fogadjuk az intézményünk iránt
érdeklődő családokat egy nyílt hét keretén belül.
Ezeken a napokon lehetőség nyílik a bölcsődénk munkájába
való betekintésre, pedagógiai elveink megismerésére,
külső és belső környezetünk bemutatására.
A felmerülő kérdésekre szívesen válaszolunk.

Időpontja: 2016. március 21–25.
Javasoljuk a részvételi szándékot
a következő telefonszámon előre jelezni,
hogy minden családra kellő időt tudjunk szentelni.

+36 20 262 4314

A Veresegyház Kistérség ESÉLY
Szociális Alapellátási Központ
és a SZEDER Egyesület

2016. április 2-án 10.00 órai kezdettel
megrendezi éves kistérségi KI Mit Tud versenyét,
melyre szeretettel vár minden olyan jelentkezőt,
aki szeretné megmutatni tehetségét az alábbi kategóriákban:

• TÁNC • ÉNEK • ZENE • VERS • EGYÉB
Összevont KI Mit Tud-ra várjuk
Veresegyház, Erdőkertes, Galgamácsa, Vácegres,
Rád és Váchartyán tehetséges gyermekeit.
Jelentkezni, és információt kérni településenként
a család és gyermekjóléti szolgálatoknál lehet.
Jelentkezési határidő: 2016. március 25.
A Ki Mit Tud Erdőkertesen a Faluházban lesz megrendezve.
Cím: Erdőkertes, Fő út 112.
MATUZ CSABÁNÉ
CSALÁDSEGÍTŐ ÉS GYERMEKJÓLÉTI SZOLGÁLAT SZAKMAI VEZETŐ

Árnyas Bölcsőde • 2112 Veresegyház, Árnyas u.1.

ÚJÍTÁS VERESEGYHÁZ POSTÁN!
A hatékonyabb ügyintézés érdekében
2016 februárjában ügyfélhívó rendszert telepítenek.
A Magyar Posta az ország legnagyobb forgalmú postáin folyamatosan építi ki az ügyfélhívó rendszert. Országszerte már csaknem
140 postán használhatják az ügyfelek. Veresegyház postán 2016.
február 2-án a mai kor igényeinek megfelelő ügyfélhívó rendszert
vezetett be a Magyar Posta.
Az ügyfélhívó rendszer segítségével strukturáltabbá, hatékonyabbá
válik az ügyintézés, és kényelmesebbé a szolgáltatások igénybevétele. Amennyiben az ügyfél a sorszámkiadónál megfelelő szolgáltatást választ, nem fordulhat elő olyan eset, hogy rossz pultnál
várakozik, és ez csak akkor derül ki, amikor már sorra került. Ha
valaki több szolgáltatást is igénybe szeretne venni, amit egy munkahelyen nem lehet megoldani, akkor az első munkahely átirányítja
a másodikhoz. Nem kell új sorszámot kérnie, mert a rendszer besorolja a várakozók közé.
Veresegyház postán elérhető szolgáltatások:
• Csekkbefizetés (bankkártyás, készpénzes) • Befektetési termékek • Betéti termékek • Bankszámla szolgáltatás • Lakás-előtakarékosság • Kincstári Takarékjegy • Posta Személyi Kölcsön
• Levélküldemények feladása • Postán maradó küldemények
kézbesítése • Csomagfeladás • EMS-feladás • Életbiztosítás •
Gépjármű-biztosítás • Casco • Otthonbiztosítás • Utasbiztosítás
• Balesetbiztosítás • TIGÁZ Ügyintézési pont • FŐGÁZ Ügyintézési pont
Veresegyház posta nyitvatartási ideje:
hétfő–péntek 8.00–18.00, szombat 8.00–12.00, vasárnap: zárva
MAGYAR POSTA ZRT.
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VERESEGYHÁZ KISTÉRSÉG ESÉLY
SZOCIÁLIS ALAPELLÁTÁSI KÖZPONT
KÉSZENLÉTI SZOLGÁLATBA
keres havi egy vagy két hétvégi ügyeletre
(péntek 14 órától hétfő reggel 8 óráig) kollégákat,
akár nyugdíjast is, tiszteletdíjas szerződéssel.
FELTÉTELEK:
• Szociális gondozó, fogyatékossággal élők gondozója, szociális gondozó és ápoló, szociális segítő, szociális asszisztens,
mentálhigiénés asszisztens, rehabilitációs nevelő, segítő,
szociális szakgondozó, gerontológiai gondozó, pszichiátriai
gondozó, szenvedélybeteg-gondozó, szociális gondozó-szervező, általános ápoló, foglalkozás-egészségügyi szakápoló,
geriátriai szakápoló, hospice szakápoló, körzeti közösségi
szakápoló, pszichiátriai szakápoló, sürgősségi szakápoló,
• Saját gépjármű,
• Veresegyház kistérségi lakhely (Veresegyház, Erdőkertes,
Vácegres, Galgamácsa, Csörög, Csomád, Vácrátót, Váchartyán, Váckisújfalu, Szada).
A PÁLYÁZATOK BENYÚJTÁSÁNAK MÓDJA:
Személyesen: Nagyné Gódor Csilla • 2113 Erdőkertes, Fő út 51.
Tel: 06 70 931 0966 • E-mail: esely@eselykisterseg.hu

2016. február

Közélet

II. VERESI FUTÓFESZT
2016. április 10. (vasárnap)
www.futofeszt.hu • https://www.facebook.com/futofeszt

Gyere és fuss velünk a II. Veresi Futófeszten egy nagyszabású rendezvény keretében!
A RENDEZVÉNY FŐVÉDNÖKE: Pásztor Béla Veresegyház polgármestere
Újra várunk téged, futótársaidat és családodat egy jó hangulatú futóversenyre.
Érdemes már előre nevezni, hogy a verseny napján csak a
ráhangolódással tudj foglalkozni, illetve nehogy létszámkorlátozásba ütközzünk. (A 800 m-es távra nem kell nevezni.)
Készüljetek, mert rengeteg ajándékot szeretnénk kiosztani,
reméljük minél több veresegyházi sportbarátunknak!

napján a Kálvin utca, az Ivacs utca, a Szabadság utca teljes
hosszában, valamint a Találkozók útján lesz.
Nem lehet parkolni a verseny napján 5:00 órától 16:00 óráig
a következő helyeken: Polgármesteri Hivatal környezetének valamennyi parkolója, a Kálvin utca páratlan oldalán
lévő parkoló udvarokban, illetve az Ivacsi vasúti megálló
parkolójában.

TÁVOK ÉS IDŐPONTOK:
10.45 – 800 m
11.30 – 10,5 km és 21 km
11.40 – 2,5 km és 5 km
VERSENYKÖZPONT (RAJT ÉS CÉL):
Veresegyház, Fő út 35. (Városközpont, Polgármesteri Hivatal)
Fuss az egészségedért, hogy legyőzd önmagad,
és hogy jó példát mutass környezetednek!
A rendezvény időtartama alatt kiemelt figyelmet fordítunk a
családi- és a gyermekprogramokra. Játszóház, sportbemutatók, kézműves foglalkozások és ügyességi játékok színesítik a napot!
FONTOS KÖZLEMÉNY!
A verseny útvonala a mellékelt térképen található. Igyekszünk
minél kevesebb fennakadást okozni a város életében, azonban a biztonságos versenyszervezés érdekében a város
területén részleges útlezárásokra illetve szakaszos forgalomátengedésre kell számítani. Teljes útlezárás a verseny

Előre is köszönjük a türelmüket és kérjük, hogy figyeljenek oda versenyzőinkre és segítőinkre!
Ez a nagyszabású rendezvény mindannyiunk közös sikere, járuljon hozzá Ön is!

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

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

2016. március
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Horváth Lajos

Március 15.

RANGOS ELISMERÉST KAPOTT HORVÁTH LAJOS

ÚJ SEGÉDTUDOMÁNY SZÜLETETT
Rangos nemzetközi elismerésben részesült
Horváth Lajos, Veresegyház helytörténésze, közéleti és irodalmi személyisége.
A Federation of European Philatelic Associations, vagyis az Európai Filatéliai Szövetség 2015-ben irodalmi második hellyel
díjazta a Gidófalvy Péter kiadásában 2014ben megjelent, Kárpátalja postatörténete a
kezdetektől 2014-ig című könyvét.
Ön szerényen elhárítja, ha bélyeggyűjtőnek nevezik, miközben csodaszép régi bélyegeket tartalmaznak albumai.
Bélyeggyűjtő az, aki megrendeli az új kiadásokat, berakja az albumba és kész. Én publikálok is a témában, sokkal inkább szeretem a
filatélista megnevezést. 10-12 éves koromban
persze én is gyűjtöttem, aztán egy időre félretettem, mígnem 1992-ben Hrabál László filatélista keresett meg azzal az ötlettel, hogy a
filatéliát közösen fejlesszük új történeti segédtudománnyá. Ők ekkor már dr. Simándy
Bélával közösen dolgoztak ezen Kárpátalja
postatörténete kapcsán, ám Simándy halála
után egyedül maradt. Így fordultam a terület
felé, publikálni kezdtem a Bélyegvilágban a
témában, majd félévente egy-egy kis füzetem
jelent meg Kárpátalja postatörténetéről. Az
elképzelésem az volt, hogy a történelem menetére igyekeztem felfűzni a postatörténetet
és így érjem el az áttörést a történelem segédtudományai felé.
Mennyiben más a postatörténet, mint a filatélia?
Jóval átfogóbb kutatási terület, magába foglalja a vízjelektől kezdve a bélyegzőkön át
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Lobogó fekete gyertyákkal gyertek
át a hófoltos dombtetőn,
halljam zümmögni azt a dalt
az üzenetről makacsul és felkelőn,
mióta a világ világ,
s mióta a szabadságnak
ára van.
Szerelmem hívjátok tul a hegyről,
ő ünnepem gyötrelme és lángja,
mikor a legjobban megy sorom,
temetném arcom a hajába,
mióta a világ világ,
s mióta a szabadságnak
ára van.
Bort az élőnek és a holtnak,
ki vesztébe rohan mind bolond,
szétszórt könyveim közt heverve,
mit gondolsz barátom, ki ne mondd,
mióta a világ világ,
s mióta a szabadságnak
ára van.

egészen a postaládákig terjedő gyűjtési területeket. A posta mindig is fontos politikai, hatalmi tényező volt szimbolikus és gyakorlati
értelemben is. Nem véletlen, hogy hatalomváltások esetén az új hatalom egyik első teendője, hogy azonnal, ha csak felülbélyegzéssel is, de jelzi a hatalomváltást. Jó példa
erre a Trianon utáni magyar bélyegek román
felülbélyegzése, vagy akár a Szovjetunió felbomlásakor létrejött utódállamok azonnali
jelképhasználata. Az állami postaszervezetek
ki vannak téve a hatalmi változásoknak, Európa pedig jelképekkel fedett terület, ahol a
váltás mindig megmutatkozik a jelképhasználatban.
Ilyen értelemben is jó kutatási terület Kárpátalja?
Mindenképpen. Nem túl kicsi, de nem is túl
nagy térség, ugyanakkor történelmileg nagyon
hányatott sorsú. Csak a 20. században volt 6-7
hatalomváltása és még 2-3, amire igény lett
volna, de nem valósult meg. Jól mutatja a dolog súlyát az 1939. március 16-i huszti eset,
amikor is a bevonuló magyar királyi hadsereg
egyik tisztje azonnal a postára sietett, hogy
utasítsa a tisztviselőket az előre elkészített
magyar bélyegzők használatára, ám az ezt
megtagadó egyik cseh hivatalnokot ki is kellett végezni, hogy teljesülhessen ez az igény.
Miben áll a könyv egyedisége?
Nem egyszerűen a korábbi füzetek összegyűjtött, hanem azok jelentősen bővített kiadása. Amiben különleges talán, az egyrészt
az adatbőség, mind fotó, mind tényanyagban,
ami forráskötetté teszi, másrészt pedig a
Szovjetunió felbomlása után zajló változások
kellős közepén tudta megfogni a felbomlás és
a terület szétosztás folyamatát ebből a szemszögből. Mai napig levelezőpartnereim segítségével nyomon követem a folyamatot postatörténetileg is, ami most éppen Ukrajna
keleti részén zajlik.
Hogyan fogy a könyv és mi lesz a további
útja?
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Naponként szorul a hurok,
óránként csetten a csapda,
de ez a márciusi láncos-lobogós fajta
majd csak ezt is kibírja,
mióta világ a világ,
s mióta a szabadságnak
ára van.
A szégyen tüzében, a gyász hamujában,
a zsarnokság díszletei között
az ünnep tündöklő kardja
lelkünk mélyébe költözött,
mióta a világ világ,
s mióta a szabadságnak
ára van.
Hát, ne jajongjatok elmenőben,
kezetek ne hányjátok az égnek,
az akácok között nyugszik a nap,
a tüzek mibennünk égnek,
mióta a világ világ,
s mióta a szabadságnak
ára van.
Lobogó piros gyertyákkal menjetek
vissza az erdőfoltos hegytetőn,
hallják meg milliomnyian azt a dalt
az üzenetről makacsul és felkelőn,
amíg a világ világ,
s amíg a szabadságnak
ára van.

Azt szoktam mondani, annyira speciális terület, hogy ha százan megveszik, akkor már
jó. De szerencsére örömmel mondom, hogy
van rá érdeklődés, például Pásztor Béla polgármester úr ajándékozási céllal is vásárolt 20
darabot. Továbbá ajánlatot kaptam ausztriai
magánkiadásban történő megjelentetésére is.
Tervezem a New York-i filatéliai világkiállításra kivinni és 2017-ben a finnországi Tamperében is a szakma érdeklődésére tarthat
számot.
Gratulálunk a sikerhez még egyszer! Min
dolgozik most?
Veresi Pénzeskönyv néven szeretnék egy
olyan munkát kiadni, amely az összes eddig
Veresegyházon, régészeti feltáráson talált
pénzérmét és „kincsleletet” mutatná be fotókkal és adatokkal. Remélem, hogy érdekelni
fogja városunk lakóit.
KOVÁCS PÉTER

Közélet
VÁRHELYI MÁRTON

ARCOK A VÁROSBÓL

A zenemű-kereskedő
A cím csak keveset ad vissza abból, amit aktív élete során eddig csinált. A kották ismerete, a zenei képzettség ugyan feltétele a munkájának, mégis csupán
egy része annak. Sok mást is tud, ismer, ami alkalmassá tette arra, hogy zenei
antikváriumot vezessen, vagy önálló műsora legyen a rádióban.

