
Lőwy János, Ipolyság polgármestere
kapta 2014-ben a Veresegyház Díszpolgára címet.
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Ajánló

Veresegyház Város Önkormányzata megbízásából kiadja KOVÁCS PÉTER.
Szerkesztőség: 2112 Veresegyház, Fő út 35. • E-mail: veresikronika@veresegyhaz.hu • www.veresegyhaz.hu
www.facebook.com/veresegyhaz.varos.hivatalos.oldala • Telefon: 30 9304 831
Főszerkesztő: KOVÁCS PÉTER • Fotó: LETHENYEI LÁSZLÓ • Kultúra: VERÉB JÓZSEF rovatvezető
Sport: BARANYÓ CSABA rovatvezető • Nyomda: BEREI ÉS TSA. KFT.

Eseménynaptár
szeptember 5. 18 óra

Molnár László József (MAMÜ Galéria)
kiállításmegnyitó

az Udvarház Galériában
•

szeptember 6. 18 órától
Táncház a Szabadidős és Gazdasági

Innovációs Centrumban
•

szeptember 13.
Orgonakoncert

a református templomban.
Közreműködik: Molnár Ottó (Szlovákia),

az Officina Mariae Kamarakórus
Déry András vezényletével

•
szeptember 13.
Alapítványi nap

a Gyermekliget óvodában
•

szeptember 19.
Író-olvasó találkozó a Városi Könyvtárban

Vendég: Szabóné Vank Erzsébet
•

szeptember 20-21.
Kulturális Örökség Napjai.

•
szeptember 21.

Fogadalom tétel a Református Iskolában
•

szeptember 27-28.
Szüreti bál és felvonulás

•
október 4.

Nyílt nap a GE-ben

október 4-5. 19 óra
Ne most, drágám!

A Veres 1 Színház bemutatója
•

október 4.
Állatok Világnapja

– programok a Medveotthonban
•

október 6.
Aradi vértanúk emléknapja

– szoboravatás (Széchenyi tér):
Illés Muszka Rudolf: Damjanich szobra

•
október 11.

Jótékonysági bál
Szervező: Református iskola
Helyszín: Művelődési Ház

•
október 12.

Önkormányzati választások.

Sportesemények
Karate nyílt edzés 

szeptember 8-án 18.30 órától
a Szabadidős és Gazdasági Innovációs

Centrum (B recepció)
•

ZUMBA nyílt óra
szeptember 14. (vasárnap), 9.00 óra

Mézesvölgyi Iskola
•

VERESEGYHÁZ VSK–
HAJDÚBÖSZÖRMÉNYI TE

labdarúgó mérkőzés
szeptember 14. (vasárnap) 16.30

VVSK Sporttelep
•

Nemzeti Aikido Szövetség
Magyarország Instruktori Edzőnap

szeptember 20. (szombat) 10.00–14.30
Fabriczius József Általános Iskola

tornaterem, Veresegyház Fő út 77-79.
•

AUTÓMENTES „GURULÓS” NAP
szeptember 21. (vasárnap) 9.00–12.00

a város körbekerékpározása,
játékos ügyességi versenyek kerékpárral

és egyéb gurulós eszközökkel.
Gyülekező: Városháza előtti tér

•
VERESEGYHÁZ VSK–DVSC FUTBALL

SZERVEZŐ ZRT.
szeptember 28. (vasárnap) 16.00

VVSK Sporttelep

Szüreti Mulatság Szüreti Mulatság 
2014. szeptember 27. (szombat)
18.00 Szüreti bál a Váci Mihály Művelődési Házban

2014. szeptember 28. (vasárnap)
13.00 Szüreti felvonulás indul a Búcsú térről a Fő térre

(A felvonulás útvonala: Búcsú tér – Kinizsi u. – Szabadság út – Vasút ál-
lomás – Fő út – Fő tér – Budapesti út  – Gyermekliget u. – Liget köz –
Sportföld u. – Fészekrakó u. – Erkel Ferenc u. – Melódia tér – Bárdos Lajos
u. – Kodály Zoltán u. (Gombai cukrászdánál) – Csomádi út – Könyves
Kálmán u. –  Szent Erzsébet krt. – Béla király u. – Jegenye u. – Patak utca
– Búcsú tér – Fő tér)

15.30 Felvonulók megérkezése a Fő térre, köszöntő, oklevelek átadása
a felvonuló lovasok részére

17.00 Színpadi műsor: helyi és vendég fellépők közreműködésével

Kölcsey Ferenc
V Á R O S I  K Ö N Y V T Á R

2014. szeptember 19-én
18 órakor

ÍRÓ-OLVASÓ
TALÁLKOZÓ

Augusztusban jelent meg Vank
Er  zsé bet: Eleink derűje (Képes -
könyv régi veresiekről) című köny -
ve, mely már a bemutató napján
nagy sikert aratott. Az ol vasók és
mind azok, aki ket ér de kel, hogyan
is szü letett meg a könyv, az író-ol -
vasó találkozó ke re tében beszél-
 get hetnek erről a szer ző vel.
Lehetőség nyílik a mű meg vásár-
lására és dedikálásra is.

A beszélgetést vezeti:
Berze Lajos könyvtárigazgató.

Helyszín:
Szabadidős és Gazdasági

Innovációs Centrum nagyterme.
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Ahónap témája

Tisztelt Veresegyházi Lakosok!

A Zöld Híd Régió Nonprofit Kft.,
mint Veresegyház települési szolgáltatója 

A LAKOSSÁGI LOMTALANÍTÁST,
AZ ELEKTRONIKAI ÉS AKKUMULÁTOR

HULLADÉKGYŰJTÉST
2014. szeptember 13-án, szombaton és

2014. szeptember 20-án, szombaton
8 órától 14 óráig végzi.

A KONTÉNEREK az alábbi helyszíneken kerülnek el-
helyezésre:
1. Csokonai u.–Eötvös u. sarok (szelektív sziget)
2. Zivatar utca
3. Hegyalja u.–Zsellérföldi u. sarok
4. Andrássy út–Újtelep u. sarok
5. Viczián u.– Lévai u. sarok
6. Viczián u.–Levendula u. sarok
7. Fészekrakó–Sportföld u. sarok
8. Budapesti u.–Kodály Z. u. sarok
9. Szent Erzsébet Krt. játszótér mellett

10. Patak u.–Csomádi u. sarok
11. Ivacs u. szelektív sziget mellett
12. Vásártér u.–Árpád u. sarok
A gyűjtés napján mindenki elviheti a hozzá legkö ze -
lebb eső gyűjtőhelyre a háztartásában feleslegessé vált
bútorokat, eszközöket.
Azok számára, akiknek a hulladékok elszállítása
gon dot okoz (idősek, gépjárművel nem rendel ke -
zők, mozgáskorlátozottak) az önkormányzat segít-
séget nyújt a gyűjtőhelyre történő szállításban,

amennyiben a lomtalanítást megelőző napokon (te -
hát 12-én és 19-én, pénteken), legkésőbb déli 12 órá -
ig jelzik igényüket a GAMESZ felé és a gyűjtési
napon házuk elé kiteszik a hulladékot.

A GAMESZ elérhetőségei:
Telefon: 28 585 190 • E-mail: gamesz@veresegyhaz.hu

levélcím: GAMESZ 2112 Veresegyház, Sport u. 4.

FONTOS!
Tilos elhelyezni a lomtalanító konténerekbe vegyes
települési hulladékot, zöldhulladékot, veszélyes hul-
ladékot (festékek, hígítók, vegyszerek, fénycsövek, el-
emek), inert hulladékot (építési törmelék, bontásból
származó anyagok, csempe) és szelektíven gyűjthető
üveg, műanyag, papír hulladékot. 
A gyűjtőpontokon leadható elektronikai hulla dé -
kok: háztartási kis- és nagygépek, távközlési beren-
dezések, számítástechnikai, szórakoztató elektronikai
cikkek, elektromos barkácsgépek, világítótestek, akku-
mulátorok, elemek.
A lomtalanításkor lerakható hulladékok: bútorok,
fából készült nagyobb méretű használati tárgyak, sző -
nye  gek, textil, ruhanemű, műanyag padlók, kerti bú-
to rok, kerti medencék, nagyobb méretű műanyag
já tékok, kizárólag személygépkocsi, kerékpár, motor -
ke rékpár gumiabroncsok.

Kérjük együttműködésüket a lomtalanítás során. 
Bízunk abban, hogy az új elszállítási móddal

gyorsabb, szervezettebb és tisztább lesz az elszállítás! 
Tovább információkért keressék a Zöld Híd Régió Kft.

központi ügyfélszolgálati elérhetőségeit:
Telefon: 06 40 201 026

e-mail: ugyfelszolgalat@zoldhid.hu

TÁJÉKOZTATÓ
A LAKOSSÁGI LOMTALANÍTÁSRÓL ÉS AZ ELEKTRONIKAI HULLADÉK GYŰJTÉSÉRŐL!

Gőzerővel építkezik Veresegyház.
A Tópart, Revetek és Ivacs térsé gé -
ben 12 utca került aszfaltozásra az u -

tóbbi időszakban. Jelenleg is több
he lyen folynak útépítési munkála-
tok, legintenzívebben az ivacsi, ed -
dig nehezen járható földutaknál. Az
útépítésekkel párhuzamosan zajlik
az iskolák bő ví tése is, amelynek első

látványos ered ménye a Kálvin Téri
Református Általános Iskola új szár -
nya. A közösségi tereken túl négy
tan terem és három irodahelyiség áta -
dá sára került sor a tanévnyitó ün-
nepség keretében.           KOVÁCS PÉTER

Szépül a város

A Református Iskola új épületszárnya Útépítés Ivacson Megújult  a Jácint  utca
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VERESEGYHÁZ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK HATÁROZATAI
127/2014.(VIII.12.) Kt. határozat:
A Képviselő-testület bruttó 4 080 000 Ft-
ot biztosít új orvosi ügyeleti gépjármű
meg vásárlásához. 
A gépjármű az Önkormányzat tulajdo ná  -
ban marad, de azt üzemeltetésre átad ja a
Misszió Egészségügyi Központ ré  szére.
A vételár kifizetése a felhalmozási tarta -
lék keret terhére történik.

128/2014.(VIII.12.) Kt. határozat:
Képviselő-testület a Misszió Egészség -
ügyi Központ részére nyújtott 10 M Ft
ka matmentes visszatérítendő támogatás
második részletének törlesztési időpont -
ját az alábbiak szerint módosítja:
2014. szeptember 10-ig: 1 250 000 Ft
2014. október 10-ig: 1 250 000 Ft
2014. november 10-ig: 1 250 000 Ft
2014. december 10-ig: 1 250 000 Ft

129/2014.(VIII.12.) Kt. határozat:
A Képviselő-testület finanszírozza a Wal-
dorf Általános Iskola részére 1 db mobil-
konténer kihelyezését 2014. augusztus
15. és 2015. szeptember 1. közötti idő -
szak ra.
A mobil-konténer költsége 
• kiszállítás + visszaszállítás, össze sze -

re lés+ szétszerelés:    br. 662 940 Ft
• bérleti díj:               br. 156 000 Ft/hó
A mobil-konténer bérleti díjának kifize -
té  se a működési tartalékkeret terhére
tör ténik.

