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Ajánló

május 12.  9.00 órától
IV. Veterán Haszonjármű Találkozó

Medveotthon mellett
•

május 17. 17.00 óra
Családfakutatók Klubja

Városi Múzeum, Szentlélek tér 5.
•

május 19. 17.00 óra
Horváth Apor Boldizsár zongorakoncertje

Szabadidős és Gazdasági Innovációs Centrum
•

május 19-20.
Esterházy túra

Jelentkezés: Szabadidős és Gazdasági Innovációs
Centrum „A” recepció 

•
május 26.

Éneklő Ifjúság Pest megyei Kórusverseny
Mézesvölgyi Iskola

•
május 26.

Jótékonysági nap
a Dédi Vendégháza Étteremben

•
május 26.  17.00 óra

Veresegyház Város Fúvószenekarának
koncertje 

Váci Mihály Művelődési Ház 

május 27.
VÁROSI GYEREKNAP

Fenyves
•

május 27. 19.00 óra
Hősök Napja

Világháborús emlékművek, Fő út
•

május 30.
Mélyolvasó Klub a Könyvtárban

•
június 13. 15.00 óra

Bubó Doktor kalandjai című mesejáték
Szerepelek Színjátszó csoport előadása

Szabadidős és Gazdasági Innovációs Centrum
konferenciaterme 

•
június 13. 17.00 óra
„Tükröm, tükröm”

Ifjúsági előadás
•

június 29. 17 óra
Baross Gábor emléktáblájának koszorúzása

Vasútállomás
•

június 29–30.
VÁROSÜNNEP

június 29.   21.30– 23.00
Rúzsa Magdi koncert  

•
június 30. 16.00 óra

Dénárok és Tallérok (válogatás kincseinkből) 
Megnyitja: Dr. Gedai István

Városi Múzeum, Szentlélek tér 5.

Eseménynaptár 2018. május 19. (szombat) 19.00 óra
A hűtlenség ára (Vankó István-bérlet)

•
2018. május 22. (kedd) 19.00 óra

A hűtlenség ára (Dániel Kornél-bérlet)
•

2018. június 2. (szombat) 19.00 óra
A hűtlenség ára (Sejtes Vendel-bérlet)

•
2018, június 17. (vasárnap) 19 órakor
VERES MEDVE DÍJKIOSZTÓ GÁLA

•

MÉZESVÖLGYI NYÁR
2018. július 6. (péntek) 20.30 óra

Nagyszínpad – Búcsú tér
ExperiDance: Nagyidai cigányok  

•
2018. július 7. (szombat) 17.00 óra

Kisszínpad – Fabriczius udvar
Lúdas Matyi (gyerekműsor)

•
FŐ ÚTI JEGYIRODA:

Innovációs Központ „B” recepció
Veresegyház, Fő út 45. • Tel.: +36 70 3717 838

LIGETEK JEGYIRODA:
Erkel Üzletház – Veresegyház, Budapesti u. 1/B 

Tel.: +36 70 907 2229
www.veres1szinhaz.hu
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A hónap híreFotók: Ruzsovics Dorina és Veréb József

Majális

Azért szeretjük a veresegyházi majális rendez -
vényét, mert az elmaradhatatlan áruso kon, hin-
tákon és vattacukor nosztalgián túl megőr zött
va lamit az egykori idők együtt lé té nek bájából is.
Baráti társaságok sütnek-főz nek, az önkormány -
zat vendégül látja a város apra ját-nagyját sátrá -
ban, miközben a színes forga tagban mindenhol
em berek beszélgetnek egy jót, és élvezik a barátaik
társaságát. Minde mellett természetesen idén is
nagy sze rű programok szórakoztatták a Fenyvesbe
ki lá to ga tókat, fellépett a Városi Fúvószenekar, a
Ha gyo mányőrző Népi Együttes, a  Népdal kör, jó e -
béd  hez szólt a nóta a Roma Nem zeti ségi Ön kor-
 mányzat műsorán, volt Senior Öröm tánc, B-Six
Dan ce School, 4Muskétás Dance Company, Rockin
Bo ard táncbemutatók, itt volt a Veresi Karate sport -
klub, az Ezerkincs Tánccso port, a Logo Színtársu-
lat, a Répa Retek Mogyoró együttes, a Veres 1 Szín -
ház, a Zsuzsi és Fe có Karaoke Team, Vastag Ta más.
A nap fo lyamán lehetett íjászkodni és lova golni
a katonai hagyományőrzőkkel, volt kéz  művesség a
helyi óvodákkal, az Udvarház Ga lé riával és a Vá -
rosi Múzeummal, a könyvtárral játszhattunk, volt
kosárfonás Pete Zsolttal, a Magic box Já ték ponttal
okosjátékok, arcfestés, ko sár hinta. Egy szó mint
száz: fergeteges veresi majális volt idén is.

1849 tavaszán a magyar hadtörténelem egyik
legdicsőségesebb fejezete zajlott tér sé günk -
ben: a tavaszi hadjárat. Erre emlékezve min-
den évben katonai hagyományőrző csoportok
járják be, lovagolják végig az egykori csata-
helyeket. Bár Veresegyházon csak a váci csata
előtt erőt gyűjteni pihent meg annak idején a
sereg, mégis városunk is ünnepélyesen fogad -
ja a Tavaszi Emlékhadjárat lovasait. Az áp ri -
lis 7-i, Petőfi téri fogadás szónoka Babucs
Zol tán történész volt, városunk nevében Cser-
háti Ferenc alpolgármester köszöntötte a ha -
gyományőrzőket és vette át a felvidéki hadjá -
ratra invitáló emléklapot a hadjárat rendez -
vényigazgatójától, Fülöp Tibor Zoltántól.
A műsorban fellépett a Veresegyházi Hagyo -
mányőrző Népi Együttes, a Veresegyház Ka-
to nai Hagyományőrző Egyesület és Veres egy -
ház Város Fúvószenekara.

Fotók: Ruzsovics Dorina

Tavaszi emlékhadjárat
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Városfejlesztés

ÉPÜL A GIMNÁZIUM

A cölöpalapozási fázis zajlik jelenleg a Veresegyházi Katolikus
Gimnázium építésénél. Ez azt jelenti, hogy a viszonylag mélyen
lévő szilárd altalaj miatt a földbe fúrt cölöpökre még májusban
rákerül az összekötő lábazati beton, majd ezután válik igazán
látványossá az építkezés, hiszen a toronydaru elhelyezésével in-
dulhat a felmenő falazás. A közművek bekötése megtörtént a
telekre. Ide kapcsolódó hír, hogy júniustól minden hónap első
szerdáján, 14 órakor a kivitelezők sajtóbejárást szerveznek  a
területen, a lakosság naprakész informálásának céljából.

•
JÁRDAÉPÍTÉSEK

80 méter hosszan és 280 m2-en új járda épült a Petőfi utcában a
Ráday és a Hold utca között. Szintén járdaépítési hír, hogy foly-
tatódik az építkezés a Mogyoródi úton is, ahol az út alapozása
elkészült és további járdaszakasz bővítés történik. Egyúttal
korszerűsödik a világítás is ezen a területen, az oszlopokra dupla
lámpatestek kerülnek, amelyek az úttest felé 40 W-os, a járda
irányába pedig 25 W-os égőkkel segítik az éjszakai közvilágítást.

BIZTONSÁGOSABB GYALOGÁTKELŐK

A biztonságosabb közlekedés érdekében az önkormányzat saját
költségéből fejleszti, erősebbé teszi több gyalogátkelőhely
megvilágítását is városunkban. Az Ady Endre utcai, a Spar-nál és
a postánál lévő átkelők közvilágítása is megújul a hetekben,
szép, nosztalgia kandelláberes oszlopokra helyezett erősebb
világítótestekkel.

• 
ÉPÜL A KATOLIKUS TEMETŐ KERÍTÉSE

Új, méltó főbejáratot kap a katolikus temető a Batthyány-Temető
utca sarkán. Az épített kő kapuhoz kő-kovácsoltvas kerítés fog
illeszkedni, a temető parkolófejlesztésével párhuzamosan. A
25.9 millió forintba kerülő beruházás várhatóan a nyár végére
készül el.

• 
PÁLYÁZATOK

Több pályázatot is beadott az elmúlt időszakban elbírálásra
önkormányzatunk. A múzeum fejlesztésére és a Váci Mihály
Művelődési Ház műszaki eszközeinek beszerzésére irányuló tá-
mogatási kérelmen túl pályázott Veresegyház a Piros Óvoda
tetőszerkezetének és elektromos hálózatának átépítésére is.

KOVÁCS PÉTER

BERUHÁZÁSI HÍREK

ÉPÜL A GIMNÁZIUM, ÚJ JÁRDA A PETŐFI UTCÁBAN,
BIZTONSÁGOSABB GYALOGÁTKELŐK

Veresegyház aktuális fejlesztéseiről nyilatkozott lapunknak Cserháti Ferenc alpolgármester.
(FOTÓK: FÁRI FANNI ÉS VERÉB JÓZSEF)
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Önkormányzat

VERESEGYHÁZI KÁBÍTÓSZERÜGYI
EGYEZTETŐ FÓRUM FELHÍVÁSA

A Veresegyházi Kábítószerügyi Egyeztető Fórum bár alapvetően a háttérben tevé -
kenykedve igyekszik segítséget nyújtani, most mégis főszereplővé lépett elő, ugyan -
is sikerült összehozni egy komplett megelőző, felvilágosító napot 2018. május 25-re
a Veresegyházi Polgármesteri Hivatal, a Gombai Cukrászda, a Libra étterem és a
Nagymama konyhája támogatásával és a Veresegyházi Polgárőr egyesület és a Tá-
masz pont Mopka segítségével. A program három zártkörű és egy mindenki számára
nyitott előadásból áll, melyet Dr. Zacher Gábor tart. A gyerekeknek és a pedagógu-
soknak szóló előadás után 17.00 órától kezdődik a bárki, de elsősorban szülők szá -
má ra szervezett program, ami természetesen teljesen ingyenes.

Nagyon fontosnak tartom ugyanis, hogy egy kellő tapasztalattal rendelkező szak em-
ber mondja el mi a helyzet manapság, mire kell vigyázni, mire kell odafigyelni, és mit
kell és lehet tenni, ha esetleg felmerül valamilyen probléma. Sokszor elmondtam,
hogy Veresegyház nincs burokban. A középiskolás, egyetemista fiataljaink zöme
Pestre jár iskolába, így találkozik mindazzal, amitől a szülőt a guta kerülgeti. Tévú-
ton jár az, aki úgy gondolja, hogy megvédheti a gyerekét akkor, ha mindentől elzárja
és homokba dugja a fejét. A probléma jelen van sajnos Veresen is. Nem őrült mérték-
ben, de itt van. Ezért fontos, hogy egy szülő vegye fel a ritmust és legyen képben
arról, hogy mi is jelenleg a helyzet, amihez nagyszerű lehetőséget nyújthat ez az
előadás.                                                                                                           VARGA PÉTER

Kedves Ügyfeleink!
Tisztelt Veresegyházi Lakosok!

Tájékoztatjuk, hogy a
2018. 06. 16-ra és 06. 23-ra meghirdetett
LOMTALA NÍ TÁS ELMARAD

gyűjtőautóink áthidalha tatlan
műszaki problémái miatt.

Fő célunk, hogy a vegyes hulladék gyűj  tést
biztosítani tudjuk a lakosok ré szére és min-
dent megteszünk annak érde ké ben, hogy
elkerüljük a köz egész ségügyi és kör nyezet -
védelmi kockázatokat. Kény  telenek voltunk
meg hozni azt a döntést, hogy a lomtala nítá-
sokat ideig lenes jelleggel felfüg gesztjük. 
A szüneteltetés okáról részletesen tájé koz-
tattuk az önkormányzatot.
Munkatársainkkal folyamatosan azon dol-
go zunk, hogy az idei évben be ve ze tett kor-
lá tozó intézkedések átmeneti jellegűek
le gyenek!
Megértésüket és támogatásukat köszönjük!

Zöld Híd B.I.G.G. NKft.

VÁLASZTÁSI EREDMÉNY

ÍGY SZAVAZOTT VERESEGYHÁZ A 2018-AS ORSZÁGGYŰLÉSI VÁLASZTÁSOKON
2018. április 8-án tartották az országgyűlési választásokat.

Az alábbi táblázatokban megmutatjuk, hogyan szavazott Veresegyház.
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Önkormányzat

59/2018.(III.29.) Kt. határozat:
A Képviselő-testület a Meseliget Bölcsőde a 2017. évi mun -
ká járól szóló intézményvezetői beszámolót elfogadja.

60/2018.(III.29.) Kt. határozat:
A Képviselő-testület a Veresegyház Városi Önkormányzat
Idősek Otthona 2017. évi munkájáról szóló intéz mény ve -
zetői beszámolót elfogadja.

61/2018.(III.29.) Kt. határozat:
A Képviselő-testület elfogadja Veresegyház Városi Önkor-
mányzat Idősek Otthona módosított Szervezeti és Működési
Szabályzatát.

62/2018.(III.29.) Kt. határozat:
A Képviselő-testület elfogadja Veresegyház Városi Önkor-
mányzat Idősek Otthona módosított Szakmai Programját

63/2018.(III.29.) Kt. határozat:
1. A Képviselő-testület a 2018. szeptember 1. napján induló

Future School Veresegyház Általános Iskola alapítójának
és egyben fenntartójának, a Készségfejlesztő és Kommu -
nikációs Egyesületnek (székhelye: 2100 Gödöllő, Ju har
u. 8.) a rendelkezésére bocsátja és számára bérbe adja a
Veresegyház, Fő út 106. alatti (hrsz.: 250) épületet nettó
10 000 Ft/év összegért 2018. augusztus 1-jétől, annak
céljából, hogy az iskola ebben az épületben folytathassa
oktatási tevékenységét.

2. A Képviselő-testület hozzájárul, hogy a Future School
Ve resegyház Általános Iskola a Veresegyház, Fő út 106.
sz. alatti ingatlant 2018. augusztus 1-jétől 5 év időtar tam -
ra székhelyként használhassa.

3. A Képviselő-testület felhatalmazza Veresegyház Városi
Önkormányzat Idősek Otthonának vezetőjét, Tóth Gá -
bornét, hogy a Veresegyház Fő út 106. alatti (250 hrsz-ú)
ingatlan vonatkozásában az ingatlanon fennálló vagyon -
ke zelői jog alapján a – jelen határozatban tárgyalt – bér-
leti szerződés létrejöttéhez járuljon hozzá.

4. Az Önkormányzat biztosítja a lehetőségét annak, hogy
Veresegyház jegyzője bocsássa az Intézményfenntartó ren-
delkezésére a fenti épülettel kapcsolatos összes rendel -
kezésre álló dokumentációt legkésőbb 2018. április 30-ig.

5. A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy
a bérleti szerződést, valamint a székhely használati hoz-
zájáruló nyilatkozatot aláírja.

64/2018.(III.29.) Kt. határozat:
1. A Képviselő-testület tudomásul veszi az Állami Szám -

vevő szék EL-0081-057/2018. számú levelében foglalt
meg állapításokat.

2. A Képviselő-testület jóváhagyja a levélben közölt hiá -
nyos ságok megszüntetése érdekében készített Intéz ke -
dési tervet.

3. A Képviselő-testület utasítja a Polgármestert és a Jegyzőt
az intézkedési tervben foglaltak végrehajtására.

4. A Képviselő-testület utasítja a Polgármestert, hogy gon-
doskodjon a jóváhagyott Intézkedési terv Állami Szám -
vevőszékhez való határidőben történő eljuttatásáról.

65/2018.(III.29.) Kt. határozat:
A Képviselő-testület elfogadja Veresegyház Város Önkor-
mányzatának 2018. évre szóló közbeszerzési tervét.

66/2018.(III.29.) Kt. határozat:
1. A Képviselő-testület megismerte és elfogadja a Veresegy -

házi Városi Sportkör elnökségének döntését, amely ki-
mondja a 2017.05.26-án megjelent nyílt eljárás eredmény -
telenségét, egyben hozzájárul új Építési és Eszközbe szer -
zési uniós értékhatárt elérő nyílt közbeszerzési eljárás
megindításához.

2. A Képviselő-testület a Kézilabda Munkacsarnok meg-
valósításához és a közbeszerzési eljárás lefolytatásához
szükséges 856 833 E Ft önerő fedezetet biztosítja a Veres -
egyházi Városi Sportkör részére.

3. A Képviselő-testület a 856 833 E Ft önerő fedezetet 2016.
évi költségvetésében 51 750 E Ft kifizetve, 2017. évi költ-
ség vetésében 36 986 E Ft kifizetve, 2018. évi költség ve té sé -
ben 150 000 E Ft jóváhagyott költségvetésében, 76 250 E Ft
tartalék keretéből és 2019. évi költségvetésében 541 847 E
Ft megosztásban biztosítja a Veresegyházi Városi Sportkör
részére.

4. A Képviselő-testület jelen határozatával egyidejűleg hatá-
lyon kívül helyezi a 2017.04.24-i Képviselő-testületi ülé -
sen hozott, Kézilabda munkacsarnok létesítésére vonat -
kozó 67/2017.(IV.24) Kt. határozatát.

67/2018.(III.29.) Kt. határozat:
A Képviselő-testület a Dunakeszi Tankerületi Központtal
bérleti szerződést köt arra vonatkozóan, hogy a Dunakeszi
Tankerületi Központ által működtetett Veresegyházi Egy sé -
ges Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény (székhelye:
2112 Veresegyház, Újiskola utca 15.) az Önkormányzat tu-
lajdonát képező, Veresegyház, Újiskola utca 17. címen sze -
replő épületben autizmus spektrumzavarral küzdő sajátos
nevelési igényű tanulók nevelésére helyet biztosítson,
valamint a mellette lévő, Önkormányzat tulajdonát képező,
Veresegyház, Újiskola utca 19. alatti telekből 929 m2-t ját-
szóudvarként hasznosítson.

68/2018.(III.29.) Kt. határozat:
A Képviselő-testület elfogadja a „Beszámoló a környe zet vé -
delem 2017. évi helyzetéről és 2018. évi fenntarthatósági in-
tézkedési terv” című dokumentumot, egyben felkéri a
Jegy zőt, hogy Veresegyház Város hivatalos honlapján tegye
közzé a dokumentumot.

69/2018.(III.29.) Kt. határozat:
A Képviselő-testület 200 000 Ft összegű támogatást nyújt a
Rákóczi Szövetségnek. A kifizetés a 2018. évi költségvetés
Polgármesteri keret terhére történik.

70/2018.(III.29.) Kt. határozat:
A Képviselő-testület 3 000 000 Ft összegű támogatást nyújt
Csongor Község Önkormányzata részére. A kifizetés a 2018.
évi költségvetés tartalékkerete terhére történik.

71/2018.(III.29.) Kt. határozat:
A Képviselő-testület hozzájárul – városfejlesztési célból (ter-
málkút fúrásához) – a Veresegyház belterület, 285 hrsz.-ú,
kivett beépítetlen terület megnevezésű, 6143 m2 alap te rü -
letű ingatlan megvásárlásához 18 429 000 Ft vételáron Bé -
res  né Papp Szilvia és Papp Zsuzsanna tulajdonosoktól. Az
ingatlan vételárának kifizetése a 2018. évi költségvetés tar-
talékkerete terhére történik meg.

72/2018.(III.29.) Kt. határozat:
A Képviselő-testület hozzájárul a Tóth László 1/2 hányadú
és Török Gáborné 1/2 hányadú tulajdonát képező Veres-
egyház belterület, 269/1 hrsz.-ú, kivett lakóház, udvar, gaz-
da sági épület megnevezésű, 1365 m2 alapterületű ingatlan
megvásárlásához, 22 000 000 Ft vételáron. Az ingatlan vé -
telárának kifizetése a 2018. évi költségvetés tartalékkerete
terhére történik meg.

73/2018.(III.29.) Kt. határozat:
A Képviselő-testület hozzájárul ahhoz, hogy az MNV Zrt.
által kiírt elektronikus árverési eljáráson a legmagasabb licit
összeggel, 26 200 000 Ft vételáron megvásárolt Veresegy-
ház belterület, 486 hrsz.-ú, kivett lakóház, udvar megne ve -
zé sű, 541 m2 alapterületű ingatlan adásvételi szerződését a
Magyar Állammal megköthessük. Az ingatlanvásárlás vé tel -
árának a kifizetése a 2018. évi költségvetés tartalékkerete
terhére történik meg.

74/2018.(III.29.) Kt. határozat:
A Képviselő-testület hozzájárul „településfejlesztési céllal (a
település közigazgatási határára véderdő-telepítés lehetősé -
gé nek biztosítása érdekében)” – a Veresegyház külterület,
014/54 hrsz.-ú, szántó művelési ágú ingatlan 1/1 tulajdoni
há nyadának megvásárlásához Bellák Györgynétől 300
Ft/m2, 310 800 Ft vételáron. A vételár kifizetése a 2018. évi
költ ségvetés földvásárlásokra elkülönített kerete terhére
történik meg.

75/2018.(III.29.) Kt. határozat:
A Képviselő-testület hozzájárul „településfejlesztési céllal
(közösségi célú parkoló-terület és zöldterület biztosítása
érdekében)” – a Veresegyház külterület, 0103/15 hrsz.-ú,
szán tó művelési ágú ingatlan 1/1 tulajdoni hányadának
meg vásárlásához Jávor Pétertől 3000 Ft/m2, 1 923 000 Ft
vételáron. A vételár kifizetése a 2018. évi költségvetés föld-
vásárlásokra elkülönített kerete terhére történik meg.

76/2018.(III.29.) Kt. határozat:
A Képviselő-testület a 2018. április 8-án tartandó, or szág -
gyű lési képviselőválasztáshoz kapcsolódó 853 620 Ft költ-
ségtöbbletet biztosítja a 2018. évi működési tartalékkeret
terhére.