Muzsikus családban nőttem fel, nyolc évig tanultam zongorázni és a Rádió Gyermekkórusában is évekig énekeltem.
A legjobb barátom anyukája a könyvterjesztésben dolgozott, érettségi után hívott
oda a zenei kereskedelem területére. A
munka mellett hetente két napot iskolába
jártam, ahol a könyvkereskedelem mesterségét tanították nekünk. Ehhez hozzájött heti két óra, amikor zeneelméletet,
zeneműtörténetet és a zenemű kiadás
históriáját tanultuk. Sokoldalú, szerteágazó tudást kaptunk a lemezgyártástól a
hangszertörténetig, a kottagrafikától a
nyomtatásig.
Veresen is dolgozott kottagrafikus, régi
jó ismerősöm, aki folyamatosan arról
panaszkodott, hogy a számítógép elveszi a munkáját.
Számítógéppel valóban szinte mindent
meg lehet csinálni és elég jó minőségben,
de a legnehezebbet, a lapozhatóságot, vagyis azt, hogy egy tétel közben a muzsikusnak legyen ideje lapozni, azt a kézi
grafikusok tudják igazán. Egyre többen
kérnek un. urtext, vagyis ősszöveggel ellátott kottákat, ami a szerző eredeti kézírásának megfelelő hűséggel bíró minőséget jelent. Ehhez felkészült kottagrafikus kell.
Térjünk vissza a szakmában tett első
lépésekre.
A legjobb helyeken dolgozhattam. Az Erkel Könyvesboltban kezdtem, aztán négy
évig a Rózsavölgyi Zeneműboltba, majd
a Zenei Antikváriumba kerültem. Ez kicsit más volt, mint a tanult szakmám, a
könyvkereskedelem. Itt találkozhattam
78-as fordulatú sellakból készült lemezekkel, vagy olyan igazi ritkaságokkal,
mint a röntgenfilm egyik oldalára vágott
felvételek.

Feltételezem, hogy sok neves vásárlótok is volt.
Az egyik legkedvesebb vevőm a zenetörténész Pernye András volt, akitől nagyon
sokat tanultam. Ő a reneszánsz és barokk
zenével foglalkozott, így mindenről, ami
ebben a témában a boltba bekerült, nyomban tájékoztattam. Bárdos Lajos és Farkas
Ferenc zeneszerzők, a zongoristák közül
Kocsis Zoltán, Jandó Jenő vagy Némethy
Attila rendszeres vevőim voltak. Mivel közel volt a Rádió, Meixner Mihály zenetörténész vagy Kroó György zenekritikuszenetudós is gyakran voltak a vásárlóim.
Tettél egy kitérőt a Magyar Rádióba is,
ha jól emlékezem.
Két évig dolgoztam a marketing osztályon, közben több mint tíz évig külsősként önálló műsorom is volt a Petőfi adón
Böngészde a zenei antikváriumban címmel. A rádióban kitanultam azt, hogyan
kell lemezeket szerkeszteni. Közel 70 lemez kiadása fűződik a nevemhez. Az elkészült lemezek egy része leginkább
hangmentés volt, mert az eredeti anyagok
hamar tönkrementek. Évekkel később egy
munka kapcsán visszatértem a Rádióba,
de ekkor a hangarchívum és a kottatár
felértékelése volt a feladatom.
Gyakran voltál a népszerű Ki nyer ma?
rádiós vetélkedő vendége. Ilyenkor értékes ajándékokat vittél a nyertesnek és
sokszor kapcsolták a boltot élőben, amikor neves muzsikusok dedikálták lemezeiket nálatok.
Híres, aktív pályájukon túl lévő művészek, mint Kalmár Pál vagy Fényes Kató,
az ifjabbak közül Máté Péter – aki osztálytársam volt- Koncz Zsuzsa vagy Zorán is
dedikált nálunk. A lemezkiadás miatt a
zenészek között sokan ismertek, Farkas
Róbert a Budapest Bár zenekar vezetője
több régi felvételt kapott tőlem.
Láttam nálad értékes kotta-ritkaságokat.
A könyvnyomtatás után nemsokára, 1501ben már volt kottanyomtatás is. A kották
papírjából tudni lehet, hogy régiséggel van
e dolgunk. Azok, akik szeretik a kultúrtörténetet, örömüket lelik az antikváriumi
kutatásban. A grafikailag, vagy a XX. szá-
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zad elején készült, festészetileg különleges kottáknak nagy rajongó tábora van,
egy első kiadású kotta felbukkanása, aminek komoly irodalma is van, igazi szenzáció. Volt több eredeti Himnusz első kiadásom, de azokat már eladtam.
Időközben veresi lakosok lettetek.
Már évek óta a városban laktunk, amikor
a nyugdíjas kort elérve elkezdtünk internetes kottaértékesítéssel foglalkozni. Ez a
családi vállalkozás ma is napi elfoglaltsá-
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Közélet
got ad nekünk. Zeneiskolákat, zenekarokat szolgálunk ki. Igazi kihívás az, amikor
egy-egy zenei versenyre külföldi kiadótól
kell az előírt ritkaságot rövid időn belül
beszereznünk. Ilyenkor órákig lógok a
neten. A munkánkat segíti, hogy a zenei
versenyeken szerzői joggal védett, ellenőrzött eredeti kottákból kell muzsikálni
és ez igaz a kórusokra is.
Nem árulok el titkot az olvasó előtt, ha
elmondom, hogy a gimnáziumban osztálytársak voltunk, így egyenes út vezetett számodra a Civil Körbe is.
Ott igazi barátokat találtunk és ez engem
is közösségi munkára inspirált. Zenei es-

téket szerveztem, ahová az ismeretségi
körömből hívtam előadókat, így járt Veresen a Rádió Gyermekkórusa, Jandó Jenő
zongoraművész, Jekl László énekes,
Geiger György trombitaművész Maros
Éva hárfaművésszel közös koncerten
vagy dr. Varró Alexander, aki balkézre írt
zongoraműveket adott elő.
A beszélgetést szeretném egy igazi különlegességről szóló történettel befejezni. Kérlek, meséld el a Harmonia Caelestis esetét.
Gróf Esterházy Pál kiadta az akkori idők
közismert dalainak gyűjteményét. A kiadvány egyik része ismert volt, de a háború

alatt eltűnt a több kötetnyi másik része.
Egyszer egy fiatalember bőröndnyi anyaggal állított be a boltunkba és nagyon hamar rájöttem, hogy a fél évszázada elveszett, az első kiadásból származó rész a
felkínált kötetek között volt. Kiderült,
hogy az Esterházyaknak a várban is volt
egy palotája. A háború idején a gondnok
könyvekkel, iratokkal pakolta tele az ablakokat a belövések ellen. A fiú ennek a
gondnoknak volt a leszármazottja. Azonnal értesítettem a Széchényi Könyvtárat,
akik meg is vették a rendkívül értékes
ritkaságot.
MOHAI IMRE

LISZNYAY SZABÓ GÁBOR ZENEISKOLA

ZENEISKOLAI HÍREK
A 2015/16 TANÉV EDDIG ELTELT IDŐSZAKÁBAN
SZÁMOS ALKALOMMAL SZEREPELTEK NÖVENDÉKEINK.
A legtöbb fellépőt mozgósító koncertjeink a zene világnapja
alkalmából rendezett koncert, melyet a Fabriczius József Általános Iskola kilenc ének tagozatos osztályának tanulói előtt
adtunk, valamint a különleges helyszínen, a Baptista Imaházban – felcsendülő Karácsonyi hangverseny. Ezúton is
köszönet a baptista közösségnek!
•
TÖBB NÖVENDÉKÜNK INDULT
KÜLÖNBÖZŐ TANULMÁNYI VERSENYEN:
Az Országos Klarinétversenyen Erdei Anikó és Szabó Botond, tanáruk: Dalmadi Zoltán.

riában Kutas Dominika és tanítványa, Závoczki Panna a zsűri
dicséretében részesültek.

A XIV. Országos Zongoraverseny területi válogatóján, Bakó
Hedvig a zsűritől dicséretet kapott, tanára: Tapasztó Gábor.
Herman Dalma kiemelt nívódíjasként végzett, valamint tovább jutott az országos verseny döntőjébe, tanára: Bacsa
Gabriella.
•
Újdonság ebben a tanévben, hogy megszerveztük kihelyezett tagozataink bemutatkozó hangversenyét, valamint a
Családi hangversenyt, ahol testvérek, családtagok, rokonok
léptek fel egymással. Sokak tetszését elnyerte e két új rendezvényünk, így ezekből hagyományt teremtünk.
Az Országos Fagott- és Oboaverseny területi válogatójából
•
PROGRAMJAINK:
számos induló közül a döntőbe jutott
• Március 21. 17.30 – Innovációs
Dudás Botond és Kalkó Patrik, tanáCentrum Konferenciatermében – Barraik: Olajos György és Olajosné Kurucz
tók-Sibelius Emlékhangverseny, a
Orsolya.
Bartók-Sibelius Emlékbizottság delegáltjainak részvételével.
A IV. Papp Lajos Regionális Zongora• Április 7. 18.00 Innovációs Közversenyre Tóth Lili és Fonyódi Botond
pont Konferenciaterem – Kamarazenei
dicséretesen felkészültek. Tanáraik: Tahangverseny
pasztó Gábor és Csík Laura. Herman
• Május 8. 18.00 Innovációs KözDalma I. díjat és különdíjat kapott,
pont Konferenciaterem – hagyomátanára: Bacsa Gabriella. Tóth Ákos II.
nyos jótékonysági Tanári hangverdíjat és különdíjat, Lászlóffy Adél III.
seny, a zeneiskola Szinkópa Alapítdíjat nyert, tanáruk: Elláné Papp Kaványa javára.
talin. (A különdíj egy koncertszereplés
•
felvételére, a Magyar Rádió Már ványKérjük ne feledjék,
termébe szóló meghívó. A felvétel márhogy adójuk 1%-val is támogathatják
cius 13-án 15.05 órakor, a „Családi
iskolánk alapítványát,
koncertek” sorozatban kerül adásba.)
melyet ezúton is köszönünk!
SZINKÓPA ALAPÍTVÁNY
A Ferenczy György Országos Zongoadószám: 18669615-1-13
raversenyről Herman Dalma a zsűri
számlaszám: 66000011-11033097
dicséretével tért haza.
Fotó: Lisznyay Szabó Gábor Zeneiskola

A III. Kovács Imre Regionális Fuvolakamara Találkozón tanár-diák kategó-
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Herman Dalma és Tóth Ákos
a Magyar Rádió Márványtermében

2016. március

Városunk valamennyi lakóját
szeretettel várjuk minden rendezvényünkre!

Közélet
GYURICZA ZOLTÁN • tetováló művész

ARCOK A VÁROSBÓL

Tetoválás a Guinness rekordért
Gyuricza Zoltán kiskora óta rajong a művészetért, legfőképp a rajzolásért
és a festészetért. Kihívásokkal teli életút áll mögötte, de ő lehet az első, aki
55 órán és 8 percen keresztül tetovált. A múltról, a Guinness rekordról és a
jövőről egy baráti beszélgetés közben kérdeztem.

Hogyan lett belőled tetováló művész?
Már kiskorom óta nagy szerepet játszik az
életemben a művészet. Érdeklődöm a költészet iránt és nagyon szeretek rajzolni, festeni. Kezdetben különböző könyvek grafikáit másoltam le, megismertem jó pár művész munkásságát, majd ezt követték a saját
képzeletemből megszületett rajzok.
Apukám is nagy ihletet adott. Mérnökként
nagyon precízen és szépen rajzol, amit szerencsére örököltem tőle. Tinédzser koromban már voltak próbálkozásaim, azonban
elég nehéz szakasz következett az életemben, így egy időre háttérbe szorult a tetoválás gyakorlása. Számtalan megpróbáltatáson mentem keresztül. Alkalmi munkákból tartottam fenn magam. Az iskola mellett olykor 2-3 állást is be kellett vállalnom.
’99-ben munkát kaptam egy műhelyben,
ahol autókat és motorokat festettek különböző mintákkal, így találkoztam az airbrush-sal. Egyből beleszerettem, a kézügyességem és a precizitásom gyorsan fejlődött és egyre szebb munkák kerültek ki a
kezeim alól. Miután megszűnt a cég, megszületett az ötlet, hogy tetováló művész leszek. A legelső munkahelyem egy szerencsés véletlennek volt köszönhető. Egy kis
szalonban, mellékállásban kezdtem el tetoválni. Pár év elteltével, egyik ismerősömmel
kitaláltuk, hogy nyissunk egy saját szalont.
Így jött létre az Artline Tattoo szalon 2013-ban.
Február 5–7-ig, 55 órán és 8 percen keresztül, megállás nélkül tetováltál.

Hogyan jött az ötlet a Guinness rekord megdöntésére és miért pont 55 óra lett a cél?
Igazából ez úgy indul, hogy valakinek van
egy hajmeresztő ötlete és ezzel feldobja a
labdát. Mindig is bennem volt a vágy, hogy
„letegyek valamit az asztalra”. Mikor megtudtam, hogy a tetoválásban is született már
Guinness rekord, elhatároztam, hogy megdöntöm. Viszont ez nem volt olyan egyszerű, mint ahogy én azt képzeltem. Kiderült,
hogy rengeteg szabályt kell betartani, de a
családom és barátaim támogatásával sikerült minden akadályt leküzdeni. Jött a nagy
kérdés, hogy hány órát kell tetoválnom.
Kezdetben egy 24 órás rekordról olvastunk,
gondoltam is, hogy ezt könnyű lesz megugrani (nevet). Majd érkezett a hír, hogy 32
óra a legutóbbi csúcs. Mivel 50 órát terveztem, nem estem kétségbe. Végül az
egyik haverom mondta, hogy készüljek fel,
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mert az eddigi rekord 50 óra és 8 perc. Hát
így lett a végén 55 óra és 8 perc a cél.
Egy tetoválás elkészítéséhez igen nagy
koncentrációra és türelemre van szükség. Hogyan bírtad ki a majdnem két és
fél napos, folyamatos munkát?
Az a nagyon nagy szerencsém, hogy hihetetlenül jó családi és baráti bázisom van.
Nélkülük nem sikerült volna teljesíteni a
kihívást. Folyamatosan beszélgettek velem,
segítettek az időmet beosztani és szóltak,
ha már a szünetem végéhez közeledtem.
Mindig volt mit ennem és innom, úgyhogy
mindenben segítettek, hogy megkönnyítsék a dolgom. Egy élmény volt.
Egy adománygyűjtésre is sor került.
Igen. Mindig is szerettem segíteni. Ha volt
miből, akkor pénzzel, ha nem, akkor a
munkámmal. Az összegyűlt összeget a Magyar Mentőmotor Alapítványnak ajánlottam fel. Mivel motoros körökben és az
egészségügyben is van jó pár ismerősöm,
(most már családtagom is), így a két világot
egybegyúrva gondolkoztam. Mikor megtaláltam az alapítványt, nem volt kérdés
számomra, hogy kinek megy majd a pénz.
A jövőben további Guinness rekordok
megdöntését, valamint a szalon fejlesztését is tervbe vetted.
Így van. A következő csúcs, amit meg szeretnék dönteni, hogy 24 órán keresztül önmagamat tetoválom. Előtte viszont pihenek
még egy kicsit. A közeljövőben inkább a fiatalokat szakítanám ki a technika világából. Egy olyan központot szeretnék létrehozni, ahol be lehetne vezetni őket a művészet világába (legyen szó akár költészetről, festésről vagy rajzolásról) és támogatni lehetne az útjukat. Egy olyan közeget
hívnék életre, ami segít elérni a céljaikat.
SALAMON NÓRA
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Városlakó
EGY KIS SZÁMÍTÁSTECHNIKA 4.

