
Virágos Veresegyház.
Kisák Péter főkertész irányításával

idén sok ezer virág került
a város közterületeire.



2 2015. augusztus

Veresegyház Város Önkormányzata megbízásából kiadja KOVÁCS PÉTER. •  ISSN 2060-0135
Szerkesztőség: 2112 Veresegyház, Fő út 35. • E-mail: veresikronika@veresegyhaz.hu • www.veresegyhaz.hu
www.facebook.com/veresegyhaz.varos.hivatalos.oldala • Telefon: 30 9304 831 • Nyomda: PRESS-UNION KFT.
Főszerkesztő: KOVÁCS PÉTER • Kultúra: VERÉB JÓZSEF rovatvezető • Sport: BARANYÓ CSABA rovatvezető
Fotó: LETHENYEI LÁSZLÓ • Munkatársak: DR. MOHAI IMRE, OZSVÁR ZSANETT, PÁSZTOR ILDIKÓ, VIGH MERCÉDESZ



32015. augusztus

A hónap témája

„Fontosnak tartom a pedagógusi munka megbecsülését”
Pánczél János, tankerületünk igazgatójaként, az ország legnagyobb tankerületét vezetve fontos szereplője Veresegyház oktatási életének.

Munkájának nehézségeiről, a városi-, és iskolai vezetőkkel történő együttműködésről kérdeztük.

Meséljen kérem veresi kötődéseiről!
Több mint harminc éve Veresegyházon
élek, az általános iskolát is itt végeztem el.
Otthonomnak tekintem a várost, itt nőt tem
fel, nagyon közel áll hozzám, ismerni vé -
lem a történetét, sorsának ala ku lását. Nem
véletlen, hogy a család  alapítá somkor azon-
nal felvetettem feleségemnek, hogy lak -
junk és neveljük fel a gyerme ke in ket itt.
Jelenleg ugyanúgy a Fabriczius József Ál-
ta lános Iskolába járnak a gyerme keim,
mint ahogyan én is korábban, fele ségem és
én mindketten pedagógusok va gyunk.
Édes anyám jelenleg is Veresegyházon él.
A Klebersberg Intézményfenntartó Köz -
pont kezdetben sokakban ellenszenvet
keltett, köszönhetően a túlzónak érzett
bürokráciának. Mennyiben sikerült
eze ket az ellenérzéseket a körzetben és
Ve resegyházon eloszlatni?
Mindenkiben van egy természetes „félsz”
min den változáskor, a vezető feladata azon  -
ban az, hogy ezt kezelje és iránymuta tást
nyújtson, hogy a változás során a fel adatel-
látás zökkenőmentes, zavartalan le  gyen.
Nagyon komolyan veszem a mun kám so -
rán a mai napig az intézmények szak mai
ön állóságát, tiszteletben tartom az igazga -
tók szakmai elképzeléseit. Az is ko lák igaz-
gatói, ha meg is fogalmaztak kriti kákat, úgy
tapasztaltam, hogy azt a legtöbb esetben
job bító szándékkal, a közös problé ma meg -
oldás igényével tették. Veresegyházon prob-
léma nélküli volt az állami fenn tartásra
történő „átállás”, amelyet fon tos nak tartok,
hiszen a Gödöllői Tankerület – így a gö döl -
lői járás – legnagyobb közne ve lé si intéz mé -
nye itt van (Fabriczius József Általános Is  -
kola), mivel a városban nagyon sok a ta nu ló,
köszönhetően a magas gyermek létszám nak.
A személyes kapcsolat, a párbeszéd Ve -
res egyház közéletében meghatározó sze -
repet játszik. Hogy érzi, mennyire sike -
rült az oktatási vezetőkkel és az önkor-
mányzati vezetőkkel a jó munkaviszonyt
kialakítani a városban?
Veresegyház esetében kiegyensúlyozott a
kap csolat, a működtetés az önkormányzat
feladata, ahogyan a tulajdonos is termé sze te-
sen a város maradt minden intéz mény ese  -
tében, csak a fenntartás került az államhoz.
A gyakorlatban eddig problémamentesnek
tartom a kapcsolatot a vá ros sal, meglehet
több nehézséggel is kö  zö sen kellett meg küz -

denünk. Így például a Veresegyházi EGYMI
elhelyezése komoly problémát jelen tett
2013-ban, át me ne  tileg sikerült ezt ovosolni,
de a vég le  ges megoldás is folyamatban van.
Pásztor Béla polgármester úr együtt mű kö -
dő mindenben, ezért egy jó partneri mun -
ka viszony alakult ki a Tankerület és az
ön kormányzat között az el múlt két és fél
év ben. Minden igazgatóval nagyon jó a sze -
mélyes kapcsolatom, úgy érzem, minden
problémára nyitott vagyok, hogy közösen
oldjuk meg, hiszen a fenntartónak segíteni,
támogatni kell a köznevelési feladatellátást.
Veresegyház kimagasló gyerekszámának
köszönhetően a körzet egyik legfon to sabb,
legnagyobb oktatási intéz mé nyé nek és
több más, a körzetben is fon tos is kolának
ad otthont. Véleménye sze rint en  nek a sú-
lynak megfelelően van ke zel ve a város?
Úgy érzem, hogy igen és remélem, hogy az
intézményvezetők és a pedagógus kollé gák
mellett a szülők, tanulók is így gondol ják.
Veresegyház esetében vannak fej lesz tések
is, amelyben a város és az állami fenntartó
közösen tud gondolkodni és lépni. Az ör-
vendetesen nagy gyereklétszám – hiszen
Ve resegyház tagja annak a tíz magyar or -
szá gi településnek, ahol a legmagasabb a
gyermekek száma – indokolja is ezt. Ezzel
az eredményével nemcsak a térségében, de
az országban is kimagasló a város, hiszen
egy nemrég napvilágot látott kimutatás
alap ján a térségben nem az elöregedés a
jellemző, hanem a „fiata lo dás”. Szerencsé -
re sok fiatal családnak von zó a város, akik
gyer meket is vállalnak, ezért a közne velés-

nek itt komoly szerepe van, amelyre vála-
szo kat, megoldásokat kell adni.
Milyen eredményeket sikerült elérni kö -
zösen az elmúlt években Veresegyházon?
Két iskolabővítés is zajlik/zajlott a város-
ban, mind a kettőben partner és kez de mé -
nyező egyben a KLIK Gödöllői Tan kerü  -
lete, már 2013 óta. Itt a Fabriczius Jó zsef
Általános Iskola tanterembővítését és a
Veresegyházi EGYMI épületbővítését sze -
retném mindenképpen megemlíteni, ame-
lyek állami (társ)finanszírozással valósul-
nak meg. A Veresegyházi EGYMI esetében
pedig egy lényegesen kiterjesztett feladat -
ellátásról beszélünk már közel két éve, hi -
szen két járásban (gödöllői, aszódi) is uta -
 zó gyógypedagógiai hálózattal látja el az
SNI-s gyermekeket, amely egész megye
szinten méltán elismert tevékenysége.
A Lisznyay Szabó Gábor Zeneiskola ese té -
ben személyügyi fejlesztések mellett je lez -
tük az épületbővítés igényét is, amely ben
az önkormányzat szintén partner. Az állami
fenntartó ügyrendje biztosan más a min-
dennapi munkában, mint adott eset ben az
önkormányzati időszakban, de en nek ügy -
rendi szabályozása lényegében 2013 óta ál-
lan dónak tekinthető, az iskolák számára
is mert, ütemezhető. A Gödöllői Tankerület-
ben – amely az ország legna gyobb járási
tankerülete  (28 intézmény, 1400 mun ka vál-
 laló) – kollégáimmal azon dolgo zunk, hogy
az adminisztrációs terhek ne érintsék indo -
kolatlanul az intézményeket. Ugyanezt tar-
tom szem előtt az Aszódi Tan  kerületben is,
amelyet 2014 márciusa óta szintén ve ze tek.
Pár év múlva visszatekintve, milyen eset -
ben érezné úgy, hogy az eltervezett fela-
datait végrehajtotta?
A feladatomat alapvetően szakmai kihí vás -
ként értelmezem, amellett, hogy vezető
kor mánytisztviselőként fontos köte le zett -
ségem a precíz, a törvényi szabályozások-
nak megfelelő végrehajtás. A köznevelés
e setében azt gondolom, hogy az elvégzett
munka eredménye csak hosszú évek múl -
va tapasztalható, mérhető igazán. Ha csak
egy dolgot kellene említenem a számos
közül, akkor nagyon fontosnak tartom a
pe dagógusi munka megbecsülésének nö -
velését. Az irányításom alatt lévő kollégák
és én azért dolgozunk, hogy a pedagógus
kollégák ennek a megbecsülésnek joggal
legyenek a részesei.                     KOVÁCS PÉTER

INTERJÚ PÁNCZÉL JÁNOSSAL, a Klebelsberg Intézményfenntartó Központ Gödöllői és Aszódi Tankerületének igazgatójával
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Önkormányzat

158/2015.(VI.26.) Kt. határozat:
A Képviselő-testület hozzájárul a Veresegyház bel-
terület, 1631 hrsz-ú, (természetben: Veresegyház,
Nap utca 12.) kivett lakóház, udvar megnevezésű,
800 m2 alapterületű ingatlan megvásárlásához
Győri Levente és Kuruczné Győri Mária tulajdo no -
soktól, összesen 22 000 000 Ft vételáron. Az adás -
vé teli szerződés megkötése előtt a jelenleg ér vény ben
lévő, Győri János javára megkötött tartási szer ző -
dést fel kell bontani. A vételár kifizetésének fe de -
zete a felhalmozási tartalékkeret, melybe át cso -
portosítással (az EGYMI iskola építéséből) 100 M
Ft előirányzatot helyezünk át.

159/2015.(VI.26.) Kt. határozat:
A Képviselő-testület hozzájárul a Veresegyház bel-
terület, 258/1 hrsz-ú, (természetben: Veresegyház,
Fő út 102.) kivett lakóház, udvar és gazdasági épü -
let megnevezésű, 594 m2 alapterületű ingatlan
meg vásárlásához Fábián Józsefné és Szécsényi
Sán dorné tulajdonosoktól, összesen 18 000 000 Ft
vételáron. A vételár kifizetésének fedezete a felhal -
mo zási tartalékkeret, melybe átcsoportosítással
(az EGYMI iskola építéséből) 100 M Ft elő irány za -
tot helyezünk át.

160/2015.(VI.26.) Kt. határozat:
A Képviselő-testület hozzájárul a Veresegyház belte -
rület, 31 hrsz-ú, (természetben: Veresegyház, Új -
iskola utca 7.) kivett lakóház, udvar és gazdasági
épület megnevezésű, 1550 m2 alapterületű ingatlan
megvásárlásához Décsi György Károlyné 2/16 –
2/16, Kácser Tibor 2/16 – 2/16, Drenkovics Jó zsef  -
né 2/16 – 2/16, Kácser Pál Zoltán 2/16 és Kácser
Katalin Zsuzsanna 2/16 tulajdoni hányaddal ren -
delkező tulajdonosoktól, összesen 22 000 000 Ft,
azaz Huszonkettőmillió forint vételáron. A vételár
kifizetésének fedezete a felhalmozási tartalékkeret,
melybe átcsoportosítással (az EGYMI iskola épí té -
séből) 100 M Ft előirányzatot helyezünk át.

161/2015.(VI.26.) Kt. határozat:
1. A Képviselő-testület hozzájárul a Veresegyház

belterület, 298/1 hrsz-ú, (természetben: Veres-
egyház, Temető utca 4.) kivett lakóház, udvar,
gazdasági épület megnevezésű, 608 m2 alap te -
rületű ingatlan megvásárlásához Kiss Lajos, Be -
csei Lászlóné és Kiss Attila tulajdonosoktól,
összesen 8 000 000 Ft vételáron. A vételár kifi ze -
té sének fedezete a felhalmozási tartalékkeret,
melybe átcsoportosítással (az EGYMI iskola
építéséből) 100 M Ft előirányzatot helyezünk át.

2. A Képviselő-testület hozzájárul a Veresegyház
belterület, 298/2 hrsz-ú, (természetben: Veres-
egyház, Tompa Mihály köz 2.) kivett lakóház,
udvar megnevezésű, 545 m2 alapterületű ingat-
lan megvásárlásához Becsei László és Becsei
Lász  lóné tulajdonosoktól, összesen 22 000 000
Ft vételáron. A vételár kifizetésének fedezete a
felhalmozási tartalékkeret, melybe átcsoporto -
sítással (az EGYMI iskola építéséből) 100 M Ft
előirányzatot helyezünk át.

162/2015.(VI.26.) Kt. határozat:
1. A Képviselő-testület úgy dönt, hogy 2015. július 1-

jétől a közterület-felügyelői státuszt 1 fővel bővíti.
2. Az Önkormányzat tegyen lépéseket annak ér de -

kében, hogy a Városőrség, a Közterület-felügye -
let és a Mezőőrség összehangoltan működjön.

3. A közterület-felügyelők munkarendjét a jegyző az
aktuális feladatoknak megfelelően állapítja meg.

163/2015.(VI.26.) Kt. határozat:
A Képviselő-testület hozzájárul a Fabriczius József
Általános Iskola épületekkel történő – 2015. évi
Pest Megye Építészeti Nívódíj pályázaton – való
nevezéshez.

164/2015.(VI.26.) Kt. határozat:
A Képviselő-testület hozzájárul a Kulturált Te le pü -
lési Környezet Díj pályázaton történő nevezéshez.

165/2015.(VI.26.) Kt. határozat:
1. A Képviselő-testület a „Lapok” című, Erdőkertes

és Veresegyház közös múltjának is emléket ál-
lító alkotást, bruttó 3 000 000 Ft összeggel támo -
gatja. 

2. A támogatás kifizetése a Szolidaritási Alap ter-
hére történik.

166/2015.(VI.26.) Kt. határozat:
1. A Képviselő-testület a Vankóné Dudás Juli Díj

Alapítvány számára 100 000 Ft vissza nem té rí -
ten dő támogatást nyújt az egyéb működési ki-
adások terhére.

2. A támogatás kifizetése az államháztartáson kí -
vüli működési célú támogatás terhére történik.

167/2015.(VII. 03.) Kt. határozat:
A Képviselő-testület támogatja a Közművelődési
érdekeltségnövelő  támogatásra kiírt pályázat be -
nyúj tását, az alábbiak szerint:
1. A projekt megnevezése: A Váci Mihály Mű ve lő -

dési Ház fejlesztése 
2. A pályázat megvalósítási helyszínének pontos

címei: 2112 Veresegyház, Köves u.4.
3. A pályázat megvalósítási helyszínének helyrajzi

száma: Veresegyház belterület 1633.
4. A pályázati konstrukció: Közművelődési ér de -

kelt ségnövelő  támogatás
5. A tervezett beruházás teljes beruházási költ-

sége: bruttó 9 886 000 Ft
6. A tervezett beruházásnak a támogatás szem-

pontjából elismerhető bekerülési költsége:
bruttó 9 886 000 Ft

7. Az önkormányzati saját erő számszerű összege
és forrása: az önerő bruttó 988 600 Ft, amely
összeget Veresegyház Város Önkormányzata
2015. évi költségvetés működési tartalék kerete
terhére biztosít.

8. A központi költségvetési forrásból származó tá-
mogatás igényelt összege: bruttó 8 897 400 Ft

168/2015.(VII. 03.) Kt. határozat: 
A Képviselő-testület az alábbiak szerint módosítja
a 2015. június 26. napján hozott 158/2015.(VI.26.)
Kt. határozatát:
1. A Képviselő-testület hozzájárul a Veresegyház

belterület, 1631 hrsz-ú, (természetben: Veresegy-
 ház, Nap utca 12.) kivett lakóház, udvar meg   ne -
ve zésű, 800 m2 alapterületű ingatlan meg vásár-
lásához Győri Levente és Kuruczné Győri Mária
tulajdonosoktól, összesen 23 000 000 Ft vétel á -
ron. Az adásvételi szerződés megkötése előtt a je-
len leg érvényben lévő, Győri János javára meg  -
kötött tartási szerződést fel kell bontani. A vételár
kifizetésének fedezete a felhalmozási tarta lék -
keret, melybe átcsoportosítással (az EGYMI iskola
építéséből) 100 MFt előirányzatot helyezünk át.

169/2015.(VII. 03.) Kt. határozat:
A Képviselő-testület hozzájárul a Veresegyház bel-
terület, 1457/2 hrsz.-ú, (természetben: Fő út 35.)

7. számú, 42,11 m2 területnagyságú üzlethelyiség
(„la kossági hulladékszállítási ügyfélszolgálati iro -
da” működtetése céljából történő) ingyenes hasz -
ná latára vonatkozó, határozatlan idejű helyiség -
bérleti szerződés megkötéséhez 2015. augusztus 1-
jétől a Zöld Híd Régió Környezetvédelmi és Hulla -
dékgazdálkodási Kft. és Veresegyház Város Ön kor -
mányzata között. 

170/2015.(VII. 03.) Kt. határozat:
A Képviselő–testülete a „Tájház felújítása” tárgyú
hirdetmény nélküli tárgyalásos közbeszerzési el já -
rásban:
1. Az Illésmester Kft., a PRO-FEZ Építész Iroda Kft.

és JUKO Építőipari és Szolgáltató Kft. és a Veres -
mes ter Ingatlanfejlesztő Kft., mint közös aján -
lat tevők benyújtott ajánlatát érvényesnek, a
le folytatott közbeszerzési eljárást eredmé nyes -
nek nyilvánítja.

2. Az eljárás nyertesének az Illésmester Kft. aján -
lat tevő ajánlatát hirdeti ki nettó 33 278 009 Ft
+27% áfa ajánlati árral. Tartalékkeret a szer ző -
dés be nem kerül beépítésre.

3. A beruházás fedezetét Veresegyház Város Önkor -
mányzata 2015. évi költségvetésének eredeti
beruházási előirányzatából, a beruházás becsült
értéken felüli 1 778 009 Ft összegét a költség ve -
tés beruházási tartalékkeretéből biztosítja. 

171/2015.(VII. 03.) Kt. határozat:
A Képviselő–testület a „Termálvezeték építés kivi -
te lezése a Kisrét utcában” tárgyú hirdetmény nél -
küli tárgyalásos közbeszerzési eljárásban:
1. A NO-LA Bt., a Terra-21 Kft. és a TESTA 2000 I -

pa ri Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. ajánlat te -
vők benyújtott ajánlatát érvényesnek, a le foly-
tatott közbeszerzési eljárást eredményesnek
nyil vánítja.

2. Az eljárás nyertesének a NO-LA Bt. ajánlattevő
ajánlatát hirdeti ki nettó 112 224 700 Ft +27% áfa
ajánlati árral.

3. A beruházás fedezete Veresegyház Város Önkor -
mányzata 2015. évi költségvetésének eredeti be -
ru házási előirányzatából biztosítható.

172/2015.(VII. 03.) Kt. határozat:
A Képviselő-testület a „ A IV. számú termálkút
gépészeti technológia kivitelezése” tárgyú hirdet-
mény nélküli tárgyalásos közbeszerzési eljárásban:
1. A Porció Kft., a VIKUV Vízkutató és Fúró Zrt. és

a Gyöngysorház Építő és Szolgáltató Kft. ajánlat -
tevők benyújtott ajánlatát érvényesnek, a lefoly-
tatott közbeszerzési eljárást eredményesnek
nyil vánítja.

2. Az eljárás nyertesének a Porció Kft. ajánlattevő
ajánlatát hirdeti ki nettó 87 384 000 Ft +27% áfa
ajánlati árral. 

3. A beruházás fedezetét Veresegyház Város Önkor -
mányzata 2015. évi költségvetésének eredeti be -
ruházási előirányzatából, a beruházás becsült
értéken felüli 2 384 000 Ft összegét a költség ve -
tés beruházási tartalékkeretéből biztosítja.

173/2015.(VII.10.) Kt. határozat:
A Képviselő-testület 300 M Ft likvid kölcsön fel vé -
te léről dönt a Travill Invest Zrt-től az alábbi fel té -
telekkel:
• folyósítás időpontja: 2015. július 10.
• lejárat időpontja: 2015. szeptember 20.
• kölcsön kamata: évi 10%
• egyéb járulék: nem kerül felszámításra

VERESEGYHÁZ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK HATÁROZATAI
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• a kölcsön visszafizetésének forrása: a 2015.

szep tember 15-i adóbevétel

174/2015.(VII.10.) Kt. határozat:
1. A Képviselő-testület a Kárpátaljai Csongor Köz -

ség részére 3 M Ft támogatást nyújt halottszállító
kisbusz vásárlásához. A támogatást a Kárpátaljai
Református Egyház számlájára utalással teljesíti
a Képviselő-testület. 

2. A támogatás fedezete Veresegyház Város Önkor-
mányzat 2015. évi költségvetésében államház-
tartáson kívülre – külföldre adott – kerete terhére
történik.      

175/2015.(VII.10.) Kt. határozat:
A Képviselő-testület hozzájárul az Erdőkertes bel-
terület, 3908 hrsz-ú, (természetben: 2113 Erdő ker -
tes, Lomb utca 21.) kivett beépítetlen terület
meg  nevezésű, 861 m2 alapterületű ingatlan meg vá -
sárlásához Ambruzs Ferenc tulajdonostól, össze-
sen 1 300 000 Ft vételáron. A vételár kifizetésének
fe dezete a felhalmozási tartalékkeret.

176/2015.(VII.10.) Kt. határozat:
A Képviselő-testület hozzájárul a Veresegyház kül-
terület, 060 hrsz-ú ingatlan 225 m2 területét érintő
határozott idejű (10 év) területbérleti szerződés
meg kötéséhez a TELENOR Magyarország ZRt-vel,
2016. január 1-jétől 2025. december 31-ig terjedő
időtartamra. 

