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Az alapításának 45. évfordulóját ünneplő Veresegyházi Népdalkör vezetője,
Kovács László és az egyetlen olyan alapító, aki a mai napig aktív tagja
a Népdalkörnek, Czene Istvánné vette át az önkormányzat
Elismerő Oklevelét a magyar kultúra napjára rendezett ünnepségen.
(Fotó: Lethenyei László)

Ajánló
Eseménynaptár
2018. február 16. 18.00 óra
Művészeti kiállítás a szeretet jegyében
DD55 Gallery, Levendula Galéria, Központi
Ifjúsági Ház, Udvarház Galéria közös kiállítása
Udvarház Galéria – Innovációs Centrum
•
február 17. 17.00 óra
ATLANTISZ az eltűnt kincs nyomában
a Veresi Balett Tánccsoport előadása
Váci Mihály Művelődési Ház
•
február 23. 19.00 óra
Casanova és Velence
Antalffy Péter történész előadása
Kölcsey Ferenc Városi Könyvtár
•
március 2. 16.00 óra
Veresi gyerekek – kiállítás megnyitója
Városi Múzeum, Szentlélek tér 5.
•
március 5-én 16.00 óra
Menaságra repülj!
Faragó Annamária író-rendező filmje
a csíkmenasági székelyek életéről
Szabadidős és Gazdasági Innovációs Centrum
konferenciaterme
•
március 9. 19.00 óra
Papp Lajos: A hit szerepe a gyógyulásban
Ezerkincs Életmód Centrum, Fő út 59.

március 9. és 10. 19.00 óra
FILMVETÍTÉS: Kincsem
rendezte: Herendi Gábor
Szabadidős és Gazdasági Innovációs Centrum
•
március 11. 16.00 óra
Városi Nőnap
Mézesvölgyi Általános Iskola
•
március 15. 9.30 óra
KOSZORÚZÁS a Honvéd síroknál
a katolikus temetőben
10.00 óra
VÁROSI ÜNNEPSÉG a Petőfi téren
15.00 óra
Családi FUTÓVERSENY 1848 méteren
indulás: Váci Mihály Művelődési Ház
•
március 17. 10.00 óra
A kosárfonás napja
Városi Múzeum, Szentlélek tér 5.
•
március 23. 18.00 óra
Városgyűlés – Váci Mihály Művelődési Ház
•
március 24. 20.00 óra
Kárpátia koncert
kapunyitás: 18.30 előzenekar: 19.00 óra
Váci Mihály Művelődési Ház
•
március 28. 19.00 óra
Dumaszínház – Vihar a biliben
Kovács András Péter önálló estje

2018. február 21. (szerda) 19.00 óra
A topmodell (Kortárs bérlet)
•
2018. február 23. (péntek)
9.00, 11.00, 13.30, 15.00 óra
A kiskakas gyémánt félkrajcárja –meseelőadás
•
2018. február 24. (szombat) 19.00 óra
Anconai szerelmesek
•
2018. március 2. (péntek) 19.00 óra
Az egérfogó
•
2018. március 4. (vasárnap) 19.00 óra
Játék a kastélyban (Sejtes Vendel-bérlet)
•
2018. március 10. (szombat) 19.00 óra
Edith és Marlene (Vankó István-bérlet)
•
2018. március 20. (kedd) 19.00 óra
Edith és Marlene (Dániel Kornél-bérlet)
•
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A hónap témája
MAGYAR KULTÚRA NAPJA • 45 ÉVES A VERESEGYHÁZI NÉPDALKÖR

Mulassunk, jöjjön hát a jókedv!
A magyar kultúra napján ünnepeltük a Veresegyházi Népdalkör fennállásának 45. évfordulóját. Az ünnepi gálaműsor a Fabriczius József Általános Iskola Mézesvölgyi épületének
aulájában lett megtartva, ismert előadók,
együttesek közreműködésével. A jubileumi
műsorban fellépett: a Magyar Folk Trió, –
Maczkó Mária Príma és eMeRTon-díjas népdalénekes, egyetemi népi ének tanár, Birinyi
József és Kovács László népzenészek –, a
Dunavarsányi Népdalkör, a Nyársapáti Népdalkör, az Árgyélus Együttes és a Veresegyházi Népdalkör. Korábbi lapszámainkban hírül
adtuk: a Népdalkör elődje, a Veresegyházi Aszszonykórus az 1982-83-ban készült első rádiófelvételükkel, 1986-tól a Z'Zi Laborral végzett
közös munkájukkal a '80-as években már országos hírnévre tett szert. Az együttes pályafutásának évtizedei kitartó munkával, számos
fellépéssel és több értékes díj megszerzésével
teltek el. 2007-ig Pataki István művészeti vezetésével, ezt követően Kovács László, a Népművészet Ifjú Mestere kitüntetettje irányításával
dolgozott, illetve dolgozik a mai napig is az
együttes. A Veresegyházi Népdalkör fogalommá vált az itt élők körében, nincs olyan városi
ünnep, rendezvény ahol ők fel ne lépnének.
Negyvenöt évnyi eredményes munka után a
Veresegyházi Népdalkör ünnepel.
A jubileumi ünnepen a város nevében
Pásztor Béla polgármester köszöntötte a meghívott vendég fellépőket, az ünnepelteket és
az ünneplőket. Maczkó Mária felcsendülő

tiszta hangon, mintegy fohászként
szólt a Teremtőhöz, éneke által köszöntve az egybegyűlteket. „Ezt kívánja ezen sereg, kinek szíve nem
kesereg, hogy őket még a jó Isten sok
számos évig éltessen!” Birinyi József
népzenész, a Magyar Kórusok, Zenekarok és
Népzenei Együttesek Szövetsége – KÓTA –
társelnöke köszöntőjében méltatta a veresegyházi népzenészeket. „A legszebb férfikorban ünnepeljük a Népdalkört, most negyvenöt évesek. Ha visszatekintünk a Röpülj Pávamozgalom indulására,látjuk, hogy ők is ekkortól kezdve kaptak szárnyra. Ez idő tájt eszméltek rá falvainkban is az emberek, hogy:
mi is tudunk énekelni, nekünk is van citeránk, lehozzuk a padlásról a rég ott feledett
hangszereket! Az ekkor alakult népi együttesek többségükben sajnálatosan nem tudtak
ilyen szép íves pályát berepülni, mint a veresegyháziak. Mert ők ezt a negyvenöt évet folytonos működéssel vitték végig.”
Veresegyház Város Önkormányzatának
Képviselő-testülete, a Veresegyházi Népdalkör kiemelkedően eredményes munkáját „Elismerő Oklevéllel” jutalmazta. A KÓTA részéről Birinyi József gratulált, és adott át „Díszoklevelet” a Népdalkör tagjainak.
Az ünnepen elhangzott népdalok, a fellépő együttesek műsora mind szép példája hagyományaink tiszteletének, örökségünk
továbbvitelének.
VERÉB JÓZSEF
FOTÓK: VERÉB JÓZSEF ÉS LETHENYEI LÁSZLÓ

„A hagyomány nagyon
fontos része a kultúránknak, mert a hagyomány
a közösség, a család folytonossága. Aki a hagyományait nem ápolja, a
gyökereit, a kötődéseit
vágja el.” BIRINYI JÓZSEF

MAGYAR KULTÚRA NAPJA • JAPÁNKERT
„A kert az ember testi és lelki kiteljesedését segíti elő” (MITSUI SEN)