IDŐSEBBEK IS ELKEZDHETIK...

CÉGES FELHASZNÁLÁS
Először is hadd kérjek elnézést a magánfelhasználóktól, mert most a kis cégek üzemeltetési gondjairól lesz szó.
Eddigi írásainkban átnéztük a vírusokat, a
szervereket, most itt az ideje, hogy a céges
felhasználásról is szót ejtsünk.
Egy nagyobb cégnek számítástechnikai (informatikai) osztálya van több rendszergazdával, esetleg programozóval, illetve számítógép műszakisokkal. Ezen osztályok
fenntartása, oktatása, fejlesztése, a dolgozók
fizetése rengeteg költséggel jár, amit egy
kisebb cég nem engedhet meg magának.
A megoldás az átalánydíjas szerződés,
amelyben a szakember költsége megoszlik
több cég között, így a fent említett költségek
töredékéért megvalósítható kisebb cégek
számítástechnikai fejlesztése, karbantartása. Ezáltal egy kis cég is hosszútávon biztonságosan működhet anélkül, hogy aggódnia kellene adatai, gépei zavartalan működése és biztonsága érdekében.

Mit tartalmaz egy átalány díjas szerződés?
Kéthavonkénti rendszeres karbantartást,
meghibásodás esetén távsegítséget, illetve
helyszíni kiszállást, javítást. Ezzel a megoldással a kisebb cégeknek sem kell a munka
kiesésére, illetve adatvesztésre gondolniuk
gépeik meghibásodása esetén, ráadásul a
kiadások teljes egészében költségként elszámolhatók.
Végül is a cél az, hogy mindenki a saját munkáját folyamatosan végezhesse fennakadás
nélkül, így cége is gördülékenyebben működik.

ABONYI ZOLTÁN
SZÁMÍTÓGÉP MŰSZAKI SZAKEMBER

www.abonyicenter.hu
06 30 941 6636
OZSVÁR ZSANETT tanácsai

MUNKAÜGYI ALAPELVEK:

Egy dolgozó munkanapja (6. rész)
Már javában a farsangi szezonban járunk,
így a hagyományokhoz híven a mi cégünk
is megszervezte múlt hét pénteken az
éves farsangi bálját. Az idei buli témája:
„híres rajzfilmek mesehősei” volt. A szervezés sosem egyszerű, mert közel 150 fő
dolgozik a cégnél, és ezen a rendezvényen
szeret részt venni a legtöbb kolléga. Voltak
szép számmal pókemberek, denevéremberek, Piroskák, még Micimackó is megjelent a színen. Annyira jól sikerült a
jelmezek többsége, hogy szinte lehetetlen
volt felismerni a mögötte rejtőző kollégákat. Ez alól persze kivételt képezett néhány munkatárs, akit a testmérete és a
hangja alapján könnyen be lehetett azonosítani. A vezetőség megint hozta a formáját Alvin és a mókusok szerepében.
Hosszúra nyúlt az éjszaka, és bár sokan
voltunk, azért előbb-utóbb mindenki mindenkivel tudott váltani néhány szót.
Az egyik kolléganőnk kismamának öltözött, és akárkivel összetalálkozott, mindenkinek hangoztatta állapotosságát. Hajnal
felé két kevésbé józan kolléga között látványos konfliktus alakult ki, aminek csak
a buli lefújásával lehetett véget vetni.
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Hétfőn reggel vezetői értekezlettel kezdődött a nap. Bár nem ez volt a legfőbb téma, de kiértékelték a pénteken történteket. Amint várható volt, gyorsan terjedt
a munkatársak között, hogy súlyos következményei lesznek a hajnali nézeteltérésnek. Az értekezlet után az igazgató
három dolgozót hívatott. Mindenki meg
volt győződve arról, hogy a konfliktusba
keveredett két kollégát el fogják küldeni a
cégtől. Amikor a két dolgozó kijött az igazgató irodájából, a titkárnő leadta a drótot,
hogy csak egy figyelmeztetést kaptak, és a
jövőre nézve útmutatókat a viselkedést
illetően.
Ez után a harmadik dolgozó ment be, az a
kolléganő, aki állapotosnak öltözött.
A megbeszélés nem tartott sokáig, öt perc
múlva kint volt a kolléganő. Az igazgató
tájékoztatta a humánpolitikai vezetőt
arról, hogy az említett kolléganőnek meg
kell szüntetni a munkaviszonyát, és intézkedjen erre vonatkozóan. Ezen teljesen
megdöbbentünk, mentek a találgatások,
hogy mi történhetett.
A humánpolitikai vezető behívta magához az érintett munkatársnőt, majd fél
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órával később visszament az igazgatóhoz,
és tájékoztatta, hogy az említett kolléganőnek a munka törvénykönyvéről szóló
2012. évi I. törvény 65. § (3) bekezdés a)
pontja alapján nem lehet a jelen helyzetben felmondással megszüntetni a munkaviszonyát, mivel várandós. Az igazgató
jót nevetett, majd közölte, hogy ez jó vicc,
de kitart a döntése mellett, mivel a munka
tör vénykönyvének 65. § (5) bekezdése
alapján erre a körülményre csak akkor hivatkozhat a munkavállaló, ha erről a munkáltatót tájékoztatta. Tehát még az előtt
szólnia kellett volna, mielőtt a felmondás
megtörténik. Kicsit nevetséges helyzet állt
elő, mivel a kolléganő ezt hangoztatta
pénteken egész este mindenkinek, és ő
azt állítja, hogy a vezetőknek megmondta,
hogy ez valós állapot, csak nem vették komolyan.
Az igazgató újra behívatta a kolléganőt, és
két óra tárgyalás után úgy döntött, hogy
mégsem szünteti meg a munkaviszonyát,
sőt, még munkaidő kedvezményt is elrendelt a számára. Váratlan, szerencsés fordulat...

Kultúra
INTERJÚ Lovasi András Kossuth-djas zenész, énekes, zeneszerző, dalszövegíróval

RED 1 CLUB • Váci Mihály Művelődési Ház • KISCSILLAG KONCERT VERESEGYHÁZON

Dalok között és dalokban elmesélve
Lovasi András még fiatalon élte át az 1990es évek sokszor ellentmondásos, várakozásokkal teli időszakát. Pécsen érettségizett, majd 1987 és 1991 között a Pécsi Tudományegyetem hallgatója, pedagógus pályára készült. Mint a legtöbb fiatalt őt is
magával ragadta a gitár hangja, a rock vérpezsdítő szédülete. 1987-től, húszévesen,
az akkor alakult Kispál és a Borz együttes
szövegírója, énekese és basszusgitárosa.
Közel két évtizednyi együtt zenélést követően, negyed magával 2005-ben megalakították a Kiscsillag alternatív rock-zenekart.
A kezdeti időszakban „hobbizenekarként”
működő formáció, az évek során saját szerzeményeik, koncertjeik, lemezeik által egyre ismertebbé vált. Felfigyelt rájuk a magyar
zenei világ. Egyedülálló, sokszor meghökkentő stílusuk, a magyar alterrock vonal
legnépszerűbb zenekarai közé – a könnyűzenei élet ékkövévé – emelte az együttest.
2010 jelentős fordulatot hozott a zenekar
életébe, Lovasi Andrást, az együttes frontemberét több évtizednyi kultúrmissziós
zenei munkásságának elismeréseként a
köztársasági elnök Kossuth-díjjal tüntette
ki. A veresegyházi Red 1 Club, a városi koncertek megszervezésekor jó érzékkel talált
rá az együttesre. 2016. február 6-án, a Váci
Mihály Művelődési Házban fokozott izgalommal telt az idő, sorra jöttek a műfaj iránt
érdeklődők, ifjak és meglett korúak, az
együttes rajongói. Veresegyházra érkezett a
Kiscsillag együttes. Lovasi Andrással a koncertet megelőzően beszélgettünk.
Olvastam valahol, hogy harmadévesként
az egyetemről eltanácsolták. Mi történt?
József Attila sorai jutnak még a mai napig is
erről az eszembe: „Eltanácsolt az egyetem
fura ura.”, bár engem nem ilyen módon.
Mindig annyi időt töltöttem az egyetemi
tanulmányaimmal, hogy ne legyen utóvizsgám. Az 1990/91-es tanévben, nemcsak a
vizsgákra való felkészülés és a munka – hisz
eltartottam magam, – hanem az együttesben való szerepem is lekötött. Ez viszonylag
egy nehéz időszak volt, mint mindenki más
én is kerestem a helyemet. Alapvetően minden megváltozott, sokkal reménytelibb lett a
jövőkép. Azt gondoltam, ez még nem annyira jó, de majd jó lesz! Ebben az időszakban,
az egyetemi tantárgyak közül amit nem szerettem – őszintén megvallva – már nyűg volt.
Az első félévet nagyszerűen abszolváltam,
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rengeteg időt töltöttem például Eurázsia gazdasági földrajzi adatainak a bemagolásával.
Nyugodt voltam, de a vizsgán, amikor tételt
akartam húzni váratlanul ért a földrajz tanszékvezető tanár kijelentése. Még a mai napig is a fülembe cseng a szava: „Ne húzzon,
mert úgyis megbuktatom!” Hogy miért? A
mai napig sem tudom, talán így akart
példát statuálni, mert az óráiról viszonylag sokat hiányoztam. Át akartam menni
egy másik szakra, de utánam nyúlt és nem
engedte. Az értelmiségi pályám ily módon
félbeszakadt.
Nem bánta meg, hogy nem lett pedagógus?
Igazából nem, mert családot eltartani a tanári jövedelemből nem nagyon lehet. Pár
évvel korábban találkoztam a volt egyetemi
csoporttársaimmal, már csak az egyikük
van a pályán, igaz ő is Floridában él és tanít.
Megalakult a Kiscsillag, miért választották az együttesnek pont ezt a nevet?
Alapvető szempont volt a Kispálhoz való
kötödésünk kifejezése. A korai időszakunkból van egy Kicsi csillag nevű dalunk, ebből
jött az elnevezés. A mi nevünkben benne
van, mi mindig csak kis csillag leszünk, soha
nem nagy. Ami még közrejátszott, személy
szerint nem szeretem az angol hangzású
magyar zenekar elnevezéseket. Nekem a
Kiscsillag lett a legfontosabb szerzői zenekarom, mondhatnám azt is, most már mi
vagyunk az első magyar art rock zenekar.
Mi a véleménye a mai fiatal zenészekről?
Nagyon ügyes ez az új zenész generáció. Mi
nem tudtunk fiatalon ilyen magabiztosan
játszani. Most már sokkal könnyebb információkhoz jutni, dallamokat, számokat
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megtanulni. Mi még magnószalagokat tekergetve gyűjtöttünk be a dalokat.
Mi az együttes sikerének a titka?
Egy csomó minden lehet sikeres, ha valamire sokáig kíváncsiak az emberek, az már
maga a siker. A mi titkunk? Nyilvánvalóan
az, hogy mi ezt szeretjük csinálni. Nagyon
jó dolog, amikor összejövünk próbálni, még
jobb dolog, amikor látjuk, hogy a közönség
meghallja és befogadja a zenénket.
Igaz az, hogy a zene és a muzsika által az
ember jobbá válhat?
Ha ez így van, akkor nekem már nagyon jó
embernek kellene lennem. A zene, mint a
művészetek általában rákényszerítik az embert, hogy kinyíljon a világra, megismerje
önmagát, a képességeit, saját határait. Olyan
dolgokra tanít, ami minden bizonnyal a
jobb emberek közé emelheti.
Úgy tudom két felnőtt korú gyereke van.
Ők mennyire muzikálisak?
A kisebbik lányom jelenleg japánszakos
hallgató az ELTE Bölcsészettudományi Karán. Kislánykorában hegedülni tanult, majd
15 évesen elkezdett zongorázni és énekelni.
Évekig járt magántanárhoz, a tanárnő nem
erőltetett semmit, az Eszter által szeretett
dalokat oktatta.
Mi a véleménye az iskolai rendszerű zenei oktatásról?
A zenei hallás az egyik olyan képesség, ami
szinte korlátlanul fejleszthető. A legreménytelenebb esetekből is komoly eredményeket
lehet kihozni. A magyar zeneoktatás úgy
van kitalálva, hogy csodálatos, magas szintű
komoly zenészeket akarnak mindenkiből
faragni. Nyilvánvalóan a többség erre alkalmatlan. Arra kellene törekedni, hogy a növendékek, a saját éneküket hangszeren el
tudják kísérni, és ne furulyaművész váljon
mindegyikből.
A magyar könnyűzenei élet legfiatalabb
zenészeként, mindössze 43 évesen vehette át a Kossuth-díjat. Az eltelt öt év távlatából hogyan látja a kitüntetése körüli
anomáliákat?
Azok, akik szerettek, továbbra is mellettem
vannak. Akik meg nem, még jobban nem
szeretnek. Véleményem szerint a kitüntetés
egyfajta elismerése annak a műfajnak, amit
mi képviselünk. Ez a díj nemcsak nekem
szól, hanem mindazon embereknek, akik
azt gondolják, és tudják, hogy ez a zene is
egy értéket képvisel.
VERÉB JÓZSEF
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Kultúra
VERES1 SZÍNHÁZ • Interjú VIDA PÉTER színművésszel