177/2015.(VII.10.) Kt. határozat:
A Képviselő-testület a Veresegyházi Városi Te le ví -
zió részére légi felvétel készítésére alkalmas kame -
raegység beszerzéséhez 450 000 Ft vissza nem
térítendő támogatást nyújt az egyéb működési ki-
adások terhére.

178/2015.(VII.10.) Kt. határozat:
A Képviselő-testület a Rockin’ Board TSE Mirage
lányformációja VB részvételét segítendő 300 000

Ft vissza nem térítendő támogatást nyújt az egyéb
működési kiadások terhére.

179/2015.(VII.10.) Kt. határozat:
A Képviselő-testület a Veresegyházi Waldorf Álta -
lános Iskola konténer-épület bővítésére 4 050 000 Ft
vissza nem térítendő támogatást nyújt, amely a ha -
vonta esedékes bérleti díjak fizetésére vonat ko zik.

180/2015.(VII.20.) Kt. határozat:
1. A Képviselő-testület támogatja a Közvilágítás

kor szerűsítése Veresegyházon című pályázat
megvalósítását.

2. A tervezett beruházás teljes költsége: bruttó
148 211 131 Ft, amely összeget a város a 2015.
évi költ ségvetése beruházási előirányzata ter-
hére biztosít.

3. A tervezett beruházásnak a támogatás szem-
pontjából elismerhető bekerülési költsége: brut -
tó 148 211 131 Ft

4. Az önkormányzati saját erő számszerű összege
és forrása: az önerő bruttó 22 231 670 Ft össze -
gét az önkormányzat elkülönítette a 2015. évi
költ ségvetésének beruházási tartalékkerete ter-
hé re, melyet átcsoportosít a beruházási kiadá-
sok előirányzatára.

5. A KEOP forrásból származó támogatás igényelt
összege: bruttó 125 979 461 Ft, amely összeget
a város a 2015. évi költségvetése államháztartá-
son belüli felhalmozási támogatás bevételi elő -
irá ny zataként tervez.

181/2015.(VII.20.) Kt. határozat:
A Képviselő-testület felhatalmazza a polgár mestert
a Közvilágítás korszerűsítése Veresegyhá zon a
KEOP-5.5.0/A/12-2013-0241 pályá zat keretében –
tárgyú közbeszerzési eljárás megin dí tására és ki-
jelöli a Közbeszerzési Bírálóbizott ság tagjait: Garai
Tamás jegyző, Cserháti Ferenc, PBVO osz tály ve ze -
tő, Jáger Ágnes pénzügyi osztályvezető

A Közbeszerzési Bírálóbizottság jegyző könyv  ve -
zetője: Dr. Andriska Szilvia, közbeszerzési refe  rens

182/2015.(VII.20.) Kt. határozat:
A Képviselő-testület a Pest Megye Környezet védel -
mé ért Díjra 2015. évben a Civil Kör Veresegyházért
Egyesület terjeszti fel, az egyesület képviselője: dr.
Mohai Imre, egyesületi elnök.

183/2015.(VII.20.) Kt. határozat:
A képviselőtestület a 170/2015. (VII.03.) Kt. ha tá -
 rozat 3. pontját az alábbiak szerint módosítja:
3. A beruházás fedezetét a város önkormányzata

2015. évi költségvetésének eredeti beruházási
előirányzatából, a beruházás becsült értéken fe -
lü li 1 781 946 Ft +áfa, azaz bruttó 2 263 071 Ft
összegét a költségvetés beruházási tar ta lék ke re -
té ből biztosítja.

184/2015.(VII.20.) Kt. határozat:
A képviselőtestület a 172/2015. (VII.03.) Kt. ha tá ro -
zat 3. pontját az alábbiak szerint módosítja:
3. A beruházás fedezetét a város önkormányzata

2015. évi   költségvetésének eredeti beruházási
elő irányzatából, a beruházás becsült értéken
felüli 2 384 000 Ft +áfa, azaz bruttó 3 027 680 Ft
összegét a költségvetés beruházási tartalékke re -
té ből biztosítja.

185/2015.(VII.20.) Kt. határozat:
A Képviselő-testület hozzájárul „településfej lesz -
té si céllal” – a tervezett elkerülő út mellett véderdő
telepítése céljára – a Veresegyház külterület, 065/4
hrsz-ú, szántó művelési ágú ingatlan 2/5 tulajdoni
hányadának (758 m2) megvásárlásához Szilágyi La-
jostól 300 Ft/m2, összesen 227 400 Ft vételáron, az
„ingatlan beszerzés eredeti előirányzat” terhére.

Az Országgyűlés elfogadta a hadigondo-
zásról szóló 1994. évi XLV. törvény mó-
do sításáról szóló T/4972. számú tör -
vény  javaslatot. 
A törvénymódosítás – kibővítve az eddi -
gi jogosultak körét – támogatást kí ván
nyújtani a második világ háború ban
elesett, eltűnt és hadifogságban elhunyt
katonák és munkaszolgálatosok özve-
gyeinek és árváinak, illetve mind  azok-
nak, akiknek férje, édesapja 1938. no -
vember 2. és 1945. május 9. között a volt
magyar királyi honvédség és csend -
őrség kötelékében szolgált, füg get lenül
állományviszonyától és rendfokozatá -
tól, és attól, hogy a II. világ há borút le -
záró Párizsi Békeszerződés kö vet  kez-
 tében más ország állampolgá rá vá vált.
A törvénymódosítás megnyitja a hadi -

gondozotti jogosultságot azon magyar
állampolgárok volt hadiárvák, volt ha -
digyámoltak és volt hadigondozott
családtagok – számára is, akiket 1949.
január 1-jét megelőzően nyilvántar tás -
ba vettek, azonban pénzellátását nagy -
korúvá válása miatt, vagy 1949-ben
po litikai okból megszüntették, kérel -
mét elutasították, vagy kérelmét poli-
tikai okból elő sem terjesztette. 
Azon hadiözvegyek is a gondozottak
körébe kerülnek, akiknek férje Magyar -
országról vonult be, de – lakhelyváltozás
nélkül – jelenleg más állam pol g ára.
A járadék megegyezik a hadigondo-
zot ti ellátásra jogosultak havi rend sze -
res járadékának összegével, mely az
öregségi nyugdíj mindenkori leg ki -
sebb összegének 30%-a. 

A rendszeres havi járandóságot igé nyel -
ni lehet a kérelmező lakóhelye szerint
illetékes fővárosi és megyei kormány-
hivatal járási (fővárosi kerületi) hiva ta -
lá ban, külföldön élő és Magyar orszá-
gon lakóhellyel, tartózkodási hellyel
nem rendelkező kérelmező esetében
Budapest Főváros Kormányhiva ta lá nál. 
Az eljárás során a jogosultság hadi ere-
detét egykorú szolgálati, katonai, kór -
házi iratokkal és hatósági iga zo lá-
sok kal, ezek hiányában más hitelt ér -
demlő módon kell igazolni. A járási hi-
vatal a kérelemről határozattal dönt,
amelynek alapján a kérelmező lakóhe-
lye szerint illetékes kormányhivatal fog -
ja a járadékot folyósítani, vagy a nyug  -
díjjal együtt, vagy ennek hiányá ban
önállóan. 

FELHÍVÁS • Tisztelt Veresegyházi Lakosok!

KIBŐVÜLT A HADIGONDOZOTTI ELLÁTÁSRA JOGOSULTAK KÖRE
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ÚJ SZOLGÁLTATÁS
A VERESEGYHÁZI POSTÁN!

A Magyar Posta az elmúlt két évben teljesen megújította
pénzügyi portfólióját. Ennek köszönhetően Veresegyház
lakosai is igénybe vehetik a posta modern pénzügyi szol-
gál tatásait. Június végétől már igényelhető a Posta Szemé-
lyi Kölcsön is, amely ingatlanfedezet nélkül, szabadon,
bármire felhasználható, egyszerűen igényelhető, és az ala -
cso nyabb jövedelemmel rendelkező ügyfelek számára is
elér hető, hiszen nettó havi 100 000 Ft jövedelmet kell hozzá
igazolni.
A Magyar Posta az elmúlt időszakban olyan versenyképes
pénzügyi termékekkel lépett piacra, amelyek megteremtették
annak feltételeit, hogy szolgáltatási portfóliójában – igazodva
a nemzetközi trendekhez – egyre nagyobb szerepet kapjanak
a pénzügyi, pénzforgalmi szolgáltatások. Posta Számlacso-
maggal már több mint 40.000 ügyfél rendelkezik, a Magyar
Posta Befektetési Zrt. pedig 30.000 befektetési számlát kezel. 
A Magyar Posta 2700 fiókjával a kistelepüléseken is jelen van,
számos helyen az egyetlen pénzügyi szolgáltató. A posta biz-
tosítja a modern pénzügyi termékekhez való hozzáférést a
nagyvárosokon túl a kisebb vidéki településeken élők számára is. 
Júliustól már kétszáz postán – köztük Veresegyház postán is
elérhető a posta legújabb pénzügyi terméke, a Posta Személyi
Kölcsön. Július közepére pedig a forgalmazásba bevont fiókok
száma eléri a 345-öt, így országszerte széles körben elérhető
lesz a termék.
A Posta Személyi Kölcsön ingatlanfedezet nélkül, szabadon,
bármire felhasználható (pl.: tartós fogyasztási cikk, gépkocsi
vásárlás, lakásfelújítás stb.).  A futamidő során nem kell ár-
folyam különbözettel számolni, hiszen kizárólag forint alapon
igényelhető. A kamat a teljes futamidő alatt fix, előre kiszá -
mít ható, tervezhető változatlan mértékű törlesztőrészletet biz-
tosít.  
A Magyar Posta széles ügyfélkört szeretne elérni, így a termék
fejlesztésekor és a kondíciók meghatározásakor is ez vezérelte.
A cél egy versenyképes kondíciókkal és egyszerű folyama-
tokkal igényelhető, fogyasztási kölcsön tömeges kihelyezése. 
A kölcsön paraméterei teljesen megfelelnek egy átlagos család
és a Magyar Posta ügyfélköre igényeinek: 2-4 év közötti fu tam -
időt és 200-500 ezer forint között igénybe vehető kölcsön -
össze get biztosít, kedvező kamatozás mellett. A Posta Sze  mé-
lyi Kölcsön az alacsonyabb jövedelemmel rendelkező ügy -
feleknek is elérhető, hiszen nettó havi 100 000 Ft jövedelmet
kell hozzá igazolni.
Az ügyfelek két terméktípus közül választhatnak:
• igényelhető a kölcsön, akár Posta Számlacsomag megnyi -

tása nélküli konstrukcióban, vagy
• elérhető lesz az újonnan nyitott, vagy meglévő Posta Szám-

lacsomagra legalább havi 100 ezer forint jövedelem átutalás
vállalásához kötött konstrukció, amiért az ügyfelek kamat -
kedvezményben részesülnek a teljes futamidő alatt.

További részletek:
https://www.posta.hu/penzugyi_szolgaltatasok/

posta_szemelyi_kolcson oldalon.

VOLÁNBUSZ TÁJÉKOZTATÓ
Értesítjük tisztelt Utasainkat, hogy 2015. augusztus 1-
jé  től a Budapest és Őrbottyán közötti kapcsolat fej lesz -
tése érdekében egyes 396-os és 397-es jelzésű autó -
buszok hosszabb útvonalon közlekednek Őrbottyán,
Rákóczi út 226. megállóhelyig 398-as és 399-es vonal-
számmal a Buda pest – (M3 autópálya) – Szada – Veres-
egy ház – Őr bottyán útvonalon. A 398-as autóbuszok az
M3-autópálya mogyo ró di, míg a 399-es autóbuszok a gö -
döllői lehajtóját érintik.
E járatok mellett a 394-es autóbuszok a Veresegyházig
köz le kedő 396-397-os járatokhoz Veresegyház, benzin -
kút meg álló-nál csatlakozva további számos átszállásos
eljutási le hetőséget biztosítanak Őrbottyán felé.
Kellemes utazást kívánunk!

BŐVEBBEN: WWW.VERESEGYHAZ.HU

A KÖZVILÁGÍTÁS KORSZERŰSÍTÉSE

VERESEGYHÁZON 

Veresegyház Város Önkormányzata a Környezet és Energia Ope -
ratív Program keretében benyújtott pályázaton támogatást nyert a
város közvilágítási hálózatának kor szerűsítésére.
A KEOP-5.5.0/A/12-2013-024 azonosító számú project keretében
összesen 218 utcában 1766 db lámpatest cseréje történik meg (a
városban található 3337 lámpatestből) korszerű, LED techno ló -
giájú fényforrásra, összköltségét tekintve 148 211 131 forintért.
Ebből a támogatás összege: 125 979 461 forint, vagyis a nyertes
pá lyázat 85% támogatási intenzitást jelent, így ehhez a nagysza -
bású beruházáshoz az önkormányzat által bizto sított önrész
összege mindössze 22 231 670 Ft.
A projekt eredményeként elért energia megtakarítás elér heti a
60%-ot, miközben az új lámpák jobb meg vilá gítási teljesítménnyel
rendelkeznek. A kivitelezés tervezett ideje 2015. augusztus 14–
augusztus 31-ig tart.                                                KOVÁCS PÉTER

Emelkednek a falak: jó ütemben halad a katolikus temp -
lom építése.
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Emlékműavatás Erdőkertesen
Lógott az eső lába, mégis sokan eljöttek
Erdőkertesre a Fő úton lévő új köztéri
szobor avatására.
1943-44 vérzivataros, rossz emlékű hó-
napjaiban három alkalommal, ezernél
több zsidó származású magyar embert
haj tottak ki Budapestről gyalogosan az er -
dővárosi, akkor még Veresegyházhoz tar-
tozó téglagyárban kialakított mun ka  tá  -
borba. Értelmetlen, nehéz fizikai mun ká -
ra kényszerítették őket egy háborodott
idea kegyetlen rendje szerint.
A ’44 őszén érkezett kisebb csoport tagjai
között volt Szép Ernő író, aki Emberszag
című írásában megörökítette a tábor éle -
tét. Beszámolt az őket ért méltánytalan-
ságokról, az írás mégsem vádaskodó, in  -
kább tényszerűen leíró mű. A birto kában
lévő menlevél segítségével Szép Ernő
túlélte a borzalmakat (bár menekülését
sokáig társaihoz kötötte), így írása kike -
rült a táborból és hiteles dokumentum -
ként emlékeztet a borzalmakra.
A fakuló emlékezet, a közelmúlt tör té nel -
mé nek relativizálása néhány emberben fel -
éb resztette egy emlékmű felállításának
gon dolatát. Csontó Sándor mű ve lő dés tör -
té nész régóta ismerte a történetet, ő volt az,
aki először felvetette az emlékmű ötle tét.
Saját eszközeivel kutatta és meg is ta lálta
néhány egykori táborlakó hozzá tar tozóját.
Barátja,Újvári László református hitoktató
csatlakozott a felderítő munkához, ké -

sőbb melléjük állt a település vezetése is.
(Veresegyház Város Önkormányzata
pénz   ügyi segítséget nyújtott a szobor el -
készítéséhez.)

Az alkotó feladatot az Erdőkertesen élő
Böjte Horváth Istvánra bízták, akinek
több köztéri szobrát ismerhetjük a kertesi
állomástól a településre vezető út mentén
és a Veresegyházon lévő Kezek is az ő
alkotása. Fél évig várta az ihletett pillana-
tot, ami nehezen talált rá. Egyszer Újvári
Lászlóék egy köteg tábori levelezőlapot
mutattak neki, amiket az egyik táborlakó
leányától, Krausz Évától és a tengeren túl
élő másik leszármazottól, Előd Lászlótól
kaptak. A kézből szertehulló kartonlapok
nyújtották az ihletet a szoborhoz. 
Tizenhat tonnás, Erdélyből származó ha -

tal mas kőtömböt faragtak 5 tonnásra, mire
kirajzolódott a hófehér kőlapokból álló,
mégis légies mementó. Az avató ünnepsé-
gen a szobrász szükségesnek érezte hall-
gatóságával megosztani az alkotás gyötrő
pillanatait, amivel emberközelivé tette a ri -
deg kőhalmot. Újvári László má sik meg le -
 petéssel szolgált. A kőben apró szív ala kú
zárványok (kagylómaradvá nyok) vannak,
amik akarva akaratlanul a kőbe zárt fájdal -
mat, az emberi szen ve dést szimbo li zál ják,
de utalnak arra is, hogy a zsidó te me tő ben
nem virágot, hanem kődarabot he lyez a
sírra a látogató. Az avatás után mind ketten
bevallották, amit mi, a hallgatóik is érez -
tünk, hogy beszédük alatt elszorult a tor -
kuk, mondanivalójukkal, érzéseikkel így
magunk is azonosulni tudtunk.
Dr. Pásztor László polgármester a tele pü -
lés lakóinak, Nagy Bercel pedig a Minisz -
terelnökség képviseletében mondott ün -
nepi be  szé det. Gordon Gábor, az Élet Me -
nete Ala pítvány elnöke méltatta a kez de -
mé  nye z ést, majd négy felekezet kép vise -
lői megáldották az emlékművet. A szobor
mellett megállunk egy pillanatra, emlé ke -
zünk és készek vagyunk továbbgondolni
a jövő számára küldött üzenetét. Az em -
lékmű körül bábáskodók feltett szándéka,
hogy az iskola növendékei részére évente
kiírt pályázat segítségével őrizzék és
ápolják az egykori tábor emlékét.

MOHAI IMRE

Kedves Érdeklődő!
Tájékoztatjuk Önt, hogy a templomépítésre szánt ado má nyo -
kat technikailag külön kezelve, egyházközségünk Várhelyi
Vilmos alapítványán keresztül gyűjtjük. 
Az adományozás több formában is lehetséges:
• Téglajegyek megvásárlásával: a téglajegyek 2, 10, és 25

ezer forintos címletekben vásárolhatóak meg. A 25 000
Ft-os címlet mellé – igény esetén – egy valódi, különlege-
sen gravírozott a támogatói téglát ajándékozunk!

• Emléktárgyak megvásárlásával: a templom 2015.05.23-
i alapkőletételének alkalmából rendezett Szentlélek fesz -
ti vál ra számos emléktárgyat készítettünk, amelyekből – a
sikereken felbuzdulva- további mennyiséget gyártattunk.
Ennek megfelelően a következő emléktárgyak – a kész -
let től függően – a jövőben is megvásárolhatók vagy elő -
ren delhetőek.
• falinaptár (1,5 éves, a gyermekrajz verseny alkotá-
saival):  1500 Ft,  • póló: gyermek 1000 Ft, felnőtt 1500 Ft, 
• bögre: 1000 Ft, • kulcstartó: 500 Ft,  • hűtőmágnes: 500 Ft

• Közvetlen utalással: természetesen közvetlen utalással
is van lehetőség adományozásra, alapítványunk alábbi
számlaszámán keresztül:

Várhelyi Vilmos Egyházközségi Alapítvány, Veresegyház:
Számlaszám: 66000011-11024240
Adószám: 18697438-1-13

ELÉRHETŐSÉG:
A téglajegyek és az emléktárgyak a plébánia udvarában talál-
ható Szent Pio otthonban, hétköznaponként 8.00–16.00 óráig
vásárolhatóak meg.

Bővebb információk az építésről:
http://veresegyhaz.vaciegyhazmegye.hu/varhelyivilmos/
https://www.facebook.com/szentlelektemplom

Köszönettel:
a Római Katolikus Egyházközség 

Veresegyház, Fő u. 93.

A Szentlélek templom építésének támogatási lehetőségei



8 2015. augusztus

Közélet

Írásom első részében áttekintettem a veresi termál kutak
történetét, a meleg víz hasznosításának mai gyakorlatát. Írás
közben azonban két kérdés folyamatosan foglalkoztatott és
arra késztetett, hogy alaposabban körüljárjam a témát, a
rendel kezésemre álló anyagokból ugyanis ezekre a kér dé -
sekre nem kaptam választ. A legilletékesebbet, Pásztor Béla
polgármestert kérdeztem.
Honnan jött az ötlet a termál kutak fúrására? Milyen infor-
mációk alapján vágott bele egy nem igazán vagyonos te le -
pülés ekkora áldozattal járó vállalkozásba?

Már 1965 vége felé álmodoztunk meleg
vizes strandról. (Jelen sorok írója csak
most, a jegyzetek átolvasásakor döbben
rá, hogy ez tanácselnöki hivatalba lé pé -
sét követően szinte azonnal foglalkoztat -
ni kezdte őt!) Akkor ennek semmi realitása nem volt. A 80-as
é vek elején a település alkalmazottai részére lakásokat kellett
épí teni, ehhez ivóvízre volt szükség. Az Árpád utca végén egy
ásott kútból, sóder rétegből sikerült jó minőségű ivóvizet nyer -
ni, ami kellett a lakótelep felépítéséhez. 
Az iskola ellátása volt a következő feladat. A megnövekedett
igények kielégítésére készítettünk egy újabb kutat, de ez órán -
ként csak 120 liter vizet adott. A kutak helyét megérzés alapján
jelöltük ki, ekkor még nem voltak tudományos ala pokon nyug vó
információink. Körbefúrattuk a települést, de alig találtunk vizet.
Felkeresett Jósa Ernő geológus, aki itt lakik a városban, és a
következőket mondta: „Minek furkálnak össze-vissza, itt nincs
ivóvíz, legfeljebb termálvíz, talán!”  Ez nem hagyott nyugodni,
tovább szerettünk volna lépni.
Egy földalatti törésvonalat sejtettek a környéken, ennek fel tá -
rására Szemes Péter készített terveket. A különböző hatóságok-
nak két év kellett az engedélyek kiadásához, terveinket kez det-
ben a főváros termálvíz készletének védelmére hivat kozva utasí-
tották el. Az engedélyek birtokában egy ceglédi cég – a VIKUV
Víz kutató és Fúró Zrt. – kapta meg a munkát, a pénz ügyi fe de -
zetet hitelből oldottuk meg. Vezetői munkám során sem mi nem
viselt meg annyira, mint az a két hónap. Ha nem si ke rül a fúrás,
ha nem találnak vizet, kárba vész 11 millió forint, (ma hasonló
fejlesztés 130-150 millió forint) és elvesztettük volna hitelünket
a lakosság előtt minden további fejlesztési terv kapcsán.

