
Boldog születésnapot, Veresegyház!
A 18 éve városi rangot kapott Veresegyház a Városünnepen köszöntötte 18 éves lakóit.

(Beszámolóink a Városünnep programjairól a 3-6. és a 16., 19., 22. oldalakon. Fotó: Veréb József)
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augusztus 5. 16.00 óra
Veresegyház hangja

Szabadidős és Gazdasági Innovációs
Centrum külső tere

•
AUGUSZTUS 20-HOZ KÖTŐDŐ

PROGRAMOK: 
augusztus 18. 18.00 óra

Megyeri László szobrász kiállítása 
Udvarház Galéria 

•
augusztus 19. (szombat) 20.00 óra

Éjszakai túra a Margitára
Indulás és nevezés a Szabadidős és Gaz-

dasági Innovációs Centrum „B” recepcióján
•

augusztus 20.   9.30 óra
Kenyérszentelő ünnepi szentmise

Szentlélek-templom  
•

augusztus 20.  18.00 óra
Budapesti Bach Kórus koncertje   

Szentlélek-templom  
•

augusztus 20.  19.00 óra
Térzene

Veresegyház Város Fúvószenekara                                   
Mézesvölgyi szabadtéri nagyszínpad 

•
augusztus 20.  20.00 óra

Ünnepi köszöntő és az új kenyér megszegése
•

augusztus 20.  20.15 óra
ÜNNEPI MŰSOR

A Magyar Állami Népi Együttes
NAPLEGENDA című táncjátéka

Mézesvölgyi szabadtéri nagyszínpad 
•

augusztus 20.  21.30 óra
Tűzijáték a Tó strandon

•
szeptember 15.

Kiállítás megnyitó Dunakeszi művészeinek
•

szeptember 23. 19.00 óra
Szüreti bál

Váci Mihály Művelődési Ház
•

szeptember 24. 13.00 óra
Szüreti felvonulás indul a Búcsú térről

szeptember 29.   19.00 óra
Szép jó estét, Mr. Green! – bérletszünet

•

SZÍNHÁZBÉRLET 2017/18
VANKÓ, SEJTES ÉS DÁNIEL BÉRLET

ELŐADÁSAI: 
Ken Ludwig: HAJSZÁL HÍJÁN HOLLYWOOD

– vígjáték. Rendező: Szurdi Miklós
A Veres 1 Színház saját bemutatója

•
Robert James Waller: A SZÍV HÍDJAI

– színmű. Rendező: Novák Eszter
Fsz.: Udvaros Dorottya, László Zsolt

Az Orlai Produkció vendégjátéka
•

Molnár Ferenc: JÁTÉK A KASTÉLYBAN
– vígjáték. Rendező: Schlanger András

Fsz.: Hirtling István, Székhelyi József, Dósa Mátyás
A Veres 1 Színház saját bemutatója

•
Pataki Éva: EDITH ÉS MARLENE

– zenés játék. Rendező: Mészáros Márta
Fsz.: Nagy-Kálózy Eszter, Botos Éva

A Centrál Színház és a MaNNa Produkció vendégjátéka
•

Matthieu Delaporte–Alexandre de la Patelliere:
MINEK NEVEZZELEK?

– színmű. Rendező: Verebes István
A Veres 1 Színház saját bemutatója

KORTÁRS BÉRLET ELŐADÁSOK:
John Fowles: A LEPKEGYŰJTŐ
– thriller. Rendező: Horgas Ádám

Fsz.: Bereczky Zoltán, Ágoston Katalin
A Centrál Színház, a BZ Music

és a Brice Management közös vendégprodukciója
•

Hindi Brooks: ROMANCE.COM
Rendező: Dicső Dániel

Fsz.: Molnár Piroska, Jordán Tamás
A Rózsavölgyi Szalon vendégjátéka

•
Nyikolja Koljada: A TOPMODELL

Rendező: Szilágyi Annamária
Fsz.: Megyeri Zoltán, Janik László, Vajda Júlia

Az A&A Produkció vendégjátéka
•

Harold Pinter: HAZATÉRÉS
Rendező: Gyuriska János

Fsz.: Mikó István
A Zenthe Ferenc Színház vendégelőadása

•
Pálfi-Szőke-Mezei: GAUDEAMUS IGITUR

Rendező: Mezei Zoltán
Fsz.: Kalmár Zsuzsa, Baráth Attila

A Szab-way Színházi Szervezet vendégelőadása
•

Bérletek válthatók a Veres 1 Színház jegyirodáiban:

FŐ ÚTI JEGYIRODA:
Innovációs Központ „B” recepció

Veresegyház, Fő út 45. • Tel.: 06 70 3717 838
•

LIGETEK JEGYIRODA:
CBA Príma Áruház

Veresegyház, Budapesti út 1. • Tel.: 06 70 907 2229

www.veres1szinhaz.hu

Eseménynaptár

PROGRAM:
augusztus 6., vasárnap • 20.30

ANCONAI SZERELMESEK
Zenés vígjáték két részben

– A Veres 1 Színház előadása
•

augusztus 12., szombat • 20.30
NOSTRADAMUS – Világok vándora

Időutazás országokon és korokon át,
örömjáték az ExperiDance repertoár

leglátványosabb előadásában
•

augusztus 18., péntek • 20.30
NE MOST, DRÁGÁM!

Komédia két részben
– A Veres 1 Színház előadása

•
augusztus 27., vasárnap • 20.30

GYÖNGYHAJÚ LÁNY BALLADÁJA
A musicelek alfája és omegája

ExperiDance Production és Omega musical

Jegyek válthatók
a Veres 1 Színház jegyirodáiban.

Hivatalos honlap:
http://mezesvolgyinyar.hu

Ajánló
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Újabb történelmi pillanatnak lehettek
szemtanúi, akik részt vettek a veresegy-
há zi Városi Múzeum ünnepélyes áta dá -
sán június 30-án az egykori Tájházban. A
város képviselő-testülete május 30-i ülé-
sén határozott az intézmény megala pítá -
sá ról, mely ismét egy fordulópont Ve res -
egyház életében, hiszen ezzel a város kul-
turális élete értékőrző, tudományos és
művelődési szempontból is igen jelentős
közgyűjteménnyel gazdagodott.

Dr. Varga Kálmán, történész-muzeológus be -
vezetésként elmondta, hogy társadalmi igény
már régóta élt a városban egy mú zeum iránt,
ennek köszönhetően az elmúlt 20-25 évben
több próbálkozás is volt a hely történeti em-
lékek összegyűjtésére, ami ből szép tájházat
sikerült kialakítani és fenn tartani, azonban
igazi múzeum mindezidáig nem volt Veres-
egyházon. Az intéz mény alapításához két út
is vezet: az egyik irány a városi fiatalokra és a
fejlesztés alatt álló turizmusra alapozva, a
Medveotthon melletti területre megálmodott
Csiribiri Já ték- és Gyermekmúzeum létreho -
zása. Míg a másik út vonalat a hétköznapok
befolyásolták. Esze rint rendezni kellett az ed-
di giekben felhalmozott helytörténeti emlé -
keket, és ki ál lí  tá sukra egy megfelelő helyet
kellett találni. Ennek helyéül szolgál tehát
ezentúl a régi nevén ismert Tájház. A Városi
Múzeumot Pásztor Béla polgármester adta át.

Az első kiállítást, a Szakrális emlékeink –
Válogatás gyülekezeteink emlékeiből címmel
Dr. Gedai István, a Magyar Nemzeti Mú ze -
um nyugalmazott főigazgatója nyitotta meg.
Beszédében elmondta, hogy a szak rá lis kife-
jezés sokak számára a vallási hova tarto zást,
egy vallási tevékenységet jelent, azonban ez
a fogalom ennél sokkal többet foglal magába,
egy lelki igényt jelent, amely ebben az eset-
ben a múltunk ismeretére irányul.

A kiállított műemlékek összegyűjtésében
közre működött a római katolikus plébánia, a
református egyházközösség, az evangélikus
gyülekezet, a baptista közösség, a Vá ci Püs pö -
ki Levéltár, valamint a váci Tragor Ig nác Mú -
zeum. Ez is azt mutatja, hogy a kiállí táson az
épület egyes falain egymás mel lett, össz hang-
 ban vannak jelen az egyházak és gyüle ke -
 zetek emlékei, amelyek főként fotókból és
műtárgyakból állnak. Az egyik leg ki emel ke -
dőbb és legérdekesebb kiállított tárgy, egy ki -
sebb kőtöredék, amely a középkorban épült

templom alapkövének egy da rabja. Ez is azt
mutatja, hogy Veresegyház hosszú időkre visz -
szanyúló tör té nelmi múlttal rendelkezik, amit
érdemes folyamatosan kutatni és megismerni,
hi szen Kodály Zol tán szavait idézve: „A kul -
tú ra annyi, mint ta nulás, megszerezni, szín-
vonalon tartani ne héz, elveszíteni könnyű.”

FÁRI FANNI

Régi álma teljesült a városnak a múzeum
megalapításával. Milyen lehetőségeket je-
lent a Városi Múzeum?
Amikor több mint két éve kidolgoztuk a mú -
ze umépítési stratégiát, egy rendszert vázol -
tunk fel, amelynél több, kisebb filiája van a
ter vezett nagy gyerekmúzeumnak, a Csiri -
birinek. Ilyen lehet az egykori tájházon kívül
a régi katolikus templom, vagy egy ivacsi ré -
gészeti park is. Azzal, hogy a város helyreál-
lította a házat és az elmúlt évtizedekben
felhalmozódott néprajzi, helytörténeti anyag
rendszerezésre került, lehetővé vált a mú -
zeum alapítás minisztériumi kezdemé nye -
zése. Mi múzeumunk a közérdekű muzeális
gyűjtemény, ismertebb nevén a kismúzeumi
kategóriában alapítódott meg. Elég komoly
adminisztrációs munkát igényelt (épület,

szak leltár, biztonságtechnika, nyitva tartás
stb. biztosítása) az előkészítés, de a működ -
tetésnél viszonylag kicsi gyűjteménnyel és
apparátussal üzemeltethető. Hatáskörét te -
k intve Veresegyház közigazgatási határa tar-
tozik hozzá, ami azért is nagyon fontos,
mert azon túl, hogy többek közt a szakmai
kap csolatok intézményesülnek és céltámo-
gatásokra is pályázhatunk, ásatási és lelet -
ke zelési, bemutatási jogunk is lesz.
Vagyis Veresegyház saját hatáskörben kez -
deményezhet ásatást a területén?
Így van. Fogunk is, ha anyagi lehetőségünk
lesz rá. És kezdeményezni fogjuk a korábbi le -
letek „hazahozatalát” is a Nemzeti Múze um -
tól és a Váci Tragor Ignác Múzeumtól. De ez
azért nem lesz egyszerű adminisztrációs tör -
ténet. Fontos, hogy elindultunk, a szakmai -

ság, a gyűjtemény megvan. Bízom ben ne,
hogy sok értéket elő tud hívni és fel tudja kel-
teni az adakozókedvet a Városi Múzeum. Ma -
radtunk egyébként a Művelődési Ház kebelé -
ben, de külön költségvetési tételként, mintegy
évi 6 millió forintos költségvetéssel, egy meg-
bízásos és egy szakalkalmazotti létszámmal.
Meséljen a tervekről és milyen kiállítások -
ra számíthatunk?
Novemberig lesz nyitva a szakrális emlé -
kein ket, közte egy igazán izgalmas ereklye -
tartót is bemutató tárlat, ezt követően a régi
veresi gyerekvilágra, majd terveink szerint
2018-ban a veresi kincseskiállításra koncent -
rálunk. Közben szakmai kapcsolatépítés és
az iskolákkal történő együttműködés kiala -
kítása és pályázati lehetőségek felkutatása
zajlik. Jelenleg hétvégéken, 10-16 óra között
vagyunk nyitva és szeretettel várunk min-
den érdeklődőt Szentlélek tér 5. szám alatt.

KOVÁCS PÉTER

A hónap témája

Múzeumi kiállítás • SZAKRÁLIS EMLÉKEINK

Interjú • VARGA KÁLMÁN, a Városi Múzeum projektvezetője

„A kultúra annyi, mint tanulás...”

„Fontos, hogy elindultunk”

Fotó: Fári Fanni

Fotó: Lethenyei

Fotó: Lethenyei
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Városünnep

Nagykorú lett a város
Immáron 18 éve, hogy Veresegyház városi rangot ka -
pott. A különleges évfordulóhoz méltó Városünnep-
pel köszöntöttük június-július hófordulós hétvégéjén.
Megnyílt a Városi Múzeum, volt vasútmodell kiállítás,
ételfőző verseny, családi táncház a Regenyésekkel, be-
mutatta a városlakók által készített filmjét a VVTV,
de bütált a Medve-dal,  kitüntetések átadására került
sor, köszöntöttük a nagykorúvá érett veresieket, fel-
lép  tek tehetséges veresegyházi zenekarok, zenélt a
városi fúvószenekar, vendégünk volt a Balkán Fanatik
és a Beatrice. Buli, vidámság, játék, gyermekprog ra -
mok és még sorolhatnánk. Méltó, szép ünnep volt!
Bol dog születésnapot, Veresegyház!

Fotók: Ruzsovics Dorina, Fári Fanni, Veréb József, Lethenyei László, Kovács Péter
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KITÜNTETÉSEK

VI. GASZTROFESZTIVÁL
EREDMÉNYE
A ZSŰRI TAGJAI:

DÉCSI BOTOND,
Katlan Tóni Vendéglője konyhafőnöke,

főszakácsa
BALÁZS GERGŐ,

a Stefánia Palota konyhafőnöke, mester-
szakácsa, a magyar honvédség szakács

válogatottjának csapat ka pi tánya
KUCZORA ZSOLT

Szűcs Fogadója mesterszakácsa 
SULYÁN PÁL cukrászmester

GOMBAI GÁBOR cukrászmester
SZABÓNÉ VANK ERZSÉBET

•
ÉTELFŐZŐ VERSENY 2017.
DÍJAZOTTJAI ÉS DÍJAIK:

17 ételfőző csapatból
1. díj + vándorkupa

CSIPET-CSAPAT: Bujdosó tokány
dödöllével (Hotel Rába) 

2. díj:
LOLKA ÉS BOLKA: Palócgulyás

(Bakonyhotel) 
3. díj:

POSTA ZOLTÁN: Marharostélyos erdei
gombával (Öregház Domoszló) 

Különdíj:
VERESI BURGONYÁK – SZÉNÁS ZSOLT,

BORGULYA PÉTER, SZAKMÁRY SÁNDOR:
Vörösboros marharagu, fűszeres túró-

gombóc (Legenda hajóút) 
Egyéb díjak: 

1. ONYPE – CZELLER BOLDIZSÁRNÉ:
Csülkös pacal (AVON csomag)

2. Lolka és Bolka: Legszebb tálalás
(Joan Kávéház utalvány)

3. FLEXMODELL – NAGY GABRIELLA:
Tárkonyos vadragu + birkapörkölt

(Katlan Tóni utalvány)
4. BETYÁROK – LEVICZKI TAMÁS:

Csülökpörkölt
(Aqua World 1 napos családi belépő) 

5. ÁRNYAS-TÜZES MENYECSKÉK – BARANYAI

LÁSZLÓNÉ: Harcsapaprikás túrós
csuszával (COOP ajándékcsomag)

•
SÜTEMÉNYSÜTŐ VERSENY 2017.

DÍJAZOTTJAI ÉS DÍJAIK:
Összesen 11 féle sütemény készült. 

1. díj +vándorkupa:
NYÁRI-SZŰCS BERNADETT: Konyakmeggy

szelet (Hotel Hőforrás Gyula) 
2. SERFŐZŐ ISTVÁNNÉ: Fánk
(JOAN kávéház utalvány) 

3. HIBÓ JÓZSEFNÉ: Rumos kocka (AVON)
Különdíj: 

1. HIBÓ JÓZSEFNÉ: Tepertős pogácsa
(Gombai Cukrászda utalvány)

2. VADÁSZ ANETT: Áfonyás-málnás
sütemény (AVON) 

3. DUNAKESZI SILVEREK: Rumos-kókuszos
kocka (Sulyán utalvány)

ZONGOR GÁBOR,
a TÖOSZ nyugalmazott elnöke

a Városévfordulón vette át
a 2016. decem berében

számára odaítélt Pro Urbe Díjat.

A Városünnep alkalmából
polgármesteri elismerésben részesült:

VÁRNAGYI ÁKOS és BARTHA MELINDA
(Dédi Vendégháza)vállalkozók

VARGA JÓZSEF és VARGA ZSOLT
vállalkozók

NIEDERMAYER MIKLÓSNÉ
aljegyző

PAPPNÉ CSORDÁS ÉVA
igazgatóhelyettes

HUSZAI ERZSÉBET
RITTERNÉ TOMA ILDIKÓ

NAGY ATTILÁNÉ
BALÁZS MÁRIA
tagóvoda vezetők

GYETVÁN NÁNDOR
intézményvezető helyettes 

JOVANOVIČ DRAGUTIN
csoportvezető

GARAMSZEGI MÁRTA
vezetővédőnő

BARANYÓ CSABA
sportreferens (Felesége vette át a díjat)
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Városünnep

Tényleg itt volt, zajongott, de nem darált kiscsirkét és kakasfejet
sem csavart le. Már Nagy Feró sem a régi? Nem várhatjuk tőle,
hogy a róla – alap nélkül híresztelt- feltűnő, polgárpukkasztó tru-
vájjal fűtse a közönséget. Végtére bőven nagyapa korú nyugdíjas
rocker, túl a hetedik X-en, csak nem bontja le a városházát?
Legfeljebb a városháza pár ablaka reped meg a dögös dobszólótól
a végén, de azt Béla bácsi jólelkűen elnézi, főleg, hogy Feró nagy
rutinnal folyamatosan Béla bácsizott – természetesen csak pozi -
tí van – a koncert alatt. Na meg a Veresegyházi Asszonykórust
emlegette. A közönséget a két híres intézménnyel megvette,
innen nem lehetett rontani.   