EMLÉKTÁBLÁT AVATOTT A VÁROS
A magyar kultúra napja alkalmából szervezett városi rendezvények sorában január 20-án
emléktábla avatására került sor a város központjában. A Japánkert 1984-ben készült el
Veresegyház legfontosabb kereszteződésében, Mitsui Sen Izumi (1939–2016) Veresegyházon élt Michelangelo-aranyérmes japán szobrászművész és Fekete Mihály kőműves
(1910-1989) közös alkotásaként. Végső formáját 2017-ben nyerte el Kisák Péter főkertész
irányításával. Az emléktáblát Mitsui Sen munkássága előtt tisztelegve állíttatta Veresegyház Város Önkormányzata. Az avatáson részt vett Mitsui Sen özvegye és két lánya.
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Önkormányzat
VERESEGYHÁZ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK HATÁROZATAI
213/2017.(XII.20.) Kt. határozat:
1. A Képviselő-testület hozzájárul az Önkormányzat kizárólagos tulajdonát képező Veresegyház 5785/146/A/12
hrsz.-ú, 48,62 m2-es alapterületű, 726/10000 eszmei
hányadú társasházi lakásingatlan értékesítéséhez
(295 000 Ft/m2 ár figyelembevételével) összesen
14 342 900 Ft vételáron Kiss Róbert és Balázs Bernadett Vevő részére. Vevők az ingatlan birtokába a végleges adásvételi szerződés aláírásával és a teljes vételár
megfizetésével egy időben lépnek, Vevők lakásbérleti
szerződése eddig az időpontig érvényben marad.
2. A Képviselő-testület elfogadja, hogy Vevő az előszerződés megkötésekor 1 000 000 Ft első vételárrészletet
fizet meg, melyet Felek foglalónak tekintenek. A Magyar
Állam képviseletében eljáró MNV Zrt. nyilatkozatának megérkezését vagy a nyilatkozattételre rendelkezésére álló 35 nap elteltét követően Vevő 5 munkanapon belül köteles kifizetni a fennmaradó vételárhátralékát (13 342 900 Ft-ot).
3. A képviselő-testület úgy dönt, hogy a vételárból befolyó bevételt a TRAVILL INVEST Zrt-nél fennálló hitel
törlesztésére kell fordítani.
214/2017.(XII.20.) Kt. határozat:
1. A Képviselő-testület hozzájárul a Veresegyház belterület 6338/9 hrsz.-ú, 9425 m2 területnagyságú, kivett
közterület megnevezésű ingatlan „kivett beépítetlen
terület” megnevezésűvé történő átminősítéséhez, egyidejűleg felkéri a jegyzőt, hogy a vagyonkataszteri
nyilvántartás törzsvagyon (forgalomképtelen) részéből történő kivezetéséről intézkedjen.
2. A Képviselő-testület hozzájárul, hogy az Önkormányzat tulajdonát képező Veresegyház belterület 6338/9
hrsz.-ú, kivett beépítetlen terület megnevezésű ingatlanból 2600 m2 területrész értékesítéséhez Kvaka Ferenc részére 4000 Ft +27% Áfa/m2, összesen 13 208 000
Ft, vételáron. Vevő az előszerződés megkötésekor a
teljes vételárat megfizeti, az ingatlan birtokába pedig
a telekalakítás jogerős lezárását követően aláírásra
kerülő végleges adásvételi szerződéssel kerül.
3. A Képviselő-testület kiköti, hogy az erdőtag érintett
részének a termelésből való kivonásáért fizetendő
erdővédelmi járulék teljes összegének, a feltöltésre
kerülő árokrész teljes hosszában lefektetendő 80 cm
átmérőjű csapadékvíz-csatorna és a telekalakítási
eljárás teljes költségének megfizetése Vevőt terheli.
215/2017.(XII.20.) Kt. határozat:
A Képviselő-testület hozzájárul „településfejlesztési céllal” – a település közigazgatási határára véderdő-telepítéshez terület biztosítása érdekében – a Veresegyház
külterület, 014/2 hrsz.-ú, szántó művelési ágú ingatlan
34/68 tulajdoni hányadának megvásárlásához Tamaskáné Magyar Ildikótól 300 Ft/m2, 241 500 Ft vételáron.
A vételár kifizetése a 2017. évi költségvetés tartalékkerete
terhére történik meg.
216/2017.(XII.20.) Kt. határozat:
A Képviselő-testület a 197/2017. (XII. 07.) Kt. határozatát
az alábbiakra módosítja:
A Képviselő-testület engedélyezi, hogy a DUO-DENT VERES Fogászati Kft. helyettesítő orvosként az I. számú és
IV. számú körzetben 2018. január 1-jétől Dr. Bernschütz
Bence fogorvost alkalmazza.
217/2017.(XII.20.) Kt. határozat:
A Képviselő-testület az Önkormányzat és intézményei alkalmazásában álló munkavállalók részére 60 M Ft (szociális hozzájárulási adóval együtt) jutalomkeretet határoz
meg, 2017. december hónapban való kifizetéssel.
1/2018.(I.2.) Kt. határozat:
1. A Képviselő-testület 600 000 000 Ft keretösszegű folyószámlahitel igénybevételéről dönt az alábbi feltételekkel:
Folyósítás ideje: 2018. 01.02.
Hitel lejárata: 2018. év utolsó banki napja
Kamat: 1 havi BUBOR+2,30
Rendelkezésre tartási jutalék: 0,1%
Szerződéskötési díj: 0 Ft
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2. A Képviselő-testület a fizetési számlához kapcsolódó
1 500 000 000 Ft keretösszegű rulírozó kölcsönszerződés megkötéséről döntött az alábbi feltételekkel:
Futamidő: 2018. 01. 02-től 2018. utolsó banki napja
Kamat: 1 havi BUBOR+2,30
Rendelkezésre tartási jutalék: 0,10%
Szerződéskötési díj: egyszeri 0,5%
3. A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, a
jegyzőt és a pénzügyi osztályvezetőt a kölcsönszerződés megkötésére a K & H Bank Zrt-vel.
2/2018.(I.2.) Kt. határozat:
1. A Képviselő-testület hozzájárul az Önkormányzat kizárólagos tulajdonát képező Veresegyház 5785/132/A/26
hrsz.-ú, 32,09 m2-es alapterületű, 180/10000 eszmei hányadú társasházi lakásingatlan értékesítéséhez (295 000
Ft/m2 ár figyelembevételével) összesen 9 466 550 Ft vételáron Vörös Attila Vevő részére. Vevő az ingatlan birtokába a végleges adásvételi szerződés aláírásával és a
teljes vételár megfizetésével egy időben lép, Vevő lakásbérleti szerződése eddig az időpontig érvényben marad.
2. A Képviselő-testület elfogadja, hogy Vevő az előszerződés megkötésekor 1 000 000 Ft első vételárrészletet
fizessen meg, melyet Felek foglalónak tekintenek. A Magyar Állam képviseletében eljáró MNV Zrt. nyilatkozatának megérkezését vagy a nyilatkozattételre rendelkezésére álló 35 nap elteltét követően Vevő 5 munkanapon belül köteles kifizetni a fennmaradó vételárhátralékát (8 466 550 Ft-ot).
3/2018.(I.19.) Kt. határozat:
Fabriczius József Általános Iskola udvari kézilabda pálya
felújítás – részvétel a Magyar Kézilabda Szövetség Országos
Tornaterem Felújítás programjában – önerő biztosítása
1. A projekt megnevezése: Fabriczius József Általános
Iskola udvari kézilabda-pálya felújítás
2. A pályázat megvalósítási helyszínének pontos címe:
2112 Veresegyház, Fő út 77-79.
3. A pályázat megvalósítási helyszínének helyrajzi
száma: Veresegyház belterület 1.
4. A pályázati konstrukció: Magyar Kézilabda Szövetség
Országos Tornaterem Felújítási Program – IV. Ütem
5. A tervezett beruházás teljes beruházási költsége:
bruttó 31 750 000 Ft
6. A tervezett beruházásnak a támogatás szempontjából
elismerhető bekerülési költsége: bruttó 31 750 000 Ft
7. Az önkormányzati saját erő számszerű összege és forrása: az önerő bruttó 9 525 000 Ft, amely összeget
Veresegyház Város Önkormányzata 2018. évi költségvetés terhére biztosít.
8. Az MKSZ által finanszírozott felújítás értéke: bruttó
22 225 000 Ft
9. A pályázat benyújtása előtt befizetendő pályázati biztosíték (amely nyertes pályázat esetén az önerőbe számít, nem nyerés esetén pedig visszajár): 1 587 500 Ft
10. A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert
és a jegyzőt, hogy a pályázati dokumentációt aláírják
és azt határidőn belül nyújtsák be a támogató felé.
4/2018.(I.19.) Kt. határozat:
1. A Képviselő-testület hozzájárul az Önkormányzat kizárólagos tulajdonát képező Veresegyház 8520/A/9
hrsz.-ú, 43,9 m2-es alapterületű, 44/1477 eszmei hányadú társasházi lakásingatlan értékesítéséhez (295 000
Ft/m2 ár figyelembevételével) összesen 12 950 500 Ft
vételáron Barsi Anita Vevő részére. Vevő az ingatlan birtokába a végleges adásvételi szerződés aláírásával és a
teljes vételár megfizetésével egy időben lép, Vevő lakásbérleti szerződése eddig az időpontig érvényben marad.
2. A Képviselő-testület elfogadja, hogy Vevő az előszerződés megkötésekor 1 000 000 Ft első vételárrészletet
fizessen meg, melyet Felek foglalónak tekintenek. A Magyar Állam képviseletében eljáró MNV Zrt. nyilatkozatának megérkezését vagy a nyilatkozattételre rendelkezésére álló 35 nap elteltét követően Vevő 5 munkanapon
belül köteles kifizetni a fennmaradó 11 950 500 Ft-ot).
5/2018.(I.19.) Kt. határozat:
1. A Képviselő-testület hozzájárul az Önkormányzat kizárólagos tulajdonát képező Veresegyház 5785/145/A/8
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hrsz.-ú, 48,70 m2-es alapterületű, 728/10000 eszmei hányadú társasházi lakásingatlan értékesítéséhez (295 000
Ft/m2 ár figyelembevételével) összesen 14 366 500 Ft
vételáron Szabó Sándor Vevő részére. Vevő az ingatlan
birtokába a végleges adásvételi szerződés aláírásával és
a teljes vételár megfizetésével egy időben lép, Vevő lakásbérleti szerződése eddig az időpontig érvényben marad.
2. A Képviselő-testület elfogadja, hogy Vevő az előszerződés megkötésekor 1 000 000 Ft első vételárrészletet
fizet meg, melyet Felek foglalónak tekintenek. A Magyar
Állam képviseletében eljáró MNV Zrt. nyilatkozatának
megérkezését vagy a nyilatkozattételre rendelkezésére
álló 35 nap elteltét követően Vevő 5 munkanapon belül
köteles kifizetni a fennmaradó vételárhátralékát
(13 366 500 Ft-ot).
3. A Képviselő-testület úgy dönt, hogy a vételárból befolyó bevételt a TRAVILL INVEST Zrt-nél fennálló hitel
törlesztésére kell fordítani.
6/2018.(I.19.) Kt. határozat:
1. A Képviselő-testület hozzájárul az Önkormányzat kizárólagos tulajdonát képező Veresegyház 8520/B/7
hrsz.-ú, 43,37 m2-es alapterületű, 46/1477 eszmei hányadú társasházi lakásingatlan értékesítéséhez (295 000
Ft/m2 ár figyelembevételével) összesen 12 794 150 Ft vételáron Tímár Zoltán Vevő részére. Vevő az ingatlan birtokába a végleges adásvételi szerződés aláírásával és a
teljes vételár megfizetésével egy időben lép, Vevő lakásbérleti szerződése eddig az időpontig érvényben marad.
2. A Képviselő-testület elfogadja, hogy Vevő az előszerződés megkötésekor 1 000 000 Ft első vételárrészletet fizessen meg, melyet Felek foglalónak tekintenek. A Magyar Állam képviseletében eljáró MNV Zrt. nyilatkozatának megérkezését vagy a nyilatkozattételre rendelkezésére álló 35 nap elteltét követően Vevő 5 munkanapon
belül köteles kifizetni a fennmaradó vételárhátralékát
(11 794 50 Ft-ot).
7/2018.(I.19.) Kt. határozat:
1. A Képviselő-testület hozzájárul az Önkormányzat kizárólagos tulajdonát képező Veresegyház 5785/145/A/13 hrsz.ú, 59,86 m2-es alapterületű, 894/10000 eszmei hányadú
társasházi lakásingatlan értékesítéséhez (295 000Ft/m2 ár figyelembevételével) összesen 17 658 700 Ft vételáron Kovácsné Szántai Márta Vevő részére. Vevő az ingatlan birtokába a végleges adásvételi szerződés aláírásával és a teljes vételár megfizetésével egy időben lép, Vevő lakásbérleti szerződése eddig az időpontig érvényben marad.
2. A Képviselő-testület elfogadja, hogy Vevő az előszerződés megkötésekor 1 000 000 Ft első vételárrészletet
fizet meg, melyet Felek foglalónak tekintenek. A Magyar Állam képviseletében eljáró MNV Zrt. nyilatkozatának megérkezését vagy a nyilatkozattételre rendelkezésére álló 35 nap elteltét követően Vevő 5 munkanapon belül köteles kifizetni a fennmaradó vételárhátralékát (16 658 700 Ft-ot).
3. A Képviselő-testület úgy dönt, hogy a vételárból befolyó bevételt a TRAVILL INVEST Zrt-nél fennálló hitel
törlesztésére kell fordítani.
8/2018.(I.19.) Kt. határozat:
1. A Képviselő-testület hozzájárul az Önkormányzat kizárólagos tulajdonát képező Veresegyház 5785/146/A/4
hrsz.-ú, 48,73 m2-es alapterületű, 728/10000 eszmei hányadú társasházi lakásingatlan értékesítéséhez (295 000
Ft/m2 ár figyelembevételével) összesen 14 375 350 Ft
vételáron Fejér Csaba Vevő részére. Vevő az ingatlan birtokába a végleges adásvételi szerződés aláírásával és a
teljes vételár megfizetésével egy időben lép, Vevő lakásbérleti szerződése eddig az időpontig érvényben marad.
2. A Képviselő-testület elfogadja, hogy Vevő az előszerződés
megkötésekor 1 000 000 Ft első vételárrészletet fizet meg,
melyet Felek foglalónak tekintenek. A Magyar Állam képviseletében eljáró MNV Zrt. nyilatkozatának megérkezését vagy a nyilatkozattételre rendelkezésére álló 35 nap
elteltét követően Vevő 5 munkanapon belül köteles kifizetni a fennmaradó vételárhátralékát (13 375 350 Ft-ot).
3. A Képviselő-testület úgy dönt, hogy a vételárból befolyó bevételt a TRAVILL INVEST Zrt-nél fennálló hitel
törlesztésére kell fordítani.