77/2018.(IV.3.) Kt. határozat:
TÁMOGATÁS A NÉPI ÉPÍTÉSZETI ÖRÖKSÉG MEG ŐR ZÉ -
SÉ RE – pályázat beadása a Múzeum – Tájház udvarán álló

kerekes kút helyreállítására – Veresegyház Város Önkor-
mányzat Képviselő-testülete hozzájárul a pályázat beadá -
sához, és a szükséges önerőt biztosítja az alábbiak szerint:
1. A projekt megnevezése: TÁMOGATÁS A NÉPI ÉPÍTÉ SZE -

TI ÖRÖKSÉG MEGŐRZÉSÉRE – pályázat beadása a Mú -
zeum - Tájház udvarán álló kerekes kút helyreállítására                        

2. A pályázat megvalósítási helyszíne: Veresegyház, a Mú -
zeum – Tájház udvara – Szentlélek tér 5.

3. A beruházás megvalósítási helyszínének helyrajzi szá -
ma: Veresegyház belterület 43.

4. A pályázati konstrukció: Népi építészeti örökség meg őr zése
5. A tervezett beruházás teljes beruházási költsége: bruttó

1 145 000 Ft
6. A tervezett beruházásnak a támogatás szempontjából

elismerhető bekerülési költsége: bruttó 1 145 000 Ft
7. Az önkormányzati saját erő számszerű összege és for-

rása: az önerő bruttó 572 500 Ft.
8. Az elnyerhető támogatási összeg: bruttó 572 500 Ft
9. A Képviselő-testület az 572 500 Ft. önrészt a 2018. évi

költségvetés tartalékkerete terhére biztosítja.

78/2018.(IV.17.) Kt. határozat:
A Képviselő-testület elfogadja a Településrendezési esz kö -
zök módosításait.

79/2018.(IV.17.) Kt. határozat:
A Képviselő-testület, az érvényes Településszerkezeti és Sza -
bá lyozási Tervben foglaltakkal összhangban, „kivett út”
megnevezéssel belterületbe vonja az alábbi helyrajzi számú
ingatlanokat: Veresegyház külterület 0119/23 és 0119/30.

80/2018.(IV.17.) Kt. határozat:
1. A Képviselő-testület hozzájárul a Veresegyház belterület,

1570 hrsz-ú, jelenleg még kivett lakóház, udvar és gaz-
dasági épület megnevezésű, 1552 m2 alapterületű ingat-
lan értékesítéséhez bruttó 26 362 400 Ft vételáron a
Veresegyházi Református Egyházközség részére. 
A teljes vételár megfizetése a Magyar Állam elővásárlási
jogról szóló lemondó nyilatkozatának megérkezését,
vagy a nyilatkozattételre rendelkezésre álló idő (35 nap)
leteltét követően, a végleges adásvételi szerződés hatály-
balépésének napján, egy összegben történik meg.

2. A Képviselő-testület hozzájárul a Veresegyház belte rü-
let, 1574 hrsz-ú, kivett beépítetlen terület megnevezésű,
615 m2 alapterületű ingatlan értékesítéséhez bruttó
36 057 100 Ft vételáron a Veresegyházi Református Egy-
házközség részére. 
A teljes vételár megfizetése a Magyar Állam elővásárlási
jogról szóló lemondó nyilatkozatának megérkezését,
vagy a nyilatkozattételre rendelkezésre álló idő (35 nap)
leteltét követően, a végleges adásvételi szerződés hatály-
balépésének napján, egy összegben történik meg

81/2018.(IV.17.) Kt. határozat:
A Képviselő-testület 1 000 000 Ft vissza nem térítendő tá-
mo  gatást nyújt az Élhető Vidékért és Összefogás a Gyerme -
kekért Közhasznú Egyesület számára, a 2018. évi Gyer mek -
napi rendezvény megvalósításához a jóváhagyott költ-
ségvetés terhére.

82/2018.(IV.17.) Kt. határozat:
1. A Képviselő-testület a Veresegyházi Cantemus Kórusala pít -

vány részére a Strasbourgi ünnepségsorozaton való részvé-
tel költségeire 650 000 Ft utólagos támogatást biztosít.

2. A támogatás kifizetése a jóváhagyott költségvetés terhére
történik.

83/2018.(IV.17.) Kt. határozat:
1. A Képviselő-testület hozzájárul az Önkormányzat ki zá -

rólagos tulajdonát képező Veresegyház 8520/B/5 hrsz-
ú, 32,96 m2-es alapterületű, 41/1477 eszmei hányadú tár -
 sasházi lakásingatlan értékesítéséhez (295 000 Ft/m2 ár
figyelembevételével) összesen 9 723 200 Ft vételáron
Nagy Gáborné Vevő részére. Vevő az ingatlan birtokába
a teljes vételár megfizetésével egy időben lép, Vevő lakás-
bérleti szerződése eddig az időpontig érvényben marad.

2. A Képviselő-testület elfogadja, hogy Vevő az elő szer ző dés
megkötésekor 1 000 000 Ft első vételárrészletet fizes sen
meg, melyet Felek foglalónak tekintenek. A Magyar Állam
képviseletében eljáró MNV Zrt. nyilatkozatának meg -
érkezését vagy a nyilatkozattételre rendelkezésére álló 35
nap elteltét követően Vevő 5 munkanapon belül kö teles
kifizetni a fennmaradó vételárhátralékát (8 723 200 Ft-ot).

VERESEGYHÁZ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK HATÁROZATAI
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Önkormányzat
84/2018.(IV.17.) Kt. határozat:
1. A Képviselő-testület a 2016-2017. évre visszamenőlegesen

havi bruttó 63 500 Ft működési támogatásban részesíti
azt a háziorvost, aki minimum évi 11 alkalommal önként
részt vett a Misszió Egészségügyi Központ által szer ve -
zett orvosi ügyelet biztosításában.

2. A 2016-2017. évre vonatkozó támogatási összeg – össze-
sen 8 383 000 Ft – kifizetése az Önkormányzat 2018. évi
költségvetésének tartalékkerete terhére történik.

85/2018.(IV.17.) Kt. határozat:
1. A Képviselő-testület a 2018. január 1–december 31. kö -

zöt ti időszakban havi bruttó 63 500 Ft működési támo-
gatásban részesíti azt a háziorvost, aki önként vállalja,
hogy minimum évi 11 alkalommal részt vesz a Misszió
Egészségügyi Központ által szervezett orvosi ügyelet biz-
tosításában.

2. A támogatás kifizetése az Önkormányzat 2018. évi költ-
ségvetésének tartalékkerete terhére történik.

3. A támogatási szerződés felülvizsgálatára 2018. novem-
ber hónapban kerül sor.

4. Az ügyeletben feladatot ellátó háziorvosok a támogatási
összeggel – a Misszió által készített ügyeleti kimutatás
alapján – 2019. január hónap folyamán számolnak el.

86/2018.(IV.17.) Kt. határozat:
A Képviselő-testület 400 000 Ft összegű támogatást nyújt
a Rockin’ Board TSE részére. 

Telnek a dolgos hétköznapok, tesszük a dol-
gunkat, intézzük az elénk tornyosuló feladato -
kat. Napok, hetek, hónapok múlnak, a gye re  -
kek növekednek, munkánkban mind jobbakká
válunk, gyarapodunk földi javakban. Az idő elő -
rehaladását megállítani nem lehet, – ha akarjuk,
ha nem, ha szeretjük, ha nem – folya ma to san a
jövő felé sodródunk.
Nincs ez másként a Veresegyházi Városi Tv
mun  katársaival sem. Napi feladatunk városunk
életének megörökítése, évente megannyi ün-
 nepi eseményt, szép rendezvényt, sport- és kul-
turális megmozdulást veszünk filmre, ad juk
köz re Nézőink számára, majd helyezzük filmes
archívumunkba. Ha valaha egyszer, egy kíván -
csi lélek visszalapoz a 2010-es évekre, elé tárul
majd a sok megőrzött emelkedett pilla nat, gon-
dosan megkoreografált, pontosan össz e állított
ünnepség.
Azok, akik a felvételeinken szép ruhában, meg -
határozott helyen szerepelnek, az év legna -
gyobb részében egészen mással töltik idejüket.
Dolgoznak, tanulnak, családjuk körében van-
nak, napi rutin feladatokat végeznek, hét végén
kirándulnak, barátaikkal jól érzik magunkat.
Ezen gondolatok bátorították fel 2017 tavaszán
stábunkat, hogy meghirdessünk egy igazán kü -

lönleges napot, amikor a város lakossága, Önök
válnak filmkészítővé. Célunk, hogy meg annyi
szemen – objektíven – keresztül egy új vi lág tá -
ruljon elénk. Így született meg az első EGY NAP
VERESEN kisfilm. A hétköznapi élet tud szép és
érdekes lenni! Örökítsük meg idén is! Tavaly
nagyszámú filmfelvétel jutott el hozzánk, így
öröm volt összeállítani belőle a közel 24 perc-
 nyi filmklippet. Az a nap május 25. volt.
Most ismét megkezdtük a felkészülést, ebben
az évben újra lesz EGY NAP VERESEN, ismét
május 25-én. Célunk, kérésünk, tervünk vál-
tozatlan: legyen ez a május végi péntek örökre
beírva Veresegyház képes történelmébe, ami -
kor úgy láthatjuk magunkat, ahogy más na po -
kon nem. Kérjük, hogy ezen a napon mutas -
 suk meg mi történik velünk – reggeltől estig!
Készítsenek rövid videó felvételeket aznap bár-
milyen történésről, szituációról, átlagos vagy
különleges pillanatról! Emlékeztetőül keres -
senek rá az EGY NAP VERESEN filmre a vi lág -
hálón! Látható lesz, hogy a legszokvá nyo sabb
pillanat megörökítése is fontos része en nek a
filmnek.
Technikai kritérium gyakorlatilag nincs, mobil-
telefontól fényképezőn át bármilyen kamera
megfelelő lehet. Elsősorban rövid, 8-10 mp-es
snitteket várunk. Ma már számos módon el tud -
ják juttatni hozzánk a felvételeket, a VVTV elér -
hetőségein keresztül szívesen segítünk. A tava -
lyi évhez hasonlóan a nyári Városünnepen
vetítjük le az összeállított filmet.

F E L H Í V Á S

„Virágos,
tiszta porta

2018”
MOZGALOMBAN VALÓ

RÉSZVÉTELRE

Veresegyház Város Önkormányzatának
Képviselő-testülete

ebben az évben is meghirdette
a „Virágos, tiszta porta” mozgalmat.
Annak érdekében, hogy városunk

még szebb, még virágosabb,
még rende zet tebb legyen,

az idén is elindul
a „Virágos, tiszta porta” program,

melynek részese valamennyi
veresegyházi ingatlan,

amelynek lakója, tulajdonosa
számára fontos a lakókörnyezete

példamutató kialakítása,
a tiszta, rendezett, virágos városkép

létrehozása.
Önkormányzati képviselőkből, a város
főkertészéből és a Virágos, tiszta porta

mozgalomért felelős osztály
dolgozóiból kialakított bizottság járja
be a várost, és egységes elvek alapján

választja ki
az elismerésre érdemes portákat.

Azok az ingatlantulajdonosok,
akik 2018. évben először kapnak

elismerést, az előző évekhez hasonlóan
házfalra erősíthető kisplasztikát

és emléklapot kapnak.
Azok a lakosok, akik az elmúlt években

kaptak díjat és 2018-ban is szép
a portájuk, ebben az évben is

emléklapot vehetnek át a záróünnepségen
munkájuk elismeréséül.

A mozgalomban való részvételhez
nem kell bejelentkezni.

Az értékelő bizottság
május–július közötti időszakban

a város bejárása alkalmával „deríti fel”
az elismerésre érdemes portákat,

ingatlanokat.

A mozgalom lezárására
és az elismerések átadására 

a SZÜRETI MULATSÁGHOZ
kapcsolódóan kerül sor.

EGY NAP VERESEN – 2018-BAN ISMÉT

2018. MÁJUS 25. – EGY NAP VERESEN!
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Tízéves a Veresi Krónika

Tisztelt Veresegyháziak, Kedves Olvasók!

Örömmel köszöntöm a 10 éves Veresi Krónikát. 
Elismeréssel köszönöm meg a szerkesztőség munkáját, a la -

kosság naprakész tájékoztatását. Ez a lap egy évtizede jeleníti
meg Veresegyház sokszínű életét, a beruházásoktól, az ünne pe -
ken, a hit-, a kulturális-, civil- és a sportéleten át, egészen a város
barátias és számomra oly kedves hangulatáig.  Tíz év már nagy
idő egy lap életében is. Veresegyház arculata, intézményhálózata,
városiasodása sokat fejlődött az elmúlt évtizedben. A Veresi Kró -
nika minőségében és stílusában alkalmazkodott ehhez, együtt
fejlődött a várossal. Ma már ez az újság a város közéletének szer -
ves része.

Fontos, hogy eközben kiegyensúlyozottan folyt a munka, nem
köteleződött el politikai széljárásoknak és nem vált parttalan
véleményütközések terepévé sem. Ma is a lakosságot valóban
érdeklő, helyi eseményekről tényszerűen tájékoztató lokálpatrióta
havilap. Az elmúlt évtizedben három főszerkesztő – Anka Péter,
Windhager Károly és a jelenlegi, Kovács Péter – őrködött ezen a
szellemiségen, munkájukat ezúton is megköszönöm.

Az újság előállítása pénzbe kerül, de megnyugtató, hogy 7500
példány már elegendő a város minden háztartásának tájékoz-

tatására. Így a lakosok
akkor is részesei lehet-
nek közösségi éle tünk -
nek, ha esetleg egy-egy
rendezvényünkre, ün-
nepünkre nem tudnak
eljönni. Anyagi szem-
pontból nagyon kö szö -
nöm a hirde tőink üzleti
bizalmát, ami nagymérték-
ben segíti az újság minő ségi
megjelenését. De leginkább a
Ked ves Olvasóknak köszönöm, hogy
megtisztelik lapunkat érdek lődésükkel. 

Kívánom, hogy Veresegyház legfontosabb újságja továbbra is
törekedjen a jó minőségre. Keresse, nyomozza, vegye észre a város
életének legapróbb rezdüléseit, kutassa fel és mutassa be érté ke -
in ket, szépségeinket, művészeinket, tehetségeinket, sportolóin -
kat és szórakoztatva tájékoztassa Olvasóit. 

Kívánom, hogy a Veresi Krónika legyen még hosszú ideig a
város hű krónikása, jelennek és jövendőnek egyaránt!

SZERETETTEL PÁSZTOR BÉLA POLGÁRMESTER

KÖSZÖNTŐ

Fotó: Lethenyei

KOVÁCS PÉTER

főszerkesztő
KISNÉ TAKÁCS ILDIKÓsajtóreferens

VERÉB JÓZSEF

kultúra rovatvezető
BARANYÓ CSABAsport rovatvezető SZÉNÁS ZSOLTNÉ

tördelőszerkesztő

DR. MOHAI IMRE

újságíró, korrektor

RUZSOVICS DORINAfotós
RIMAI S. ÉVAújságíró

FÁRI FANNI

fotós, újságíró

VIGH MERCÉDESZ

újságíró
GYŐRI RITA

újságíró
VERÉB ÁRNIKA

újságíró
ASIAMA EVELYNújságíró

HAJDU SZILVIA

hirdetésszervező

A VERESI KRÓNIKA SZERKESZTŐSÉGE
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Tízéves a Veresi Krónika

Mi tudható Kovács Péterről? Mióta lapunk
főszerkesztője?
Újságíróként országos nyomtatott lapokban és
az internetes sajtóban is dolgoztam, továbbá
telekommunikációs cégeknél ügyfélszolgálati
vezetői posztokat is betöltöttem. Történelem
szakos tanári diplomám és felsőfokú újságírói
végzettségem van. A város esti gimnáziumában
is tanítok. Hobbim az olvasás, a történelem és a
foci. De mindennél fontosabb a család, a fele sé -
gem és a három kislányom. A főszerkesztői fel -
kérést 2014 augusztusában kaptam meg az ön  -
kormányzattól, emellett a város honlapját és
Facebook oldalát is én szerkesztem, kommuni -
kációs vállalkozóként. Mindezen megbízásokat
nagyon nagy megtiszteltetésnek és felelősség -
nek tekintem, csak köszönettel tartozom a le he -
tőségért.
„Eljött az ideje, hogy városunk újságja több
legyen, mint egy, az eseményeket a jövőnek
dokumentáló, archiválandó anyag” – írta az
el ső ön által szerkesztett lapszámban, amelyet
azóta 50 követett. Sikerült ezt a kitűzött célt
megvalósítania? 
Polgármester úr megfogalmazása szerint ket tős
cél volt az induláskor előttünk: a vá ros lakók
friss tájékoztatása és a város életének do kumen-
tálása a jövőnek. Havilapunk a város közé leti,
önkormányzati, kulturális és sport ese mé  nyeit
foglalja össze. Ezért egy önkormányzati lap
szerkesztése az egyik leg ne hezebb újságírói
műfaj. Legyen a városháza legfontosabb hírcsa -
tornája, miközben elvárja az olvasó, hogy érde -
kes is legyen.
Mit tart a legnagyobb sikernek, eredménynek?
A város életében ma sokkal fontosabb szerepet
tölt be az újság, mint korábban. Ma már nem
csak a közélet dokumentálója, hanem része is,
ahogy az egy polgárvároshoz illik. Egyértelmű
siker az is, hogy 2018-tól a lap példányszáma az
önkormányzat anyagi támogatásával 6000-ről
7500-ra emelkedett, így a város valamennyi lak -
cí mére eljuthat. Ezzel a város elismerte azt a
hozzá adott értéket, amelyet a lap nyújt a lakos -
ság tájékoztatásával. A korábbi egyszemélyes
készítésű lapból közel 10 fős szerkesztőségi csa -

patot sikerült kovácsolni. Az olvasókkal aktív
kapcsolatban állunk, folyamatosan megkeresik
a szerkesztőséget írásaikkal, ötleteikkel. 
Önnek, mint lokálpatriótának mit jelent a
lap? Mi a küldetése? 
A legfontosabb az önkormányzat üzeneteinek
eljuttatása a lakossághoz. Ugyanakkor törté nel -
mi időket élünk, ez a város első aranykora, a -
hogy Varga Kálmán múzeumigazgatónk mond   -
ta, hiszen most születik az a városkép, városias
lét, amelynek kialakításáról, fejlő dé sé ről látle le -
tet kell adnunk a jelen és a jövő olvasójának.
Ezért a kötelespéldányokat természetesen min-
den hónapban elküldjük az Országos Széc hé -
nyi Könyvtárnak.
Milyen értékeket őrzött meg a lap múltjából,
és milyen új tartalommal bővült a kiadvány?
A korábbi értékekből megtartottuk a jó kapcso-
latot a városi intézményekkel. Megnövelt tarta -
lom mal, a korábbi 16-20 oldal helyett minimum
32 oldalassá vált a lap. A kultúra és a sport na -
gyobb teret kapott. Bemutatunk fiatal tehetsé -
ge ket, művészeket, érdekes arcokat.
Milyen szempontok alapján választja ki a
szerkesztőség tagjait? Milyen követelményeket
támaszt velük szemben? 
Egy újság szerkesztősége olyan, mint egy hajó a
tengeren. Egy irányba kell haladnia a cél felé.
Így alap a jó csapatmunka, ami záloga a jó szak -
mai színvonalú együttműködésnek. Némelyik
munkatársamat én kerestem meg, de voltak,
akik önként jelentkeztek a laphoz. Kell a jó szak -
mai minőség és a lelkesedés, Veresegyház sze -
re tete. Ugyanakkor a sok munka idején sem fe -
led jük a hangulatot, a humort, nincs mit szé pí -
teni: imádjuk készíteni a Krónikát.
Hogyan alakul ki a tartalomterv? Mennyire
élvez önállóságot a főszerkesztő és a rovat ve -
zetők? Hány lépéssel kell előre gondolkodni
egy adott szám megjelenése előtt? 
Személyes felelősségem, hogy mi kerül bele az
újságba, teljes az önállóságom ebben, de enyém
a felelősség is. A közéleti, önkormányzati hírek
prioritása mellett a kulturális és sportcikkeknek
egyensúlyban kell lenniük, ahogy fontos a hir  -
de tési arányszám tartása is. A tartalmat olda lan -
ként megtervezem hó elején, majd a rovat  ve -
zetők kel, az önkormányzat sajtóreferensével
megvitatjuk, végül a feladatokat megosztjuk a
szerkesztőség tagjai között. Lapzárta a hónap
25. napján van. Két rovatvezetőnk van: a kul-
turálisé Veréb József, a sporté Baranyó Csaba,

az önkormányzati és a közéleti rovatot magam
vezetem. Fontos, hogy szerkesztőségi tagjaink
mind veresegyháziak, ez sok szempontból elő -
nyös. Két hónapra előre nagyrészt látom a lapot,
de a nyomdába kerülés előtt még akár fél órával
is előfordulhat változás, ha szükséges. 
A lap külső megjelenésében is igényes. Miért
tartotta fontosnak, hogy a lap küllemében is
megújuljon?
Az újság, különösen a címlap jó minőségű, fé -
nyes műnyomó papírból, a többi oldal pedig eh -
hez a papírminőséghez illeszkedőből készül
Mogyoródon. A papírköltség a legnagyobb kia -
dása az újságnak, de ez is emeli a nívóját, ha úgy
tetszik, így méltó Veresegyházhoz. A képek a jó
minőségű papíron a korábbinál nagyobb hang -
súlyt kaphattak. A címlapot az önkormányzat
sajtóreferensével, Kisné Takács Ildikóval vá laszt -
juk ki, aki pótolhatatlan segítsége a lapnak. A
cím lapon általában a város életének aktuálisan
legfontosabb eseménye van.
Változott a lap célcsoportja az idők folya -
mán?
Van két olyan célcsoport, amelyet csak az újsá-
gon keresztül tud elérni a város: az egyik az
idő sebb korosztály, a másik pedig az ingázók
és te lek tulajdonosok, akik csak időszakosan
tartóz kod nak a városban. Ők a lapból kapnak
képet a város életéről. Viszont a városunk lakói-
nak egy negyede 18 év alatti, azért feléjük még
hangsúlyo zottabban nyitni kell a jövőben.
A fia tal tehetségeket bemutatjuk, de számukra
más érdekes tartalmakat is szeretnénk közölni
az újságban. Várjuk sorainkba majd helyi gim-
na zistáinkat is.
Az újság technikai oldalról hogyan készül? 
Nagyjából két hét, amíg az újság az anyagok
meg érkezése után elkészül. A nyomdai munka
előtt van a tördelés és a korrektúra. Többen ol -
vas suk át a szövegeket Ildikóval, Mohai Imrével,
a szer zőkkel, rovatvezetőkkel, majd a tördelés
után és nyomtatás előtt újra hibajavítás követ -
kezik. A sajtó ördöge ennek ellenére nálunk
sem alszik. A nyomdai munka három, a postai
ter jesztés öt napot vesz igénybe. Az önkor-
mány    zat a Postán keresztül juttatja el minden
veresi háztartásba, ezen felül 200-200 példány
az önkormányzathoz és az Innovációs Központ -
ba kerül.  Aki mégsem jut hozzá a lapunkhoz
az olvashatja a veresegyhaz.hu-n elektroniku-
san, ahol az elmúlt 10 évfolyam összes példánya
megtalálható. 