Életemben nem jártam Beatrice koncerten, pedig a babos
kendős „Nemzet Csótánya” által levezényelt rendőrcsalogató
bulik híresen hírhedtek voltak, alkalmasak a fiatalok gerjesz té sé -
re az unalmas elvtársi világgal szemben. Ma meg? Szolid polgári
zenedélután a Város ünnepén. Alig fél tucat rendőr szi esz tázik
az árnyékban, nehogy napszúrást kapjanak. Sisaknak, páncél-
nak, gumibotnak nyoma sincs. Pedig ez Ricse koncert. Rícse,
Rícse – hangzik, de semmi balhé, az 30 évvel ezelőtt volt. Feró
1963-ban kezdte nyomni a rockot. És most? El nem tudom kép -
zelni, hogy a 70-es, 80-as években Ricse koncert lehetett volna
az akkori veresi tanácsháza környékén. Ekkorát változott a világ.

Feró a harcias baboskendő helyett szelíd, pöttyös nyak ken dővel,
hagyományőrző rutinnal és poénokkal nyomja le a másfél órás
koncertet. A zenekar persze tud dögös rockot játszani, a cucc is
van annyira jó, hogy a basszus 30 méterre a színpadtól nyomja a
bordáimat. Mellettem egy erősen 30-as apa szoktatja gyermekét a
kemény rockhoz. A pár hónapos csecsemő édesdeden alszik a
karjában.

Feró nosztalgikus humorba kezd egy régi Mariskáról, akihez
ide járt udvarolni Veresre. A csibész, macsó rocker két kezével,
ujjait egymás felé görbítve szívet formázva mutatja, hogyan kábí-
totta Mariskát, majd ujjait kiegyenesítve, hosszúkás, álló rom-

buszt formázva két kezével mutatta nekünk, hogy ő bizony
valójában ilyennek látta Mariskát. Mögöttem egy nő visítva felne  -
vet, percekig vihog, majd babakocsijába kapaszkodva néz körbe,
vajon csak ő érti a fergeteges poént, mert a többség nem szakad
szét a derültségtől.

Feró pörgeti tovább, de valahogy beleszalad egy aktualitásba.
Van egy régi számuk, 8 óra munka, 8 óra pihenés, 8 óra szóra ko -
zás, a szockós legenda régi szakszervezeti követelése. Feró csá -
poltatja és énekelteti a közönséget, majd leszól: Ti mit szeret -
nétek? A közönség hálásan énekli: 8 óra munkát! A 80-as évek-
ben ki hitte volna, hogy 30 év múlva ezt szeretnénk.

A koncert vége felé bedobtak egy blokkot elhunyt rock híres -
sé gek számaiból, Chuck Berry-vel kezdve és Cipővel (Bódi Lász -
ló) befejezve. A Repül a bálna „aki hülye, az is marad” egyszerű
igaz sága zajos sikert aratott. Koncerten sosem hallottam, itt
egészen jól szólt. A végén a zenekar dobosa fergeteges dobszólót
vert elismerő ovációt aratva. Ekkor Feró bevallotta, hogy egész
éle tében keresett egy jó dobost, de nem talált, ezért kénytelen
volt csinálni egyet! Az elől állók énekeltek, csápoltak és Feró
beszólásai elől pró báltak bujkálni.

A végén oszlás, rendőri segítség nélkül. Meleg van, lehet sö -
röz  ni. A Beatrice lenyomta balhémentes, szolid, csápolós, nosz-
talgikus délutáni koncertjét. Profi szervezés, profi színpad, profi
hangzás, rutinos előadás. Ő volt Nagy Feró Bottyánból.

PÁLOS ISTVÁN

Medve-dal
A Városünnep egyik érdekessége volt,
hogy első ízben került előadásra, nagy kö -
zönség si kert aratva a Medve-dal, amely
rövidesen városunk egyik hírnévhordo -
zója lehet az ötlet gaz da projektvezető,
Bankó László sze rint. Vele beszélgettünk
a dalról.

Hogyan született a Medve-dal?
Május 2-án volt egy szakmai nap a Petőfi Rá -
dióban, Kedden jó a medve kedve címmel,
ahol Kuli Bálint és Szilágyi István három
órás élő adásban informálták a hallgatókat a
Medveotthonban folyó munkáról és keltet-
ték városunk jó hírét. A műsor ideje alatt írta
Kardos Horvát Janó a dalt a műsor temati -
ká jához igazítva.

Úgy tudom, nemhogy nem tiltják, hanem
egyenesen ösztönzik a zenei előadókat a
feldolgozásra.
Így van. Ez tulajdonképpen olyan dal szeretne
lenni, amely minden stílusban és minden
rétegnél megtalálja a helyét. Az a cél, hogy
hosszú távon az állatok világnapjakor meghir -
detendő országos pályázatunk által minél
többen feldolgozzák és bekerüljön a zene ka -
rok saját repertoárjába. A tervezett pályázat
esetében semmilyen műfaji és egyéb korlá-
tozást nem kívánunk meg adni, így például
külön kategóriában indulhatnak a középis ko -
lások is. Egyébként máris nagy az érdeklődés
az elő adók részéről. Ha az idő nem szorított
volna, akkor a Városünnepen hallhattunk
volna egy Nagy Feró-féle verziót, de a Diszkó
Szövetség is felhívást fog közzétenni és a
Neoton Famíliával is felvettük a kapcsolatot.
Az első feldolgozást máris hallhattuk a vá -
rosünnepi előadásban.

Bizony. Már ez is egy átdolgozott változat
volt, melyet Maros Ottó és a Sokkos Zenekar
alkalmazott színpadra. Itt kell szólnom
azokról a nagyszerű előadókról, akik nélkül
nem arathatott volna első fellépésén ilyen
zajos sikert a mű. Ottóékon túl a Veresegy-
házi Hagyományőrző Népi Együttes éneke-
seinek és a szólistáknak, Pásztor Ildikónak,
Asiama Evelynnek, Hegedűs Katának, Ka -
racs Erikának, Jáger Lillának és Mohai Ta -
másnak tartozom nagy köszönettel.
Hogyan tovább?
Amíg előkészítjük a pályázatot, addig készül
egy stúdiófelvétel és egy videóklip, amiben
természetesen megjelennek a város szép-
ségei is. Végeredményben egy kedves slágert
szeretnénk, amit mindenki ismer és szeret.
És egyáltalán nem mellékesen, amiről Ve -
res egyház és a Medveotthon jut mindenki
eszébe.

KOVÁCS PÉTER

Feró Bottyánból

Interjú BANKÓ LÁSZLÓ rendezvényszervezővel

Fotó: Lethenyei László
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Városfejlesztés

ELKÉSZÜLT AZ ÁRPÁD UTCA ASZFALTOZÁSA

Ahogy arról korábbi számainkban már beszámoltunk, teljesen
megújult az Árpád utca Orgona utca és az ivacsi vasútállomás
közötti szakasza. Az úttest kiszélesítése után kényelmes és két-
ségkívül szép járdaszakasz épült, most júliusban pedig meg tör -
tént a teljes útfelület aszfaltozása is. Ismételten felhívjuk az au-
 tó sok figyelmét, hogy a kihelyezett közlekedési tábláknak meg -
felelően csak a járdával szemközti oldalon lehet a padkára felállva
parkolni, a járdát a KRESZ-nek megfelelően nem lehet e célra, még
részlegesen sem igénybe venni.

JÓ ÜTEMBEN HALAD
A PATAK UTCA MEGÚJULÁSA

A terveknek megfelelően haladnak a munkálatok a másik fontos
közlekedési útvonalon, a Patak utcában is. A Búcsú teret és a Med-
veotthont összekötő, turisztikai szempontból is meghatározó
utcát még az idén megújulva birtokba vehetik az ott lakók és az
arra közlekedők.

ÚJ JÁRDA A SPAR-NÁL, EGYÉB ÚTÉPÍTÉSEK

A fent említett két utcán kívül is több helyen zajlanak aszfaltozási
munkák a nyári napokon. Ilyen a Dió, a Gesztenye (a Jegenye és a
Tölgy utca között), a Kakukkfű és a Búzavirág utca is. Szintén ide
tartozó hír, hogy a Spar mögötti területen, az egykori vasúti
töltésen szép járda épült, amely szinte erdei sétányként könnyíti
meg a gyalogosok közlekedését. Információink szerint mintegy 50-
55 millió forintot fordított a város a jelenlegi útépítési munkála-
tokra.

KÁTYÚZÁSI MUNKÁLATOK

Utaink természetes elöregedése szükségessé teszi a télen kelet -
kezett kátyúk kijavítását is. Közel 17 millió forint értékben zaj -
lanak a kátyújavítási munkálatok a városban, több mint tucatnyi
utcában. (Például az Erkel Ferenc, a Fecske, a Lehár Ferenc, a Ger-
be ra, a Wesselényi, a Kútfő és a Baragödör utcákban.)

PÁLYÁZATOK

Két fontos pályázat beadását is tervezi az önkormányzat. Az
Álomhegyi-tó kotrásának és gátrendszerének támogatására, 300
millió forint összegre pályázik a város, illetve az alapellátás és
népegészségügy rendszerének átfogó fejlesztése érdekében
praxisközösség létrehozására. Ez utóbbi pályázat 150 millió forint
értékű.

KOVÁCS PÉTER

BERUHÁZÁSI HÍREK

ÚTÉPÍTÉSEK SZEZONJA
Az évszaknak megfelelően gőzerővel folynak városunkban a kátyúzási és útépítési munkálatok,
tudtuk meg Cserháti Ferenc alpolgármestertől és Gyöngyössy Kálmán műszaki osztályvezetőtől.

Fotó: Fári Fanni

Fotó: Fári Fanni

Fotó: Fári Fanni

Fotó: Fári Fanni

Új járda a Spar mellett

A megújult Árpád utca

A megújult Árpád utca másik része

Épül a Patak utca
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Önkormányzat

FELHÍVÁSOK

107/2017.(VII.06.) Kt. határozat:
1. A Képviselő-testület elfogadja az Állami Szám -

vevőszék: A parlagfű elleni védekezés című je-
lentésben foglalt, Veresegyház Város Ön kor -
  mányzatát érintő hiányosságok meg szün-
tetése érdekében készült Intézkedési tervet.

2. A Képviselő-testület felhatalmazza a polgár -
mestert arra, hogy az Állami Szám ve vő szék:
A parlagfű elleni védekezés című je lentésben
foglalt, Veresegyház Város Önkormányzatát
érintő hiányosságok megszüntetése érdeké -
ben készített Intézkedési tervet az Állami
Szám vevőszék részére megküldje.

108/2017.(VII.06.) Kt. határozat:
A Képviselő-testület a 2016. évről szóló össze-
foglaló éves jelentést megtárgyalta és a belső el -
len  őrzési beszámolót elfogadja.

109/2017.(VII.06.) Kt. határozat:
A Képviselő-testület a 2017. évi módosított ellen -
őr  zési munkatervét elfogadja.

110/2017.(VII.06.) Kt. határozat:
1. A Képviselő-testület 1 000 000 Ft vissza nem

té rí tendő, egyéb felhalmozási célú támogatás
nyújtásáról döntött Atyha község részére a le -
égett római katolikus templom újjá építé sé hez.

2. A támogatott településnek a támogatás össze -
gével 2017. december 31-ig el kell számolni.

111/2017.(VII.06.) Kt. határozat:
A Képviselő-testület tudomásul veszi a 2017. év
eltelt időszakáról szóló ingatlanforgalmazási
beszámolót.

112/2017.(VII.06.) Kt. határozat:
A Képviselő-testület hozzájárul „településfej lesz -
té si céllal” – a település közigazgatási határára

véderdő-telepítéshez terület biztosítása érdeké -
ben – a Veresegyház külterület, 014/18 hrsz.-ú,
szántó művelési ágú ingatlan megvásárlásához
Szekeres Rudolfnétól 300 Ft/m2, 461 700 Ft, a
Veresegyház külterület, 014/20 hrsz.-ú, szántó
művelési ágú ingatlan megvásárlásához Duday -
né Haluskay Jolán Esztertől 461 700 Ft vételáron.
A vételár kifizetése a 2017. évi költségvetésben
ingatlanvásárlásokra elkülönített keret terhére
történik meg.

113/2017.(VII.06.) Kt. határozat:
A Képviselő-testület hozzájárul „településfej lesz -
tési céllal” – erdőtelepítés céljára – a Veresegyház
külterület, 0187/6 hrsz.-ú, szántó művelési ágú
in  gatlan 177/838 tulajdoni hányadának meg vá -
sár  lásához Barna Józsefnétől 50 Ft/m2, 126 450
Ft vételáron. A vételár kifizetése a 2017. évi költ-
ségvetésben ingatlanvásárlásokra elkülöní tett ke -
ret terhére történik meg.

VERESEGYHÁZ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK HATÁROZATAI
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BEMUTATJUK KÉPVISELŐINKET 7.

Honnan az affinitás a politikai dolgok iránt?
Már középiskolás korom óta olvasom az újsá-
gokat, a napilapokat. Volt kedvenc újságíróm
is, akiből kiábrándultam azóta, hogy képes
lett hazugságokat is írni.
2008-ban alakult meg Veresen a Jobbik he lyi
szervezete. Kezdettől részt vettem a szer  ve -
zé sében és azóta az elnöke is vagyok. Miért a
Jobbik? Sohasem hittem a politikai oldalak
szerinti beskatulyázásban. A Jobbik is azt
vall ja, hogy vannak az építők, és vannak a
rombolók. Ezt vallom én is, töb bek közt ezért
is tettem le mellettük a voksomat.
A kora alapján akár a fiatal de  mokraták
közé tartozónak is lehetne gondolni.
Nem tetszett, hogy ők ország-megváltónak
mutatták magukat, sok eredményt mégsem
láttam a tevékenységükben.
Mióta képviselő?
2010 óta vagyok tagja a testületnek.
A választást követően nyomban kiderült,
hogy ellenzéki szerep vár önre a testületben.
Mennyire befolyásolja ez a munkáját?
Már az indulásnál tudtam, hogy ellenzéki sze -
rep vár rám. Nem elsősorban a legnépesebb
frakcióval szemben vagyok ellenzéki, hanem
sokszor a többi képviselő társammal szem-
ben is.
A jelenlegi képviselő-testületben ketten ül -
nek, akik mögött működik párt. A pártfe-
gyelem, a saját igazságérzete, vagy tele pü-
léspolitikai szempontok hatnak leginkább
a képviselői munkájára?
A Jobbiknak van önkormányzati kabinetje,
ami legfeljebb ajánlásokat ad ki. A megyei
közgyűlésben van egyeztetés a frakcióban, ez
rendben is van. Az önkormányzati munka
elég gé szerteágazó feladat, a helyi képviselő
jobban ismeri a problémákat, ezért szabad ke -
zet kap. Pénzügyi területen a saját utamat
járom, mert sokszor a kabinetnek is inkább én
adok tanácsokat. Alapjában véve a város ér -
deke határozza meg a képviselői munkámat.
Hogy tetszik ez a feladat?
Nagyon szeretem. Korán kezdtem politizálni, de
már most látom, hogy a helyi munka jobban tet-
szik, mint az országos. Tagja vagyok a megyei
közgyűlésnek és többször kértek parlamenti
jelölésre is, de maradtam. 18 éve élek Veresen,
elkötelezett lokálpatriótává váltam ez idő alatt.
A kormánykoalíció helyi képviselője a vele
készült interjúban azt mondta, hogy a tes -

tületi munkában nincs semmilyen együtt -
működés kettejük között. Igaz ez ön szerint is? 
Igaz. Nem is keressük egymást.
Miben látja ennek az okát? A parlamenti
acsarkodás a helyi munkára is rányomja a
bélyegét?
Az elfoglaltságai miatt ő kevesebbet jár az
ülésekre, nekem viszont a szabadságom túl-
nyomó része a közösségi munkámra megy.
Kicsit furcsának tartom, hogy képviselő tár -
saim sokat hiányoznak, keveset kérdeznek,
sok esetben az én kérdéseimből szereznek
tudomást egy-egy problémáról.
Milyen jobboldali értékeket lát/látna szí -
vesen a város életében, irányításában?
A Jobbik keresztény-konzervatív értékeket
hirdet. Úgy látom, hogy ezt az elvet ma job-
ban képviseljük, mint más parlamenti párt.
Mi szociálisan érzékenyebbek vagyunk. 
A város vezetése bizonyos dolgokban kissé
konzervatív, a művelődés, a sport vagy az infra -
struktúra területén látok lemaradást. Mondok
példákat. Mint gépész, nem vagyok nap elem-
párti, inkább a mezőgazdaság ér de keit kép -
viselem. Ennek ellenére úgy vélem, a vá ros -
ban sok középület van, aminek a tetejére
elférne napelem. Ezt pályázatok sora segíti.
A napenergia hasznosítása megfér a geoter-
mikus energia hasznosítása mellett, de ezzel
nem élünk.
Örülök, hogy a város mára tele van virágok -
kal, amit évek óta hiányoltam. A szociális jut-
tatások mértékét azért szeretném kiemelni,
mert ez igazából baloldali érték volna. Sze-
rintem a város a lehetőségeihez képest ke ve -
sebbet költ a leszegényedett emberek meg se -
gítésére. A szociális ellátásba nem kerülhet
be sok olyan család, akik rászorultak, de mi -
vel van havi bevételük, nem fordulnak támo-
gatásért vélt vagy valós okok miatt, így nem
jogosultak pl. bölcsődei kedvezményre.
Milyen eredményről tud beszámolni, amit
ön javasolt és képviselt a megvalósításig?
A VKEF (Veresegyházi Kábítószerügyi
Egyeztető Fórum) születésénél a kezdetektől
fogva ott voltam és magam vittem a testület
elé az ötletet. Ez a szervezet mai is eredmé -
nyesen működik.
A sportkör pénzügyi tevékenységét évekig
nem láttam át, mára sikerült elfogadható rész -
le tességű beszámolókat elérnünk. Követ ke -
ze tes munkám révén a képviselők az ülések

előtt
több in-
formációt kap-
nak, mint régebben.
Mit említene, amit kudarcként élt meg?
Évek óta szeretném, ha a város megsza ba -
dulna a hitelállományától. A hitelt, mint konst -
rukciót én is szükségesnek tartom, de a je -
 lenlegi mértéke szerintem megfojtja a vá rost.
A fejlesztésekben a számításaim szerint ki
lehetne hagyni 1-2 évet, ezalatt csak a fenn -
tartással kellene foglalkozni. A bevé te le ink
segítenének a pénzügyi talpra állásban. A fo -
lyó beruházásokat természetesen be kell fe-
jezni. A fürdőt az ismert tervek alapján je len-
 leg nem szabadna felépíteni.
Sajnálom, hogy a Ligetek területén nem ter-
jesz kedik a város. A két iskola közötti terület
ilyen intenzív beépítése szerintem elhibázott
döntés.
Szerettem volna önálló városi rendőr kapi -
tány ságot, amit a megyei főkapitány is támo -
gatott, helyben azonban nem volt rá hajlan -
dóság. Amikor Budaörs perre ment az állam
ellen az iskolák ügyében, kértem, hogy csat-
lakozzunk hozzájuk, mint érintett önkor-
mányzat, de ezt is leszavazták.
Meséljen magáról, mit dolgozik?
Gépészmérnökként végeztem Gödöllőn. Kez -
dettől fogva a családi vállalkozásban dolgo-
zom. Egyedi gépeket, automatizálást, távirá  -
nyítással működő vezérléseket tervezünk és
gyártunk. Kínálkozott, de nem vonzott a kül -
földi munka, mert az időközben megindult
közösségi tevékenység sok örömet szerzett és
nem akartam őket cserbenhagyni.
Hét éve kiegyensúlyozott házasságban élek,
feleségem is a családi cégben dolgozik, két-
éves kisfiunk szerez esténként sok-sok örö -
met számomra.
Húsz évig fociztam, a REAC-cal az NB I/B-
ben is játszottam. A fiatalkori bravúroskodás
már érezteti a hatását, már hobbiból sem ját-
szom a térdem miatt.
Kevés a szabadidőm. Esténként a médiából
szerzek friss információkat. Keveset írok,
inkább olvasok. Ahogy az elmondottakból
kiderül, a közösségi munka a hobbim.