„A lelkem együtt megy a történettel”
Milyen igaz, ahol a színész, ott a színpad,
ott a színház. Latabár Kálmán szállóigévé
vált mondata, „a színház ott van, ahol én
vagyok” még a mai napig is itt él velünk.
Igen, itt él Veresegyházon. Persze vannak
kételkedők, akik szerint a színház csak
akkor az igazi, ha a kor követelményeinek
megfelelő épületben ölt testet. Hogyan is
van ez? Veresegyháznak van színháza,
kitűnő színészekkel, igaz a világot jelentő
deszkák a művelődési házban találhatók.
De a Veres 1 Színház mégiscsak a miénk,
mert a színészek itt vannak velünk.
Heltai Jenő: Naftalin című bohózatának
bemutatója előtt, a felkészülés időszakában
egy esti próba szünetében Vida Péter színművésszel beszélgettünk. Évekig játszott,
többek közt a miskolci, majd a budapesti
Nemzeti Színházban. 2012-től tagja a budapesti Thália Színház társulatának. Pályafutása során számtalan film és színpadi szerep
fűződik a nevéhez.
Vajon mi késztet egy ilyen sikeres művészt, hogy mindemellett szerepet vállaljon egy kis város színpadán?
Venyige Sándorék kerestek meg a Veres 1
Színház részéről, miután elmondták az elképzeléseiket, megismertem a szereposztást,
örömmel mondtam igent. Tudtam a körülményekről, a kis színpadról, de ennek nincs
semmi jelentősége. Akár tíz ember előtt is
ugyanazt kell nyújtani, mint egy nagy színházban. A feladatot néztem, nem a település
adottságait.
Eddigi pályafutása során összesen 69 darabban játszott. Nem leterhelő ez a sok alakítás?
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Ha már papírom van, hogy gyakorolhatom
ezt a szakmát, az lenne leterhelő, ha nem találnának meg a lehetőségek. 1996-ban végeztem a Színház és Filmművészeti Főiskolán, pont az idén húsz éve, ha így nézem
nem is olyan sok. Ha úgy, hogy eddig hol és
ki mindenkivel játszottam együtt, hál' Isten
rengeteg élmény! Sajnos filmes, TV-s és
rádiós lehetőség mostanában egyre kevesebb
adódik, pedig ezek azért jók, mert a színész
– legyen bármely társulatnál lekötve – új impulzusokat kaphat, más szemekbe nézhet.
Mint például a Rádiókabaréban!
A Naftalinban Laboda Pétert, a szekrényben rejtőzködő szeretőt alakítja. Tetszik ez
a szerep?
Láttam már a Naftalint, ezt a Mohácsi átdolgozást más társulat előadásában. Szeretem
azokat a csak rá jellemző szófordulatokat,
csavarokat, azt a fajta gondolati utat, ami úgy

tűnik, hogy álcáz, gazdagít, de igazából jobban lecsupaszít.
Még a mai napig is rá lehet lelni arra a hírre,
hogy Ön bírálta jelenlegi színházának a
vezetőségét, ezzel kapcsolatban egy interjút
is adott. Tulajdonképpen mi történt?
Ez a „Félúton a Fórum felé” című musicalkomédiának volt a reklámkampánya. Egy
médiahack. A Metropol újságban jelent meg,
csak sokan nem vették észre a főcím mellett
a PROMÓCIÓ feliratot. Én a főszereplő Servulusként nyilatkoztam, hogy „rabszolgaként bánnak velünk”, „úgy táncolunk, ahogy
ők fütyülnek” stb. Másnap volt a sajtótájékoztatónk, az internet korában max. két kattintással mindent ki tud deríteni, aki akar.
Aki nem, az suttoghatja tovább a „hír”-t.
Már gimnazistaként is foglalkozott a színjátszással. Mi késztette erre a pályára?
Mint minden gyereket, az előadó-művészetből a humor fogott meg először. A cirkuszban azt láttam, bohócnak lenni irigylésre
méltó állapot. Alig vártam, hogy a közönség
soraiból esetleg engem is szólítsanak a porondra. És megfigyeltem, hogy a bohóctréfákban a leginkább csetlő-botló ember miután ledobja magáról a jelmezét, ő a legjobb
zsonglőr vagy éppen kötéltáncos. Vonzott ez
a világ, amely később kiteljesedett a színház
irányába. A mai napig is csodálom a cirkuszművészeket, a gyerekekkel mi minden műsoron ott vagyunk. Szeretem, ha elvarázsolnak, és újra naiv gyerek lehetek, mint nézőként a színházban, mert akkor a lelkem
együtt megy a történettel.
VERÉB JÓZSEF

VERES 1 KÁVÉHÁZ – Zenés emlékezések

Az érzelmek hullámain
Veresegyházon évekkel ezelőtt nyílt egy
kicsiny hangulatos kávézó, a Joan Kávéháza. Aki ide betér, mindig talál valami bizsergetően újat. Már nem lepődöm meg a
falakon ízlésesen elhelyezett festmények,
képzőművészeti alkotásokat látványától.
Bár nem kiállítóteremben járok, mégis
valahogy idetartozónak érzem. Februárban
különleges csemegével lepte meg a kávézó
a művészet, pontosabban a könnyűzene
szerelmeseit. A Veres 1 Színház két kiváló
művésze, Borbás Erika és Pál Tamás élőzenekaros „minikoncertjének” előadásán
jó magam is szárnyra keltem, Cserháti
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Zsuzsa, Máté Péter, Komár László és Bódi
László halhatatlan dalainak útján. A két
előadó énekhangját nem kisebb zenészek
kísérték, mint Bratka Borbála szaxofonon
és Viczián Gábor zongorán.
Cserháti Zsuzsa az én szememben az
Énekesnő, nemcsak az egyénisége, a szépsége, sajátságos gyönyörű hangja, hanem
tragikus életútja is azzá tette. Az 1980-as
évek magyar könnyűzenei élete, az énekeseket körülvevő könyörtelen szakmai féltékenység Cserháti Zsuzsát hosszú éveken
át a mellőzöttség mezsgyéjére, az ellehetetlenítés bugyrába sodorta. A Joan Kávéházában két előadói estén át énekelte
Borbás Erika Cserháti Zsuzsa örökzöld slá-
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gereit, az Édes kisfiam és az Árva fiú különösen lélekből szóló dallamait. Rendkívüli koncerten vettünk részt, híres énekesekre emlékezve, neves előadóművészek
tolmácsolásában, gyönyörű dalokkal, az érzelmek hullámain. Máté Péter írta: „Azért
vannak a jó barátok, hogy a rég elvesztett
álmot visszahozzák néked majd egy szép napon.” Ezt énekelte búcsúzóul a közönséggel
együtt a két előadóművész.
VERÉB JÓZSEF

Kultúra
UDVARHÁZ GALÉRIA: Ilés-Muszka Rudolf szobrász kiállítása

A jel
Ilés Muszka Rudolf családjával 2003-ban
költözött Veresegyházra. Egy korábbi beszélgetésünk alkalmával elmondta: „szerencsés ember vagyok, mert én még eddig
sehol nem tapasztaltam, hogy a képzőművészetet ennyire felkarolnák, mint itt a városban.” Alkotásaival számos helyen nap,
mint nap találkozhatunk, többek közt, a
Vértanúk Ligetében Damjanich János
honvéd vezérőrnagyot ábrázoló mellszobrával. Sok iskolás gyereknek meg van a
„Legendák Szent László királyról” című
olvasmányos kiadvány, melynek illusztrációi is a művész munkája.
A februárban nyílt kiállítás mérföldkő IlésMuszka Rudolf életében, habár több csoportos kiállításon megmutatkozott már, de a
mostani az első az önállók sorában. A bemutatott műalkotások több évtizednyi művészi
törekvés lenyomatai, melyet Klement Zoltán
festőművész rendezett harmonikus egységbe.
A kiállított művek az „örökké tűzben élő”
alkotó munkásságát tárják elénk, töprengésre
ösztönözve. A keretezett, paszpartuzott Holdas, Ács fia és a Mélyből feltörő című színes
ceruzarajzok, a színek és a „gondolati formák” különleges egységét sugallják. A kiállított 33 db alkotás között jelentős számot
képviselnek a szobrok. Legfőbb jellemzőjük
a sokféleségük, mint például a talált anyagoknál, a tárgyak művészi megjelenítése. Dr. Feledy Balázs művészeti író a megnyitó alkalmával a következőket mondta: „a talált
anyagnak a továbbgondolása által új technikák jönnek létre, itt nem mintázásról, formálásról van szó, hanem egy új típusú, XX. századi művészi magatartásról. Jelen kiállításhoz

„Alkotói produktuma tiszta, felesleges
közlésektől mentes. Technikai tudása és
szellemi látása egyszerre jelenik meg
alkotásaiban, egyensúlyt teremtve a mű
egészében.”
KLEMENT ZOLTÁN KIÁLLÍTÁSRENDEZŐ

Fotó: Veréb

Ilés-Muszka Rudolf szobrászművész Konkoly
Enéh Kingával és Tóth Gréta Hannával

az alkotó rendkívül sok anyagot használt: fémeket, köveket, fákat, gipszet, építési ytongot,
terrakottát. A kiállítás egyik legszebb színfoltja
a Jel című szobor, ami tulajdonképpen egy
talált anyag, utólag megformálva. Az emberben rögtön elindítja a gondolatot.”
A JEL nem más, mint egy csonka fakereszt.
Legalábbis bennem ezt az érzetet kelti. Vajon
mit akar a művész kifejezni a szoborral? Keresztet jelképezni, egy mégsem keresztet
formáló alkotással. Ha jól megnézzük, a frissen kezelt fában ott van
egy ívesített mélyedés, vajon mire utalhat?
A szentek glóriájára, a
jelre? Egy másik szobor a
Vándor nevet kapta. Ő
lenne a csákányos Pusztai Vándor? Igazi „talált
tárgy”, egy kiöregedett
csákányfej, anyagát tekintve öreg fából embert
szimbolizáló alak dísze-

ként, mint egy kalap.
De mitől vándor? A művésszel való találkozáskor is felvetődött a kérdés, melyre a következő választ kaptam: „Többféle megközelítésből nézhetjük a szobrot, ha akarom a Vándor,
vagy éppen a Kopott idő címet is viselheti.
Miért kopott az idő? Mert a napok, évek múltával minden elveszíti az üdeségét, idővel rátelepszik a hanyatlás kérlelhetetlen súlya. Az
öregség. Ebben az értelemben a szobor egy
életet leélt idős hölgy, egy vénkisasszony is
lehet, kopott ruhában, díszes kalapban, de
még büszke tartással.”
A kiállítást megnyitotta: Dr. Feledy Balázs
művészeti író, közreműködött a Bartók Béla
Zeneművészeti Szakközépiskola két növendéke: Konkoly Enéh Kinga hegedűn és Tóth
Gréta Hanna fuvolán. Rendezte: Klement
Zoltán festőművész. A tárlat 2016. április 6-ig
látható az Udvarház Galériában. VERÉB JÓZSEF

Fotó: Veréb

Családi napot tartunk az Udvarház Galériában március 20-án, 10–13 óra között. Program: tárlat megtekintése
és alkotói tevékenység a kiállításhoz kapcsolódóan. Szeretettel várjuk a szülőket gyermekeikkel együtt.

A közös éneklés élménye
A Cantemus Kórus februárban az Innovációs Centrumban színes
műsorral kedveskedett a kóruséneklés szerelmeseinek. Vadász
Ágnes karnagy vezetésével 1977-ben, 39 éve alakultak, mint vegyeskar. A lányokból időközben asszonyok, nagymamák, a
legényekből emberek lettek. A közös éneklés élménye mégis minden héten, keddenként összecsalogatja a kórus tagjait. Szeretnek
együtt énekelni, kitartóan, szívből jövően.
Leszák Lászlóné Erzsikével, a Cantemus Kórusalapítvány képviselőjével beszélgettem. Kértem meséljen a kórusról, az együtt
töltött évtizedekről. „Veresegyházi születésű vagyok, a közösségi
életet a szülői házból hoztam magammal, mindig is szerettem
énekelni. A kórusban alapító tagként, a férjemmel együtt kezdtük a közös munkát. Az évek során számos fellépésen vettünk
részt, jártunk többek közt: Dániában, Németországban, Olasz-

A CANTEMUS KÓRUS farsangi koncertje
országban, Ausztriában, Szlovákiában és természetesen rendszeresen adunk koncerteket itt Veresegyházon is. Arra a kérdésre, hogy mit jelent nekem az ének, csak azt tudom válaszolni,
nagyon sokat. Igen kemény és nehéz életem van, de a kórusban
ki tudok kapcsolódni. Gyakorlatilag a vegyeskarunk olyan, mint
egy nagy család. Készülünk az új templom szentelésére, voltunk
már a templomtérben próbaéneklésen. Az Egyházi Kórussal közösen adunk majd elő egyházi műveket, erre az eseményre meghívtuk a régi tagjainkat is. A templom kiválóan alkalmas lesz
zenei programok megtartására, így a kórusművek előadására is,
nagyon jó az akusztikája, izgatottan várjuk a fellépést. 2017-ben
lesz a 40 éves évfordulónk, bizakodva tekintünk elé, mert szeretnénk tovább folytatni ezt a szép, lélekemelő munkát, az együtt
éneklést.”
VERÉB JÓZSEF
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Kultúra
Fülöp Ferenc-díjas táncosaink • CSENGŐDI KLAUDIA és KELEMEN CSIKI ISTVÁN

A díj kötelez
Tóth Judit, a Gödöllő Táncegyüttes
művészeti vezetője 2015-ben vette át a
Veresegyházi Hagyományőrző Népi
Együttes szakmai vezetését és máris
verseny eredménnyel büszkélkedhetnek. Fülöp Ferenc-díjat nyert az együttes táncospárja, Csengődi Klaudia és
Kelemen Csiki István. A hagyományőrző szólótáncverseny 2016. január Fotó: Veréb
30-án, negyvenhárom versenyző pár Veresegyházi népviseletben
részvételével Solymáron került megrendezésre.
Isaszegen az általános iskolában testnevelő tanár. Mikor megkérdeztem: hány
Csengődi Klaudia 2014-ben, a Pázmány éve dolgozik a pedagógus pályán, a váPéter Katolikus Egyetemen diplomázott. lasz engem is meglepett, mint kiderült,
A 2014/15-ös tanévben pályakezdő taní- megszakítás nélkül harmincnegyedik
tóként a veresegyházi Fabriczius József éve. A Gödöllő Táncegyüttesben tizenÁltalános Iskolában helyezkedett el. Egy hat éven át, 2015-ig táncolt. 2012-től
korábbi beszélgetésünk alkalmával el- rendszeresen részt vesz a veresegyházi
mondta: önmagára lelt, a tanítás számá- együttes próbáin és fellépésein. A tánra maga az élet, a gyerekek között na- cospárral a hagyományőrzésről, a népgyon jól érzi magát. Középiskolásként táncról, a versenyről beszélgettünk.
került az egyik barátnője által a hagyo- Fülöp Ferenc-díjat, a Muharay Elemér
mányőrzőkhöz, az eltelt évek alatt szá- Népművészeti Szövetség kétévente
mos rendezvényen, fesztiválon képvisel- nyújt át a kiemelkedő tudást mutató
te az együttes tagjaként a veresegyházi táncosoknak. Hogyan kerültetek a vertáncos, népviseleti hagyományokat.
senybe?
Kelemen Csiki István életkorát megha- Tóth Judit, az együttes vezetője válaszzudtolva járja a verbunkot, aki tánc köz- tott ki minket. A korábban már elsajátíben látja, nem is gondolja, István már tott veresegyházi táncokból állított össze
nagyapa korú. A Nyíregyházi Tanárkép- egy rövid bemutató koreográfiát, amivel
ző Főiskolán testnevelés, földrajz szakon elindultunk a versenyen. Jó volt elmévégzett, majd a Magyar Testnevelési lyedni a veresi táncban, a lassú és friss
Egyetemen másoddiplomázott. Jelenleg csárdásban, a verbunkban.