130/2014.(VIII.12.) Kt. határozat:
A Képviselő-testület hatályon kívül he lye -
zi a 108/2014. (VII. 24.) Kt. határozatát.
A Képviselő-testület megbízza a Veres-
egyházi Városfejlesztő Kft-t a veresegy-
házi termál- és gyógyfürdő beruházás
megvalósításának lebonyolításával.
A Képviselő-testület a veresegyházi ter-
mál- és gyógyfürdő beruházás megvaló -
sí tásához ebben az évben szükséges
brut tó 130 millió forintot az Önkormány -
zat 2014. évi költségvetése fürdőbe ru há zás -
ra tervezett eredeti előirányzata és a be-
 ruházási tartalékkerete terhére biztosítja.
A tervezett összeg folyósítása a tervezett
mun ka és a beérkező számla alapján
történik.

131/2014.(VIII.12.) Kt. határozat:
A Képviselő-testület hozzájárul a Veres-
egyház belterület 9386/1 hrsz-ú 1326 m2

területnagyságú, kivett beépítetlen terü let
besorolású ingatlan visszavásárlásá hoz
Vargyas Erzsébet tulajdonostól, 16 412 000

Ft  teljes vételáron. Az ingatlan vásárlás fe -
dezetét a 2014. évi költség ve tésünk tarta -
lékkerete biztosítja, a tel  jes vételár ki fi ze     té -
sé re 2014. október 31-ig, a végleges adás -
vételi szerződés alá  írá sá val egy idő ben
kerül sor.
A Képviselő-testület hozzájárul a Veres-
egyház belterület 9386/2 hrsz-ú 6004 m2

területnagyságú, kivett beépítetlen terü let
besorolású ingatlan visszavásárlásá hoz
Baldauf László tulajdonostól, 60 520 320
Ft teljes vételáron. 
A teljes vételár két részletben kerül ki-
fizetésre:
• a 2014. évi költségvetésünk tartalék ke -

rete terhére 2014. október 31-ig 20 M Ft, 
• a 2015. évi költségvetésünkben ingat-

lanvásárlásra elkülönítésre kerülő ke -
ret terhére 2015. március 31-ig a fenn-
 ma radó 40 520 320 Ft.

132/2014.(VIII.12.) Kt. határozat:
A Képviselő-testület hozzájárul „tele pü lés -
fejlesztési céllal” – a település köz igaz  -
gatási határára erdőtelepítés le he tő ségének
biztosítására – a Veresegyház külterület,
043/28 hrsz-ú, szántó művelési ágú ingat-
lan 45/12093 tulajdoni hányadának meg -
vásárlásához Halászné Tóth Éva Csillától
300 Ft/m2, összesen 107 700 Ft vételáron.

133/2014.(VIII.12.) Kt. határozat:
A Képviselő-testület a 2014. augusztus
20-i kitüntetéseket az alábbi személyek -
nek adományozza:
Fabriczius József Közoktatási Díj: Apkó
Jánosné, Diósi Adél
Sejtes Vendel Közművelődési Díj: Ácsné
Csáky Ildikó, Czeller Karola
Lisznyay Szabó Gábor Művészeti Díj:
Mitsui Sen, Klement Zoltán
Darányi József Közszolgálati Díj: Nagy
Lajosné, Papp Gáborné, Oroszi-Ványi
Melinda, Tóth Gábor
Szotáczky József Egészségügyi és Szoci -
ális Díj: Dr. Fekete Beatrix, Kiss Tiborné
Díszpolgári Cím: Lőwy János
(Képes összefoglalónkat lásd az 5. ol -
da lon)

134/2014.(VIII.21.) Kt. határozat:
A Képviselő-testület elfogadja a Veres-
egyház és Környéke Közbiztonságáért
Közhasznú Alapítvány Alapító Okirata
módosítását tartalmazó közalapítvány
rendelést módosító nyilatkozatát, vala -
mint egységes szerkezetbe foglalt Ala -
pító Okiratát.
A módosítások 2014. év február hónap
21. napjára visszaható hatállyal lépnek
hatályba.

HIRDETMÉNY
MAGYARORSZÁG KÖZTÁRSASÁGI ELNÖKE KITŰZTE

A HELYI ÖNKORMÁNYZATI KÉPVISELŐK ÉS POLGÁRMESTEREK
ÁLTALÁNOS VÁLASZTÁSÁT.

A SZAVAZÁS NAPJA: 

2014. október 12.
A SZAVAZÁS 6.00 ÓRÁTÓL 19.00 ÓRÁIG TART.

A VÁLASZTÓI NÉVJEGYZÉK
A választópolgárok a névjegyzékbe történt felvételükről 2014. augusztus 25-ig kapnak értesítést.

AJÁNLÁS
Jelöltet ajánlani ajánlóíven lehet. A választókerületben választójoggal rendelkező választópolgár

2014. szeptember 8-ig ajánlhat jelöltet. Egy választópolgár több jelöltet is ajánlhat.

A SZAVAZÁS
A választópolgár személyesen, a lakcíme szerinti szavazókörben szavazhat.

Az a választópolgár, aki 2014. június 23-ig tartózkodási helyet létesített,
és tartózkodási helyének érvényessége legalább a szavazás napjáig tart, átjelentkezéssel a tartózkodási
helyén szavazhat. Átjelentkezésre irányuló kérelmet 2014. október 10-én 16.00 óráig lehet benyújtani

a www.valasztas.hu oldalon vagy levélben, illetve személyesen a helyi választási irodában.
Részletes tájékoztatásért látogassa meg a www.valasztas.hu weboldalt,

vagy forduljon a polgármesteri hivatalban működő választási irodához.

Nemzeti Választási Iroda
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2014. AUGUSZTUS 20. KITÜNTETETTJEI
Veresegyház Város Önkormányzata Díszpolgári Címet adományozott Lőwy Jánosnak, Ipolyság polgár mes te rének

(Fotót lásd a címlapon!)

Apkó Jánosné óvónő
(Fabriczius József Közoktatási Díj)

Diósi Adél magyar szakos tanár
(Fabriczius József Közoktatási Díj)

Ácsné Csáki Ildikó  drámatanár
(Sejtes Vendel Közművelődési Díj)

Czeller Karola vállalkozó
(Sejtes Vendel Közművelődési Díj)

Dr. Fekete Beatrix háziorvos
(Szotáczky József

Szociális és Egészségügyi Díj)

Kiss Tiborné foglalkoztatás szervező
(Szotáczky József

Szociális és Egészségügyi Díj)
Mitsui Sen szobrászművész

(Lisznyay Szabó Gábor Művészeti Díj)
Klement Zoltán képzőművész

(Lisznyay Szabó Gábor Művészeti Díj)

Tóth Gábor
szociális és gyermekvédelmi ügyintéző

(Darányi József Közszolgálati Díj)
Papp Gáborné élelmezésvezető
(Darányi József Közszolgálati Díj)

Oroszi-Ványi Melinda
titkársági ügyintéző

(Darányi József Közszolgálati Díj)

Nagy Lajosné szakács
(Darányi József Közszolgálati Díj)

Megyeri Zsuzsanna óvódavezető
(Polgármesteri elismerés)

Hegyes Péter víz-gáz szerelő
(Polgármesteri elismerés)

Gazdag Mónika óvodavezető
(Polgármesteri elismerés)

Fukász Lászlóné igazgató
(Polgármesteri elismerés)

Kovácsné Szántai Mária óvónő
(Polgármesteri elismerés)

Szabó Ferencné hagyományőrző
(Polgármesteri elismerés)

Dr. Rocskay János könyvvizsgáló
(Polgármesteri elismerés)

Nagyné Gódor Csilla
intézményvezető

(Polgármesteri elismerés)

Pálla Ildikó óvónő
(Polgármesteri elismerés)

Orosz Tiborné óvónő
(Polgármesteri elismerés)

Negyeláné Pásztor Katalin óvónő
(Polgármesteri elismerés)

Zakosz Györgyné óvónő
(Polgármesteri elismerés)
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Ajánlott irodalom
minden veresegyházi

iskolatáskában
Mint ahogyan olvasóink már ko-
rábban értesültek róla, a nyár ele-
jén megjelent a „Legendák Szent
László királyról” című kiadvány. E
legendákat helyi tör ténészünk,

Horváth Lajos írta újra, megidézve a XI. század tör té nel -
mét és – számunkra már igen szokatlan – korhű kifeje -
zésmódját, szóhasználatát. Minden tör ténethez színes és
izgalmas illusztráció kapcsolódik, me lyek Ilés-Muszka
Rudolf, szintén helyi képző mű vészünk alkotásai. A kiad-
ványt Rádi János szerkesztette.
Tartalmát tekintve a mű jól beilleszthető az általános
iskolák alsó és felső tagozatos irodalmi olvasmá nyai nak
körébe, melyből a tanulók megismerhetik – többek között
– a közeli településeken zajlott tör ténelmi eseményeket is.
Ebből az elgondolásból született a döntés, miszerint a
város Önkormányzata minden Veresegyházon tanuló diák
számára juttat egy példányt, melyet a tankönyvcsomaggal
együtt az iskolában átvehet.
Bízunk abban, hogy e tartalmas olvasmány a család többi
tagja számára is kellemes és hasznos időtöltést nyújt. 

KISNÉ TAKÁCS ILDIKÓ

TÁJÉKOZTATÁS
Értesítjük Kedves Olvasóinkat, hogy
az elmúlt időszakban a város önkor-
mányzata által megjelentetett alábbi
kiadványok:

Baranyó Csaba szerkesztésében:
Veresegyház a 15 éves város

Vank Erzsébet: Eleink derűje
Horváth Lajos:

Legendák Szent László királyról
a Vargabetű és a Veresi Könyvesbolt-
ban egyaránt megvásárolhatók.

Várjuk a 7. és 8. osztályos diákokat és szüleiket 

2014. október 4-én, szombaton 9 és 14 óra között
a veresegyházi Mézesvölgyi Általános Iskolában (Mogyoródi út 5-7.)

ahol a bemutatkozó középiskolák mellett idén is ingyenes kísérő programok segítik a gyerekeket:
• egyéni és csoportos pályatanácsadással, • grafológiai elemzéssel.

További információk www.kincs.info oldalon.

ÚJRA SULIBÖRZE!
A PÁLYAVÁLASZTÁS LEGFONTOSABB FÓRUMA

Közlemény



PONTOSÍTÁS
Augusztusi számunkból sajnálatos módon kimaradt
a Veresi Bokréta Néptáncegyüttes városünnepi fel-
lépéséről készült fotó. Ezúttal pótoljuk, elnézésüket
kérve.
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Szeretve tisztelt anyám
Nagy siker övezi Vank Erzsébet „Eleink derűje” című könyvét. A szerzővel
beszélgettünk.