Interjú KOVÁCS PÉTER főszerkesztővel

Hogyan készül a Veresi Krónika?
Tudja-e Ön, Kedves Olvasó, hogy a 10. születésnapját ünneplő Veresi Krónikát kik és hogyan
készítik annak érdekében, hogy Versegyház lakói időben tájékozódhassanak a helyi hírekről?
A választ első kézből Kovács Péter főszerkesztő adja meg.

Fotó: Veréb
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Tízéves a Veresi Krónika

Tud olyan konkrét esetet mondani, amikor a
lap segített egy probléma megoldásában? 
Az Ivacs vasútállomásnál létesült egy mozgás -
sérült rámpa, amelynek előzménye, hogy riport
készült egy mozgássérült hölggyel. Az igény így
eljutott az önkormányzathoz. A megvalósítás -
hoz magányszemély adományára is szükség
volt, de mára már el is készült. 
Úgy tudom, hogy a lap PR eszköz is, példá -
nyai    ból a testvérvárosoknak is küldünk, ven -
dé geink is kapnak belőle. 
Az önkormányzat vendégeinek ajándékcso-
magjaiban mindig megtalálható a Veresi Króni -
ka. A várost reprezentáló ajándéktárgy, póló és
kitűző mellett a lap is jó hírét viszi a városnak.
Testvérvárosainknak is rendszeresen küldünk
az újságból.
Miben különbözik a Veresi Krónika más hazai
helyi lapoktól? 
Folyamatosan figyelem a magyarországi önkor-
mányzati sajtó lapjait. Azt hiszem, küllemben
mindenképpen a jobbak közé tartozunk, tar-

talomban pedig túlmutatunk a kizárólag önkor -
mányzati tartalmakat közlő helyi lapokon. A la -
kos ság részére előny, hogy ingyenes. Az önkor -
mányzatnak ugyan költség, de mégis hatékony
kommunikációs eszköz. Az olvasó nem tekinti
kidobandó szórólapnak, így az információ célba
ér. A hirdetésekkel pedig a költségeket tudjuk
csökkenteni, azonban vigyázunk, hogy ne vál -
junk hirdetési újsággá. Más helyi lapoknál ritka -
ság a komplett szerkesztőségi csapatmunka.
Nálunk több korosztály, stílus, ízlés megtalálha -
tó a szerkesztőségben, amitől változatos a la-
punk. Nem csak a hivatalból, belülről nézzük a
vá rost, hanem az olvasók, a városlakók szem -
szö  géből is, hiszen mi is itt élünk, vásárolunk
stb.
Világunkban a vizualitás és az e-média túl-
súlyba került. Nem fenyegeti ez a nyomtatott
sajtó létét? 
A nyomtatott újsághoz nem kell technikai esz -
köz, itt önmaga az olvasó a dekódoló. Továbbá
van olyan korosztály, aki csak nyomatott sajtót

olvas, őket is ki kell szolgálnunk, ők is fontosak
nekünk. A nyomtatott sajtó időtálló, csak a
funk  ciója változik. Amikor a Facebook tartal-
mak már nem lesznek sehol, az újság még fellel -
hető lesz a könyvtárakban.
Milyen jövőbeni tervei vannak?
Szeretnénk a fiataloknak is vonzóvá tenni a
lapot. Kicsit a magazin jelleg irányba is elmoz -
díta nám az újságot, de ehhez oldalszám bő -
vítés szükséges, amit a hirdetések finan szí-
rozhatnának. Sze retném, ha a működésünk
feltételei hosszú tá von is legalább a jelenlegi
szinten maradhatnának. Jövőre önkormány -
zati válasz tás lesz, re mé lem, hogy a jövendő
városvezetés is elismeri majd a Veresi Krónika
értékeit és folytatjuk a munkánkat. Addig is
várjuk a veresikronika@veresegyhaz.hu e-mail
címre, tele fon számunkra, vagy a Facebook-ra
az olvasók észrevételeit, javaslatait, mindenki
véleménye fontos nekünk, hiszen a lap is min-
den veresegyházié. 

RIMAI S. ÉVA

Veresegyháznak a rendszerváltozásig lénye gé -
ben nem volt saját, nem alkalmi jellegű új ság -
ja. A veresegyházi hírekről a XX. század első
felé ben a környező települések újságjaiban
(Váci Hírlap, Gödöllő és Vidéke) jelentek meg
néha be számolók. Gyakran hozott írásokat
tele pü lé sünk ről az 1901 és 1938 között meg je -
lenő rákos szent mihályi Rákos Vidéke is, ami
annak volt köszönhető, hogy a szentmihályi
főjegyző ve re si kötődésű volt. Később a Pest
Megyei Hírlap ból értesülhettünk a település
eseményeiről.

1968-71 között a Fabriczius József Általános
Iskolában Diákszó címmel iskolaújság jelent
meg (vezetői: Nagy István és Novák Lászlóné),
majd 1979-ben és 1980-ban a veresegyházi Ifjú -
sági Találkozók idejére, Találkozó névvel „na -
pi lap” jelent meg, Horváth Lajos szer  kesz-
 tésében.

1989. augusztus 18-án indult a Veresi Hír-
mon  dó, Veresegyház Nagyközségi Tanács VB
hivatalos lapja, Sándor Teréz szerkesztésében.
Az újság 2006-ig jelent meg, tartalmát tekintve
igyekezett Veresegyház közéletét és kulturális
eseményeit is taglalni, kiváló színvonalon. Az
első, valóban veresegyházinak tekinthető rend-
szeres lapnak az utolsó időszakban Sándor Gá -
bor volt a szerkesztője.

1989 októberétől a helyi MDF kiadásában in-
dult a Demokrata Újság, amelyet 1998-as meg -
szű néséig Horváth Lajos és Krenedits Sándor
vezetett. 1998-tól 2006-ig a veresegyházi MIÉP
lapja, az Igazság és Élet vitte tovább a lap szelle -
misé gét Gerhát Imre szerkesztésében.

További alkalomszerűen megjelenő lapok is
napvilágot láttak ezekben az években. A Veresi
Háttér-Kép újságot Szabó Edina alapította
2000-ben, majd Rekvényi László, később a Ta -
vi rózsa Egyesület jelentette meg. 2003-tól a Ve -
res egyház Jobb Jövő jéért Egyesület adott ki
újságot, Ren dü let le nül címmel, dr. Sebesztha
László ve ze té sével, az újság nevét 2006-ban
Jobb jövőre változtatta. A Veresegyházi Nem -
zeti Társaskör 2002-től 2009-ig Harang néven
év köny vet jelentetett meg. Az alkalomszerűen
meg jelenő lapok a 2010-es évekre gyakorlatilag
eltűntek.

A Veresi Hírmondó 2006-os megszűnése
után, 2007-ben Gallyas Igor szerkesztésében je-
lent meg a Veresi Közügy, mint városi lap, majd
2008 májusában indult a Veresi Krónika, az ön -
kormányzat hivatalos lapja, melynek első fő -
szer kesztője Anka Péter volt, aki 2009 novem -
beréig látta el ezt a feladatot.

2009 novembere és 2014 augusztusa között
Windhager Károly szerkesztette lapunkat.
A Wind  hager Kft. Decens Kiadója ezen időszak
alatt több környékbeli településen is készített
önkormányzati újságot. Ettől az időszaktól lett
végleg díjmentes a Krónika a lakosság számára,
amelynek a háztartásokhoz történő eljuttatá sá -
ról az önkormányzat gondoskodik.

2006-ban a helyi sajtó átlépte a település hatá -
rait is, megjelent a Kistérség, a Veresegyházi
Több célú Kistérségi Társulás lapja, alapító fő -
szer kesztője Kacsur Annamária.

A rendszerváltozás óta folyamatosan jelentek
meg hirdetési újságok, majd az iparosítással

együtt vállalati újságok is, ezekből most csak
azokról szólunk, amelyen közéleti híreket is
rend   szeresen közöltek. Legrégebbi (1994 óta) a
Veresi Piactér, amelynek induláskori főszer -
kesz tője és alapítója Bor gulya Rita volt, napja -
inkban a Han ka Média Kft. gondozza. A Jó tud -
ni! hirdetési újság szintén publikált közéleti in-
formációkat is.

A nyomtatott sajtón kívül az elektronikus
média területén is voltak jelentős változások.
A kábeltévé-hálózat kiépítésével többször is
voltak kezdeményezések helyi adásra, ezek
azonban meghiúsultak, 2006-tól a Tavirózsa
Egyesület közösségi helyi rádióadást kezdett
sugározni Rekvényi László vezetésével, amely
napjaink ban már nem működik. A városi tele -
víziózás jelenleg az önkormányzati támogatású
VVTV kere té ben jól megoldott, főszerkesztője
Jónás Sza bolcs. 

Az internet elterjedésével rohamosan sza-
porodtak a híreket is közlő önálló web-, majd
Facebook oldalak, így létrejött előbb a város
hivatalos weboldala (www.veresegyhaz.hu),
majd a hivatalos Facebook oldala is meg kezd -
te mű kö dését (www.facebook.com/veres-
egyhaz. varos. hivatalos.oldala/).

2014-től a Veresi Krónika új főszerkesztővel,
Kovács Péterrel mind oldalszámát, mind pél -
dányszámát tekintve jelentősen bővült. A lap 10.
évfordulójához érve, 7500 példányban és 32-40
oldalas terjedelemben megjelenve, Veresegyház
vezető nyomtatott sajtóterméke.

KOVÁCS PÉTER

(Az írás Krenedits Sándor: Veresegyház sajtója
című, a Harang 2009-es számában megjelent
írásának felhasználásával készült.)

A veresegyházi sajtó rövid története
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Közélet

Fabriczius József Általános Iskola • SZÍNJÁTSZÓ TALÁLKOZÓ HATÁRON INNEN ÉS TÚL

Az Ipolyságról érkezett Pongrácz Lajos Alapiskola Csillagszóró Gyer-
mekszínjátszó Csoport színes kendőivel gyönyörködtető látványt te rem -
tett, és hatásosan jelenítette meg a szülő-gyerek kapcsolat érzelmi sok -
színűségét. Sokat nevettünk a felvidéki Szondy György Gimnázium
SzondySokk Színjátszó Csoport gimis életének bizalomról és más em-
beri viszonyokról kialakított szituációin. Elgondolkodtató volt a veres-
egyházi Tűztestvérek egyedi karaktereket felvonultató Facebook cso -
portja, vagy a Tűzmadarak Arcsijának félelem utáni vágya. A kicsi
Szikrák bájukkal, őszinte örömjátékukkal hódították meg a közönséget.
A Fiatal Forrás Szín társulat és a Veresegyházi Katolikus Gimnázium
(VERKA) ifjú előadói énekükkel, versmondásukkal szíven találták a hall-
ga tóságot. A Színskála Stúdió Cseh Tamás szövegeiből készített egy ve -
leget Álomködben címmel. Bebizonyosodott, hogy a 75 éve született

Cseh Tamás művészete nagy hatással van a fiatalokra
ma is, költészete, dalai Pásztor Ildikó segítségével fel -
emelő hangulatot teremtettek. Az előadások közti átál-
lások alatt a Színskála Stúdió által vezetett közös játé  -
kokban vehettek részt kicsik és nagyok, megtapasztalva
a felszabadult örömöt. Megtisztelő volt látni, hogy a két
város vezetősége milyen vidáman vett részt együtt ve -

lünk minden bolondos játékban. A fesztivál címe ihlette Veress Enéh
Erzsébet szobrászművész lélegzetelállító 3×4 méteres festményét, mely a
bemutatók hatását erősítette a színpad hátterében. A találkozó lehető sé -
 get adott az Ipolyságról, testvérvárosunkból érkező fiataloknak, hogy job  -
ban megismerjék városunk szépségeit, egymásra találjanak az anya or  -
szágban élőkkel, és valóban megéljék, hogy „egy célért dobog a szívünk”.                   

A két nap alatt arra is nyílt lehetőség, hogy a találkozóra az Ipolyságról
érkezett kiváló drámapedagógus kollégáimmal beszélgessünk a játékok
fontosságáról, a személyiségfejlődésben, a lélek gyógyításában, a helyes
erkölcsi értékrend kialakításában betöltött szerepükről. Ajándék volt ez a
szeretetteljes együtt töltött idő, melyet az előadásokon túl felejt he tet lenné
tettek a jól szervezett városi programok, a közös éneklések, az a fajta nyi -
tottság, amit csak igazi barátok között tapasztalhat meg az ember, azok -
kal, akikkel valóban egy nyelvet beszél. Köszönet érte Veresegyház Város
Önkormányzatának, Pásztor Béla polgármester úrnak, Kisné Ta kács Il di -
kónak, hogy megteremtették a lehetőséget, és minden résztve vő nek, hogy
je lenlétükkel gazdagították a találkozót. A programot támo gatta a Nem zet -
politikai Államtitkárság.                         ÁCSNÉ CSÁKI ILDIKÓ DRÁMAPEDAGÓGUS

(Fenti sorok írója szerényen hallgatott szerepéről. A Veresi Krónika
ezúton fejezi ki köszönetét Ácsné Csáki Ildikónak a színházi talál -
ko zó motorjának, szervező jé nek, a példaértékű megvalósítá sért. –
Kovács Péter főszerkesztő)

WEÖRES SÁNDOR ORSZÁGOS
GYERMEKSZÍNJÁTSZÓ TALÁLKOZÓ

2018. április 21-én, Tökölön rendezték meg a XXVII.
Weö res Sándor Országos Gyermekszínjátszó Találkozó
Pest megyei fordulóját. Nagyon jó hangulatú, színvonalas
produkciókat felvonultató, élményekben gazdag feszti  vál-
 hangulatot tapasztalhattunk meg. A versenyen a Fab riczius
József Általános Iskola Tűztest vérek „A csoport”, a Tűz -
madarak „A fiú, aki a Félelemre vágyott” című elő adásával
indult, mindkettő ezüst minősítést kapott. Vass Vilmos
szín játszósunk karakteres alakításáért különdíj ban része -
sült. A Tűz ma darak csoport produkciója továbbjutott a re-
gi onális fordulóra.

Immár tizenöt éve minden évben sor kerül a veresi
színjátszósok nagyszerű hangulatú bemutatójára.
Idén különösen széppé tette ezt a napot, hogy ipoly -
sági társainkkal együtt tapasztalhattuk meg a színját-
szás örömeit. A Fabriczius József Általános Iskola Mézesvölgyi épü  -
letének aulájában megrendezett találkozón április 13-án nyolc cso-
port – közel száz fiatal – mutatta meg magát a színpadon együtt és
külön. A találkozó címe valóban megállta a helyét, hiszen a színját-
szás olyan lehetőség, mely motiválja a különleges személyiségek
egyedi megnyilvánulásait, és ugyanakkor a közösség erejét is tükrözi.
A darabok „kendőzetlenül” szóltak életünk konfliktusairól, a fiúk és
lányok kapcsolatáról, felvillantak az internet világának önző és bántó
megnyilvánulásai, életünk nagy félelmei, elgondolkodhattunk a biza-
lom fogalmán. A színjátszósok a saját életükben felmerülő problé -
mákról szóltak saját korosztályukhoz a legnagyobb hitelességgel,
hiszen a darabok létrehozásakor önállóan alkothattak, saját gondo-
lataikat, üzeneteiket nyilváníthatták ki a színpadon.

Fotó: Veréb

Fotó: Veréb

Fotó: Veréb

Közös éneklés

Játék az átállások között

A találkozón résztvevő csoportok képviselői

„Együtt vagy egy”
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Közélet

MÚLTIDÉZŐ                                                SZABÓNÉ VANK ERZSÉBET GYŰJTEMÉNYÉBŐL

Május 1. Felvonulók a Fő úton 1978-ban.

MÚZEUMI
APRÓK
A CSALÁDFAKUTATÓK KLUBJA követ ke -
ző összejövetelére május 17-én (csütörtök)
17 órakor kerül sor a Múzeumban (Szent -
lélek tér 5.). A programban először Szabóné
Vank Erzsébet mutatja be a veresegyházi
családok történetéről végzett kutatásait,
majd kötetlen beszélgetéssel folytatjuk. Mi -
vel a klub nyitott és munkájába bármikor be
lehet kapcsolódni, azokat is szeretettel vár-
juk, akik előzetesen nem jelentkeztek.

•
Veresegyház Város Önkormányzatának Mű -
velődési, Ifjúsági-, Informatikai és Sport Bi-
zottsága május 15-én 14 órakor kezdődő
ülé sének egyik napirendi pontja lesz a Vá -
rosi Múzeum beszámolója az alapítás óta
eltelt közel egy esztendő mun kájáról. A rés-
zletes, adatokkal alátámasz tott beszámoló
szerint az intézmény meg erősödött és nép -
sze rűsége folyama to san növekszik.

•
Április 14-én a Múzeumban vendégeink
voltak a színjátszó találkozóra városunkba
jövő FELVIDÉKI DIÁKOK. Mivel előző nap
érkeztek, látogatást tettek a gödöllői királyi
kastélyban is, ahol dr. Varga Kálmán veze té -
sével tekintették meg a kiállításokat és a ba -
rokk színházat.

•
Városunk legszebb muzeális értékű tárgyai
közé tartozik egy 18. századi ereklyetartó,
amelyet a Múzeum restauráltatott. A kü lö -
nö sen érzékeny és finom munkát BA KO -
NYI ESZTER, az Iparművészeti Egyetem
restaurátor tanára végezte el, mégpedig ön -
zet len felajánlásként. Fáradozását ezúton is
kö szönjük!

VARGA KÁLMÁN

VÁROSI MÚZEUM

Szeretnék köszönetet mondani a Polgár -
mesteri Hivatalnak, a Kultúrház igazga tó -
jának, Zsuzsikának és dolgozóinak a
Népdalkör 45 éves köszöntésére rende zett
ünnepség szervezésért és a segítsé gért.
Köszönetet szeretnénk mondani Birinyi
Józsefnek, Maczkó Máriának és a vendég
csoportoknak, hogy elfogadták meghívá-
sunkat és egy színvonalas műsorral ked-
veskedtek. Köszönjük vezetőnknek, Ko -
vács Lászlónak a tanítást és a hozzánk
való türelmét.

TISZTELETTEL: CZENE LÁSZLÓNÉ

SIKER A SZÉP MAGYAR BESZÉD ORSZÁGOS VERSENYEN
Idén, mint minden esztendőben 1999 óta, Kisújszálláson rendezték meg április 6-8.
között a Dunától keletre fekvő megyék általános iskolai tanulóinak Szép magyar
beszéd versenyét. A megmérettetés két részből állt: először egy szabadon választott

esszé szövegét kellett felolvasni a szakavatott zsűri
előtt, majd kaptak egy esszét, amely nek áttanul-
má nyozására 15 perc állt a tanulók rendel kezé sé -
re. Ez utóbbi isme retlen volt a gyerekek számára.
Nem csak jól kellett olvasni, ami ennél a ver seny nél
alapkövetelmény, hanem át kellett látni a szö ve get,
meg is kellett érteni a jelentését, és mindezt ért -
hetően átadni a hallgatóságnak. Nem kis feladat! 
A közel 70 versenyző között Váradi Réka, isko -
lánk 8.b osztályos tanulója képviselte Gödöllőt és
környékét, így az iskolánkat is.  Szép helytállásá-
val kiemelt bronzérmet nyert. (Ezüstöt nem osz-
tanak.) Gratulálunk e nagyszerű teljesítményhez
és további sikereket kívánunk!

FELKÉSZÍTŐ TANÁR: DIÓSI ADÉL

Idén április 22-én, a Föld napján került sor a hagyományos nagy várostakarítási akció ra,
melynek keretében közel 20 helyszínen, több százan szedtek szemetet, ültettek fát, tisz tí-
tották meg környezetüket. Volt, ahol kevesebb, de sajnos volt, ahol több eldobált hulladék

került elszállításra, mint az el múlt év -
ben. Ilyen szempontból nem sok jóval
kecsegtet a 2018-as lomtala nítás el-
maradása. Mindez szóba is ke rült a
ba  ráti társaságok szorgos munkálko -
dása közben, az egyébként kivá ló
han gulatú rendezvényen, amely a ha -
gyományok szerint finom halászlé- és
gulyásevéssel fejeződött be a Hor gász-
 tanyán. Köszönet mindenkinek a szer -
vezésért és az önzetlen mun ká ért!