Önkormányzat
BEMUTATKOZNAK A GÖDÖLLŐI ÉS GYÁLI
JÁRÁS TEHETSÉGES MŰVÉSZEI
Folytatódott a kortárs képzőművészeti kiállítás sorozat a Pest
Megyei Kormányhivatal szervezésében. Január 25-én nyílt meg a
pesti Megyeháza Városház utcai épületének egyik tárgyalójában
az a tárlat, ahol a gödöllői és a gyáli járás képzőművészei mutatták be alkotásaikat. A megnyitón köszöntő beszédet mondott Tarnai Richárd, a Pest Megyei Kormányhivatal kormánymegbízottja.
A Pest megyei járások közül ezúttal a gödöllői és a gyáli járások
tehetséges képzőművészeinek műveivel ismerkedhetnek meg az
érdeklődők. A kiállításon a festmények, textilszobrok, fotók mellett
térképet mintázó hatalmas szőnyeg is került a falra. Emellett fából,
nemezből, sőt bőrből készült alkotásokat is megcsodálhatnak a látogatók, a tervek szerint egy hónapig nyitva tartó kiállításon.
Tarnai Richárd kormánymegbízott köszöntőjében kiemelte, hogy
a szürke mindennapi élet rohanásában a művészek az élet igazán
fontos dolgait mutatják meg nekünk. Elgondolkodtatnak és segítenek felfedezni a szépséget és a harmóniát. Végül megköszönte, hogy
az alkotók elhozták a hivatalba „művészlelküket”.
A gödöllői és a gyáli művészek munkái egy hónapon keresztül láthatóak a pesti Megyeháza épületében, majd a járások tehetséges művészeinek alkotásait bemutató kiállítás sorozat február végén egy
másik járás alkotóinak bemutatkozásával folytatódik.
PEST MEGYEI KORMÁNYHIVATAL
Városunkat Tóth Lívia textilművész, Megyeri László faszobrász és
Fűzi Papp Zsuzsa festőművész képviselték alkotásaikkal.

A POLGÁRMESTERI HIVATAL GYÁSZHÍREI

JANUÁRBAN ISMÉT FEKETE ZÁSZLÓ LOBOGOTT A VÁROSHÁZÁN
Hosszú betegség után, életének
49. évében elhunyt KOSZTOLÁNCZI JUDIT, a Polgármesteri
Hivatal anyakönyvvezetője.
2009-ben került a hivatal apparátusába, a szociális ügyek és
az egészségüggyel kapcsolatos
feladatok ellátására. Az anyakönyvvezetői szakvizsga teljesítését követően, 2013-tól számos
ifjú pár házasságkötésének polgári szertartását tette bensőségessé és emlékezetessé. S ehhez a szép és lelket melengető
munkához kapcsolódóan, mély alázattal és együttérzéssel
végezte a gyászoló ügyfelek hagyatéki ügyeit is.

MEZRICZKY LÁSZLÓ nyugdíjas
kollégánk 1993-tól 2007-ig dolgozott a Polgármesteri Hivatalban. Agrármérnökként a város
mezőgazdasági ügyeivel, a földek törzskönyvi nyilvántartásával, földhivatali hatósági eljárásokkal foglalkozott.
Nyugdíjazását követően még
éveken át vállalt megbízást a
szakterületének megfelelő önkormányzati feladatok ellátására. Februárban lett volna 78 éves.