Egy hosszabb erdélyi kirándulásra készültem, amikor a fúró -
mester felkeresett és csak annyit mondott: „Elnök elvtárs! Kilyu -
kadt a kút!” Elhűltem, nekem ez a mondat valami rosszat sejtetett.
Aztán megmagyarázta. A fúró a mélyben felaprítja a köveket, a
fentről a lyukba préselt víz hozza ki a zagyot, tehát a benyomott
vizet visszanyerik. Ha agyagot fognak, a víz visszajön, ha üreget
találnak, a víz eltűnik. A kút tehát kilyukadt. Vizet találtak!
Tíz napra elutaztam. Hazafelé jövet a város szélén már láttam a
meleg víz keltette párafelhőt a kút körül, aztán megtudtam a kút
paramétereit is. Leírhatatlan volt az ér zés! Hamarosan találkoz-

tam a tippadóval: „Nem gondol tam
volna.” – vallotta be töredelmesen.
A kutat lezárták, szakértők érkeztek,
vizsgálták, regisztrálták. Egy elejtett
meg jegyzésből tudom, hogy üreges víz-
tartó lencsét sejtettek a föld alatt, amiről
eddig nem volt adatuk. Viszont azt állí-
tották, hogy nincs a víznek utánpótlása,
ha kiszívjuk, a kút kiürül. 
Azt terveztük, hogy egy évig csak szi-
vattyúzzuk, hogy lássuk, hogyan vi sel -
ke dik a kút. Azt tudni kell, hogy a me -
leg víz felfelé törekszik, azonban ahogy
hűl, veszít a magasságából. A lenti nyo -
más 40 méterig nyomja fel, de akár 70
mé terig képes süllyedni hűlés közben.
A szívócsövünk csak 40 méterig ért, ha -
mar elveszítettük a vizet és el is terjedt a
községben, hogy a kút kiürült. A cső tol -
dá sával azonban ismét elértük a vizet és
folyamatosan szivattyúz ni kezdtünk.

A Mé zes-patak vizét eltereltük, csak annyit engedtünk a ki szé le -
sí tett mederbe, hogy a 60 fokos vizet 38 fo kosra le tudjuk hűteni.
Az egykori patamosóból így lett a da go nya. A víz vas és metán tar-
talmát kezelni kellett, a metánt ki  szel lőztettük, a vas mennyisége
a szivattyúzással egyre csökkent. (folytatjuk) MOHAI IMRE

Micsoda két hét!
VERES TERMÁLVIZÉNEK RÖVID TÖRTÉNETE II.

2015-ben Horváth Lajos, városunk történésze kapta a Magyar Bélyeggyűjtők
Országos Szövetségének Gervay emlék ér mét. Az évente egyetlen díjazottnak
odaítélt díjat Horváth Lajos a Kárpátalja postatörténetét feldolgozó irodalmi
munkásságával érdemelte ki.
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ÖRKÉNY: SÖTÉT GALAMB

Az „ismerd meg önmagad” parancsa min-
den korra érvényes, a miénkre kü lö nösen
az, először mert talán már nem is törek-
szünk a kellő önismeret elérésére. Másrészt,
mert korunk olyan nagy ellen  tétekkel teli,
amelyekre a címként idézett Ör kény-vers
utal. Őt megismerni, olvasni, felnőttkorom
nagy élménye lett. Olyan gon dolatokat éb -
reszt, amit tovább fű zök, sa ját életemre vo -
nat koztatva is hi te les nek fogadhatok el.
Ezek  a gon do latok jön nek és jönnek.
A Sötét galamb volt apácájának a tör té ne té -
ben az igazi önismeret (és valóságisme ret)

kérdéseit követhetjük nyomon, hogy mi -
ként lesz Glóriából Ilona.
A 19. sz. közepéig nemigen találkozunk o -
lyan drámával, amelynek központi té má ja
lenne egy belső folyamat megjele nítése.
Ebben a drámában nyomon kö vet hetjük,
hogy a főszereplő, egy volt apáca hogyan
illeszkedik be az új világba és ez milyen
belső folyamatokat indít el.
A Sötét galamb eseménysora egy apáca -
zárdában indul. A rendet feloszlatják, az
apácáknak el kell hagyniuk a zárdát és új
fog lalkozás után kell nézniük.
Ilona valóságismeretének hiánya, az a pá ca-
funkcióból fakadó magatartásmód: se gí teni
a bajban lévőnek, természetesen mél tatlan
helyzetekbe sodorja.
Egy belső folyamat első lépéseit láthatjuk
itt. Testvérének házában lakik. Megismer -
kedik a család barátjának öccsével, Guszti-
 val aki megspórolt benzinnel feketézik igen
eredményesen. Ehhez Ilonát is felhasz  nálja.
Mindketten hatnak a másikra. Ez Ilona be -
illeszkedési folyamatának második állo má -
sa. Erről így beszél volt fő nök asszonyának:
„A világi életben nehéz tájékozódni ... Min-

den csupa hazugság … Az emberek mindig
akarnak egymástól valamit, és sohasem
lehet tudni, hogy mit… Néha épp az ellen -
ke zőjét mondják, amit akarnak.”
Guszti börtönbe kerül, Ilona elmondja ne ki,
hogy ő juttatta oda, mert „nem szabad úgy
élni, örök tisztázatlanságban, vakon hintáz -
ni erény és bűn között.” Azért, hogy „ki nyíl -
jon a szeme és választa ni tudjon jó és rossz
között” és „épp ennyi szenvedésre van szüksé -
ge, hogy utána révbe érjen és megtisztuljon.”
Ilona beilleszkedési folyamatában fontos
szempont, hogy milyen tartalmakat épít be
múltjából az új, evilági életbe. Ez pedig elő -
ször a másokon való segítés alapvető vágya,
azután a hazugságtól való men tes ség, végül
pedig annak tudata, hogy a szen vedés az
ami megtisztulást eredmé nyez. Mivel ezek
a társadalmi életben is alapvető fon tos sá gú -
ak, Ilona ezért hoz hat ja át apáca-funk ció já -
ból ezeket az érté keket, hogy ezek má sok-
ban is bensővé váljanak.
Örkény Istvánnak ezt a művét is jó szívvel
ajánlom.

VARGA GYULÁNÉ

A VARGABETŰ KÖNYVESBOLT VEZETŐJE

VARGA GYULÁNÉ
„E kor nekünk szülőnk és megölőnk. Tőle kaptuk,
mint útravalót, hogy lehessünk hősök és gyilkosok
egy időben, egy helyütt és egy személyben. Ki merre
fordul, aszerint.”

Könyvmoly Közélet

Az 1960-as években Amerikából indult világhódító útjára az a cser ké -
szeti hagyományokra építő gyermek és ifjúsági program, amely bib-
liai alapokon igyekszik testi, lelki, szellemi és szociális neveléssel
segíteni a fiatal korosztályokat. Mindenki egy kis csoport tagja, amely
csoportok törzset alkotnak. A magyarországi törzsek a Ke resztény
Vándorok Ifjúsági Egyesületen keresztül a Royal Rangers nemzetközi
szervezethez kapcsolódnak. Két éve már Veresegyház ren dezvényein
is találkozhatunk a helyi szervezet, a 28. számú ma gyarországi törzs
tagjaival. Tarcali Géza törzsvezetővel beszélgettünk.
Mennyiben több ez a program, mint a hagyo  mányos cserkészet?
A cserkészet alapjainak bibliai szemléletű továbbfejlesztéséről van
szó tulajdonképpen. Mi is tartunk táborokat negyedévente (sátor-,
vándor-, regionális táborokat) és gyakrabban túrákat, ahol a csapa-
tok maguk építik fel a táborhelyüket és rengeteg gyakorlati ismeretet
sajátítanak el a kötözéstechnikától, a termé szet ismereten át az

ételkészítésig. Ugyan ak kor azt is megtanul -
ják a korosztályos próbák során, hogy ho gyan
tudnak hatékonyan csa pat ban mű ködni.
Vannak szabályok, zászló, tiszt ség viselők és in-
duló, de mégsem va gyunk katonai jel le gű szer -
vezet. Ez egy nagy közösség, ahol a korosz-

tályos csoportok tagjai között na gyon mély barátságok is szö vőd nek.
És erkölcsi értékeket is elsajátíthatnak.
A gyermekek számára igyekszünk a virtuális világgal szemben egy
olyan valós alternatívát kínálni, ahol saját élményeiken keresztül meg-
tapasztalhatják, hogy a bibliai-keresztény érték rend segítségükre van
a mindennapokban. Fontos hangsúlyozni, hogy a gyermekekkel
felekezeti hovatartozástól függetlenül foglal ko zunk és nagyon szí -
vesen fogadunk nem hívő családokból származó gyerekeket is. Min-
den kényszer nélkül kéthetente szom batonként vannak találkozók,
amelyek egy  része a befoga dó veresegyházi baptista gyülekezet ima -
házában van. Ahol a mindennapi életben is fontos fogódzót nyújtó és
a gyermekeket foglalkoztató erkölcsi kérdésekről beszélgetünk, bib-
liai pél dák kal. De emellett sokat játszunk, énekelünk, beszélgetünk,
és főleg: mindenkire odafigyelünk. Ez köszönhető annak is, hogy
négy korosztályban (7-18 éves korig) vannak foglalkozásaink, kis cso-
portokban. Jelenleg 40-en vagyunk, többségében veresiek, de re mé -
nyeink szerint még ebben az évben elérjük a 100-as létszámot.
Gyakran találkozunk Önökkel a városi rendezvényeken is.
Igen, közreműködtünk a 2014-es városi cipődoboz akcióban: az
átadási ünnepségen mi adtuk a műsort, emellett jelen voltunk a
városi majálison, gyereknapon is. Terveink szerint a rangerek szol-
gálata a jövőben erősödni fog a saját közösségünkön túl a tágabb,
városi közösségünk felé is. Egyébként kiváló a kapcsolatunk a város
vezetésével, rendezvényeinken számíthatunk az önkormányzat és
a GAMESZ segítségére, amit ezúton is nagyon köszönünk. A szülői
és egyéb visszajelzések alapján hasznos talajra hull ez a támogatás.
De leginkább a fiatalok aktivitásán, boldog tekintetén és erkölcsi
fejlődésén át érezzük szolgálatunk hasznát.                  KOVÁCS PÉTER

Bővebb információ: Tarcali Géza törzsvezető • gtarcali@gmail.com

A VERESI ROYAL RANGERS CSERKÉSZCSAPAT 

KERESZTÉNY VÁNDOROK



10 2015. augusztus

Közélet

Épületek nőnek ki a földből, árkokat ásnak, kerítést fes-
tenek. Tulajdonképpen mi készül?
Ha röviden szeretnék válaszolni, akkor azt mondanám, hogy
egy új funkcióval, állatsimogató részleggel bővül a Veresegy-
házi Medveotthon élménykínálata. Valójában azonban jóval
többről van szó. A hosszú távú célunk olyan őshonos magyar
állatok bemutatása és szó szerint testközelbe hozása a láto-
gatóknak, amelyeket az ember háziállatként tartott valamikor.
Ugyanakkor a magyar állatokon kívül kicsit kitekintünk más
földrészekre is, ugyanis például a szürkemarhán, vörösman-
galicán, háziszárnyasokon túl érkezik láma, emu is Veresegy-
házra és épül a hüllőházunk is. De semmiképpen ne ha gyo -
mányos állatkertként képzeljük el a részleget, hanem egy ok-
tató, nevelő bázist kívánunk létrehozni, ahol szórakoztató for-
mában adjuk át az ismereteket és az állatok tiszteletét, amihez
nagy örömünkre a farkasokról kialakított sztereotípiák elosz -
latásáért sokat tevő Szilágyi István mellé megnyertük mun ka -
társnak Czigány Ildikó zoo pedagógust is.

Hogy kell ezt elképzelni? Jön a látogató és megsimogathat -
ja ezeket az állatokat?
Annál többet is. Megismerkedhet az állatokra vonatkozó leg-
fontosabb információkkal, kéz közelbe kerülhet velük és mel-
let te még sok minden mással is eltöltheti az időt. Lesz ját-
szó tér, vízi ügyességi játék, ahol, ha valaki nem vigyáz, bizony
vizes lesz, sőt a legbátrabbaknak (természetesen szülői en-
gedéllyel és speciális ruhában) malac dagonyázó hely is. De a
terület alkalmas lesz rendezvények, baráti, családi események
helyszínének is, amit a tudatosan, mondhatni egy majdani ar-
bo rétum alapvetéseként telepített növények is segítenek.
Reményeink szerint a folyamatosan fejődő Medveotthon Ál-
latsimogatója fontos családi helyszínné válik a jövőben. Ahogy

mi jellemezzük, ez a rész valódi társ-állatotthon lesz, egy élet-
park. Ezt avatjuk fel augusztus 16-án egész napos családi prog -
ramokkal.
Meséljen a 16-i rendezvényről.
Szórakoztató programok sorát állítottuk össze az ünnepélyes
megnyitóhoz, amelyen az avatást Pásztor Béla polgármester
úr végzi el. Lesz többek között zászlóforgató bemutató, lovas
produkció (itt fellép Sasvári Sándor), kutyás bemutató és este
komolyzenei „piknik” koncert is a váci szimfonikus zenekar-
ral. Indul az ajándéktárgy boltunk. A Medveotthoni  kisvonat
ezen a napon bekanyarodik az állatsimogató parkjába. Re mél -
jük,hogy az igazi piknik hangulatot a sok kockás-pléd is szí-
nesíti majd.
A megnyitó után milyen formában működik majd az Állat -
simogató?
Látogatási időben, 10 és 18 óra között lesz nyitva, a Medveott -
hon belépőjegyen túl külön váltandó 200 forintos belépődíj
ellenében. De természetesen itt nem áll meg az élet, az Állat-
simogató megnyitása után is ígérhetem, hogy folytatódnak a
hagyományteremtő szándékú kezdeményezések a Medveott -
hon Intézményben.

KOVÁCS PÉTER

Állatsimogató nyílik a Medveotthon Intézményben!
Serény munka zajlott júliusban a Medveotthon Intézmény területén, ahol is a fejlesztések révén

új funkciókkal és élményekkel bővül Veresegyház legismertebb idegenforgalmi célpontja.
A részletekről Bankó Lászlót, a Medveotthon Intézmény vezetőjét kérdeztük.

AUGUSZTUS 16-ÁN EGÉSZ NAPOS CSALÁDI PROGRAMMAL

Most érkezik az állatkert új lakója – egy emu
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Nagyszabású eseményre készülnek a VÉKA táncházak szer -
 vezői, az alábbiakban Gerhát Szilvia és Regenye Zol tán tá jé -
koz tatásából idézünk.
„Szinte havi rendszerességgel már ötödik éve várjuk a népzene és
a néptánc kedvelőit táncházainkba. Programjaink első része ki-
mondottan a gyermekeknek szól aktív szülői részvétellel, majd ezt
követi a felnőtt táncház. Mindig remek zenekarok és fel készült tánc-
tanítók tették élvezetessé rendezvényeinket. Alka lomról alkalomra
igyekeztünk apró ötletekkel színesíteni táncházainkat és most úgy
éreztük, eljött az idő egy nagy sza bá sú ünnepi ese mény re. 
Erre a programra kedvenc muzsikusainkat, a sepsiszentgyörgyi
Kalagor Mű-hely tagjait (István Ildikó – ének, táncoktatás, gyer-
 mekjátékok; Csibi Szabolcs – koboz, furulya, gardony, bőgő,
Kelemen István – hegedű, koboz, brácsa; Melkuhn Róbert – fu-
rulya; Mihály Pál – hegedű) hívtuk meg. Az ő ne vük höz fűződik
a FOLKER együttes néven megjelent Kecsketánc című ragyogó
gyermeklemez moldvai és felcsíki tájak zenéjével, valamint Érsek
Csaba énekével a KALAGOR: Hová mész? című gyönyörű mold-
vai dallamokat bemutató  CD-je. Mindannyian rendkívül aktív, fi-
atal ha gyo mány őrzők, akik folytonosan gyűjtik és játsszák az
erdélyi tájak zenéit.
A táncház vendége lesz továbbá a Fabriczius József Általános
Iskola 3.a osztályának Tátika kórusa Kovács Katalin ve zény -
letével. A Tátika kórus az idei „Éneklő Ifjúság” Pest megyei mi nő -
sítő Kórusversenyen „Arany Diplomával” minősítés ért el. A mű  -
sorukban nagy sikerrel bemutatott moldvai népdal csokrot most
a Folker együttes kíséretével adják elő. A közös ének lés, táncolás
biztosan szívmelengető érzés lesz, felejt he tetlen élmény vár
azokra, akik eljönnek! Szeretettel várunk mindenkit 2015. szep -
tem ber 5-én, szombaton 18.00-23.00 között a Váci Mihály Mű ve -
lődési Ház nagytermébe.” 
A táncházat a Veresegyházért Kulturális Alapítvány (VÉKA)
közösen szervezi a Váci Mihály Művelődési Házzal és a fóti Zeng

a Lélek Kulturális és Hagyományőrző Egyesülettel. A prog ramot
támogatja a Nemzeti Kulturális Alap és Veresegyház Város Önkor -
mányzata.

5 éves a VÉKA táncház Veresegyházon
SEPSISZENTGYÖRGYI ZENÉSZEK MUZSIKÁLNAK AZ ÜNNEPI TÁNCHÁZBAN SZEPTEMBER 5-ÉN

MÚZEUMI HÍREK

A Hagyományok Háza (Fő út 95.) idei
helyreállításával végre otthonra lelnek a
település hagyományápoló közösségei és
bemutathatóvá válnak a helyi népi kul -
túra tárgyi emlékei. Az elmúlt évti ze dek-
ben fölgyűlt, önkormányzati tulajdonban
lévő néprajzi gyűjtemény ezért szakszerű
rendezést és a múzeumi elő írá soknak
megfelelő nyilvántartásba vé telt igényelt.
Ez a szakértelmet kívánó, egyúttal apró -
lékos munka adta a Deb re ceni Egyetem
Néprajzi Tanszékéről szakmai gyakorlat -
ra érkező diákok fő fela datát. 
Varga Kálmán gyakorlatvezető irá nyí tá sá-

val június 29. és július 8. között hat egye -
temi hallgató dolgozott a régi polgár mes -
teri hivatalban tárolt néprajzi anyag ren-
de  zésén és leltározásán. Közel 300 leltári
tételben mintegy 400, első sor ban hasz ná -
lati tárgyat és archív képanya got sikerült
megtisztítani, nyilván tar tás ba ven ni és át -
látható tárolási rendbe so rol ni. (Ez a meg -
lé vő gyűjtemény hoz zá    vetőleg két  har ma-
da, vagyis maradt még munka a későbbi
gyakorlatosok szá mára is.) A mun  ka mel-
lett a diákok persze meg  ismerhették a vá -
rost és töb bek kö  zött jártak a Medveott hon -
ban, a szadai táj házban, sőt a gödöllői
kas tély ban is. Itt lé tük költségeit a Deb  re -
ce ni Egyetem fe  dez  te, ellátásuk hoz vi -
szont hozzá já rult a Kulturális Bizott ság és
a Mű ve lő dé si Ház is. Köszönet érte!      VK

A LEENDŐ JÁTÉKMÚZEUM
GYŰJTE MÉ NYÉ NEK ELSŐ DARABJAI
A közelmúltban megkezdődött a terve -
zett „Csiribiri” játékmúzeum számára a
játékok gyűjtése, így a napokban meg ér -

kez tek az első darabok is. Bő félév szá -
zad dal ezelőtt készült porcelánfejű ba -
bá kat ajándékozott a leendő múze um -
nak Kámán Lászlóné, aki a veresi piacon
meglátva az érdekes játékokat, kimon-
dottan a múzeumnak vásárolta meg a zo -
kat. Tószegi Zsuzsanna a családi relik -
vi ák között megőrzött régi polgári já té ko -
kat hozta el, s adományaként egy kö zel
százéves babaszoba felszereléssel let-
 tünk gazdagabbak. Ezúton is kö szö net
önzetlenségükért és segítő kész sé gü kért!

NÉPRAJZOS HALLGATÓK SZAKMAI GYAKORLATA VÁROSUNKBAN

Miniatűr étkészlet egy régi babaházból.
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ISKOLÁINK • 1. RÉSZ

Miközben városunk évtizedek óta dédelgetett régi álma, a
nappali tagozatos középiskolai oktatás megvalósítása las-
san konkrét előkészítési fázisba lép, Veresegyházon évti -
ze dek óta sikeresen működik egy középfokú oktatási in téz -
mény, a Fabriczius József Esti Gimnázium. Új so rozatunk
nyitó írásában az iskola helyzetéről beszélgettünk az in-
tézmény igazgatójával, Túriné Szabó Évával.