Szabóné Vank Erzsébet arra a kérdésre,
hogy mikor kezdődött a gyűjtőmunka, a
régi képek gyűjtése, az édesanyjára gon-
dolt elsősorban: „Anyukám a rokonság tól
összeszedte a családi képeket, és el vit te
Gödöllőre újra fényképeztetni. A másola-
tokból később egy szép album lett, ez na -
gyon megtetszett. A mama kezdte el a
gyűj tést, én folytattam. A régi képekért
rengeteg családhoz bekopogtattam, volt

olyan is, hogy elhoztak hozzám egy egész
fényképalbumot, de kaptam egyszer egy
nagy szatyorra valót is. Arról álmodoz-
tam, hogy jó lenne majd egyszer egy szép
könyvben viszontlátni a fényképeket. Ti-
zenöt éven át érlelődött bennem ez a gon-
dolat, közben egyre csak gyűltek a régi
képek. 2014 májusában találkoztam Var -
ga Kálmánnal, ettől kezdve szárnyra kap-
tak az események. Kálmán átnézte a ké-
 peket, látott benne fantáziát, és az ő szer -
kesztésében megszületett az Eleink de -
rűje című album.” 
A könyvben benne van Veresegyház múlt -
ja, az első oldalakon az emlékek mezs -
gyéjén élő öreg veresi házak, a to váb  bi -
akban kisfiúk és lánykák, nagymamák és
nagyapák, végül az 1960-as évek motori -
zált világa. Benne él a gyűjtő lelkisége, az
a szeretet, ahogy gyűjtötte, rendezgette a

régi képeket. Az e -
gyik le ve lezőlapról

a következőket mondta: „Ke zem be akadt
egy megsárgult képeslap, még a nagy a pám
írta az édesanyjának, a címzés a kö vet -
kezőképp szólt: „Szeretve tisztelt a nyám!”
Hát hol írnak ma a gye rekek ilyet?” 

VERÉB JÓZSEF

Közélet

Szabó Ferencné Vank Erzsébet

A nagy siker...

Fotó: Veréb

Fotó: Lethenyei

A Veresi Bokréta Néptáncegyüttes
a városünnepen

2014. szeptember 28-án
VERESEGYHÁZ SZÜRETI MULATSÁGÁT

egy igazán izgalmas program színesíti majd.
A Tengerecki Óriás Társas érkezik városunkba

a Fő térre!
Üdvözlünk a Tengerecki Óriás Társasjátékok világá ban,
egy fantasztikus mesebirodalomban, ahol mindenkit el-
varázsolunk egy-két órácskára.
Ez az Élő Társasjátékok világa, ahol igazi a pálya, izgal-
mas a kihívás, hatalmas a dobókocka és a játékos a bábu.
Az Óriás Társas világában játék a tanulás,  élvezet az is-
me retszerzés! 
Mire a pálya végére érnek, a gyerekek észrevétlenül megis-

merkednek az
er  dők világával,
a víz útjával, be-
bi zonyít hatják
m e   s e  t u d á  s u -
kat, vagy éppen
ü gyes  ségüket.

Forrás:
www.oriastarsas.hu

Tengerecki
ÓRIÁS

Társasjátékok 

www.oriastarsas.hu

Fotó: Veréb
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Szent Korona Ünnep Ipolybalogon
Augusztus 3-án tizedik alkalommal
rendezte meg a felvidéki Ipolybalog a
Szent Korona Ünnepét. Néhány éve
ugyan is az ipoly  balogiak a magyarság
jelké pé nek, a Szent Koronának elké -
szíttették a hiteles másolatát, amely -
nek tisz teletére minden évben nagy-
  sza  bású ün nepséget tartanak. Az idei
ese ményre Ve resegyházról három
busz és több tu cat autó szállította az
ér deklődőket, akiket, az egész napos
szere te ten túl, jóízű ebéddel is ven -
dégül láttak a há zi gazdák. A falu fő -
terén tartott ünnepség és körmenet
után a Ká polna- dombi ünnepi szent-
mise ke  re tében adta át Veresegyház
aján dé kát Pásztor Béla polgármester
úr: Ferenc pápa oklevélben rögzített
üdvözlő sorait. A településen pár hu -
za mosan futó vásá ri, komolyzenei és
színpadi prog ra mok között a „kap  cso  -
latot” a Szent Korona emlék é rem mel

is kitüntetett Szlovák Zsolt kisvonata
és veterán autóbusza bizto sította. Az
est fénypontjaként, óri ási érdeklődés
mellett, Veresegyház Város Önkor-

mányzata támogatásával, az István, a
király rockoperát vitték színre a Tár-
sulat művészei.

KOVÁCS PÉTER

Közélet

Fotó: Lethenyei

Cooney-Chapman: Ne most, drá gám
című vígjátékával, október 4-én, bér-
letes előadással nyitja jel képes kapu -
it Veresegyház színhá za, a Veres 1
Színház. Venyige Sán dorral, a teát -
rum megálmodójával és ve ze tőjével
beszélgettünk.
Mondhatni, robbanásszerű volt az
érdeklődés a bérletek iránt a je-
gyértékesítés első napján. Mik a
tapasztalatok rövid idő elteltével?
Számítottunk a nagy érdeklődésre, de
minket is meglepett az, ahogyan a
város fogadta a kezdeményezést,
hiszen az ajtóig állt a sor. Beszélget ve
az emberekkel, szinte mindenki szá -
já ból elhang zott az a szó, hogy „vég -
re”. Vár ta ezt a színházat Ve res egy-
ház, egy hét alatt elkelt 300 bérlet,
szep tember köze pére tervezzük a
maradék bérletes helyeket meg nyitni
a jegy ér tékesítés előtt. Könnyen lehet,
hogy erre nem lesz szükség, mert az
összes elfogy addigra. Ez nagy szó,
hogy az emberek négy előadásra

bizalmat sza vaznak egy induló szín-
háznak.
Lehet ezekből a számokból követ -
kez  tetni a színház hosszú távú
é let  képességére?
Ezek az adatok nagyon biztatóak ilyen
szempontból is. Főleg, ha hozzá -
vesszük, hogy országos hírverés nem
előzte meg a bevezetést, nagy plakát -
kampány nem volt, és nem is arról be -
szélünk, hogy cégek, vagy az önkor -
mányzat vásárolta volna fel a belépő -
ket. A nézők maguktól döntöttek úgy,
hogy akarják ezt a színházat. Egymás -
ra találtak az el kép ze lések. Az igény, a
mi lelke se dé sünk és a város jövő ké pe.
Az első évad tervezett repertoár-
jában változás történt.
Igen. A Jávor Pálról szóló darabot ké -
sőbbi időpontban tervezzük bemu-
tatni. Ennek pusztán egyeztetési okai
vannak, az általam a darabra felkért
művész már le volt kötve erre az idő -
pontra. Egyébként is el kell monda-
nunk, hogy mi igyekszünk alkalmaz  -

kodni a Művelődési Ház és a szí né  -
szek programjaihoz. A próbákat, az
előadásokat úgy időzítjük, hogy a
színház működése illeszkedjen hoz-
zájuk. Egyébiránt azonban minden-
ben úgy működünk, mint egy nagy
szín ház, az olvasópróbától a premie -
rig úgy építjük fel a műveket, ahogy
mondjuk az Operettszínház. Itt kell
elmondanom, hogy november 13-án
az Eltüsszentett birodalom cí mű me -
se musicalben – Pál Tamással és Ná das
Gáborral a főszerepben – be ik  tatunk
egy új darabot a programba. 
Hogy haladnak a próbákkal?
Mindenki nagyon lelkes, boldog és el-
szánt. Jól haladunk, a hangulat is kivá -
ló. Nekem, mint rendezőnek in kább
arra kell ügyelnem, hogy ebben a hu-
moros darabban csak a mű meg kö ve -
telte határig „lubickoljanak” a szí  né -
szeim. Elmegyünk a falig, de azon túl
nem. Alig várjuk már az első előadást.
Meg kívánjuk szolgálni a nézők bizal -
mát.   KOVÁCS PÉTER

Indulás elott a Veres 1 Színház
„A nézők úgy döntöttek, akarják ezt a színházat.”

˝
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A Kulturális Örökség Napjai (KÖN) Európa legjelentő-
sebb, szakemberek és önkéntesek bevonásával lebonyo-
lított épületlátogató és épületeket sétákon bemutató
hétvégéje. Az Örökségnapokat minden év szeptemberé-
ben több mint 50 országban rendezik meg. Az épített
örökség ezen ünnepén olyan történelmi épületek és hely-
színek nyitják meg kapuikat ingyenesen a látogatók előtt,
melyek az év többi napján zárva tartanak vagy csak a tár-
sadalom bizonyos rétegei számára hozzáférhetők. Ma-
gyarország 1999 óta vesz részt a mozgalommá tere bé -
lyese dett kezdeményezésben, ma már több száz helyszín -
nel. (A programokról a www.oroksegnapok.hu honlapon
lehet tájékozódni.) Veresegyház először kap csoló dik be
az Örökségnapok rendezvényeibe, s rögtön három lehe-
tőséggel.

R.k. templom, régészeti feltárások megtekintése
A település Fő útja mentén álló, műemlék r.k. templom
egyhajós, középtornyú, Migazzi Kristóf váci püspök által
1778-ban copf stílusban emelt épület. A templombelső
tervezett felújítását megelőzően 2013-ban régészeti ku-
tatásokra került sor, s a feltárások révén előkerültek a
középkori, gótikus jegyeket mutató, illetve a 17. századi
templom falai. Az írásos forrásokból már ismert korábbi
templom a Migazzi-féle hajlék helyén, azzal 90 fokos
szöget bezárva állt, szentélye pedig a sekrestye helyén
volt. A régi templom alatt találtak egy boltozott kriptát,
melyben két 18. században elhunyt plébános nyugszik.
Az előkerült építészeti és régészeti leletek módosítják a
templombelső helyreállításának programját. A készülő
új terv bemutathatóan őrzi meg a feltárásokat, melyek
szakszerű ismertetéssel először a Kulturális Örökség
Napjai keretében tekinthetők meg.
A látogatókat fogadja és vezeti: Nagy László építész és
Varga Kálmán történész. Találkozás a r.k. templom nál
(Fő út 93.), csoportvezetés mindkét nap 10–18 óra kö-
zött folyamatosan, az érdeklődők számától függően.

Organikus építészet Veresegyházon – séta
Az embercentrikus organikus építészet (más néven szer-
ves építészet) az építészet azon irányzata, amelynek
programjában az szerepel, hogy az épület „természete-
sen” nőjön ki abból a helyből, ahová tervezték, alkosson
azzal harmonikus egységet mind a felhasznált anyagok,
mind az épület mérete, alakja és gondolatisága szem-
pontjából. A községből 1999-ben várossá váló Veresegy-
ház egyedi építészeti kultúráját a hazai organikus
építészet egyik sajátos helyszíneként tartjuk számon,
legszebb épületei (Mézesvölgyi iskola, Innovációs cent-
rum, lakóházak stb.) a Kulturális Örökség Napjain te-
matikus sétával ismerhetők meg.
A csoportokat vezeti: Zsigmond László, a város főépí-
tésze. A csoportok indulnak mindkét napon a Városhá -
za (Fő út 35.) elől, 10, 14 és 16 órakor. A séták vár ható
időtartama 1 óra.

Magyar Kincsek Portája
A Fő út 116. szám alatt áll a veresegyházi Katonai Ha-
gyományőrző Egyesület közel száz esztendővel ezelőtt
épített háza, mely tájházszerű kialakításával a helyi pa-
raszti hagyományok őrzője is. Az élő porta a múltbéli
életmód bemutatása mellett a Kulturális Örökség Nap-
jain a település első világháborús katonáinak archív fo-
tográfiáinak kiállításával is várja a látogatókat.
A portát bemutatja: Vastag András, az Egyesület elnö -
ke. Találkozás a portán (Fő út 116.), csoportvezetés
mindkét napon 10–18 óra között folyamatosan, az ér-
deklődők számától függően.