Nyugodjanak békében.
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Közélet
TUZSON BENCE ORSZÁGGYŰLÉSI KÉPVISELŐ
TÁJÉKOZTATÓJA
Még több figyelmet és megbecsülést kapnak a magyar családok
Az elmúlt nyolc év kormányzásának egyik
központi eleme volt a családok megerősítése,
anyagi és erkölcsi értelemben egyaránt. Nem
lesz ez másképp idén sem, hiszen 2018-at a
Családok évének nyilvánította a kormány.
Az idei évtől még több támogatásban és megbecsülésben részesülnek a magyar családok.
Többek között tovább nőtt a kétgyermekesek
adókedvezménye, egy kétgyermekes család
januártól már havi 35 ezer forintot tud megspórolni az adókedvezménnyel. Folytatódik
a nagyszabású bölcsődefejlesztési program,

2010 óta egyre több településen elérhető a
bölcsőde és egyre több bölcsődei férőhely
van, erre a célra idén is 10 milliárd forintot
fordítanak. Fokozottabban támogatják a jelzáloghitellel rendelkező nagycsaládosokat, a
harmadik, vagy további gyermekek megszületése esetén gyermekenként 1-1 millió forinttal csökken a jelzáloghitel tartozás, ez igaz a
később felvett hitelekre is. Elindul a Köldökzsinór-program, emelkedik a diplomás GYED
összege, bővítik a lombikprogramot, és gyermekvállalás esetén felfüggesztik, vagy teljes

TÁJÉKOZTATÓ

Tájékoztatjuk a Tisztelt Lakosságot,
hogy a városunkban
a szelektív hulladékgyűjtő szigeteket
megszüntettük.
A GAMESZ telephelyén létesített hulladékudvar (Veresegyház,
Sport u. 4.) áll a lakosság rendelkezésére, ahol az alábbi hulladékok
lerakására van lehetőség:
Díjmentesen:
• gumiabroncs (személyautó)
• számítástechnikai eszközök
• kisebb háztartási gépek (pl. televízió, rádió stb.)
• kihűlt hamu
• szelektív hulladék (pet palack, nejlonzacskó, újságpapír, tejes- és üdítősdoboz)
• háztartási üveg (kivéve síküveg)
Díj ellenében max. 2 m3-ig (2500 Ft/m3, 250 Ft/zsák):
• építési törmelék (inert hulladék)
• háztartási lom, hulladék
Nyitvatartási idő: hétfő-vasárnap 7.00–18.00 óráig, ünnepnap: zárva
Szíves megértésüket és együttműködésüket köszönjük.
PÁSZTOR BÉLA POLGÁRMESTER

egészében elengedik az édesanyák diákhiteltartozását. Tuzson Bence kiemelte, hogy Magyarország az elmúlt években nemzetközi
összehasonlításban is kimagasló, példamutató lépéseket tett egy családbarát ország megteremtése felé. Kormányzati célként említette,
hogy mindenki kellő tájékoztatást kapjon a
családpolitikai intézkedésről és a családokat
érintő támogatások feltételeiről.

KISTÉRSÉGI Ki-Mit-Tud VERSENY
GYEREKEKNEK
Kedves Gyerekek és Szülők!
Veresegyház Kistérség ESÉLY Szociális Alapellátási Központ
család és gyermekjóléti szolgálata,
a SZEDER Egyesület és a Veresegyházi Gyermekjóléti
Alapítvány idén ismét megrendezi Ki-Mit-Tud versenyét,

2018. március 24-én 9.00 órai kezdettel
az Erdőkertesi Faluházban
A versenyre a következő kategóriákban lehet jelentkezni:

• vers és próza • tánc • ének • zene • egyéb
Jelentkezni egyéni és csoportos formában is lehet.
Jelentkezhetnek a 6 és 15 év közötti gyermekek
a következő településekről:

• Erdőkertes • Veresegyház • Váchartyán • Rád
• Vácegres • Galgamácsa
Jelentkezési lapjaikat az adott település családsegítőjében
kell leadni.
Jelentkezési határidő: 2018. március 19.
NAGYNÉ GÓDOR CSILLA INTÉZMÉNYVEZETŐ

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS LAKOSOKNAK

KÖSZÖNET A TÁMOGATÁSÉRT!

Az elmúlt év végén ismét megrendezésre
került Veresegyházon a 12 órás éjszakai
úszás, foci verseny a jótékonyság jegyében.

Tisztelt Veresegyházi Lakosok!

Veresegyház Kistérség ESÉLY Szociális Alapellátási Központ
pályázatot hirdet

HÉTFŐI ÉS SZERDAI
ÉLELMISZERCSOMAGOK ÁTVÉTELÉRE
az alábbi feltételeknek megfelelő lakosok számára:
• nyugdíjasok részére, ha az egy főre jutó jövedelem 80 000 Ft alatt van,
• gyermeket nem nevelő felnőttek részére, ha az egy főre jutó jövedelem 80 000 Ft alatt van,
• gyermeket nevelő családok részére, ha az egy főre jutó jövedelem
60 000 Ft alatt van.
Pályázni a családsegítőben található
jelentkezési lapon jövedelemigazolással lehet.
Részletes információért forduljanak munkatársaimhoz bizalommal.
Pályázataikat 2018. március 1-jéig várjuk!
NAGYNÉ GÓDOR CSILLA INTÉZMÉNYVEZETŐ
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Mint ahogy az már hagyomány, a résztvevők azon túl, hogy jó hangulatban egészségük megóvása érdekében sportoltak, jótékonykodtak is.
A nevezők 2017-ben is rengeteg ajándékkal, tartós élelmiszerrel támogatták a kistérségben élő hátrányos helyzetű családok gyermekeit. Hat asztalnyi ajándék gyűlt össze, melyet a családsegítő munkatársai az önkormányzatok, a Magyar Élelmiszerbank Egyesület,
a Veresegyház Kisrét utcai GE, a lakosok és a versenyzők felajánlásával műsoros délutáni ünnepség keretében adtak át. A támogatásból 101 család 205 gyermeke kapott csomagot.
Köszönjük mindazoknak, akik felvállalták, hogy megszervezik és
lebonyolítják ezt az eseményt, akik ebben a rohanó és önző világban gondoltak azokra is, akik nélkülöznek.
Köszönet illeti Diósi Pétert és Baranyó Csabát, akik megszervezték
ezt a napot.
NAGYNÉ GÓDOR CSILLA INTÉZMÉNYVEZETŐ

2018. február

Közélet
FÉRFI FELELŐSSÉG FÁJA • Interjú NYÁRÁDY ZSUZSANNA aktivistával

A mi kis diófánk
Veresegyház is csatlakozott ahhoz a nagyszabású akcióhoz,
amelynek keretében 2017. november 22-én a Margitán Bedő
Imre, a Férfiak Klubja nevű mozgalom alapítója – Pásztor Béla
polgármester úrral – elültették a Férfi Felelősség Fáját.
A mi kis diófánk jelkép. Célja a figyelemfelhívás a férfiak
családi és társadalmi felelősségvállalására, értékközpontú példamutatásának fontosságára. A mozgalom 2013 óta dolgozik az
erkölcsi alapok helyreállításán, a férfi és nő szövetségének megerősítésén. Az alapító könyvet is írt „Férfienergia” címen, amely
nem csak rávilágít a problémára, de megoldásokat is felkínál.
„Hiába vagyunk igazgatók, élmunkások, jó motorosok, újságírók, tanárok, állami vezetők vagy segítőkész barátok. Életünket
végletesen megsebezni, derékba törni férfiként és nőként szoktuk
és ebben magunkkal sodorjuk a következő generációkat is. Ma
már a gyerekek jelentős része férfiminta nélkül nő fel.
A válási arány Magyarországon is meghaladja már az 50%-ot.
A férfiak többsége családellenes munkarendben, napi 12 órát dolgozik. A férfiminta nemcsak a fiúknak, de a lányoknak is fontos!
Alapvetően befolyásolja a másik nem ismeretét, meghatározza a
párválasztást.”
Női Támogatói Körök is tesznek azért a változásért, amelynek
célja a válások számának csökkenése, a családi együttműködés
társadalomformáló értékeinek továbbadása, egy egészséges közösség újrateremtése. Nyárády Zsuzsannát, az akció helyi segítőjét, – akit városunkban sokan a helyi Ridikül Szalon vezetőjeként ismernek – kérdeztem a további tervekről.