Ugyanaz a névadójuk mint az általános iskolának, sokan
az általános iskola valamiféle kiegészítő tagozatának tart -
ják Önöket.
Igen, magunk is tapasztaljuk néha ezt a nagy tévedést. A Fab-
riczius József Általános Iskolától jogilag teljesen különálló
iskola vagyunk. Más a tantestületünk, míg nekik a KLIK a fenn -
 tartójuk, nekünk a Váci Egyházmegye továbbá a vecsési Petőfi
Sándor Római Katolikus Német Nemzetiségi Általános Iskola
és Gimnázium tagintézménye vagyunk. Az viszont tény, hogy
a működtető számunkra is a veresegyházi önkormányzat és
ezért is nagyon korrekt együttműködésben osztozunk a Fab-
riczius általános iskolával a megújult Fő utcai épületen.
Ahol a múlt évi felújítás után Önök is új irodákat kaptak.
Amit ezúton is nagyon köszönünk. Hogy mást ne mondjak,
először fordul elő az 1962-től működő iskolánk életében, hogy
saját tanári szobával rendelkezünk, a tantermek megosztása
pedig nem probléma, tekintve, hogy a mi tanítási rendünk –
hétfőn, kedden és szerdán 16:30-tól 20:55-ig vannak tanítási
óráink – nem ütközik az általános iskola tanrendjével. 
Pár éve kerültek a Váci Egyházmegye fenntartása alá, mennyi-
 ben lett más a működésük?
Szakmai szempontból legfőképp abban, hogy a tanulói lét-
szám után járó normatíva teljes egészében az intézmény ren-
del kezésére áll, a törvényi kereteken belül szabadon gaz dál-
kodhatunk vele, ami biztosítja a zavartalan mindennapi mű -
ködésünket. Egyházi iskolai mivoltunk tanórán kívüli plusz
kötelezettséget nem jelent a diákoknak.  A tanrenden belül el-
helyezett, úgynevezett „egyházi órákon” beszélgetünk erköl -
csi, etikai kérdésekről egy atya vezetésével keresztényi szem   -
szögből. 
Döntően kik választják ezt az oktatási formát?
Nagyon vegyes a korosztályi összetétel, 16 éves kortól akár a
40-es éveikben lévőkig. A tanulóink többsége dolgozó, sőt már
családos felnőtt, aki valamilyen okból kifolyólag korábban nem
tudott a nappali képzésben részt venni és ebben a képzési
rendszerben új esélyt talál. A létszámunk egyébként négy éve
folyamatosan emelkedik, 2014/15-ben 185 beiratkozottunk
volt, idén reméljük, hogy túllépjük a 200-at. A leg többjük ve -
re  si, de 16-17 településről járnak hozzánk, köszön he tően, a bát  -
ran mondhatom, a jó hírünknek, amit elsősorban az elhivatott
tanári karunknak köszönhetünk. Mindezt úgy, hogy a négy
főállású alkalmazotton kívül tanáraink „másodállásban” végzik
munkájukat.
Sokan úgy gondolják, hogy az esti tagozatos oktatás köny -
nyebb, mint a nappali.
Ez tévedés! Ugyanazt az anyagot kell megtanulni, a különbség
csak ott van, hogy itt egyrészt felnőttként kezeljük a tanu ló -
kat, másrészt napi számonkérés nincs, csak negyedéves vizs-

gák. Viszont az érettségi ugyanaz és a hiányzást is igazolni
kell, még ha elfogadjuk a munkáltató igazolást is. Az általános
iskolai végzettségűeknek négy év, a szakmunkás vizsgával
rendelkezőknek két év az érettségiig a tanévek száma, de a
korábbi tanulmányokat figyelembe tudjuk venni.
Nagyon jó közösségként írták le a Fabriczius gimit kér dé -
sünkre a korábbi végzősök. 
Igaz, hogy tanórán kívüli programok szervezésére nincs le he -
tőségünk, hiszen dolgozó felnőttek a diákjaink, de a tanítási
rendünkhöz igazítva mindent megteszünk ennek érdekében.
Van például karácsonyi estünk, szalagavatónk és természete-
sen ballagásunk. Valójában a közösség nálunk főleg a tanítási
idő alatt formálódik. Hozzánk (általában) nem azért iratkoz-
nak be a diákok, mert kötelező, hanem mert valóban tanulni
szeretnének. Mi pedig ehhez a tiszteletre méltó döntéshez
minden tőlünk telhető segítséget igyekszünk megadni. Ná -
lunk tehát nemcsak a pedagógus akar tanítani, hanem a tanu -
ló is tanulni. Az oldott, bizalomteli légkör és a közös célért
való együttműködés jellemzi a közösségünket. Talán ezért is
választják egyre többen, akár a nappali tagozatból is átjőve
Ve resegyház e patinás iskoláját.

KOVÁCS PÉTER

FABRICZIUS JÓZSEF ESTI GIMNÁZIUM

Oktatás



132015. augusztus

Városlakó

Az egyik váci gimnáziumban folytatott ötévi tanulás végén
érettségi előtt állt a lány. Az emelt szintű vizsgákat franciából és
magyarból már letette, mert egyetemen akart tovább tanulni.
Egyetlen szóbeli vizsgája maradt csak hátra, s mivel volt né hány
nap kikapcsolódásra lehetősége, erőt gyűjteni elutazott ott hon-
ról. A bal lábában hetek óta jelentkező enyhe fájdalomnak nem
tulajdonított jelentőséget, zavarta, de nem annyira, hogy a
végére járjon a fájdalomnak.
A pihenés közben teljesen váratlanul
lábai elgyengültek, beteg lába térdtől
meg   duzzadt, lila lett, eddig ismeretlen
kín zó fájdalmat érzett. Nem volt mese,
azonnal a közeli kórházba kellett vitetnie
magát, mert lábra sem tudott állni.
Mélyvénás trombózis. A diagnózis félel-
metesen hangzott, eddig azt hitte, ilyen
baj csak idős emberekkel történik. 
A meglepetésen és a fájdalmon kívül az
tűnt aggasztónak, hogy az orvosok azon-
nal teljes nyugalomra kényszerítették, ami a gyakorlatban azt je-
lentette, hogy az ágyról felkelnie sem volt szabad. Egy fiatal
számára az ágy fogsága kétségbeejtő büntetés, de megértette,
hogy most sok kal komolyabb dologról van szó, mint azt ő el
tudta volna képzelni.
A gyógykezelés véralvadást gátló gyógy szerek folyamatos in-
fúziójából állt, hogy a comb mélyében haladó eret elzáró alva -
dékot fel lehessen oldani. Az alvadék továbbhaladását csak
moz dulatlan fek vés sel lehet elkerülni. Orvosai még attól is me -
reven elzárkóztak, hogy mentővel a szüleihez közeli kór ház ba
szállítsák.
Az érettségi ideje nagyon közeledett. Ta nulni ugyan tudott, de
arra reménye sem volt, hogy a vizsgára elutazhasson. A vele
történtek híre eljutott az iskolájába. Az osztályfőnöke és több
tanára kez de mé nye zésére a tantestületben hamar döntés szü -
letett: nem hagyhatják magára a tanu lójukat!

A kórház vezetésének beleegyezésével, az iskola területileg il-
letékes felügyeleti szervének engedélyével vizsgabizottság uta-
zott el a kórházba az érettségi vizsga napján. Ott voltak a
vizs  gabizottság tagjai és annak elnöke is.
A kezelő orvos megértette a helyzet kü lönlegességét és belee-
gyezett a rendkí vü li vizsgáztatásba, de ahhoz ra gaszkodott, hogy
erre csak a kórteremben kerülhet sor. A leány nem izgult és

különösebben nem is lepődött meg,
amikor egy tanára és az iskola igazga tó he-
lyettese mellett egy szá mára idegen is
meg jelent az ágyá nál. Rövi den elmond -
ták, hogy miért jöttek, a lány húzott egy
té telt, felelni kez  dett. Kér dez ték, ő fel ké -
szül ten vála szolt. Fel ké szült  sége meg győ -
ző, tudása magabiztos volt.
A bi zott ság hamarosan bizo nyí tott  nak lát -
ta, hogy fáradozása nem volt hiá ba való és
mielőtt elmentek közölték, hogy az érett -
ségi vizs gát eredményesnek ítélik meg.

Egyikük az érettségi bizottság elnöke volt, aki nélkül az isko -
lában sem kerülhetett sor a záróvizsgára. A kórháztól 150 km-
re lévő középiskola diákjai jó két órás vára ko zásra kény   sze rül-
tek, amíg a dele gáció visszaérkezett a különleges kiszállásáról
és hozzákezdhettek a végzősök érettségi vizs gájához.
A delegáció nem fürödni utazott a Balaton fővárosába, nem
ebéddel összekötött kirándulást tettek, hanem segíteni akartak
egy bajba került növendéknek.
A tanár dolga és kötelessége értékelni di ák ja képességeit. Ha a
tanítvány és a szü lei adnak jelest a nevelőknek, annak leg  -
a lább akkora értéke van, mint a tanuló ki váló eredményének.
A gimnázium érettségi bizottsága, a ta ná rok kitűnőre vizsgáz-
tak emberségből. Mi, akik közvetetten értesültünk erről a nem
mindennapi történetről, melegséggel a szívünkben gondolunk
a dolgukat a világ legtermészetesebb módján végző pedagógu-
sokra.                                                                              MOHAI IMRE

EMBERSÉGBŐL PÉLDÁT

Az augusztus 20-i programok összeállí -
tásakor, tervezésekor megint szóba került,
mikor és kik rendezték az első éjszakai
túrát? A megkérdezettek mindegyike más -
ra emlékszik, de senki sem tudja biztosan,
mikor is kezdődött, 1965-ben vagy ’67-ben,
netán 1972-ben? Így felhívtam Tóth né Ká -
ly Erzsébetet, aki az elsők között volt a
szer vezők között. Ő így és erre emlékezik… 
„Én 1967-hez kapcsolom az éjszaki túrát,
mert a következő évben már magam is ak-
tívan részt vettem az irányításában. Ez a
hagyományos alkotmány napi éjszakai
túra, mely aug. 19- én este zajlott és zajlik
a mai napig is. Tehát gyakorlatilag 50 éves
a maga szépségével és romantikájával.
Abban az időben a Ráday utcának még a
nyoma sem volt. Az út, amely a Kilátóhoz
vezetett (ami a túra végső célja volt) egy
ha talmas kukoricás puszta. A Mű ve lő dé si

Háztól indulva kis csoportok ban ezen az
úton, teljes sötétségben ha ladt az ak ko ri
ifjúság érintve a Dögkutat, a Harmat
tanyát, a Baragödört.
Ezt a programot a helyi KISZ szervezte és
az MHSZ irányította, vezette, majd később
kibővült a járás fiataljainak résztvevőivel.
Ez a túra a gyorsaságról és pontosságról
szólt, mivel időre kellett megoldani a fel  -
ada tokat.
Az egyik állomáson Pásztor Béla alkot-
mánnyal, napi joggal, vagy Veresegyház-
zal  kap  csolatos  kérdéseire kellett vá  laszol-
ni. Településtörténet, politika, országos és
he   lyi ismeretekre épülő kérdései voltak,
mint manapság is talán.
Az ügyességi feladatok közül Gere Sándor
céllövészete soha nem maradhatott el. 
A célállomás megvilágításához aggregá-
torokat vittünk fel.

Az évek során mindig több és több fiatal
vágott neki a túrának, az éjszakának. 
Ennyi jutott eszembe a múltról. Az akkori
kezdeményezés nem halt el. Él a mai na pig
is, kicsit másként és máshogy, aho gyan a
világ is változik, a mai fiatalok má sok, s mi,
akik kezdtük nagymamák és nagypapák
lettünk lassan.”
A kezdetekre azért biztosan mások is em-
lékeznek. Ezért kérjük hát azokat, akik
részt vettek a régi éjszakai túrákban s ol -
vas sák ezt az írást, emlékeikkel, tudásuk -
kal gyarapítsák mindannyiunk em lé  keze- 
tét is. Ha van valakinek régi fény képe
e zek ről az időkről (éjszakai túrák vala me -
lyikéről) juttassák el a Sza bad i dős és Gaz-
 dasági Innovációs Cent rum ba, részint,
hogy archiválhassuk, részint, hogy meg -
őriz zük, s ha még 50 évig folytatjuk, az
utó daink is tud ják, mikor és kik találták
ki ezt a máig élő játékot, ami a veresi ha -
gyományok egyike.

KELEMENNÉ BOROSS ZSUZSA

FÉL ÉVSZÁZAD TÚRÁZÁS
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SEBESSÉGTÚLLÉPÉSEK AZ UTAKON
Ahogy azt a Magyar Rendőrség hivatalos honlapján (www.po-
lice.hu) is olvashattuk korábban, a tavaszi egy hónapos teszt -
üzem után 2015. március 26-tól élesben működnek a Komplex
Közlekedési Ellenőrző Pontok (továbbiakban KKEP). Az Orszá-
gos Rendőr-főkapitányság közlekedésbiztonsági programja, a
VÉDA Közúti Intelligens Kamerahálózata elnevezésű projekt a
közúti halálesetek és sérülések csökkentése érde ké ben indult
fejlesztés keretében valósult meg.
Az Európai Bizottság a 2011. évi személysérüléses közúti köz -
lekedési balesetek számát 2020-ra a felére, illetőleg a halálos
közúti közlekedési baleseteket 2050-re szinte nullára akarja
csökkenteni. A közlekedésbiztonsági cselekvési programok utóla-
gos értékelése alapján elmondható, hogy a közlekedési szabályok
betartásának ellenőrzése kulcsfontosságú a közúti halálesetek és
sérülések számának visszaszorításában. Ez különösen igaz, ha az
ellenőrzések gyakoriak és a gyakori ellenőrzések lehetőségére
széles körben fel is hívják a figyelmet. Az ún. „Power Modell”
alapján, amely a sebességnövelés és a balesetek kialakulásának
valószínűségét vizsgálja – megállapítható: amennyiben minden
egyes járművezető, állandó jelleggel csupán egyetlen km/h-val
csökkentené járműve haladási sebességét, úgy ezzel évente 2200
ember életét lehetne megmenteni Európában.
A rendőrség célja is az, hogy a közlekedésben résztvevők tö re -
kedjenek a sebesség megfelelő megválasztására és tartsák be
mind a megengedett legnagyobb sebességre vonatkozó, mind a
többi közlekedési szabályt. A fejlesztés 2012-ben indult, melyet

a Belügyminisztérium, az Országos Rendőr-fő ka pi tány ság és a
Közigazgatási és Elektronikus Közszolgáltatások Központi Hi-
vatala (KEKKH) közösen valósít meg konzorciumi formában.
Hazai költségvetési és Európai Uniós forrásból, a Kohéziós Alap
és az Európai Regionális Fejlesztési Alap társfinanszírozásával,
100%-os támogatási intenzitás mellett, 14,092 Mrd Ft támoga tá -
si összeggel hozzák létre az Európában is egyedülálló rendszert.
A korábbi, mindenki által jól ismert és rettegett traffipaxok
helyett jelenleg 160 darab alapfunkciókkal működő változ-
tatható helyű KKEP alkalmazásba vétele történt meg. Jelenleg
csak a közlekedők haladási sebességének mérése jár joghatás-
sal, de képesek az automatikus rendszámfelismerésre, forga-
lomszámlálásra és a torlódások észlelésére is. Ennek alapján a
szabályszegések közigazgatási és szabálysértési eljárást ala -
pozhatnak meg.
Várhatóan 2015 harmadik negyedévében valósul meg a kö vet -
kező lépcső, mellyel az ország 130 helyszínén újabb, fix tele -
pítésű készüléket helyeznek üzembe. Bővülni fognak a funk-
 ciók is: képesek lesznek a fényjelző készülékek jelzéseire és a
vasúti átjárón történő áthaladásra vonatkozó előírások meg-
tartását, az autóbusz forgalmi sávok és a leállósávok igény-
bevételét, valamint a biztonsági öv használatát is ellenőrizni.
Ugyanígy a közúton közlekedő veszélyes árut szállító jár mű -
veket, a behajtási tilalom megszegését, a záróvonal átlépését és
azt is detektálni és rögzíteni tudják majd, hogyha a közlekedők
a kötelező haladási irányra vonatkozó előírásokat szegik meg. 

DR. HAJDU EMESE

Mit lát a mindent látó Közúti Intelligens Kamerahálózat? 



Városlakó

Veresnek gyógyvize van, gyógyít a ho -
mok  ja, a levegője. Ezt már 1931-ben is
tud ták. Amikor idekerültem nem volt
egy szál hajam sem, nem tudtam be szél -
ni és nem tudtam felkelni sem az ágyról.
Ne lepődj meg ezen!
Akár idéztél valakitől, akár saját kitalá-
ció, jól becsapod a beszélgető társadat.
Ezek szerint született veresi vagy. 
Igen, itt születtem. Nem volt hajam, nem
be széltem és az ágyat is csak segítség gel
hagytam el. Az óvoda első évét még itt jár-
tam, aztán a szüleimmel Jász kisérre köl-
töztünk. Egy tanyára, Puszta kürt volt a ne -
ve. Nem volt óvoda, ö  csém  mel együtt
anyánk látott el minket, míg apánk egy lóval
és pár hold föld del gazdálkodott. Később ő
Egerbe, majd Pestre került, hét vé geken járt
csak ha za. Végül éppen a mun kája révén
kö zelebb költöztünk és Domonyvölgyben
éltünk, ahol a nag y szü leink.
A szülői példát akartad követni, vagy
tanulni szerettél volna?
Akkoriban hallottam valakitől: fiam, bu -
ta vagy parasztnak, menj el tanulni! Ott -
honunkból Pécelre jártam iskolába, majd
Gödöllőn fejeztem be a polgárit. Ezután
Jászberényben a tanítóképzőt vé geztem
el, onnan főiskolába kerültem 1949-ben.
Bár sikeres felvételit tettem, Egerből el -
tanácsoltak helyhiány miatt. Több helyre
hívtak tanulni, végül Pesten kötöttem ki
és még kollégiumi ellátás is jutott.
Vidéki tanulni vágyó fiatalként nyil-
ván káderként tekintettek rád.
Vonzott a mozgalom, a helyi DISZ (De -
mok  ratikus Ifjúsági Szövetség) szer ve ző je
lettem. Az államvizsga előtt párt  érdekre
hivatkozva a DISZ központjába hív tak, a
főiskolát gyakorlóévvel így fejez tem be.
Két év katonaság után előbb Galgagyörkre
kerültem azért, mert a ta nári beosztáshoz
lakást adtak. Négy évet éltünk itt, közben
megszületett a két fiunk. Kinevezéssel
kerültem Veresegyház ra és beköltözhet-
tünk a szülői házba. Hazaérkeztünk.
„Megkínálnálak fröccsel, de nincs szó -
dám!” – nevet. Aztán az is előkerül.
A kert  be ülünk, kint, a kánikula után
fel frissült délutáni csendben.
Földrajz-biológia szakos voltam, de sok-
szor kellett helyettesítenem különböző
órákon. Jolly jokernek tekintettek.

Mikor lettél igazgató?
1980-ban a helyi pártvezetőség döntése
alapján, a mozgalmi múltam figyelem-
bevételével rábírtak, hogy vállaljam el. 
Hány fős testület vezetője voltál?
Ötvennél több nevelő volt a testületben,
több mint 600 diák járt az iskolába. A ta -
nárok többsége – ahogy manapság is –
nő volt. Sokan irigyeltek, de azt hiszem
többen sajnáltak is. (Nevet megint). Az
igaz gatói munka mellett társadalmi mun -
kában a helyi pártszervezet vez e tő je is
voltam. A pártmunkát meg győ ző désből
tekintettem szolgálatnak, nem kaptam
érte díjazást, sem előjogokat. Nem vol -
tam karrierista. Hívtak egyszer a já rási
pártbizottságba is, de füg getle ní tett funk -
ciót nem voltam hajlandó vállal ni.
Aktív közéleti szerepvállalásod miatt
hogyan élted meg a rendszerváltozást?
1989-ben korkedvezményes nyugdíja zás  -
sal visszavonultam. Elveim miatt nem tud -
tam tovább vállalni az igazgatói fel a da tokat,
amit a munkáltató önkormány zat tudo má-
sul vett. Oktatói mun kám ez zel befe je ző -
dött. Nem a rend szer váltó erők fellépése
miatt volt ez ne héz számomra, hanem az
u tódpártban tapasztalt változások okoztak
csalódást, megélhe tési politikus pedig
nem akartam lenni.
Szépen ápolt zöldséges ágyásokat lo csol-
  tál mielőtt érkeztem. Piacra sem kell jár -
nod, annyi minden terem meg a há za tok
körül. De mi ez az árva apró bok rocs ka?

Köpött barack, a szomszédos fa ter mé séből.
Mivel telnek a napjaid? 
A kert annyi munkát ad, hogy estére jól
elfáradok, ettől igen jól alszom. A szemem
sokat romlott, olvasni csak nehe zen tu -
dok. A keresztrejtvény-fejtést sze re tem, jó
szellemi torna. Még vezet he tek, ez jó.
Szívesen kirándulunk a Jász ságba füröd ni
és a nyaralónk kertjét rend  ben tartani.
Pestre ritkán ugyan, még felvezetek, de
csak a határáig. A fő vá ros már nem vonz.
Gondolkodtál azon, hogy leírod az em-
lékeidet?
Nem! Egy helytörténeti kiadvány szer -
kesz tése közben megkerestek és hosszan
beszélgettünk a velem történtekről. Bár
ez vagy két éve volt, úgy hallom, hogy a
könyv nem jelenik meg egyhamar.
Kiegyensúlyozott, nyugodt, elégedett
ember benyomását kelted.
A látszat csal. Dolinszky doktor mondta
egy szer, hogy 60 éven felül, ha nincs va -
lami bajod, az nem normális. Jelentem,
normális vagyok!

MOHAI IMRE

HOGYAN ÉL MOST?CZENE JÁNOS
nyugalmazott tanár, iskolaigazgató

Évtizedek óta ismerem. A szeme sarkában mindig ha mis kás mosoly fedezhető
fel. Bajszát komolyan összehúzza, de az őt ismerők átlátnak a mímelt ko-
molyságon és várják a meglepetést.  Mindenre van egy története. Anekdotákat
me sél, huncut megjegyzéseket ejt, a riporttal is lassan hala dunk.