MÚLTIDÉZŐ
Szabóné Vank Erzsébet gyűjtéséből

Nőnapi tisztelgés az 1970-es években.
A képen Tóth Ilona, Markos Teréz és Hajdi
József látható.

Nőnapi ünnepség a Váci Mihály Művelődési
Házban az 1970-es években

„Fülöp Ferenc-díjazottnak lenni nagy
dicsőség, bizonyítja a kiemelkedő
tánctudást, a népi hagyományaink
iránti tiszteletet és alázatot.”
VERESI KRÓNIKA 2014.

Táncpróbán

Úgy tudom, még nem voltatok szólótánc-versenyen, eddig mindvégig az
együttessel közösen léptetek fel.
Nagy élmény volt számunkra ez a mostani megmérettetés, kint állni a színpadon
úgy, hogy nincs más a hátunk mögött
csak a zenekar. Meg kellett mutatnunk
mindazt, amit tudunk. Dugig volt a terem,
az együttestől is szinte mindenki ott volt,
nagyon jól esett mindkettőnknek a jó szó,
a társaink biztatása.
Milyen volt a verseny?
Nagyon izgatottak voltunk, nemcsak
azért mert telt ház volt és a zsűri a bemelegítő próbát is végig figyelte. Nézték a
viseletet, a színpadi megjelenést, a tánc
hitelességét, annak előadásmódját és még
számos szempontot vizsgáltak. A párosok
mind fiatalok voltak, közöttük sok profi
szintű táncossal, nagyon erős volt a mezőny.
De megnyertétek.
Igen, és nagyon büszkék vagyunk. Tudjuk, aki egyszer nyert, azt erkölcsileg
kötelezi a díj.
Nem szabad a sikerbe beleülni, újabb kihívásokkal kell szembenézni.
VERÉB JÓZSEF
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MŰVÉSZPORTRÉ: Konkoly György kőszobrász-restaurátorművész

Negyven év a kövek vonzásában
Az épülő templom hónapok óta vonzza az
arra járók tekintetét. Vajon milyen lehet
belül, a templomi térben? Az épületen szorgos kezek munkálkodnak, valahol köztük
van Konkoly György szobrász, a tizenkét
apostol szobrának megálmodója és tervezője. Az építési területre bejutni nem könnyű,
indokolt esetben csak az építésvezető engedélyével, a biztonsági előírások betartása
mellett lehetséges. Konkoly György szobrászművésszel az utolsó szobor beemelése
napján találkoztam, egy rendkívüli helyen,
egy rendkívüli emberrel.
Konkoly György, a szlovák határhoz közeli
Szászfán, egy kis faluban született. Általános
iskolába Szikszóra járt, majd kőfaragónak,
később kőszobrásznak Budapesten tanult.
Az új kihívások ösztönözte tudásvágy, a kőszobrász-restaurátorok különleges világába
csábította. Évtizedes szobrász múlttal, 30
évesen jelentkezett és felvételt nyert a Magyar
Képzőművészeti Főiskolára. Diplomaosztást
követően teljesült az álma, mint végzett kőszobrász-restaurátor munkálkodhatott, a régmúlt idők szobrainak rejtelmeiben.
Vajon mi késztet egy tizenévest arra, hogy
kőfaragó mesterséget tanuljon?
Szikszón, kisiskolásként minden áldott nap
egy kőfaragóműhely előtt vitt az utam. Az utcáról be lehetett látni, vágták, csiszolták a
követ, vésték a betűket, különböző rózsákat
faragtak. Valami különös, máshoz nem fogható szag csapot meg, a kőnek az illata.
Apám asztalosmester volt, ha tehettem mindig ott sertepertéltem a műhelyben. Farigcsáltam, kisplasztikákkal próbálkoztam és
elhatároztam, én is kőfaragómester leszek.
A szakiskolában a három év gyorsan eltelt,
nem volt nehéz jó tanulónak lenni. Szakmai
gyakorlatra a Kőfaragó és Épületszobrászipari Vállalatnál tettem szert. Végzett kőfaragó voltam, amikor a vállalatnál felajánlották
az alkalmazásomat. Igent mondtam, mert támogatták a továbbtanulásomat. Így kerültem
az Országház műhelyébe, mint gyakornok.
Az épület gótikus díszítő munkáin dolgoztam, közben jártam a „Kisképzőbe”.
Az érettségit követően miért nem tanultál
tovább?
Nagyon inspiráló volt az országházi munka,
sokat fejlődtem, de többre vágytam. Miután a
katonaságtól leszereltem, jelentkeztem a
főiskolára, szobrász szakra. A felvételim nem
sikerült, sokat gondolkodtam azon, vajon
miért nem? Végül is arra a következtetésre jutottam, talán nincs meg bennem az a plusz,

KONKOLY GYÖRGY
kőszobrász-restaurátorművész

Fotó: Veréb

amit a kortárs művészet megkíván? Közben a
vállalatnál elkezdtünk különböző műemléken dolgozni, többek közt az Esterházy-, és
a Festetics-kastélyban. Az idő múltával sokat
tapasztaltam, és egyre jobban megerősödött
bennem az elhatározás: igen továbbtanulok,
de restaurátor szakon. Mire kézhez kaptam
a diplomámat, elmondhattam magamról,
én végigjártam a „szamárlétrát”, de most már
otthon vagyok!
Az eltelt negyven év alatt számos helyen
megfordultál, ott hagyván mindenhol a
lelked egy darabját. Melyek a legemlékezetesebb munkáid?
Még a kezdetekben faragtam egy szobrot, a
Vencel királyt, az Országház Duna felőli
homlokzatán, középtájon található. Akkor
azt gondoltam, hogy ez a csúcs, amit elérhetek, 29 éves voltam. Asztalos György restaurátorral, 1997-ben elvállaltuk a Segesvári Hegyi Templom gótikus szobrainak, ablakainak
felújítási munkáit. Érintetlen szobrok, az
összes ablak, amihez még senki nem nyúlt.
Nagy kihívás volt, de egyben gyönyörű munka is. Teltek az évek, amikor 2004-ben kaptam egy meghívást, egy díjátadó ünnepségre.
A templom „Europa Nostra-díjat” kapott, „a
restaurátorok életműdíját”.
Veress Enéh Erzsébet szobrászművésszel,
a feleségeddel valahogy nagyon egymásra
találtatok, közös az életetek, a hívatásotok.
A főiskolán ismerkedtünk meg. Enéh egy
kedves, székely lányként már akkor nagy hatást gyakorolt rám. Egyszerűen nem tudtam
levenni róla a szemem. Évek múltán kivettem
a munkahelyemen három napot és meglátogattam a szülőfalujában. Egy másik alkalommal már együtt mentünk a Fekete-tengerhez.
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1959-ben Szászfán született.
1973-tól 1977-ig a Bokányi Dezső Szakiskola kőfaragó tanulója.
1981-ben a Képző- és Iparművészeti Szakközépiskolában kőszobrász szakon érettségizett.
1981 és 1983 között a HM sorállományában
teljesített szolgálatot.
1988-ig a Kőfaragó és Épületszobrász-ipari
Vállalatnál dolgozott.
1989-től a Magyar Képzőművészeti Főiskola
Restaurátorképző Intézetének hallgatója.
1994-ben kőszobrász-restaurátor szakon
diplomázott.
1994-től tagja a Magyar Restaurátorok Egyesületének.
1996-ig szabadúszó szellemi foglalkozású.
1996-ban megalapítja az Erstyl Művészeti
Szolgáltató Betéti Társaságot, melynek jelenleg is ügyvezetője és vezető restaurátora.
1997–1998 a Segesvári Hegyi Templom
(Románia) felújítási munkáin dolgozott.
1998-ban Veress Enéh Erzsébet szobrászművésszel házasságot kötöttek, egy gyermekük született. 2005-ben családjával Veresegyházra költözött.
2012-ben felavatásra került gróf LeiningenWesterburg Károly mellszobra – Veresegyház.
Kőszobrász restaurátori tevékenységet folytatott Magyarország számos településén,
kastélyokban, palotákban, templomokban
és múzeumokban.
ELISMERÉSE:
„Europa Nostra-díj” – Segesvári Hegyi
Templom 2004

Úgy tudom, hogy az apostolok kivitelezésében is közösen dolgoztatok.
Miután megterveztem, majd megmintáztam
a szobrokat, a további munkálatokba bevontam a feleségemen kívül négy szobrásztársamat. Egyedül ezt a munkát nem lehet elvégezni, elosztottuk a feladatokat, mindenki kapott két gipszformát a teendőkhöz. Nagyon
nagy segítségemre voltak, különösen sokat
köszönhetek Ilés- Muszka Rudolfnak, az ő
szaktudása nélkül sokkal nehezebb lett volna
a szobrok beemelése a végleges helyükre. Az
új templom szobrainak az elkészítése mindannyiunknak egy igazi nagy kihívás volt,
örömmel végeztük.
Ha újra kezdhetnéd a pályád, mint csinálnál másképp?
Minden bizonnyal így alakulna a sorsom, a
lényeges kérdésekben nem döntenék másképp. Végigjárnám ugyanezt az utat. Most
vagyok 57 éves, szeretnék még legalább tíz
évet magamnak a pályán, a szobrok birodalmában.
VERÉB JÓZSEF
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Fiataloknak, fiatalokról
FIATAL TEHETSÉGEINK 18.

ŐK JÓ BARÁTOK

NERVETTI VIKTOR
és MENDEL PÉTER

2012-ben középiskolás fiatalok
létrehoztak Veresegyházon egy
amatőr színjátszó csoportot,
a Logo Színtársulatot.
Vasárnaponként összejárMendel Péter családja 2001-ben telepedet le városunkban.
tak, beszélgettek, csiSzülei erdélyi származású művészek, hosszú éveken, évszolgatták a tudásukat.
tizedeken keresztül az Egyesült Államokban éltek, két fiúk is
Majd gondoltak egy
ott született. Miért választották Veresegyházat otthonukként?
merészet és belevágtak
Talán a honvágy, a magyarságtudat volt a motiváció, de azt
a játékba. Első előadágondolom erre a kérdésre, édesanyjának, Dr. Székely Mendel
suk az Álom című zenés
Melindának 2012-ben kiadott „Kép-zet és Lélek-zés” című
mesejáték, majd ezt köverses kötetében találhatjuk meg a választ.
vette a Kívánság, mint
Mendel Pétert a művészetek, a zene
veszély című saját összeés a színjátszás mindig is érdekelállításuk. 2015-ben egy Moték. Továbbtanulásként céliráliére darabbal álltak elő, a
nyosan a Dózsa György GimNERVETTI VIKTOR
Dandin György, avagy a megnázium és Táncművészeti
Fotó: Veréb
csúfolt férj című komédiával. EkSzakközépiskolát válaszkor figyeltem fel két fiatalemberre, a
totta, ahol a négy évfolyamegcsúfolt férj szerepében Nervetti Viktorra és Csikasz
mos gimnáziumi oktatási
karakterében Mendel Péter színjátszóra. Szerepüket
rendszerben, jelenleg a
könnyedén, elegánsan, szívből jövő játékkal személye11. osztály irodalmi-drásítették meg. Mindketten 1998-ban születtek, Budapesten
ma szakos tanulója.
illetve New Yorkban. Hároméves korukban szüleik VeresHangszeres tanulmányait
egyházat választották új otthonukként. Mindvégig a Fabhatéves korától, a Lisznyay
riczius József Általános Iskola ének-zene tagozatának
Szabó Gábor Zeneiskola
voltak a tanulói. Kovács Katalin tanárnő karvezetése mellett
zongora tanszakán kezdte,
rendszeres részvevői az iskolai gyermekkórusok programahol Elláné Papp Katalin tanárMENDEL PÉTER
Fotó: Veréb
jainak. Felső tagozatosként felfedezték Ácsné Csáki Ildikó
nő tanítványaként 10 éven át volt
drámapedagógus tanítványaként a színjátszás örömeit. Jeaz iskola növendéke. Jelenleg zonlenleg gimnazisták, komoly tervekkel, álmokkal, és ami a leggorán és dobon magánórákat vesz.
fontosabb: ők jó barátok.
„Gyermek szemmel” címmel festményeiből, csendéleteiből a
Krúdy Vigadóban, Nyíregyházán 2006-ban volt látható egy kiálNervetti Viktor korát meghazudtolóan komoly, érett fiatalem- lítása. Akkori tanítványára Mizser Pál festőművész a követkeber. Jelenleg a Berzsenyi Dániel Gimnázium 11/d nyelvtago- zőképpen emlékezik vissza: „Már abban az időszakban is tarzatos osztályának tanulója. Mikor továbbtanulási terveiről tottam iskolásoknak kreatív foglalkozásokat. Azon gyerekek
kérdeztem, a válasz meglepetésszerűen ért: „Nagyon szeretem egyike, aki nagy szorgalommal és igyekezettel tanult, képezte
a jelenlegi osztályomat, de végül is kialakult bennem a mate- magát, a munkáit ötletesség és leleményesség jellemezte.”
matika iránti vonzalom. Most fakultációban próbálom felhozni Péter időközben szerelmesévé vált a színjátszásnak, az ottani
magam, mert a tárgyból emelt szintű érettségit szeretnék tenni. közösségeknek. A gimnáziumi Pitralon és a veresegyházi Logo
Egyetemi továbbtanulási szándékom a matematika területére Színtársulatban több előadásban is szerepelt. Személyes élmévonz, de érdekel még az informatika és a számítógépes prog- nyei közül az egyik legemlékezetesebb, a Nemzeti Színházban
ramozás is. A színjátszás jelenleg az életem része, minden 2016. januárban megrendezésre került Ádámok és Évák Ünhéten rendszeresen próbálunk, amíg van rá lehetőségem csi- nepének színházi előadása. Erről az eseményről a következőket
nálom, de hosszú távon nem ez a célom.
mondta: „Az iskola társulata is meghívást kapott az ünnepi
Hogy mit jelent a színpad? Az elején tartottam tőle, de idővel előadásra, melynek a lényege abból állt, hogy több gimnáziumelmúlt, mikor kiállok és elkezdem a szerepemet, az egy fan- ból, középiskolából jöttek az előadók. Madách Imre: Az ember
tasztikus érzés. Többen megkérdezték már, hogy a kicsúfolt tragédiáját játszottuk el, a tizenöt színt mind más társulat.
férj jellemével hogyan tudtam azonosulni? Bennem nem kel- A miénk a római szín volt, itt Ádámot alakíthattam. Nagyon
tett rossz érzést, bár voltak olyan pillanatok, amikor megsajnál- felemelő érzés volt kiállni a Nemzeti Színház nagy színpadára.
tam ezt a figurát.” Viktortól tudom, a színpadi díszlet ötlete A nézőtér zsúfolásig megtelt, sokan voltak. Számomra ez egy
Csombor Renáta és Meskó Kinga, a társulat rendezői és szer- felejthetetlen, nagyon nagy élmény.”
vezői párosától indult. A szalmabálákat a Revetek melletti lo- Nem is lehet kérdés, az érettségi után Péter vajon milyen irányvardából utánfutón hozták, gurítgatták el egészen a művelődési ba fog továbbhaladni? Minden bizonnyal a film- és színházház színpadáig. Mert nincs lehetetlen, ezt bizonyította a szín- művészet felé.
társulat legutóbbi előadásában Nervetti Viktor is.
VERÉB JÓZSEF