„Legyünk mi a változás, amit látni akarunk a világban.”
GANDHI
E szép feladathoz keressük és várjuk
azokat a közösségformáló apákat,
nagypapákat, akik példát tudnak mutatni a fiataloknak. Bedő Imre szerint a Férfiak Klubja egyik törekvése,
hogy minden helységben Apa-fia
Köröket indítson. Ezek 20-30 apából és fiaikból álló önszerveződő csoportok. Havonta egy szombat délelőtt összejönnének pl. biciklit szerelni, vagy hívnak egy
villanyszerelőt és összeszerelnek egy villanykapcsolót, vagy kitakarítják a patakmedret.
A példamutató férfitársaságok létrehozása létfontosságú, mert
az embereket a nők szülik, de férfivá a férfiak faragják. Ez a Férfiak Klubja egyik szlogenje.
Férfi. Érték. Minta. Példa. Ezt kell megerősíteni, megteremteni.
És ennek a terepe ma a családban van.
Akik kedvet és elhivatottságot éreznek a Férfiak Klubja mozgalmában való részvételre, azok jelentkezhetnek az interneten
http:/www.ferfiakklubja.hu/regisztracio, vagy Nyárády Zsuzsannánál, email: nyaradizsuzsa@t-online.hu, továbbá a 06 30 279 1030
telefonszámon.
A szervezők köszönik Pásztor Béla polgármester és Kisák Péter
támogatását.
RIMAI S. ÉVA

Önt mi motiválta arra, hogy élére álljon a férfiak mozgalmának? A Ridikül Szalon is kiváló fórum családi és közösségi
témák megvitatására.
Tévedés ne essék, nem álltam élére a férfiak mozgalmának. Mint
nő, a háttérből tolom a szekeret, amelynek egyelőre nincs húzó
embere. A Férfiak Klubja még mindig keresi azt az elhivatott férfiút, aki a veresegyházi képviselője lenne ennek a nemes mozgalomnak. A Ridikül Szalon is ugyanazt a célt tűzte ki, mint a
Férfiak Klubja, csak női oldalról, ezért hát a segítség.
Miért tartja fontosnak, hogy Veresegyház is csatlakozzon a Férfiak Klubja mozgalmához?
A Férfi Felelősség Fája olyan szimbolikus kezdeményezés, amely
mögé szívesen beáll az ember. Az idősebb korosztályból ki az,
aki nem ült még a családjával diófa alatt? A mi diófánk – ha jól
gondozzuk – a Margitán akkorára fog lombosodni, hogy városunk
apraja-nagyja majd együtt ülhet alatta.
Tudjuk, hogy a diófa nagyon lassan növekszik. Vajon milyen
hosszú időre van szükség ahhoz, hogy a családon belül a nemek
együttműködése, felelősségvállalása megteremtődjék?
A megválaszolandó kérdés szerintem inkább az, hogy mit tehet
az egyén ennek érdekében? Mi felnőtt nők és férfiak őrizzük meg
saját családunk testi és lelki egészségét. Mutassunk példát gyermekeinknek és a kisebb-nagyobb közösségeknek. Csak nyugodt,
biztonságot nyújtó, kiegyensúlyozott családi háttérrel lehetünk
sikeresek mi magunk és gyermekeink is az életben. Örök optimista lévén bízom abban, hogy egyre többen leszünk, akiben ez
az igény megfogalmazódik, és akkor elkezdődhet a diófa növekedése. Szépen, lassan.
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Farsangi mulatságok
VÁCI MIHÁLY MŰVELŐDÉSI HÁZ • Farsangnyitó MENYECSKEBÁL

Járjuk a táncot gyorsabban
A Veresegyházi Hagyományőrző Népi Együttes
farsangnyitó bálja minden évben igazi közösségi
csemegének számít. Batyus bál ez a javából,
ízlésesen terített asztalok, jófajta koccintós
pálinka, és illatos farsangi fánk fogadta a vendégeket. Az asztalokat már jó előre érdemes volt
lefoglalni, mert aki későn „ébredt”, irigykedve
nézhetett: „vajon hova ülhetek?” Nem tartott ez
sokáig, mert jött a nyitótánc, egy meglepetésszerű könnyed farsangi összeállítás. Az együttes
tagjai nem kímélték magukat, járták, ropták, így
mutatva példát. A hangulat sem váratott sokáig,
megjött az íziben, lett is táncos lábú jó kedv, késő
éjszakába nyúló. A talpalávalóról ki más gondoskodott, mint a Szénási Együttes, zenéltek is a legények szépen. Hamar elillant az idő, éjfélt ütött
az óra, majd jött a tombolahúzás izgalma. Várta
is mindenki, vajon mit rejt az a sok díszes csomag? Volt is öröm annál, aki nyert, ha mást nem,
egy hangulatos, jó kedélyű, farsangi mulatságot.
Számomra nagy meglepetés volt a hagyományőrzők fellépése. A mostani koreográfia teljesen
eltért az eddig megszokottaktól. Tóth Judit koreográfussal, a „nyitótánc” megálmodójával, a
Hagyományőrző Népi Együttes művészeti vezetőjével a tánc csodájáról beszélgettünk.
Tóth Judit: Az elmúlt évek során alkalmanként
helyettesítettem a korábbi művészeti vezetőt. Két
éve látom el teljes körűen a koreográfusi és az
együttesvezetői feladatokat, mely bizonyos értelemben nagyobb lehetőséget biztosít a veresegyházi néphagyományokra épülő új koreográfiák
betanulásához. A 2017-es Betlehemes műsorunk
összeállításánál már előtérbe került az újra való
törekvés, egy olyan műsornak a bemutatása, ami
méltó a kis Jézus születésének ünnepéhez. Nagy
eredménynek tartom, figyelembe véve az együttes
tagjainak az életkorát, hogy sikerült felgyorsítanunk a tanulós tempót. Rövidebb idő alatt eredményesebben tudnak a fellépéseinkre felkészülni
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az együttes tagjai. Pedig többen is betöltötték már
a táncosok között a 70. életévüket. Bármennyire
is furcsán hangzik, a mostani farsangi összeállításunk begyakorlásához majdhogynem elegendő volt három próbaalkalom. Sokkal gyorsabban
megtanulják az új formációkat, az éneket és a
lépéseket. A próbák során több helyzetgyakorlatot végzünk, mint korábban. Nincs kibúvó, itt
mindenkinek részt kell venni a gyakorlatokban,
vagyis sorozatokat kell táncolni a próbákon.
Folyamatosan felfrissítjük a veresi táncokat, mert
ez nem jön csak úgy magától, a lábból. A gyakorlást nem lehet kihagyni. Minden alkalommal
énekelünk. A korábbi harmonikásunk jelenleg a
próbákon nincs velünk, ezáltal nincsenek kiszolgálva a táncosok minden egyes alkalommal élő
zenével. Ebből adódóan torokhanggal is meg kell
küzdeniük a színpadon. Honnan jött az ötlet? A
téma az adott volt: itt a farsang! Ez itt egy farsangi
bál, ahová szórakozni, nevetni jönnek az emberek. Mivel néphagyományokban nagyon gazdag a környezetünk, ez a Galga menti vidék, ezért
bátran nyúltunk hozzá. Merítettünk Galgamácsa
énekeiből, a környék hagyományaiból, a magyar
nyelvterületek népszokásaiból. Most kivételesen
nem csak veresi szokások adták a gerincét az
összeállításnak, hanem egy kicsit elkalandoztunk a szomszédjaink háza tájára. Pörgős, ugrós
volt a műsor, mert olyan mozgásformákat tartalmazott, melyek eddig nem voltak megszokottak,
de hát farsangkor ez a jó: az új, a meglepő, a
szórakoztató.
Valamikor régen, nagyszüleink idejében sem volt
ez másképp. Ilyenkor farsang táján összejöttek a
lányok és a legények, ifjak és idősebbek. Húzta a
prímás, dalolt a harmonikás. Veresegyházon
2018 januárjában, a Menyecskebálon is ropták a
táncot a hajnalig tartó mulatságban.
VERÉB JÓZSEF (FOTÓK: VERÉB JÓZSEF)

2018. február

(FOTÓK: RUZSOVICS DORINA ÉS LETHENYEI LÁSZLÓ)

BUENOS VERES!
A piros és a fekete volt az uralkodó szín a Fabriczius József Általános Iskola működését segítő Iskolaszék Fabriczius Alapítványának hagyományos jótékonysági bálján január 27-én. Köszönhetően
talán elsősorban annak, hogy a latin karneváli hangulatra kihegyezett rendezvényre e színkombinációban lehetett leginkább
jelmezt beszerezni, másodsorban pedig valljuk be, jól is álltak a
karneválozókon a latin-amerikai romantika világát megidéző ruhaköltemények. Mindez persze nem jelenti azt, hogy ne találkoztunk volna a latin világ más emblematikus személyiségtípusát
közénk hozó jelmezekkel is, a 18. századi velencei karneváli ruháktól kezdve, a western filmek mexikói sombreros világán át
egészen az 1950-es évek kubai forradalmáráig. És hogy ez a színpompás emberforgatag ne unatkozzon, arról a gyönyörű tanári
tánckar, kaszinó, fotósarok, bika rodeó, tombola és nem utolsósorban a Galga Express Band zenéje gondoskodott. Egy szó mint
száz, idén is jól szórakoztunk, táncoltunk, jókat ettünk-ittunk és
beszélgettünk a barátainkkal, mi vendégek- több százan, miközben a bál bevételével az iskola informatikai fejlesztéseit támogathattuk.
Ilyen nagy sikerű bál után örömmel adunk helyt az Iskolaszék
köszönő sorainak: „A Fabriczius Iskolaszék és a Fabriczius Alapítvány nevében ezúton köszönjük támogatóinknak, hogy idei jótékonysági bálunkat is a szokásos magas színvonalon tudtuk
megszervezni, illetve kedves vendégeinknek, hogy rekordszámban
jelentek meg, ezzel is támogatva a Fabriczius József Általános
Iskola informatikai fejlesztéseit. Az idén leköszönő Iskolaszéki elnöknek, Nagy Gabriellának pedig hálásan köszönjük sok éves kitartó és megfeszített munkáját, mely során időt és energiát nem
sajnálva, lelkesen összefogta az Iskolaszék tevékenységét. Gabi
távozásával az Iskolaszék elnöki tisztségét a továbbiakban Stella
Noémi tölti be.”
A fenti sorokhoz szerkesztőségünk is csatlakozik, elismerésünket
kifejezve Nagy Gabriella munkájáért!
KOVÁCS PÉTER