VARGA KÁLMÁN

KULTURÁLIS ÖRÖKSÉG NAPJAI
• SZEPTEMBER 20–21.  VERESEGYHÁZ •

Közélet

Kerékpáros reggeli a GE támogatásával
2014. október 07.

6.00 - 9.30
Munkahelyre, iskolába kerékpárral 

reggelivel. 
Ingyenes kerékpár átvizsgálás.

imagination at work

A GE Power & Water veresegyházi gyárának

CSALÁDBARÁT KEZDEMÉNYEZÉSEI
A GE veresegyházi dolgozóinak nap, mint nap egy erős világszintű ver -
senyben kell helyt állnia.  Emiatt fontosnak tartjuk, hogy lehető sé ge ink
szerint segítsük dolgozóinkat azokban a helyzetekben, amikor ne héz -

ségük adódik a család és a
munka közötti idő be osztásban.
Az egyik ilyen intéz ke dé sünk az
volt, hogy létrehoztunk egy gyer-
mekbarát irodát. Az iro dát a zért
építettük, hogy segítsük azo kat
a szülő ket, akik ideig le nesen
nem tud ják meg oldani kisgyer-
mekük na ppali el helye zését,

nem meg oldható számukra az ott ho ni mun ka vég zés sem, és így be
tudják hozni magukkal a gyermeküket a munkahelyükre.

Ezen túlmenően szeretnénk megkönnyíteni
azoknak a kismamáknak is a hétköznapjait,
akik úgy térnek vissza a munka világába, hogy
sze retnék kisba bá jukat továbbra is anyatejjel
táplálni. Nekik biztosítunk egy helyiséget, mely-
ben nyugodtan le tud ják fejni nap közben is az
anyatejet, egy hűtő szekrényben biztonságosan
tudják azt tárolni, majd a nap végén haza tud -
ják vinni.
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Kultúra

A fenti idézet Petrik Zsófiától szár-
mazik, az igazságára kerestem a vá -
laszt a Hibó Józsefnével, Molnár
E rik kel és Széphalmi Zoltánnal tör -
tént találkozásom alkalmával. 
HIBÓ JÓZSEFNÉ az együttes társa -
dalmi vezetője, számos fellépés és kö -
zös kirándulás szervezés áll a háta
mö gött. Ezt a munkát is szívvel, lé -
lekkel végzi. Mosolyogva idézte fel fi-
atalsága legszebb emlékeit: „Amikor a
mama nem látta, „magamra hurcol-
gattam” a viseletes dolgait, szép ru -
háit.” A ruhák nagy részét meg örö költe,
a mai napig is óvja, vigyázza a
fellépő szoknyáit. Táncos-
párja MOLNÁR ERIK.
Szinte összenőttek, a
próbákon, fellé pé se ken
elvá laszt hatatlanok. A
2003-as kalocsai fellé-
pésük emlékezetes ma-
radt számukra, Fü löp
Ferenc-díjasokká vál tak.
Molnár Erik már ti zen é -
ve sen, az 1960-as é vekben
Erdőkertesen „meg fer tő ződött
a néptánccal”. 1970-től Veresegyhá -
zon él, „a katonaságot kö ve tően visz-
sza nősültem” – mesélte a múltidézés
során. A kezdetektől aktív tagja a vere-
segyházi hagyo mány őrzésnek,
az együttessel megszámlál-
hatatlanul sok helyen, bel -
földön és országha tá ra-
inkon kívül képviselte a
települést, tánccal, jó
kedvvel és mulatsággal.
Mert mindaz, amit ha -
gyo  mány őr zésként az
együttes tag jai maguk-
ban hordoznak, nem más
mint apáink és anyáink rég-
múlt emléke, a népi szokások
és énekek színpadi megjelenítése. 
SZÉPHALMI ZOLTÁNnal, az együt -
tes művészeti vezetőjével bagi ott ho -
nában találkoztam. Korábbi is me-
retségünk nyomán könnyen megnyíl-

tak az emlékezés csatornái.
Édesanyja, Szép hal mi né
Ig lói Éva (hi va tásos tán -
cos, pedagógus) ol da  lán
már hétévesen el  kezd  te
a tánc művé szet elsajá -
tí  tását. Tizennégy éve -
sen Bagon gyer mekcso  -
por  to kat ok tatott. Kö zép -
is ko lás ként tagja volt a
Bar   tók Tánc együttesnek,
mely  nek ké sőbb tánckari
asszisz   tense is lett. 1990-től a Veres-
egyházi Hagyo mányőrző Népi Együt -

test koreografálja. Kitartó gyűj tő -
mun ká jának eredménye a

veresegyházi ha gyo  mány -
őrzés színpadra állítása. 
Azt hallottam, a tele -
pü  lésen valójában
nem is volt a mostani
ér te lemben véve nép-
táncha gyo mány. Ho -

gyan lehetséges, hogy
a köztudatban mégis

veresegyházi táncokról
beszélünk? 

A hagyományőrző munka sokrétű,
ez kezdődött azzal, hogy az évek
során a helyi idős embe rek kel – sajnos
többen már az idő fog sá gá ba kerültek

– elbeszélgettem, így született
meg több száz oldalnyi

anyag a veresegyházi tánc -
életről, nép szokások ról.
Beszélge téseink alkal -
mával nem csak Ve res -
egyház tánc  kul  tú   rájá -
ra, hagyo má nyára si ke -
rült fényt de rí teni, ha -

nem a kör  nyező köz-
  sé  ge kére is.

Végül így jött létre egy át-
fogó kulturális anyag, amely -

nek a mag va Ver esegyház lett. Ez
egy pol gáriasodó, roha mos lépték-
ben fej lődő településnél szinte –
magyar országi viszonylatban is –
egye dül álló. Gondoljunk például a

magyarság verbun kos ha -
gyo mányaira, me lyek már

a századfordulón fe le -
désbe merültek, a 30-
40-es évek re ország  -
ha tá rainkon be lül szin -
te csak nyo mok ban volt
fel lelhető. Kutatgatva,

jól aláásva az emlé kek -
nek, sikerült itt Buda pest -

hez alig 30 km-re ta lálni
országosan is egye dülálló ver-

bunk hagyományt. 
Az együttes tagjai fölött is elszáll
az idő. A hagyomány tár háza sem
végtelen, hogyan tovább? 
A hagyományőrző csoport már na -
gyon sok éve működik így együtt,
azokat a népszokásokat amik igazán
szépen felfűzhetők, összerakhatók
egy-egy műsorszámmá, szinte vala-
mennyit már színpadra állítottuk. De
nem fog megállni az élet, a hagyo -
mányok ugyan végesek, de a meg lé -
vő anyag újszerű színpadra állítása
nagyon sok mindent rejthet magá -
ban. Ilyen próbálkozás volt a Gödöllő
Táncegyüttessel való együtt dolgozá-
sunk. Az ottani fiatalokkal és a mi
idősebb korosztályunkkal a közös
munka izgalmas és szép táncos pro-
dukciókat eredményezhet. Gondol -
junk csak a mostani Kapolcsi Mű -
vészetek Völgye fesztiválon elért kö -
zös sikerünkre! Nagyon sok olyan
nép szokás és táncfigura van, amit a
mi idősebb korosztályunk nehe zeb -
ben, vagy éppen már nem is tud
eltán colni, esetleg nem az ő kor osz -
tályának megfelelő. Ha a két együt -
test egy nagyobb lélekzetű mun ká -
ban össze tudnánk fésülni, ebben a
megoldásban nagyon sok lehetőség,
új szín rejlik még. Meg tudnánk mu-
tatni, hogy igenis él a táncos, hagy-
ományőrzős kultúránk, ami megfelel
a 21. századi elvárásoknak. Ebben
látom a jövőt! 

VERÉB JÓZSEF

A VERESEGYHÁZI HAGYOMÁNYŐRZŐ
NÉPI EGYÜTTES NYOMÁBAN (5. rész)

Molnár Erik

Széphalmi Zoltán

„Minden egyes táncosnak van egy konkrét személyisége, és minden egyes táncos a saját személyiségét hozza be a
közösségbe, ezzel együtt tud táncolni. Minden egyes ember színesíti a közösség életét.”

Hibó Józsefné
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Kapolcs község Veszprém megyé ben, a Tapolcai járásban
található. Az alig 370 fős település az 1980-as
évek végén vált kiindulópontjává, a
ma már több szom szédos telepü lé -
sen zajló Mű  vésze  tek Völgye feszti  -
vál nak. 2014-ben 24. alkalommal ke   -
rült meg rendezésre Magyarország
leg nagyobb össz művészeti fesztivál ja,
ennek egyik helyszíne Kapolcs volt. 
A Gödöllő Táncegyüttes koreográfusa,
SZÉPHALMI TÓTH JUDIT néptán c pe -
dagógus ötlete alapján, a Veres  egyházi
Hagyományőrző Népi Együttes is fellé -
pett a fesztiválon. A program kulcsa, a közös sze -
replés a Gödöllő Táncegyüttes fiataljaival. Hagyomány
és mo der nitás, avagy két együttes, két generáció, egy
érték rend címmel, az ismert veresegyházi népi kultúra
és a modern táncformációk új, meglepő ízvilágát mu-
tatták be a Muharay Színpad közönségének. Mondanom
sem kell, nagy sikerrel! 
Széphalmi Tóth Judit fiatal kora ellenére, jelentős nép-
táncos múltat tud már maga mögött. Az Állami Népi
Együt tesben eltöltött évek és a Gödöllő Táncegyüttesben
aktív oktatói és táncos-koreográfusi munkája alapján lett
ismert szakember. Örökös Aranygyöngyös, Fülöp Ferenc
és Ki Mit Tud?-díjas táncos. A fesztiválra való felkészülés-
ben számottevő szerepet vállalt a Gödöllő Táncegyüttes-
ből MOUSSA AHMED, az együttes tánckar ve zetője.
Ah med Magyarországon született, középiskoláit a Fóti
Népművészeti Szakközépiskolában, és a Belvárosi Tano -
da Alapítványi Gimnáziumban végezte. 1997-től, nyolc -
évesen már a Gödöllő Táncegyüttes tagja. Szép halmi
Zol tánra, mesterére a következőképpen emlékezik
vissza: „Munkafegyelmet, kitartást, alázatot és egyedül -
álló táncszemléletet, mind tőle tanultam, ennek eredmé -
nye ként lettem már gyerekként is többszörösen dí ja zott
táncos...”. 2008-ban társaival létrehozták a  Frics ka Tánc-
 együt test, melynek jelenleg a művészeti veze tője. 
Elkísértem a táncosokat a Művészetek Völgyébe, látni és
hallani a közös munkát, bepillantani a „kulisszák” mö -
gé. Ez nem mindennapi élménynek ígérkezett. Az idő -
sebb korosztály képviselői és a fiatalok együtt, egy nagy
csapatként, egyetértésben, vidám mosollyal az arcu kon,
fenn a színpadon. Különleges volt ez a műsor, hangu-
latilag és tartalmilag egy a ránt. A két együttes fellépésén,
a Muharay udvar zsúfolásig megtelt, nemcsak az elő adás
alatt, hanem a próbák időszakában is. Vajon milyen út
vezetett Kapolcsra? Mi le he tett a siker titka? Erről is
kérdeztem Széphalmi Tóth Juditot és Moussa Ahmedet. 
Mi adta az ötletet a „Hagyomány és modernitás...” ko-
reográfiájához? 
Az együttesek közti elsődleges kapocs Széphalmi Zoltán
személyéhez fűződik, már több ízben készített veresi

tánc  anya gokból a Gödöllő Táncegyüttesnek ko reo  g  rá -
-  fiákat. Nekünk fontos, hogy testközeli, hiteles él mé nyek,
érzések és tapasztalatok erősítsék a Gödöllőn elgyö kér -
telenedett hagyományos viseleteket, táncokat és éne ke -

ket. Ez a nap is bizonyította, hogy mennyi dolgot
lehet egymástól tanulni, ha eltérő helyről,