MÚLTIDÉZŐ
Cséplés a Konkoly szérűn a 20. század elején • SZABÓNÉ VANK ERZSÉBET
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Az Ivacsi-tó mellett, egy hangulatos ker -
tes házban találkoztam Orosz Helga fes -
tő művésszel. Családjával nemrég köl  tö -
zött Veresegyházra, jóformán még ki se
csomagoltak. Várakozásteljes optimiz-
mussal vezetett körbe a „birtokon”, mu-
tatván itt lesz majd „az én műtermi sar  -
kom, ott a párom fog dolgozni”. A gye re -
kek pedig a szomszédos helyiségben
kap tak külön szobát. „Hogy miért köl -
töz tünk Veresegyházra? A véletlen sze -
ren csének köszönhetjük, hosszú évek
óta éltünk Őrbottyánban, de a két gye -
rek kel kinőttük a házunkat, váltani kel-
lett. Itt a tavaknál, reményeink szerint
igazán szép természeti környezetben él-
hetünk.” 
Orosz Helga a Budapesti Hallássérültek
Tanintézetében kreatív vizuális ábrázo -
lást, készségfejlesztést tanít 6-18 éves
korú gyerekeknek. Mindemellett aktívan
fest és rajzol, megrendelésekre, kiállítá-
sokra. 2014-ben Veresegyházon már volt
egy kiállítása, nem ismeretlen az itt élő,
művészetet kedvelők körében. Jelenleg
is láthatóak a legújabb festményei a Joan
Kávéházában. Filozofikus életszemlélete
elsősorban az oktató, nevelőmunkában
nyert kiteljesedést. Mindazon tapasztalá -
so kat, melyek eddigi életútját végig kí -
sérték, beépítette az általa kidolgozott
művészeti oktatási tananyag speciális
módszertanába. 
Érettségit követően, 1991-ben a Nyíregy-
házi Tanárképző Főiskolára jelentkezett,
földrajz-rajz szakra. Mindig is tanár, a
gye rekek tanítója szeretett volna lenni.
A főiskolára nem jutott be, hogyan ala -
kult a további sorsa?
Sokat olvastam a buddhizmusról, na -
gyon érdekelt a kínai nyelv. Ismerőseim
köréből kaptam egy váratlan biztatást,
ennek hatására jelentkeztem a budapesti
székhelyű Tan Kapuja Buddhista Főis ko -

lára. Nagyon jó tanáraim voltak, szer te -
ágazó kulturális oktatást kaptunk, az ősi
magyar hitvilágtól kezdve, a kínai és in-
diai filozófián át mindent tanultunk.
Nyelv választásom a klasszikus kínaira
esett. 1996-ban diplomáztam.
Milyen végzettséget adott a főiskola?
Filozófiai szakon végeztem, mint budd -
ho lógus. A diplomamunkámat India mű -
vé szettörténetéből írtam.                                                                                                               
Életraj  zában olvastam, hogy később
hallgatója volt a Nyíregyházi Főis ko lá -
nak is.
2008-ban felvettek a főiskola „vizuális
áb rázolás” szakára. Kétgyermekes család  -
a nyaként, munka mellett, levelező ta go -
 zaton végeztem a tanulmányaimat. 2010-
ben megszületett a kislányom, küz  del mes
egy időszak volt. Jelenleg a dip loma kéz -
hez vételének érdekében angol közép-
fokú nyelvvizsgára készülők.
Vizuális ábrázolást tanít. Mióta?
Gyakorlatilag 15 éve vagyok a tanári pá-
lyán. A munkahelyemen nagy szeren -
csém  re megkaptam azt a bizalmat, ami -
nek köszönhetően önálló, kreatív mun -
kát végezhetek.

A mostani kiállításon a festményei, gon-
dolok itt a gyöngyfüzérre és a színpom-
pás csempékre, mintha valóban ott le n  -
né   nek egy keretben, annyira élet sze rű ek.
Mindig lakásműhelyben dolgoztam,
nem volt lehetőségem a tárgyi modellt a
nap végén a műteremben hagyni, illetve
másnap ugyanúgy folytatni a munkát.
Ezért rengeteg fényképet készítek az
adott témáról. Amikor vászonra viszem,
to vább dolgozom rajta. Bizonyos érte -
lem ben van egy merevség a munkáim-
ban, amit szeretnék levetkőzni, hogy a
festményeim ne legyenek ennyire élet -
szerűek.                                                                   
Mi a véleménye a kortárs festészetről?
Jobban szeretem az értelmezhető alkotá-
sokat. A munkáimon keresztül ér zel me -
ket szeretnék kiváltani a szemlélőben.
Akkor jó egy festmény, ha elindít egy bi-
zonyosfajta belső érzelmi hullámot, akár
pozitív vagy negatív irány ba.
Honnan jöttek a gyermekrajzok meg -
fes  tésének ötletei?
Látom a gyerekek által készített rajzok-
ban az érintetlenséget, az elvárásmentes
lég körben való ábrázolást, ami megra-
gad ja a lényeges jegyeket, de mégsem a
lá totthoz ragaszkodik. Ezek a rajzok
még is visszaadják fantasztikus módon a
lényeget. Ezt keresem a rajzokban.                       
Orosz Helga festményeinek formavilága,
a színek pompázatos kavalkádja egy szer -
re elgondolkodtató és szemet gyö nyör -
ködtető, új színfoltja Veresegyház mű -
vészeti világának.

VERÉB JÓZSEF

KIÁLLÍTÁS A JOAN KÁVÉHÁZBAN: Orosz Helga festőművész

Azok vagyunk, amit gondolunk
„Az általam megismert dolgok közül
minden esetben igyekszem a jót ki vá -
lasz tani és beépíteni a saját magam
rendszerébe. Nem hiszek abban, hogy
a lefektetett, merev szabályok szerint
kellene élnem.”

OROSZ HELGA

Fotó: Veréb

Fotó: Veréb

Szent Ferenc című alkotása

Orosz Helga

Látszat és valóság (részlet)

Fotó: Veréb
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Amikor beléptem a terembe, egy rövid idő -
re visszatérhettem ifjúságom letűnt arany -
ko rának, az 1980-as éveknek a han  gu   lat -
világába. Akkor számomra nem telt el nap,
a tradicionális jazz hallgatása nél kül. Szólt
a rádióban, hanglemezeken a ragtime és a
dixiland. A Budapest Ragti me Band vagy
éppen Louis Armstrong amerikai jazz -
trom bitás senki máshoz nem hasonlítható
hangja és játéka. Ki ne is merné a Hello,
Dolly! című filmet? Ahol olyan nagynevű
sztárok mellett, mint Barbra Streisand és
Walter Matthau, Louis Armstrong, korunk
legkiemelkedőbb trom  bitása is fellépett.
Ezt nem lehet elfeledni! A Kaunis Five:
szlovák, cseh és amerikai jazz muzsiku-
sok. Korunk leendő nagyjai. Mint megtud -
tam, az együttes nevét egy finn szóból
ere deztették, ami annyit jelent, hogy szép.
Vagyis a Kaunis Five egy „Szép Ötös”, már-
mint zeneileg. Tagjai hivatásos muzsiku-
sok, többségük már járt Magyarországon,
kü lönböző formációkban léptek fel klu -
bok ban, fesztiválokon. Így együtt, ebben a
felállásban, ha zánk ban most szerepeltek
először.
Az együttes zenei irányzata a mai mo dern
jazz, de a szaxofon és a trombita hangja
ugyanaz, mint anno az 1920-as években,
a jazz születésének fénykorában. Kápráz-
tató! Ondrej Stverácek cseh zenészként
virtuóz szaxi játékával hamar belopta

magát a közönség szívébe. Tomás Baros
cseh nagybőgős hangszere szinte önálló
életre kelt. A nagybőgő hangja lelket me -
len getően áradt a teremben. Pavel Wlo -
sok Csehországban született zongora  mű-
vész, zeneszerző. Jelenleg Észak-Karoli-
ná ban teljes munkaidőben tanít az ottani
akadémián (Western Karolina Egyetem
jazz tanszékén). Pavel filozófiája, vagy
mondhatjuk úgy is a zenei hitvallása: „A
szabad, független és improvizatív zenében
az ember kifejezheti belső érzéseit, amit
más módon nagyon nehéz megfogalmaz -
ni. A zene részévé vált a mindennapi éle -
tem nek, ettől érzem magam boldognak és
szerencsés embernek.”

Marián Sevcík szlovák ütőhangszeres
1996-ban diplo má zott a Bratislava Zenei
Kon  zervatórium ban, számos zenekarban
játszott, illet   ve pályafutása során eddig
több ame rikai, lengyel és olasz zenésszel
működött e gyütt. Fellépett Németország-
ban, Hollan di ában, Ausztriában, Angliá -
ban és Skó ciában. Lukás Oravec szlovák
trom bi  ta  mű vész nélkül pedig nem lett
volna teljes a formáció. Trombitajátéka le -
nyű gö zően, meg érintően szólt a terem-
ben, nem hi á ba, a zenész eddigi pálya -
futá sa során több verseny „abszolút győz  -
tese” lett. 
A Kaunis Five gazdag műsorral érkezett
Veresegyházra. Makovínyi Páltól, Ipoly -
ság Város jazzkoncertjeinek szervezőjétől
megtudtam: az együttes jelenleg egy tur -
né keretében muzsikál, melynek végállo -
má sa egy prágai stúdió, ahol lemez felvé-
tellel zárul a program.

VERÉB JÓZSEF

Kultúra
JAZZ KONCERT: Kaunis Five

HANGVERSENY a református templomban: MEINHOLD házaspár

Kaunis Five jazz formáció vendégszereplése
Veresegyház és a szlovákiai Ipolyság város testvérkapcsolata már több közös
kulturális programot eredményezett. 2015. július 16-án, a Szabadidős és Gaz-
dasági Innovációs Centrum konferenciatermében a Kaunis Five, egy öttagú
„nemzetközi” jazz formáció koncertjét  hallottuk. 

2015. július 25-én a református templomban vendégszerepelt,
a Németországból érkezett, rendkívüli tehetséggel megáldott

művészházaspár, Wieland Meinhold egyetemi orgonista és
felesége Mirjam Meinhold énekművész. A házaspár mögött

több évtizednyi aktív zenélés tudható. A duó pá -
lyafutása során sikert sikerre halmozva adott
hangversenyt Németországon kívül számos eu-
rópai országban, többek közt: Svédország, Fran-
ciaország, Svájc, Magyarország, Belgium, Finn -
ország, Anglia, Ausztria, Görögország, Cseh or -
szág és Lettország városaiban.
A veresegyházi hangversenyen Johann Sebasti -
an Bach és Georg Friedrich Händel orgona és
énekszóra komponált művei csendültek fel.
A kimagasló orgonajáték mellett, Mirjam Mein-
hold gyönyörű szoprán énekhangja élményt
adóan tette emlékezetessé a közönség számára
az esti hangversenyt.

VERÉB JÓZSEF
Fotó: Veréb
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2015-ben 25. alkalommal került meg ren-
 de zésre Magyarország egyik leg je len tő -
sebb és egyben legnagyobb össz mű vé-
szeti fesztiválja, a Művészetek Völ gyében.
A Muharay Udvar színpa dá ra, a kapolcsi
rendezvények egyik hely színére kapott
meghívást az együt tes. Történelmi pilla -
nat volt ez. A veresegyháziakat érte az a
megtiszteltetés, mi szerint énekszóval és
tánc cal meg nyithatták a kapolcsi hely szí-
 nen a feszti vált. Széphalmi Tóth Judit
tánc pedagógust, a Gödöllő Táncegyüttes
művészeti vezetőjét kérdeztem.
Milyen programmal készültek a veres-
egyháziak?
Nekem jutott az a feladat, hogy részt ve -
gyek az együttes felkészítő munkájában.
Abból indultunk ki, ennek a mű so runk nak
újszerűnek kell lennie. Vajon mi az, ami új
és hiányzik az együttes életéből? A vá lasz
kézenfekvő volt, a gyerekek. A ka polcsi
hely színre az együttes egy 50 perces mű -
sorral készült, belesűrítve mind azt, amit
tudnak. A múlt hagyo má nyait, a jelen tör -
ténéseit és a jövőt, a mi jövőnket. A mű so -
 runk alcíme: „Veresegy házi zsáner ké pek”.

Az együttes re per  toárjából olyan mar káns
részleteket kerestünk bemuta tásra, ame-
lyek az ünnepkör szokásaiból, a táncos
hagyo má nyokból merítvén, ér tékes képek
és je    le   netek lehetnek a nézők szá má ra.
A korábbi koreográfiák ezek szerint át
lettek „gyúrva”?
Bizonyos értelemben igen. A meglevő ko-
reográfiáknak csak azon részleteit vá logat-
tuk ki, amelyek mindig egy új szint, egy
új érzést tudnak a színpadon megjele ní -
teni. A nyitókép nem véletlenül me re vedik
mozdulatlanná. Nem véletlen az sem,

ahogy a gyerekek mindezt életre keltik.
A műsor végén is ők azok, akik az egész
jelenetsor mondanivalóját megfogalmaz-
zák azáltal, hogy merre tartanak. Egy
irányba velünk, az idősebb generációval.
Tóth Judit és a Hagyományőrző Népi
Együttes kimagaslóan jó munkát végzett.
A bemutatott műsoruk nemcsak lát vá -
nyos és hangulatos volt, hanem pél da ér -
té kűen szólt kitartásról, hagyo mánya ink
tisz te letéről és a jelenen át a jövőbe ve -
tett hitről tett tanúbizonyságot. 

VERÉB JÓZSEF

A VERESEGYHÁZI HAGYOMÁNYŐRZŐ NÉPI EGYÜTTES
A MŰVÉSZETEK VÖLGYÉBEN

Unokáink is látni fogják?!

„Nem őrizni kell a népi hagyo má nyain -
kat, hanem úgy kell megélni, ahogy a Ve -
resegyházi Hagyományőrző Népi Együt-
 tes megéli azt, a mindennapjai ban.”

Széphalmi Tóth Judit

Indul az új szezon
Az elmúlt évadban a veresi színház sikert sikerre halmozott. A szín-
házalapító házaspár Venyige Sándor és Zorgel Enikő sem számított
a kezdetekben ekkora eredményre. Mint ahogy mi veresi polgárok
sem gondoltuk korábban, ez is lehetséges, színház Veresegyházon.
Aki egyszer a siker ízét megismeri, nem akarja egykönnyen elen -
ged ni, újból és újból megkívánja. A színház világában is így van ez,
ha a néző és a színész egymásra talál, nincs menekvés. Mi nézők
vár juk az újabb előadást, a színész a telt házas nézőteret, a taps
min  dent elsöprő viharát. Beindult a 2015/16-os évadra a bérlet áru -
sítás, a színházrajongók, már most nyáridőben igyekeznek besze -
rezni a biztos helyüket. Az Innovációs Centrum „B” recepciójánál
levő jegyirodában találkoztam Venyige Sándorral, aki mint mindig,
most is kézbe vette a dolgok menetét, bérletet árult. Jó alkalom volt
ez egy kis beszélgetésre.
Hogyan értékeled a színház első, bemutatkozó évét?
A színházalapító, bemutatkozó év az életünk egy megismételhe tet -
len nagy pillanata volt, ami csak egyszer történhet meg az ember-
rel. Nagyon ritka szerencsés együttállása ez sok mindennek, amiből
kialakulhatott a színház. Nagyon fontos tudni, ez az időszak adott
választ mindarra a kérdésre, ami a további te en dőket meghatározza.
Amit előre nem lehetett látni?
Igen! Azokra a modellezhetetlen helyzetekre gondolok, amelyeken
a továbbiakban feltétlenül javítani, fejleszteni kell. Itt van például a
hangosítás kérdése. Egy olyan egyedülálló, korszerű hangrend szer-
rel fog a következő évadtól találkozni a néző, ami által a nézőtér
minden egyes pontján ugyanaz a hangélmény lesz majd élvezhető.

A nézők részéről felmerült a klimatizálás
kérdése, van erre le he tőség?
Az épület illetve a színháztér teljes klimatizálásának rendkívül nagy
a költségkihatása, gyakorlatilag 15 alka lomra kellene 3 órára le hű -
te ni a házat, utána a hideg idő beálltával már fűteni kell. Egy idő le -
ges, átmeneti megoldásban tudunk jelenleg gondolkodni. Viszont
lehetőségeinkhez mérten cserélni fogjuk az erkélyen a székeket,
100 szék beszerzését tudtuk felvállalni.
Az elkövetkező évadra három bérletsort hirdetett meg a szín-
ház, négy remek szórakoztató darabbal. Ezen kívül mire szá -
mít ha tunk még?
Az előző évhez hasonlóan a darabokat bérletszünetben is előadjuk.
Igény szerint az elmúlt évről tervezzük áthozni a „Ne most, drágám!”
és az „Egérfogó” című előadásainkat. Láthatják majd a nézők: Dan
Goggin: „Apácák” című musical komédiáját vendégelőadásban,
Voight Ági és Vándor Éva főszereplésével. A „Táncdalfesztivál Anno”
című időutazásos produkciónkat újból színre visszük. December 30-i
bemutatással terveink közt szerepel a „Bécsi vér” című operett gála
bemutatása a Magyar Zenés Színház előadásában. Sokan hiányolják
azt az alternatív vonalat, amit a stúdiószínházi előadás adhat. A meg-
valósítási lehetőségein még dolgozunk, egyelőre erről többet még
nem árulhatok el.
Indul az új szezon, elkezdődtek már a próbák?
Teljes erővel. Júliusban már megvolt az első olvasópróbája Neil
Simon: „Női furcsa pár” című vígjátékénak. Szereposztás: Xantus
Barbara, Zorgel Enikő, Mészáros Árpád Zsolt, Gerner Csaba, Borbás
Erika, Miklós Kriszta, Steinkohl Erika és Szilágyi Annamária. Dísz -
let: Gedeon Boróka. Rendező: Janik László. A darab bemutatója
2015. szeptember 18-án, a Veres 1 Színház színpadán.     VERÉB JÓZSEF

VERES 1 SZÍNHÁZ



192015. augusztus

Kultúra

2014 nyarán került megrendezésre az első
veresi karaoke dalverseny, ahol egy cso  -
kor ra való tehetséges fiatalt ismer tünk
meg. A mostani megmérettetésen életko-
rukat meghazudtolóan színpadra léptek a
nagymamák és nagyapák „lélekben” fi-
ataljai is. A zsűrit rendkívül nehéz helyzet
elé állít ván, mert a nyugdíjas fel lépők –
bármeny nyire hihetetlen – a szín padon
igencsak dalos kedvüket lel ték. Döntést
hozni, jól dönteni mindig is fe lelős ség -
teljes feladat. A mostani versenyen is mér-
legre kellett tenni a tehetségen kívül a
dalválasztást és az énekhangot, az előa dói
stílust és a színpadi jelenlétet. Mert nem
elég szépen é ne kelni, a dalt, az érez ni kell.
Át kell tudni adni lélekben a hallga tóság-
nak, meg kell szó lítani az éneken keresz -
tül az embe re ket. Ekkor van csak ér telme!
A zsűri tagjai (Poór Péter táncdalénekes,
Frankl Gábor zenei menedzser, Lantos-
Lyka Antal zenész és Pál Tamás szín-
művész) hosszas mérlegelést követően
hozták meg a bizottság szakmai dönté -
sét. Ve res egyház Hangja 2015-ben: I. he -

lye zett Krizsma Gwendolin Sarmen
(Ve resegyház), II.helyen Polyhos Ale -
xan  d ra (Dabas), a dobogó III. helyén Ki -
rály Melinda (Gödöllő) végzett.
Kü löndíjasok: Horváth Zsuzsanna, Hru  -
bos László, Nagyné Jári Cynthia, Oláh-
Szabó Gábor és Földvári Sándor „az
éneklő kárpitos”.
Lantos-Lyka Antal: „Tudni kell, hogy a
szín pad az egy rendkívül kényes hely.
Akik a mostani versenyen is részt vettek,
egy olyan „hangszerrel” léptek a színpad -
ra, ami egyedülállóan a világ legnehe -
zeb bike, az emberi énekhang. A kö zön -
ség számára nyújtandó produkciókban
benne kell lenni a tehetségtől kezdve
min dennek. Őszintén szólva a csoda az
nem a technikában rejlik, hanem bent a
szívben, amikor az énekes saját magát
tudja beleadni az előadásba. Veresegy-
házon, mint ahogy ezt a verseny is bizo -
nyította, sok tehetséges ember él!”
Krizsma Gwendolin Sarmen két éve fog -
lal kozik az énekléssel. Első közönség előt -
ti fellépése a gimnáziumi szalagava tón tör -

tént. Énekhangja „szinte senki é hez nem
foghatóan lenyűgözően jelleg zetes”. Bará-
tai biztatására 2014-ben jelent kezett az
RTL Klub X-Faktor mű so rába. A váloga tó -
kat követően bekerült a 24 legjobb közé. A
Veresegyház Hangja verseny „nagy töltést
adott, mert itt elismernek. Különösen ö -
rü lök a zenekari felkérésnek, a stílusom-
nak leginkább megfelelő blues énekesi
fellépés le he tő ségének”. A versenyen két-
ségkívül Gwen dolin volt a legjobb, mint
blues énekes, ezért ő kapta meg az egyik
rock blues formáció augusztusi veresegy-
házi koncertjére az együttes ajánlatát.
Polyhos Alexandra (Szandi) 2014-ben a Ve  -
resegyház Hangja „különdíjasa” volt. A mos-
tani verseny meghozta élete első serle gét.
„Annyi érzés van bennem, ilyen bol dog
még soha nem voltam. Végre van lát sza ta
annak, amit csinálok, mert elisme rik.”
Király Melinda négy évig tanult zenét.
Szereti a karaokét, ezért is jött a ver seny -
re. „Nem nyerni jöttem, a tudásomat sze -
rettem volna elhozni, megmutatni az
embereknek.” A zsűri értékelésében ki-
e melte Melinda hangját, ritmusérzékét,
tökéletes színpadi jelenlétét. Véle mé -
nyük szerint az előadása, a profik szá -
má ra is példaértékű.
Mi a titka a Veresegyház Hangja dalver -
seny sikerének? A rendezők (Váci Mihály
Művelődési Ház valamint Fecó és Zsuzsa
Karaoke Team) lelkiismeretes munkáján
kívül, a résztvevő fellépők tudásbéli fel -
készültségében és a műsort vezető Pász-
tor Ildikó és Vankó István páros egyé ni-
ségében rejlik. További folytatásért kiált e
nagyszerű kezde mé nye zés.