KOVÁCS PÉTER

Fotó: Fári Fanni

Föld napja
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Honnan jött a festés szeretete?
Már az óvodában szerettem rajzolni, bár le -
het, hogy ebben nincs semmi különös, mert
minden kislány szeret. Később imádtam szí -
nezni, egyik kifestőkönyvet fogyasz  tottam a
másik után, miközben me se lemezen az Óz, a
csodák csodáját hallgattam. Csodálatos szí nes
ceruza készletem volt, egészen különle ges
pasztellszínekkel, amilyet még ma is rit kán
látni. Az iskolában nagyon élveztem, mi kor a
rajz órán elszá radt faleveleket és csen d éle -
teket kellett rajzolni, de akkor még a fes tés sel
nem barát  koztam meg. Évek teltek el és a mű -
vészet iránti érdeklődésem és látásmó dom a
kiállítások látogatásával teljesedett ki. 
Az iskoláidban mást tanultál, hogyan lett
mégis a festés az életed része?
Elvégeztem a gimnáziumot, majd a KVIF-en
(mai nevén Gazdasági Főiskola) először ide -
gen vezető végzettséget, majd közgazdász
diplomát szereztem. Nyaranta idegen veze -
tőként dolgoztam Budapesten, melynek so -
rán újra közelebbi kapcsolatba kerültem a
művészeti irányzatokkal valamint az építé -
szettel. Később multinacionális cégeknél he -
lyezkedtem el. 2012-ben egyre jobban érez  -
tem valami megmagyarázhatatlan belső ké sz -
tetést, hogy festeni szeretnék. Ezen magam is
meglepődtem, egyrészt mert nem tudtam
mire vélni ezt az erős vágyat, másrészt mert
a festést nehéznek gondoltam, sokkal bonyo -
lultabbnak, mint egy grafit ceruzával rajzolni
és árnyalni valamit. Azon a nyáron szüleim-
mel Csehországba utaztunk, ahol egy Koh-i-
noor mintabolt lenyűgöző színes ce ru za

kínálatát nézegetve elmeséltem nekik, hogy
fontolgatom a festést. Nem is került többet
szóba a dolog, mígnem szeptember végén a
szülinapomon megleptek egy festőáll vány -
nyal, vászonnal, olajfesték- és ecsetkészlettel,
és egy festésről szóló könyvvel.
Innentől kezdve tehát már érezted, hogy
nincs mentséged, bele kell vágni. Hogyan
kezdted el?
Először a könyvet olvasgattam, utána az in-
ternetet hívtam segítségül, ahol – mint tudjuk
– mindenre választ kap az ember. Nálam sem
volt ez másként. Végignéztem számos videót,
hogyan kell eget, felhőket, fát, követ, tájképet
festeni és rájöttem, hogy az akrilfesték lesz az
én világom, mert vízzel hígítható és percek
alatt szárad. Már csak az volt a kérdés, hogy
mit fessek? Miután lépésről-lépésre lefestet-
tem egy erdőrészletet és egy tájképet Youtube
videó alapján, úgy gondoltam, hogy már
magam is megbirkózom a feladattal. Virágok -
kal kezdtem, majd tájképeket, csendéletet és
alakokat is festettem. Az elkészült alkotásokat
rendre megmutattam a családnak, barátaim-
nak és a kol légáimnak, akik – legnagyobb
megle pe té semre – el voltak ragadtatva és egy -
mással versenyeztek, hogy ki szerezze meg a
képet. A dicséret és az elismerés arra sarkallt,
hogy folytassam, és autodidakta módon ki -
kísérletezzem, hogy mit hogyan kell csinál ni.
Azóta is festek, általában hétvégén, mikor
tudom, hogy az egész napot rá tudom szánni.
Mit jelent számodra a festés?
Teljes kikapcsolódást. Hosszú órákon ke -
resz  tül ülök vagy állok a vászon előtt, 

étlen-szomjan, teljesen belemerülve az adott
ecset vo násba és csak arra eszmélek, hogy
közben bees te ledett. 
Hat éve festesz rendszeresen, eddig hány
képet készítettél?
2012. év vége óta már több mint 100 képet
festettem, melyek magántulajdonba kerültek.
Ezek között szerepelnek olyanok is, melyeket
megrendelésre készítettem. Különösen jóleső
érzés számomra, hogy a tulajdonosok kivé-
tel nélkül azt mondják: nemcsak az otthonuk
dísze, hanem szeretik csak úgy nézegetni a
festményt, mert harmóniát sugároz.
Mik a további tervek?
Időközben megismerkedtem Veress Enéh
szobrászművésszel, akinek elvittem megmu-
tatni néhány képemet. Elmondta, hogy min-
denképpen érdemes komolyabban fog lal - 
koz nom a festéssel és tanulással fejleszteni a
technikámon. Legnagyobb örömömre vállal -
ta, hogy továbbképzéseket tart számomra.
Szervezel-e kiállítást, hol nézhetnénk meg
a képeidet?
Igen, több kiállításom is tervben van. 2018 de-
cemberében a Központi Statisztikai Hivatal
Könyvtárában, 2019 január-februárjában a
gödöllői Levendula Art Galériában lesznek
láthatók a képeim. Várom még a visszaigazo-
lást a Szegedi Szent-Györgyi Albert Agó rá ból,
ahol idén ősszel nyílna meg a kiállítás, de
folyamatosan keresek még helyszíneket,
hogy mihamarabb láthatók legyenek. A web -
ol dalam címe pedig: www.karger-festme -
nyek.eoldal.hu                               VIGH MERCÉDESZ

ARCOK A VÁROSBÓL KARGER BARBARA amatőr festő

Önképzett tehetség
Barbara Veresegyházon lakik és egy helyi multinacionális cégnél a beszerzési osztá-
lyon dolgozik. Egy hűvös, téli napon talál koz tunk és ismertem meg a törékeny kis hölgy
másik, civil arcát: Barbi ugyanis ama tőr festő. Bár vonakodik attól, hogy fes tőnek titu -
lál ja magát, hiszen sosem tanult festeni, mások mégis azt mondják, hogy igazi tehetség
lakozik benne.

Fotó: Vígh Mercédesz

Közélet
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Ez történt még...

Fotó: Veréb József

Fotó: Veréb József

Fotó: Kisné Takács Ildikó

Fotó: Facebook: Veresegyházi Szentlélek-templom  oldal

Fotó: Facebook: Veresegyházi Szentlélek-templom  oldal

Pintér Béla adott jótékonysági koncertet
a Szentlélek-templomban az arlói misszió javára

Ballagás az Esti Gimnáziumban

Gimnazisták szerenád utáni vendéglátása a Városházán

Bödőcs Tibor humorista a Művelődési Házban

Balczó András olimpiai bajnok előadása 



152018. május

Tudomány

1518-ban egy eretnekbírósági kihallgatásra ren-
delték Luthert Augsburgba, ahol találkozott a
pápa küldöttjével, aki hatalmi szóval sze rette
volna Luthert meghátrálásra kényszeríteni.
Luther, érzékelve a fenyegetést, in kább elme -
ne kült. Mint egy vérbeli blogger, a talál ko zásról
azon melegében kommentárok kal ellátott fel -
jegyzést írt, amit rögtön ki is nyom tattak.
Ebben elméleti alapon támadta a pápa tekinté-
lyét, főségét a zsinattal szemben. Írt a pápának
is, és a tisztelet megadása mellett a legnagyobb
nyílt sággal lépett fel Róma vissza élései miatt. 

1519-ben nyilvános teológiai vitában pró -
bál ták megsemmisíteni az érveit. Eck János,
a karaktergyilkosság módszerével élve, huszi -
ta eretnekként állította be Luthert, aki újrafo-
galmazza a XV. században a Közös Élet Test -
véreinek nevezett vallási mozgalom által fel -
ismert tételt: a valódi tekintély nem a pápa és
nem is a zsinat, hanem a Szentírás! 

Írásainak mennyisége és népszerűsége is
egyre nőtt! Egy teológus, aki telve indulatok -
kal és biblikus érvekkel, a retorika minden
esz közével, a nép nyelvén égeti szénné az
amúgy is sokak által elutasított „idegen” itá -
li ai hódító szándékokat. 

1520-ban útjára bocsájtja a német nemzet
keresztény nemességéhez írott értekezését.
Az életbemaradásért folytatott játszmában
Luther előnyhöz jut Rómával szemben. Ez a
küzdelem a legnagyobb segítség nézeteinek
pontosítása felé. Megszületik a pápai átok-
bulla, de képletesen és szó szerint is felemész -
 ti az a tűz, amely akkor már olthatatlanul
lobog Németország szívében. 

V. Károly, a 21 éves, hidegfejű, elszánt és mé-
lyen vallásos császár birodalma nem csak
Németországból áll. Egy vallásilag kettészakí-
tott birodalom éppúgy elképzelhetetlen szá má -
ra, mint a Rómával való szembefordulás. Luther
megjelenik előtte Wormsban, a birodalmi gyű -
lésen. Károly nem csak katolikus, de politikus
is, aki tudja jól, hatalma fenntartásához szük-
sége van a fejedelmek támogatására. A sikerte-
len kihallgatás után ugyan törvényen kívülre
helyezi Luthert, akit immáron bárki büntetlenül
megölhet, de Husz János tragédiáját már nem
lehetett meg is mételni. Bölcs Frigyes választófe-
jedelem, dacolva pápájával és császárával, is-
meretlen helyre raboltatja el kedves doktorát. 

Luthert betegségek és kétségek gyötrik, az
elszigeteltség légszomja veszi körül, de ezek-
ben a hónapokban lesz ideje az Újszövetség
német nyelvű fordítására. A könyvnyomtatás
révén minden család asztalán ott lehetett egy
saját Biblia! 

Ennek a hatása nem csupán teológiai, vagy
morális szempontból volt jelentős. Közös
alap született a kommunikációra a külön bö -
ző társadalmi rétegek között, amelynek fej -
lődése kihatott a nemzeti öntudat és általában
az emberi méltóság fogalmának megerő södé -
sé re is. A vezeklésbe, meddő istenkien  gesz te -
lésbe belefáradt embereknek új perspektívát
nyitott a szeretetből üdvözítő Isten képének
felmutatása. Ez volt a remény forradalma és
szabadságharca. 

Wittenbergi tanártársai, Melanchthon Fü -
löp, majd Karlstadt professzor a gyakorlatban
is elkezdték használni Luther gondolatait.
1521 szeptemberében Melanchthon társaival
együtt megtöri a katolikus hagyományt és két
szín alatt úrvacsorázik, a diákok pedig megtá-
madják és lerombolják egy ferences templom
oltárát. Karácsony estéjén a tömeg énekléssel
zavarja meg a misét, januárban pedig kisajá -
títják és egy laikusokból álló bizottság ke -
zelése alá helyezik az egyházi birtokokat.
A papoknak ők biztosítják a rendszeres fize -
tést, de gondoskodnak a szegényekről is.
Betiltják a koldulást és a bordélyházakat.
Elkezdődik a templomok megtisztítása a ké -
pek től és a mellékoltároktól. 

Luther stílusa is végletesen radikalizálódott,
heves természetét nem is próbálta fé kez ni,
amikor arról volt szó, hogy igazát bizonyít sa.
Kortárs kollégái körében is megrökö nyö dést
keltett szavaival és kíméletlen ítélkezéseivel. 

A reformáció nagy súlyt helyezett a héber
nyelvű Bibliára és általában a héber nyelvre.
Később ehhez sok protestáns csoportban és
szektában társult az ősi zsidó társadalom
törvényeinek és értékrendjének tisztelete.

A reformált országokban folyó vita a királyok
isteni jogairól és a királygyilkosságról nagyrészt
az Ószövetség szövegei és a benne foglalt esz -
mék alapján zajlott, melyeket érvé nyes minták-
nak tekintettek a jelenkori ke resz tény társa -
dalom számára. Sokfelé, Hol lan  diától a pro tes -
táns Európa keleti határvi dékéig tisztelet re mél -
tónak és mintaadónak kezdték tekinteni a
zsi dókat és a judaizmus példáit. A zsidó múlt e
tisztelete fokozatosan a kortárs zsidók tiszte le -
tév é fejlődött, amint azt Rembrandt festményei
és irodalmi, társadalmi bizonyítékok tömege
bőségesen illusztrálják. 

Eközben a reformáció fokozatosan politikai
szintre süllyedt és a fejedelmek taktikai fegy -
verévé vált. Az állam és az egyház szét vá -
lasztása vett itt meglepő fordulatot. Luther a
sok szempontból erkölcstelen pápai jelenlétet
épphogy a világi hatalom szakrális hangsú -

lyo zásával próbálta ellensúlyozni, az állam is-
teni eredetét állította szembe az egyház túlka-
pásaival, az állam függősége helyett az állam
felelősségéről szólva. 

Később a Luther képviselte német, és a
Zwingli által kidolgozott svájci vonal össze-
fésülése volt a feladat. Zwingli Zürich refor-
má lásával írta be nevét a történelembe. Ő is
Luther nyomvonalán indult, de az egyház
„megtisztításában” radikálisabb és követ ke -
ze tesebb volt. Templomaikból teljesen eltá -
volították a kegytárgyakat, még az orgonát is.
Az oltár helyett egy közönséges asztalt állt
körül a gyülekezet, ahonnan két szín alatt
kapták az egyszerűen emlékjelnek tekintett,
mágikus bűneltörlő funkciójától teljesen
megfosztott kovásztalan kenyeret és a bort. 

Luthernek azonban ez már túl sok volt. El-
szakadni Róma főségétől, feloszlatni a szer -
zetesrendeket, nősülésre bíztatni a papsá  -
got, a népet intenzív bibliaismeretre tanítani,
saját nyelvén imádkozni, énekelni, két szín
alatt úrvacsorázni engedni, már így is hatal-
mas fordulatnak számított.

A történet még hosszan folytatható. Nem
szóltunk a francia protestánsokról, akik élő
példái annak, hogy a hitújítás korántsem az
észak-déli mentalitás különbségből fakadt,
nem szóltunk a németalföldi hitharcokról,
amelyek szintén összefonódtak a független-
ségi törekvésekkel, az angliai reformációról,
ami a legkomplexebb, felülről irányított poli-
tikai és jogi játszma szintjén kezdődött és
csak később töltődött fel hitelvi kérdésekkel.
Nem beszéltünk Észak-Amerikáról, ahol a
puritán angolszász protestánsok létrehozták
az első olyan államot, amelyben a vallás és az
állam szétválasztásával a lelkiismereti és szó -
lásszabadság otthonát alkották meg. 

Siker volt-e a reformáció? A válasz talán
ugyanaz, mint Jézus esetében. Nem úgy és
nem azt érte el, amit küldetésének gondol -
tunk, de hatásában a mai napig meghatározó
és pozitív volt, még a katolikus egyház meg -
úju lása szempontjából is. (Vége)

UJVÁRI LÁSZLÓ

A WITTENBERG GALAXIS 3.
Ujvári László, a reformációról szóló előadásának harmadik, befejező része. 
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Május 26-án jótékonysági nap Gerendás Pé -
ter rel a Meseliget Bölcsődéért a Dédi Vendég -
házában!

Immáron harmadik alkalommal kerül sor a
Dédi Vendégháza Étterem jótékonysági napjára.
Mint ismeretes, a kezdeményezés lényege, hogy
a Dédi Vendégháza egy egész napi teljes bevé te -
lét – beleértve a borravalót is! – ajánlja fel egy, az
önkormányzat által meghatározott veresegy-
házi alapítvány javára. Ráadásul a bevétel össze -
gét az önkormányzat megduplázza, és az így jut
el a címzettekhez. Mint a Dédi Vendégházának
üzemeltetői, Bartha Melinda és Várnagyi Ákos
idén is kihangsúlyozták a Veresi Krónikának, a
nagylelkű adományon túl ők állják a napra eső
teljes költséget, beleértve többek közt az anyag -
költségeket és a munkabért is.

Az elmúlt években látványos sikert hozott a
kezdeményezés, hiszen 2016-ban az Idősek Ott  -
ho nának konyhafejlesztése, majd 2017-ben pe -
dig az óvodai játékpark fejlesztés kapott je len -
tős (jóval 1 millió forint feletti!) anyagi támo -
gatást. A páratlanul nemeslelkű kezdemé nye -
zésért a felajánlók méltán vehették át Ve res-
egyház polgármesterének elismerő okle ve lét
2017-ben.

Az idei megállapodás értelmében az önkor-
mányzat Meseliget Bölcsődéje a kedvezmé nye -

zett, amit az intézmény vezetője, Vigh Eleonóra
ezúton is nagyon köszön, mind a felajánló ét-
teremnek, mind polgármester úrnak, aki dön-
tött a támogatandó alapítványról. Megerősí t -
het  jük, nagyon jó helyre fog kerülni az ado -
mány, mert bár Veresegyház egyik csodálatos
épülete a Meseliget Bölcsőde, a működésen túl,
eszközbeszerzésre korlátozottak a keretek.
Ahogy az intéz ményve zető fogalmazott: „régi ál -
mok válhatnak most valóra a gyerekek ja vá ra”.

Azért, hogy ez így legyen, elsősorban mi, ven -
dégek tehetünk a legtöbbet, így arra buzdítunk
mindenkit, hogy ha csak egy tál finom ételre is,
de ezen a napon térjen be az étterembe (Fő út
82.) és fogyasztásával támogassa kis bölcsődé -
sein ket, hiszen minden egyes, a kasszánál kifi -
ze tett forint közvetlenül náluk fog hasznosulni.

Már csak azért is érdemes benézni, mert,
ahogy az elmúlt években megszokhattuk, idén
is nívós kísérőprogram erősíti a rendezvény si -
ke  rét. Bár a színpadi programok még egyeztetés
alatt vannak, az már most biztos, hogy az est fő
produkciója Gerendás Péter fellépése lesz. Előtte
pedig a bölcsődéhez és városunkhoz köthető
fellépőket láthatunk a színpadon kora délután-
tól estig. A teljesség igénye nélkül itt lesznek a
Lisznyay Szabó Gábor Zeneiskola pedagógusai
és növendékei, akik műfajokon átívelő zenei

csokorral készülnek, fellépnek a Logo Színtár-
sulat fiatal művészei vidám műsorukkal, a
„pozsonyi sétatéren” elnevezésű produkcióban
csallóközi polgári táncokkal ismertetnek meg a
Kálvin Téri Református Iskola diákjai és még
sorolhatnánk. A legkisebbekre is gondolva lesz
Kerekítő Mondókás Móka Zituval és Verával,
plusz a nap folyamán hostessek és animátorok
várják a szülőket és gyerekeket. A napot az
elmúlt évhez hasonlóan retro buli zárja majd.
Egyébiránt is érdemes betérni a Dédibe mos -
tanában. Az étterem ugyanis nagy átalakításon
esett át, megújult a terasz, a belső tér és a mos-
dók, nem is beszélve a játszósarokról. Leg in -
kább azonban az új, tapasztalt szakácsok irá -
nyította kony háját érdemes kipróbálni, ha ko-
ráb ban nem is, akkor május 26-án. Hiszen, azon
túl, hogy egy hangulatos rendezvényen jót ebé -
delünk, vacsorázunk, még azt is tudhatjuk,
hogy a veresegyházi bölcsődéseknek segítünk
jótékonykodásunkkal.

KOVÁCS PÉTER

JÓTÉKONYSÁGI NAP
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A zeneiskola tanárainak jótékonysági hangversenye 2008-tól kerül évente
rendszeresen megrendezésre. Az előzőekhez hasonlóan az idén is
igényesen összeállított zenei csemegével lepték meg az előadók a közön-
séget. Bizonyára ez lehet az oka a kiterjedt figyelemnek. Bár az Innová-
ciós Centrum nem a legoptimálisabb helyszín a koncertek megtar tá -
sához, ennek ellenére most is zsúfolásig megtelt a konferenciaterem. A
hangverseny műsorán olyan zeneszerzők művei csendültek fel, mint
Bach, Händel, Vivaldi, Gabriel Pierné, Bizet, Piazzola és Tito Puente, de
hallottunk ütős improvizációs „dobpárbajt” és a Fix Stimm (vendég)
zenekar tolmácsolásában népzenei játékot is. Egy ilyen hangverseny jó
lehetőség a tanárok és a szülők kapcsolatának elmélyítésére. A pedagó-
gusoknak lehetőségük van a hangszeres- és ének tudásuk felcsillantására,
a szülő pedig testközelből átélheti az előadott műveket. Az iskola minden
évben meglepi a közönséget egy-egy új tanár játékával. Grieg: Notturno

valamint A hegyi király csarnokában című művét Licsák Attila adta elő
zongorán. A tehetséges fiatal zongoraművész dinamikus játékával méltán
aratott sikert a nézők körében. A hangversenyt követően beszélgettünk
a tanár úrral.