értékrendről jönnek az emberek. A két
együttes, a megformálás különböző sé -

ge ellenére, a színpadon jól ki egé szítette
egymást, mert az előadás mon  danivaló -

ja, tar tal ma és értékei mindkét generáció-
nak ugyanaz: a tánc szere tete, a táncon

keresztüli lehetőségek az ön kifejezésre. 
Mi emberek hajlamosak vagyunk beskatu-

lyázni a kö rü löttünk élőket, ezzel vég e red -
ményben önmagunkat is. A műsor kö zönségé-

ből töb ben megjegyezték, hogy eddig nem is tudták vol -
na elkép zelni a hagyomány és a modern tánc kap cso -
latát a látottak nélkül. Kérem beszéljenek a Gödöllő
Táncegyüttes által előadott, „Ví ziók – a Kárpát-medence
folklórkincse múlt, jelen és jövő tükrében” című mű-
soruk lényegéről. 
Új megformálási keretekben, új kí sér  letező szemlélettel
alakítjuk műsorainkat, ilyen volt a vízió is. A cím is utal-
hat a három idősíkra és a jelenből elrugaszkodó mozgá-
sokra, színpad képre és a zenei összeállítás ra. A ze nei
anyag választásakor fon tos, hogy olyan előadók és al ko -
tók, mint pl.: Lakatos Mónika, Romengo, Herczku Ági,
Szalóki Ági, Bognár Szilvi és Lakatos Róbert munkái
kerüljenek be a műsor ba, akik zenei törekvése ikben ha-
sonlóak a mi tánc ban megfogalmazott hitvallásunkhoz. 
Az előadás során kiemelt szerepet kaptak a tárgyak –
székek, padok, emelvények.
A mai színpadi táncművészetnek is követnie kell a ki-
hívásokat. Izgalmas feladat, hogy hogyan lehet a tár-
gyaknak önmagukon túlmutató jelentésük, amelyek új
tartalmat adhatnak embernek, tárgynak, érzésnek. Az
előadások során, a régi kézművesek által megformált
tárgyakat részesítjük előnyben, amelyek már önmaguk-
ban is magas esztétikai értéket hordoznak. Az is izgal-
mas, amikor a különféle tájak viseletei kezdenek új
életet élni azáltal, hogy keverjük őket. 
Mik a további terveik? Folytatják majd az elkövet ke -
zen dőkben a hagyományőrzőkkel a közös színpadi
mun kát, vagy csak egy kísérlet volt a mostani előadás? 
Ha kapunk rá lehetőséget, a jövőben is szívesen dolgoz -
nánk együtt. Terveink szerint az ősszel induló gödöllői
táncház sorozatunkba – mint adatközlő táncos szom -
 szédokat, értékes kézimunkázókat – szeretnénk bevonni
a Hagyományőrző Népi Együttes tagjait. A két együttes
a generációs különbözőségek ellenére, a mos tani tapasz-
talatok is azt bizonyítják, eredményesen tud a színpadon
együtt dolgozni.                                              VERÉB JÓZSEF

Kultúra

A MŰVÉSZET BÖLCSŐJÉBEN



Varga Kálmán bemutatja Vank Erzsébet könyvétKenyérszegés az ünnepi szentmise után

Konkoly Kinga, Krenedits Katalin
és Horváth Márton a kitüntetés-átadási ünnepségen

Szórakoztató feladatok az éjszakai túra állomásain

Karaoke party a Fő téren

Szaval: Fukk Áron

Pásztor Béla polgármester úr ünnepi köszöntője

Térzenét adott Veresegyház Város Fúvószenekara

Fotó: Klement

Visszatekintő a Szent István-napi ünnepségsorozatra



Érkezés a túra végállomására, a Margitára

A Budapesti Bach Kórus
ünnepi hangversenye Ella Istvánnal

Csodálatos dallamok a Cantemus Kórus előadásában

Színpadon a Duna Művészegyüttes
Magyar Táncrapszódiája

Tűzijáték

Kézműves foglalkozás a tóparton Esős időben is: tóvízilabda

Fotó: Lethenyei László



14 2014. szeptember

A Bokréta Néptáncegyüttes 2014 nya rán
immár hetedik alkalommal indult út -
nak határainkon túlra. Eredeti kör nye -
zet ben, adatközlőktől tanulni a ma gyar -
ság néptánc és népdalkincsé ből. Az
idén a Gyimesi Tánctáborba, a messzi
Gyimesközéplokra indultak, immár ne-
gyedszer. Tagadhatatlanul igaz, hogy
visszahúzza őket a szívük, ezt kívülál-
lóként igazából nem is érthetjük, – hal-
lottam másoktól is: a sa ját gyökerei,
hagyományai iránt ér dek lő dők nek, a
tábor tartalmas idő töl tést és egyben
nemes szórakozást nyújt. A tánc, a kö -
zösség szeretete, a meg kapó táj, a Gyi -
mesekben élő emberek, a muzsika:
mindez egy varázsla tos csoda. 
A Bokrétások a városi kilenc fős kis-
busszal heten indultak a táborba, így
kényelmesen és biztonságosan utaz -
hattak. Visszaérkezésükkor ALMÁSI
BERNADETTET, az együttes művé -
szeti ve zetőjét kérdeztem, beszéljen
élmé nyeikről, tapasztalataikról. Egy
igen érdekes, részletes tájékoztatást
kaptam az utazásukról, a táborban el -
töltött napjaikról. Nem lehet kívül ál-
ló ként visszaadni mindazt az ér zést
és élményt, amiben részük volt. A le -

hetőségekhez mérten, nem szó sze -
rint, de megpróbálom leírni az el-
hang zottaknak legalább egy részét:
„Mire Ludasra értünk, hatalmas jég -
eső csapott le ránk. Megszálltunk éj -
szakára a rokonoknál, beszélgettünk
régmúlt időkről, a székelység sor sá -
ról. Másnap kora délután értünk Gyi -
mesközéplokra, a Tatros partján levő
sportpályán sátrainkkal tábort ver -
tünk. A foglalkozások és a táncházas
estek már a település fedett helyisé gei -
ben zajlottak. Négyen a haladó, míg
három társunk a kezdő gyimesi cso-
portban bővíthette tánctudását je les
oktatók irányítása mellett. A ha  la  dó
csoportot a Hargita Nemzeti Né pi
Együttes táncosai, György Piros ka és
Péter László, továbbá Dr. Szalay Zol tán
népzene- és néptánc kutató tanította.
Nem kis meglepetésünkre ta lálkoz  hat-
tunk Simon Katalinnal, aki Ve res egy -
házon 2013-ban a Szent István-napi
programon mint mesemondó szerepelt
az esti ünnepi műsorban. Jó érzés volt
vele találkozni, gyönyörű hangját hall-
gatva tanulhattunk újabb gyimesi éne -
keket. A tábor hét napja alatt számtalan
élményben volt ré szünk. A szer vezők

lehetővé tették, hogy a negyedik napon
– a tábor sza bad napján – kirándulhas-
sunk, így meglátogattuk Csík sze redát,
benéz tünk a Barátok Fe redő jébe. Imets
Fü löp Jákó szerint a szer zetesek a
fürdőt „lábvontatásra hasz nál ták”,
mivel an nak vize csúzos bán talmakra
igen ha tásos... Meg cso dáltuk a környék
ne ve zetességeit, megmásztuk Gyimes-
bükkön a Rákó czi-vá rat, majd este a
bálban bebizonyo sodott, hogy a láb ló -
ga tásnak jótékony hatása van. Sajná -
latunkra nagyon gyor san elérkezett a
hetedik nap, a szombat esti táborzáró.
Egy hatalmas tábor tűzzel, sok-sok
adatközlő csoporttal, közös énekkel
és tánccal, az idén is be zárta kapuit a
XVIII. Gyimesi Nem zetközi Néptánc
és Népzenei Tábor.” 

LEJEGYEZTE: VERÉB JÓZSEF

Tegnap a Gyimesben jártam

Kultúra

A Váci Mihály Művelődési Ház által
fenntartott Ud varház Galériában 2012
óta tart folya ma tos múzeum peda gó -
gia tárgyú mű  vészeti foglalkozást
Kle ment Zol tán képző művész. Az ál -
ta  lános iskolá sok nak szervezett fog lal -
ko zások a kortárs művészet meg  is me-
rését, megértését szolgálják. A galé riá -
ban folyó munka a rendszeres kiállí -
tásokra épül. Kle ment Zoltán, a Veresi
Krónikának, az itt folyó oktatói mun -
kával kapcso lat ban a következőket
mond ta: „Minden egyes alkalommal,
más-más tevé keny séggel próbáljuk ér -
telmezni a kiállító teremben megjelenő
időszaki művé szeti kiállítások anya -
gait. Esetenként a bemutatott alko tá -

sok értelmezésén túl, szívesen veszünk
részt különböző művészeti tárgyú pro -
jektekben. Így tör tént, hogy a 2014. évi
XIV. Velencei Nem  zet közi Építészeti
Biennálé felhí vásához örömmel csat -
la koz tunk.”
A kiállítás magyar pavilonjának kurá -
to rai, Jakab Csaba iparművész és Már -
ton László Attila egyedülálló ötlete
alap ján, a láto gatók is bekap cso lód hat  -
nak a projekt munkájába, üzen hetnek

a mának, a jövőnek, a jobb élet remé -
nyé ben. Az épít kezés különleges for -
máját fo gal maz ta meg a múze um  -
pedagógiai kö zösség, az általuk al ko -
tott üzenetek által. Az üzenet hordo zók
egyszerű csi peszek, a foglal ko záson
résztvevő di ákok keze nyomán átlé -
nyegülve, egyé nileg festve kerültek a
velencei ki állításra. Mit is jelent ez? A
válasz ké zenfekvő: mi veres egy há ziak
is ott le   hetünk Velencében, az év leg -
na gyobb nemzetközi építészeti sereg -
szem  léjén, vágyainkkal, ál ma ink  kal, a
jövőbe vetett hitünkkel.
Kö szönettel tartozunk mindezért az al -
ko tóknak, gyerekeknek és ta ná raik nak.
A mú zeum pedagógiai foglal ko zás kö -
zös  sé gének, a Kerámia Szakkör, a Szó-
fo ga dó Általános Iskola, a Gyer mekliget
Ál ta-   lános Iskola tanulóinak, tanárainak,
Kle ment Zoltánnak, Nagy Csillának, Czi -
bula Pálnak és Márton Katalinnak. 