amatőr színjátszók
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Életmód
Mozgásra születtünk:

MARADJUNK AKTÍVAK
40 ÉVES KORUNKBAN IS
GYŐRI RITA ÉS VIGH MERCÉDESZ ROVATA
Sokunknak nehéz fitnesz motivációt találnunk bármilyen életkorban is vagyunk,
de 40 éves korunkban talán még nehezebb, mint eddig. Még mindig a munka és
család (tinédzserek!) egyensúlyának megtalálására törekszünk, próbálunk Mottónk: táplálkozz tudatosan, légy
megfelelni mindenhol, jó lenne végre találni egy kis időt a mozgásra, de mikor? mértéktartó mindenben és eddz velünk
Miért fontos, és egyre fontosabb a testmozgás, ahogy haladunk előre a korban?
az egészségedért!
elveszítik. Ez 70 éves kor fölött már 30%
veszteség! Ebben a korban már tudatosan
kell építenünk az izomzatot: az aerob jellegű mozgáshoz (pl. gyaloglás, kocogás,
kerékpározás, úszás, tánc) párosítsunk
izomfejlesztő gyakorlatokat, étkezzünk
egészségesen és nyújtsunk rendszeresen.
Figyelnünk kell az izületeinkre, mert azok
40 éve szolgálnak bennünket: ne erőltessük meg magunkat. Tartsuk be a fokozaHA EDDIG MÉG NEM KEZDTÜK EL a tosság és folyamatosság elvét.
mozgást, itt az ideje, a legjobb döntés,
amit hozhatunk! Középkorúaknál is ki- MENNYIT MOZOGJUNK? Legyen egy
mondottan ajánlott a mozgás: még mindig héten 2,5-3 óra közepes intenzitású moznem késő megalapozni a minőségi, függet- gásunk, amely naponta kb 25 percet, helen, egészségben és örömben eltöltendő tente háromszor pedig közel 1-1 órát jeöregkort. Egy tanulmány szerint a 40-esek lent. Ha jobban szeretjük a intenzívebb
több mint 70%-a nem végez rendszeres edzéseket, akkor 1,5 óra hetente már eletestmozgást. 50 éves koruktól az inaktiv gendő, hogy karban tartson bennünket. Ez
emberek tízévenként az izomzatuk 15%-át naponta 10 percet, vagy heti háromszor 25
MIÉRT ÉRDEMES TORNÁZNUNK bármely életkorban is legyünk?
Csökkentjük a szívbetegségek, a szívinfarktus, stroke, a diabétesz kockázatát, a
magas vérnyomást, a koleszterin szintet.
Jobban alszunk és általában jobban érezzük magunkat a bőrünkben, a stresszt is
jobban viseljük és sokkal pozitívabban
látjuk az életet, és fiatalabbnak is nézünk ki.

percen keresztül végzett mozgást jelent.
Súlyzós edzéseinkkel erősítsük a lábakat,
csípőt, hátat, mell- és hasizmokat, vállainkat és karjainkat.
HOGYAN iktassuk be az életünkbe a
mozgást? Egyszerűen: DÖNTSÜK EL,
hogy ez lesz mától a prioritás. Hívjunk el
barátokat, ismerősöket közös bringázásra.
Menjünk el a gyerekeinkkel kirándulni.
Találjunk magunk mellé egy fitnesz társat
vagy személyi edzőt, aki motivál. Bárhogy
is legyen, legjobb alkalom a mozgásra
mindig MA van! Mert MOZOGNI JÓ!
Bővebb információ, tanácsadás:
rita@fittenveresen.hu
merci@fittenveresen.hu
70 311 0955
Facebook/Fitten Veresen
DIETETIKA: Asiama Evelyn rovata

„Bársony súlya
nem enyhíti a köszvényt!”
A PURIN-SZEGÉNY DIÉTÁRÓL RÖVIDEN
Jóléti társadalmunkban a civilizációs betegségek körében (elhízás, magas vérnyomás,
cukorbetegség, egyéb szív-és érrendszeri
károsodások mellett) igen gyakori a köszvénybetegség kialakulása.
A köszvény a purin-anyagcsere zavarát jelenti, melyet genetikai és környezeti tényezők (alkoholfogyasztás, bizonyos gyógyszerek szedése, bőséges táplálkozás, de az éhezés is!) kiválthatnak. A betegség a gyakorlatban az ízületek gyulladásában nyilvánul
meg, mely fájdalmas rohamokban (podagra) jelentkezik, krónikus formájában pedig
ízületi csomók (tophusok), majd ízületi deformitások alakulnak ki. A szervezetben
képződő purin átalakítása során a nem megfelelő kiürülés és/vagy túlzott húgysav-kép-

ződés miatt emelkedett húgysavszint tapasztalható. Ilyen esetekben a cél a kristályos kicsapódások (rohamok, deformitások)
megelőzése.
Hogyan kezelhető a köszvény?
Gyógyszeresen gátolható a túlzott húgysavképződés, fokozható a húgysavkiválasztás
és a vizelet kémhatása is befolyásolható.
Amennyiben az étrendi (életmódi) tényezők
is felelősek a betegség kialakulásáért, elengedhetetlen azok megreformálása.
Egyes életmódi javaslatok:
• súlytöbblet esetén testtömeg egyenletes
csökkentése
• szigorú alkoholtilalom!
• fehérjebevitel mérsékelése
• magas purin-tartalmú nyersanyagok kerülése

2016. március

• bőséges folyadékfogyasztás (alkalikus vizek, csalántea jó hatásúak, a gyümölcslevek kiválthatják a tüneteket!)
Mely ételek tartalmaznak nagy mennyiségben purint?
A belsőségek, húskivonatok (erőleves, húsleves is!), füstölt húsok, egyes halak (szardínia, hekk, tonhal), húsfélék- készítmények,
szárazhüvelyesek. Az előfőzéssel, ill. főzővíz leöntésével szintén csökkenthetjük az
ételek purin-tartalmát.
A köszvény megfelelő étrenddel és szükség
esetén gyógyszeres kezeléssel hosszútávon
tünetmentesen tartható betegség.
ASIAMA EVELYN, DIETETIKUS
VERESEGYHÁZ VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT
IDŐSEK OTTHONA • evelyn@evediet.hu
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Sport

VERESEGYHÁZ VÁROS ÉRDEMES SPORTOLÓJA
2016. február 27-én második alkalommal vehették át az előző év kiemelkedő sportteljesítményei alapján a szakosztályok, sportcsoportok legjobbjai a „Veresegyház Város érdemes sportolója” elnevezésű polgármesteri elismeréseket.
Ebben az évben tizenhat sportcsoport 45 sportolója részesült az elismerésben. (A díjazott személyére a saját sportegyesületük, szakosztályuk, sportcsoportjuk tett javaslatot.)
A Szabadidős és Gazdasági Innovációs Központ konferenciaterme zsúfolásig megtelt az elismerésre jelölt sportolókkal,
edzőikkel, családtagokkal, barátokkal, csapattársakkal. Az érintettek egy szép, névre szóló díjat és egy oklevelet vehettek át, a sportolók edzőinek virágcsokorral köszönték meg munkájukat. Az ünnepség végén a Városi TV munkatársai
által az előző évek sporteseményeiről készített rövidfilmet láthatták a jelenlévők.
BARANYÓ CSABA

Bombolya Dávid

Némethné Kovács Rozália

Németh Szabolcs

VVSK kézilabda • edző: Kiss Péter

kettlebell • edző: Ilyés Gyula

judo • edző: Ilyés Gyula

Letanóczki Dalma és Cserey Bálint

Juhász András, Prehoda Levente, Bagyánszki Kristóf
Mile Sára, Kadók Nikolett, Takács Eszter

asztalitenisz • edző: Letanóczki István

kajak-kenu • edző: Frohner Ferenc
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Bodnár Dominik (édesanyja)

Mirage nagyformációs csapat

vízilabda • edző: Pásztor Attila

akrobatikus rock’n roll • edző: Farkas Krisztina, Farkas Gergely
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A DÍJAK ÁTADÁSA
Jankov Máté és Ferencz Domonkos

Cseh Zsófia

triatlon serdülő csapat
edzők: Szegedi Attila, Szalma Róbert

triatlon

Vajkovics Ferenc

Alkony Anna és Somodi Barnabás

Őrsi Eszter és Ritter Szabolcs

atlétika, triatlon • edző: Szalma Róbert

kick-box • edző: Papp Attila

karate • edző: Szalay Zsolt

Sulyán Alexandra

Schershing András

atlétika • edző: Szalma Róbert

aikido • edző: Pintérné Gazdag Anett

Szűcs Lajos
hosszú távú futás
Veresi Futókör

Gedó Luca, Borsodi Máté József
kosárlabda • edző: Erdiczky Krisztina

Bánsági Barnabás

Horváth Szilvia és Bor Botond

Ónodi-Szabó Valéria és Szabó Zsolt

vívás • edző: Sallay Attila

kézilabda,(HandBear) • edző: Szőke István

versenytánc • edző: Fischer Mariann és Belucz Zoltán
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Sport
EST A VERESI SPORTÉRT

Jó buli volt!
2016. február 27-én 19 órai kezdettel a Mézesvölgyi Iskola
adott otthont a város sportoló- és a sportot támogató közösségei által szervezett „EST A VERESI SPORTÉRT” programnak, melynek bevételét a szervezők a városban épülő
sportcsarnok költségeire ajánlották fel.
Már az épület előtt kezdődött a hangulat, zeneautó és lézer vetítés
fogadta a közel hatszáz főnyi résztvevőt. Az aulában sport témájú
gyerekrajzok várták a vendégeket, a bejárati ajtón a leendő sportcsarnok molinóra festett látványképén keresztül lehetett belépni.
A programot is maguk a sportcsoportok vagy az általuk hozott
előadók biztosították. A triatlonosok a szülőkből alakult zenekarukkal léptek fel, az aikidosok stroboszkópos produkcióval készültek, a vívók és az öttusázók is saját műsorszámmal csatlakoztak a fellépők sorához, tapsolhattunk a Sway, a Rockin' Board
és a B-SIX táncosainak, átszellemülten gyönyörködhettünk a kickboxosok karaokei énektudásában. A VVSK kézisei és a Veresi
Küzdősport Egyesület közös produkciót hozott össze, szervezésükben fellépett a MAKACS DUÓ Maros Ottó és Karacs Erika
összeállításban. A Hand Bear kézisulis lányok is énekszámmal
színesítették az estét. Látványos eleme volt a programnak a Fabriczius József Általános Iskola testnevelő tanárai és lelkes szülők
által bemutatott „Régi idők tornája”. Megismerkedhettünk a városunkban élő Kakas Lajosné Kiss Mária gátfutó és Horváth Gergely
gerelyhajító olimpikonjainkkal, valamint Szőke István BEK
győztes kézilabdázóval. Öttusázóink jóvoltából lehetett célba lőni,
és az érdeklődők kipróbálhatták a vívók által használt reflextáblát, valamint az asztaliteniszezők pörgető kerekét is. Rövid
összefoglalót nézhettünk a VVTV által az elmúlt év sportrendezvényein készült felvételekből.
A városban működő cégek és magánszemélyek felajánlásaiból
több mint 200 ajándékot sorsoltak ki a tombolán és lehetett licitálni Ungvári Mikós olimpiai 2. helyezett judós ruhájára, Erdei
Zsolt kesztyűjére, Zala György mezére, Balczó András által is aláírt pólóra, Bordás Annamária kick-box világbajnokunk kesztyűjére, Szalma László kiváló távolugrónk által dedikált pólóra, Lékai
Máté kézilabdázó mezére, az Eb-győztes magyar női vízilabda
válogatott által aláírt labdára.
Az est háziasszonya, műsorvezetője Balogh-Czoller Andrea volt.
Az első visszajelzések pozitívak. Természetesen tudjuk, hogy mit
kell javítanunk a következő alkalommal, mert úgy tervezzük,
hogy jövőre újra megrendezzük, és nagyon reméljük, hogy akkor
már nem csak tervrajzokon látszódik a sportcsarnokunk!
Az est sikeres megrendezéséhez nagymértékben hozzájárult a soksok önzetlen segítőn túl Erzse Imola, Nyárády Zsuzsa, Orosz Rita,
Szalma Róbert, Szegedi Attila, Lengyel István és a teljes technikai
részt biztosító Katona Zsolt. Köszönet a polgárőrségnek és a városőrségnek, hogy biztonságban lehettünk. Köszönjük a GAMESZ
munkatársainak, a Művelődési Háznak, a Fabriczius József Általános Iskolának az eszközöket, a helyszínt, a szállítást.
És köszönjük minden résztvevőnek és támogatónak, hogy kezdeményezésünk mögé állt. Ez többről szólt, mint egy est…
BARANYÓ CSABA
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KÖZTÜNK ÉLŐ BANOKOK