Licsák Attila: „2013-ban végeztem az egyete-
men, művésztanár, zongoraművész diplomá-
val. A mostani tanári hangverseny már a
második, amelyen itt részt veszek. El ké pesz tő -
en jó helynek tartom a veresegyházi oktatási
intézményt, főleg a tanártársaim hozzáállása
miatt, ez példaértékű. Teljes állásban vagyok
zongorakísérő, szinte minden nap Buda pest -
ről vonattal járok be dolgozni. Az itteni el fog -

laltságaim mellett rendszeresen adok önálló zongoraesteket, továbbá a
lehetőségeim szerint zenei publikációkat is írok. Sokat foglalkoztam a já -
tékstílusom kialakításával, már az is fontos, hogy az ember milyen mó -
don teszi oda a kezét a billentyűre. Számomra a gyakorlás is egy játék.
Amikor elkezdtem a Zeneakadémiára járni, hangversenyeket látogatni,
több alkalommal hallottam Ella István orgona művészt játszani. Most
pedig itt vagyok ebben az oktatási intézményben ahol ő is tanít, ez egy
csodálatos érzés.”
A hangverseny során sorra szólaltak meg az előadók, az énekesek, vonó-
sok, fúvósok, billentyűsök, ütősök, a gitár és végezetül a fináléban – Pablo
Beltran Ruiz: Ringass el című művével – a zeneiskola tanárai szinte
magukhoz ölelték a hallgatóságot.                                                           

VERÉB JÓZSEF

„Aspektus”
Orosz Klaudia Jászai Mari-díjas díszlet és jel -
meztervező, – a Kolibri Színház vezető tervezője,
címzetes egyetemi tanár – olyan kiállítási anya -
got hozott Veresegyházra, amilyen az Udvarház
Galéria tizenkét éves története során, a ház falai
között még nem volt. Jelmez, díszlet és bábter-
vek. Bábok melyek „élnek”, ha nézem, vissza -
néz nek. Az elmúlt huszonöt év mun kás sá gának
válogatott csodái, az alkotó életének egy része.
Huszonöt előadásból láttunk rész leteket, jelme -
zeket, maketteket és bábukat, „töredékeket egy
bábtervező életéből”. A kiállítási anyag a szem lél ő
előtt szélesre tárta kapuit, be pillantást engedett
a bábművészet rejtett titkai ba, az alkotó szellemi
létébe. Az alkotásokban jelen van az anyag leg -
szélesebb skálája, a papír tól kezdve a műanya -
gon át, a fáig és a fémig egyaránt. A kiállítás leg -
impozánsabb darabja, Haydn-Novák János: Aki
hűtlen, pórul jár című báboperájának díszlete,
az összes sze rep lővel, marionett bábuval együtt.
Teljes valójában megcsodáltuk Sandrina, Filip po
és Nencio figuráit, a díszlet előtt „elgördülő”
hófehér hintót, a bakon ülő peckes kocsisával.

A da rabot először a Művészetek Pa lotájában mu  -
tatták be, majd ezt követően került a Kolibri
Színház repertoárjába. 2016-ban a Magyar Ál-
lami Operaházban, Novák János rendezé sében
került színre Mozart: Szöktetés a szerájból című
vígoperája. A kiállításon dús keblű hárem höl-
gyek huncut koszorújában voltak jelen a darab
hősei, a janicsárokig bezárólag. Nem hiá nyoztak
a kiállítás anyagából a klasszikus mesefigurák
bábjai sem, de jelen volt Márton László: A ró mai
hullazsinat című darabjának négy ré misz tő figu -
rája is. Aki korábban látta az elő adást, bizo nyá -
ra még a mai napig emlékszik az abszurd je le-
netekre, ahol a bábok szinte partner ként mű -
ködtek közre az előadás során.
Orosz Klaudia elhozta a világát, azt a pazar, lát -
ványos világot, amit csak ritkán láthat halandó
úgy, mint most a kiállítás alkalmával. Köszönet
és tisztelet érte az alkotónak, Orosz Klaudiának!
A kiállítást megnyitotta: Kozák Csaba művészeti
író. Zongorán közreműködött: Bartók Tibor.
Rendezte: Klement Zoltán. A tárlat megtekint -
he tő: 2018. május 26-ig.                       VERÉB JÓZSEF

Hangverseny egy jó cél érdekében

Lisznyay Szabó Gábor Alapfokú Művészeti Iskola– TANÁRI JÓTÉKONYSÁGI HANGVERSENY

UDVARHÁZ GALÉRIA • OROSZ KLAUDIA Jászai Mari-díjas díszlet- és jelmeztervező kiállítása

Fotó: Veréb

Fotó: Veréb

Fotó: Veréb
Fotó: Veréb

Orosz Klaudia bábművész

Aki hűtlen pórul jár

„A színház egy fertőző betegség, ha egyszer
megkapja az ember, egy életre benne ragad.” 
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UDVARHÁZ GALÉRIA • VERESEGYHÁZI MŰVÉSZTELEP csoportos kiállítása

JOAN KÁVÉHÁZA • HUSCHIT JÁNOS fotográfus kiállítása

Kállai András a művésztelep alapítója: „Első sor ban olyan alkotók vesz -
nek rész a közös mun ká ban, akik Veresegyházon és annak vonzás kör ze -
tében élnek, valamilyen módon kötődnek a kistérséghez. Minden ér dek-
 lődő szá mára nyitottak vagyunk, az elmúlt évben is lehetőséget biztosí-
tottunk a tá bor életébe való betekintésre. Az itt kiállított munkák az első
művésztelep alkotásainak a magja, a tárlat anyaga is azt bizonyítja, hogy
egy eredményes, színvonalas tíz napot töltöttünk el együtt. Köszönhető
mindez az itt jelenlevő mű vészeknek, mert önmagukat adták, mint ahogy
ez a mun kák ból is jól látható. Az elmúlt hó napok során többször találkoz-

tunk egy gyö nyörű helyen, az Epreskertben szoktunk beszélgetni, tapasz-
talatokat cserélni. Volt már arra is példa, hogy valamelyikünk mű ter mé -
ben jöttünk össze. Egyébként mindannyian folytatjuk az e gyé ni alkotó
te vékenységünket, pél dául Német Marcellnak nemrég zárult egy ki állítása
Sorok sá ron, Esse Bánki Ákosnak Bu dán volt egyéni tárlata, Maróti Dénes
Londonba készül a kiállítá sára. Jómagam is el vagyok foglalva, legutóbb
Lengyel országban állították ki az egyik szobromat, tanítok az Újpesti Wal-
dorf Gimnáziumban, és mindemellett részt veszek egy nemzeti tehet-
ségkutató program mun ká jában is, és amikor csak tehetem, dolgozom a
mű termemben. Előre lát hatóan augusztusban az idén is megrendezzük
az alkotótábort, már mindannyian várjuk a pillanatot, amikor szé les re
tárul a művésztelep kapuja.”  
A kiállított festmények között mintegy király nő ként uralja a galériát Dan -
kó Bernadett képző mű vészeti egyetemi hallgató két nagyméretű olaj, vá -
szon munkája. A domináns színek: zöld, kék, narancssárga és árnyalataik
vászonra ken ve, fröcskölve, néhol megfolyatva. Már az első pillanatban
látszik a bátor, határozott ecset ke zelés, a színek zabolátlansága.                               
Dankó Bernadett: „Valójában az itt látható festményeim az absztrakt,
expresszionista hagyományt követik. A képek megalkotásánál kü   lönös
hang súlyt fektettem a vibráló színek együtthatására. Lényegében ösz tö -
nös, gyors festés jellemzi a munkáimat, alapvetően az alkotások a színek
harmóniájáról és a véletlen szerű sé gük ről szólnak. Nem állt szándékom-
ban figurális képek berejtése a színek csokrába, ha a szemlélő mégis
belelát valamit a történetbe az kizárólag a saját képzeletének a terméke.
Tizenegy éves koromtól élek Veresegyházon, nagyon megsze ret tem ezt a
tájat, a tavakat, a gödöllői hegységet. Már vonattal idejönni is egy élmény.
Aktív alkotóként is itt szeretnék élni, bár tervezek egy tanulmányutat a
későbbiekben Mexi kó ba is.” 
A kiállítást megnyitotta: Pásztor Béla polgár mester. Közreműködött
énekével Pásztor Ildikó és Toldi Nándor zongorán. A kiállítást rendezte:
Klement Zoltán. 

VERÉB JÓZSEF

A mai fiatalok szá -
mára ismeretlen „ré gi”
világban, az 1960-as
évek derekán Pest -
ről Budára menet
szinte rendszeresen
lógtunk a zsúfolt 6-os
villamos peronján.
Suli után mind össze
2 forinttal a zsebünk -

ben moziba indultunk, majd esténként a srá-
cokkal, a Margit szigettel szembeni rakparti
sóderhegyek mellől bajnokságot vívtunk és úgy
kacsáztunk a fodros víz tükrébe.
Huschit János ekkortájt érettségizett, igazából
filmrendező szeretett volna lenni, de az élet
közbeszólt, édesapja halála után a megélhetés
miatt munkába kellett állnia. Érettségi után a
Kossuth Nyomdában kötött ki, két éven át tanul -
ta a reprodukciós fényképészet mesterségét.
Az apai örökségként rámaradt Rolleiflex ka -

merával csodákra volt képes, a fotói már akkor
is „beszéltek”, történeteket rejtettek magukban.
A Joan Kávéházában megrendezett „Csak egy-
két gondolat” című kiállítása jól reprezentálja
alkotói munkásságát. Fotói a szemlélőben régi
emlékeket ébresztenek, a fiataloknak példát
mu tatnak, így is lehet látni és láttatni a világot.
Életútjának kiemelkedő szakasza a hazai bake-
lit-lemezborító fotózás, olyan emblematikus
tasakok kerültek ki a kezei közül, mint: Szö -
rényi Levente betiltott Utazás című szólólemeze
(1973), vagy éppen az ikonikus Hungária rock
and roll (Fenyő Miklós) albumok borítója és
szá mos egyedi stílusú címlapok. Még a mai na -
pig is találkozhatunk az áruházak polcain mun -
káival, a magyar pop rock 1970-80-as éveinek, a
műfaj nagyágyúinak utánnyomott CD borítói-
val. Huschit János kalandos életútja regénybe
illő, soha nem kendőzte múltjának fiatalkori bo-
hóságait, a kiállítás alkalmával is mesélt élmé -
nyei ről, és a fényírási szenvedélyéről. Mert ezt a

munkát csak szenvedélyes szerelemmel lehet
végezni, úgy ahogy Huschit János fotográfus a
mai napig is műveli.
A kiállítást megnyitotta: Nagy Péter grafikus.
Rendezte: Klement Zoltán. Megtekinthető: a
Joan Kávéháza, Veresegyház, Fő út 39/A szám
alatt.                                                                                            

VERÉB JÓZSEF

Fotó: Veréb

Fotó: Veréb

Fotó: Veréb

A színek zabolátlansága
A Kállai András szobrászművész kezdeményezésére 2017-ben életre
kelt Veresegyházi Művésztelep kortárs képzőművészeti alkotásainak
egy reprezentatív szeletébe pillantottunk be az Udvarház Galériában
megrendezett kiállítás alkalmával. Kilenc fiatal alkotó, szobrászok,
festők és grafikusok munkái egy olyan világba kalauzolták el a
szemlélőt, ahol tág tere teremtődik a szabad képzeletnek, a vászonra,
farostra és papírra átvitt gondolatiságnak.

„Koncerteken szinte egyáltalán nem fotóztam.
Mindenki azt hitte, hogy ha egy fotós odamegy
a rendezvényre és kattog, az neki olyan öröm,
hogy odaadja a képeket ingyen.” A pop-rock reklámfotózás nagy mestere



19

A mai fiatalok el sem tudják képzelni az 1950-
es évek nagypolgári lakásait, szétaprózva, társ-
bérletesítve. Joó Zoltán egy ilyen budapesti, ha-
todik kerületi társbérleti lakásban, igen saját-
ságos közösségi körülmények között nőtt fel.
Egy jó nevű, a lakóhelyhez közeli közép isko -
lában, a Kölcsey Ferenc Gimnáziumban érett -
sé gizett, majd jöttek az egyetemi évek. A Bu da -
pesti Műszaki Egyetemen építőmérnök diplo -
mát, később mérnök-matematikus szakmér -
nök végzettséget szerzett. Veresegyház éle té -
ben mégsem építőmérnökként ismert, hanem
a nagyméretű, festett kazettás mennyezeteiről.
Nincs olyan látogatója a városnak, aki ne cso -
dá lná meg a Szentlélek-templom főbejárata
fölötti 16 négyzetméteres mennyezet festett
kazettáit, melyek őskeresztény, ó- és újtesta-
mentumi szimbólumokkal mesélnek a Paradi -
csom éltető vízéről. Sajátos élmény az Inno vá-
ciós Centrum árkádsor átjárójának kazettás
mennyezete, amit egy mészkőből faragott kis -
fiú és kutyája bámul a falra festett ablakból.
A festményeken felvillan Veresegyház múltja,
szokásai, hagyományai, nővény- és állatvilága.
Szemet, lelket gyönyörködtető alkotások!                                                                                                     
A művésszel a veresegyházi házának műter -
mé ben életútjáról, pályafutásáról beszélget-
tünk.
Gyerekkoromban inkább a műszaki dolgok von-
zottak, a gimnáziumban matematika tagozatos
osztályba jártam. Bár ügyes kezű voltam, a mű -
vészi hajlam valahogy akkor mégsem tört elő
belőlem. Volt a bátyámnak egy barátja, Péli Tamás
festőművész, egy igazi bohém művészember, aki
szinte mindig, mindenre festett. Egy hihetetlen
sokszínű, állandóan változó társaságot vonzott
maga köré, így a bátyám révén engem is. Gyakran
jártam a műtermébe, ahol megfigyelhettem,
ahogy dolgozik, az alaposságát, koncentráltságát
és az alkotás iránti tiszteletét, szeretetét.                                                                                     
Festményeiden a „Porti” szignó látható.
Egy baráti társasági játékból ragadt rám, Dumas
regénye nyomán. A három testőr egyik karak te ré -
ről. A játékban én voltam Porthos, mint rendes,
derék 140 kilós fickó, és ennek becézéseként let-
tem Porti. Péli Tamás emlékére és tiszteletére hasz -
 nálom szignóként ezt a nevet még a mai napig is.
A másoddiploma megszerzésére mi inspirált?                                    
Szerettem a szakmámat, ebből adódóan jött a
továbblépés gondolata. A szakmérnöki diplomám
után le is akartam doktorálni, de az élet közbe
szólt, mondhatni másfelé sodort. Sokan nem is
értették, hogy én ezt miért csinálom, miért fog lal -
kozom ennyire az elméleti dolgokkal.
Mérnökként hol kezdted a szakmai pálya-
futásodat?

Egy nagyon érdekes és sajátos helyen, ha jól em-
lékszem úgy hívták, hogy Mezőszolg Építőipari
Társulás. Később több munkahelyen is dolgoz-
tam, majd saját vállalkozásban szakértői tevé -
keny séget folytattam. A műszaki munka soha
nem szűnt meg az életemben, még a mai napig is
végzek mérnöki feladatokat. Mindig bennem volt
a műszaki, a gazdasági és a jogi hármas véna.
Amikor oltárképet, kazettás mennyezeteket fes-
tettem, az is a szerkezet kialakításának tervezői
munkájával kezdődött.
Melyik volt az első meghatározó festményed?
Vettünk Veresegyházon a barátaimmal közösen
egy telket, az idő múltával a birtok rám maradt.
Építettem rá egy nyaralót. A gödöllői könyvtár ak -
kor még a gyermekkoromat idéző olajos pado -
zatú, kicsi, de nekem barátságos hely volt. Sokat
olvasgattam a könyvtárban, és egy ilyen alkalom-
mal a kezembe akadt egy könyv, a festett kazettás
mennyezetekről. Amikor belelapoztam láttam,
hogy itt van, ebben a könyvben az én világom.
Festettem egy sorozatot olajjal farostlemezre,
melynek egyik darabja a „Terus néne”, Mária Te -
rézia portréja egy csoportos kiállításon elnyerte a
kiállítás szervezőinek az elismerését. Bevallom az
itt kapott szakmai elismerés is nagymértékben
hozzájárult a folytatáshoz. Nemcsak a síkfelület
érdekel, hanem domborműveket, szobrokat is
faragok, izgat a kerámia, tulajdonképpen minden,
ami alkalmas az önkifejezésre.                                                           
Az Innovációs Centrum árkádsorán látható
kazet tás mennyezet ötlete honnan származik?
Bele sze relmesedtem ebbe a műfajba és gondol -
tam itt meg lehetne valósítani. Készítettem egy
tervet és bemutattam. Veresegyházon egészen
kü lönleges támogatása van a művészetnek, ebből
adó dóan lehetőségem nyílt a festmények elké -
szítésére. A településünk sajátos jellegéből adó-
dott a táblaképek témája, Veresegyház bemu -
ta  tása.

További alkotói terveid?                                                 
Veresegyházon megy keresztül Közép-Európa
„Mária Út” nevű, a Mária kegyhelyeket összekötő
legnagyobb zarándokútja. Arra gondoltam, hogy
ennek nyomvonalán a tizennégy segítőszentnek
Gödöllőtől Ipolyságig 14 emlékhelyet kellene állí-
tani. Kiindulásként terveztem egy ember nagy sá -
gú fedett emlékoszlopot. Minden egyes oszlopba
kerülne egy olajfestmény az adott emlékhelynek
nevet adó segítőszentről, a hozzá kapcsolódó
imával. A Harmatok–Hegyek térségében, ha meg-
 valósulna a város által tervezett Mária kápolna,
akkor azt Mária és a tizennégy segítőszent falfest-
ménye díszítené. Így a kápolna és a veresegyházi
emlékhely a Segítőszentek zarándokútjának köz -
pontjává, a Mária Út jeles állomásává válhatna.
Láttalak a Veresegyházi Cantemus Kórus tagjai
közt. Mióta énekelsz a vegyeskarban?
Az a fajta tanári attitűd, ahogy Vadász Ágnes kar-
nagy kommunikál a kórus tagjaival, az magával
ragadott. Két éve elmentem egy próbájukra, és ott
ült velem szembe a karnagy, aki tisztára olyan
volt, mint az én professzor ideálom. Megpróbál-
tam a kóruséneklést, és egy idő után kiderült,
hogy ez egy fantasztikusan befogadó közösség,
így aztán ott is ragadtam.                        VERÉB JÓZSEF
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JOÓ ZOLTÁN
• mérnök, festőművész •

1956-ban Budapesten született
1975-ben érettségizett a Kölcsey Ferenc Gim-
náziumban
1981-ben a BME Építőmérnök Karon építőmérnök
1985-ben mérnök-matematikus szakmérnök
diplomát szerzett
1981-től 2009-ig művezető, tervező mérnők,
műszaki vezető, igazgató, vezérigazgató-
helyettes, projektvezető, cégvezető
1990-ben házasságot kötött Szabó Zsuzsanná-
val, három gyermek édesapja
1998-ban családjával Veresegyházra költözött
1998-tól autodidakta festőművészként alkot
2010-től saját vállalkozásban tanácsadóként
tevékenykedett
2015-től a Veresegyházi Cantemus Kórus tagja
JELENTŐSEBB KIÁLLÍTÁSAI:
„Terus néne” Szepes Gyula Művelődési
Központ – Érd 1998
„Festett asztalos szerkezetek” – Szepes
Gyula Művelődési Központ – Érd 1999
„Bibliai történetek táblaképeken” Regnum
Marianum altemplom – Budapest 2000
„Arcok és kezek” Hilton Hotel – Budapest 2003
„Tizenöt év” Udvarház Galéria – Veresegyház 2010
„Kamara-kiállítás” Szent Márton templom  –
Klosterneuburg (Ausztria) 2016
LEGJELENTÖSEBB ALKOTÁSAI:
Ádám és Éva, festett fa erkély – 2000
Alexandriai Szent Katalin-oltár – Telkibánya 2001
Szent István triptichon – 2009
Veresegyház Innovációs Centrum árkádsor
átjáró kazettás mennyezet – 2010
A Csodaszarvas legendája – 2013
„Nézz fel!” köztéri szobor – Veresegyház 2015
Szentlélek-templom főbejárat feletti
kazettás mennyezet – Veresegyház 2016
Luther portré – 2017
ELÉRHETŐSÉGEI:
Honlap: www.porti.hu                    Wikipédia:
https://hu.wikipedia.org/wiki/Joó_Zoltán

MŰVÉSZPORTRÉ • JOÓ ZOLTÁN mérnök, festőművész „Vannak döntések, amit meg kell hozni, de
nem kell mindig a triviálisba belemenni.”

JOÓ ZOLTÁN

Porti, a táblakép festő
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JANIK LÁSZLÓ három énje a színész, a
ren dező és az író nem mindennapi egyé -
ni sé get takar. Pályafutása során számos
szín házi darabban szerepelt és rende -
zett. Csa ládi musicalek, zenés emlé ke -
zések, zenés monodrámák, mesejátékok
ismert szövegírója, és előadója. Veres-
egyházon legutóbb saját mesejáté ká ban
a Sárkányölő Krisz ti ánban, mint Regös
János szórakoztatta a közönséget. Egyik
leg sikeresebb alkotása Fazekas Mihály
Ludas Matyijának sajátságos stílusú áti-
rata, melyet 2013-ban a Sze gedi Ifjúsági
Napokon mutattak be Megyeri Zoltánnal
közösen. Az eredetileg gyere kek nek ké -
szült darab főleg az egyetemistákból álló
közönség körében hozott átütő sikert.
Veresegyházi rendezései: A Női furcsa
pár, a Hajmeresztő és a Naftalin sikere
mind azt bizonyítják, hogy Janik Lász  ló
otthonra lelt a Veres 1 Színház társu-
latában. Szerepel: a New York-i páparab -
lás, az Anconai sze relmesek, a Naftalin és
a Játék a kastélyban című előadásokban,
de látta őt a veresi közönség egy ínyen -
cek nek szánt szipor kázó játékban,
Nyikolaj Koljada: A topmo dell című víg -
já tékban is. A művésszel köz vet lenül a
Játék a kastélyban című komédia ne-
gyedik előadása előtt beszélgettünk.

Első színházi szerződésedet 1983-ban az
érettségit követően kaptad. Pálya kez dő -
ként hogyan élted meg ezt az időszakot?
Kalandnak indult. Lementem Vesz prém be,
de gyakorlatilag csak rövid ideig vol tam a
szín háznál. Nagyon messze volt Buda pest -
től, nem is nagyon értettem még akkor ezt
a világot. Kikerültem egy irodalmi-drámai
osz tályból, egy inkubátor alól és az a vidéki
fül ledt együttműködés valahogy nem jött
be. Dr. Sza bó Tiborral voltunk ott segédszí -
nészek, aki évekkel később azt nyilatkozta:
„Janik László úgy jött el, hogy ahol ennyit
kell inni, dohányozni és nőzni, ott ő nem
akar színész len ni.” Gyakorlatilag elme ne -
kültem. Vol tam én mindenféle területen,
elhelyez ked tem óvó bácsiként, voltam ka-
tona, dolgoztam a Ma gyar Televíziónál ren -
dező asszisz tens ként, majd négy év kiha -
gyás után visszatértem a színházhoz. Hu -
szon három éves koromban már Szegedre, a
Szegedi Nemzeti Színházhoz szer ződtem.
Megalapítottad a Dömötör-díjat, hogyan
fogadta a közönség illetve a társulat tag-
jai az elismertségnek ezt a formáját?