VERÉB JÓZSEF

Üzenet
Veresegyházról
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A Körtvélyessy-család kereken száz éven át
taní totta, nevelte Veresegyház nemzedékeit.
Az 1912-től  haláláig, 1946-ig oktató Körtvé-
lyessy Bertalan református tanító után lánya,
Körtvélyessy Klára vitte tovább a család hiva-
tását 1949 és 1976 között. Miközben férje, Bel-
lai János is 1981-ig öregbítette a család hír -
ne vét. Végül a nem min den napi pedagógus-
dinasztia harmadik generációjába tartozó
Dr.Elekes né Bellai Klá ra 2012-ben fejezte be
peda gó gusi pályáját. A palatáblától a számí-
tógépekig ők okították településünk gyerme-
keit.

SZABÓNÉ VANK ERZSÉBET

Városunkban lezajlott az első karaoke dalverseny. Nem
hagyományos megmérettetést láthattunk, mert a fel-
lépők kivétel nélkül neves zsűri előtt, a színpadon ejtet-
ték ámulatba a közönséget. A Krónikában korábban
be számoltunk már a versengésről, a mostani alkalom-
mal egy beszélgetésre hívtuk a ver -
seny dobogósait. 
HÉJAS BARBARA, a dalver -
seny harmadik helyezettje
nem ismeretlen a város fi-
ataljai körében. A húsz é ves
csinos lány immár má sodik
éve fronténekes a veres egy -
házi RodeoJam együt tes ben.
Az énekléssel gimnazista korában
kezdett el komolyan foglalkozni, mint
mondta: „Barátaim biztatására, nagyon sokat kö -
szön hetek nekik, ők látták bennem a lel kese dést.
A Lisznyay Szabó Gábor Zeneiskolában Száraz Lívia
tanítványa voltam. Mikor a tanárnő szülési szabad -
ság ra ment, akkor úgy gondoltam, hogy nélküle nem
folytat hatom tovább, mert ilyen jó tanárom úgysem
lesz...” Barbara tévedett, később a zeneiskolai tanulmá -
nyait Reményi Anna tanítása mellett fejezte be. „Ez a dal-
ver seny volt az első életemben, szerettem volna megnyer ni,
de a harmadik hely is nagyon sokat jelent, mert neves em-
berek minősítettek, nagy elismerés számomra. Olyan
dalokat szeretek énekelni, amelyekben jól érzem magam,
átadhatom az érzéseimet a hallgatóságnak. A verseny-
dalom egy konkrét személyhez szólt, neki énekeltem...”
A zsűriből Lantos Lyka Antal értékelte a produkciót:
„Nem volt egy szerencsés a dalválasztás, egyrészt mert
nagyon nehéz a színpadi előadása..., ráadásul élőzenei
kísérettel. Érezni a hangodon, hogy sokkal több lehetőség
van benne, mint amit ez a szerzemény megkíván.” 
HUSZAI ZSUZSANNA, a verseny máso dik helyezettje.
Énektu dá sa és magával ragadó személyi sége az ének-

léssel rit mi kusan harmonizáló moz gá sa magasan elnyer -
te a zsűri elismerését. Egy tizenhét éves diáklány a szín-
padon. Legszebb emlékei egyike, a Fabriczius József
Általános Iskola ének-zene tagozatának tanulójaként, az

egyik ka rácsonyi fellépéshez kö -
tődik. „A Gau dea mus Kórussal

közösen é ne  keltük „A padlás”
című musical két dalát, az
Örökre szépek és a Fényév
távolságot. Hihetetlenül jó
érzés volt az együtt ének-
lés, nem tudom most ezt el-
mondani, hogy mit éreztem

akkor.”
WALTER BIANKA veresegy-

házi középiskolásként Szadáról
nevezett be a versenyre, édesanyja

biztatására. Bian ka minden napjai a
tizenéves gimna zis ta lá nyo kéhoz
hasonló, iskola és tanulás. Azért van
itt valami más is, az ének hangja.
Ahogy Csík Sándor a Mega sztár pro-

dukció énektanára mondta: „Gyakor -
latilag be bi zo nyí tottad, hogy van lelked

és han god...” Igen, lélek és hang! Erre
ke res tük a választ. „Már egé szen kis  ko -

romtól kezdve foglalkoztatott az ének, nem
jártam zenei osztályba, énektanárhoz, a dalokat CD-ről,
zenei portálok segítségével saját magamtól tanultam. 8. osz -
tályos koromban, mikor kiderült, hogy tudok énekelni, az
egyik tanár nőm biztatására léptem fel az iskolai farsangon.
Ez volt az első szereplésem, később a tele pülésen további
felkéréseket kaptam. Két évvel ezelőtt je lent keztem a veres-
egyházi zeneiskolába, magánénekre, de sajnos helyhiány
miatt nem vettek fel. Nem adom fel, megint próbálkozom.
Sze re tek énekelni, úgy érzem nekem énekelnem kell!”
Walter Bianka 2014-ben Veresegyház Hangja, egyben a
Vándor Mikrofon birtokosa. Egy fiatal lány akinek a hangja
lélekből szól, őszintén és tisztán. 

VERÉB JÓZSEF

Héjas Barbara

Huszai Zsuzsanna

Walter Bianka

A dal szárnyánA dal szárnyán

MÚLTIDÉZŐ

Körtvélyessy Bertalan tanító tanítványaival a református iskola előtt,
a mai Kálvin Téri Általános Iskola helyén, az 1920-as évek végén.
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Életmód
EGÉSZSÉGÜNK ALAPPILLÉREI

OPTIMIZMUS, POZITÍV GONDOLKODÁS
A MAI NEGATÍV VILÁGBAN

Augusztus 17-én Ivacson, a Pamut-liget és Pamut-tó
cso   dálatos környezetében, a helyi közösség kör nye zet  -
vé delmi vetélkedővel lepte meg az 5-10 éves kor osz tályt,
amely preventív módon a természet óvását szolgálta.
A műsor kezdetét Vankó István kisdobját verve tette köz -
hír ré, majd ezt követően a Lisznyai Szabó Gábor Zene is -
kola réz fúvós négyese fanfárral vezette be a vetélkedőt és
még két szám mal kedveskedett a jelenlévőknek. Van kó Ist -
ván a „Föld Anya” című mesét adta elő. A mese egy olyan
egy kori álom vi lágot mutatott be, ahol a technikai vív má -
nyok még nem veszélyeztették a Föld létét, ahol az em be -
rek még sokkal szo rosabb kap csolatban álltak a ter   mé  -
szettel, nem pazaroltak, nem szemeteltek és cse rébe egy
harmonikus, boldog életet kaptak ajándékba a Föld Anyá -
tól. Persze, semmi sem volt a véletlenre bízva, mert az
emberek életét az ott élő tündérek fi gyelték, irányították,
sőt, még tanácsokat is adtak a Föld Anya védelmében. A
mai világ Földet megvédő tündérei a kicsik, akikre nagyon
oda kell figyelni, nevelésükről gon dos kodni, hogy ter mé -
szetes igényükké váljon a tiszta, kulturált környezet és
hogy majd, ha gyermekeik lesz nek, az újabb generációnak
ők is tovább tudják adni is me reteiket.

A mese után – ami akár valóság is lehetne – Vankó István
já té kos „Ki mit tud” formában érdeklődött a természet ér -
tékeiről és azok megóvásáról.  Mindezt találós kér dé sek
halmaza tette még érdekfeszítőbbé. Amikor már iz zott a
hangulat és a tábortűz parazsa is, akkor a mű  sor  vezető a
mintegy 30 fő versenyzőt 6 csoportra bon totta, majd a
Tavirózsa Környezet-és Természetvédő Egyesület 13+1
TOTO kérdéseit kiosztotta. A vetélkedőben első a Mosó -
med ve csoport lett, 2. az Ivacsi Mamut, 3. a Veresi Mé zes  -
mackó nevű formáció. A kiváló teljesítményeket tá  mo -
ga tóinknak köszönhetően bőséges ajándékzápor kö vette.
Az összejövetelt kellemes sütögetés,„eszem-iszom” zárta.     

BATA PÉTER

Veresen
fi enfffif eeenennnn

VVV eerV sen
GYŐRI RITA ÉS VIGH MERCÉDESZ ROVATA

Mentsük meg a Föld Anyát!

A negatív élményeinket, a gondjain kat,
a megoldhatatlannak látszó problé má -
inkat csak annyira fogadjuk el negatív-
nak, amilyenek a valóságban. Ne „drá -
ma ként” éljük meg és tu da to san ke-
ressük meg a pozitív oldalt, és máris
jön a MEGOLDÁS! Képesek vagyunk-e
a pozitív gondolkodásra, akarunk-e ál -
modni és tenni is azért, hogy a negatív
gondolatok, érzések ne akadályozza -
nak minket? Ha negatív gondolatok fut-
nak át a fejünkben, több nyire negatív
az életszemléletünk is, és így inkább
pesszimisták va gyunk. Ha a gondola-
tok többnyire PO ZI TÍVAK és életszem-
léletünk biza  ko dó, akkor valószínű,
hogy optimisták vagyunk. A JÓ HÍR az,
hogy a POZÍTÍV GONDOLKODÁS-
MÓD TANULHATÓ! A tudatosságon
van a hangsúly. Szálljunk ki a pesszi -
mizmus ördögi köréből – irány az
OPTIMIZMUS! 
•Az első lépés a pozitív gondolkodás

felé, ha olyanokkal vesszük ma-
gun kat körül, akik nyitottak a na -
pos oldalra. 

• Az ismerőseink egy részével talán
csak a közös panaszkodás vagy
elégedetlenkedés tart össze – velük

igye kezzünk témát váltani, vagy ha
nem megy, búcsúzzunk el tőlük! 

• Üljünk le egy csésze kávé mellé, és
tudjunk örülni az illatának, kap csol -
juk ki az agyunkat, és nézzük a fel-
hők vonulását.

• Tudatosan végezzünk légzés-gya -
kor  latokat. Miközben a légzés rit-
mu  sára koncentrálunk, az agy a zon
része, mely a negatív gondolatokért
felelős, kikapcsol. A gyakorlat vé gez -
tével új megvilágításban gon dol hat -
juk át feladatunkat, prob lémánkat.