VERÉB JÓZSEF

KARAOKE DALVERSENY

Veresegyház Hangja 2015
„Az ének felszabadít, bátorít, gátlá-
sok ból, félénkségből kigyógyít.”

Kodály Zoltán

A Veresegyház Hangja díjazottai – Krizsma Gwendolin Sarmen, Polyhos Szandi, Király Melinda

Fotó: Veréb

E L I S M E R É S  S I Ó A G Á R D O N

Harmadik helyezést ért el a Veresegyházi Hagyományőrző Népi Együttes a sióagárdi aratónapon július 11-én Fotók: Szabóné Vank Erzsébet
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A versírás csodáját szinte kivétel nél -
kül minden ember, legalább egyszer
megízleli. Van, aki már egészen fiata -
lon, kisiskolásként farag rímeket. Van,
aki később, meglett emberként a csa -
lá di tűzhely melege mellett veti papír -
ra gondolatainak tükrét. Akárhogyan
is van, jól van ez így. Mert a gondolat,
ha szárnyra kel, szabaddá tesz!
Juhászné Bérces Anikó – megmerítvén
saját élményeinek hálóját egy félév szá za-
dos tapasztalás folyamában – az eltelt hat
év alatt több száz verset írt. Azon ki vé teles
tehetséges emberek egyike, aki család -
anya ként ledolgozván élete javát, a nyug -
dí jas évek mindennapjait tölti a költészet
szárnyaló világában. Zala eger szegen szü -
letett, szülei nagy hangsúlyt fektettek a
taníttatására, hét évig tanult a város zene -
is  kolájában hegedű tanszakon. Majd köz -
gaz dasági szak kö zép isko lában érett sé gi-
zett, ezt követően Pécsre jelentkezett a Ta -
nárképző Főiskolára. A sikertelen felvételi
után jött „a mindent elsöprő szerelem”, fi-
a talon férjhez ment, megszületett a rajon -
gásig szeretett kis fia. Jöttek a dolgos évek
és évtizedek, köny velőként, titkárnőként,
személy ze tis ként, vállalkozóként. 1988-
ban a csa lád felkerekedett és Budapestre
köl töz tek, majd 1996-tól Veresegyházon
élnek.  A fiuk már régen önálló, a férjével
ketten maradtak a nagy házban.
Úgy tudom nyugdíjasként kezdett a vers-
  írással foglalkozni. Hogyan is tör tént ez?
Egyik alkalommal Zalában jártunk, átu-

taz tunk édesanyám szülőfaluja mellett
egy picike tündéri falucskán. Egy nyolc -
van fős lélekszámú kis zsákfalun, mond-
hatom azt is, a béke szigetén. Szent koz -
ma dombján található egy óriási méretű
su dárfenyő, melynek csúcsát egy nagy
vihar letarolta. A fa élni akart és a villám-
 csapást követő években a csonk helyén
négy új ágat növesztett. Ezeken az ágakon
vertek tanyát a helyi baglyok, egyszer
meg  számoltam, voltak vagy harmincan.
Itt született az első versem: A bagoly-fe -
nyő legendája. Beküldtem a versemet a
poet.hu irodalmi oldalra, ahol kedvező fo-
gadtatásra talált, ezen felbátorodva kezd -
tem el írni.
Jelenleg az oldalon 228 verse találha -
tó, ez rendkívül nagy szám.
Először ösztönösen írtam, majd később
az irodalmi oldalon fellelhető versek át-
tanulmányozása során tanultak alapján
egyre csak jöttek a témák és sorra szület-
tek a versek. Az egyik alkalommal el -
küld  tem véleményezésre a Csíksomlyói
búcsú című írásomat Farkas Zsolt tanár
úrnak (Veresegyház), tanácsai nagyban
hozzájárultak a fejlődésemhez. Nagyon
hálás vagyok mindazoknak, akik ész re -
vételeikkel és javaslataikkal segítettek a
verselés útvesztőjében eligazodnom.
2015-ben az egyik versével díjat is
nyert. Hol és mikor?
A Vecsési 2. Országos Poet Találkozóra
szi  gorú feltételek mellett meghirdettek
egy versenyt ez év júniusára. Jelent kez -

tem, a témát közvetlenül a verseny meg -
kez dése előtt adták meg. Valahogy be ug-
  rott, hogy fiatal lánchegység, öreg rög -
hegy   ség ahol zengnek a hangok és a szik-
laszirtek kapaszkodnak az ég felé. Meg  ír-
tam a Hegyek című versemet. Meg  le pe té -
sem re első helyezettként vé geztem.                        
Olvastam veresegyházi vonatkozású
írásait is, többek közt a Hagyo mány őr -
zés című versét.
A Veresegyház fő utcáján árván álló há -
zi kó nem más, mint a Kincsek Portája.
Saj nos mostanában gyakran zárva talá -
lom, pedig ebben a kis házban még a le -
vegővétel is jobban esik. Sze ret tem a
ren dezvényeikre járni, egy jó kis beszél-
getésre, összes kincsét megnézve.
Juhászné Bérces Anikó verseit ol vas hat -
juk a Láncolat Műhely (Gyökerek), a
Cor  vin Kiadó (Magyarok vagyunk Euró -
pában), a Barátok Verslista kiadvá nyai -
ban és egyéb magánkiadásban megjelent
kötetekben, továbbá a Független Újság -
írók Szövetsége magyarerő.hu, továbbá
a poet.hu irodalmi oldalakon.  

VERÉB JÓZSEF
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CSILLAGFÉNYES ÉJEN

HEGYEK

Földnek nyakán lánc az ékszer,
Sziklaszirtje napba nézett.
Büszkén kacsint a kék égre,
Mi sem kényszeríti térdre.

Földünk hátán púp az öreg,
Sok-sok éves sziklatömeg.
Szél meg eső megkoptatta,
Várrom múlt kort hirdet rajta.

Vihar ha dúl fenn a bércen,
Hangja süvít, szinte érces.
Lombhullatók, örökzöldek,
Díszítik a vén Földünket.

Hegyek – grafika Vörös Eszter

Fotó: Veréb



Kun Éva keramikusművész fáradhatat-
lan teremtésvágyával Veresegyház e -
gyik meghatározó iparművésze.
1991-től él a településen és napról nap -
ra a szépséget, munkáin keresztül az
„örök kék lepkét” keresi. Kerámia dí -
szei, domborművei itt élnek közöttünk,
az iskola homlokzatán és falai közt, a
vá ros középületein, terein, az emberek
szívében. Gyermekkorát egyedüli gye -
rek ként egy tanyán töltötte, „még ját-
szó társam se volt, de ott volt velem a
ter mészet, az ember legnagyobb ta ní -
tómestere”. Édesanyjára szeretettel em-
lékezik vissza: „az ő bölcsessége okozta
azt, hogy tizenhét évesen beíratott egy
fa zekasmesterhez, korongozni tanulni.”
Az agyagozás mellett gimnáziumban ta -
nult, érettségizett, majd készült a to vább-
tanulásra. Hogyan is történt mindez?
A fazekasmester az első időben nagyon
keményen bánt velem, nem tetszett neki,
hogy ő egy lányt tanítson a mesterségre.
Nem hagytam magam, én is végtelenül
makacs voltam. Két hétig csak rúgtam a ko-
rongot kitartóan. Egy csodálatos gimnázi-
umba jártam, végeredményben itt sze -
ret tették meg velem az irodalmat. Érett ségit
követően jelentkeztem az Ipar mű  vészeti
Főiskolára. Végig akartam járni a szakma el-
sajátításához vezető minden utat. Sajnos
első próbálkozásra nem vettek fel.
Mi történt ezt követően?
Elhelyezkedtem a fazekas házban betaní-
tott munkásként, majd elvégeztem a fa -
zekas iskolát. De nem adtam fel, a munka
mellett Szolnokra jártam a művésztelepre
Bokros László festőművészhez rajzot tan-
ulni. A harmadszori felvételim már siker-
rel zárult, bekerültem a főiskola szá  mom -
ra eddig megfoghatatlan ismeretlen vi lá -
gá ba. Más volt ez, mint otthon Mező tú -
ron, vagy a tanyán. Harmadéves korom  -
ban kezdtem magaménak érezni a fő is ko -
lát, így az utam egyenesen vezetett a dip -
lomához. Még főiskolás koromban férjhez
mentem, két gyermekünk született. A gye -
rekekkel később Budakeszire költöztem,
ott éltünk egy kicsi házban.
Kun Éva, aki beleszeretett az agyagba?
Igen, már nagyon fiatalon. Ez nem is volt
nehéz, mert a mezőtúri föld nagyon agya-
gos. Sokszor elnéztem a szántogató nagy -
apá mat, aki példaképem is maradt. Meg  fi -
gyeltem az ekevas nyomán kiforduló szép,
selymes föld fényét. Az ekének a fényes

vasa, amint lesimítja a földnek a felületét,
ez végeredményben ugyanaz, amit én is
szoktam az edénnyel csinálni, ha kavics -
csal megdörzsölöm. Ahol a ka vics érinti a
nyers, bőrkemény agyagot, ott lelapulnak
az agyag molekuláris lemezei és gyö nyö -
rű, selymes felület keletkezik.
Min dig az volt az elképzelésem, hogy öt -
vö   zöm az agyag sajátosságait azzal az e -
mó   cióval, amit valamilyen élethelyzet
vagy ember vált ki belőlem. Kerámiát és
nem szobrot akartam ebből az anyagból
készíteni, mindig is ez izgatott.
Még a pályája elején ismerkedett meg a
rakuzás technikájával. Mit is jelent ez?
Az 1980-as évek elején, egy kecskeméti
mű vésztelepen sajátítottam el ezt az ősi ja -
pán kerámiaégetési eljárást, ami abból áll,
hogy a mázasra égetett, izzó tárgyat a ra ku
ke men céből kivéve föld-homok-szer ves
anyag ke verékébe temetve hűtjük. A re du -
ká lódott ke rámiafelületek változó és meg-
is mételhetetlen csodás színka val kád ja ma -
gával ragadó jellegzetes hangulat vi lágot
terem   t. Ettől a kerámiák mintha ön álló éle-
tre kelnének, bennük van a termé szet cso -
dája, mert soha nem jön létre két egyfor ma
tárgy.

KUN ÉVA keramikusművész
1948-ban Mezőtúron született.                                         
1967-ben a mezőtúri Dózsa György Gimnázi -
umban érettségizett.                 
1968-1970 között fazekas tanuló a mezőtúri
Fazekas Háziipari Szövetkezetnél.                                    
1970-1975 között a Magyar Iparművészeti
Főiskola hallgatója.                                                             
1975-ben kerámia szakon Gorka-ösztöndíjjal
diplomázott.                                                                        
1975-től önállóan dolgozik, huszonhat köz -
té ri alkotása található Magyarországon és egy
Japánban.                                                           
1991-ben két gyermekével Veresegyházra
költözött.                                                                              
DÍJAI és ELISMERÉSEI:                                                           
1970 „A szakma kiváló művelője díj”,                          
1970 „Gerencsér Sebestyén Fazekas Pályá zat II. Díj”,                           
1980 Pécs „VIII. Országos Kerámia Biennálé –  kü lön -

díj”,  
1983 Mezőtúr városért „Pro Urbe – díj”,                                              
1984, 1987 Zágráb, „Nemzetközi Mini ke rá mia Trien-

nálé –  különdíj”,                                                       
1986 Pécs, IX. Országos Kerámia Biennálé „Művé -

szeti Alap Díj”,                                                              
1988, 1990 Pécs, X. és XI. Országos Kerámia Biennálé

„Lektorátus Díj”,                                                 
1990 Zágráb, „Nemzetközi Minikerámia Triennálé –

Novysad Díj”,                                                                                
1994 „Gádor István-díj”,                                                                       
1995 „Ferenczy Noémi-díj”,                                                                  
2003 „Veresegyházért Díj” – városi kitűntetés
2011 Veresegyház Város polgármesterének elis  merő

oklevele,                                                                 
2015 Magyar Művészeti Akadémia – „Szakmai különdíj”.
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Évtizedek óta Veresegyházon él és al -
kot. Munkáin keresztül szinte minden -
ki ismeri. Hogyan lehetséges, hogy Kun
Éva mindenhol ott van?
Ha hinnék a véletlenben, akkor elmond-
hatnám: velem csoda történt, amikor ide
költöztem. Abban az időben Veres még
na  gyon csendes hely volt. Kölcsönt vettem
fel, ebből épült meg a műhely is. 1996-ban
Gödöllőn volt egy kiállításom, egyszer
csak megállt előttem egy ősz hajú ember
és azt mondta: „ha Veresegyházon épül új
köztéri épület, akkor majd fölkérjük egy
alkotásra”. Így lett lehetőségem az Átrium
Galériában a „Kócsagos díszkút”, később a
Mézesvölgyi Általános Iskola „dom bor -
mű veinek” megálmodására. Ol vas  tam vala -
hol Platónnal kapcsolatban: „a tudás, em-
lékezés” mondatot. Ez a gondolat kellett az
iskola folyosóin levő ivó kutak mögötti
domborművek el készí  téséhez. Mert a ta-
nulás által a tanító a gye re kek nek valóban
az eddigi tudásrétegeket tárja fel. Amikor
idejöttem Veresegyházra, mintha a bibliai
„Para dicsom ba” kerültem volna. Ezt ma is
így érzem, gyakran meg tör ténik, hogy a -
kárhova me gyek, az embe rek tü rel mesek
és kedvesek körü lö ttem.          VERÉB JÓZSEF

Fotó: Veréb

Aki beleszeretett az agyagba MŰVÉSZPORTRÉ: Kun Éva keramikus

Kultúra

„A szépség, az egy örök kék lepke, ami
után mindig vágyódom, vágyok létre-
hozni.”                                            KUN ÉVA
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Kultúra
KONCERT: A Vörös Kaktusz és a Korai Acoustic Instrumental fellépése

A Vörös Kaktusz egy viszonylag fiatal, fővárosi zenekar. 2009-
ben alakult egy családias jellegű összejövetel, együtt zenélés
kapcsán. Az első időkben saját maguk és barátaik kedvére köz -
kedvelt feldolgozásokat játszottak. Majd, mint ahogy ez tör ténni
szokott, megszületett az első, majd sorra a további saját szer -
zeményük. A sikeren felbuzdulva az sem vette a kedvüket, hogy
évekig dobos nélküli felállásban kényszerültek zenélni. Erről
kérdeztem Tantos Tímeát, az együttes énekesét. „A dobosunk
2010-ben munkahely változtatás miatt elkerült az együttestől.
Nagy szomorúságunkra hosszú évekig ke -
restük a megfelelő zenészt, voltak ugyan je -
lentkezők, de mivel nem vagyunk sztár  ze -
nekar, ezért anyagi indokok miatt so káig
betöltetlen maradt a dobos helye.” A kak-
 tuszok nem tétlenkedtek, a veresegyházi
fellépésükre nemcsak izgalmas repertoár-
ral jelentek meg, hanem egy igazán ütős
dobost is maguk mellé állíthattak Lugosi
Richárd személyében. Az együttes további
tagjai: Máté Balázs gitáron, Bittman Péter
basszusgitáron kápráztatta a közönséget.
Miről lehet felismerni a Vörös Kaktusz
csapatát? A válasz roppant kézenfekvő:

Timea hosszú, élénkvörös loboncáról, remek énekhangjáról, a
fiúk bravúros gitárjátékáról.
A Korai Öröm egy igazi pszichedelikus ethno-acid zenekar.
Aki ismeri és szereti a műfajt, nem tud ellenállni a ritmus
részegítő mámorának. Az együttes veresegyházi előadásán a
hallgatóság soraiban, korra és nemre való tekintet nélkül,
fokozatosan önálló életre keltek a lábak, majd vad táncra
perdült minden ember, akit megérintett a zene ősi misztikuma.
Az együttes tagjaiból álló ötfős Korai Acoustic Instrumental for-
máció által életre hívott koncerten a dobok pergésének erőteljes
ritmusát és a gitárok visszafogott, néhol erélyes mesteri játékát
hallottuk. Az előadás dinamikájában, hangzásvilágában a Ko-
raitól megszokott minőséget képviselte. Egy valami azért mégis
hiányzott, a korábbi veresegyházi koncerten hatalmas sikert
aratott, a gumilabda szerűen ritmusra ugráló énekes sajátságos
egyénisége. A Korai Öröm 2015-ben ünnepelte fennállásának
25 éves évfordulóját. Az eltelt évek koncertjeinek eredményei,
a gyarapodó itthoni és külföldi felkérések mind azt bizonyítják,
hogy az együttes sikeres pályát futott be. A veresegyházi fel-
lépésen is nyomot hagytak a hallgatóságban.

VERÉB JÓZSEF

Száll az ének, zeng a hangszer

A Hoz’ N’ Trogers a Joan Kávéházának teraszán
A hűs italok és a lágy nyári szellő mellett az érdeklődő vendégek és persze a téren kíváncsiskodók is egy remek múltidéző bulin
vehettek részt július 17-én, a Joan teraszán megrendezett Hoz 'N' Trogers Zenekar koncerten. Az együttest hallgatva többen
elgondolkodhattak azon, vajon mit adhat nekünk, embereknek a zene élvezete? Örömet, boldogságot, szabadságot! Egyszó-
val mindazt, ami szebbé teszi az életünket. Az együttes énekesnője és a vele együtt játszó öt zenész, bátran állíthatom, nagy
zenei múltnak van a birtokában. Olyan összetartó csapatot alkotnak, hogy nem is gondolnánk, csak két éve dolgoznak így
együtt, ebben a felállásban. A zenekar több mint tíz éve alakult, igaz, „többször átesett a kezdeti tagcseréken, majd gőzerőre
kapcsolt és elérte a mostani formáját”. 
Soucz Linda, a zenekar énekesnőjének elmondása szerint:
„a zenei sokszínűség a zenekar tagjainak mindegyikéről el-
mondható”. Repertoárjukban a 80-as évek diszkó zenéjén
túl napjaink rockosabb dalai is megtalálhatóak. A Beatlestől
kezdve szinte mindent játszanak, legyen az rock and roll,
pop, funky, dzsessz, szinte minden könnyűzenei műfajban
otthon érzik magukat. Hogyan kerültek a Joanba? Linda
egyszerűen csak megkereste az üzlet tulajdonosát, elbeszél-
gettek, aki örömmel fogadta az ötletet. Linda veresegyházi,
2010-ben férjével, Dunakesziről költözött a városba. Szeret itt
élni és persze énekelni.                                       BARTHA CSILLA Fotó: Veréb

Vörös Kaktusz

Korai Acoustic Instrumental

Fotó: Veréb

Fotó: Veréb
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Fiataloknak, fiatalokról
FIATAL TEHETSÉGEINK 11.

Pataki Eszter a Fabriczius József Álta lá nos Iskola
végzős diákjaként Dsida Jenő: A tó tavaszi éne -
ke című versének sza va la tával írta be a nevét
az iskola nagybetűs könyvébe. Hogyan is
tör tént mindez?
Esz  ter hatévesen, 2007-ben köl tö zött
szü lei vel Veresegyház ra. Az álta -
lá  nos is ko lá ban német ta go za -
tos osz tályba került, majd ö tö -
di kes ként kölcsönösen fel  fe dez ték
egymást, ő és a dráma szakkör.
A 2013/14-es tanév ben a Tűzmadarak
színjátszó csoport tagjaként előadták a „Vi -
lág szám” című darabjukat, ahol Eszter a bű -
vész sze repét alakította. Ácsné Csáki Ildikó
drá  mapedagógus korábban a csoport tagja iról a
következőket mondta: „A Tűz ma da rak egy különle ges
közösség, tagjai he tedikes és nyolcadikos ta nu lók. Az
álta luk bemutatott színdarabunkat Lázár Ervin
novellái ihlették. Fókuszban a kü lön leges ember
és a tömeg áll, az ő konflik tusuk az élet cir ku szá -
ban.” Eszterre nagy hatással volt a közösségben
végzett munka, a siker élménye. 
2014-ben megalakult a Színskála Stúdió, nem volt kérdés,
ő is jelentkezett. A színskálások előadásában  láthattuk Mo -
liére: „A szerelem, mint orvos” című víg já té kát. A 15-22 év kö -

zötti amatőr színjátszók sikerre vitték a darabot. „Nemcsak
együtt dolgozunk, hanem a társaim egyben a ba rá taim is, ők

azok az emberek, akikkel meg tudom osztani fájdalmaimat és
örö mei met. Itt a színjátszó csoportban igaz barátokra lel-

tem.” – tudtam meg Esz tertől. 
Az iskolában régi hagyomány a vers- és prózamondó

ver seny évenkénti meg rende zése. Ácsné Csáki
Ildi kó ta nár nő ja vas latára Eszter is be kap cso ló-

dott a vers mon  dók mun ká jába. A közös be   szél-
 ge té sek, ver sek hall gatása és elem zése, a családias

légkör nagyban hoz  zá já rult a művek meg ér tésé hez,
az előadói stílus csi szo lá sához. A versmondó stú dió -

ban vég zett közös mun ka vég ered ményben a si -
ker kovácsává vált. Eszter vers ka te gó riá ban

megnyerte az iskolai vers mondó ver senyt és
továbbjutott a Csömörön meg rendezésre

került területi fordu lóba. A megyei
dön tőt Dabason tar tották. Eszter

mind  há rom ver  se nyen első he -
lye  zést ért el.
Mikor a to vábbi ter ve iről kér -

dez tem, ha  tá rozot tan vá la szolt:
„A Bródy Im re Gimná zi um ba jelent  -

kez tem, drá ma ta gozat ra.”  Táv lati ter-
vei közt sze  repel a szín játszás, érett sé git

kö ve tően a Színház- és Film mű vé szeti E gye   -
tem el vég zé se.