Három éve él Veresegyházon. A gyerekei
Budapestre kerültek dolgozni, és nyugdíjazását követően közelebb szeretett
volna kerülni hozzájuk, ezért kerestek
valami lakáslehetőséget. Szerencsére városunkban találták meg. (Már mindjárt
a beszélgetés elején kiderült, hogy kollégák vagyunk és azonos felsőoktatási intézményben szereztünk tanári diplomát,
sok közös oktatónk is volt, sőt nekem voltak olyan csoporttársaim, akiket már ő tanított Ózdon, ezért tegeződve folytattuk.)
Miért éppen Veresegyház?
A véletlen úgy hozta, hogy a lakáskeresés
időszakában a lányom egy tréningen megismerkedett egy veresegyházi vállalkozóval,
aki lakásokat épített, így kerültem ide. Nem
bántam meg, nagyon tetszik a város, szépek az épületek, befogadóak az emberek.
Téged mindenki Kiss Mariként ismert
az atlétika világában. Szinte berobbantál a magyar élmezőnybe, de hogyan is
kezdődött pályafutásod?
Ózdon születtem, ez meghatározta az életemet. Egyedüli gyerekként nőttem fel, tizennégy éves voltam, amikor elkezdtem
az atlétikát. A mi általános iskolánkból
soha nem vittek bennünket versenyekre.
A házunk kertjében felástam a földet, és
kukoricából állítottam magamnak magasugró „állványt” azon gyakoroltam. Aztán
középiskolába kerültem, ahol a testnevelőm, Molnár Pista bácsi atlétikával foglalkozott. Milyen az élet, később tanárom és
edzőm is volt a nyíregyházi főiskolán.
Mindjárt gátfutással kezdtétek?
Dehogy. Pista bácsi a középiskolában rendezett egy rajtversenyt, ahol észrevette,
hogy gyors és robbanékony vagyok, mindjárt mondta, hogy menjek atlétizálni hozzá. Csak a stadion és a lakásunk legalább
négy kilométerre volt egymástól. Iskola
után hazamentem, ebédeltem és nem igazán volt kedvem két órát edzeni és utána
tanulni. Nem ismertem még akkor ezt a
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Kakas Lajosné Kiss Mária • olimpikon
fajta életmódot. Nem jártam edzésekre.
Erre eljött hozzánk és mondta apukámnak, hogy tehetséges vagyok és atlétizálnom kell. Apukám pedig azt mondta: „Ha
egy tanár azt mondja, akkor járni kell!”
Akkor még ez így volt! Hát, elkezdtem járni edzésekre! Sprintert akart belőlem nevelni, száz és kétszáz méteren indultam
versenyeken. Nekem viszont nagyon megtetszett, ahogy a fiúk gátat futottak. Edzés
végén, mikor Pista bácsi már elment, titokban felállítottam magamnak két-három
gátat és úgy gyakoroltam. De észrevette és
jól leszidott, hogy ha majd erősebb és
gyorsabb leszek, majd akkor, ne tanuljam
meg rosszul a technikát. De csak nem hagytam abba. Egyszer mikor megint rajtakapott
a gyakorláson azt mondta, „Mari, most
felállítom mind a tíz gátat, és ha végig futod
három lépéssel a gátközöket, hétvégén, Miskolcon elindulhatsz gátfutásban is”. Végigfutottam a nyolcvan méteres távot három
lépésre. Miskolcon második lettem. No,
így kezdődött.
Aztán jöttek a sikerek, országos csúcs
majd olimpia.
Középiskolás versenyeken rendre jól szerepeltem, válogatott lettem. Negyedikes
gimnazista voltam, amikor Gdanskban egy
ifjúsági versenyen országos csúcsot futottam a nyolcvan méteres gátfutásban. Itthon
nem hitték el, mondván biztosan elmérték.
Az akkori csúcstartó Kovács Annamáriával
hazaérkezésem után versenyt kellett futnom. Csak mi ketten, a Honvéd pálya középső két sávjában. Két tizeddel megvertem…
Érettségi után Nyíregyházára jelentkeztem
biológia-testnevelés szakra, fölvettek és
újra együtt dolgozhattam Molnár Pista
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bácsival, aki akkor már eljött Ózdról és a
főiskolán tanított. Másodéves főiskolás
voltam, mikor beválogattak az 1968-ban
Mexikóban megrendezett olimpia magyar
csapatába. Nagyon boldog voltam, hogy
olimpián vehetek részt. Jó futással a 15.
helyen végeztem. Rajtszámomat azóta is
őrzöm. Az olimpiát követően a nyolcvan
méteres távot megszüntették, akkortól van
száz méter a női gátasoknak. Ez nagy váltás volt, hiszen nem csak a távolság, hanem a gátmagasság is nőtt. Ez az átmenet
nélküli váltás sok problémát okozott mindenkinek. Lassan szoktam meg, de utána
még 1974-ig én voltam a csúcstartó. Engem Siska Xénia győzött le.
Végzés után hogyan alakult az életed?
Ózdra kerültem tanítani, szüleimet nem
hagyhattam magukra. Aztán született két
gyerekem és elkezdtem edzősködni. Gyerekeim szinte a stadionban nőttek fel.
A sport szeretetét nekik is sikerült átadni,
lányom válogatott gátfutó lett és testnevelő
tanári diplomát szerzett. Sajnos ő most
külföldön dolgozik egy halüzemben, ott
többet keres, mint itthon a tanári diplomájával. A fiam végül nem atlétizált, pedig jó
dobóatléta lehetett volna, de mindig sportolt valamit.
Hogyan telnek napjaid?
Még most is dolgozom, Gödöllőre járok
naponta. Szívesen tanítottam volna, de a
jogszabályok nem teszik lehetővé. Sokat
sétálok, egyre több ismerősöm van, kezdem magam itthon érezni. Ha szükség van
rám, a tapasztalatomra, tudásomra, nagyon szívesen segítek Veresegyházon is.
Köszönöm a beszélgetést, további jó
egészséget kívánok.
BARANYÓ CSABA

Sport
ATLÉTIKA

JUDO

Három ezüst és egy bronzérem
a Serdülő és Újonc Országos Atlétikai
Bajnokságon, Budapesten!
Vajkovics Ferenc 3000 m-en,
a tavalyi aranyérem után –
sok betegséggel küzdve –
nagy csatában, új egyéni
csúccsal ezüst érmet szerzett.
1500 m-en Ferencz Domonkos 14. helyen végzett.
Az újoncoknál, élete első országos bajnokságán induló
Filep György Dominik nagyszerű szerepléssel mindegyik
számban, amelyben elindulhatott, dobogós helyen végzett. Távolugrásban és ötös
ugrásban ezüstérmet, míg 60
m-es gátfutásban bronzérmet
vehetett át!
Magasugrásban Skultéti Jázmin egyéni csúccsal a 12.
helyet szerezte meg.
Filep György
SZALMA RÓBERT

II. KŐRÖS KUPA NEMZETKÖZI JUDO VERSENY
Nagykőrös • 2016. február 6.
A Veresi Küzdősport Egyesület megfogyatkozott csapattal vágott neki a viadalnak, ahol Kerecseny Attiláért és Németh
Szabolcsért szurkolhattunk. Mindkét harcos remek munkát
végzett a maratoni hosszúságú versenyen. Attilának három
másodpercen múlt az aranyérme, így második helyen zárta a
versenyt, míg Szabi bronzéremmel térhetett haza.
KEREPESRŐL VERESRE KERÜLT A CSAPAT KUPA!
Közép-magyarországi Regionális Judo Szövetség
versenye. • február 14.
A viadalra kifejezetten sok nevezés érkezett, nagyszerű mérkőzéseknek lehettünk tanúi Kerepesen. A Veresi Küzdősport
Egyesület 17 fővel vett részt a viadalon, és megszereztük 900. érmünket Udvarhelyi Gergő révén, ami természetesen aranyérem! Az összesítésben versenyzőink nyolc arany, négy ezüst,
négy bronzérmet és egy értékes ötödik helyezést nyertek.
Aranyérmeseink: Forgó Lőrinc, Ónodi Álmos, Kasó Márk,
Szendrei Anna, Pflanzner Ákos, Simon Örs, Almási Sebestyén Levente, Udvarhelyi Gergő. Második helyet nyertek: Bujtás Viktor, Gesztelyi Nagy Barnabás, Szégner Dániel, Ignácz
Balázs. Bronzérmeseink: Horváth Máté, Vári Ágoston, Molnár
Balázs, Láng Zsigmond. Ötödik helyezett: Badinszky Máté.
A kiváló egyéni eredményeknek köszönhetően a csapatversenyt a Veresi Küzdősport Egyesület nyerte meg a Cegléd
és az Ászok Judo Klub előtt.
FELKÉSZÍTŐ EDZŐK: ILYÉS GYULA ÉS KERSTNER RÓBERT

KAJAK-KENU
Pezseg az élet a kajak-kenusok háza táján. A téli alapozást már
jó ideje elkezdték, amit betegségek, középiskolai felvételik, a
Győrben rendezett „Heraklesz” erőfelmérő verseny és egy – a
monotóniát megtörő – jól sikerült csapatépítő kirándulás Egerbe
tett még színesebbé.
Téli edzéseik nem úgy alakultak, ahogyan azt eltervezték, ezért a
Heraklesz felmérőn – ami húzódzkodásból, fekve nyomásból, hasizom erő felméréséből és 2000 m illetve 12 perces futásból (Cooper
teszt) állt, a „feladat” csak egy területen való „megvillanás” volt.
Tavaly Sztolyka Nóri megnyerte a fekve nyomást, de idén alig járt
edzésekre a tanulmányai és egyéb akadályozó tényezők miatt,
így ötödikként zárta ezt a számot.
Hasonlóan teljesített U15-ös korcsoportban Cooper futásban Bagyánszki Kristóf és Márfai Balázs 5. ill. 6. helyével, ők összetettReindl Erik a dobogó felső fokán

ben a 7. és 8. helyen végeztek.
Villant egyet Szirtesi Zalán is
fekve nyomásban a 4. helyével.
A futás kaotikus körülmények
között és hideg esővel feláztatott talajon történt, így nem
csoda, hogy Tóth Andris U11
futóeredményét a kajakos mezőnyben értékelték, pedig ő kenus. A 2000 m-en elért 3. helyét egyszerűen kihagyták az
összesítéskor! Szabó Vilike
U10-ben viszont szép küzdelemben 4. helyen végzett a futás számában.
Két teljesen kezdő, Pittlik Marci és Kozma Levente is megmutatták, hogy helyén van a
szívük, igazi veresi kenusok Regenye Júlia
lesznek, tették a dolgukat, ahogyan edzőjük kérte.
A „hab a tortán” a végére maradt: Regenye Júlia hasizom gyakorlata első helyet jelentett, míg összetettben negyedik helyen
végzett, Reindl Erik viszont összetettben végzett első helyen az
U10-es korosztályban! A kicsik ügyes, eredményes versenyzése
mutatja, hogy a VKKC utánpótlása is jó úton halad a sikerek felé.
Számukra a télnek még nincs vége, a jó idő ellenére folytatják a
téli alapozást.
EDZŐ: FROHNER FERENC
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Sport
ASZTALITENISZ
DIÁKOLIMPIA ARANYÉRMEK
2016. Február 14. • Budapest
A veresegyházi Galaxis AK két „gyermeke” Letanóczki Dalma (Fabriczius József
Általános Iskola, Veresegyház) és Cserey
Bálint (Waldorf Iskola, Gödöllő) az összevont korcsoportjukban megérdemelten
nyerték meg az országos döntőt.
Hét győztes mérkőzés után Dalma a 2005–
2008, Bálint pedig a 2001–2004-es korosztályban nyert.
A budapesti Elektromos csarnokban megrendezett országos döntőn a 3 nap alatt

kb. 200 általános és középiskolás diák
mérte össze tudását. Az idei versenysorozatban már igazolt versenyzők is indulhattak, ami külön emeli az elért eredmények értékét. Dalma az előző évben kivívott harmadik helye után nyerni érkezett,
ami nagyon szép játékkal sikerült is,
Bálint pedig először jutott el az országos
döntőig, és ha már ott volt, meg is nyerte!
A csapatversenyben a Sándor Petra –
Erős Bianka összetételű páros
(Fabriczius József Általános Iskola, Veresegyház) szépen helytállt, csoportjukból
továbbjutók, bejutottak a legjobb négy
közé. Jövőre övék a lehetőség újra.

SAKK

KÉT ARANY – ÉS KÉT EZÜSTÉREM
2016. február 6-án, Szadán, a Székely Bertalan Általános Iskolában megrendezett 37.
Pest megyei nyílt országos egyéni sakkverseny sorozat 3. fordulóján 81 sakkozó indult! A Fabriczius József Általános Iskolából 30 fő tanuló versenyzett.
Eredmények:
I. korcsoport, FIÚ 6. Földi Mátyás (2.g)
I. korcsoport, LÁNY 4. Lesch Lili (2.h)
II. korcsoport, LÁNY 1. Székely Júlia(5.d),
2. Tóth Anna (4.i), 4. Oláh Boglár (4.i)
5. Gubrán Alexandra (4.d)
III. korcsoport, LÁNY 1. Róder Kinga
(5.d), 2. Székely Borbála (7.c)
AMATŐR ASZTALITENISZ VERSENY,
Az I. és II. korcsoport külön versenyzett.
2016. Február 21. • Dunakeszi
A III.-IV.-V. korcsoport egy mezőnyt alkotott.
A versenyen nagy számban induló Galaxis AK
BREITENBACH ZOLTÁN SAKKTANÁR
versenyzői az alábbi helyezéseket érték el.
A hölgyek között Gyeskó Bernadett a 2. II. korcsoportos lányok
helyen végzett élete első versenyén.
A férfiak versenyében:
Hobbi kategória:
1. Papp László, 3. Bacsa István
Amatőr Kategória:
2. Bohus Pál, 3. Papp László
Páros: 1. Hiriczkó – Bohus, 3. Bacsa –
Kishegyi, 3. Szuhanyik – Kiss
EDZŐ: LETANÓCZKI ISTVÁN

MÁRCIUS 15-I VÁROSI UTCAI FUTÓVERSENY
EGYÉNI ÉS VÁLTÓ VERSENYSZÁMOKBAN
2016. március 15-én szeretettel várunk minden kedves
érdeklődő családot, iskolai, munkahelyi és baráti társaságot a hagyományos utcai futóversenyre!
TÁVOK:

NEVEZÉS:
RAJT:

HELYSZÍN:

1848 m egyéniben (női, férfi,)
korcsoportos értékelés.
1848 m váltóban (három fő).
14.00-14.50-ig a helyszínen.
Külön rajtolnak az egyéni versenyszámban
és a váltóban indulók, az
egyéni: 15.00 órakor, a váltó: 15.05 órakor!
Veresegyház, Váci Mihály Művelődési Ház
(Köves u. 14.)