Minden ember nyugodt, kiegyensúlyo -
zott, örömteli életre vágyik, alapvető
szüksége van arra, hogy biztonságban
érezze magát, szeretve legyen, lássa a
személye fontosságát a családban és a
munkahelyén. Ezeknek az alapvető
szük   ségleteknek megléte tud nyugalmat
és állandó örömöt adni az életünkben.
Ha ezt az örömteli, nyugodt, szeretet -
teljes életet állítanánk fel életünk cél-
jaként, akkor a siker eléréséhez nap
mint nap a helyes alapokon kell gondol  -
koznunk, mert amit magunknak mon -
dunk, az az életünk alapja. A kulcs tehát
egy kiegyensúlyozott, öröm teli élethez
a GONDOLKODÁSUNKBAN van. 
Készítsünk pozitív gondolati-terv táb -
lácskát, újságból kivágott képekből,
levelekből, színes papírból kivágott
formákból, különféle feliratokból. Tele
olyan dolgokkal, ami már megvaló-
sult, és amit szeretnénk, hogy valóra
váljon. Ha kész a tábla, függesszük ki
egy olyan helyre, amit minden nap
láthatunk. Igy kezdődjön a napunk és
így fejezzük be. Nézegessük, leljük
benne örömünket, „hisz a gondolat-
nak teremtő ereje van”.

info@fittenveresen.hu • 70 311 0955

Fotó: megapressz.napipozitiv



172014. szeptember

A sportolás elősegíti a gyerekünk ki-
egyensúlyozott fejlődését. Nem kell
szükségszerűen élsportolót nevelnünk
a gyerekből, a mozgás amúgy is jó ha -
tás sal lesz testi és szellemi fej lő désére!
De hogyan válasszunk a gye re künk -
nek sportágat? A kérdés első hallásra
egyszerűnek tűn het és egyből jönnek
is a gyors vá  la szok: „legyen focista
mert ők hí re sek és sokat keresnek”
vagy „le  gyen te  niszező mert ők min -
dig ele gánsak és gazdagok” vagy „le  -
gyen vízilabdá zó mert ők szép ma  ga-

sak, jól néz nek ki és sikeresek” vagy
„legyen karatés mert akkor nem kell
fél nie, mert meg védi magát” és így to -
vább. No, de még is, mi alapján lehet
eldönteni, hogy valójában milyen
sport való egy gyereknek?
Véleményem: lényeg a mozgás, csak
en gedjük a gyereket sportolni, bizto -
sítsuk számára a választás lehe tő sé -
gét, végezze azt, ami jól esik neki. A
sport ágak kipróbálása nagyban meg  -
könnyítheti a döntését ezért nem baj,
ha többe is belekóstol. Fej lő  dése és

eset leges későbbi sport élete szem-
pont jából célszerű, hogy először ala -
pozó, természetes mozgásokra épülő
sportfoglalkozásokra járjon, ami nem
erőlteti meg a szer ve zetét. Erre kivá lóan
alkalmas például az atlétika, az úszás
és a játékos labdás sportmozgások. 
Fontos, hogy figyeljünk a gyerek igé -
nyeire és ne akarjuk általa megva ló sí -
tani a mi be nem teljesült ál main kat!
A sport nem csak pon tok ban és ér -
mek ben mérendő! 
Az alábbi étlap a Veresegyházon az
iskolai kereteken kívül elérhető sport -
mozgások jelentős részét tartalmazza.
Fogyasszanak belőle egészséggel!

Sport

Mit sportoljon a gyerek?

SPORTÉTLAP
1. BALETT, GYERMEKKORI

MOZGÁSFEJLESZTÉS
Kontakt: Bojsza Andrea
Telefon: 30 905 3387
bojszaandrea@freemail.hu

2. KISMAMA-, BABA-MAMA,
GYERMEKJÓGA, AKROJÓGA
Kontakt: Előd Tünde
Telefon: 70 947 6440
family_timar@t-online.hu

3. KÉZILABDA – VVSK
Kontakt: Kiss Péter
Telefon: 20 462 0178
kisspeter.84.06.25@gmail.com

4. KOSÁRLABDA – KISS LENKE
KOSÁRLABDA SULI
Kontakt: Erdiczky Krisztina
Telefon: 20 496 2217
erdiczky@gmail.com

5. TEREMKERÉKPÁR FITNESS
(SPINNING, SPINRACING) 
Kontakt: Diósi Péter
Telefon: 70 421 9845
diopeti@gmail.com

6. ZUMBA, SALSA 
Kontakt: Palásthy György
Telefon: 20-418 1091
info@salsamojito.hu

7. RITMIKUS GIMNASZTIKA
ÉS FITNESZ/GYEREKTORNA/
PILATES/NŐI TORNA
Kontakt: Budainé Gyarmati Éva
Telefon: 30 212 2328
mersziy@gmail.com

8. AIKIDO 
Kontakt: Pintérné Gazdag Anett
Telefon: 70 388 8716
pintergazdag@yahoo.com

9. ASZTALITENISZ
Kontakt: Letanóczki István
Telefon: 30-9000 175
istvan.letanoczki@wellcamino.hu

10. BALETT ÉS SHOW TÁNC,
BB MAGIC DANCE, BEAUTY-
ROBIC
Kontakt: Budai Boglárka
Telefon: 30 833 9883
bbmagicdance@gmail.com

11. KÉZILABDA – HANDBEAR
KÉZISULI SE
Kontakt: Szőke István
Telefon: 70 207 6788
pico@vnet.hu

12. KICK-BOKSZ, K1
Kontakt: Papp Attila
Telefon: 70 615 7974
pattila70@freemail.hu

13. TAJCSI
Kontakt: Kemechey Edina
Telefon: 30 546 1572
kemechey.edina@gmail.com

14. SHOTOKAN KARATE 
Kontakt: Burján János
Telefon: 70 379 2342
burjanjanos@freemail.hu

15. VÍVÁS
Kontakt: Szakmáry Sándor
Telefon: 20 665 3374
s.szakmary@t-online.hu

16. ÖTTUSA
Kontakt: Szakmáry Sándor
Telefon: 20-665-3374
s.szakmary@t-online.hu

17. ATLÉTIKA
Kontakt: Szalma Róbert
Telefon: 20-3739596
szalmar@t-online.hu

18. TRIATLON
Kontakt: Szegedi Attila
Telefon: 30 9303 281
trimackok2010@gmail.com

19. LABDARÚGÁS –VVSK
Kontakt: Ella Ferenc
Telefon: 20 967 2123
veressportkor@t-online.hu

20. VÍZILABDA
Kontakt: Pásztor Attila
Telefon: 30 925 5287
octopusbvse@gmail.com

21. KAJAK-KENU
Kontakt: Frohner Ferenc
Telefon: 70 415 5414
frohner55@gmail.com

22. JUDO, KEMPO, CROSS-TRAIN-
ING, KETTLEBELL
Kontakt: Ilyés Gyula
Telefon: 20 928 7390
gyula.ilyes@invitel.hu

23. ÚSZÁS
Kontakt: Csomborné Halmai Ágnes
Telefon: 20 414 3323, 30 914 1699

24. BIRKÓZÁS
Kontakt: Major  Sándor
Telefon: 30 505 8314
sand.major@gmail.com

25. HASTÁNC
Kontakt: Gecsey Enikõ
Telefon: 70 370 1460

26. GERINCTRÉNING FIT FORM
TORNA
Kontakt: Varga Lívia
Telefon: 70 370 14 60

27. EBMAS WING TZUN KUNGFU
Kontakt: Gelybó Gábor
Telefon: 70 370 1460

28. HIP-HOP (TÁNC)
Kontakt: Gutyán Attila
Telefon: 70 370 1460

29. JÓGA (HATHA JÓGA,
DINAMI KUS JÓGA, KAMASZ
JÓGA, GERINCTORNA)
Kontakt: Varga Ildikó
Telefon: 30 4455 641
info@hathajoga.hu

30. KARATE 
Kontakt: Szalay Zsolt
Telefon: 20 361 7382
vereskarate06@gmail.com
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Sport

VÍZILABDA

Az OCTOPUS BVSE szervezésében hét csapat rész vé te lé vel
augusztus 16-17-én került megrendezésre az V. Tó vízilab da
Torna, melyet egy Ungvárról érkezett ukrán és a Wol fen-
 büttelből érkezett német csapatok tettek nemzet közivé.

A végig jó hangulatban lebonyolított tornát a budapesti
TIPO csapata nyerte, második a szintén Budapestről ér -
kezett EMAF TC lett. A dobogó harmadik fokára a veres -
egy házi OCTOPUS játékosai állhattak. A külföldi, és a
helyezéseket elért csapatokon kívül a Cegléd és egy volt
BVSC-s ifi gárda színesítette még a mezőnyt.
A német csapatban szerepelt Nagy Norbert is, aki a ve  res -
egy házi Octopus BVSE színeiben kezdett el vízilabdáz  ni
még 2009-ben, időközben külföldre költöztek, most
pedig már német junior válogatott, gratulálunk neki.
Jövőre a szervező, Pásztor Attila még több külföldi és
magyar csapat meghívását tervezi. 
A torna támogatói: Veresegyház Város Önkormányzata,
Tavi Panzió, GAMESZ, Medveotthon, a Termál Fürdő és
a Termál büfé, a Haldorádó Étterem és horgásztó, vala -
mint Szlovák Zsolt. 
Köszönet a szervezésért és a támogatásokért.

Újra pezsgett a víz a Malom-tóban!

Csapatkép a németekkel

FELHÍVÁS
2014. szeptember 21-én (vasárnap)

Veresegyház Város Önkormányzata az „Európai Mobilitás Hét” keretében

AUTÓMENTES NAPOT
szervez, melyhez várja a KERÉKPÁROZNI, ROLLEREZNI,

GÖRKORCSOLYÁZNI TUDÓ ÉS SZERETŐ LAKOSOK,
CSALÁDOK csatlakozását 1-TŐL 100 ÉVES KORIG!

A program 9.00 órakor a város körbekerékpározásával kezdődik.
Gyülekező a Városháza előtti téren. A csoporthoz természetesen

az útvonal mentén bárhol lehet csatlakozni.
A város körbekerékpározása után – szintén a Városháza előtti téren –

minden korosztály képviselője játékos ügyességi „gurulós”
programokon és kerékpáros versenyeken vehet részt. 

Nevezés a helyszínen. A rendezvényről bővebben szeptember elején
a www.veresegyhaz.hu weboldalon a „sport” menüpont alatt olvashatnak!. 

Információ: Baranyó Csaba • 20 9749 686

TÖMEGSPORT – FUTÁS

A FUTÁS SZERETETE
KÖZÖSSÉGET TEREMTETT!

A VERESI FUTÓKÖR 2013 őszén Erős István szervező-
munkájának köszönhetően alakult. „Egy futóversenyre
nevezett a cégünk és engem is meghívtak a váltóba. A
közös felkészülés annyira megtetszett, hogy nem hagy-
tam abba a verseny után sem a futást. Sőt 2013-ban a
BSI „Futónagykövete” lettem, vállalva, hogy Veresegy-
házon és a térségben a magányosan futókat közösséggé
szervezzem, hogy tanácsokkal, edzésprogramokkal
segítsem a kezdőket.” 
Találkozási pontjuk Veresegyházon a Budapesti út 1/B
alatt a „Hovatovább Jóga Liget” helyiségében található.
Szeretettel várnak minden futni szeretőt, de azokat is,
akik most akarják elkezdeni a rendszeres mozgást.
Közös futást szerdán, pénteken és vasárnap tartanak.
A „BSI Futónagykövet Veresegyház”, Facebook olda lu -
kon edzésprogramokkal, étkezési és sportolással össze-
függő tanácsokkal látják el a tagjaikat. 
Közvetlen kapcsolat: Erős István 30 9961 222. E-mail:
erosipriv@gmail.com. 

A SZERENCSÉSEBB CSAPAT NYERT!
Veresegyházi VSK–Jászberényi FC 1:2
2014. augusztus 17-én (vasárnap) lejátszotta első baj noki
mérkőzését az NB.III. Keleti csoportjában játszó felnőtt
lab darúgó csapatunk. Nagyszerűen előkészített pálya, új
lelátó és mintegy 150 szurkoló várta a csapatokat. Az
egyen lő erők küzdelmét hozó látványos mérkőzésen a sze -
rencsésebb csapat nyert. Hiába volt a sok kidolgozott ve -
resegyházi helyzet, csak Forró Arnold tudott a hálóba
találni csapatunkból.                            EDZŐ: BALOGH CSABA

FOCICSAPATUNK GYŐZELME LÉTAVÉRTESEN!
Az NB.III. Keleti csoport 2. fordulójában csapatunk 4:0-
ra nyert idegenben a tavalyi bajnok Létavértes ott ho ná -
ban. Igaz, a DVSC TEVA fiókcsapata tavaly óta teljesen
átala kult, de ez mit sem von le a győzelem értékéből.
Csak így to vább! A veresi gólszerzők: Deák Bálint (3)
és Czipper Zsolt.