Balog András most végezte az ötödik osztályt, csil-
logó szemű, élénk fia talember. Mint meg  tudtam, a néptánc vilá -
gá ban már egészen kiskorától kezdve ott honosan érzi magát.
Óvodásként Al má si Bernadett védő szár nyai alatt ismer ke dett a
tánc alapjaival. Két éve Szép  halmi Tóth Judit szakmai irányítása
mellett a Gödöllő Táncegyüttes ifjúsági cso portjának a tagja.
„Szeretem a táncot, szí vesen járok a próbákra. Most voltunk a
Dunán innen, Tiszán túl tehetségkutató ver senyen egy táncos
produkcióval. Saj nos a prózamondó verseny is erre a napra
esett, ezért nem tudtam meghallgatni a többieket prózában,
pedig nagyon érde kelt volna.” 
Találkozásunk kor meg kér tem Andrást beszéljen Nógrádi Gá -
bor, a Nyúl című írásáról. Nem kérette magát, előadta a prózát,
mondván, így majd az önmagáért beszél. „Ez igaz? Már megint
húsvét lesz? Ugye, nem? Mért kell minden évben húsvétot tar-
tani? Mért nem lehet csak minden második vagy harmadik
évben? Vagy még ritkábban! Mondjuk, soha! Már előre félek.
A húsvét feketével van a nyuszik naptárában felírva...” András
előa dá sa teljesen meg győ  zött, szé pen, ért he tően, ahogy a nagy   -
 könyv ben meg van írva, adta elő a művet.
Balog András az iskolai, a te rü leti és a megyei ver se nyek próza
ka te  gó riás első he lye zett je. Nagy dicsőség ez! Az iskolának, a
tanárnak és a diáknak.

VERÉB JÓZSEF

PATAKI ESZTER
és BALOG ANDRÁS

Fotó:
Veréb

Fotó:
Veréb

„Ó, emberek, nem alhatok! Fájdal-
mam a fájdalmatok, itt tükrözik ke -
resz tetek, és borzadok és reszketek.”

Dsida Jenő

CONTINENTAL SINGERS A FŐ TÉREN
A veresegyházi Baptista Gyülekezet szervezésében jú lius 24-
én, a Continental Singers fiatal énekesei né pe sítették be az
Innovációs Centrum előtti téren föl ál lí tott színpadot. Tizen-
nyolc mosolygós arcú kedves gyermek elhozta közénk az
evangélium hívó szavát. Mindezt az énekszó és a tánc nyel -
vén, modern színpadi elemekkel koreografálva. A „gyer   meki
nyelven” bemutatott előadás egyaránt megérintően szólt az
idősebb és a fiatalabb korosztályoknak.               VERÉB JÓZSEF

Fotó: Veréb
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A gyakori zöldség- és gyümölcsfogyasztás egészségünkre szá-
mos jótékony hatással bír. Amellett, hogy magas a vitamin és
ásványi anyag tartalmuk, kiemelendő a bennük előforduló bio -
lógiailag aktív anyagok szerepe, amelyek töb bek
közt a kró ni kus megbetegedések meg   elő zé -
sére is szolgál hatnak.
A zöldségek és gyümölcsök többsége
ala csony energia- és magas víztarta lommal
bír, mely kiválóan beépíthető az id e á lis testsúly
megtartására, elérésére szolgáló ét rendbe. Je lentős
rosttartalmuknál fogva pedig nem csu pán az
emésztőrendszer meg felelő mű kö dését,
hanem a vér zsí rok optimális ará  nyát is tá-
mogatják.
A bőr egészségét is védhetjük a nyári hó-
napokban, pl. a narancssárga-piros színű
fajták gyakori fogyasztásával (sárgarépa,
paradicsom, sárgadinnye, gö rög dinnye stb.).
Ezek béta-karotin tartalmuknál fogva elő se gít he tik
a bőr napsugárzással szembeni ellenálló-képességét,

sőt annak re generációját is.
A zöldségek-gyümölcsök fogyasztásának sokszínűségét adja,
hogy elkészítési módjuk számtalan lehet. Napi szinten 60-80
dkg az ajánlott fogyasztási mennyiség, amely bár első hallásra

sok nak tűnhet, azonban, ha minden étkezésre beiktatunk be -
lő lük, egyáltalán nem nehéz ennek a mennyiségnek az

elérése (egy közepes alma súlya megközelítőleg 20
dkg). Főétkezésekre bátran válasszuk köretként (pl.

frissen, grillezve vagy párolva) vagy akár
ízesítésre is (pl. sárga répás burgonyapüré,
almás pulykamell), ki sét ke zésekre pedig

önállóan is fogyaszthatjuk.

Amennyiben további kérdése lenne,
keres sen fel bennünket

ta nács adási idő pontjainkon,
ill. a www.misszio.hu honlapun kon!

ASIAMA EVELYN, DIETETIKUS

MISSZIÓ EGÉSZSÉGÜGYI KÖZPONT

DIETETIKA:  Asiama Evelyn rovata

Tányérunkon a színkavalkád

NYÁR ÉS EDZÉS 2.
Sokan vagyunk, akik a kibírhatatlan hőségben is elmegyünk edzeni, mert
ettől érezzük jól magunkat. De vannak „aranyszabályok”, amelyeket ha betar -
tunk, akkor egészség-károsodás nélkül megússzuk. Nagy hőségben álta lá ban
nem alszunk megfelelően, izzadunk minden mozdulatra, levertek le hetünk és
fáradékonyak, de mégsem szeretnénk kihagyni egy alkalmat sem.

Júliusi cikkünkben a nyári hőségben
történő edzés nyolc aranyszabályából
ismertettünk négyet: víz ivása edzés
köz ben és reggel felkelés után, a meg -
eről te tő edzések és a vízhajtó hatású
italok mel lőzése. A következő négy ta -
nácsun kat az alábbiakban osztjuk meg
Önök kel.
5.A szabadság idejére válasszunk telje -

sen más edzésformát, mint amit e -
gész évben végzünk. Vízparton kiváló
az ú szás, a komplex, több izomcsopor-
 tot megmozgató sport, ami növeli a
tüdő ka pacitást, az általános erőnlétet
és remekül fogyaszt. Jó sport a vizi bi-
cik li zés, az evezés, a strandröplabdá -
zás vagy a gumimatrac-csata. Ten ger-
parton a homokban és a vízben futás
nehéz, a legjobb futóknak is kihívást
jelent. A sós klímájú levegő pedig egye-
 nesen gyógyír a bőrünknek, tü dőnk -
nek. Asztmásoknak nagy sétákat és
tudatos légzésgyakorlatokat ajánlunk!
Az erdősvidék nagyon kellemes nyári
edzőhelyszín. Ha találtunk egy sima
terepviszonyokkal rendelkező he lyet,

ahol nem zavarnak ötper cen ként a tu -
risták, akkor már lehet is ed zeni! Ér de -
mes előtte befújni magunkat kullan cs-
riasztóval és utána sem árt ellen őrzést
tartani. A hegyekben  nagy  szerű sétá -
kat, nordic walking vagy bicajos tú rá -
kat tudunk tenni, felkereshetünk bar-
 langokat. 

6.A sportolás melegben jobban igénybe -
veszi a szervezetünket, mert a foko-
zott izzadással nemcsak vizet, de ás vá -
nyisókat is veszítünk. Ne féljünk iz-
zad ni, és ne nyomjuk el az izzadásun -
kat. Az edzés, a hőség magasabb fo ko-
zatra kapcsolja a verejtékmirigyeket.
Az izzadtság szagát és mennyiségét a
hangulatod, az étrended, a hormonja -
id, egyes gyógyszerek és betegségek is
képesek befolyásolni. Testünk okos, az
izzadás segítségével hűt minket! 

7. A nagy melegben akár edzés nélkül is
könnyen lehet hőgutát kapni, de foko-
zott terhelésnél ez még inkább elő for -
dulhat. Akinek magas a vérnyomása,
az kiemelten veszélyeztetett ebből a
szempontból, tehát biztosítani kell a

teste lehűtését. Ahhoz, hogy a test
meg  felelően tudja hűteni önmagát,
sok kal több folyadékot kell inni mint
normálisan, hogy tudjunk kellően iz-
zadni. A könnyű, profi sportruházat és
egy hűvős, árnyékos helyszín ideális,
hogy tudd tartani az edzéstervedet a
szabadban is.

8.Nyáron az edzés idejét más idő pont ra
érdemes tenni: korán reggelre vagy
késő délutánra. Az anyagcsere jobban
pörög, a meleggel együttjáró csökkent
étvágyat pedig érdemes kihasználni
arra, hogy sok zöldséget és gyümöl -
csöt, fehérjeturmixot vigyünk be a szer -
  vezetünkbe. A nyár sokaknak a diétát
is jelenti, jó lehetőség arra, hogy el -
kezd  jük az életmódváltást, mert alap-
ból nem kívánjuk annyira az ételt.

Nyáron edzeni a szabadban semmihez
sem fogható élmény, de okosan kell te -
gyük!

GYŐRI RITA ÉS VIGH MERCÉDESZ ROVATA

Bővebb információ, tanácsadás: 
info@fittenveresen.hu• 70 311 0955

Facebook/Fitten Veresen 

Életmód
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Minden rendben?
Igen! Minden rendben. Gyakorlatilag tel-
je sen útra készen vagyok, csak össze kell
pakolni. Ebben a legnehezebb a súlyhatár
betartása lesz. Török légitársasággal re -
pü lünk oda július 30-án és vissza is szep -
tember 1-jén. 40 kg súlyt vihetünk és 8 kg
kézipoggyászt. 
További menetrend?
Isztambulból három óra várakozás után
repülünk tovább és csütörtök (július 30.)
reggel négy órakor érkezünk Delhibe. Ott
be kell mennünk a helyi hegymászó szö -
vetséghez, le kell adni a bemutatkozó
anya gunkat, papírokat a biztosításunkról,
vízumról, másolatokat az útlevelünkről,
engedélyeinkről. A helyi szövetség egy
összekötő tisztet ad mellénk, aki végig ve -
lünk kell, hogy legyen a visszaérkezésig.
Nem örülünk neki, de ez a helyi szabály.
Nekünk kell fizetni minden költségét. Ha
ezzel megvagyunk, augusztus 1-jén reg -
gel repülünk LEH-be. Onnan szervezzük
meg majd a helyi szállítást, még élelmet
kell venni, gázpalackokat, amit nem tu -
dunk itthonról vinni a súlyhatár miatt.
Onnan még 200 km a csúcs alatti alaptá-
bor. Ott kell teherhordókat szerveznünk.
Előre nem érdemes fogadni teher hor dó -
kat, mivel az csak ügynökségeken ke resz -
tül történhet, az pedig jóval drágább.
Könnyen találni teherhordókat, hiszen
majd nem minden második ember ezzel
foglalkozik. A teherhordók max. 25 kg-ot
vihetnek. Mi nem szeretnénk túl sok ter-
het cipelni, hiszen minden energiánkra
szükség lesz. Úgy kell bevásárolnunk és
a készleteinket beosztanunk, hogy pót -
lásra ott már nincs lehetőség.
Mikortól kaptatok engedélyt a mászásra?
Augusztus 10-től mehetünk a csúcsra, két
hét áll rendelkezésünkre. Ez idő alatt csak
mi leszünk a hegyen. Ha megérkezünk az
alaptáborba, egy hetes akklimatizáló má -
szásra megyünk, akár hatezer méter ma-
gas ság felé is. Itt nem az a cél, hogy elfá-
 rad junk, csak az, hogy szervezetünk
megszokja a körülményeket. Az időjárást
itthonról figyelik és kapjuk a friss infor-
mációkat. Műholdas telefonok és adó-
vevők segítik a kapcsolattartást
Hogyan tervezitek a nyolc ember moz -
gását?

A nyolc ember két csapatban mászik
eltérő technikával. Mi hárman megyünk,
és nem szeretnénk sok eszközt magunk -
kal cipelni. Természetesen, ha kell, a két
cso port segít  egymásnak. Általában éjsza -
ka indulunk, hogy kemény, fagyos legyen
a hó. 6300 méterről kezdjük a csúcs hó dí -
tást az utolsó táborhelyről. 7135 méter a
csúcs, a csúcstámadást is éjszaka kell kez-
deni, hogy délelőtt 9-10 órára felérjünk.
Kitűzzük többek között Veresegyház zász  -
lóját is. Aztán minél gyorsabban indulni
kell lefelé, ameddig bírja az ember. Akár
20-24 órát is mászunk, ha kell.
Alvást, energiapótlást hogyan oldjátok
meg?
Alvás sátrakban, vagy szabad ég alatt. Jó
hálózsákjaink vannak, bírják a hideget.
A fő étkezés este történik. Praktikus kis fő -
zőink vannak, ami mini gázpalackról mű -
ködik. Havat olvasztunk, teát, kávét fő    -
zünk, instant levest, és tésztát eszünk, de
viszek szalonnát, hogy legyen tartalmas
étel is. Reggel indulás előtt egy kis teát i -

szunk. Nagyon
fon tos a folya dék -
pótlás.

Van, amitől tartasz egy kicsit?
A körülményektől, hogy milyen lesz az
idő. Ha esik a hó, akár négy napot is várni
kell, hogy ülepedjen. A hőmérséklettől,
ha meleg az idő, akkor szintén nem lehet
mászni, de amitől leginkább, az a helyi
bürokrácia. Más az élet, mindenben alku-
dozni kell, ez nem az én világom.
Hazautazás?
Táborbontás után visszamegyünk LEH-
be, onnan szárazföldön tervezzük utun -
kat Delhibe, hogy minél többet lássunk az
országból. Delhiben még jelentést kell

leadni a helyi hegymá szó szövet-
ségnek. „Érzé keny” búcsút veszünk
a kí sér gető tisztünktől, aztán szep -
tember elsején ér ke zünk meg, ter-
vek szerint 12.55-kor a Liszt Ferenc
repülőtérre.
Jó utat, és várjuk az élmény be -
számolót az útról.

BARANYÓ CSABA

INTERJÚ

Sport

Indulás előtt a csapat

A konyha

Bakancs az egyik

fontos kellék

SZÁSZ DOKI ELINDULT!
Felszerelések, hegymászó kellékek, hordók, sátor, hálózsák: szinte megtöltik a
szobát. Nyugodt készülődés, még indulás előtt néhány apró dolog megvásárlása,
összepakolás, aztán indulás. A cikk megjelenésekor Dr. Szász László és hét hegy -
mászó társa már Indiában a NUN közelében lesz, várva a csúcstámadásra.
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C S A L Á D I  S P O R T N A P

Helyszíne: A MÉZESVÖLGYI ISKOLA LÉTESÍTMÉNYEI (Veresegyház, Mogyoródi út 5.)
Időpontja: 9.00–16.00 óráig folyamatosan • Belépés: DÍJTALAN!

A rendezvény keretében bemutatkoznak a Veresegyházon működő sportcsoportok,
ahol a sportágakat a látogatók kipróbálhatják, kérdéseket tehetnek fel közvetlenül

a sportcsoportok vezetőinek, edzőknek.
Várunk minden kedves érdeklődőt 1 éves kortól 99 éves korig!

Bemutatkozó sportágak:

Talán többen felkapják a fejüket,
ha azt hall ják, hogy létezik Ma-
gyar Látványtánc Sportszövet-
ség! Pedig igen, és él Ve res -
egy há zon egy tíz éves kislány
MONDOK ESZ TER, aki a szö -
vetség „Mozdulatművészet”
szak ágá ban, ebben az évben
korosztályos Eu rópa Bajnok-
ságon második helyezést ért el.
A sportág kialakulása tulajdon -
kép pen a klasszikus balett kö tött -
sé ge elleni lázadás ered ménye. Eb -
ből a mozgalomból fejlődött ki a kortárs
balett is!
Eszter a helyi Fabriczius József Általános Is -
kola 5/C osztályos tanulója szeptembertől.
Német tagozatra jár. Találkozása a sportággal
tulajdonképpen véletlen. Négy éves korában
szülei beíratták az akkor még a Budapesti út
mellett található jégpályára korcsolyázni.
Tehetsége azonnal észrevehető volt. Tör -
vény szerű volt a továbblépés. Irány a Pólus
jég pályája, hetente először három, majd ké -
sőbb már öt edzésre járt. A korcsolyázásban
a fejlődés elképzelhetetlen a balett és táncos
alapok elsajátítása nélkül. Így hát elkezdte a
táncot is. Annyira megkedvelte, hogy a kor -

cso lya a második helyre szorult, de
nem hagy ta abba. Édesanyja és

édesapja mindent megtesz an -
nak érdekében, hogy Eszter tö -
ret  lenül fejlődjön. Iskola után
édes apjával irány Budapest. 14
órától már jégen van a Puskás
Ferenc Stadion jégpályáján. Az
edzés végén édesanyja várja,

aki a munkahelyére viszi, ahol
megtanulja az aznapi leckét,

majd a ta nu lás végeztével 17 órától
irány a táncedzés. 

Kitűnő tanuló! Nagyon céltudatos már
most. Tudja, hogy mit akar. Bár felvették a
Tánc mű vészeti Főiskolára, de nem ment el,
számára fontosabb a tanulás, mert „mi van,
ha le sé rü lök, mit kezdek magammal”? Ő né -
mettanár szeretne lenni, de a tánc tanítása is
jelen van az elképzeléseiben. 
A budapesti DOKA DANCE Egyesület 2014.
december elején leigazolta. Szorgalma, elhi-
vatottsága élete első nemzetközi versenyén
már meg is hozta az eredményt, hiszen sok-
sok korosztályos vetélytársát megelőzve az
„Álom” című produkciójával 2. lett a 2015.
június 25-28 között Balatonfüreden megren-
dezett VI. Látványtánc Európa Baj nok ságon.

Imád edzésekre járni. Ha
véletlenül betegség, vagy
egyéb más ok miatt nem tud
edzésre menni, nem találja a helyét, annyira
hiányzik a megszokott mozgás.
Találkozásunk alatt nagyon megfontoltan és
korát meghazudtoló bölcsességgel beszélt. Jó
volt hallgatni lelkesedését a jövőről. Nincs két-
ségem afelől, hogy hallunk még Eszter ki váló
sporteredményeiről. Tehetsége, akarata, szor-
galma, kitartása megvan hozzá. Még nem is
tudja, hogy ezek a tulajdonságok, a me lyek a
sportolással benne kialakultak vagy megerő -
söd tek, milyen előnyt jelentenek majd szá -
mára a felnőtt életben is. Mert hát mi másra
tanítson a sport? Én nagyon druk kolok neki.   

BARANYÓ CSABA

Eszter a dobogó második fokán

LÁTVÁNYTÁNC AZ „ÁLOM” VALÓRA VÁLT: EURÓPA-BAJNOKI MÁSODIK HELY!

KICSI LÁNY, NAGY AKARAT

SAOLIN
KUNG FU TÁBOR

HARMÓNIA
A TESTNEK ÉS LÉLEKNEK

Az üresség forma, a forma valójában üresség.
TÁBOR IDŐPONTJA:

2015. augusztus 17–21-ig,
naponta 8.00–18.00

HELYSZÍN:
Veresegyház, Sport u 2. 

PROGRAM:
meditáció, csikung, tajcsi,

formagyakorlatok, önvédelemi
gyakorlatok, akupresszúra.

Ebédidő: 13.00–14.30
16.00–18.00

masszázs gyakorlás
TOVÁBBI INFORMÁCIÓK:

Kovacsek Zoltán
06 70 225 1017

e-mail: utazo72@gmail.com
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Városunkban több táncegyesület is működik
és évről-évre egyre jobb eredményeket érnek
el. Már nem csak hazai szinten, hanem a nem -
zetközi porondon is jegyzik nevüket. A nyarat
sem tétlenséggel töltötték, a Rockin’ Board
TáncSport Egyesület, valamint a Négy Mus ké -
tás Sportegyesület ifjú táncosai is szépen sze -
re peltek az Olaszországban lebonyolított Eu-
ró pa-bajnokságon.

A ROCKIN' BOARD TÁNCSPORT EGYE SÜ -
LET növendékei 2015. június első hétvégéjén
Ljubjanában, világkupán mérték össze tudá-
sukat a nagyszámú nemzetközi mezőny tán-
co saival. Az egyesületet serdülő páros kate  -
gó riában Szoljár Zsombor és Dömötör Vik-
tó ria képviselte a 64 párost felvonultató me -
zőny ben és a nagyszerű 20. helyezést érték el.
Felnőtt páros „B” kategóriában Horváth And -
rás és Farkas Viktória a fináléról 1 ponttal
lecsúszva az igen előkelő 7. helyezést érték
el a mezőny legjobb magyar párosaként.
2015. július 11-12-én Riminiben (Olaszor -
szág) egy nagyszabású táncfesztivál keretein
belül megrendezett Európa-bajnokságon sze -
repeltek táncosaink.
Junior páros kategóriában Szoljár Bence–
Lajti Renáta a nagyon szép 19. helyen vé gez -
tek, míg felnőtt lányformációs kategóriában
a LADIES a 13. helyezést érték el. 