MOHAI IMRE

Képviselőtársai az egyik legszorgalmasabb képviselőnek tartják, aki nem sajnálja az időt
és a fáradságot, hogy egy-egy döntés előtt minél több információ birtokába jusson. 

Önkormányzat

Szalontai Boldizsár JOBBIK
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Közélet

ÉRTESÍTÉS!
Értesítjük a sportolni szerető lakosokat,

hogy
2017. 07. 10-től 2017. 08. 11-ig,

minden nap (hétvégén is)
délelőtt 9–11-ig és délután 16–18 óráig

A GYERMEKLIGET TERÜLETÉN LÉVŐ

MŰFÜVES FOCIPÁLYA,
DÍJTALANUL IGÉNYBE VEHETŐ.

VERESEGYHÁZ VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT

IDŐSEK OTTHONA
ÁPOLÓI MUNKAKÖRBE

MUNKATÁRSAT KERES

FELADATOK:
• ápolói kompetenciába tartozó  feladatok ellátása
• főnővér távolléte idején a főnővéri feladatok ellátása,

melynek keretében szervezi és irányítja az ápolók
munkáját, figyelemmel kíséri az ápolást-gondozást

ELVÁRÁS:
• Az állás betölthető diplomás ápoló, geriátriai ápoló, vagy

ápolói szakképesítéssel.
• Felhasználó szintű MS Office ismeret (irodai alkalmazások)
• Büntetlen előélet, egészségügyi alkalmasság.

BÉREZÉS:
Az illetmény megállapítására és juttatásokra

a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII.
törvény és a 257/2000. Kormányrendelet a közalkalmazotti

törvény végrehajtásáról  az irányadók.
A kinevezés határozatlan időre szól

és az állás azonnal betölthető. 

ÉRDEKLŐDÉS SZEMÉLYESEN:
Tóth Gáborné intézményvezető, 

Idősek Otthona • 2112 Veresegyház, Fő út 106.
Telefonszám: 06 20 428 5507 

E-mail: idosekotthona@veresegyhaz.hu

MESELIGET VÁROSI ÖNKORMÁNYZATI

BÖLCSŐDE • VERESEGYHÁZ

SZAKÁCS
MUNKATÁRSAT KERES

A KÖZALKALMAZOTTI JOGVISZONY IDŐTARTAMA: 
Határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony

FOGLALKOZTATÁS JELLEGE: Teljes munkaidő 
A MUNKAVÉGZÉS HELYE: 2112 Veresegyház, Gyermekliget u. 34-36.

A MUNKAKÖRBE TARTOZÓ, LÉNYEGES FELADATOK:
• az átvett nyersanyagok előkészítése;
• az ételek elkészítése a termékleírásokban rögzített technológiák

betartásával 0-3 éves korú kisgyermekek ill. felnőttek számára;
• az ételek adagolása az utasításoknak megfelelően;

ILLETMÉNY ÉS JUTTATÁSOK:
Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a közalkalmazottak
jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók.

PÁLYÁZATI FELTÉTELEK:
• szakmunkásképző intézet, szakácsnő vagy főzőnő;
• közétkeztetésben szerzett tapasztalat;
• büntetlen előélet, cselekvőképesség;

A PÁLYÁZAT ELBÍRÁLÁSÁNÁL ELŐNYT JELENT:
• 0-3 éves korosztály ellátásában és diétás ételek elkészítésében

szer zett tapasztalat;
• cukrász szakképesítés;
• középfokú szakács végzettség;

A PÁLYÁZAT RÉSZEKÉNT BENYÚJTANDÓ IRATOK, IGAZOLÁSOK:
szakmai önéletrajz, motivációs levél, bizonyítvány másolat, 

A MUNKAKÖR BETÖLTHETŐSÉGÉNEK IDŐPONTJA:
A munkakör legkorábban 2017. 09. 1-jétől betölthető. 

A PÁLYÁZAT BENYÚJTÁSÁNAK HATÁRIDEJE: 2017. 08. 20. 
További információt Vigh Eleonóra intézményvezető nyújt
a következő e-mail címen: vigh.eleonora@veresegyhaz.hu
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Közélet

Szolnokon született 1905. június 27-én 10.
gyermekként. Elemi iskoláit is itt végezte.
1919-ben a bombázás alatt álló templomból a
Zagy va folyót átúszva mentette meg az Oltári -
szentséget. 1920. március 12-től 42 éven át
sú yos testi és lelki szenvedésen ment keresz -
tül, melyet felajánlott a lelkek meg menté sé -
ért. 1929 nagyböjtjén látható módon megje  -
lentek a kezén, a lábán és olda lán Jézus seb-
helyei. Karácsony éjszaká ján megkapta a tö -
viskoronát. 33 éven ke resztül viselte Krisztus
sebhelyeit, s élte át halálát. Rejtett életet a
Szűzanya kért tőle, aki ápolta, gondozta őt.

1945. február 24-én Szolnokról átköltöz tet-
 ték Kisújszállásra, ahol Doroszlai Kál mán
plébános, érseki tanácsos lett a lelki  ve zetője.
1954-ben az egri érsek döntése alapján a lelki-
atyjának el kellett volna őt távolítani a papi
lakásból. Sok rágalom érte őket, a közhangu-
lat is ellenük volt; szó szerint elmenekültek
Veresegyházra.

1954-től 1958-ig itt éltek, Várhelyi Vilmos
atya fogadta be őket. Pontosan ott volt a sze -
 rény lakásuk, ahol most a Szent Pio Idősek
Klubja van. A plébánia leghátsó sar ká ban ud-
vari szoba és konyha kis előszo bá val. (A nő vér -
ke itt élt, később Vilmos atya édesanyja, Til da
néni került ide.) Nagyon szeretnénk, ha a Szent
Pio falára emléktáb la kerülhetne. Ma gát Szent
Pio atyát egy alka lommal magyar zarándokok
keresték fel, akiket így fogadott: „Minek jönnek
maguk Magyar or  szágról? Van maguknak is
stigmatizáltjuk: Galgóczy Erzsébet”.

1959-től Máriaremetén éltek. Doroszlai
atyának 1961-ben volt az aranymiséje, Ve res  -
egyházról sokan ott voltunk. A nővérke 1962.
március 27-én hunyt el. A Keresz tény Élet ka-

tolikus hetilap 2014. február 8-i szá ma közli,
hogy a régi síremlék helyett egy felvidéki
adományozó jóvoltából elkészülhetett a fe -
kete márvány síremlék. Ezt 2014. január 19-
én Snell György püs pök áldotta meg a
far kasréti temető hatodik parcellá jában.

Európa több országában ismertté vált a ne -
ve: Ausztriában, Németországban, Len gyel -
országban és Franciaországban. Életszentsé -
gét több kortársa elismerte. A nő  vér ke által
több imameghallgatás és csodás gyógyulás
volt az elmúlt évtizedek alatt és ez ma is meg -
tör ténhet. Imádkozzunk mindannyian, hogy
minél előbb a boldogjaink között tisztelhes -
sük Isten egész népe ja vá ra és a Szenthárom-
ság dicsőségére.
(Forrás: Sípos (S) Gyula 2016-ban megjelent
életrajzi könyve) NECZ PÁLNÉ

A Veresegyházon élt stigmatizált,

Galgóczy Erzsébet élete és misztikája

MŰVÉSZTELEP VERESEGYHÁZON
Első alkalommal kerül megrendezésre a Veresegyházon és vonzáskörzetében élő
képző- és iparművészek részvételével a Veresegyházi Művésztelep.
A művésztelep alkotói közösségének célja: A minőségi képzőművészeten keresztül
szeretnénk megteremteni egy integrációban gondolkodó, a kulturális azonosságokra
épülő művészeti párbeszédet, ezáltal egy sztereotípiáktól mentes művészeti rep re -
zen tációt.
Fontos programként műhelyfoglalkozásokat tervezünk megvalósítani, amelyeket a
meghívott művészek tartanak a művésztelep ideje alatt a helyi érdeklődő gyerekek -
nek és fiatal tehetségeknek. Zenei és irodalmi programokkal is készülünk, továbbá
az érdeklődők előadást is hallhatnak majd a pluralizmus témájában.

Helyszín: Ligetek • Időpont: 2017. augusztus 08-tól 18-ig
Művésztelep vezető: Kállai András képzőművész • 06 20 360 8206

Póka Zita
2015–2017

Példátlan városi összefogás bontako-
zott ki a súlyos idegrendszeri daga na -
tos betegségben szenvedő, alig több
mint másfél éves Póka Zita megmenté -
 séért. A Zita életben maradásához
szük  séges bécsi kezelés költségének elő -
teremtéséért összefogtak magánsze mé-
lyek, vállalkozások, labdarúgó szur  ko -
lók, neves sportolók és az ön kormány -
zat is. A Fenyvesben július 8-án megren-
dezésre került jóté kony sági ren  dezvé -
nyen minden fellépő díjmen tesen szere-
pelt, minden árus a teljes az  napi be vé -
telét a nemes célra ajánlotta fel, gyűltek
az adományok a li ci tekből és a nagy lel -
kű támogatásokból.
Sajnos a sors másként rendelte. Alig
pár nappal a bizakodásra okot adó
gyűj   tés után a kis Zitus szervezete nem
bírta tovább a harcot és a pici lány el -
távozott közülünk.
Zita mégis csodát tett velünk. Az élet
igazán fontos dolgait világosította meg
sokak számára, miközben egy város tel-
jes lakosságát kovácsolta egységbe.
Nyugodj békében Póka Zita!

Focisták Póka Zitával

Jótékonysági rendezvényen a Fenyvesben

Fotó: Honthy Barbara

Fotó: Veréb
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Az ilyen zárt, rövid időhatárok között kép ző -
dött földbe került pénzleletek ideges idők ben,
hadjáratok hónapjaiban szoktak kelet kezni.
Elássák ezeket, hogy a vész múltával majd
ismét magukhoz vegyék. Többnyire azonban
nem tud visszatérni hozzájuk a gazdája.
Régészekre marad a feltárásuk.

A régészek, történészek pedig tudják, hogy
a pénzegyüttesben a legfiatalabb évű pénzek
jelzik az elrejtés idejét. Nézzük meg tehát,
hogy az 1625-öt követő hónapokban milyen
feszültségekkel teli, rettegésre alkalmas, me -
neküléssel, bujdosással, pusztulással fe nye -
ge tő hónapok jártak a vidékünkön, a kör nye -
zetünkben. Csak dióhéjban idézzük fel azo -
kat az eseményeket, amelyek belejátszottak
az említett veresi kincs elrejtéséhez.
1. Bethlen Gábor erdélyi fejedelem Habs-
burg-ellenes harmadik hadjárata
Bethlen Gábor 1626. szeptember 25-én Fü lek -
re érkezett mintegy 35 ezer fős hadával.
Murteza budai pasa szeptember 22-én Beth -
len szövetségeseként ostrom alá fogta Nóg -
rád várát, de szeptember 23-án felhagyott az
ostrommal. Október 18-án viszont sikerült
be vennie Damásd várát az Ipoly mentén.
Szeptember 30-án Wallenstein császári tá bor-
nok hadai Drégelypalánkot megközelítették,
hogy Bethlennel megütközzenek, de ad digra
beesteledett. Az éjszakai harcot Bet hlen is el
akarta kerülni. Fegyverszünetet kért tehát
Wallensteintől, melyet meg is ka pott. Bethlen

az éjszaka oltalma alatt Szécsé nyig vonult
vissza. II. Ferdinánd november 7-én megindí-
totta Bethlennel a béketárgyalásokat.
2. Az Ipoly mente elpusztult
Nógrád, Szécsény, Damásd stb. térségében
harcolt, vonulgatott Bethlen 35 ezer, Wallen-
stein 25 ezer, Ransfeld 10 ezer és Murteza 18
ezer fős hada. Ez összesen közel 90 ezer ka-
tona. Mondani sem kell, hogy ez milyen ter-
het, pusztulást hozott a megszállt területre.
A korabeli seregek általában a lakosság ki-
pusz tításából szerezték meg élelmüket és
zsoldjukat. Tokodi Mihály, a váci püspök 54
éves veresegyházi jobbágya vallotta 1669-
ben: „Bethlen Gábor idején az Ipoly melléke
el pusz tult.” A veresi Macsák Andrásné, Piros -
ka u gyan akkor azt mondta: „mikor Bethlen
Gábor a tatárokkal felment Felső-Magyar or -
szág ra”. Bethlennek tehát krími tatár segéd-
ha dai is voltak. Egymással ellenséges viszony -
ban lévő 75-90 ezer katona „hadtáp területe”
több me gyére terjedt ki. Országrésznyi földet
zsigerelt ki, pusztított el hetek alatt. Amit
tönkre tett, azt pedig csak éveken keresztül
lehetett hely rehozni. Az Ipoly mente feldú lá -
sa kihatott a Galga és a Rákosok mentére is.
3. Betelepülők Veresegyházra az Ipoly men -
téről
Az egri káptalan kérésére Pest-Pilis-Solt vár -
megye hatósága tanúkat hallgatott ki 1669.
június 17-én. Szaszkó Gergely, a váci püspök
veresegyházi jobbágya vallotta, hogy Béki

János Ipolyszakállasról jött Veresegyházra
lakni, de nem tudja mikor. Almási Márton, a
váci püspök veresi jobbágya szerint Déki
János Veresegyházon lakott és szolgált tíz
évet. Azután Monorra ment lakni. Pintér Ist -
ván, a váci püspök veresi jobbágya vallotta,
hogy Nagy Albert „Bethlen Gábor idejében,
mikor a török Nógrádot bírta, már esztendeje
Veresegyházon lakott, a töröktől lovat is vett.”
Tokodi Mihály, a váci püspök jobbágya sze -
rint, mikor az Ipoly melléke elpusztult, akkor
jött Nagy Albert nagyapjával (Nagy Balázs) és
apjával (Nagy Jakab). Tíz évig éltek Veresen,
közben a nagyapa elhunyt.

Nagy Jakab és fia Nagy Albert még a sza-
lon tai harc előtt, 1636-ban Monorra ment lak -
ni, mert  abban az időben kezdték Monort
„megülni”. A szalontai harcnak nevezett üt -
kö zet 1636. október 6-án folyt le. Béki János
is részt vett a szalontai harc táborában, majd
utána azonnal Monorra ment lakni. Béki Já -
nos azért nem jött vissza Veresre, mert félt,
hogy a töröktől vásárolt lovakat „megkeresik
rajta”. Vagyis törökösség gyanújába kevere-
dett, a törökkel „cimborált”, ahogy akkoriban
mondták. Béki János Veresegyházon nősült,
mégsem tért vissza Veresegyházra, holott fe-
lesége rokonsága veresi volt. Nagy Albertet
két ökrös szekéren költöztette Monorra Fáy
László gombai jobbágya, Kovács János.

A vallomásokat összesítve Ipolyszakállas-
ról 1626-ban két család – Béki és Nagy – Ve res -
egyházra menekült, ahol 10-10 évet éltek,
mígnem egy újabb háborús korszak kö ze -
pette Monorra telepedtek át, ahol Nagy Jakab
elhunyt, de a fiú, Nagy Albert tovább élt.

Az 1626-os évben Veresegyháztól északra
hadseregek vonultak fel és csatákat vívtak.
Ebben a félelemteli helyzetben az Ipoly men -
téről menekülők érkeztek Veresegyházra.
Lehet, hogy közülük, vagy veresiek rejtették
el azt a 64 darabból álló ezüstpénz leletet, a
Szent Erzsébet- templom közelében. Feltűnő,
hogy gazdája nem jött vissza érte nyugal-
masabb időben.
Felhasznált irodalom:
Szekfű Gyula: Bethlen Gábor. Budapest, 1929
Borovszky Samu: Nógrád vármegye. Bp., 1933.
423–425.
Borcsy András-Kisfaludy Katalin-Szabó Attila:
Pest-Pilis-Solt vármegye közgyűlési iratainak
regesztái Igazságszolgáltatási iratok II. 1661-
1720. Bp., 1999. 227. regeszta.