2018. február
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ARCOK A VÁROSBÓL

KOSTYÁL ZSIGMOND fotográfus

Pillanatkép Kostyál Zsigmondról
Az ember a vonatra várva ismeretséget köthet érdekes emberekkel. Ilyen sokoldalú, kreatív,
autodidakta egyéniség Kostyál Zsigmond, aki a világot összefüggéseiben és benne önmagát
felülnézetből, sajátos látásmóddal és öniróniával szemléli. Őt, a modern reneszánsz embert
kérdeztem múltjáról, jelenéről, a fotózásról, az egyiptológiáról és a technika csodáiról.
Gyerekkorában mi szeretett volna lenni?
Nagy! Tudni akartam, amit a felnőttek: kitalálni és átadni. Öt évesen
már May Károlyt olvastam. Rajzoltam, írogattam, zenélgettem, kiötlöttem olyan dolgokat, amelyeket már mások is és ez egyszerre boszszantott és inspirált. Később az érdeklődésem az ipari formatervezés
felé fordult. Megismerkedtem a tipográfiával, alkalmazott grafikával,
így lettem ofszet gépmester, aztán egy betegség tovább vitt a kereskedelem és a számítástechnika felé.
Mitől lett a fotózás szerelmese?
Hatodik születésnapomra kaptam az első fényképezőgépemet. Kamaszkorom meghatározó élménye volt, amikor – az első Kossuth-díjas fotográfus – Korniss Péter képeit megismerhettem. Később nyomdászként
találkoztam vele, amikor a Vendégmunkás című könyvét nyomtattuk.
Eközben az iránta tanúsított tiszteletem, vonzódásom a képi világához
elmélyült. A másik meghatározó fotóművész Jung Zseni, akinek finom
aktjai tanították meg kamasz önmagamnak, hogy a ruhátlan test nem
csak erotika, hanem esztétikus, erőteljesen kifejező is. Szerettem Eiffert
János tánc-fotóit, Balla Demetert, Gink Károlyt, René Maltęte-et, Robert
Capát, Helmut Newtont, Alfred Stieglitz-et (és Georgia O’Keeffe-t, a feleségét és múzsáját, egy különleges festőművészt). A fotózásban is az
alkotás, a látvány létrehozása és a gondolatközlés a legfontosabb.
Honnan ered az egyiptológia iránti érdeklődése?
Szerintem ez atavizmus. Az első emlékem, hogy Christiane DesrochesNoblecourt Tutankhamon könyvét lapozgatom és nézem a Hatsepszut
halotti templomának romjait ábrázoló képet. Én „ismertem” azt az épületet, de annak nem lett volna szabad ilyen romosnak lennie! Olyan volt,
mint egy fekete szemgödrű koponya, egyszerre ijesztő és emlékekkel
teli. Később nyertem egy hajóutat Egyiptomba, amelyet még sok
követett. Egy ott megismert egyiptológus barátommal elindítottunk egy
sikeres, hiteles egyiptológiát bemutató honlapot KEMET címmel, amely
ma már csak archívum. Az egyiptológia egy sajátos gondolkodásmódot
alakít ki, amely a jelenben is segít megoldani problémákat, mert a képtelen paradoxonok megoldására is alkalmas, ugyanakkor megtanít elfoSzentlélek-templom
Fotó: Kostyál Zsigmond
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gadni. Olyan kincseket rejt,
mint a gondolat teremtő ereje,
a mértékletesség, az analógiák
és a felismerés hatalma.
Fotó: Hödl Patrícia
Miért lett tagja a Magyar Tolkien
Társaságnak?
Még a nyolcvanas években ismerkedtem meg Tolkiennel, először A
Gyűrűk Urával, később a Babó-val. Tolkien nyelvészprofesszor volt, a
középkori angol és germán nyelvek kutatásában felülmúlhatatlan
alapművekkel gazdagította a tudományt. A fantasy ennek csak a levezetése. A sokoldalúságának megismerésére alapítottunk egy olyan
egyesületet, amely a szerepjátéktól a nyelvészeten át az önképzésig
mindennel foglalkozik. Fontos számomra, hogy az alapítók között
lehettem – tartoztam ennyivel A Professzornak, ahogy mi hívjuk.
Mi a szerepe a műveltségnek a digitális korban?
A tájékozódási és a forráskritikai képesség biztosítása. Ez másfajta
műveltség, mint egykor. Ma nem biztos, hogy egy művelt ember sikeres is lesz. A digitális világ rendkívül sérülékeny, ezért nem elsiratni
kell a műveltséget, sokkal inkább ügyelni arra, ami abban valóban érték
és elengedni azt, ami csak látszólagos.
Miért tartja fontosnak, hogy véleményét bagolymondja. hu blogján
tegye közkinccsé?
Sokáig az irodalommal is kacérkodtam, de amikor két novellám megjelent a Galaktiká-ban, hirtelen nagyobb súlya lett a szavaimnak, és ez
elbizonytalanított. A másik ok pedig az, hogy sokan érdekesnek találják
a megközelítéseimet, problémafelvetéseimet, és azt a fajta szintetizáló
és összefüggéseket kereső gondolkodást, amit részben az egyiptomiaktól tanultam el.
Van-e még olyan technikai csoda, amely le tudja nyűgözni?
Minden technikai csoda le tud nyűgözni! Különösen azok, amelyeknek
meg is értem a működését. De nem szeretem azokat, amik elveszik a döntés és a tévedés szabadságát, vagy mentálisan elutasítanak. Kihasználom,
amit jónak tartok, és kiiktatom, amit nem. Igyekszem például fejben számolni, megjegyezni a neveket, címeket. Az utóbbiak nem mennek…
Ön szerint van-e határa a technika fejlődésének?
Van, de kitolható. Valaki mondta, hogy: „Végkövetkeztetésnek hívjuk
azt a gondolatot, amin már nincs erőnk, képességünk túllépni.”
A technika is ilyen, a pillanatnyi határai az ismeretek és igények, valamint a ráfordítható erőnk és képességeink által jól behatároltak, de
ezek rögtön megnyílnak, amint az ismereteink, az igényeink, és a képességeink elérik a következő szintet. Kitűnő példa erre a kvantumfizika nagy kalandja, a tudomány látványos nagy szintugrása. Olyan
ez, mint a Matrjoska-baba.
Mit vinne magával egy lakatlan szigetre?
Lakatot! És persze vizet, élelmet, kést, kötelet, sátrat, áramforrást, műholdas telefont, hajót, térképet, iránytűt, megfelelő öltözetet. A fényképezőgép magától értetődő számomra, ugyanúgy, mint a papír, ceruza,
szövegszerkesztő. Növény- és állathatározót. Egyrészt, ha valami megcsíp, tudjam, hogy az melyikünk számára végzetes, másrészt a természet szeretete, amely éppoly fontos számomra, mint a kreativitás.
Meg a humor.
RIMAI S. ÉVA
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Tűzhangya