LABDARÚGÁS 
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TRIATLON

KAJAK-KENU

A korábbi évekhez hasonlóan a 2014.
évi szezonban is remekeltek ver seny -
zőink. Az őszi és téli hosszú és ke -
mény alapozás után a duatlon ver se -
nyekkel kezdődött a szezon, ahol már
látszott, hogy a felkészülés jól sikerült.
Az idényben 13 versenyen – aquatlon,
duatlon, triatlon – indultak versenyző -
ink, ahol a sok munka meghozta gyü -
mölcsét. Az országos bajnokságokon
6 egyéni bajnoki címet, 4 második és 4
harmadik helyezést, csapatban 6 csa -
pat bajnoki cím mellett 2 második és 6
harmadik helyezést értünk el. Ezek az
eredmények is alátámasztják, az-az út,
amin a csapat elindult 2007-ben, az jó
irányba halad. 
Az edzői team – Hegedűs Gabriella at -
lé tika-kerékpár; Csombor Zoltán ú -
szás; Szalma Róbert atlétika-kerékpár;
Varró Bálint kerékpár – nagy odafigye -
lés sel és szakértelemmel edzi, neveli
a gyerekeket. Fantasztikus munkát
végeznek! Természetesen a gyerekek
sportszeretetére, k i tar tására, az ed zé -
seken lelkiisme retesen elvégzett mun -
kájára is na gyon nagy szükség volt az
e redmé nyes ség hez. De meg kell em-
lítenem, hogy ná lunk nem csak az
eredmények szá  mí tanak, fon tos nak

tartjuk azt is, hogy
napi rend  sze res -
ség gel 40-45 gyer-
mek velünk spor -
tol. Van nak, a kik
tényleg csak azért
járnak edzé sekre,
mert sze ret nek
mo zogni, szeretik
a csa patot, jól érzik
ma gukat, és mind -
e  köz ben fejlőd-
nek, ügyesebbek lesznek, kitartást
ta nulnak. Nagyon jó a kapcso lat a szü -
lőkkel, akikkel egy igazi nagy családot
alkotunk, sok kö zös prog ramot szer -
vezünk. Leg utóbb Er dély ben vol tunk,
ahol a Hargitán kopjafát is állí tottunk. 
Az elért eredmények alapján az idény
legeredményesebb sportolói:
Vajkovics Ferenc; Ferencz Janka; Pal -
kovics Áron, Ferencz Domonkos; Por-
tik Boglárka; Vajkovics Viktória;
Augusztusi eredmények:
Országos Bajnokság 2014. augusztus
2-3. Fadd-Dombori Junior: Palkovics Áron
Országos 1. helyezés, Serdülő: Ferencz
Ábel 6. helyezés, Gyermek: Vajkovics Fe-
 renc 3. helye zés; Ferencz Domonkos 7. he -
lye  zés, Újonc: Ferencz Janka 3. helyezés

Csapatban bajnoki címet szerzett a Fe-
rencz Janka, Bortik Boglárka, Batizi Eme -
se trió! 
További csapat eredmények: 
Serdülő fiúk: 3. helyezés (Vajkovics Ferenc;
Ferencz Domonkos; Kapitány Cson gor)
Újonc fiúk: 4. helyezés (Tóth Márton; Kár-
páti Ákos; Jankov Milán)
Újonc lányok: 4. helyezés (Csányi Zsófia;
Lőrincz Vera; Bunda Bíborka)
A felnőttek „Medvék” csapata (Jankov
István; Lesták Imre; Vajkovics Károly) is az
előkelő 4. helyezést érték el az igen erős
mezőnyben!
MIX-váltóban az újoncok csapata (Bunda
Bíborka; Tóth Márton; Csányi Zsófia; Kár-
páti Ákos) 5. helyezést értek el.

SZEGEDI ATTILA SZAKOSZTÁLYVEZETŐ

Kajak női Országos Bajnokság
bronzérmes csapata

A VERESEGYHÁZI VSK TRIATLON SZAKOSZTÁLYA
MÁR ÖTÖDIK ÉVE A MAGYAR UTÁNPÓTLÁS ÉLMEZŐNYÉBEN! 

Sport

• C2 Férfi Serdülő VI. 500 m és 1000
m A Döntő 7. hely:
Oláh Tamás, Gombos Barnabás 

• C1 Férfi Serdülő V. 4000 m A Dön -
tő 10. hely:
Seress Iván Péter

• PC2 Férfi Kölyök III. 2000 m A
Döntő 8. hely:
Bagyánszki Kristóf Patrik, Ju -
hász András 

• MK2 Női Gyermek I. 2000 m A
Döntő 10. hely:
Boga Zsuzsanna Anita, Kadók
Nikolett

• K1 Női Kölyök IV. 3×200 m váltó
A Döntő 4. hely:

Sztolyka Nóra, Boga Anna, Ta -
kács Kata 

• C1 Férfi Kölyök III. 3×200 m váltó
A Döntő 2. hely:
Prehoda Levente, Juhász András,
Bagyánszki Kris tóf Patrik

• MK1 Női Gyermek II. 4×500 m
váltó B Döntő 5. hely:
Kadók Nikolett, Kollár Blanka,
Boga Zsu zsanna Anita, Puha Do -
rottya Éva

•MK1 Női Gyermek II. 2000 m csa -
pat  verseny Összetett 3. hely:
Kollár Blanka, Pri ce Virginia
Emma, Boga Anna

Kajak-Kenu Gyermek, Kölyök és Serdülő Magyar Bajnokság 

KOLONICS GYÖRGY EMLÉKVERSENY SUKORÓ
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VERESEGYHÁZ SZADAI ÚT 17/B
(Citroen Szalonnal pont szemben)

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

Boneker MBNK Kft.

KERÍTÉS CENTRUM

AKCIÓS  TERMÉKEINK!
Lamella kerítés 1,8×1,8 3500 Ft
(5 db panel vásárlása esetén, ajándékba adunk: 1db 0,9 l Tikkurila vékonylazúrt)
Ágyásszegély 0,2×2 m 1100 Ft
Fagyálló  csemperagasztó 970 Ft
Flexibilis  csemperagasztó 1.890 Ft

TIKKURILA  FESTÉKEK  FOLYAMATOS  AKCIÓJA!
Zománc festék fényes (több színben) 0,9 l 2000 Ft
Pigrol vizesbázisú vastaglazúr 0,75 l  több tipus 3200 Ft-tól
Egyrétegű, beltéri színezett falfesték, mosható, több színben
2,5 l                                 3400 Ft 5 l 5990 Ft

SZÍNKEVERÉS
Fonott, Hegesztett - Táblás Kerítések, Oszlopok,  Lamellás kerítés,

Ágyásszegély,Vadászkerítés stb. Nádszövet, Nádpadló, Sörpad, Hinta
Gipszkarton rendszer, Rigips, Széria, SW, Purhab, Sziloplast, Akril,

Homlokzati Szigetelő Rendszer, XPS lap, Nehézlemez
Üveg - Kőzetgyapot, Ragasztók, Vakolatok, Gipszek

Terméskő, Kőfugázó, Esztrichbeton, Falazó– Vakolóhabarcs

Kivitelezői és Vásárlói kedvezmények, törzsvásárlói kártya.
Kedvező áron, rugalmas és gyors kiszállítás, akár INGYEN is!

Veresegyházon horgásztó rendszer közelében, csendes utcában
400 m2-es telken, intim szép kertben 156 m2-es nappali + 4 szobás
dupla komfortos ház eladó. Irány ára: 24,8 M Ft

• 
Veresegyházon Ivacsi vasút közelében 618 m2-es telken kínálok
megvételre 55 m2-es 2 szobás cirkós felújítandó családi házat. Ára:
7,99 M Ft •
Veresegyház legkeresettebb részén a Széchenyi dombon 680 m2-
es összközműves telken EGYSZINTES 100 m2-es 3 szobás családi
ház eladó. Irány ára: 18,9 M Ft

•
Veresegyház Ivacsi vasút közelében csendes utcában téglából épült
dryvittal szigetelt 49 m2-es 1,5 szobás felújított gázfűtésű családi
házat kínálok megvételre 500 m2-es gondozott összközműves telken.
Irány ára: 10,9 M Ft

Amennyiben Önnek is van eladó ingatlana, kérem,
keressen az alábbi elérhetőségen:

Terebesi Andrea
ingatlan szakértő

KOBALT Ingatlan Kft.
+36 70 631 2368

andrea.terebesi@gmail.com

KOBALT INGATLAN
1132 Budapest, Victor Hugo u. 32.

www.kobalt.lc.hu

Keresünk
4 fő ÜGYFÉLSZOLGÁLATI MUNKATÁRSAT!

• 200 000 Ft nettó kereset
• ingyenes továbbképzés
• 8 óra munka

Nálunk a munkatárs érték!
Ön az ideális jelölt, ha rendelkezik:

• érettségivel (diploma előny)
• számítógépes ismeretekkel
• önállóan képes dolgozni

Telefon: 20 9576 768

Tisztelt Vendégeink!
Szeretnének kulturált körülmények között sportolni,

kikapcsolódni, vagy ünnepelni?

Megnyitottuk 140 m2-es szabadidő-és rendezvénytermünket!

A TEREM SPORTOLÁSRA ÉS RENDEZVÉNYEK

(akár esküvő) megtartására is bérelhető, már 3500 Ft/óra ártól.

Ugyanitt ASZTALITENISZ KLUB is alakult.

A klub szeretettel várja a pingpongozás iránt érdeklődőket,

akár oktatási lehetőséggel is. Több asztal, korszerű

adogatógép, tapasztalt oktató. Tagsági díj: havi 5000 Ft

Szeretettel várjuk az alkalmi asztaliteniszezőket is,

akár egyedül is. Egyszeri díj: 1000 Ft

További információ:
Holhos Tamás 06 20 468 0370 vagy a Marika Konyhájában

Cím: 2112 Veresegyház, Budapesti út 3/C

MARIKA KONYHÁJAMARIKA KONYHÁJA

ÉS RENDEZVÉNYHÁZÉS RENDEZVÉNYHÁZ

Hirdessen a Veresi Krónikában!

6000 példány, kedvezo ár!
Hirdetése minden háztartásba eljut

Veresegyházon.
Bovebb információ:

veresikronika@veresegyhaz.hu • 30 9304 831

´́

´́
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Rendeljen
 BRIKETTET

alkalmazásunkon 
keresztül

10% 
kedvezménnyel

...a hatékony és tiszta tüzelőanyag! +36 30 549 3232
Bővebb információ az alábbi telefonszámon:





Fotó: Lethenyei

A város örökösei. Fiataljaink a Margitán,
az augusztus 19-i túra végén.

Fotó: Lethenyei

Fotó: Molnár János

Elismerést érdemlően szerepelt
a Veresi Halpofák baráti csapata
az V. Szelidi Halászléfőző Fesztiválon.

Szépséges tóvidékünk

Tuning & Cabrio autós találkozó volt a Medveotthonban

Fotó: Lethenyei