HORVÁTH LAJOS
A veresegyházi Fő tér az 1980-as évek egyik nyarán

MÚLTIDÉZŐ                                                       SZABÓNÉ VANK ERZSÉBET GYŰJTEMÉNYÉBŐL
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Történeti nyomozás
egy Veresen földbe rejtett kincs kapcsán
A Szentlélek-templom felépítését terének régészeti feltárása előzte meg 2015-ben. Ba-
tizi Zoltán régész alapos, lelkiismeretes, szakszerű munkája és irányítása alatt szám-
talan lelet került elő a földből. Ezek közül külön tárgyalandó az a 64 ezüstpénzből
egybetapadt kincslelet, amelyik II. Ferdinándnak 1622-1625 között vert pénzeiből
tevődött össze.

II. Ferdinánd dénárja
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Városlakó

Van a rovarokhoz való vonzódásának va la -
mi különösebb oka?     
Anyai nagyapám egy igazi, a szó legszorosabb
értelmében vett természetközeli ember volt.
Valószínűleg neki köszönhetem a kü lönc kö -
désemet, az erdőt járva az aljnö vény zet ben
megbúvó apró élőlények iránti e gészen kisko-
romtól kezdődő különös érdek lő dé semet. Az
első saját gyűjtésű bogaram egy vöröses-barna
színezetű diófacincér volt. Iga zándiból el akar-
tam engedni, de a természet nem engedte, sze -
gény állatban már alig pislá kolt az élet, lejárt
az ideje. Így megtörtént a leg  első önálló pre -
pa rálásom. Szakkönyveim még nem voltak,
csakis információmorzsák álltak a rendel ke zé -
semre. Hozzátartozik az is, volt az életemnek
egy olyan időszaka, ami kor az akvarisztika felé
for dultam. Majd jött a her petológia, a hül lők,
vagyis a csú szó má szók iránti vonzalmam.
Idővel visszatér tem a bogaraimhoz, az évek
múltával ez annyi ra felfokozódott, mint egy
nyolc éve csakis a pó kokkal fog lal kozom.

A pókok a sarkvidékeket leszámítva min-
denhol feltalálhatóak, több tízezer faj tarto -
zik közéjük. Hogy lehet ilyen tömérdek állat
közt eligazodni?                                                                                        
Magát a rovarászatot úgy alakítottam ki, –
mivel anyagi megfontolásból és a technikai
lehetőségek figyelembevételével mindent
nem lehet gyűjteni, ezért – szakosodtam arra,
ami számomra a legérdekesebb, tetszetős,
mutatós, mint a négytüdős madárpókfélék, a
vadászpókok és a skorpiók. Ebből próbálok
Magyarországon darabszámban és fajban is
ritka, egyedülálló gyűjteményt össze rakni,
amire igazán büszke le hetek. Jelenleg már ott
tartok, hogy a meglevő madárpókos dobo-
zom két héttel ezelőtt de bütált az Öt világrész
Lep ke és Rovarkiállításon a Keszt helyi Lep-
kemúzeumban. Re mé nyeim szerint ez a gyűj -
te  mény majd továbbmegy Vá szolyra, egy ma -
gán gyűj temé nyes kiállításra.
Az eddigi gyűjtőútjai merre ve zet tek, mely
országokban járt?
Nagyon ritkán jutok el messzire, a le he tő sé ge -
i mhez mérten inkább a közeli országokban
próbálok szerencsét, így például Olasz  or szág-
ban és Horvátországban, de két alkalom mal
Ausztráliában, egy alkalommal az indonéz szi -
getvilágban, Borneó ban is jártam rovarász ni.
Mit szólnak a helyi lakosok, a furcsa boga-
rászok láttán?
A fiatalok általában segítő ké szek. Ausz trá liá -
ban közre mű köd tek a skorpió vadászaton, a
befogásban. Számomra elő ször rémisztő volt a
gyűjtés, az ottani körülmények között va  don

élő állatok nagy része veszélyes. Döb be -
netes volt lát ni amint a meg boly ga tott

üreg ből teke redve előbukkant egy
több méteres világos szür ke mér -
gessikló, egy mamba, a gyerek
fog ta a farkát és arrébb húzta.
Európai ember szemével ezek
a dol gok maguk az iszonyat.
Magyarországra a rovarok
behozatala engedélyhez kö -
tött?                                                             
Mivel nem élő állatokról, ha -
nem leszárított vagy étere zett,

preparált példányokról van szó,
ezért a behoza taluk nem enge -

délyköteles. Ami nagyon fontos, a
kihalással fenye ge tett „vörös listás”

fajok nem bocsájthatók ke reskede lem -
be, ezt minden börzén szigorúan ellen -

őrzik. Ennek okán begyűjtésük is tilos.
Voltak emlékezetes kalandjai?                                 
Nagyon kezdő skorpió gyűjtő voltam, az e -
gyik külföldi utam alkalmával történt. Hason -
szőrű társaimmal kimentünk fényes nappal
az egyik autóroncs telepre 45 fokos izzasztó
melegben skorpiót – próbáljunk szerencsét
alapon – gyűjteni. Természetesen még muta -
tóba sem találtunk egyetlen példányt sem.
Üres iszákkal tértünk vissza a táborhelyre,
ahol aztán az öregek jól kiokosítottak. Pedig
tudtam én már akkor is: skorpiót, mivel éjsza-
kai állat nappal csak elvétve lehet találni.
Volt egy idős rovarász ismerősöm, mondhat-
nám azt is, hogy jó barátom, a Gyuri bácsi.
Sajnos meghalt és ennek következtében szét -
esett a gyűjteménye, a preparátumai más em-
berek gyűjteményeibe kerültek. A Keszthelyi
Lepkemúzeumban jártamkor a falon meglát-
tam egy skorpiós tárolót, benne egy hatalmas
Pandinus imperatort, a világ legnagyobb skor  -
pióját. Mintegy 20-22 cm-es testhosszával,
óri á si ollóival impozáns fekete színével a
császárskorpió lenyűgöző látványa fogadott.
Ahogy elnéztem az állatot egyszer csak kü lö -
nös érzés fogott el, olyan ismerős volt a pre -
pa  rálása, olyan egyedien Gyuri bácsis.
Veresegyházon nemrég került átadásra a
Városi Múzeum, elképzelhetőnek tart itt egy
eg zotikus rovarkiállítást?
Igen, több gyűjtőtársammal gondolkodtunk
már olyan lehetőségben, akár egy „zöldhá zas”
megoldásban, ahol az iskoláskorú gye re kek -
kel is meg lehetne ismertetni az élővilág álta -
lunk összegyűjtött csodáit. Itt van például a
madárpókos dobozom, ami jelenleg Közép-
Európa legnagyobb ilyen jellegű gyűjte mé nye.
Köszönöm a beszélgetést, további sikeres
rovarásznapokat kívánunk! 

VERÉB JÓZSEF

ARCOK A VÁROSBÓL

Jelenleg hazánkban a rovarászok legnagyobb múltú szer ve -
ze te a Magyar Rovartani Társaság, mindemellett több tudo -
mányos kutatóintézet, egyetem és szervezet foglalkozik a
rovartan alkalmazott szakterületeivel. Ami magába foglalja
többek közt: az egészségügyi, növényvédelmi, termé szet -
vé delmi, vízügyi, igazságügyi területeket, de a fentieken
túlmenően, az entomológia berkein belül létezik még a
világban a hadviselés speciális fegyvereinek fejlesztési
irányzata is. Vajon mit jelenthet a katonai vagy az igazságü-
gyi rovartan? Ezek a kérdések motoszkáltak a fejemben mi -
közben elindultam a Tóth Krisztián rovarásszal történő in  -
terjú helyszínére. Az emberek sokaságában az ízeltlábúak
látványa viszolygást vált ki, mert csípnek, harapnak, szúrnak,
zúgnak, egyszóval amennyire kicsik olyan félelmetesek. Viszont a
rovarász az más, ő nem fél a bogaraktól, pókoktól és egyéb kicsiny álla-
toktól. Sőt, szépnek, karcsúnak, ártalmatlannak találja mind a há nyat, csak
tudnia kell velük bánni. Tóth Krisztián kétgyermekes, negyvenegy éves, elvált fiatalem-
ber, aki munka mellett legfőbb kedvtelésének a rovarok gyűjtésének, osztályozásának,
preparálásának szenteli az életét. Mint kiderült legkedvesebb állatkái a szőrözött testű,
rémisztően hosszú lábú, ragadozó életmódot folytató pókok, ezen belül is a madárpókok.

TÓTH KRISZTIÁN amatőr entomológus

Út a rovarvilágba

Fotó: Veréb

Lepkemúzeum Keszthely – Tóth Krisztián
különleges gyűjteménye (Forrás: Facebook)
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Nyomtatókat már a számítógép őskorában
is használtak, sőt előbb mint monitorokat.
Ma már nehéz elképzelnünk, hogy a kom-
munikáció a számítógépen nem monito -
ron ha nem nyomtatott formában tör ténik.

Az első nyomtatás lyukkártya és lyuksza-
lag formájában jött létre, de ezeken csak lyu -
kak voltak mint adatok. Később megjelentek
az írásautomaták amelyek írott formában meg-
jelenítették a szöveget.

Tovább haladva az időben jöttek a mátrix-
és a hő nyom tatók. A mátrix nyomtatók rend-
kívül gazdaságo sak, de nagyon hangosak
voltak. Egyszer re több tűt használtak, ame-
lyek egy blokk ban vol tak kö zel egymáshoz és
a ponto kat az elektro mág nes jelenítette meg .

A hőnyomtatásnál egy nagyon régi techno ló -
giát használnak, melyet tudomásom sze rint az
ősi kínában fedeztek fel és a középkorban is
előszeretettel használtak titkosírás létrehozá sá -
ra. Ennek lényege: ha a papírt be vonjuk hőre
meg  feketedő réteggel és bizo nyos pontokon ezt
felmelegítjük, akkor nem csak karaktereket, de
akár grafikát is megjelenít hetünk. Ennek a nyom-
 tatónak csen des a mű ködése, de speciális hő -
pa pír szük séges hozzá, így elég költséges, e zen -  
kí vül hátránya, hogy nem időtálló, mert saj  nos
az idő múlá sá val a nyomtatás egyre mat tabb
színű lesz és elve szíti az olvas ható sá gát. Ez a
techno lógia főleg pénztárgépeknél terjedt el.
Tintasugaras, buborékos és fú vó kás nyom -
tatók: ezeket a nyomtatókat egy csoportba vet-
tem, mert hasonlóak, de sokan keverik ő ket.

Mindegyikük általános működési elve, hogy
egy vé kony csőbe festéket adagolunk és külön -
böző technológiákkal juttatjuk azt a papírra. 

A tintasugaras nyomtatónál egy darab fú vó -
ka mozgatásával rajzolódik ki a megjele nítendő
karakter. A kezdeti időkben japán és kínai írás
megjelenítésére használták, de nem terjedt el.

A fúvókás nyomtatóknál már több fúvókát
használnak egymás mellett és a festékpont
megjelenítését a fúvóka fel me legítésével é rik el.
A hát  ránya hogy kb. 1500 ol da lan  ként cse  rélni
kell a fe jet, mert elhasz  ná ló dik a hő ha tá sára,
e zért e zek  nél a nyom tatóknál a fej és a patron
egy  be van építve. Elő nye, hogy a kár a patron, a -
kár a fej hibásodik meg, ugyanazzal a cse rével
ja vít ható, emellett a nyomtató vi szonylag nagy
se bes ségű. Hát rá nya a drága sága. (Pl: a HP
nyom   tatók ezt a tech nológiát hasz nálják.)

A buborékos nyomtatók:ennél a techno ló gi -
á  nál szintén egy vékony csőben elhelye zett fes-
té ket juttatunk a papírra, de nem fel     me le gítéssel,
hanem pumpálással, így rend kívül pre cízen sza -
bályozható a bubo rék mé re te és egy fino mab-
 ban változtatható fel bon tás is elérhető. Elő nye a
jó minőségű nyom tatás és a pum pá lásnak kö -
szön hetően nem kell fejet, csak festék patront cse -
rélni. Hátránya, hogy lassabban nyom tat és fon -
tos a folyamatos festékkel való ellátása. (Pl: Ep son
használja ezt a techno ló giát.) Ezeknél a nyom  tatók -
nál törekednek arra, hogy az áruk von  zó le gyen és
a gyártó cégek a nyom ta tókhoz szük sé  ges kel-
lékanya go kon hoz zák be a nye re ség kie sést.
Lézer és ledes nyomtatók
A lézernyomtatók működése hasonló a fény má-
soló gépek működéséhez. A máso lan  dó felületet
megvilágítjuk és a vissza ve rődő fényt egy fény -

érzékeny hengerre irá nyítjuk, ami a meg vilá gí-
tott résznél a mágneses hatását elve szti, így a fes-
ték csak a sötét részre tud ta padni. Ezután egy
un. ko rona szál és a fény érzékeny henger között
el ve zetjük a papírt és mivel a korona szál töltött -
sége magasabb, mint a fény ér zékeny hengeré,
ezért a papírra kerül át a nyom tatnivaló. Mivel ez
még por alakban van, ezért szüksé ges még egy
ma gas hő mér  sék letű fi xá ló hen ger, amely ráé -
ge ti a fes té ket a pa pír ra. A lé  zer nyom   ta tónál a
fény   ér zé keny hen  ger re nem tük röz zük a fényt,
ha nem digi tá lis átalakítás után ír juk a hen gerre
a lé  zer fénnyel.

A led nyomtatásnál led diódát használnak a
megvilágításra (oki nyomtatók). Ha máso ló -
ként hasz ná lunk nyomtatót, akkor nem tük -
rözzük a másolandó anya got, hanem beol vas  -
suk (scan nel-jük) majd nyomtatjuk, így a szá -
mí  tó  gépbe is bemásolható a beolvasott doku-
mentum. Elő nye a gyors és gazdaságos nyom -
   tatás, valamint nem szárad be a festék. Hát rá -
nya általában az alap gép magasabb ára.

Mind a tintasugaras, mind a lézer csoport-
ban vannak színes és multifunkciós (nyom -
 tatás, másolás, scannelés, esetleg fax) ké  szü-
 lékek. Valamint otthoni és üzleti felhasz ná -
lás ra ké szültek, a különbség a havi nyomta -
tási pél dány számnál van.

A hőszublimációs nyomtatóknál fóliáról a
három alapszínt, valamint a védő réteget nyom-
tatjuk a papírra. Leginkább a nyomdai tech-
nológiához hasonló és az elején említett hő
nyomtató diffúziója. Rendkívül jó, fotó mi nő -
ségű képek készíthetők vele, viszont rend-
kívül drága.(Pl: Canon)
A következő részben a hálózatokról lesz szó.

ABONYI ZOLTÁN SZÁMÍTÓGÉPES SZAKEMBER

TELEFON: +36 30 941 6636
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A nyomtató

Városlakó

E havi számunkban folytatjuk a  kedvez mé   -
nyes lehetőségek ismertetését.
A harmadik opció a Nyugdíjbiztosítás:
2014-től tette az állam lehetővé azt, hogy igény be
vehetünk évente 20%, de legfeljebb 130 000 Ft
összegű adókedvezményt a nyugdíj célú életbiz-
tosításokra, vagyis a Nyugdíjbiztosításra.
• a Nyugdíjbiztosítások esetében, ha úgy ala kul,

hogy hozzá kell nyúlnunk a bent lévő pén zünk -
höz még a lejárat előtt, szintén van vissza fizetési kö -
telezettségünk, viszont SZJA itt nincs, tehát a töb -
bi formánál, amit erre kellene fizetnünk, az itt a
zsebünkben ma rad, ami már pozitívum. Néz-
zük mi újság az adó kedvez ménnyel: ha a lejárat
előtt nyú lunk hoz zá a megtakarításunk hoz, ak -
kor itt is van vissza fi zetés függetlenül attól, hogy
a lejárat e lőtt mennyivel történik a tranzakció.
Amivel ennél a formánál számolni kell az az EHO
és a Kamat adó, amely az alábbiak szerint alakul:

• ha az első 5 évben nyúlunk hozzá, akkor a ki -
vett összeg hozama után 16% kamatadót, és 6%
EHO-t kell fizetnünk, ami összesen 22%. Ez
még mindig jóval kevesebb, mint az ÖNYP és
NYESZ esetén alkalmazott EHO+SZJA, kon kré-
tan, a fele. A 6. évtől már csak 8% kamat adót és
3% EHO-t kell fizet nünk. A 10. év után pedig e -
zek a számok 0-ra csökkenek.

• sokan kérdezik, mondják, hogy mi van ak kor,
ha a biztosító csődbe megy. Fel szokták hozni a
MÁV, vagy az Astra példáját. Érde mes azt tisz -
táz ni, hogy mi is az a viszontbiz tosítás. A biz to -
sí tó társaságok mögött vi szontbiztosítók állnak,
ami azt jelenti, hogy a társaság eset le ges csődje
esetén át veszik a pénzintézet ügy feleit. Azt már
csak csendben jegyzem meg, hogy az sem
mindegy, hogy biztosító vagy egyesület-e, aho -
va szer  ződtünk, hiszen más-más szabályok vo -
nat koznak rájuk. Egy biztos, hogy ha szeret nénk
magunkat az államtól a lehető legjobban elha -

tárolni, akkor érdemes ezt a formát meg szív lelni.
• a hozammal kapcsolatos lehetőségeket gór cső

alá véve mondhatjuk, hogy a nyugdíj biz tosítá-
sok esetén van lehetőség a kiemelt hozamok
elérésére. Itt nem előre összeállított portfóliót kell
választanunk, hanem megtehetjük, hogy ma-
gunk állítsuk össze a portfóliónkat. Le he tősé -
günk van akár meg úju ló energiába, akár fejlődő
vagy fejlett or szágok iparába stb. fektet ni igen
szép ho za mok reményében. Ráadásul ehhez
nem kell tőzsdei ismerettel ren  del keznünk, és
nem kell kereskednünk sem. Számos megta ka -
rítási formában lehet árfolyam figyelő szolgál-
tatás, és akkor még nem is em lítettem a be   fek te-
tési alapkezelő szakembe re ket. Az pedig, hogy
vá laszthatunk, akár me nedzselt vagy akár ga -
ran tált alapokat, már csak a hab a tortán. 