A Civil Kör vendége volt: RAKONCZAY VIKTÓRIA világrekorder óceánevező

A soproni egyetem negyedéves hallgatóiként döntöttek úgy társával, hogy áteveznek az Atlanti-óceánon. Ez nem úgy van, hogy
na, gyerünk! Előtte sohasem eveztek, persze hajójuk sem volt, az
óceán meg nem vicc! Félig kész tervvel pedig nem állhattak sem
a szüleik, sem a szponzorok elé.
Egy évig tartottak az előkészületek. Megtervezték és megépítették azt a hajót, amihez sokfelől kaptak ötletet, javaslatot. Otthon
bejelentették, hogy tengeri vitorlásra szeretnének vizsgát tenni,
de senkinek egy szót sem szóltak az evezésről. Amikor a hajó már
mutatta a formáját, amikor voltak szponzoraik, a szülőket akkor
avatták be a tervbe. Becsületükre legyen szólva, a fiatalok elszántságát látva a két család teljes erővel támogatni kezdte őket.
Az átlagember a tengernyi víz hallatán is rosszul van. Egy 9 méter hosszú, 1,8 m széles, két kabinos lélekvesztőn, amiben legfeljebb térdelve lehet pakolni, öltözni – vitorla és motor nélkül –
nekivágni egy óceán átevezésének, elsőre, de talán második gondolatra is őrült próbálkozásnak tűnik.
Honnan jött az ötlet és mi adta az erőt és az elszántságot ehhez a nem
mindennapi vállalkozáshoz?
Az óceánevezés a hajótöröttek menekülése révén került szóba és vált
sporttá. Meglepően sokan, nagyon sokféle hajóval vágnak neki az útnak.
Az Atlanti óceánon van három bevált útvonal, de az sem mindegy, hogy
keletről nyugatra vagy éppen fordítva teszik meg a távot. Mi sokat futottunk, kerékpároztunk, de a vízi sportok addig kimaradtak az életünkből.
Fiatalok voltunk, vonzott minket egy érdekes, izgalmas kihívás, amit nem
tűnt lehetetlennek teljesíteni.
A Kanári-szigetektől indultatok, de oda is evezve érkeztetek Spanyolországból.
Az út talán legnehezebb szakasza éppen itt volt, mert az áramlás és a viharos szél miatt napokon át visszafelé sodródtunk a parti sziklák felé. A
szél ellen evezni nagy erőfeszítéssel lehetett csak. Volt, hogy egész napos
evezés után sem haladtunk, szinte egy helyben állt a hajó. Egy kitartóan
viharos szakaszon kértünk mentést, de azt csak helikopterrel lehetett
volna megoldani, mert hajók nem mehettek ki az orkánszerű szél miatt.
A hajónkat veszni kellett volna hagynunk, de ezt semmiképpen nem
akartuk. Négy napig voltunk ilyen bizonytalan helyzetben.
A rendkívüli teljesítmények velejárója a feszültség, a görcs a gyomorban. Hogyan emlékezel vissza erre az érzésre?
Minket is végig kísért, ez az út során természetesen. Néha jó lett volna
kicsit megnyugodni, gyönyörködni a természet zöldjében, sétálni a
Moszkva téren. Most mégis azt érzem, jó, hogy részünk volt benne.
Az út előtt beszéltünk egy pszichológussal, aki elmondta, hogy csak pozitív dolgokkal szabad foglalkoznunk. Alapos felkészülés után képesnek
kell lennünk a nem várt eseményeket kezelni. Nagyon korszerű navigációs eszközök segítettek minket: műholdas telefon, vízhatlan laptop, GPS
berendezések, de volt napelem, amivel az elemeket töltöttük és víztisztító
berendezésünk is.
Ötvenegy napig eveztetek egyfolytában, mire Antigua szigetét elértétek.
Feszes volt a beosztásotok, a kétóránkénti váltás nem kegyelmezett,
extra pihenésre nem adott lehetőséget. Nem okozott ez feszültséget
közöttetek?
Kipróbáltuk és úgy döntöttünk, hogy kétórás váltásban evezünk folyamatosan éjjel-nappal. Az óra csörgése ébresztett, gyorsan felöltöztünk és
csere. A tenyerünk az első napokban teljesen felhólyagosodott, kín volt
megmarkolni az evezőket. A kezünk szinte rágörcsölt a lapátra, de húztuk.
A másik ilyenkor behúzódott a kabinba, levetkőzött, elpakolta a cuccokat,
és megpróbált aludni. Éjjel csak ment valahogy, de nappal lehetetlen volt

mélyen elaludni. A hajó folyamatosan himbálózott, így pihentünk, ettünk,
tisztálkodtunk. Ha az időjárás engedte, zenét hallgattunk. Az eszünkbe
sem jutott, hogy megrövidítsük a másik pihenő idejét, de az is az igazsághoz tartozik, hogy a szolgálat utolsó percei nagyon lassan teltek.
Ki volt a kapitány a hajón?
Mindig az, aki szolgálatban volt. Kötelező volt kikötni magunkat, nehogy
lesodródjunk a fedélzetről. Javítások vagy a hajófenék tisztogatása során
mindketten dolgoztunk, segítettünk egymásnak.
Az, hogy feladjátok soha nem merült fel?
Voltak helyzetek, amiket nem fogok elfelejteni. Orkánszerű viharban
eveztem. A hullámok időről időre ellepték a hajót, teljesen átáztam. A
fedélzet úgy recsegett- ropogott, hogy attól tartottam, beszakad. A hullámoknak háttal ültem, és éreztem, hogy rettentő tömegű víz hullik rám.
Egyszer megfordultam és nem hittem a szememnek! Elképesztően
magas fekete víztömeg közeledett és lecsapott. Egy pillanatra az villant
át az agyamon, hogy ezt nem lehet túlélni. Amikor aztán felfogtam, hogy
túl vagyok rajta és élek, jött a következő. Órákon át! Ilyenkor nem lehet
racionálisan gondolkodni, és persze kiszállni sem tudunk.
Nem volt olyan, hogy se szél, se hullámok?
De igen, a 17. szélességi kör tájékán, az Egyenlítő közelében ilyen is
előfordult. Az óceán tükör sima volt és napközben olyan erősen sütött a
Nap, hogy lehetetlen volt evezni. Nem is haladtunk, pedig naponta
legalább 100 km-t kellett teljesíteni ahhoz, hogy a tervezett időre átérjünk. A szélcsend nem volt a barátunk.
Ha útközben kikötni nem is lehetett, találkoztatok hajókkal?
Egyszer egy tengeralattjáró bukkant fel, láttunk áruszállító hajókat és
találkoztunk egy vitorlással is, amin egy korosabb francia házaspár hajózott. A tőlük kapott jéghideg sörre még ma is emlékszünk.
Minek tekintettétek az óceánt? Öntörvényű ellenségnek, hiú, kényeskedő útitársnak, szeszélyes barátnak vagy legyőzendő ellenfélnek?
Vendégek voltunk az óceánon és a szó nemes értelmében hálásak
voltunk, hogy befogad minket. Így tíz év távlatából is azt mondhatom,
hogy végtelen tiszteletet és alázatot éreztünk iránta.
Elindulnál még egyszer egy ilyen útra?
Mostani fejemmel nem. De nem a félelem miatt! Huszonévesen volt egy
célom, amit teljesítettem. Ma már más célokat tűzök ki magam elé és azokra
koncentrálok. Az óceánevezés megvolt, sikerült. Sokat fejlődtem, sok nagyon fontos és hasznos tapasztalatot szereztem, még egyszer azonban már
nem kihívás. Én azért mentem arra az útra, hogy az álmomat megéljem.
Mi az üzenete ennek a vállalkozásotoknak?
Azok, akik belekezdtek, de feladták, leginkább a harmadik nap körül tették ezt, rendszerint banális okokra hivatkozva. Nekünk ez kicsit furcsa
volt. Mi hittük azt az üzenetet, hogy ha igazán fontos a célod, megtalálod
a megoldást. Ha nem igazán fontos, akkor a kifogásokat fogod megtalálni.
MOHAI IMRE
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VERESEGYHÁZ KATONAI HAGYOMÁNYŐRZŐ EGYESÜLET

Katonai tábor és Isonzó a tervekben
Igazán különleges programokat tervez a 2018-as évre is a Veresegyház Katonai Hagyományőrző Egyesület. Mint lapunknak adott tájékoztatásában Vastag András, az egyesület vezetője kifejtette, a
nemzetközi fellépéseiken túl továbbra is elsőrendűnek tekintik a
magyarországi, főleg pedig a veresegyházi szerepvállalásokat. De
nézzük is, hogy mik lesznek az idei újdonságok!
Március 17-én, a Magyar Kincsek Portáján, a Fő úton Huszártábor néven
családi programot szervez az egyesület. Felállítják a katonai sátrakat, lesz
ruhabemutató, sütés-főzés, gyakorlatozás. Az érdeklődők így belekóstolhatnak a tábori élet szépségeibe és nehézségeibe is ezen az „élő történelemórán”. Az 1848-as forradalomhoz kapcsolódóan pedig a tervek
szerint egy nyomdát is üzembe helyeznek, a 12 pont méltó kinyomtatására. Vastag Andrásék elképzelése az, hogy ez a családi-közösségi nap a
jövőben hagyománnyá válik és minden évben a március 15-höz legközelebbi hétvégén kerül majd megrendezésre.
Idén lesz a 100 éves évfordulója a magyarság számára oly tragikus
eredménnyel véget érő I. világháború befejezésének. Ebből az alkalomból a legtöbb magyar áldozattal (köztük veresegyháziakkal is) is járó
csatateret, a híres-hírhedt Isonzó-Doberdó térséget kívánja végigjárni
az egyesület. A szervezett program keretében sor kerülne a helyszíni
katonai tiszteletadáson túl koszorúzásokra is, városunk nevében fejet
hajtva az elesettek emléke előtt. A buszos program a tervek szerint július végén lenne és a szlovéniai Nova Gorica-i szállásról csillagtúraszerűen keresné fel az emlékhelyeket. Bővebb információval Vastag András tud szolgálni, kiemelten számítva az egykori veresi elesettek leszármazottjaira.
Augusztus első hétvégéjén újra elindul az immáron hagyományos
Szent Korona lovastúra. Az idei újdonság, hogy a felvidéki Ipolybalog
után szlovák és cseh hagyományőrzőkkel kiegészülve egészen a csehországi Olmützig jutnának a lovasok, többek közt lovas átkeléssel a
Kárpátokon.
Októberben lesz 205. évfordulója a lipcsei csatának. A monumentális
nemzetközi hagyományőrző csatára (2013-ban 6000-en voltak jelen!)
idén a teljes veresegyházi hagyományőrző csapat szeretne eljutni, azzal
a plusz programmal, hogy a csata előtti napokban Veresegyház német
testvérvárosát, Schneeberget is megtisztelnék látványos bemutatójukkal,
ezáltal is felkeltve a helyiek érdeklődését a katonai hagyományőrzés és
a Schneeberghez közel található lipcsei rendezvény iránt.
KOVÁCS PÉTER
MÚLTIDÉZŐ