A PICK Szeged Szalámigyár és Húsüzem
Zrt.-nél dolgoztam külsős marketinges -
ként, akkor láttam a nyíregyházi színház -
ban az évadzáró gálaesten az Ostar-díj (Új
Kelet) átadást. Elképesztő, grandiózus estét
csináltak vörös szőnyeges, limuzinos be -
vonulással. Évek múltával sikerült Szege-
den meghonosítani ezt az ötletet Korognai
Károly igazgató támogatásával. Egy kicsit
csavartam a történeten, hogy az elismerés
ne csak pusztán egy belső szavazásos ese -
mény, hanem kifejezetten kö zönségdíj le -
gyen. A Dömötör-díj az idő múl tá val hagyo -
mánnyá nőtte ki magát, a közön ség és a
színészek örömére az idén kerül sor a hu -
szadik díjátadóra.                                                             
A három éned közül melyik a meghatá ro -
zóbb?
Azt szoktam mondani: én színész vagyok,
aki rendez és ír. De valójában nem vagyok
szí nész-rendező, inkább egy színházi em -
ber, aki zenét szerez (Sárkányölő Krisz ti -
án) és dísz leteket is tervez. Jelentős szám -
ban írtam gyerekdarabokat, az első nagy
írói sikerem a Szindbád című családi mu-
sical volt. Írtam egy teljesen új Óz, a nagy
varázslót, a Ke mény kalap és krumpliorrból
egy musicalt.
A felnőtt darabok sem maradtak el, a saját
vilagvege.hu monodrámámmal legutóbb
Kas sán léptem fel. Mikor úgy alakult az é -
letem, hogy Szegedről eljöttem, egy ideig
maradt az írás, mondhatnám azt is: átnyer -
geltem, de az igazság az, hogy továbbra is
vágytam a színházi életre.  S ekkor jött a
Veres 1 Színház.

Az évek során több darabot is rendeztél,
melyik áll a szívedhez közelebb?   
Mindegyiket másért szeretem, de ha vá -
lasztanom kell, akkor az első itteni rende -
zésemet mondanám, a Női furcsa párt.
Szeretek női kollégákkal dolgozni, vala -
hogy jól megértjük egymást. Végül is ez a
rendezésem volt itt az  első szerelem Veres -
egyházon.
Az elmúlt évad legnagyobb közönségsike -
rét az Anconai szerelmesek hozta. Vé le -
ményed szerint miben rejlik az Anconai
sikere?
Egyrészt a jól válogatott, remek olasz slá -
ge  reknek, másrészt mivel a darab semmi
mást nem akar, mint aranyosnak és bum-
fordinak lenni. A közönség sodródik a já -
tékkal, nincs mit megfejteni, marad a fel  -
hőtlen szórakozás.
A topmodell című komédiában az amatőr
népi együttes tagjainak szembe kellett
néz n iük a valósággal: eljárt az idő a fejük
felett.
Mennyire tartod üzenetértékűnek a da -
ra bot?
Ha jól átgondoljuk a látottakat, akkor döb -
benhetünk csak rá, hogy vidéken, a világtól
elzárva élő emberek mennyire magá nyo -
sak lehetnek. Sajnos többségünknek eszé -
be sem jut velük törődni, magukra hagy -
tuk őket, és ez tragikus mindannyiunk szá -
mára.                                                                                 
A Játék a kastélyban premierét követően
egy színházkritikában olvastam: „Janik
László a lakáj szerepében tündököl, oly
nyájas és disz krét, hogy sokkal tisztelet -
reméltóbb figurája a darabnak, mint a
titkár karaktere.” A lakáj megformálá sá -
nál mennyiben tértél el a szokványos fi -
gurától?             
Az eredeti szövegkönyv szerint is, a lakáj
ka raktere sokkal őszintébb és tisztább a
színpa don megjelenő többi szereplőnél.
A rendező, Schlanger András a megszokot-
tól eltérően formált még a szerepen. Itt a
lakáj elegán sabb, műveltebb, szinte már
egy angol szá zad fordulós komornyik be -
nyo mását kelti.

VERÉB JÓZSEF

VERES 1 SZÍNHÁZ • Interjú JANIK LÁSZLÓ színművésszel

Fotó: Veréb

„A színház és a nézők részéről egyaránt
érződik az elképesztő lelkesedés. A város-
ban bárhová mentem, mindvégig érdeklődő
emberekkel találkoztam. Számomra ez
rend kívül izgalmas, mondhatnám azt is,
hogy álomszerű.”

Egy kicsit másként, mint ahogy megszokhattuk



212018. május

Kultúra

A 2018-as évet Mátyás király emlékévnek nyilvánította a nemzetpoli-
tikai államtitkárság Hunyadi Mátyás királlyá választásának 560. év-
fordulója alkalmából. Mátyás erőskezű, jelentős uralkodóként vonult
be a magyar történelembe, aki uralkodása alatt megerősítette a Ma  -
gyar Királyságot, és felismerte, hogy csak úgy lehet megállítani a tö -
rö kök terjeszkedését, ha az állama szilárd. A róla kialakított „szu per-
hős” képet árnyalta kissé Antalffy Péter történész április 7-én meg-
tartott előadásában. A formabontó előadásra a Városi Könyvtárban telt
házas érdeklődés mellett került sor.

Mátyás király egykori palotáit látogatók ezrei keresik fel, és máig az
egyet len magyar politikus, akiből rajzfilmhős lett. Valóban igazságos volt,
és tény leg közröhej tárgyává tette a főurakat? A hadvezért vagy a művelt
politikust lássuk-e benne? Milyen nyelven beszélt, és tudott-e olvasni? Kik
rajongtak érte már akkor, és voltak-e kritikusai? Hogyan lett belőle álruhás
igazságosztó? E kérdésekre kereste és adta meg a választ a történész a
történettudomány legújabb eredményei segítségével.

Származását, hőstetteit, életét, koronázását és halálát számos legenda
övezi. Corvin Mátyás király tevékenysége mindmáig érdekli nemcsak a
történészeket és művelődéstörténészeket, hanem a folkloristákat is, mivel
nemcsak a magyar, hanem a szlovén, szlovák, ruszin stb. folklórokban az
utóbbi évszázadokban feljegyeztek olyan meséket, mondákat, dalokat,
amelyben a magyar király szerepel.

A humanizmust és a reneszánszt olasz származású felesége, Beatrix
révén, itáliai mesterekkel hozta hazánkba. A hallatlan pompa, az udvari
műveltség kiteljesedése, a tudatos politikai és katonai propaganda, az egy-
ház ideológiai monopóliumának megtörése, a hivatásos katonaság, a
„fekete sereg” – olyan új jelenségek voltak, amelyek folklór motívumokká
váltak. Mátyás élete sem szűkölködik regényes fordulatokban. Bátyjának,
Lászlónak kivégzése, prágai fogsága, a cseh uralkodó lányának eljegyzése,
királlyá választása a nemesség által „a Duna jegén”. A fiatal király szem-
befordulása első híveivel, több ellene irányuló összeesküvés elhárítása, ál-
landó hadjáratai, második házassága, unokatestvérének frigye Vlad
Ţepessel, Draculával. Bécs bevétele, cseh királyi és sziléziai hercegi címei,
sőt német-római választófejedelmi ambíciói, majd váratlan és furcsa
halála, az utódnak kiszemelt törvénytelen fia, Corvin János sorsa – szinte
kiált történeti, irodalmi megörökítés után.

Mátyás olyan zseniális magyar uralkodó volt, aki az ellenségeiből a saját
hadseregét hozta létre. Öt nyelven beszélt, kiváló beszédkészséggel megál-
dott, taktikus politikus és diplomata volt. Jelentős államreformokat vezetett
be a központosítás jegyében, stabilizálta a pénzt, aranyforintot veretett, a
régi adókat eltörölte, helyette egy rendkívüli adót vezetett be, amelyet azon-
ban számtalanszor vetett ki a török háborúra hivatkozva. Több vesztes
csatáját történetírói győzelemként örökítettek meg. Ügyes sikerpropa-
gandát folytatott. Mesterien kezelte a korabeli társadalmi kommunikációt,
igyekezett külföldön és belföldön egyaránt jó hírét kelteni saját szemé-
lyének, hogy támogatást szerezzen politikai céljai eléréséhez. Kétszer
nősült, örököse Corvin János azonban mégis törvénytelen kapcsolatából
született. Fiának a trónra lépését azonban nem sikerült elérnie. Könyvtára,
a híres corvinák 3000 kötetet számláltak. A Bibliotheca Corviniana 2005-
ben felkerült az UNESCO listájára. Ma már 216 corvina ismert, a világ min-
den tájáról azonban Magyarországon csak 53 mű található.

„Meghalt Mátyás király, elkölt az igazság!” Mátyás váratlan halála is le -
gen dává vált. Antonio Bonfini mérgezésről ír visszaemlékezéseiben, illet -
ve szólnak legendák arról is, hogy a királyt nagyravágyó főúri hívei gyil  -
kolták meg. Ezzel szemben halálát valószínűleg gutaütés okozta. Hu-
nyadi Mátyással egész életműve a sírba szállt: birodalma nyugati tarto -
mányait hamar visszafoglalták a Habsburgok. A király legendája, életműve
azonban tovább él, amely még sokáig kutatási témát biztosít tudósoknak,
és történelmi tanulságokkal szolgál a politikusoknak, hallgatói és olvasási
élmé nyeket nekünk, érdeklődő, befogadó közönségnek.            RIMAI S. ÉVA

Fotó: Veréb

Kölcsey Ferenc Városi Könyvtár • VERSMONDÓ EST

A Költészet Napját 1964 óta ünnepeljük Jó zsef
Attila születésnapján, április 11-én. E je les al-
kalomból szervezett városi versmondó estet dr.
Németh Imre kezdeményezésére Ber ze Lajos
könyvtárigazgató, aki az est házi gazdája is volt.   

A harminckét szavaló reprezentálta a város
lakosságát az általános és középiskolásoktól
egészen a szép korúakig. A versek széles ská lán
mozogtak a klasszikusoktól a kortárs költőkig.
Az est szép pillanatai közül kieme lést érdemel
Váradi Réka Gitta 8. osztályos tanuló – a „Szép
magyar beszéd” verseny ki emelt Kazinczy Bronz
kitüntetéssel és külön díjjal jutalmazott verseny -
zője,– aki Petőfi Sándor: A csillagos ég című köl-

teményét sza valta. Két költő saját verseivel ara-
tott sikert. Palágyi Edit: Miért?, vala mint Gyuro -
vics  né Kusik Nikoletta: Kérdések és válaszok
című költeménye az alkotói lélekbe is betekintést
engedett. Digitális korunk vív má nyai is belopták
magukat a könyvtárba. Újvári László és Rácz
Zsófia verses videóüzenettel lepték meg a hall-
gatóságot. Az esten a mobiltelefo nok ki voltak
kapcsolva, egy azonban virtu á li san mégis bekap -
csolva maradt. To po lánszky Miláné, a Veres-
egyházi Katolikus Gimnázium diákjáé, aki Lackfi
János: Csörögj rám! című versével új hangszínt
hozott. Polgár mes ter úr Rudyard Kipling: Ha...
című versét adta elő, amely felért egy ars poeti cá-

val. Pásztor Béla jó hírrel szolgált az iro da lom -
 kedvelőknek. Az új, méltóbb városi könyv tár épí -
tészeti tervei már elkészültek. Reméljük, meg is
valósul. „Ment-e a köny vek által a világ elébb?”

Az est megható pillanatai megerősítették a
hitünket abban, hogy még nincs itt a Gutenberg
galaxis vége. Veresegyház lelkiekben is gazdag,
a művészetet kedvelő és művelő város. Minden
résztvevőnek köszönet és elismerés a közös él -
ményért.                                                   RIMAI S. ÉVA

Gondolatok a könyvtárban

Fotó: Nagy Zoltán

Kölcsey Ferenc Városi Könyvtár • ANTALFFY PÉTER történész előadása

Mátyás a hamisságos
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Kultúra

Veresegyház nemcsak asszonykórusáról, nép tánc -
 együtteseiről vagy a Medvefarmjáról híres, de arról
is, hogy időről időre megjelennek a mű velődési
házban az amatőr színjátszótársulatok, amelyek
különböző gyermek- és ifjúsági előa dá sok segít-
ségével mutatják meg kreatív oldalukat, és vonják
be a fiatalabb korosztályt, a kicsiny veresieket a
színház világába. A Fiatal Forrás Színtársulat egy,
már korábban is létezett veresegyházi amatőr tár-
sulat (Forrás Színpad) megújulásából született.
Első előadásuk az Óz, a nagy varázsló cí mű mese-
játék volt, éppen egy évvel ezelőtt. Társu latuk pro-
filjából adódóan az idei előadás szintén a kisebb
korosztálynak szól. Az Enyém a vár című zenés
mesejáték egy kelekótya vándorló udvari bolond
Kelekotty (Gárdos Péter) története. Ugyanis a vár
ura, a rettentő sárkány (Ács Bence) betiltott min-
denfajta zenét, éneket és táncot, tulajdonképpen
az örömködést. De csak elsőre tűnik úgy, mintha
a félelmetes sárkány műve lett volna mindez: az

utasítások a hataloméhes várnagy (Fukk Áron)
mesterkedései, aki kipende rítette szegény Bús
Helént (Csombor Renáta) a palotából, az egyet-
lent, aki szakácskönyve segítsé gével újra embert
varázsolhatott volna a rémü letes várúrból. De
Kelekotty táncra, énekre és mu latozásra termett,
hamar a várbörtönben is találja magát a mágiára
ugyan nem képes, ennek ellenére hivatásos va -
rázslóval (Monori Dominik) együtt. A vártorony-
ban egy szögedi tájszólású elrabolt hercegnő
(Meskó Kinga)senyved, aki leg inkább nem is me -
nekülésre, hanem hős lovagra vá gyik. Márpe dig
Kelekotty minden, csak nem hős lovag.

Horváth Péter és Novák János zenés mese-
játéka Molnár Klára rendezésében bővelkedik a
mókás dalokban, tréfás szójátékokban és csa va -
rokban. Fülbemászó dallamai kifejezetten magá-
val ragadóak a gyermekek számára, nem egy kis -
lány és kisfiú boldogan énekelte az egy órás mese-
játék végére a szereplőkkel együtt Kelekotty

csalafinta dalát. A lelkes szereplők mellett komoly
háttérfellépőkre is szükség volt, akik a vásári for-
gatagot alakították. Erre a feladatra a Bokréta Nép-
táncegyüttes jelentkezett, a koreográfia az együt -
tes vezetője, Almási Bernadett munkája. A szöge -
di hercegnő azonban nemcsak hogy áhítja az érte
folyó küzdelmet, de egy idő után meg is kapja, lo-
vagok sorjáznak a színpadra, akik nem is akár -
honnan szalajtott vitézek, hanem az őrbottyáni
Salamon Történelmi Klub lovagjai.

Jelentős tagja a társulatnak Szentgáli-Tóth Áron,
nem látó zenész, aki szintetizátoron műkö dött
közre az előadásban. Egy ilyen mesejáték alapját
ugyanis a kiváló díszleten és jelmezeken túl a
zene adja. Az énekeket Templom Erika tanította
be a fellépőknek. A dalok ismétlése jól működött
a veresi közönségnél, a második felvonásra Helén,
Kelekotty és a hercegnő éneke már megmozgatta
a kis nézőközönséget.

Az Enyém a vár szépen illeszkedik az immár
hagyománynak tekinthető veresegyházi amatőr
színjátékok sorába. Jó kezdeményezésnek tartom
a Bokréta Néptáncegyüttes bevonását az előadás -
ba. Ritkán van alkalmuk a néptáncoló gyerekek -
nek komolyabb narratívával rendelkező előadást
készíteni, ahol elleshetik, miként is kell egy szín-
padi előadás szereplőjeként mozogni és beszélni.
Sajnos ezek az amatőr formációk csak két-három
alkalommal vihetik színre a hosszú hetek, eset-
leg hónapok alatt elkészült darabjaikat, pedig
volna lehetőség a veresegyházi iskolák szélesebb
körű bevonásával több előadás és gyermekkö zön-
ség elérése. Reméljük a jövőben is vállal a Fiatal
Forrás Színtársulat hasonló mesejátékokat, hogy
egyszerre adjon lehetőséget a fiatal színházcsi -
nálóknak és a kedves történetek iránt érdeklődő
gyerekeknek a közös örömjátékra.    VERÉB ÁRNIKA

A 2017/18-as évadban több meglepetést is tartogatott a veresi
közönségnek a „mi színházunk”. A bérletsorokban sorra jöttek az
előre meghirdetett előadások, csak éppen a régen várt Verebes
István Jászai Mari-díjas színész-rendező által rendezett „saját
gyártású” darab maradt el, most már második éve. Nem kutatjuk
az okát, bizton van rá magyarázat. Helyette kaptunk mást. Kap-
tunk jót és kevésbé jót, de hát ilyen a világ.

Beszéljünk a jóról. Például itt van egy kortárs darab, a Vajdaságból
érkezett Szab-way színházi szervezet Gaudeamus Igitur című darab-
jának – napjaink egyik égető problémájának, jelen esetben a kisebb-
ségi magyar oktatási rendszer hiányosságainak – szatirikus feldol -
gozása. A darab igazi csemegének számít, nem lehet véletlen az elis-
mertsége. A veresegyházi előadást – valljuk be őszintén – vé gigkísérte
a feszült izgalom, az igazság édes-bús íze. Témája a napjainkban is
sokat ostorozott közoktatás, az iskolai rendszerben hemzsegő hibák,
a különböző visszásságok feltárása. De nem is akárhogyan! Profi
módon, az előadók sokoldalú karakterfigurái által bátran, abszurd

módon különlegesen keserű humoros helyzetekbe ágyazva. Ne ves -
sünk vagy sírjunk? Aki nevetni tud saját hibáin, ha az akarat megvan
hozzá, javítani is tud a sorsán. Talán ez lehetne az előadás lényege:
javítsunk a sorsunkon, ne hagyjuk veszni az értékeinket, mert a jövő
az oktatási rendszerünkben rejlik. A Veres 1 Színház egy olyan da ra -
bot hozott el a városunkba, ami méltán nyerte el a közönség elis-
merését, szűnni nem akaró tapsviharát. Köszönjük!           VERÉB JÓZSEF

VERES 1 SZÍNHÁZ • A SZAB-WAY SZÍNHÁZI SZERVEZET vendégszereplése

FIATAL FORRÁS SZÍNTÁRSULAT • Az ENYÉM A VÁR című mesejáték

Örömjáték a várban

Fotó: Facebook

Fotó: Veréb

Véget ér sok álmunk?
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Fiataloknak fiatalokról
MESE

E gyszer volt hol nem volt, az Óperenciás tengeren túl, az üveg -
hegyen innen, a kerek erdő közepén egy gyönyörű kis tisztás.
A kér ges tölgyek, bükkök, szilfák, a fehér törzsű nyír-, és nyár-

fák, a sűrű bokrok még nedvesek voltak az elolvadt hótól. A friss szellő
és a napsugár együttes erővel szárította őket. A bokrok aljában az őszi
avar finoman zörgött, zizegett, ahogy Szél Úrfi bebújt ágaik alá és kisö -
pör te a hideg utolsó maradékát is. A madarak felborzolták a tollaikat,
úgy élvezték a kora tavaszi napot. A nyuszik, nyestek, poc kok
a vastag téli bundájukat cserél ték le
színes könnyű nyári kabát kára. 

A Sün családnak otthont adó ezeréves öreg
tölgyfa is magasra nyújtotta ágait, hogy min-

den porcikáját megfürössze a napsugarakban.
Ágain Misi Mókus ugrálva várta a sün gyerekeket,

Sün Sárát, Sün Balázst, Sün Samut. Már nagyon szeretett volna velük
játszani. Várakozás közben makkokat keresett, amit még nem fújt el a
szél. Boldogan nevetett, amikor talált egyet-egyet. Amit nem evett meg
rögtön, azt ledobta a földre a barátainak, hadd örüljenek, amikor ki-
jönnek a Sün-lakból. Elsőnek Sün Papa lépett ki. Egy makk pont az orra
elé pottyant. 
– Hahó! Ez aztán szép kövér makkocska! – mondta Misi Mókusnak. –
Köszönöm az ajándékot! Sokáig nézegette, szeretettel forgatta a fényes
barna magot. 
– Gyertek csak ide, nézzétek, mi van itt! – hívta a sün gyerekeket. – Misi
Mókus egy egész kosárra valót gyűjtött nekünk! – mutatott körbe. 
A sün gyerekek csillogó szemmel nézték a halmot. Sün Mama rögtön
hozta a füles kosarát, amibe gondosan beletette a tölgyfa termését. 
– Nem eszitek meg? – kérdezte csodálkozva Misi Mókus. 
– Most nem! Kiválogatjuk a legszebbeket és elültetjük őket. – válaszolta
Sün Papa. Tölgyecskéket nevelünk belőlük. Évek alatt megnőnek,
megerősödnek, ilyen szép nagy fákká serdülnek, mint amiben mi is
lakunk. A kis erdőben sok-sok makk fog teremni, amiből te is tehetsz
el télire. A fák ágain madárfészkek lesznek, az odvaikban pedig ké nyel -
mesen lehet lakni. Gyere velünk, segíts nekünk, hogy minél előbb a
föl be kerüljenek!
Sün Balázs és Sün Samu rögtön hozták a kerti szerszámokat, az ásót,
la pátot, gereblyét. Sün Sára szép jelző karókért ment, amivel majd meg-

je lölik és bekerítik az elültetett makkocs -
ká kat.
Együtt indultak el és vidáman érkeztek
fel a közeli dombra. A magasból az
egész erdőt, a rejtett tisztást, a patakot
is látni lehetetett. A csúcson csak né -
hány kö kény, galagonya és vadrózsa
bokor nőtt és mindenhol sarjadt a
zsenge fű. 