A teljesség igénye nélkül igyekeztem össze szedni a
rendelkezésre álló lehetőségeket, melyeket min-
denképp érdemes átgondolni, mert akár lesz állami
nyugdíjrendszer, akár nem, az biztos, hogy az ál-
lamtól kapott nyugdíjból megélni nem lehet.

BORSOS KLAUDIA • PÉNZÜGYI SZAKEMBER
06 70 9488 441 • WWW.PENZUGYIPATRONUS.HU

EGY KIS PÉNZÜGY...

Miből lesz a nyugdíjam? (4. rész)
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MÉZESVÖLGYI NYÁRESTÉK – interjú VENYIGE SÁNDOR művészeti igazgatóval

Színházi fesztivál született Veresegyházon,
nem is akármilyen! A település életébe
2014-ben üstökösként berobbanó Veres 1
Színház legújabb merész vállalkozása az a
két hónapos eseménysorozat, amely nyolc
hétvégén át, közismert művészek fellépé sé -
vel nyolc előadásban szórakoztatja az 1250
férőhelyes nézőtéren helyet foglaló közön-
séget. Színvonalas saját produkciók és ven -
dégjátékok a színpadon, mint az: Anconai
szerelmesek, Ne most, drágám!, Az Őrült Nők
Ketrece, Szuperett Szimfonik, Koncz Zsuzsa
koncert, a Gyöngyhajú lány balladája és az
étlapon ott szerepel az ExpariDance további
két produkciója, a Fergeteges és a Nostra -
damus – Világok vándora „fergeteges szín-
há zi élménye”. Színház, zene, tánc egy he-
 lyen, a Veresegyházi Szabadtéri Színház
kínálatában. Hogyan jöhetett létre egy olyan
kisvárosi milliőben, mint Veresegyház, egy
ilyen csodálatos esemény, mely színt, életet,
pezsgést varázsol a mindennapjainkba?
Venyige Sándorral a Veres 1 Színház mű vé -
szeti igazgatójával beszélgettünk a Sza bad -
téri Színház létrejöttéről, a siker titkos re -
ceptjéről.    

Szabadtéri Színház, akkor Veresegyház!
Honnan ered a megvalósítás ötlete?     
Már három évvel ezelőtt is gondolkodtunk
egy szabadtéri megoldásban. Végül tavaly
Agatha Christie: Az egérfogó című krimijével
szerepeltünk a Szegedi Szabadtéri Játékokon,
ahol ott volt Pásztor Béla polgármester úr is.
Előadás után ő kérdezte: „Veresegyházon mi -

kor lehetne ezt megcsinálni?” Még ebben az
évben felgyorsultak a dolgok, októberben
meg keresett minket az ExperiDance azzal,
hogy szeretnének eljönni Veresegyházra.
Meg néztük a Művelődési Házat, mint kide -
rült, a produkciójukhoz mérten a színpad
méretében nem felel meg. Ekkor vetődött fel
újra a szabadtéri előadás ötlete. Számításba
jött a Városünnephez kapcsolt fellépés, de vé -
gül is egy komplettebb megoldásban gondol -
kodtunk tovább.
Kik vettek részt a munkában?
2017 februárjában még nem tudtuk igazából a
helyszínt, csak azt, hogy lesz. Miután végül a
Búcsú térre esett a választás, felgyorsultak az
események. Elsők között Barkóczi Attila
segített, ő végezte el a térképészeti munkákat.
Seres Zoltán projektvezetőként működik köz-
  re, nagyon sokrétű tevékenység az, amit neki
köszönhetünk. A nézőtérépítést a Tribün Kft.
végezte. Barna János a Színpad- és Emelő -
gép  technikai Kft. részéről a színpad szak sze -
rű kiépítésében működött közre, de ők végez  -
ték a takarások és a városban levő plakáthe-
lyek kialakítását is. Nyíregyházáról érkezett
Borbély Ferenc barátom, aki a fény-, a hang-,
a színpad- és a világítástechnika kialakításá -
ban serénykedett. A JUKO Kft. az elektromos
tápellátás kiépítését, a Kőrösi Fatelep a föld-
munkákat végezte. Böhmer László hozta azt
a töménytelen mennyiségű követ és kavicsot,
ami a terep rendezéséhez vált szükségessé. A
Miklóssy Kertészettől kaptuk a színháztér vég  -
leges arculatához felhasznált zöld növény ze -
tet. Kucsa Margitka segítségével kerültek ide
olyan megoldások, ami nagyban hozzá járult a
színháztér kialakításához. A GA MESZ folya -
ma tos logisztikai támogatást nyújt, de hirte-
len felsorolni sem tudom mindazt a segí tő-
 kész embert, akiknek köszön he tően a Sza -
badtéri Színház ilyen formában létrejöhetett.
Mit értesz az alatt, hogy a város részéről el
vagytok kényeztetve?
A vállalkozói réteg segítségét, akik értékelni
tudják mindazt, amit létrehoztunk. A nézők
ér deklődését, szeretetét. Mindig is kerestem
ezt a civil, önzetlen magatartást. Hála Isten-
nek itt Veresegyházon meg is találtam.                                                                                                              
A megvalósításhoz milyen anyagi erőfor rá -
sok álltak a rendelkezésetekre?                                               
Szinte a semmiből indultunk, valamennyi
pénzünk volt a jegyeladásokból, de ebből nem
lehetett volna előbbre lépni. Szerencsénk re
kap tunk a várostól 26 000 000 Ft vissza térí ten -
dő kamat és járulékmentes önkormányzati tá-
mogatást, melyet 2018. július 15-ig több rész -

 let ben maradéktalanul vissza kell fizet nünk.
Megkaptuk a várostól a Búcsú teret bérleti díj
fizetése nélkül, támogatásként, ez is nagyon
sokat segített.
A színházi műsorterv milyen elgondolás sze -
rint került összeállításra?            
A program összeállításának a lényege: a mű -
faji sokszínűség és a magas színvonalú pré mi -
um előadások elegye. Adott volt az Experi  -
Dance három előadásban, mellette további
olyan hírességeket hívtunk meg, mint Koncz
Zsuzsa, aki mellesleg csak itt nálunk vállalt
nyári fellépést. A Kultúrbrigád és az Átrium
előadásában: Az Őrült Nők Ketrece már ön-
magában is egy kemény, mai, kissé provo ka -
tív darab, úgyhogy nagyon kíváncsi vagyok a
nézői reakciókra. A Szuperett Szimfonik által
jelen volt az operett is, továbbá két saját pro-
dukcióval is színre lépünk, mert véleményem
szerint elvárja a közönség, hogy mi is itt le -
gyünk. Végezetül elmondhatom: egészen gaz -
dag, világnézetében, szemléletében és filo -
zó fiájában is sokszínű szortiment alakult ki.                  
További terveitek? 2018-ban is lesz nyári
színház?             
Sok minden a területtől függ, ha indul a ter -
málf ürdő építése, akkor itt már nem lehet
szín  házban gondolkodni, más megoldást, a
vá rosban más helyszínt kell keresnünk. A re -
per toárt is bővítenénk, pl.: gyerekprog ra mok -
kal, jazz koncertekkel akár több helyszínen is.
Színházcsinálás, mi a siker titka?
Elsősorban nagyokat kell álmodni, aztán
„óvatos duhajként” lépésről lépésre átgondol -
tan, a környezet visszajelzéseire napi szinten
reflektálva, menni előre. De nem árt a sze -
rencse sem. Az, hogy három éve Veresre köl -
töztünk, nem máshová, az például a leg sze -
rencsésebb döntése volt életünknek.
Köszönöm a beszélgetést, további merész
álmokat kívánunk!

VERÉB JÓZSEF

„Nagyokat kell álmodni és lépésről lépésre
átgondoltan – a környezet visszajelzéseire
napi szinten reflektálva – menni előre.”    

Veres Medve 2017 (Fotó: Gaspari János)

Akinek a színház az élete

Fotó:Veréb

Fotó:Veréb

Fotó:Veréb
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SZENTLÉLEK-TEMPLOM • Orgonamuzsika Veresegyházon

Veresegyház az idén ünnepelte várossá
nyilvánításának 18. évfordulóját. A két na -
pos ünnepségsorozat nyitányaként meg -
szólalt a Szentlélek-templom orgonája,
hírül adván „nagykorúságunkat”. ELLA
ISTVÁN orgonaművész németországi kon -
certkörútja előtt még ünnepi hangver -
sennyel kedveskedett az orgonamuzsika
kedvelőinek. Távollétében sem maradtunk
program nélkül, mert meglepetés ven dég -
ként a Finnországban élő GYÜLVÉSZI
JÁNOS orgonaművész élénk tempójú, di -
na mikus előadásmódját is megcsodáltuk.
Az előadóval a hang ver senyt követően be -
szélgettünk élete ka landregénybe illő
sors fordító döntéséről és az elhangzott mű -
vek titkairól.

Amikor először megláttam a ma esti elő ze -
tes programot, úgy véltem, hogy ön egy
szü letett finnországi magyar. Valójában ez
nem így van, hogyan került ilyen távol a ha -
zájától?
GYÜLVÉSZI JÁNOS: A feleségemmel és három
gyermekünkkel mi is itt éltünk Magyar or szá -
gon. Tizenhét évvel ezelőtt az evangélikus
testvér-gyülekezeti kapcsolat révén nyolcad
magammal kint jártunk a finnországi Ka -
jaani  kistérségben. Ekkor figyeltem fel, hogy
Paltamo községnek nincs kántora, gon dol -
tam megpróbálom és beadtam a jelent ke -
zé semet. Rövid időn belül kaptam egy meg -
bí zó levelet. Mit tehettem volna? A felesé gem-
mel összepakoltunk és a kislányunkkal ki köl -
töztünk elfoglalni a kántori állást. Hét év után
költöztünk át a nyugati partvidéken található
Lohtaja településre, ahol jelenleg is én vagyok

a gyülekezeti kántor. Időnként hazahúz a szí -
vem, és ha tehetem itthon is adok kon cer-
teket.
Az előadásmódja lenyűgöző, a repertoár pe -
dig egyenesen csodás. Mi alapján állította
össze az elhangzott műveket?
GYÜLVÉSZI JÁNOS: Az első három mű a barokk
kor egyik legkiemelkedőbb zeneszerzőjének
Dietrich Buxtehude dán-német orgonistának
a szerzeménye. Azért választottam a reper to -
á  romba, mert az idén ünnepeljük születé sé-
nek 380. évfordulóját. A Johann Pachelbel
német zeneszerző apropója nem más, mint a
szerelem maga. 1986-ban Erdélyben jártam,
ott vásároltam egy bakelit lemezt az f-moll
ciacona felvételével, ekkor szerettem bele a
darabba. A további témák is kedvesek szá -
mom ra, így például egy gregorián dallam, –
amit először eléneklek, majd ezt köve tően
játszom el a hattételes variációt – Johan
Beetfink holland zeneszerzőtől. Végezetül a
97. genfi zsoltár dallamára komponált Aria,
Fu ga és Korál címmel Willem Van Twillert
holland orgonista, zeneszerző darabját vet -
tem fel a műsoromba. El kell mondanom, Ella
István meghívásának eleget téve szívesen
jöttem Veresegyházra, reményeim szerint a
közeljövőben majd még visszatérek az önök
városába.                                                                                                                                                                   
Július 29-én BÁTORI ISTVÁNorgona mű vész
először adott hangversenyt a Szent lélek-
templomban. István évek óta él Olasz ország-
ban, eddig még nem volt alkalma az új or -
go nát kipróbálni. Az idén nyáron sza bad  sá-
golta magát a szüleihez, ez egy ben jó alka -
lom volt egy hangverseny megszer ve zésére.
Legutóbbi találkozásunkkor a kez detekről,
további terveiről beszél gettünk, most pedig a
megvalósult álmairól kér dez tem.
Még mindig tanít a Bolognai Zeneművészeti
Főiskolán, vagy már elkezdte a további ta -
nul mányait? Sikerült megvalósítania a
korábbi elképzeléseit? 
BÁTORI ISTVÁN: Egy évig voltam a csembaló
tanszéken tanársegéd, majd ezt követően

megkezdtem a tanulmányaimat a ferrarai
Con servatorio G. Frescobaldi konzer vató ri -
um két éves orgonaszakos mesterképzésén.
A professzorom, Francesco Tasini egy fan -
tasztikus ember, ő az olasz reneszánsz, ba -
rokk orgonamuzsika specialistája. A má sodik
évfolyam a diplomamunkáról szól, már vá-
 lasztottam témát, a IL Transilvano című re -
ne szánsz kori orgonaiskolát. A könyv 1593-
ban Girolamo Diruta velencei zeneszerző
munkájaként jelent meg, melyet a szerző
Báthory Zsigmond erdélyi fejedelem meg ren -
delésére készített. A feladat érdekes sége a két
részből álló mű és majd a diplo mamunkám
magyar nyelvre történő lefor dítá sa. Annak
ellenére, hogy a könyvnek magyar vonat ko -
zása van nálunk itthon kevésbé ismert, ezért
tartom fontosnak ezt a feladatot. A tanul -
mányaim mellett rendszeresen foglalkozom
magántanítványokkal és koncertekkel. Az
elmúlt egy évben Bologna szerte nagyon sok
alkalommal adtam hangversenyt, de leg -
utóbb  Lengyelországban voltam egy zenei
fesztiválon. Nagyon intenzíven telt el az év,  a
kamaraegyüttessel általában havi 4-5 kon cer -
tet adtunk. Veresegyházra egy általam na -
gyon kedvelt repertoárral, valamilyen for má -
ban Bolognához kötődő művekkel érkeztem.
Ennek az olasz kisvárosnak fantasztikus a
zenetörténete, hatalmas könyvtára és zenei
gyűjteménye van az itt élt zeneszerzők mű -
veiből. Kevesen tudják, hogy Arcangelo
Corelli  Bologna közelében született, és a vá -
rosban tanult. Igazából az itt élő emberek
ma gu kénak is mondják Corellit, annak el le -
nére, hogy később Rómában dolgozott. Nem
hagyhattam ki Bach muzsikáját sem, mivel
az elhangzott művek is kapcsolódnak Olasz -
országhoz. Meddig maradok itthon? Terveim
szerint egész végig augusztusban, és már
most nekilátok a IL Transilvano fel dol go -
zásához.
Három orgonahangverseny a Szentlélek-
templomban, három rendkívüli előadó
tolmácsolásában.

VERÉB JÓZSEF

Magyar orgonisták a világ országaiból 

Fotó: Veréb

Gyülvészi János orgonaművész

Ella István orgonaművész
Bátori István orgonaművész
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Akinek módjában állt Horváth Lajost le -
véltárosként és történészként is meg is -
merni, elmondhatja: olyan ember, aki
egész életében a hitelességre törekedett.
Irodalmi mun káiban a mai napig is tet -
ten érhető: a költészet esz közeivel meg -
mutatni a valóságot. Gondoljunk a most
megjelent Fehér ingben című kötetére.
Kevés olyan embert ismerek, aki sok ol -
dalúsága mellett ennyire kirívóan precíz
és lényegre törő lenne.
A 2015-ben kiadott Irodalmi napló kötete
felöleli írói munkásságának 1966 és 1974
közötti aktív időszakát. Egy gondos jegy -
zet anyagot tartunk a kezünkben, ami hí  -
ven tükrözi a kor adta poétikai lehető sé -
geket. Egyik legkiemelkedőbb műve a
Tarsoly Kiadó gondozásában két éve
meg  jelent Hetedhét ország, hol vagy? cí -
mű, a magyarság korai történetével fog -
lal kozó, népünk sokszor elhallgatott
vagy éppen „meghamisított” múltjához
kapcsolódó kötete.
Nem kisebb jelentőségű a Veresegyházi
pénzeskönyv. Veresegyház földjéből vé -
let l enszerűen vagy ásatások során „ki -
nyert” helytörténeti szempontból fel be -
csülhetetlen értékű „kincs leletek”, pén -
zek és ékszerek rendszerbe foglalt színes
tárgyfotókkal illusztrált ki ad ványa.
Postatörténeti szempontból jelentős
mun kája a 2014-ben megjelent Kár pát -
alja postatörténete a kezdetektől 2014-ig
című könyve. Valójában ki is Horváth
Lajos? Költő, levéltáros, filatelista, pub li -
cis ta, kutató, történész, újságíró és ta -
nár? Hogyan lehetséges a költészethez
négy évtizednyi önkéntes száműzetést
követően visszatérni? Horváth Lajossal
otthonában találkoztam könyvei és jegy- 
zetei között egy rövid beszélgetésre.   