EDZŐK: FARKAS KRISZTINA, FARKAS GERGELY

NÉGY MUSKÉTÁS SPORTEGYESÜLET 
Bíró Sebestyén és Nagy Kincső, Veresegyház

ifjú reménységei, a Négy Muskétás Sport e-
gyesület Akrobatikus Rock And Roll szakágá-
nak versenyzői. A serdülő páros jelenleg az
országos ranglista 8. helyezettje, több területi
és országos bajnokság dobogósa.

Sebestyén és Kincső kvalifikálta magát a 2015.
július 11-én Riminiben megrendezésre kerülő
Európa-bajnokságra, így ők is képviselhették
Magyarországot és Veresegyház városát. Éle -
tük első nemzetközi versenyén a rendkívül
elő kelő 15. helyen végeztek.
2015-ben elért eredményeik serdülő páros
kategóriában:
2015.03.08. Területi bajnokság 8.helyezés
2015.03.22. Területi bajnokság 5.helyezés
2015.03.28. Országos bajnokság 7.helyezés
2015.04.26. Területi bajnokság 4.helyezés
2015.05.09. Országos bajnokság 8.helyezés
2015.07.11. Európa-bajnokság 15.helyezés

EDZŐ: KUPTSULIK TAMÁS

VERESEGYHÁZI TÁNCOSOK NAGYSZERŰ NEMZETKÖZI SIKEREI ÚJABB SPORTÁG
BONTOGATJA SZÁRNYAIT

Park-tájfutás Veresegyházon
A tájfutás az észak-európai államokban
igen népszerű tömegsport, hazánkban két
női világbajnok, Monspart Sarolta és Oláh
Ka ta lin neve fémjelzi. A tájfutás összetett
sport ág. A futást kombinálja az agymun -
ká val, energiánkat meg kell osztani, ma -
rad nia kell elég oxigénnek a gon dol ko-
dásra, a térkép olvasására, a pontok meg -
keresésére. A részt vevők nem köröket fut-
nak, hanem futás köz ben megtanulják a
tájékozódás alapvető is mereteit, irá nyo -
kat, térképjeleket. 
Évek óta dédelgetett álmunk válhat valóra,
amikor idén ősszel bemutathatjuk Veres-
egy házon a tájfutás városi formáját, a
park-tájfutást. Olyan sportágat szeret nénk
így nép  sze rűsíteni, amely a kapuból az
utcára ki lép ve, a család bármely tagja által
űzhető helyben. Vagyis olcsó, nem veszi
igénybe a csa lád összes hétvégéjét, marad
idő más progra mokra is.

Lévén magánkezdeményezés, egyelőre nem
ígérhetünk meg mindent, amit ki lehet hozni
ebből a sportágból, de lépésről lépésre kívá-
nunk haladni:
Szeretnénk:
• ha megjelenne az iskolai testnevelés órá -

kon, vagy iskolai szabadidős rendez vé -
nyek keretében, a suli és környékén a
tér kép alapján történő futás,

• ha a városi lapokban megjelenő színes
térképek alapján egyre többen járnák be
az állandó városi pályákat gyalog, futva,
vagy kerékpárral,

• ha az általunk létrehozott városi tájfutó
térkép alapján Veresegyház a városi táj-
futás egyik fellegvárává válna, a tömeg -
sport ingyenesen űzhető központjaként,

• ha ehhez az egyesületi szinten helyben,
közvetlen környezetünkben űzhető spor -
tághoz, – mely kombinálható más sportá-
gakkal is – minél többen csatlakoznának.

A sportág legnagyobb költsége a térképek
előállítása (térképrajzoló program, profi táj-
futók bevonása, nyomdai költség). Erre pá-
lyázunk, illetve a majdani érdeklődők hoz zá-
járulására is számítunk. A térképeket a két-
szeres ifjúsági Európa Bajnok, Zsebeházi
István készíti.

Szeptemberben bemutatkozunk a „Mozdulj
Veresegyház” sportágválasztó keretében, il-
letve a Veresi Krónika segítségével igyek-
szünk eljutni mindenkihez, és bízunk a sok
mozogni vágyó csatlakozásában.

WEKERLE BALÁZS

AKROBATIKUS ROCK AND ROLL TÁJFUTÁS

ATLÉTIKA

Sport

Sebestyén és Kincső munka közben

Ladies

2015. július 11-12-én, az Ikarus BSE Atlétikai Pályán megrendezett Serdülő és Újonc
Atlétikai Bajnokságon Vajkovics Ferenc (2001), a Veresegyházi VSK atlétája 3000
méteres síkfutásban 7. helyezést ért el 10:10.07-es idővel. A versenyt két idő fu tam -
ban rendezték és érthetetlen módon az országos fedett pályás bajnokunkat, a
„gyengébb” futamba sorolták. Hősiesen küzdött, futamát simán nyerte, de hasonló
képességű futótárs hiányában végig egyedül futott. A 2001-es korosztályban a má-
sodik legjobb időeredményt érte el.                                              EDZŐ: SZALMA RÓBERT
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Június utolsó hétvégéjén harmadik alka-
lommal rendezte meg az SVSE Kempo
Klub a Csomád Kupát, melyen a kempo
szabályrendszerének megfelelő ver seny -
számokban lehetett indulni. 2013 után
egyesületünkből (KIME) ismét többen vál-
lalták, hogy megmérettetik magukat a
kemposok között. A két éve indult kez de -
mé nyezés mára már bekerült az Európa-
bajnoki kvalifikációs versenyek közé, így
több országból közel 200 induló érkezett.
Az aikidoban nincsenek versenyek, hisz
ahogy az alapító mondja: „Az igazi győ ze -
lem az önmagunk fölött aratott győ ze -
lem!”. Mint aikido edző én is e szerint
élek és ebben a szellemiségben nevelem
az edzésen résztvevő gyerekeket. Mégis,
ahogyan az alapító életútjában is fontos
szerepet játszott a küzdés és jómagam is
versenyeztem gyermekként, így azt látom,
hogy a gyermekek egy részénél igen nagy
hajtóerőt jelentenek a megmérettetések,
így a versenyek is. Persze ezzel kö rül -
tekintően kell bánni, hisz célként a feladat
önmagunkhoz mért maximális teljesítését

kell előtérbe helyezni az aranyérem meg -
szer zése helyett. A csapatunk legeredmé -
nyesebb tagja, az életében legelőször ver-
  senyző Álló Ramóna lett ezüstéremmel. 
További helyezések: bronzérem – Scher-
sing András, Szilvási Norbert, Hiripi
Árpád; 4. helyezés – Templom Botond,
Nagy Bálint, Hiripi Ádám.

EDZŐ: PINTÉRNÉ GAZDAG ANETT

70/388-8716

EDZŐTÁBOR AGÁRDON
2015. június 22–26.

A remek helyszínen nem csupán edző tá -
bor, hanem inkább sport-, és életmódtábor
volt, természetesen judos alapokon. 
A vázat a reggeli futások, illetve a napi két
judo edzés biztosította. Szabadidőnkben
hajókirándultunk – ahol kiselőadást hall-
hattunk a pákozdi csatáról – horgásztunk,
strandoltunk, vitorláztunk, csónakáztunk
és hajnali sárkányhajóztunk az ébredező
nádasban. 
A táborban sokan voltunk, mindenki élet -
ko ra és állapota szerint kapta a terhelést.
Dorka néni (Ilyés-Dubecz Dorottya ) pedig
a háttérről gondoskodott mindenki meg -
elé gedésére. Nagyon jó hangulatú, és iga -
zán tartalmas táboron vagyunk túl. Min-
 den résztvevő oklevelet kapott a táborban
végzett munkája jutalmául.

ILYÉS GYULA

GIRI SPORT VILÁGBAJNOKSÁG
PÉCS • 2015. július 3-5.

A VB-n – ami egyben Eb, illetve nyílt OB is
volt – a Veresi Küzdősport Egyesület hét fő -
vel vett részt. Az ünnepélyes megnyitón
nagy megtiszteltetés érte Ilyés Gyulát – rajta
keresztül a Veresi Küzdősport Egye sü letet és

városunkat is – aki a szervezők fel ké ré sé re
bevezette, majd köszöntötte is a csapato kat.
A Veresi Küzdősport Egyesület első VB ér -
mét a Giri Sport világbajnokságon Né meth -
 né Kovács Rozália nyerte. A 16 kg-os „go -
lyóval” tíz perc hosszú ciklus volt a feladat
egy kéz cserével. A 121 ismétlése fantasz ti -
kus teljesítmény, ami nemzetközi mester
szin tet és a végelszámolásnál ezüstérmet
ért. A hölgyek csapatversenyében is érde -
kel tek voltunk. A bronzérmet nyert három-
tagú magyar csapatból ketten – Kuhár Ad ri-

enn és Karacs Erika – a Veresi Küzdősport
Egyesület versenyzőiként járultak hozzá a
szép sikerhez. 16 kg os „golyóval” hosszú
ciklust mutattak be a csapatok váltóverseny
formájában. 
Az egyéni versenyek aztán valódi veresi
éremesőt hoztak. Eredmények: Egy-egy VB,
Eb és országos bajnoki címet nyertek: Ku -
hár Adrienn, Karacs Erika, Gaál Bende -
gúz, Maros Tibor.
Kettő-kettő VB, Eb és országos bajnoki
címet nyert: Burányi Viktor és Ilyés Gyula.
Az oroszok „programon” kívül rendeztek
egy versenyt, ahol két 32 kg os golyót kel-
lett egy kézzel megtartani. A győzelmet
Kerstner Róbert szerezte meg, ő bírta leg-
tovább tartani. Felkészítő edzők: Zala
György és Ilyés Gyula.

I. OSZTÁLYÚ FELNŐTT
JUDO ORSZÁGOS BAJNOKSÁG

KECSKEMÉT • 2015. július 25.
Egyesületünket két nehézsúlyú versenyző,
Kerstner Róbert és a senior korú friss
Mas ters Eb érmes Huszti András kép -
viselte.
Népes mezőny gyűlt össze. A végelszámo -
lás nál Robi a harmadik, András pedig a he -
tedik helyet szerezte meg. (A sors nem
volt kegyes hozzájuk, ugyanis a vigaszá-
gon egymás ellen kellett küzdeniük.)

Ilyés Gyula

JUDO

AIKIDO

Aikidokák a Csomád Kupán Városunk férfi labdarúgó csapata, – bár ki-
harcolta az NB III. Keleti csoportjában a
bennmaradást – a Pest megyei bajnokság-
ban indul a 2015/16-os bajnoki idényben.
A hír jelentős átalakulást hozott a csapat
összetételében is – bár a lapzárta időpont -
jában még zajlik az átigazolási időszak –
többen távoztak, köztük az edző is. A szak -
mai igazgatói feladatokat továbbra is Aczél
Zoltán látja el, aki elsősorban a fiatalokra
szeretne támaszkodni a bajnoki küz del -
mek ben. A visszalépés oka elsősorban a -
ny agi természetű, jelentős szponzor (tá  -
mogató) nem lévén a csapat mögött a vá -
ros költségvetését terhelte az NB III-as ver -
se nyeztetéssel járó feltételek megteremtése.
A megyei bajnokság sorsolása még nem
érkezett meg, de a bajnokság augusztus
közepén kezdődik!
A csapat jelenlegi tagjai: Hosszú Levente,
Grezner Dávid, Szabó Tibor, Szűcs Zoltán,
Kiss Róbert, Kapcsos József Krisztián, Dob -
ray Zsolt, Danielisz László, Radics Dávid,
Csiszár Bence,  Kolada Áron János,  Farkas
Kevin, Szijártó Gergő, Szíjártó Dániel,
Aczél Zoltán, Balogh Bence, Németh Ben -
ce, Csánki Balázs, Kövesfalvi István.

VVSK – LABDARÚGÁS 
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Idén már VIII. alkalommal rendezte meg
az ÉVÖGY (Élhető Vidékért és Összefogás
a Gyermekekért Egyesület) a hagyo má -
nyos horgásztáborát. 56 gyermeket tá bo -
roz tattunk hétfőtől péntekig mind össze-
sen 5000 forintos részvételi díjért, mely
háromszori étkezést és a horgászathoz
való kellékeket is tartalmazta. Sajnos Gru-
ber Mihály barátunk már nem lehetett ve -
lünk, így az emlékére és tiszteletére elne -
veztük a tábort Gruber Mihály Ifjúsági
Sporthorgász Táborra, hogy senki se fe -
led hesse el Misi bácsinkat!
Az idő kegyes volt hozzánk, igazi horgász
időnk volt egész héten, sok halat fogtak,
rengeteg élménnyel lettek gazdagabbak a
gyerekek, de mi, szervezők is nagyon sok

szeretetet kaptunk tőlük. A programok kö -
zül ízelítő: csütörtökön nagy sikerű szülő-
gyermek éjszakai horgászatot tartottunk,
pénteken pedig a szokásos horgászver -
seny  re került sor, melyen szépszámú halat
fogtak és emlékezetes eredmények szület-
tek. Jövőre ugyanekkor ugyanitt!
Köszönjük az egész heti segítséget és sze -
re tetet, amelyet a gyermekeknek nyújtot-
tatok: Balázsi Barnabás, Bánhegyi Krisz ti-
na, Benyus László versenyhorgász, Bobák
Kálló Tünde, Gyócsi Tamás, Király Zoltán,
Leviczki Beáta, Lépés Tamás, Paár Tibor,
Perényi Róbert. Dovit Horgász csalikkal
fogtuk a sok sok halat! Támogatóink: Dr
Marik György, Kucsa-Ker Kft., Haldorádó
étterem.             LEVICZKI TAMÁS FŐSZERVEZŐ

A Százhalombattán 2015. június 27-29-
én megrendezett teniszversenyen az u -
tán pótláskorúak versengtek egymással.
A salakos pályán Molnár Kitti, Veres-
egyház ifjú reménysége, az L12 kor osz -
tályban tőle három évvel idősebbek kö  -
zött első helyezést ért el.
A döntőben a hazaiak játékosát 6:2, 6:2-
re győzte le. 

TENISZ

Batta Kupa I. hely – Kitti balról a második

VIII.  ÉVÖGY
Gruber Mihály Ifjúsági és Sporthorgász Tábor

HORGÁSZTÁBOR

ARANYÉREM A BATTA KUPÁN
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Június és július hónapban folytatták az érmek-, és a ranglista
pontok gyűj té sét a Veresegyházi Trimackók triatlonistái!

ORSZÁGOS TRIATLON DIÁKOLIMPIA
június 14. Szeged

Egyéniben a legfiatalabbak között Cseh Zsófia, míg a IV. korc-
soportban a már rutinosnak számító Vajkovics Ferenc állhatott
a dobogó harmadik fokára.
A Fabriczius József Általános Iskola két csapata is bajnoki címet
szerezett. Gyermek korcsoportban a fiúk – Portik Bo tond, Ru -
dolph Bence, Tóth Márton – össze állításban, míg a serdülőknél
a lá nyok nál – Lengyel Rebeka, Kelemen Do rottya, Ko vács Réka
– összeállítású csapat vívta ki a győzelmet.

IFJÚSÁGI OB, ÉS RANGLISTA VERSENY
június 21–22. Baja

Cseh Zsófia második, Ferencz Janka harma dik, Vajkovics Fe -
renc hetedik, Batizi Emese és Bálványos Szilárd nyolcadik,
Jankov Milán kilencedik helyezést ért el.

AQUATLON OB, ÉS TRIATLON RANGLISTA VERSENY
július 4 – 5. Balassagyarmat

Július első hétvégéjén igazi nyári káni kulában rendezték a 2015.
évi Aquatlon Országos Bajnokságot Balassagyarmaton, ahol
sportolóink három csapatbajnoki elsőséget szereztek. Nevezete-
sen az újonc fiúk – Bálványos Szilárd, Kárpá ti Ákos, Lesták
Ármin, a serdülő lányok – Kelemen Dorottya, Lengyel Rebeka,
To mes Noémi, és a serdülő fiúk – Ferencz Domonkos, Jankov
Máté, Vajkovics Ferenc  összeállításban.
További eredmények: Újonc lányok 4. helyezés – Ferencz Jan ka,
Portik Boglárka, Szász Anna; Gyer  mek fiúk 5. helyezés – Kaposi
Márton, Portik Botond, Tóth Márton.
Egyéniben, Kárpáti Ákos és Vajkovcs Ferenc negyedik, Ferencz
Janka hetedik, Lesták Ármin kilencedik, Jankov Máté a tizedik
helyet szerezte meg.

TRIATLON OB  augusztus 1–2. Fadd-Dombori
Csapatunk július utolsó hetében 38 fővel edzőtáborozott Fadd-
on, itt készültünk a gyerek, a serdülő és a váltó országos baj nok-
ságra. A felkészülés és a verseny is jól sikerült, hiszen újabb
há rom  országos bajnoki címmel gazdagodott szakosztályunk.  
A serdülő fiúk – Vajkovics Ferenc, Jankov Máté, Ferencz Do -
monkos – összetételű csapata mind a Triatlon OB-n, mind pedig
a Triatlon váltó OB-n is a dobogó tetejére állhattak, míg a ser -
dülő lányok – Kovács Réka, Lengyel Rebeka, Kelemen Dorottya

– összetételű csapata a Triatlon OB-n diadalmaskodott. 
További eredmények: a legkisebbeknél Zsemle Hanna első, Kár-
páti Máté ötödik; Újoncoknál egyéniben - Cseh Zsófi 5. Ferencz
Janka 8. Kárpáti Ákos 7. Jankov Mi lán 10. Lesták Ármin 11.
Serdülőknél: Jan kov Máté 8. Vajkovics Ferenc 10. If júsági kor-
csoportban Ferencz Ábel 5.  Csapatban az újonc fiúk – Kárpáti
Ákos, Jankov Milán, Lesták Ármin – második helyen végeztek.
Váltó OB eredmények: serdülő fiúk első, újonc fiúk második,
míg a gyermek fiúk és serdülő lányok negyedik helyezést értek
el és gyűjtöttek értékes pontokat az egyesületi ranglistában.
A triatlon fesztivál záró számában az Én-Te-Ő váltóban a Palkovics
Áron, Varró Bá lint, Ferencz Ábel összeállítású csapatunk abszolút
első!!

SZEGEDI ATTILA

VERSEGYHÁZ SPORTTÖRTÉNETE
FELHÍVÁS

Veresegyház jegyzett sportélete a sportkör megalapításától datálódik,
mely esemény egy bő emberöltőre nyúlik vissza. Az emlékezet még utolérhető!

Szeretnénk feldolgozni és nyomtatott formában megjelentetni – és így az utókor számára is elérhetővé tenni –
településünk közel egy évszázados sporttörténetét! Ehhez kérjük az Önök segítségét, közreműködését!

Mindazok jelentkezését várjuk, akik rendelkeznek bármilyen írott, nyomtatott, képi vagy tárgyi emlékkel,
vagy szóban szeretnének visszaidézni múltbeli történésekből, akik – személyesen vagy családtagjaik, barátaik
révén – aktív résztvevői vagy csak szurkolói, támogatói és így alakítói voltak településünk sporttörténetének,

hogy az alább megadott e-mail címen vagy telefonszámon jelezzék együttműködő szándékukat. 
Az emlékeket korunk technikai, informatikai eszközeinek segítségével archiváljuk és mindent visszaadunk!

Köszönettel: Baranyó Csaba • telefon: 20 9749 686 • email: sportreferens@veresegyhaz.hu vagy baranyocs@t-online.hu

TRIATLON BAJNOKI CÍMEK CSAPATBAN ÉS EGYÉNIBEN

Az országos bajnok serdülő leány csapat: Kovács Réka, Lengyel Re-
beka, Kelemen Dorottya

Az országos bajnok serdülő fiú csapat,: Ferencz Domonkos,
Jankov Máté, Vajkovics Ferenc
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Veresegyház, Barázda u. 8.
mobil tel.: 06 20 9168 403 • vonalas tel.: 06 28 631 110

E-mail: geodep99@t-online.hu

FÖLDMÉRÉSI MUNKÁK VÉGZÉSE
• Épületfeltüntetési és megszüntetési vázrajz készítése

földhivatali ügyintézéssel,
• OÉNY rendszerbe történő elektronikus feltöltéssel
• Tervezési térképek készítése
• Kitűzési munkák végzése stb.

VARGA MIHÁLY • OKL. FÖLDMÉRŐMÉRNÖK
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Telefon: 30 437 7582
Nyitva: kedd–péntek: 9–17 • 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

ORTOPÉD RENDELŐ FELSŐGÖDÖN
Dr. Straub Ákos ortopéd-, traumatológus,

általános sebész főorvos és sportorvos
• Mozgásszervi betegségek kezelése
• Gyógyászati segédeszközök, gyógycipők felírása 
• Szemölcsök, anyajegyek és egyéb bőrhibák

hegmentes eltávolítása
• Visszér és benőtt köröm hatékony kezelése
• Ízületi ultrahang vizsgálat
• Sportorvosi ellátás
• Térdízület hyaluronsavas kezelése ambulánsan
• Csecsemők és gyermekek ortopédiai szűrése 

Egészségügyi pénztárak szerződött partnere.
Akadálymentesített rendelő

Rendelési idő: kedd: 16–20 óráig, szombat: 9–14 óráig 
2132 Göd, Jósika u. 29.• Bejelentkezés: 06 20 493 1593, 06 27 331 818

www.drstraub.hu

HIRDESSEN
A VERESI KRÓNIKÁBAN!

6200 PÉLDÁNY, KEDVEZŐ ÁR!

HIRDETÉSE MINDEN HÁZTARTÁSBA
ELJUT VERESEGYHÁZON.

Bővebb információ:

veresikronika@veresegyhaz.hu

30 9304 831





Virágos július
fotó: Lethenyei László