– Itt nagyon jól fogják érezni magukat a makkocskák! – mondta Sün
Papa elégedetten, ahogy körülnézett. 
Rögtön munkához is láttak. Sün Papa kijelölte a makkok helyét, a fiúk
gödröcskéket ástak a nedves földbe, a fűcsomókat vigyázva emelték ki.
Sün Mama válogatta ki a legszebb, legnagyobb makkokat. Sün Sára
óvatosan, egyenként a kiásott fészekbe helyezte őket. A kupakjuk né -
zett a nap felé, az aljuk a gödör mélyén pihent. Misi Mókus betemette
a lyukakat, dús farkával elgereblyézett, elsimított minden göröngyöt,
Sün Papa a kiásott fűcsomóval gondosan betakarta őket. A legvégén a
karókkal megjelölték és körbekerítették a dombot. 
Késő délután lett, mire mindent elvégeztek. Ekkor vették észre meny -
nyire elfáradtak, és megéheztek. A Nap is aludni készült, egy nagy kö -
vér felhő mögé bújt el. Sietve elindultak, hogy hamar hazaérjenek.
Útközben Sün Papa arról mesélt, milyen hamar fognak kikelni a
makkok és mennyi esőre lesz szükségük, mekkorát fognak nőni a nyár

alatt és milyen szépek lesznek a pici magoncok. 
Otthon a vacsoránál mindenkit megdicsért, és megköszönte a

segítségüket. Búcsúzóul Sün Mama a legszebb piros almát Misi
Mókusnak adta, hiszen a makkokat neki köszönhették. Lassan

mindenki ágyba bújt. Hamar elaludtak. Észre sem vették, hogy
a kövér felhő mögül a Hold mosolygott ki. Ezüst sugaraival
lágyan megsimogatta az erdőt, a tisztást, dombot, a makkocs -
kákat, hogy mielőbb kibújjanak puha fészkükből és nagy erős

fákká cseperedjenek.
Itt a mese vége, fuss el véle! Jó éjszakát gyerekek, szép álmokat kí -
vánok!

NAZIMECKINÉ BÁZLIK ILDIKÓ

Makkocska
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VÁLTOZÁS
A változás, amire évek óta vársz, nem az egyik
napról a másikra fog megtörténni veled. Úgy gon-
dolod, hogy már mindent megtettél annak érde -
kében, hogy végre ideális legyen a testsúlyod,
hogy jól érezd magad a bőrödben. Hiszen évről
évre többet és többet teszel a célod eléré sé ben.
Tar tós életmód-változás nem nélkülözheti az
önismeretet és önmagunk megbecsülését. Első -
sorban a saját testi és lelki igényeink tuda tosítá -
sára és elfogadására van szükség. Ha végig csi-
nál tad a négy lépést, akkor mos tanra sok kérdés,
felismerés megfogalmazódott benned. Felszínre
jöttek a ku  dar cok, az eltemetett sérel mek. Ebben
a pillanatban az EGÉSZSÉGED a TÉT! Ne úgy
tekints a változásra, hogy 10-20 kilót kell leadnod,

mert a munkahelyeden mindenki „XS”-es rucit
hord, vagy mert a barátnőid a 3 gyerek után is
„M”-es méretűek lettek. A „mé dia okozta agymo -
sásról” már ne is be szél jünk. A jelszód legyen:
EGÉSZSÉGES VA GYOK vagy a MINŐSÉGI ÖREG -
KOR. Tudtad, hogy min den ötödik nő cu kor re -
zisz tens, hogy a har mincon felüliek között is sok
a pajzsmirigy problémával küzdő? Hogy minden
második ember nek magas a vér nyomása? Hogy
a gyerekek között egyre több a cukorbeteg?
Érted már? EGÉSZSÉG! NE FOGYNI AKARJ,
hanem VÁLTOZNI, EGÉSZSÉGESNEK LENNI!
VEGYÜK KEZÜNKBE AZ IRÁNYÍTÁST! Mert aki
a saját táplálkozása feletti kontrollt (mit, mikor,
mennyit) is kiengedi a kezéből, az aligha kezd el
tevékenyen részt venni élete egyéb változásaiban. 

Eddigi feladatok:
1. MERJ VÁLTOZNI és VÁLTOZTATNI. AKARJ
FEJLŐDNI! Írd föl a füzetedbe: idén ebben vál-
tozom és fejlődöm. Mindennapi célkitűzések és
azok megvalósítása.
2. Elkezdtük LETENNI sérelmeinket, nem keres -
 sük a felelősöket, farkasszemet nézünk önma-
gunkkal.
3. KONTROLL MEGSZERZÉSE: vegyük ke -
zünk be az irányítást. Készítsünk étkezési me -
nüt. Írjunk bevásárlólistát, vásároljunk be,
ké szítsük el, tegyük dobozokba, és indulhat a
nap! Kontroll, a te kontrollod!
4. CÉLKITŰZÉS: kitűzött célunk kizárólag a
miénk, a saját „álmaink” építéséről szól (vagy
azoké is, akikkel együtt visszük végbe).
5. VÁLTOZÁS: Lassan járj, tovább ÉLSZ!
Júniusban az ELISMERÉSÉHSÉG-ről írunk:
dicsé ret kontra kritika.

TERMÉSZETESEN, EGÉSZSÉGESEN

Miután megtanultunk járni, nincs megállás. Tal -
pon vagyunk nap, mint nap. Szegény lábfejünk
ráadásul be van zárva egy jó esetben kényelmes,
de levegőtlen cipőbe ősztől tavaszig, van, akinél
nyáron is. Viseli és cipeli testünk súlyát, tehát
kiemelt terhelésnek van kitéve. Ezért kinek ne
esne jól egy testet-lelket kényeztető, pihentető
és feltöltő masszázs a talpon?  Bár sokan sze -
retik kényeztetni magukat talpukon keresztül,
még sem egyértelmű mindenki számára a kü -
lönbség talpmasszázs és talpmasszázs, frissítő
jellegű és reflexológiai masszázs között.

A reflexológia világszerte elismert empirikus,
ősi gyógymód, mely ujjnyomásos technikát alkal -
  maz a talpon, ahol a szervek kivetülései találha -
tók. A legrégebbi kezelési módok egyike a gyó -
  gyí tó terápiák között. Az első hiteles adat Kr. e.
2330-ból származik egy falfestményen, mely a láb-
masszázs fogásait ábárzolja. Az antik görög és ró -
mai tündöklés idején az orvosok számára a masz -
százs a gyógyítás, a fájdalomcsil lapítás leg  főbb esz -
köze volt. (Forrás: Dr. Csi kai E.-Nagy né H. A.:
A refl.al.)Ez a tudás napjainkig fennma radt, termé -
 szetgyógyászati ággá fejlő dött, széles  nemzet kö zi
és hazai szakirodalommal rendel ke zik. Közel áll
az emberekhez, mert nem csu pán alternatív gyógy -
mód, hanem egyben egy kelle mes masszázs is. 

A test különböző pontjain a szervezet egé szé -
nek leképeződése található, ilyenek pl. a fül,

kéz, láb, nyelv, szem stb. Itt láttatja a szervezet
egészségi állapotát, és jelzi, ha felborult az e -
gyen súlyi állapot. Ez alapján a kellő gyakorlat-
tal rendelkező reflexológus állapotfelmérést
(nem diagnózist!) tud végezni a páciensről.  A
tal    pon lévő kivetülési területek zónákra osz la -
nak, ahol jól elkülönülten érzékelhetők az el -
térések pél dául felrakódások, bőrtónus válto -
zások és egyéb képletek formájában. A masszí -
rozás folyamata alatt ingerhatás éri a zónákat,
amelynek hatására elektrokémiai impulzus jön
létre, és ez a köz ponti idegrendszerbe jutva egy -
időben az adott szerv hez is eljut. Ez a ref lex kap -
csolat addig mű ködteti az oda-vissza jel zést,
amíg az egyensúly helyre nem áll, és be indul a
szervezet öngyógyító mechanizmusa. 

A talpreflexológiai masszázs javallatai: im -
munerősítés, betegségmegelőzés, serkenti a vér-
és nyirokkeringést, elősegíti a salakanyagok ki -
választását, a belső elválasztású mirigyek mű -
ködését. Kifejezetten ajánlott nőgyógyászati,
hor  monális, emésztőszervi, légzőszervi és  vi ze -
 letkiválasztórendszeri betegségekre. Terá piás cél-
lal heti egy-két alkalommal ajánlott a kezelés
mind addig, amíg a tünetek teljesen meg szűn nek.
Ennek hossza függ a betegség stádiumától és a
beteg korától. A masszázst mindig fájda lom kü -
szöb alatt végzik, és körülbelül 35-40 percet vesz
igénybe. A tünetek átmenetileg felerő söd hetnek.

Ez annak a jele, hogy a gyógyulás meg kez dődött,
jelzi, hogy valami törté nik a szer  v e zetben, azaz a
test válaszol az in  gerlésre, és meg kezdte a zava -
rok feldolgozását. Gyakori a páci en sek nél a keze -
lések után a fokozott ve rej té ke zés vagy a gyakori
vizelet-, illetve szék let  ü rí tés. A megkezdődött
méregtelenítésre utal a ke  ze   léseket követő orr -
váladé kozás, a kö pet ürítés, a női folyások, illetve
néha hőemel ke dés, láz.

Ellenjavallatok:
• a láb betegségei vagy sérülései esetén (pl. vissz -

 érbetegség vagy lábgombásodás stb.)
• súlyos fertőző vagy magas lázzal járó beteg -

ség esetén
• a vénák vagy a nyirokrendszer gyulladásos

folyamataiban
• veszélyeztetett terhességben
• súlyos depressziós állapotokban.

BARTALNÉ GÖNCZI ERIKA, TALPREFLEXOLÓGUS,
FÜLAKUPUNKTÚRÁS ADDIKTOLÓGUS TERMÉSZETGYÓGYÁSZ

06 30 656 3539 • WWW.TERAPIAKNEKED.HU

Több, mint talpmasszázs...

GYŐRI RITA ÉS VIGH MERCÉDESZ ROVATA

LEGYEN 2018 A FEJLŐDÉSÜNK ÉVE!
5 LÉPÉS A SIKER FELÉ

Az ötödik lépés: VÁLTOZÁS

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

Életmód

Mobil: 30 509 5084
Facebook: Fitten Veresen
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VERESEGYHÁZI VÁROSI SPORTKÖR eredményei

Sakk Szakosztály

Pest megyei csapatbajnokság Szuper csoport (10 táblás)
04.15. Dunakeszi – Veresegyház 4,5 – 5,5

Kézilabda Szakosztály

Felnőtt (Pest megyei bajnokság A csoport) 
04.07. Mogyoród KSK – Veresegyház VSK 40 – 31
Az alapszakaszban a 13 csapatból a 6. helyet szereztük meg.
A rájátszásban a 25 csapatból a 9-12. helyért játszunk.
Ifjúsági (Pest megyei bajnokság)
04.07. Mogyoród KSK – Veresegyház VSK 34 – 28
Az alapszakaszban a 13 csapatból a 7. helyet szereztük meg.
A rájátszásban az 5-8. helyért játszunk.
Serdülő (Országos Serdülő Bajnokság III. osztály Északi csoport)
04.13. Veresegyház VSK – Budapesti Honvéd SE 10 – 44
04.21. Pásztói KC – Veresegyház VSK 19 – 19

Labdarúgó Szakosztály

Felnőtt (Pest megyei bajnokság II. osztály Északi csoport) 
04.08. Veresegyház VSK – Vác-Deákvár SE 2 – 2
04.15. Budakalászi MSE – Veresegyház VSK 2 – 0
04.22. Veresegyház VSK – Mogyoród FC 1 – 0
Pest megyei Kupa
04.04. Valkó KSK – Veresegyház VSK 0 – 3 
04.18. Veresegyház VSK – Pilisi LK-Legenda Sport 3 – 1
U19 (MLSZ III. osztályú bajnokság Közép-keleti csoport) 
04.07. Airnergy FC – Veresegyház VSK 2 – 0
04.15. Pestszentimrei SK – Veresegyház VSK 5 – 3
04.21. Veresegyház VSK – REAC Sportiskola SE „B” 1 – 3
U17 (MLSZ III. osztályú bajnokság Közép-keleti csoport) 
04.07. Airnergy FC – Veresegyház VSK 14 – 0
04.21. Veresegyház VSK – REAC Sportiskola SE „B” 0 – 10
04.15. Pestszentimrei SK – Veresegyház VSK 16 – 4
U16 (Pest megyei I. osztályú bajnokság Északkeleti csoport) 
04.03. Nagymaros FC – Veresegyház VSK 1 – 8
04.22. Veresegyház VSK – Zsámboki SE 1 – 2
04.14. Kisnémedi MSE – Veresegyház VSK 0 – 12
U14 (Pest megyei I. osztályú bajnokság) 
04.21. UFC-Gyömrő – Veresegyház VSK 2 – 0
Öregfiúk (Pest megyei bajnokság Keleti csoport) 
04.10. Őrbottyán KSE – Veresegyház VSK 2 – 3
04.16. Veresegyház VSK – Gödöllői SK 2 – 6
04.23. Veresegyház VSK – Szada SE 3 – 2

DIÁKSPORT • KÉZILABDA

ORSZÁGOS ELŐDÖNTŐBEN FIÚ KÉZILABDA CSAPATAINK!

A Fabriczius József Általános Iskola kézilabda sporttörténetének
eddigi legnagyobb sikereit érte el azzal, hogy mind a III. és IV. kor   -
csoportos fiú csapata bejutott a diákolimpia országos elődöntőjébe!
A III. korcsoportos csapat 2018.04.18-án, a győri Gárdonyi Géza Ál-
ta lános Iskola legyőzésével harcolta ki a soha nem látott sikert. A
gye rekek végig felszabadultan és ötletesen játszottak a Győr-Moson-
Sopron megyei diákolimpia második helyezett csapata ellen. A vég -
eredmény 24:7 lett a javunkra, úgy, hogy az első félidőben mind -
össze kettő gólt kaptunk! Ennek köszönhetően április 25-én Tata -
bányára utaztunk, ahol a Komárom-Esztergom megye, Budapest és
Fejér megye első helyezett csapataival kerültünk egy csoportba. Az
első mérkőzésünket a későbbi győztes tatabányai Kodály Zoltán Ál-
talános Iskola csapatával játszottuk és mivel kikaptunk, így a har-
madik helyért játszhattunk. A csapat sikerrel vette az akadályt és
harmadik helyen zárta az országos elődöntőt. Ez azt jelenti, hogy az
ország legjobb 20 csapata között vagyunk! Sikerünk a csapatot
elkísérő lelkes szurkolóinknak is köszönhető, akik „hazai pályát”
teremtettek mindkét helyszínen.
A IV. korcsoportos fiú csapat is hasonló sikert könyvelhet el, az
előselejtezőn Fejér megye második helyezett csapatával játszottunk,
és 34:16-ra győztünk. Ezzel ők is bejutottak az országos elődöntőbe,
ahol Veszprém, Komárom-Esztergom és Heves megye első helyezett
csapataival kell megmérkőzni az országos döntőbe kerülésért május
11-én, Tatabányán. Merjünk nagyokat álmodni… BARANYÓ CSABA

III. korcsoportos csapat és a szúrkolók
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ATLÉTIKA

NAGYSZERŰ EREDMÉNYEK A KÖRZETI
TÖBBPRÓBA DIÁKOLIMPIÁN

Nagyszerű és egyben történelmi siker szü le -
tett a május 1-jén, az Albertirsán meg rende -
 zett atlétikai  versenyen. Horváth Máté ö tös  -
ugrásban, 14.00 m-es eredményével  or szá  -
gos csúcsot  ugrott, ezzel egy 2015 óta fenn  -
álló csúcsot sikerült megdöntenie, így Máté
lett a VVSK atlétikai szakosztályának első or -
szágos csúcstartója. Emellett még 300 m-en
is felállhatott a dobogó tetejére
További eredmények: 
Sum Nikolett: távolugrás: első-, 600 m sík-
futás: második helyezés
Sulyán Alexa: 60 m síkfutás: első-, távolug -
rásban harmadik helyezett
Nádas Balázs:60 m síkfutás: második helyezés
Bíró Rozália: 600 m síkfutás: második helyezés
Tóth Máté: magasugrás: második helyezés
Kiss Enéh: távolugrás: harmadik helyezés.

MEZEI FUTÁS PEST MEGYEI DÖNTŐ,
TÁPIÓSZECSŐ 

A 2007-2008-as korosztályban Sum Nikolett,
Horváth Laura, Liszicsán Sára, Gergely

Kitti, Dudás Emese összeállítású csapat a
harmadik helyen végzett és ezzel továbbju-
tott az országos döntőbe. 

KÖRZETI TÖBBPRÓBA DIÁKOLIMPIA,
CSÖMÖR

Aranyérmesek és egyúttal továbbjutók a Pest
Megyei Döntőre:
a 2005-2006-os korosztályban:
egyéniben Horváth Máté és Tábori Sára. 
csapatban: a Horváth Máté, Varga Ádám,
Schmeisel Huba,Kiss Barna, Szabó Márk,
Reindl Erik, és a Tábori Sára, Sulyán Ale -
xa, Szabó Enikő, Osváth Jázmín, Nemes
Nóra, Sum Noémi összetételű csapatok.
A 2007-2008-as korosztályban:
egyéniben Sum Nikolett. 
csapatban: Sum Nikolett, Gergely Kitti,
Hor  váth Laura, Dudás Emese, Lesch Lili,
Liszicsán Sára összeállítású csapat.

SPORT XXI, BUDAPEST, IKARUS PÁLYA
A 2008-2009-as korosztályban a Sum Niko-
lett, Horváth Laura, Lesch Lili, Barsi And -
rás, Nádas Balázs, Bense Botond, Harcos

Lóránt, Csernyey Bernáth összeállítású csa -
pa tunk nagyszerű küzdelemben ezüstérmes
helyen állhatott a dobogóra.

EDZŐK: BARA-FEKETE LÍVIA, BORI-HORVÁTH AN-
NA MÁRIA, HORVÁTH GERGELY, SZALMA RÓBERT. 

Az elmúlt időszak, annak ellenére, hogy a sérültjeink továbbra sem
épültek fel, szoros küzdelmeket hozott, sőt, az alsóházi rangadót (ami
számított) meg is nyertük. Ám ne szaladjuk ennyire előre. Mos ta -
nában inkább idegenben játszunk (szurkolóink bánatára), hiszen a
sorsolás őszi időszakában ezekkel a csapatokkal hazai környezetben
„birkóztunk”. Az idegen nem jelent mindig távoli helyszínt, hiszen a
szomszédvár (Gödöllő) is közel van. A szezon elején közel 25 pon-
tos vereséget hozott számunkra az összecsapás, viszont a vissza-
vágón korántsem játszottunk alárendelt szerepet. Az ellenfél is elis -
merő szavakkal illetett minket miután csak utolsó másodperces ko -
sarával 2 ponttal tudott legyőzni minket (70-68). Ezután a tabella ele-
jén szereplő csapatokhoz látogattunk, és bár borítékolható volt a

győzelmük, ennek ellenére megizzasztottuk őket. Ez a hullám jó
felkészülést nyújtott a százhalombattai rangadóra, melyet nyerni
akartunk, hiszen hazai pályán is pár pontos győzelmet tudtunk sze -
rezni az ősszel. 

Egy pillanatig sem hagytuk nyitottan a kérdést. Az első perctől
kezdve gördülékeny játékot mutattunk, és már az első pillanatokban
elhúztunk. Helyenként 20 pont is volt a két csapat között. Végül 13
ponttal 68-81-re sikerült nyernünk. Köszönhető ez annak, hogy 6 játé -
kosunk is betalált a hárompontoson túlról, és hogy végre járt a labda.
Még 4 forduló van hátra, és ebből mindösszesen egyszer játszunk
majd hazai pályán, ráadásul a jelenlegi listavezető ellen. Nekik sokat
számíthat az a mérkőzés, hiszen csak a csoport első két helyezettje
jut a rájátszásba, és egyenlőre 3 csapat is versenyben van azért a két
helyért, tehát lehetünk a mérleg nyelve, mi mindent megteszünk az
biztos, hogy büszkén zárjuk a veresegyházi kosárlabda első hivatalos
szezonját...

Ami biztos, hogy jövőre ismét az NB2-ben fog felnőtt férfi csap-
atunk játszani. Az elkövetkező időszakban azonban az utánpótlás
erősítése és bővítése lesz a fókuszban. A csarnok közbeszerzési pá-
lyázata fut, ott minden rendben megy az útján. A kosárlabda tehát
megtette a magáét és elérte célját, mert stabilizálódott a helyzetünk,
és folyta tódhat az építkezés az első sikeres év után, ezért sokaknak
kö szönet mondható, akik segítették a munkánkat az első évünk alatt.
Nyáron sem fogunk leállni, és edzőtáborokkal, fejlesztőkkel fogunk
jelentkezni az utánpótlás játékosainknak programot kínálva, kö ves -
sétek a Facebook oldalunkat további információkért.

www.facebook.com/bkgveresegyhaz

TASNÁDI DÁVID

KOSÁRLABDA

BKG kosárlabda csapat

Horváth Máté országos csúcsot ugrott

HORVÁTH MÁTÉ ORSZÁGOS CSÚCSOT UGROTT!
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ÚJONCOK REGIONÁLIS VERSENYE,
CEGLÉD

Négy megye fiatal gyermek sportolóinak ren-
dezett versenyen, a nemrég leigazolt Szaszák
Csongor nagyot küzdve, jó játékkal az U11-es
korcsoportban ezüstérmet szerzett. U13-ban
csoportjából továbbjutott, ott U13-as korú
játékos állította meg. Csongor küzdeni tudásá-
val mindkét korcsoportban növelni tudta rang -
lista pontjait a közelgő OB előtt. 