Kérem, beszéljen a gyermekkoráról, az
ifjú ságáról. Az adott körülmények mi -
lyen hatással voltak később az életére?
Apám asztalosként napestig dolgozott,

egyedüli
gyerekként a
szórakozásom az
olvasás volt. Tízévesen
már mindent elol vastam, ami a kezembe
került, a Bibliát, édes anyám lányregényét
az Egy pár se lyemharisnyát, egyszóval
szinte mindent, amit itt Veresegyházon
meg lehetett találni. Ekkor kezdődött az
iro dalom iránti érdek lő désem. Egy rendes
ma gyar gyerek ver se ket ír először, majd
utána áttér a szép pró zára, vagy a tudo -
mány felé fordul. Sajnos elvesztek az ak  -
kori verseim, fogyóesz köz ként a lányok -
nak nagyon tetszett, sikerem volt. Hétéves
lehettem, amikor átvonult a településen a
front, szinte ki-be járt a tör ténelem az
ajtónkon. A mai napig is em lék szem a
német katonákra, majd arra az orosz ka to -
nára, aki összetaposta a játék páncélo so-
mat és azt mondta: „vojna ka put!” Büszke
voltam arra, hogy a nagy apám I. világ há -
borús huszár volt, védte a Kárpátokat a
kozákoktól. Mikor bevo nul tam katonának
ukrán népviseletben kel lett lennem, el ké -
pesztő, hogy kívül hord ják az inget a
nad  rágon. Két évet lehúzni ebben a gim -
nasz tyorkában! Nem érez tem magam jól
a hadseregben, huszon négy hónap után
leszereltem. Érettségi után nyomdászként
helyezked tem el. 1956 októberében egy
utcai cso  portosulás során munkába me -
net meg sebesültem, majd ez rá is nyomta
a bélyegét az egész életemre.                                                                                                                 
Hogyan került a Kossuth Nyomdába,
miért ezt az utat nézte ki magának? 
Elmentem munkát keresni, sehol nem vet -
tek fel. Végül az egyik személyzetis ő -
szin  te volt és megmondta az okát: se géd -
mun  kásnak túlképzett, sajnos értel mi -
sé  git nem alkalmazhatunk ebben a mun -
ka körben. Végül személyes kapcsolat
révén a nyomdába felvettek. Végered -
mény ben örültem, hogy így alakult, mert
úgy gondoltam, most jó helyen vagyok,
közel az íráshoz. A sor ka tonai szolgálatot

be szá mítva tizennégy évig
vol tam itt alkalmazásban.
Közben elvégeztem egy
kétéves szakiskolát, klisé
fényképész és másoló

szak mám lett. Jól éreztem
magam, munka mellett sze -

reztem meg a diplomámat is, az
ELTE Bölcsé szet tu do mányi Karán.

HORVÁTH LAJOS: HOLTOMIGLAN  
„Akácok alatt járok
kezdettől holtomiglan,                                              

mit érdekelnek a Balleárok,
mikor a veresi Fővég itt van.”

MŰVÉSZPORTRÉ: HORVÁTH LAJOS költő, történész-levéltáros

HORVÁTH LAJOS
•költő, történész-levéltáros •

1938-ban Gödöllőn született
1956-ban a Dózsa György Gimnáziumban érettségizett
1956-1958 között a Ságvári Endre Szakiskola tanu ló ja
1956-1970 között nyomdászként a Kossuth Nyom -
dában dolgozott
1958-tól 1960-ig sorkatona
1965 és 1970 között az Eötvös Loránd Tudománye-
gyetem BTK levelező hallgatója
1968-tól 1975-ig a Fiatal Írók József Attila Körének
alapító tagja
1970-ben „magyar nyelv- és irodalom, történelem”
szakos tanári diplomát szerzett
1970-től 1974-ig az Ifjúsági Lapkiadó Vállalat mun -
katársa
1974 és 1976 között a Táncsics Könyvkiadó szerkesztője
1976-tól 1988-ig a Pest Megyei Levéltár levéltárosa
1979-ben „levéltárosi” oklevelet  szerzett
1988 és 1991 között a Péceli Könyvtár könyvtárosa
1991-től 1998-ig az Országgyűlési Hivatal levéltá -
ro sa és az államigazgatási gyűjtés vezetője
1994 és 1999 között a Gödöllői Agrártudományi
Egyetem, 2000-től 2006-ig a Szent István Egyetem
előadó tanára
Kétszer házasodott, négy gyermek édesapja
IRODALMI MŰVEI:
Első ének – versgyűjtemény 1968
A magunk kenyerén  – antológia 1971
Új Déva vára – versek 1974
Babérlevelek a krumplifőzelékből – aforizmák 1996
Hetedhét ország, hol vagy? – 2014
Irodalmi napló 2015
Fehér ingben – verseskötet 2017
HELYTÖRTÉNETI MUNKÁI:
Lakóhelyünk régmúltjáról 1976
Veresegyház 1977
Régészeti barangolások Veresegyház földjén 1994
Veresegyház története 1945-ig – 1995
A HM előtti sortüzek – 1956. október 23–november 1.
– 2006
Veresegyházi pénzeskönyv 2016 
KITÜNTETÉSEK, ELISMERÉSEK:
Veresegyházért Díj 1996
„Kossa István Vándordíj” – MABEOSZ 2007
„Gervay Mihály-díj” – MAFITT 2008
„Irodalmi II. helyezés” – Európai Filatéliai Szövet-
ség 2015
„Bér Andor vándordíj” – MAFITT 2016
„Ezüst helyezés” – World Stamp Show New York 2016    
„Veresegyház Díszpolgára” kitüntető cím – Veres-
egyház 2016

„Kihuny a fény a hegy megett”
Az Új Déva vára című verseskötet megjelenését követően
1974-ben Papp Márió újságíró a következőképpen írt
Horváth Lajos irodalmi tevékenységéről: „Aki Hor váth
Lajos könyvét végigolvasta, aligha tud szaba dul ni a
gondolattól: nem a költőt, a költő mondanivalóját
ismerte meg a sorjázó sorokból, hanem valami ha -
gyatékot. Valamit, amit kikészített mutatóba, cipelt
idáig egy, a közösség számára is értékes és érdekes
élet tegnapjaiból.” 

Fotó:Veréb

Kultúra
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Kultúra

Magyar nyelv- és irodalom, történelem
szakos tanári diplomával mégsem a pe -
da góguspályát választotta. Volt ennek
valami különösebb oka?
Több oka is volt, elsősorban kutakodni
akartam a történelem útvesztőjében, al -
kot ni, írni. Másodsorban riasztónak ta -
láltam az oktatás túlzott baloldaliságát,
biztosra vettem, hogy én itt, ebben a kö -
zeg ben nem tudom megállni a helyem,
eleve kudarcra vagyok ítélve. Később,
évtizedek múltán, felkérésre elvállaltam a
gödöllői egyetemen egy óraadó tanári
állást, tizenkét éven át tanítottam hely -
történeti ismereteket.
1968-ban az akkori államhatalom felfi -
gyelt a „szenvedélyes” irodalmi tevé keny -
ségére, tudomásom szerint ez volt az
indítéka a több évtizednyi „önkéntes írói
száműzetésnek”. Nem volt ez nagy ár, a
hallgatás?
Nehéz erre válaszolni, szinte minden nap
szembe kellett néznem a versírás és a
szép próza sajátságos, belülről fakadó ki -

türemkedésével. Visszafogni valamit, ami
kikívánkozik, számomra ez nagy meg pró -
báltatás volt. Szerencsémre az 1970-es
években feljövőben volt az országban a
helytörténeti gondolkodás és érdeklődés.
Ekkor kerültem a Pest Megyei Levéltárba
dr. Borosy András főlevéltáros mellé.
Korai versei hangulatánál első olvasatra
már kitűnik az adott kor társadalmi
viszo nyaira vonatkozó, a politika által
okozott elembertelenedés szörnyű való -
ságának költői kifejezése. Gondoljunk
csak a követ kező sorokra: „Az emberek
ma már semmit sem akarnak, Nem
indulnak szépért, hanem sárba halnak.”
A több évtizednyi kényszerű hallgatás
után mi motiválta a versírásra, hogyan
tu dott visszatérni az irodalmi életbe?
Az 1990-es években már számomra is
meg  nyíltak a publikálási lehetőségek.
Nagy erőt adott a minket körülölelő társa -
dalmi változás, az, hogy írásaimat már
nem cenzúrázzák. Jelenleg is sok a felké -
ré sem, elsősorban prózai és hely történeti

munkákkal keresnek meg.   
Hogyan tudta megőrizni napjainkra sa -
ját ságos költői stílusát? Vagy a közel -
múltban írt verseinek már más a mon -
dan dója, a hangulata?                                               
Sikerült a belső énemet, a belső világomat
megőriznem, ugyanaz vagyok, mint ko -
ráb ban 40-50 évvel ezelőtt. Az irodalmi
stílusom alapvetően nem változott, leg -
feljebb kiteljesedett, elmélyült.  
Az utóbbi években több munkája látott
napvilágot, mik a további tervei?                            
Számos írás, jegyzet, kézirat sorakozik a
polcomon. Rendezést követően szeret ném
publikálni, megjelentetni. Nagyon sok a
munka, sajnos most már hamar elfáradok.                   
Horváth Lajos történészeti, irodalmi
mun kássága egy új műfajt teremtett, a
történetírás helyi kultúráját. Általa Ve -
res egyház és környéke olyan isme retek-
kel bővült, melyek a jövő nemzedéke
számára is szellemi táplálékul, példa -
ként szolgálnak.                                                         

VERÉB JÓZSEF

VERESI BALETT • Vendégszereplés a Felvidéken

2017. április elején érkezett a meghívás a több-
 ségben magyar ajkú szlovákiai Farnad ról,
hogy a júliusban tartandó Falunapok he lyi ren-
dezvényükre nagyon szívesen látnák a Veresi
Balettet is, mint fellépő együt test. Az első
döbbenet után – Hiszen hon nan is ismer hetne
minket bárki ilyen tá volságból? – felvettük a
kapcsolatot a szer ve zőkkel. Kiderült, hogy egy
közös ismerős olyan lelkesedéssel beszélt a kis
táncegyüt tesünknél folyó mun káról, hogy
azonnal eldöntötték: mihamarabb látni sze ret -
nék az előadásunkat. Öröm mel fogadtuk a
meghívást és óriási lelke se dés sel kezdtünk el
felkészülni az elő a dásra. Az utazáshoz szük-
séges források elő terem té sé ben ismét a szülők
segítségére tá  masz kodtam, az általuk befize -
tett összegből, valamint Farnad község támo-
ga tásából tud tunk buszt bérelni és a pró bák -
hoz szükséges terembérletet fedezni.

2017. július 8-án reggel 8 órakor indultunk
el Szlovákia felé huszonnyolc veresi balettos

fellépővel és tizenhat szülővel a busz fe dél -
ze tén. A hozzátartozók másik fele kocsikkal
kísért bennünket, így egy egész kis konvojt
alkottunk az úton.

A hangulat nagyon jó volt, mindenki mo -
soly gott és izgatottan várták az első kül földi
fellépést. Már útközben elkezdtük a lányok
frizu rá ját elkészíteni, hajukat összefogni konty -
ba, s mivel ezt pont a szerpentines út leg ka-
nyargósabb részére sikerült időzíteni, úgy
dön -töttünk, hogy a smin ke léssel megvárjuk,
míg megérkezünk.

Nagyon kedves, és bensőséges fogadta tás-
ban volt részünk, minden kívánságun kat les -
ték, innivalóval, kávéval, ebéddel vártak min -
ket. A farnadi Művelődési Ház szinte szakasz -
tott mása a veresegyházi Váci Mihály Művelő -
dési Háznak, így a lányok na gyon ott honosan
érez ték ma gukat. A ren  dez  vény sza bad té ren
volt megtartva, egy 10x8 m-es, parkettás, fe -
dett tetővel ren del kező szín padon, ami köz -

vet  lenül a mű ve lődési
ház mellett állt.

A 40 perces elő adá -
sunk óriási sikert ara-
tott, a település lakossága folyamatosan dí -
csérte a táncosokat, kiemelve a precizitásu -
kat, ügyes ségüket, kecsességüket. Nem győz -
ték hang sú lyozni, hogy mennyire kö szönik a
nagy szerű, fantasztikus él ményt, amivel
meg leptük őket. Mint koreográfus, és csoport -
vezető folya ma tosan a tökéletességet és a
maximumot követelem meg tanítvá nya imtól.
És most ott álltam a színpad mellett, a szívem
bol dog sággal telt meg, hiszen a baleri náim o -
lyan szépen és hibátlanul táncoltak, meg töltve
a teret mo sollyal, és örömmel. A büszkeség től
kicsordult a könnyem is.

Az előadás végén egy nénike jött oda hoz-
 zánk az alábbi szavakkal: „Nézze ara nyos, én
nem tudom, hogy pontosan mi az, amit itt
csináltak, de én még életemben nem láttam
ilyen szépet!”

A hazaút főleg alvással telt. A nagy meleg
és a pörgős műsor még a legrutinosabb tán-
cosokat is teljesen kimerítette. De azért Ve rő-
cén megálltunk egy nagy fagyizásra, és le sé-
 táltunk a Duna partra. Jó volt nézni a mosoly -
gós felszabadult lányokat, akik a kemény
mun ka után önfeledten ker ge tőztek és spric-
cel ték egymást.

Köszönöm drága kis csapatom, hogy ilyen
feledhetetlen boldogságot adtatok nekünk!

TAKÁCS ANDREA

TÁNCKARVEZETŐ - KOREOGRÁFUS

Tündérkékkel Farnad ünnepén                         

Fotó: Sárhegyi Károly
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A fiatalok idén lehetőséget kaptak arra, hogy
megszervezzék és lebonyolítsák a városün-
nep pénteki napját, saját igényeik szerint. Az
ötletelés már májusban elindult, majd min-
den apró szervezési feladatot együtt csinál-
tunk. (Megcímeztünk és kihordtunk például
minden 1999-ben született – tehát a várossal
együtt 18 éves – számára egy kézzel megírt
meghívót, ez majdnem kétszáz embert je-
lent.) A pénteki napot 16 órakor kezdtük egy
vízibomba csatával, ami nagyon népszerű
programnak bizonyult a hőségben. A későb -
bi ekben meghirdettünk két játékot. Az egyik
a Lehetetlen Küldetés volt, aminek lényege,
hogy kisebb csapatokba verbuválódva kel-
lett több mint 50 mókás feladatot megoldani
és dokumentálni. (Például: törjetek √2-vé
valamit, találjátok meg az élet értelmét, le -
gye tek benne a hírekben, hozzatok egy sor -
szá mot a postáról, vegyetek 90%-os vonat  -
jegyet Veresegyház és Ivacs között, kártyáz-
zatok egyet az idősek otthonában stb.)

A játék jól sikerült, sok résztvevő volt, a kik
végtelenül kreatív megoldásokat találtak. A
má sik játékban ki kellett találni egy, a jö vő -
 ben megvalósítható programjavaslatot el ső -
 sor ban fiatalok számára, amihez 100 db tá      -
mo gatói aláírást kellett szerezni a nyere mé -
nyért. Itt is kiváló ötletek, tervek születtek.

A Balkán Fanatik koncert előtt a délután fo -
lya mán fellépett két helyi fiatalokból álló ze -
ne kar, a Leaving Rum és a Rascal Train. Este
Pásztor Béla polgármester úr köszöntötte fel
a 18 éves várost és a fiatalokat, amit egy ha tal-
 mas bólézással zártunk. Az ese mény a rossz
idő miatt sajnos a tervezettnél korábban vé get
ért. Amellett, hogy az amatőr szer ve zés ben
természetesen voltak bakik, hatalmas él mény
volt látni, hogy a város fia taljai mek kora lel -
kesedéssel vágnak bele el képzeléseik meg-
valósításába. Rengeteg ener giával, na gyon lel -
kiismeretesen dolgoztak a rendez vény létre-
jöttén. Remélem a jövőben alkal muk nyílik
még többet bizonyítani.                     RÁCZ ZSÓFI

Aki valaha is volt már „drámatáboros”, tudja, hogy számunkra
nem január elsején kezdődik az új év, hanem ebben az egy hét-
ben, amíg elmenekülünk az Egyházaskozáron található Szuppi
Ifjúsági Szállóba, és e csodavilágban tisztulunk, újulunk, tapasz-
talunk, tanulunk, festünk, meditálunk, sportolunk, szívtánco -
lunk, tábortüzet rakunk, verset írunk, előadunk, és rengeteget
nevetünk!

Idén az élet titkát kutattuk, és akkor jöttem csak rá igazán,
mennyi titkot őriznek a mindennapjaink. Miért vagyunk? Mi a
feladatunk? Mindig helyes döntést hozzuk? Elégszer mondunk
köszönetet azért, amink van? Lehet elégszer? Eleget szeretünk?

A Drámatáborban biztosan.
Az élet titkának megfejtése számomra abban nyilvánult meg,

hogy egy hétig nem voltak kérdéseim. Fantasztikus emberek
vettek körül általános iskolásoktól a felnőtt korosztályig. Nem
egyszer lefagyva álltam, mekkora mélységekig képesek feltárni
magukat a táborozók, mit tesz velünk a hely atmoszférája, mi-
lyen hatással van egymásra több tucat ember, aki nagyon szeret
szeretni.

Valószínűleg ez a tábor egyik titka! Hiszen látjuk, a gyerekek
hogyan cseperednek, érnek évről évre, és jönnek vissza minden
évben, teli értékes gondolatokkal.

A csapatok mentoraiként lassan, de biztosan mi is felnövünk a
feladathoz, hogy megválaszoljuk azokat a kérdéseket, átadjuk
azokat az anya helyett anyai vagy apai öleléseket, amivel minket
egyengettek annak idején. Hogy ott legyünk, ha a sport iránti el-
szántságuk miatt megsérülnek, ha elmegy a hangjuk, ha túl sokat

ettek az isteni túrógombócból és fáj a hasuk. Ott
legyünk. Közösen, együtt, családként.

Minden évben egy hétig biztosak vagyunk
benne, hogy mik a feladataink, mire kell kon-
centrálnunk, ahol nincs rossz döntés, nincs
hálátlanság, és soha nem múlik a szeretet.

Ahol minden évben kicsit még jobb emberek leszünk.
Annyit mondhatok csak: mindenkinek boldog új évet! „Idén”

is azon leszünk, hogy olyan tábort szervezzünk, ahonnan annyi
emlékkel tértek majd haza, amennyi el sem fér a tarisznyában!

Találkozunk jövőre!                           VÖRÖS EMESE TÁBORI MENTOR

Veresi Ifjúsági Színház • XII. MÓ-KA DRÁMA- ÉS SPORTTÁBOR

Városünnep előestéje a fiatalok szervezésében • FIATALOKNAK

Fiataloknak, fiatalokról

Az élet titka

„Akarsz-é játszani?”