HELYEZÉSEK MEGÁLLAPÍTÁSA:
• Az egyéni futóversenyen indulókat nemenként és
korcsoportonként értékeljük!
• A váltót alkotó futók összeadott életkora alapján a
váltófutásban az eredményeket három kategóriában hirdetjük: 49 éves korig, 50 év és 99 év között,
és 100 évtől.
Az egyéni verseny első ötven női és férfi befutója a célban kapott tombolajeggyel saját maga választhat ajándékot. A megmaradt ajándékokat tombolán kisorsoljuk!
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Sport
VVSK – KÉZILABDA

Kézilabda Szakosztály eredményei
Felnőtt, Pest megyei bajnokság
01.31. Veresegyház VSK – Mogyoródi KSK
21 – 23
02.06.Dunakeszi KUSE – Veresegyház VSK
33 – 30
02.14. Veresegyház VSK – Üllői VKSK
27 – 35
Junior, Pest megyei bajnokság
01.31. Veresegyház VSK – Mogyoródi KSK
42 – 30
02.06.Dunakeszi KUSE – Veresegyház VSK
39 – 30
02.14. Veresegyház VSK – Üllői VKSK
48 – 18
02.21. Veresegyház VSK – Emericus KSE
32 – 33
02.24.ESMTK – Veresegyház VSK
25 – 36
U14, Országos Gyerekbajnokság Pest megyei régió középsőház
02.07. Budaörs KC II. – Veresegyház VSK
22 – 19
Veresegyház VSK – Dunakeszi KUSE 1
16 – 27
02.20.Veresegyház VSK – Budai Farkasok KK
19 – 20
Veresegyház VSK – Kántor Anikó SE
28 – 17
U12, Országos Gyerekbajnokság Pest megyei régió alsóház
01.30. Solymári SC – Veresegyház VSK
12 – 22
Veresegyház VSK – Nagykovácsi Sólymok SE 24 – 21
02.14. Diósdi DSE – Veresegyház VSK
15 – 17
U10, Országos Gyerekbajnokság Pest megyei régió
02.06.Budai Farkasok KK – Veresegyház VSK
36 – 14
Veresegyház VSK – Ceglédi KKSE
14 – 13
EDZŐK: KISS PÉTER, FÜLÖP ANDREA

VVSK U 12-es csapata

KIEMELT SPORTESEMÉNY VERESEGYHÁZON
2016. április 3-án városunk ad otthont a Magyar Triatlon
Szövetség kiemelt duatlon ranglista versenyének. Az „1. Város-Duatlon” nevet viselő rendezvényre az ország minden
pontjáról várunk utánpótlás korú és felnőtt versenyzőket.
A ranglista verseny felvezető eseményei a második alkalommal megrendezésre kerülő Éjszakai Városfutás, mely április 1jén, pénteken 21.00 órakor rajtol, illetve a szintén másodjára
sorra kerülő Tour de Galga Kerékpáros Túra április 2-án, szombaton 15.00 órai kezdettel. Mindkét felvezető esemény központja a Fő tér lesz, ahová szeretettel várjuk az érdeklődőket!
A vasárnapi duatlon versenyt a szervezők a város legszebb pontjain vezetik végig a futás-kerékpározás-futás próbákból álló
verseny résztvevőit törekedve arra, hogy településünk szépségét
megmutassák a sportolóknak és kísérőiknek, illetve látványos,
a közönség számára is jól követhető versenyt szervezzenek.
Futni és kerékpározni szerető amatőrök, illetve háromfős csapatok nevezését is várjuk a 3 km futásból, 8 km kerékpározásból és újabb 1,5 km futásból álló nyílt futamra, illetve ÉN-TE-Ő
váltóversenyre. Ez utóbbiban a veresegyházi és környékbeli
vállalkozások csapatai külön kerülnek értékelésre.
A verseny kiírása 2016. február 27-e után lesz elérhető a www.vertri.hu oldalon, melyen keresztül előnevezésre is lehetőség nyílik.
Az egyes futamok között és alatt színes programokkal, illetve
a futáshoz, kerékpározáshoz, duatlon- és triatlon sporthoz
kapcsolódó standokkal várjuk a közönséget.
Szíves megértésüket és együttműködésüket kérve tisztelettel
tájékoztatjuk a város lakosságát a verseny útvonaláról, mely
útvonal a sportolók biztonsága érdekében az esemény ideje
alatt a gépjármű közlekedés elől el lesz zárva.
Futópálya

SNOWBOARD

SNOWBOARD DIÁKOLIMPIA

Kerékpárpálya

A Magyar Snowboard Szövetség január 29-én, pénteken, a
mátraszentistváni Síparkban rendezte meg a 2016-os Magyar
Diák Snowboard Bajnokságot.
Az országos diákbajnokság célja az ifjú tehetségek mielőbbi
felkutatása és a további fejlődésük elősegítése. Ezen a neves
versenyen korosztályában II. helyen végzett Osváth Norbert,
a Fabriczius József
Általános Iskola 7.d osztályos tanulója.
A nap végén az is kiderült, hogy egyetlen fiúként őt is beválogatták a hat legtehetségesebb induló közé, akik egy ausztriai
hosszú hétvégét nyertek az Országos Felnőtt Snowboard Magyar Bajnokság és Diák Kupafutamra, ahol edző felügyelete
mellett fejleszthetik tovább tudásukat és testközelből figyelhetik a nagyok technikáját.
ERDICZKY KRISZTINA
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Gondtalan Évek
WELLNESS OTTHONA
szeretettel várja minden rászoruló
nyugdíjas jelentkezését bentlakásos ellátással.

18–42-es méretig
talál nálunk
supinált és normál
GYERMEKCIPŐKET.

ELHELYEZÉS:
egyágyas fürdőszobás 25-45 m2-es szobákban, teljes ellátással
(ápolás, gondozás, orvosi felügyelet, étkezés stb.)

BEKERÜLÉS:
egyszeri lakhatási díj: 1,5–4 millió Ft (nagyságtól függő)
ELLÁTÁSI DÍJ: 150 000 Ft/hó/fő

www.gondtalanevek.hu

Aktuális készletünk az interneten!

WEB:
EMAIL: gondtalanevek@hotmail.com
ÉRDEKLŐDNI LEHET: Siket Mihály • Mobil: 06 70 208 3048

Üzleteink:

Veresegyház, Budapesti út 1/B
Gödöllő, Bajcsy-Zs u. 5.
Nyitva tartás:

hétfő–péntek: 10.00–18.00
szombat: 9.00–13.00
Telefon: 06

70 333 4724
www.levendulagyerekcipo.hu

TE IS LEHETSZ

NYELVZSENI!
EGY MÓDSZER, HÁROM LÁNY –
HARMINCKÉT NYELVVIZSGA!
Amikor Virág, Zsófi és Blanka néhány éve a
Kreatív Nyelvtanulással elkezdtek nyelvet
tanulni, ők sem gondolták, hogy ilyen sikeres nyelvtanulók lesznek. Virág és Blanka átlagos nyelvtanulónak tartotta magát, 27 évesen mindössze egy nyelvből volt bizonyítványuk. Életük nagy felfedezésének érzik a
módszerrel való megismerkedést. Azóta
ugyanis Virág kilenc, Blanka pedig tizenhárom nyelvből szerzett középfokú nyelvvizsgát. Zsófi pedig 18 éves „kreatív nyelvtanuló”, negyedikes gimnazistaként már tíz
nyelvből vizsgázott sikeresen, teljesítménye
korosztályában egyedülálló.
Könnyedén, három-négyhavonta tettek középfokú nyelvvizsgát, a felkészüléshez kizárólag a Kreatív Tananyagot használták.
Figyelem, manapság gyakori, hogy a középfokú nyelvvizsga hiánya miatt a végzősök
fele nem veheti át diplomáját!
A tananyag kidolgozója Gaál Ottó 27 nyelvvizsgájával a nyelvtanulás egyéni bajnoka
Magyarországon. Három dolog, amiért érdemes ezzel a tananyaggal tanulni:
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ÚJ ÚT A NYELVTANULÁSBAN!
1. A könyvben szereplő 8000 kétnyelvű
mondatrész, mondat és a hanganyag meg- Eredeti módszer, különlegessége az önálló
beszédgyakorlás, egyéni tanulási tempó!
tanít beszélni – tanári segítség nélkül.
2. A könyv tartalmazza a középfokú nyelv- ANGOL, NÉMET, FRANCIA, OLASZ,
vizsga nyelvi anyagát – ezt a lányok eredSPANYOL, SVÉD, DÁN, NORVÉG,
ményei is bizonyítják.
OROSZ, PORTUGÁL, HOLLAND,
3. Kiváló módszer újrakezdésre, szinten
ESZPERANTÓ, HORVÁT
tartásra, sőt – újra elővéve – bármikor feltananyagok megtekinthetők és 21990 Ft-os
frissíthetjük vele nyelvtudásunkat anélegységáron megvásárolhatók:
kül, hogy be kellene iratkoznunk egy
nyelvtanfolyamra.
VERESEGYHÁZ
További információ az alábbi honlapon talál- 2016. március 16. (szerda) és 23. (szerda)
ható, illetve az előadáson, ahol elmondjuk a
17–19 óráig
titkot, hogyan lehet minden olyan emberből
Innovációs Központ – II. emelet 309-es
sikeres nyelvtanuló, aki valóban komolyan
terem (Fő út 45-47.)
gondolja, hogy elsajátít egy idegen nyelvet.
GÖDÖLLŐ
2016. március 17. (csüt.) és 24. (csüt.)
17–19 óráig
Művészetek Háza – F4-es terem
(Szabadság út 6.)
Gaál Ottó
FÓT
nagysikerű
2016. március 21. (hétfő) 17–19 óráig
tankönyveinek
Vörösmarty Művelődési Ház – Bársony
bemutatója!
terem (Vörösmarty tér 3.)

www.kreativnyelv.hu
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VERESI GYÁR

TAKARÍTÁSÁRA
KERESÜNK
MUNKAERŐT.
Munkaidő: napi 8 óra.
Állandó délelőtt, állandó délután,
állandó esti beosztás van.
Bejelentett állás, bér kifizetés: banki átutalással.

Érdeklődés: hétfőtől péntekig 06-30-635-33-98
Jelentkezés önéletrajzzal: tibor.lengyel@eurest.hu
Távközlési és informatikai eszközök
nagykereskedelmével és kivitelezésével foglalkozó cég
dinamikusan fejlődő csapatába keresünk

OPTIKAI HÁLÓZATOK SZERELÉSÉBEN
jártas kollégát.

A munkavégzés helye – országos!
Elvárásaink: önálló munkavégzés és problémamegoldó képesség, B kategóriás jogosítvány.
Jelentkezni fényképes önéletrajzzal
a fodor@pck.hu email címen lehet.
Telefonon a következő számon érdeklődhet:

+36 30 427 6284

VARGA GYÓGYGOMBA
S Z A K Ü Z L E T
szakképzett tanácsadókkal várja az érdeklődőket

Veresegyház, Kálvin tér 6. szám alatt

Telefon: 30 437 7582
Nyitva: kedd–péntek: 9–17 • szo.: 9–12
http://katona-sandor.varga-gomba.hu/
2016. március
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Hívja szakszervizünket!

06 30 522 1258
CSOK 2016 • 10+10 MILLIÓ!
Ne engedje elveszni, ami megilleti!

Msiegítünk!

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

• CSOK TANÁCSADÁS,
ÜGYINTÉZÉS
• KÖNYVELÉS
• PÁLYÁZATÍRÁS
2151 Fót, Dózsa György út 19. • www.multicash.hu
Telefon: 06 30 954 3225 • 06 20 932 0655
E-mail: ildiko@multicash.hu • zoltan.kapitany@multicash.hu
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Hibafelvétel: 06 30 522 1258

2016. március

HASTÁNC

1ĘLWiQFOpOHNWiQF…

A tánc felsza…ad…
t, feltölt, …oldogg…tesz.
$+$67È1&QĘLHVVpJiUDPOiVpV|QEL]DORP
Harmóniába hozza a testünket, lelkünket.

$OiJ\PR]GXODWRNDOLEEHQĘWiQFOpSpVHNDVXKRJyIRUJiVRNDNHFVHVIHMWDUWiV
a bájos PRVRO\HOVDMiWtWiViYDOIHOV]tQUHKR]]XNPpO\HQHOUHMWHWWQĘLHVVpJQNHW
Oldódnak DEHQQQNOHYĘEORNNRNHQQHNDMyWpNRQ\KDWiViWDPLQGHQQDSLpOHWEHQ
otthon vagy akár a munkahelyen azonnal észrevesszük.

KH]GĘFVRSRUWLQGXOPiUFLXVEDQ
keddenk…nt: 1….00…19.20
(OVĘDONDORPPiUFLXVNHGG
R…szv…tel: 1000 Ft…
alkalom
0ĦYpV]HWLYH]HWĘ Gecsey EnikĘ
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Ezerkincs Életmód Centrum
9HUHVHJ\Ki])Ę út 59…
emelet
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Tel: 06 …0 505 …9 09

www.ezerkincs.hu
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történt...

Farsangi forgatag az iskolában

Fotó: Veréb

Újabb játékokkal gyarapodott a leendő Csiribiri Múzeum.
Katonák a Nagy Ármádiából, élükön Napóleonnal – ólomból.

Antalffy Péter történész Luxemburgi Zsigmondról
mesélt a Városi Könyvtárban

Dr. Vekerdy Tamás előadása gyerekekről és oktatásukról

Bábszínház a Kippkopp Játszóházban

Családi hangverseny a Zeneiskolában

A bábszínház közönsége

Fotó: Veréb