•
NYUSZI KUPA 2018.ÁPRILIS 22.

Nagyon örültünk, hogy a Galaxis AK és a Re-
formátus Általános Iskola gyermekei közül
ismét sokan ott voltak reggel a tornateremben,
a korai hétvégi időpont és az előnyári szikrázó
napsütés ellenére. 
Többeknek életük első versenye volt, melyhez

nekik, külön szívből gratulálunk, mert tudjuk,
milyen bátorság kell hozzá. Eredmények:
Kicsi lányok: 1. Dudás Réka
Nagy Lányok: 1. Vidéki Tímea 
Nagyfiúk: 1. Bakó Oszkár
Összevont „nagyfiúk”: 1. Szaszák Csongor 
Közepes fiúk: 3. Magyar Tibor  5-6. Fabók Bo -
tond  7-10 Varga Gergő, Szaszák Ábel, Benkő
Mátyás 
Kicsi fiúk: 2. Ozsváth Ákos 3. Varga Vince 5-
8. Csomai Szabolcs, Csomai Marci, Szaszák
Áron, Kertész Gyula

•
Egyéb hírek: A HTC KUPA Magyar-Kínai Asz-
talitenisz Klub versenyein a felnőttek közt a
Galaxis Veresegyházi SE színeiben, Papp Lász -
ló arany, Mókus Miklós ezüst, Horváth Lóránt
bronzérmet vehetett át. 

Letanóczki Dalma, volt GALAXIS versenyző
jelenleg a KSI versenyzője, Zágrábban (Horvát -
ország) utánpótlásverseny a 79 fős újonc leány
mezőnyben az 5-8. helyen végzett az újonc 13
évesek korcsoportjában. 

LETANÓCZKI ISTVÁN

ASZTALITENISZ

Nyuszi Kupa – Közepes fiúk

IDÉN IS KERÜLT DIÁKOLIMPIAI ÉREM VERESEGYHÁZRA
Április közepén, három napon keresztül, reggeltől estig zajlottak a
III. Sulivívó Találkozó és Diákolimpia versenyei Budapest egyik leg-
nagyobb sporteseményeknek is helyet adó létesítményében, a BOK
csarnokban. 3000 induló, 108 győztes, 70 pást. Boldog és mosolygós
gyerekek, ifjú tehetségek. A veresegyházi vívók is szép számmal vet-
tek részt a párbajtőr versenyeken és képviselték az iskolájukat.
Legeredményesebb versenyzőnk Rabóczki Tekla volt, aki a kezdő
vívók között magabiztosan, vereség nélkül jutott a döntőbe, ahol
szin tén fölényes győzelmeket aratva nyerte el az aranyérmet. Más-
nap, szombaton az „A” kategóriás versenyen is remekül vívott a
csupán 9 éves Tekla. Csak a döntő asszóban maradt alul az ellen-
felével szemben, így az ezüstérem lett a jutalma. Az érem kollekció
harmadik elemét a bronzérmet, a harmadik versenynapon a Fab-
riczius József Általános Iskola törpici leány csapatának tagjaként
sze  rezte meg és így valóban kiemelkedő teljesítményt nyújtott a
2018-as diák olim pián. A csapat további tagjai Nagy Darinka és Kris-
ton Em ma voltak.
További eredmények:
Egyéni: V. korcsop. Nagy Balázs III. hely

VI. korcsop. Szakmáry Nándor V. hely., Szabó Márton VI.
hely II. korcsop. Kriston Emma VII. hely
Csapat: III. korcsop. Nagy Nándor, Rabóczki Márton,

Varga Labóczki Vazul II. hely
V. korcsop. Nagy Balázs és Szabó András III. hely.

SZAKMÁRY SÁNDOR, BESZÉDES ZOLTÁN

Április 14-15-én, Budapesten, a BVSC uszodában és a Kincsem Park-
ban rendezték a Magyar Kupa II. fordulóját, ahol ifjú versenyzőink
nagyon szépen helyt álltak. A legjobbak eredményei:
LÁNYOK:
U-10 korosztály, 80 induló, 5. Kovács Réka
U-12 korosztály, 62 induló, 12. Zsemle Hanna, 17. Kovács Enikő
FIÚK:
U-11 korosztály, 64 induló, 4. Hargitai Csanád

EDZŐ: HICSÁK ZSOLT

VÍVÁS

ÖTTUSA

Fabriczius J. iskolai párbajtőr csapat II. hely 2018. Diákolimpia

Rabóczki Tekla I. helyezés 2018. Diákolimpia
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A REINIKU KYOKUSHIN KARATE KLUB VERSENYZŐI
2018. ÁPRILIS 14-ÉN, BUDAPESTEN

„Nyúl Kupa” országos utánpótlás bajnokságon vettek részt,
ahonnan Győrffy-Molnár Dávid és Hoksza Bálint bronzérmet
hozhattak el. Mindketten életük első küzdőversenyén vettek
részt, igazi kis harcosokként küzdöttek és fantasztikus ered-
ményt értek el! Sok szeretettel gratulálunk!         HORVÁTH ÁGNES

KARATE

Szép helyezések a nyílt Shito Országos Bajnokságon

A veresegyházi ÉVÖGY karate
csapata április közepén ismét
megmérette magát a Nyílt Shito
Országos Bajnokságon. Ver seny -
színhelyül a budapesti Láng
Sport csarnok szolgált.
A bajnokságon több mint 1200
versenyző vett részt. A veresegy-
 házi ÉVÖGY karate csa pa ta Bur-
ján János Tibor mester ve ze  té-
sével, Killik Jenő és Meny hárt
Imre mesterek segítségével ké -
szült fel. Örömteli, hogy a ver -
senyzőink rendre szép helye zé -
sekkel – csillogó érmekkel térnek
haza. Így öregbítve szeretett városunk hírnevét.
Ezüstérmet szerzett Hanák Barnabás, harmadik helyen végeztek:
Szolnoki Robert, Szolnoki Imre, Ádám Adrienn, Kovács Áron.

GAZSÓ JÁNOS

ÉVÖGY KARATE

2018.április 20-22. között, Győr -
ben rendezték az első V4 (Viseg-
rádi 4-ek) elnevezésű világkupát.
A versenyen több mint 400 ver -
senyző mérettette meg magát.
A képen szereplő Kovács Krisz -
tián az Open -125 kg-os EQ-
Bench press kategóriában 210
kg-os nyomással az első helyet
szerezte meg.

ERŐEMELÉS

Az események tekintetében csendesebb, mégis roppant eredmé -
nyes április van az egyesület táncosai mögött. Az április eleji te rületi
pontszerző versenyen harmadik helyezett lett children kis formációs
kategóriában az Emotions, a serdülő kisformációk között bronzér -
met szerzett a Frappé. A kisformációk sorát a Love zárja, akik a ju-
ni orok között a második helyen végeztek. Az egyesület táncosai a
nagyformációs kategóriákban is szép eredményeket értek el, az Ex-
cellent nevű nagyformáció első versenyén a dobogó harmadik
fokára állhatott a serdülők között. A Brill formáció tagjai ezüst érmet
szereztek a junior nagyformációs kategóriában. A Ladies tagjai
szin tén a dobogó második fokára állhattak és ezüstérem volt a ju-
talmuk a felnőttek között. Páros versenyzőink közül Polyánki Be -
ne dek és Fórián Kata párosa harmadik lett a junior kategóriában,
míg a mezőny győztese a Szoljár Zsombor – Vass Nikolett alkotta
pá ros lett. A Krakkóban megrendezett Világkupán mérettette meg
magát Dénes Zoárd és Helembai Boglárka serdülő páros kate gó -
riában. A 71 indulót felvonultató, népes nemzetközi mezőnyben az
előkelő 22. helyen végeztek. Nagyon nagy siker ez számukra első
külföldi versenyükön. Szívből gratulálunk minden táncosunknak a
nagyszerű eredményekhez. 

EDZŐK: FARKAS GERGELY ÉS FARKAS KRISZTINA

TÁNC, ROCKIN’ BOARD

GYÖRE BENDEGÚZ VILÁGKUPA GYŐZTES

A veresegyházi kick-box csapat gőzerővel kezdte idén februárban a
versenyzést és pontgyűjtést az idei, Jesoloban megren de ze ndő
Kick-box világbajnokságra. 
Először a horvátországi Európa-kupa, majd a Szlovák Open, a bé -
kés csabai diákolimpia, ezeket követően a nyílt harcművészeti fesz-
tivál (ahol 32 kezdő versenyzőből 30 fő dobogós helyezést ért el) és
végezetül az Ausztriában megrendezett osztrák világ kupa volt, ahol
a csapat óriási sikert aratott. Kertész Lili, Lázíts Máté, Kristóf Csa -
ba, Gyenei Henrietta, Varga Viktória, Kovács Viktória, Major
Zita, Kozma Levente, Somodi Barna, Györe Bendegúz és Kunya
Noel alkotta csapat sikeresen vette az eddi gi akadályokat.
Györe Bendegúz világkupa győztes, Kertész Lili Európa-kupa 2.
hely, Kristóf Csaba, Európa-kupa 2. hely, Lázíts Máté  Európa-kupa
3. hely, Kunya Noel Európa-kupa 2. illetve Világkupa 3. helyezett.
Természetesen a csapat többi tagja is nagyon szépen szerepelt.
Köszönjük a szülők és a város támogatását abban, hogy céljaink
elérésében segítő kezet nyújtanak.

PAPP ATTILA

KICK-BOX
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Sport

Szeles-hűvös áprilisi szombaton rendezték meg a Pilisben azt a
Futó- és Nordic Walking versenyt, amelyre Nordic Walking Sport
Veresegyház (NWSV) csapata is nevezett. A 10 km-es távot gyö -
nyörű tájon keresztül gyalogolva teljesítettük, élveztük minden
egyes percét. A csapat az egyéves fennállása óta most először méret-
tette meg magát ilyen jellegű bajnokságon. Eredményeink:
I. helyezett: Lantos Judit és Mátyás Dezső, II. helyezett: Vigh
Mercédesz és Bisinger Péter                                       VIGH MERCÉDESZ,

Facebook: Nordic Walking Sport Veresegyház 

NORDIC WALKING

SZENZÁCIÓS VERESI JUDOS SIKER
A 15. KEMPO VILÁGBAJNOKSÁGON BUDAPESTEN!

ÁPRILIS 15 . SALGÓTARJÁN, PÁRDUC KUPA
A Veresi Küzdősport Egyesületet kilenc ifjú tehetséges judoka kép vi -
selte a versenyen, ahol nagyszerű mérkőzéseket vívtak, remekül
meg  állták a helyüket a mezőnyben és kilenc érmet szereztek. Ezzel
a csapatverseny negyedik helyén végzett szeretett egyesületünk.
Első helyen végzett Szabó Dominika ésTellinger Maxim, második
lett Szabó Mira, Homoki Márton, Budovinszky Döme, Szász Vince
és Szégner Dániel, harmadik helynek örülhetett Udvarhelyi Gergő
és Dér Barnabás.

ÁPRILIS 22. REGIONÁLIS JUDO VERSENY, KEREPES
A megmérettetésen nyolc ifjú judokánk képviselte egyesületünket.
Nyolcan, nyolc aranyat szereztek! A nagyszerű egyéni teljesítmé -
nyeknek köszönhetően, a csapatversenyben az előkelő második he -
lyet szereztük meg! A győztesek: Szégner Bertalan, Szégner Dániel,
Budovinszky Döme, Udvarhelyi Gergő, Halász Milán, Tellinger
Maxim és végül, de nem utolsósorban a lányok, Szabó Mira és
Szabó Dominika! 

15. KEMPO VILÁGBAJNOKSÁG, BUDAPEST
Minden idők legnagyobb Kempo világbajnokságának adott otthont
Budapest. Öt földrészről érkeztek a versenyzők. A verseny első nap -
ján voltunk érintettek Submission versenyszámban, ami nem más,
mint földharc küzdelem. Judosaink immáron hagyományosan na -
gyon jól szerepelnek különböző küzdősportok világversenyein. Öt
veresi judoka, – köztük Ballon Andrea és Almási Sebestyén Leven -
te először vett részt világversenyen – Hegyi Dávid, Gaál Bendegúz
és a csapatkapitány, Kerstner Róbert mérlegelt. Óriási volt a csúszás,
nem volt megfelelő információ egyre nagyobb türelmetlenség, illetve
elégedetlenség lett úrrá a csarnokon, a versenyzőkön. Gaál Bende -
gúzt este kilenckor szólították szőnyegre. Sajnos a négy közé jutásért
való mérkőzésen román ellenfelétől egy ponttal vereséget szenvedett,

így helyezetlenül zárt. Hegyi Dávid következett, aki a végelszámo -
lásnál bronzérmet vehetett át, majd jött a nap hőse, Almási Sebestyén
Levente, aki hatalmasat küzdött, a végig vezető orosz riválisa ellen
hat (!) másodperccel a vége előtt fordított, és lett döntős, ahol remek
teljesítményének köszönhetően ezüstérem lett a jutalma!
Ballon Andrea egy roppant tehetséges ifjú hölgy, aki kulcscsont sé -
rülése után kapaszkodott vissza a vb csapatba. Nem is akárhogyan.
A 15. Kempo Világbajnokság első aranyérmét Ballon Andrea nyerte
meg egyesületünknek!
Majd jött a „Király Kategória” a nehézsúly. Csapatkapitányunk Ker-
stner Róbert volt egyértelműen a súlycsoport esélyese. Robi elbírta
a terhet, fantasztikus mentális állapotban került a döntőbe, ahol e -
sélyt se hagyva ukrán ellenfelének magabiztosan, idő előtt nyerte
meg a csatát! A 15. Kempo Világbajnokságon a Veresi Küzdősport
Egye sü let mérlege: 2 arany, 1 ezüst és 1 bronzérem!

ÁPRILIS 29 . BUDAPEST KUPA 
A nemzetközi versenyre  négy kontinens 23 országa nevezett több
mint 1500 versenyzőt! Egyesületünket a nagyon tehetséges, tíz éves
Szégner Dániel képviselte. Sajnos az éremszerzés most elmaradt,
de Dani derekasan megállta a helyét.

FELKÉSZÍTŐ EDZŐK: ILYÉS GYULA ÉS KERSTNER RÓBERT

JUDO

V. VÁROSAVATÓ KUPA
FÉRFI KISPÁLYÁS LABDARÚGÓ TORNA

VERESEGYHÁZ

2018. JÚLIUS 1. (VASÁRNAP) 9.00 ÓRA
HELYSZÍN:

Veresegyházi Városi Sportkör Sporttelep MŰFÜVES PÁLYÁI
(Veresegyház, Csokonai utca 2/A)

RÉSZTVEVŐK: 10 fős férfi csapatok 
A KUPA LEBONYOLÍTÁSA:

Játékidő 2×15 perc, 4+1 felállásban.
A kupán mindenki saját felelősségére vesz részt
és minden játékos csak egy csapatba nevezhető!

NEVEZÉS ÉS A JÁTÉKSZABÁLYOK:
Nevezési lap és a játékszabály letölthető a www.veresegyhaz.hu weboldalon

a SPORT menüpontból.
A nevezéseket e-mailben sportreferens@veresegyhaz.hu címre várjuk.

A benevezett csapatoknak elküldjük a részletes versenykiírást.
NEVEZÉSI DÍJ: NINCS

NEVEZÉSI HATÁRIDŐ: 2018. június 22. (péntek) 16.00 óra
BŐVEBB INFORMÁCIÓ: Baranyó Csaba +36 20 9749 686
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Nyári táborok
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Nyári táborok
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2018. május 22-én

14–18 óra

Veresegyház,
Fő tér

(Coop Áruház előtt)

RECEPTVERSENY
Hozza magával kedvenc receptjét

a Coop Séftúra napján! A Séf értékeli és

a 3 legjobb receptet díjazzuk!

• ZENE • GYERMEKPROGRAMOK
• NYEREMÉNYJÁTÉK • UGRÁLÓVÁR

• ARCFESTÉS

2018. május 22-én

(kedd) 14–18 óra

Veresegyház,
Fő tér

(Coop Áruház előtt)

Hirdessen
a Veresi Krónikában
VERESEGYHÁZ VEZETŐ LAPJÁBAN!

Velünk sikeres lesz!!
7500 PÉLDÁNY, KEDVEZŐ ÁR

*SZÁMLAKÉPES HIRDETÉSSZERVEZŐKET
KERESÜNK JUTALÉKOS RENDSZERBEN!

Bővebb információ:
veresikronika@veresegyhaz.hu

30 9304 831
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AZ ÁTRIUM ÜZLETHÁZBAN!
Veresegyház, Fő út 53. • Telefon: 06 28 384 081

Nyitva: kedd–péntek 8.00–17.00 • szombaton 8.00–12.00

• COMPUTERES LÁTÁSVIZSGÁLAT
• 2018-AS POLARIZÁLT NAPSZEMÜVEG MODELLEK
• KERET+LENCSE MÁR 9900 FT-ÉRT

• • MÁRKÁS KERETEINKHEZ A LENCSE AJÁNDÉK* MÁRKÁS KERETEINKHEZ A LENCSE AJÁNDÉK* 
** Starlite 1,5 HMC műanyag lencse, vagy Starlite 1,56 fényre sötétedő műanyag lencseStarlite 1,5 HMC műanyag lencse, vagy Starlite 1,56 fényre sötétedő műanyag lencse

Az akcióink részletei az üzletben!

Gondtalan Évek
WELLNESS NYUGDÍJASHÁZ

szeretettel várja Veresegyházon
1 db 36 m2 egyágyas, fürdőszobás  szobába

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

SZOLGÁLTATÁSOK:
egészségügyi felügyelet, étkezés, takarítás, mosás,

orvosi ellátás, wellness

ELÉRHETŐSÉG:
gondtalanevek@hotmail.com • 06 70 638 4685
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MOSÓGÉPEK, MOSOGATÓGÉPEK, MIKRÓK,MOSÓGÉPEK, MOSOGATÓGÉPEK, MIKRÓK,
ELEKTROMOS TŰZHELYEK,ELEKTROMOS TŰZHELYEK,

HŰTŐSZEKRÉNYEK, FAGYASZTÓLÁDÁKHŰTŐSZEKRÉNYEK, FAGYASZTÓLÁDÁK
JAVÍTÁSÁVAL FOGLALKOZUNK!JAVÍTÁSÁVAL FOGLALKOZUNK!

Kedvező árakkal,
kiszállási díj nélkül dolgozunk

az elvégzett munkára
garanciát adunk!

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

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

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

Boneker MBNK Kft.

KERÍTÉS–FESTÉK
CENTRUM

GIPSZKARTON 1,2m×2m 1199 Ft
Impregnált gipszkarton 1999 Ft
Felixbilis csemperagasztó 1740 Ft
Ágyásszegély 20 cm×2 m 1290 Ft
Ágyásszegély 30 cm×2 m 1890 Ft
Lamella kerítéselem (fűzött) 1,8m×1,8m 4490 Ft
Lamella kerítéselem (erősebb) 1,8m×1,8m 7890 Ft
Csirkeháló 1 m horganyzott 280 Ft/fm-től
Fém táblás kerítés 1,5m×2,5m (antracit-zöld) 6580 Ft/db

ÁGYÁSSZEGÉLY, VADÁSZKERÍTÉS, OSZLOPOK,
ÁTLÁTÁSGÁTLÓ, GEOTEXTÍLIA, VAKONDHÁLÓ, NÁDSZÖVET
HOMLOKZATI HŐSZIGETELŐ RENDSZER

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

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

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

ERDŐKERTESI
ACÉLKERESKEDÉSBE

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

Érdeklődni a 06 28 479 541-es számon
vagy az erdokertes@vasanyag.hu

címen lehet napközben.

KERESEK
KIADÓ HÁZAT!

A környéken keresek kiadó házat, házrészt, lakást – tárolóval.
Rólam: 52 éves egyedülálló férfi vagyok, műszaki felsőfokú

végzettséggel. 25 év együttlét (házasság) után,
akaratom ellenére új életet kell kezdenem,

hogy másfél éves kisfiam közelében tudjak maradni.
Egyedül jönnék, hosszú távra, mérsékelt, de stabil anyagiakkal.

Minden megoldás érdekel!
Kérem, ha van kiadó háza, vagy ismer valakit, aki kiadná, hívjon:
Abonyi Zoltán • Telefon: +36 30 941 6636
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Telefon: 30 437 7582
Nyitva: kedd–péntek: 9–16 • szo.: 9–12
http://katona-sandor.varga-gomba.hu/

VARGA GYÓGYGOMBA
S Z A K Ü Z L E T

szakképzett tanácsadókkal várja az érdeklődőket

Veresegyház, Kálvin tér 6. szám alatt
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A MEGÚJULT DÉDI VENDÉGHÁZA szeretettel várja régi és új vendégeit!
Nemzetközi és fővárosi tapasztalattal rendelkező szakácsok,

kibővített gyereksarok, felújított mosdók és belső tér, üvegezett terasz

• NÍVÓS A’LA CARTE KÍNÁLAT
• HÁZHOZSZÁLLÍTÁS

• ÍZLETES MENÜKÍNÁLAT • JÓ ÁRAK
Dédi Vendégháza – A család étterme Veresegyházon

Telefon: 06 28 385 003 • 2112 Veresegyház, Fő út 82.

MEGÚJULT
A DÉDI VENDÉGHÁZA

ÉTTEREM!

Május 26-án

JÓTÉKONYSÁGI NAP

Gerendás Péterrel

a Meseliget Bölcsőde

javára!