Fotó: Huszai Csilla

MÓ-KA drámatábor 2017

Fotók: Lethnyei László
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Fiataloknak, fiatalokról

Mikor és hogyan indult a pályafutásod?
Harmadikos voltam, amikor Szigethalmon az
iskolában elindították a judót, így jött a le -
hetőség, hogy én is kipróbálhattam ezt a
spor tot. Nagyon megtetszett. Amikor elkezd -
tem versenyekre járni, akkor mondták, hogy
érdemes lenne több edzésen is részt vennem,
mert tehetséges vagyok. Ekkor kezdtem el
Pestre is bejárni az edzések miatt, majd kö -
rülbelül két év múlva Veresegyházra költöz -
tünk. Közben azt ajánlották, hogy folytassam
az UTE-ban a judózást, mert az edzők és a
part nerállomány is magas színvonalú és azt
kell mondanom, bevált, hiszen még most is
ott készülök a versenyeimre.
Volt olyan, hogy más sportot is kipróbáltál? 
Igen, amikor még csak heti három edzésem
volt hétfőn, szerdán és pénteken, akkor a ma -
radék két napban, kedden és csütörtökön ki -
egészítésként kick-boxra jártam. Azután
ké sőbb, ahogy egyre több judóra jár-
tam, ezt hanyagolni kellett. 
Hogyan néz ki most egy na -
pod? 
Két évvel ezelőtt érett -
sé giztem, és utána
meg  csináltam egy ed -
zői OKJ-s kép zést,
most pe dig tartok egy
pi  he nőévet, és re mé -
lem, hogy jövőre már
egye tem re is járhatok, de
szük ségem is volt erre az egy
évre, amikor nincs suli, mert hétfő -
től péntekig napi két ed zésem van. Hét vé -
gén pedig pihenőnap lenne hi vatalosan, de
vagy versenyek, vagy ed ző táborok voltak, így
mondhatni, hogy egybefolytak a hetek és
megállás nélkül csak a judóról szólt és még
szól most is az életem. 
Ezt a sok edzést az iskola mellett hogyan
tudtad összeegyeztetni? Magántanuló vol tál? 

Igen, máshogy nem is nagyon lehetett volna
időben összeegyeztetni. Az az igazság, hogy
az iskola mindig is kevésbé volt fontos, a
sportra sokkal nagyobb hangsúlyt és több
energiát fektettem, de ugyanakkor jelent -
keztem egyetemre és szeretnék még tovább
tanulni, bár csak levelező képzésen tudom
majd meg csinálni. 
Melyik díj számodra a legkedvesebb?
Nemrég sikerült elérnem ezt a célom. Április
elején volt egy Európa Kupa verseny Olasz -
országban, amely az Európa- és világbajnok-
ság válogatója volt. Ezek az olasz versenyek
mindig közel álltak a szívemhez, mert az el -
sőn bronzérmet, tavaly ezüstérmet sikerült
elhoznom, most pedig megnyertem. 
Ezzel automatikusan kvalifikáltad magad
az Európa-bajnokságra? 

A h h o z ,
hogy ott lehessünk

az Eb-n há rom na gyobb ver se nyen kell jól tel-
je sí teni, eb ből ez az Olasz országban ren  de-
zett volt az e gyik. Ausztriában volt a másik,
ott bronz érmes lettem, ezzel így sikerült kva-
 li fikálnom magam. Lesz még idén másik há -
rom nagyobb megmérettetés, de ott már új
súlycsoportban fogok indulni. 

Mi az oka a váltásnak? 
Egyre nehezebben
megy a fogyasztás,
mert a normál sú-
lyom 61-62 kiló, vi-
szont a ver seny sú-
lyom csak 55 kg, ami
azt jelenti, hogy min-

den verseny előtt 5-6
kilótól kell megsza ba -

dulnom. Ilyenkor nem fo-
gyó kúráznom kell, ha nem

fogyasztanom, ami között az a
kü lönbség, hogy ne kem azt a pár

kilót pár nap alatt kell leadnom, ami ver seny
után gyorsan vissza is jön. 
Van erre valami „recept”?  Hogyan kell
elképzelni? 
Nagyon egyszerű. Napi két edzés mellett a
verseny előtti héten már csak maximum napi
egy tábla csokit eszem, és a fo lya dékból is visz-
sza kell venni.  Az első két nap után már az
éhséget nem is nagyon érzem, olyan gyorsan
összeszűkül a gyomrom, a folyadékhiányt
nehezebb elviselni, főleg nyá ron. Pénteken,
a verseny előtti este a bírók lemérlegelnek
bennünket, szombaton ver seny zem és utána
már újra ehetek és ihatok rendesen. Ezért
próbálkozom a nagyobb súlycsoportban,
könnyebb lenne a fogyasztás, viszont elég
nagy lehet a különbség két súlycsoport kö -
zött, így biztosan meg fogom érezni, de ér de -
mes megpróbálni, hátha a jövőben ennyi  vel
könnyebb lesz. Az edzés szempont jából is jó
lesz, mert erősödöm is és tech ni kai lag is

fejlődhetek. Az Eb-re és a vb-re is még az
55 kilós súlycsoportba kvalifikáltam

magam, de jövőre már mindenképpen
a 60 kg-os kategóriában fogok in-
dulni. 
Mi a cél?
Mivel olimpiai sportág, mindenképpen

szeretnék egy aranyérmet szerezni.
Ennek a súlycsoportnak még úgyis csak

egy olimpiai győzelme volt, szóval jó lenne
növelni ezt szá mot, de korai még erről be -
szél ni, mert még Junior kategóriában ver -
seny zem, a fel nőttben már minden más lesz.
Más a kvalifikációs rendszer és a sportolók is
sokkal tapasztaltabbak. Persze, ettől függet -
lenül min dent megteszek, hogy a későbbi ek -
ben is sikeres maradjak, hogy megvalósítsam
az álmaim és a céljaim, ami az, hogy kijut -
hassak már a következő olimpiára.

FÁRI FANNI

FIATAL TEHETSÉGEINK

Közhelynek hangzik, hogy a sport áldozatokkal jár, mint az
is, hogy egy sportoló életét nem hasonlíthatjuk azokéhoz,
akiknek a hétköznapjait az iskola vagy a munka tölti ki, pedig
így van. Azt gondolom, lehet bármilyen nehéz napunk, a
munkát és az iskolát egy időre el tudjuk felejteni, például ebéd
közben. De mi történik akkor, amikor egy komoly verseny előtt
már enni sem szabad? Mennyire kell ehhez elszántnak lenni? Nos,
erről mesélt nekem Monori Dániel, judózó. Fotó: Fári Fanni

Fotó: Fári Fanni

MONORI DÁNIEL JUNIOR VÁLOGATOTT JUDOS

HA ELÉG ELSZÁNT VAGY,
NEM GON DOLKODSZ AZON,
MEGÉRI-E!
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Életmód

A kialvatlanság rontja az ember tel je sí tő -
képességét, növeli a balesetek kockázatát
és csökkenti az immunrendszer védekező
képességét. Az alvás segíti a sportot, a
sport pedig segíti az alvást!

Néhány megfontolandó tény:
• A hosszabb ideig folytatott váltott mű -

sza kos munka egészségügyi kockázatot
jelent. 

• A koffein csökkenti ugyan az álmosság -
érzetet, azonban a napi alvásigény mér -
tékét nem befolyásolja. 

• Az alkohol segíti az elalvást, azonban
lég zéskimaradást (apnoe) és felületes al -
vást idéz elő. 

• A stressz, az aggódás, az esti aktív tevé -
kenység olyan anyagokat szabadít fel az
agyban (például kortizol), amik az ébren
maradást segítik elő. 

• Az alvás nem tévesztendő össze az esz -
méletlen állapottal. 

• A délutáni szunyókálás javítja az agy ta -
nu lási képességét, serkenti a memóriát. 

• Az alvás segíti a fogyást.
A pihenés kategóriájába sorolhatunk

min den olyan passzív és aktív tevé keny sé -
get, ami a mindennapi feszültségektől
men tesít minket, számunkra örömet és
kikapcsolódást nyújt. A megfelelő mennyi -

ségű pihenés alapvető feltétele az egész ség -
nek, mert a szervezetnek regenerációra
van szüksége a problémamentes működés -
hez. A pihenés számunkra jelenthet testi
és szellemi, illetve aktívan és passzívan
eltöltött pihenést is. A passzív pihenés nem
más, mint az alvás és a relaxáció. Ezek
közül az emberi élet létfeltétele az alvás,
ami valójában egy olyan tudattalan állapot,
ami alatt a szervezetünk felfrissül. 

Egyénileg különböző, kinek mennyi
alvásra van szüksége. 

Figyeljük meg magunkat, hogyan mű kö -
dünk a leghatékonyabban, mennyi alvásra
van szükségünk ahhoz, hogy frissek és ak-
tívak legyünk a mindennapokban.

Táplálkozz tudatosan, légy mér ték  tartó
min denben és eddz velünk az egészségedért!

GYŐRI RITA ÉS VIGH MERCÉDESZ ROVATA

info@fittenveresen.hu
30 509 5084

Facebook/Fitten Veresen

A SPORT ÉS

AZ ALVÁS

KAPCSOLATA
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Sport

SZABADIDŐSPORT

Városunk felnőtt korba lépett! A 18. születésnapjához kötődően -
a nagyszerűen előkészített és kiváló feltételeket biztosító VVSK
műfüves kispályáin – megrendezett tornára 11 csapat nevezett.
Az előző évek tapasztalata alapján már csak férfi csapatok szá -
mára hirdettük a tornát, a női csapatok sajnos elmaradtak az évek
során. 
Pásztor Béla polgármester úr megnyitó szavai után következett a
sorsolás. A csapatok saját maguk által kihúzott sorsolási szám
alapján két négycsapatos és egy háromcsapatos csoportba kerül-
tek. Csoportokon belül körmérkőzésekre került sor, vagyis min-
denki játszott mindenkivel és az elért eredmények alapján alakult
ki a csoportokon belüli sorrend. Igen látványos és küzdelmes
mérkőzéseket játszottak egymással a csapatok. Sajnálatos, hogy
néhol a normál „versenydrukk” indulatokká alakult, ami nem tett
jót a kupa békés légkörének. A magukat sportembernek tartó
játékosok, ki tudnak kelni magukból, viselkedésük esetenként nem
illett a torna szellemiségéhez. Ezt a tornát, mint megannyi városi
rendezvényt azért szervezzük, hogy azok a résztvevők, akik eljön-
nek, jól érezzék magukat, egy jót mozogjanak, és kellemes élmény-
nyel távozzanak. Ezen a téren most lehet egy kis hiányérzetünk.
A csoportokból a három csoportgyőztes, a Veresi Öregfiúk, az
LK Bulls, és a KRÁBIKÁ Iklad csapatai, valamint a négyes cso-
portokból a legjobb második helyezett csapat, az Aczél Focisuli
jutottak tovább az egyenes kiesési szakaszba a legjobb négy közé. 
A helyenként látványos játékot néha a túlfűtöttség fűszerezte. A
döntőbe a Veresi Öregfiúk és a szintén veresegyházi összetételű
Aczél Focisuli csapatai jutottak. A végső győzelmet a tapasztalt
játékerőt felvonultató Veresi Öregfiúk csapata szerezte meg, má-
sodik az Aczél Focisuli, harmadik helyezett a KRÁBIKÁK Iklad,
míg negyedik az LK BULLS csapata lett.
A torna legjobb góllövője különdíjat Kolozsi Dániel vihette haza
az LK BULLS csapatából. A díjakat Ella Ferenc úr a VVSK elnöke
adta át. Gratulálunk a győzteseknek és a díjazottaknak.           B.CS.

Aczél Focisuli – Veresegyház

KRÁBIKÁ – Iklad

Kovács Enikő és Réka a történelmi pillanat után

Veresi Öregfiúk – Veresegyház

NAGY MELEG ÉS FORRÓ HANGULAT,
11 CSAPAT

A IV. VÁROSAVATÓ KUPÁN

Veresegyház Városi Sportkör: ÖTTUSA SZAKOSZTÁLY

ÚJABB SPORTTÖRTÉNETI ESEMÉNY VERESEGYHÁZ ÉLETÉBEN!

MEGSZÜLETETT ÖTTUSA SZAK OSZ TÁ-
 LYUNK ELSŐ ÉRME A DECATHLON KÉT-
TUSA MK FORDULÓ HÓD MEZŐ VÁ SÁR -
HELYI  FORDULÓJÁN!
Alig néhány éve kezdték városunkban a Vá -
rosi Sportkör berkein belül az öttusa sportág
gyakorlását a gyerekek, első gyümölcse mos -
 tanra beérett. A lelkes csapat lány váltó ja 3.
helyezést ért el a 2017. június 30-án és jú lius
1-jén, Hódmezővásárhelyen lebonyo lított
MK negyedik fordulóján. A gyerekek forduló -
ról-fordulóra értek el egyre jobb eredménye -
ket, most pedig megszerezték városunk első
érmét az öttusa sportágban.
Gratulálunk!

Részletes eredmények:
EGYÉNI:
U10 korosztály, leány: 6. Kovács Réka (41
induló)
fiú: 8. Hargitai Csanád (60 induló)
U11 korosztály, leány: 4. Kovács Enikő (60
induló)
U12 korosztály, leány: 40. Baranyai Zsófi
(59 induló), fiú: 22. Cser Dominik (47 in-
duló), 23. Hargitai Bánk
VÁLTÓ: U11 korosztály, leány: 3. Kovács
Réka, Kovács Enikő (11 csapat)
U12 korosztály, fiú: 8. Hargitai Csanád,
Hargitai Bánk (10 csapat)

EDZŐ: HICSÁK ZSOLT
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Sport

ÚSZÁS

Hogy is volt eddig Dávid, ho -
gyan alakult sportolói pályafu -
tásod?
Veresegyházon kezdtem spor -
tol ni. A triatlon már akkor is
na  gyon népszerű volt a város-
ban, ezért én is azzal kezdtem.
Aztán Csom bor Zoli bácsi szü -
le imnek javasolta, hogy talán
érdemes len ne komolyabban
foglalkozni az úszással. Így ke -
rültem gye rekként a BVSC úszó -
csapatához. Néhány év után a
Jövő SC VEO LIA következett,
aztán az FTC-nél egy év és most
januártól pedig Eger. 
Miért pont Eger?
Kovács Ottó jelenlegi edzőm keresett meg, hogy mit szólnék, ha
Egerbe jönnék, itt jó csapat épül, lenne korosztályos edzőtársam
Holló Balázs személyében, akivel biztosan jól „húznánk” egy -
mást. Hát valahogy így. Nem bántam meg, nagyon jól érzem ma -
gam, itt minden rendben van, nincs konfliktus edző-edző,
tanít vány-edző és tanítvány-tanítvány között. Családtagként fo-
gad tak és kezelnek azóta is.
Most töltötted a 18. életévedet. Nem gond az önálló élet?
Nem gond. El tudom magam látni, de természetesen az egye sü -
let is sokat segít, meg anya is elég sűrűn látogat. 
Hogyan zajlanak napjaid az edzések között? Tanulás, magán-
élet? Szórakozás?
Életem az úszásról szól. Naponta két edzés, két edzés között pi-
henés. Magántanuló vagyok, Budapestre járok gimnáziumba,
jövőre érettségizem. Hétvégén és pihenőnapokon jut idő egy kis
társasági életre is, de amikor tehetem, utazom Veresegyházra a
családomhoz.
Céljaid a sportban és a magánéletben?
Az érettségi után az USA-ba szeretném folytatni ösztöndíjasként.
Ehhez jó eredmények kellenek. A következő nagy versenyünk
augusztusban, az ifjúsági világbajnokság, éppen az USA-ban,
Indianapolisban lesz. Most arra készülünk. Remélem itt a fő szá-
momban, a 800 méteres gyorsúszásban jobban kijön a lépés,
mint az Eb-n, ott sajnos gyomorproblémáim voltak, ezért nem
igazán sikerült ez a versenyszámom. A civil életemmel később
szeretnék foglalkozni, most csak az úszásra összpontosítok. 
KOVÁCS OTTÓT, DÁVID EDZŐJÉT KÉRDEZEM:
Milyen embernek ismerte meg Dávidot?
Dávid egy nagyon pozitív, szorgalmas és céltudatos ember, aki
cél jai megvalósításáért mindent meg is tesz. A fél év közösen
eltöl tött idő is bizonyítja, hogy jó döntés volt Dávidot Egerbe iga-
zol ni.  Az úszósport (de talán minden sportág) nagy problémája,

hogy sokan elkallódnak 18. é -
let évük betöltése után, meg sza -
kad a folyamat, nincs lehető -
ség, nincs megfelelő minőségű
edzőtárs. Holló Balázs és Dávid
sem tartana ott, ahol most tart,
ha nem egymással edzettek
vol na.
Hogyan értékeli Dávid ered-
ményeit a jövőt illetően? 
A következő évtől a felnőttek
között kell teljesítenie. Ha nincs
kellően felépítve egy spor toló a
felnőttek közötti versenyzésre,
akkor elég nagyot kell lépni a
váltásnál. A célunk az, hogy ez

a lépés ne legyen olyan nagy. Ezért dolgozunk nap, mint nap.
Ahhoz, hogy a felnőttek között is a világ élvonalába tartozzon
1500 méteren 14-15 másodpercet, 800 méteren 5-6 másodpercet
kell javulnia a következő években. Száz méterekre lebontva ez
egy, illetve fél másodpercet jelent, ami persze leírva nem tűnik
olyan soknak! De ezért nagyon keményen kell még dolgozni. Az
if júsági Eb-én 800 méteren elért eredménye mindkettőnkben egy
kis hiányérzetet keltett. Dávidnak szerencsésebb, ha először van
a 800 méter és utána az 1500 méter a versenyprogramban. A vb-n
úgy lesz, és nagyon reméljük, hogy egészségi problémái sem adó d -
nak. Én nagyon bízom abban, hogy szép eredményeket ér el.
Eger a vízi sportok városa. Mit jelent ez az úszás szempontjából?
A vízilabdának nagy az elszívó hatása, meg a TAO-s források
miatt jobbak a lehetőségeik is. De ez nem okoz problémát közöt-
tünk. Védjük a bástyáinkat, mint ahogy tették ezt Dobóék is an -
nak idején. Mivel kevés a vízfelület a városban, és annak el  -
osz  tása a sok korosztályos férfi és női vízilabda csapat miatt
inkább a vízilabdázóknak kedvez, ez okoz néha kisebb vitákat.
Reméljük, hogy az épülő új uszoda megoldja ezeket a problé -
mákat.

Kovács Ottó Szécsi Tamás tanítványa volt. Edzői pályafutását fia -
talon, Békéscsabán kezdte. Vezető edzői munkájának köszön he -
tően egy jól felépített rendszert valósított meg. Ennek egyik gyü -
möl cse Szabados Béla, aki 200 méteres gyorsúszásban az ország
első rövid pályás világbajnoka volt. Az akkori hazai szűk lehető -
ségek miatt külföldön vállalt munkát. Dolgozott Egyiptomban,
Törökországban és Indiában is. Hat éve került az Egri Úszó Klub-
hoz. Eredményei, szakmai múltja és tudása kellő biztosíték arra,
hogy Lakatos Dávid városunk büszkesége, szépen csillogó érme -
ket gyűjtsön az együtt töltött éveik alatt. Ehhez kívánunk sok ki-
tartást és jó egészséget.

BARANYÓ CSABA

LAKATOS DÁVID ÚTON A VILÁGELITBE
A Budapesten zajló úszó világbajnokság fényében talán kevesen figyeltek fel arra, hogy az izraeli Netánjában rendezett
ifjúsági Európa-bajnokság minden idők legsikeresebb bajnoksága volt fiatal úszóink számára! És ennek a csapatnak tagja
volt Lakatos Dávid is, aki Veresegyházon kezdte pályafutását. A tehetsége úszásban hamar megmutatkozott, jelenleg az Egri
Úszó Klub versenyzője. Az ifjúsági Eb-n egyéniben 1500 méteres gyorsúszásban a dobogó harmadik fokára állhatott, 800
mé teren pedig negyedik helyen végzett. Aranyérmet kapott a fiú 4×200 méteres gyorsúszó és a 4×100 méteres mix-váltó
(két fiú, két lány alkotja a csapatot), valamint ezüstérmet a 4×100 méteres fiú gyorsváltóban nyújtott sikeres közre -
működéséért. Két edzés között Egerben beszélgettem Dáviddal és edzőjével, Kovács Ottóval.

Kovács Ottó edző és Lakatos Dávid
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A Kubik-Wekerle O-Team a tájfutást két
év vel ezelőtt úgy indította be Veresegyhá-
zon, hogy egyelőre hobbisportként, a csa-
ládokat élsporttal nem terhelve mű kö dik.
Ennek megfelelően nyáron a víz közelébe
szervezzük edzéseinket, melyeken ilyen -
kor a csapattagokon túl gyermekeink
barátai is részt vesznek. A Tájfutó pont
biztosítja az öltözőt és a frissítő pontot,
mindig más meglepetés nasival (lángos,
pizza). Mint ahogy korábban meghirdet-

tük, vártuk a jelentkezést azon családok
gyermekeitől, akik szívesen csatlakoznak
egy ilyen kétéltű, szárazföldi-vízi prog -
ramhoz. Csapatunkhoz bármikor lehet
csatlakozni, ha helyben, minimális költ-
séggel űzhető sportot szeretnél. A leg töb -
ben az új tanév kezdetekor szeretnek
sportágat választani, így találkozzunk a
Sportnapon, szeptember elején. 

DR. WEKERLE BALÁZS

VVSK – TRIATLON SZAKOSZTÁLY (MANTA SWIM)

TÁJÉKOZÓDÁSI FUTÁS

RANGLISTA VERSENY, IFJÚSÁGI- ÉS JUNIOR ORSZÁGOS
BAJNOKSÁG • BAJA • JÚNIUS 25.

Az időjárás nem volt kegyes, több futamot is rövidített távon ren-
deztek meg a viharok miatt, ez az ifik- és juniorok esetében azért
volt érdekes, mert számukra Triatlon Országos Bajnokságként volt
meghirdetve a verseny.  
Újonc 1-2: Kárpáti Máté 10. hely 
Gyermek: Kárpáti Ákos 5. hely
Serdülő: Portik Botond 10. hely
Felnőtt4: Zsemle Viktor 18. hely
Ifi: OB.: Jankov Máté 6. hely, Ferencz Domonkos 13. hely
Junior: OB.: Ferencz Ábel 4. hely, Vajkovics Viktória 7. hely

•
BALASSAGYARMAT, RANGLISTA VERSENY

Július első hétvégéjén versenyzőink igen szép eredményeket értek
el. Jankov Máté (ifi) és Ferencz Ábel (junior) ezüstérmes, míg
Vaj  kovics Viktória (junior) bronzérmes lett! 
Részletes eredmények:
Újonc1: Sum Nikolett 4. hely
Gyermek: Kárpáti Ákos 5. hely
Serdülő: Portik Botond 10. hely
Ifi: Jankov Máté 2. hely, Ferencz Domonkos 8. hely
Junior: Ferencz Ábel 2. hely, Vajkovics Viktória 3. hely
Senior2: Nagy Tamás 4. hely

•
BALASSAGYARMAT, AQUATLON

Gyermek csapatunk holtversenyben ezüstérmes lett! 
Újonc abszolút:Kárpáti Máté 4. hely, Sum Nikolett 2. hely, 

Zsemle Hanna 6. hely 
Gyermek FIÚ: Kárpáti Ákos 7. hely, Jankov Milán 11. hely 
LEÁNY: Ferencz Janka 9. hely 
Serdülő: Portik Botond 7. hely
Ifi: Jankov Máté 8. hely, Ferencz Domonkos 13. hely
Junior: Ferencz Ábel 4. hely, Vajkovics Viktória 6. hely
Felnőtt4: Zsemle Viktor 5. hely
Senior1: Soós András 8. hely

•
DUNAÚJVÁROS:

Férfi 18–40, fél táv: Morvai Zoltán 11. hely
Férfi 40+, fél táv: Ondi Levente 2. hely, Kárpáti Attila 5. hely,
Jankov István 6. hely, Fritz Balázs 10. hely, Sajó Péter 14. hely,
Sessler László 26. hely

KAPOSVÁR
Kerekes Ferenc 3. hely

•
FADD-DOMBORI

Csapatunk utánpótlás versenyzői július 9-én megkezdték Faddon
szokásos edzőtáborozásukat, melyet a hétvégén Fadd-Domborin
kétnapos versenyzés zárt. A szombati egyéni ranglista versenyen
Ferencz Janka a második helyet foglalta el a dobogón, míg Jan -
kov Máté korcsoportjában a harmadik, ORV (Olimpiai Re mény -
ségek Versenye csapat tagjaként az első helyet szerezte meg!
Váltócsapat Országos Bajnokság Jankov Milán, Nagy Richárd,
Kárpáti Ákos alkotta trió a második helyre állhatott fel a dobogón!  
Újonc1: Kárpáti Máté 4. hely
Újonc2: Zsemle Hanna 4. hely 
Gyermek FIÚ: Kárpáti Ákos 6. hely, Jankov Milán 10. hely, 

Nagy Richárd 11. hely 
LEÁNY: Ferencz Janka 2. hely, Soós Lívia 25. hely
Serdülő: Portik Botond 11. hely, Tórh Márton 24. hely
Ifi: Jankov Máté 3. hely, Ferencz Domonkos 18. hely
Junior: Ferencz Ábel 5. hely, Vajkovics Viktória 7. hely
A35–39: Zsemle Viktor 13. hely
A40–44: Venosta Simona 13. hely, Soós András 26. hely
A45–49: Nagy Tamás 11. hely, Tóth Zoltán 27. hely, 

Kerekes György 33. hely
•

TISZAÚJVÁROS
JÚLIUS 23.

6 gyermek és serdülőkorú versenyzőnk képviselhette csapatunkat
az év egyik legjobban várt magyar versenyén, Tiszaújvárosban.
Az összesített ranglista eredmények alapján a korosztályok legjobb -
jai kaphattak meghívást, hogy a Junior Európa Kupa és a Világ
Kupa döntő futamok előtt küzdhessenek egymással. Óriási öröm,
hogy Ferencz Janka magabiztos versenyzéssel aranyérmet szer -
zett! 
Részletes eredmények:
Gyermek: Ferencz Janka 1. hely, Jankov Milán 6. hely, 

Nagy Richárd 8. hely, Lesták Ármin 10. hely, 
Kárpáti Ákos 20. hely

Serdülő: Portik Botond 8. hely

SZEGEDI ATTILA

TÁJVÍZ 2017
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... és civilben

A tábor résztvevői

ÉVÖGY KARATE TÁBOR

Nagy sikerű ÉVÖGY Karate Tábor
Már hagyománynak számít, hogy Veres-
egyházon az ÉVÖGY és a BVSC szer vezés-
ben a sport, a karate iránt érdeklődő
gyer mekek számára tábort szerveznek. A
tá bor családias hangulat mellett nagy
hang súlyt helyez a gyerekek oktatására.
Az intenzív edzéseknek köszönhetően a
gyermekek sok új tapasztalattal bővítik is-
mereteiket. 
A tábor vezetője Burján János Tibor 5.da -
nos karate mester volt, akinek munkáját
nagyban segítette Leviczki Tamás 1.danos
mester és az ÉVÖGY lelkes csapata. A
tábor ideje alatt minden nap vendégek
érkeztek, akik edzéseket tartottak vagy
együtt edzettek az ifjú karatékákkal. A
mesterek közül kiemelném Börzsei Ká -
rolyt a Magyar Karate Szövetség elnökségi
tagját.
A táborban edző 35 gyermek az edzések
mellett számos módon szórakozhatott.
Így nyílt lehetőség arra, hogy baráti kap -
csolatok is szülessenek, ami fokozottan
fontos a sport világában. 
Reményeink szerint jövőre is megren-
dezésre kerül a karate tábor, lehetőséget
adva a gyermekeknek a karate megis-
merésére vagy annak gyakorlására.

GAZSÓ JÁNOS

A Veresi Karate SE. tanítványai táborozni
voltak a Balatonon. A fiatalabb korosztály -
nak június 23-27-ig, míg a magasabb fo -
kozatúak június 27-től július 2-ig tá bo  roz -
tak. Minden nap szabadtéri edzések illet -
ve kötött programok voltak. A napi két
edzés következtében a tábor végére a ma-
ga sabb övfokozatú tanít ványok egy újabb
formagyakorlatot és annak értelmezését
sajátították el.
A tábor övvizsgával zárult, melyen min-
denki sikeresen egy következő övfokozati
szintre léphetett.

SZALAY ZSOLT

KARATE

Nyári KARATE TÁBOR Szántódon

A tábor lakói munkaruhában ...

Sport
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HIRDESSEN
A VERESI KRÓNIKÁBAN!

6000 PÉLDÁNY, KEDVEZŐ ÁR

*
SZÁMLAKÉPES HIRDETÉSSZERVEZŐKET
KERESÜNK JUTALÉKOS RENDSZERBEN!

Bővebb információ:
veresikronika@veresegyhaz.hu

30 9304 831

C S A L Á D I  S P O R T N A P
-OT SZERVEZ.

MÁR MOST ÍRJÁK BE A NAPTÁRUKBA!
Helyszíne: A MÉZESVÖLGYI ISKOLA LÉTESÍTMÉNYEI (Veresegyház, Mogyoródi út 5-7.)

Időpontja: 10.00–16.00 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.
BŐVEBB INFORMÁCIÓ, JELENTKEZÉS:

BARANYÓ CSABA • 20 9749 686 • sportreferens@veresegyhaz.hu

Veresegyház Város Önkormányzata, a Fabriczius József Általános Iskola
Alapítványával és az Iskolaszékkel közösen

2017. SZEPTEMBER 9-ÉN (szombaton)
Ú J R A

Fitt lesz!
Főtér Fitnesz

Fallabda
SZABADIDŐS ÉS GAZDASÁGI

INNOVÁCIÓS CENTRUM
VERESEGYHÁZ, Fő út 35. 

FALLABDAPÁLYA NYITVA TARTÁS:
hétfő–péntek: 7.00–21.00

szombat–vasárnap: 8.00–18.00
ÁRAINK HÉTKÖZNAP:

7.00–16.00 óráig: 2000 Ft/óra
16.00–21.00 óráig: 2200 Ft/óra

ÁRAINK HÉTVÉGÉN:
8.00–18.00 óráig: 2000 Ft/óra

BÉRLET:
10 alkalom: 18 000 Ft (érvényes 3 hónapig)
Ütő bérleti díj: 350 Ft/óra/db
Labda bérleti díj: 100 Ft/óra/db

Boldog születésnapot Veresegyház!

A 18 éve városi rangot kapott Veresegyház a Városünnepen köszöntötte 18 éves lakóit.

(Beszámolóink a Városünnep programjairól a 3-6. és a 16., 19., 22. oldalakon. Fotó: Veréb József)

Sport
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KOBALT INGATLAN
2112 Versegyház, Fő út 39/A 1. emelet • Telefon: +36 70 631 2368

e-mail: terebesi.andrea@kobalt.hu
www.kobalt.hu

Terebesi Andrea
+36 70 631 2368

KEDVES INGATLAN
TULAJDONOSOK!

Új helyünkön (a Fő út 30. szám alatt)
légkondicionált irodánkban

továbbra is várjuk megkereséseiket,
AKÁR ELADNI,

AKÁR VENNI SZERETNÉNEK.

Szakképzett, felkészült kollégáink
hétközben 9 és 17 óra között, szombaton 8 és 13 óra

között várják Önöket. Ettől eltérő időpontban,
telefonos egyeztetés után is állunk rendelkezésükre.

ETKA ERŐGYŰJTŐ
FOGLALKOZÁS VERESEN
Ismerd meg a saját képességeidet,

lehetőségeidet, tested minden
életműködését a velünk született állandó

tovább fejlődés bölcsességét az

ETKA ERŐGYŰJTŐ MÓDSZERREL
állva, ülve, járva, a mindennapi életben.

Minden kedden 17.30–19.00 • Széchenyi óvoda (Széchenyi tér 2.)
Minden kedden 19.30– 21.00 és csütörtökönként 18.30–19.30

Ezerkincs Centrum (Fő út 59. I. emelet)
Foglalkozásokat vezeti:

dr. PALOTAI TAMÁS • TELEFON: 70 622 7668
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Hívja szakszervizünket!
06 30 522 1258 

Mosógépek, mosogatógépek,
mikrók, elektromos tűzhelyek,

hűtőszekrények, fagyasztóládák
javításával foglalkozunk!                   

A meghibásodás jellegétől függően
helyszínen,

vagy szakműhelyünkben
végezzük el a javításokat.

Teljes megoldást biztosítunk,
a gépek szállítását

is megoldjuk.
Kedvező árakkal,

kiszállási díj nélkül dolgozunk
az elvégzett munkára

garanciát adunk!

Hibafelvétel: 06 30 522 1258

KÉRI ÜGYVÉDI ÉS

INGATLAN IRODA 

Iroda: 2112 Veresegyház, Páskom utca 8-10. 2. épület
E-mail: keriz@t-online.hu • Honlap: keriingatlan.hu
Fax/Tel.: 06 28 349 460         Mobil: 06 30 627 8915
Ügyfélfogadási idő: hétfő–péntek 8–16 óra között

ÜGYVÉDI SZAKTERÜLET:

•cégjog, alapítványok, egyesületek jogi támogatása
•eljárásjogi (büntető és polgári peres) gyakorlat
•innovációs fejlesztés
•családjog, válóper, gyermekelhelyezés
•követeléskezelés, kártérítési ügyek
•munkajog
•szellemi alkotások joga

INGATLANKÖZVETÍTÉS:
•ingatlanok értékesítési/csere közvetítése
•ingatlanjog, ingatlan-beruházás
•ingatlanok bérleti közvetítése
•adásvételi/csere szerződések elkészítése
•földhivatali ügyintézés
•hitellel terhelt ingatlanok tehermentesítése 
•hitelkiváltás, adósságrendezés,

hitelügyintézés

§
DR. KÉRI ZOLTÁN ügyvéd

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

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

Boneker MBNK Kft.

KERÍTÉS–FESTÉK
CENTRUM

Lamella kerítés 1,8 × 1,8 4490 Ft
Gipszkarton 1195 Ft/db
UD (3 méter) 530 Ft/db

BELTÉRI FALFESTÉK AKCIÓ! 
FA-, FÉM TÁBLÁS KERÍTÉSELEMEK, MŰNÁD, CSIRKEHÁLÓ,
HEGESZTETT MADÁRHÁLÓK, DÍSZKERÍTÉSEK, VADHÁLÓK,
ÁGYÁSSZEGLY, VADÁSZKERÍTÉS, APÁCARÁCS, PERGOLA,
ÁTLÁTÁSGÁTLÓ, GEOTEXTÍLIA, VAKONDHÁLÓ, NÁDSZÖVET
GIPSZKARTON, PROFIL, RIGIPS, SZÉRIA, STYROBOND SW, 

PURHAB, SZILOPLAST, AKRIL, GV3 – GV4 NEHÉZLEMEZ
ÜVEG-, KŐZET-, ÁSVÁNYGYAPOT, DRÉNCSŐ, DRÉNLEMEZ,

ESZTRICHBETON, FALAZÓ-VAKOLÓHABARCS, CSEMPERAGASZTÓ,
HOMLOKZATI HŐSZIGETELŐ RENDSZER, KIEGÉSZÍTŐK

SZÍNKEVERÉS: vakolat, festék, lábazati anyag

RENDELHETŐ:
TÉGLA, CSERÉP, GERENDA, KÉMÉNY
Fa kerítés panelek és lécek (festve is kérhetők!)

RUGALMAS, OLCSÓ és GYORS KISZÁLLÍTÁS!





Júliusban történt

Fotó: Lethenyei László

Fotó: Veréb József

Fotó: Veres 1 Színház/Facebook

Gospel koncert a Szentlélek-templomban

„Szép nyári nap” 

Hőlégballonok városunk felettVirágos Veresegyház. Élmény sétálni virágerdőbe
öltöztetett köztereinken. 

Óriási közönségsiker a Mézesvölgyi Nyáresték szabadtéri színházi évad.
Képünk az első előadás ovációját mutatja.

Fotó: Ruzsovics Dorina

Fotó: Csombor Barnabás

Fotó: Nagy György

Kánikula és viharok: ilyen volt a július 