VÁROSI MÚZEUM

MÚZEUMI APRÓK
VERESI GYEREKEK – GYEREKEK HINTALOVON címmel nyílik kiállítás a Múzeumban március 2-án 16 órakor, megnyitja: Pásztor Béla
polgármester. A kiállítás felvillantja a régi veresi gyerekek életmódját,
s emellett bemutatja két gyűjtő, Ladó Mária és Tóth Ferenc hintaló
gyűjteményének legérdekesebb darabjait. (Nyitva június 17-ig.)
•

CSALÁDFAKUTATÓK KLUBJA alakul a Múzeumban! A klub célja,
hogy módszertani segítséget adjon mindazoknak, akiket foglalkoztat
a családjuk története és szeretnék minél mélyebben megismerni
felmenőik múltját. (Jelentkezni lehet a Múzeum munkatársainál, Szabóné Vank Erzsébetnél és Varga Kálmánnál.)
•

A KOSÁRFONÁS NAPJA lesz a Múzeumban március 17-én 10-17 óra
között! Az érdeklődőket Pete Zsolt kosárfonó mester és segítői várják.
•

KÉTNAPOS MÚZEUMI BUSZTÚRÁK-at szervez a Múzeum! Idén is
folytatjuk az egyre kedveltebb, önköltséges kirándulások szervezését,
fókuszba állítva az Esterházyak legszebb kastélyait. Május 5-6-án AZ
ESTERHÁZY HERCEGEK VILÁGA (Kismarton, Fraknó, Fertőd), május 19-20-án pedig AZ ESTERHÁZY GRÓFOK NYOMÁBAN (Tata,
Csákvár, Devecser, Pápa, Ganna) túrákra várjuk az érdeklődőket.
(Részletes tájékoztatás és jelentkezés az Innovációs Centrum recepcióján!)
VARGA KÁLMÁN

SZABÓNÉ VANK ERZSÉBET GYŰJTEMÉNYÉBŐL

Télutó az 1950-es években. Az Öreg-tó a Szabadság útról nézve.
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Közélet
A VERESEGYHÁZI KATOLIKUS GIMNÁZIUM ÉPÍTÉSÉT
MEGELŐZŐ RÉGÉSZETI FELTÁRÁSON ELŐKERÜLT
ÉRMÉK JEGYZÉKE (2. rész)

HELYTÖRTÉNET
és a típusreferenciájáról is készült anyagvizsgálat.
A két összevetett duarius ezüsttartalma közel van
egymáshoz (5,453 és 4,464 lat).
Az összesített táblázatból látható, hogy az eddig
vizsgált érmék mindegyike II. Bélától I. Lipótig
alacsonyabb vásárlóértéket képviselt, nem gazdag emberek használták és a mindennapi életben volt használatos.
7. Mária Terézia (1740–1780) dénár
– 1755 K-B – Huszár 1749. – súlya: 0,41 g

ban. Ráadásul Körmöcbányán 1624-1625 között
a hivatalosan meghatározott pénzlábat is megszegve, még attól is értéktelenebb dénárokat verElőlap: Osztott, korona nélküli magyar címer, ol- tek. Ekkor a legnagyobb súlyú ezüst értékpénz a
dalain verdejeggyel K-B (Körmöcbánya)
tallér, 334,68 dénárt ért. Mivel a vizsgált érménk
Latin körirat: FERDINAND.D.G.R.VNG (Ferdinánd
ettől valamivel jobb minőségű, ezért kibocsáIsten kegyelméből Magyarország Királya)
Hátlap: Trónon ülő koronás Madonna, bal kezé- tásának idejét 1621-1623 közé szűkíthetjük.
ben országalma, jobb karján a Kisdeddel
5. I. Lipót (1657–1705) dénár
Latin körirat: PATRONA – HVNGARIE (Magyarország
Előlap: Koronás magyar barokk címer, oldalain
– 1684 K-B – Huszár 1509. – súlya: 0,46 g
A TALÁLT ÉRMÉK MEGHATÁROZÁSA
3. I. Ferdinánd (1526–1564) dénár
– 1544 K-B – Huszár 935. – súlya: 0,45 g

Védője)

Előlap: Osztott, koronás magyar címer, oldalain
verdejeggyel K-B (Körmöcbánya)
Latin körirat: LEOP.D.G.R.I.S.A.G.H.REX
(Az uralkodó megnevezése a fennhatósága alá tartozó területek rövidítéseivel)
Hátlap: Holdsarlón ülő glóriás Madonna, jobb
kezében jogar, bal karján a Kisdeddel
Latin körirat: PATRONA – HVNGA 1684 (Magyarország
Védője, körirat végén évszámmal)

I. Ferdinánd 1544-ben kiadott körmönci dénárja

Nagyon jó állapotban megmaradt ezüstpénz,
I. Ferdinánd leggyakoribb dénártípusa. Óriási
mennyiségben készült. Kiváló minőségű ezüst-tartalma miatt (8 lat) nem csak szórvány,
hanem kincsleletekből is gyakran előjön. A típust Körmöcbányán 1532 és 1608 között (Miksa és Rudolf alatt is) folyamatosan verték. A
hivatalos pénzláb szerint egy budai márkából
(245,58 g) 1526-1546 között 420 db, 1546-1582
között 436 db, 1582-1608 között 446 db készült. Tehát az idők folyamán az inflációnak
megfelelően a minőség folyamatosan romlott.
Amint az adatokból kitűnik, a török hódoltságot figyelembe véve ez nem is volt túl vészes.
4. II. Ferdinánd (1619–1637) dénár
– 1621–1625 K-B – Huszár 1203. – súlya: 0,29 g

Közepes tartású érme, még éppen a beazonosíthatóság határán. A típust 1683 és 1697 között megszakítás nélkül verték folyamatosan. I. Lipót vezette be Magyarországon a krajcárrendszert. Így
a magyar forinttal párhuzamosan számítási egységként megjelent a rajnai, vagy másképp a „rénes”
forint. Az új pénznemek meghatározásakor fő
szempont volt a rénes forint 60 krajcárjának egész
számú törtrészeinek megléte váltópénz formájában. Ezek után egy rénes forint 80 dénárt, 60 krajcárt, 40 polturát (poltura – a lengyel poltorakból,
jelentése: másfél), 120 duariust, magyar forintban
kifejezve 0,8 darabot ért. Ezen kívül kiverésre kerültek a többszörös értékű krajcárok és tallérok
is. Ehhez jött még a legkülönbözőbb értékű és
súlyú aranypénzek használata. Még felsorolni is
nehéz volna azt a rengeteg féle pénztípust, amit elvileg egy földi halandónak ismernie kellett. Nem
beszélve Rákóczi rézpénzeiről, ami Lipót idején
1703 és 1705 között párhuzamosan forgott.
6. I. Lipót (1657–1705) duarius
– 1698 K-B – Huszár 1499. – súlya: 0,44 g

Előlap: Osztott, korona nélküli magyar címer, oldalain verdejeggyel K-B (Körmöcbánya)
Latin körirat: FER.II.D.G.RO.I.S.A.GE.H.B.R.
Hátlap: Madonna holdsarlón ül, jobb kezében jogar,
bal karján a Kisdeddel
Latin körirat: PATRO.HVNGA (Magyarország VédElőlap: Osztott, koronás magyar címer, oldalain
asszonya – rövidítve)
verdejeggyel K-B (Körmöcbánya)
Latin körirat: LEOP.D.G.R.I.S.A.G.HV.BO.REX+
(Az uralkodó megnevezése a fennhatósága alá tartozó területek rövidítéseivel)
Hátlap: Értékjelzés felett holdsarlón ülő Madonna,
bal karján a Kisdeddel, alatta évszám
Latin körirat: DVARIVS P.–H. (röv.: Patrona–Hungarie)
II. Ferdinánd csorba dénárja

Sajnos ez a pénz igen rossz megtartásban kerül
elő. Töredezett pereme miatt a kibocsátás évszáma pontosan nem állapítható meg. Jelen éremtípust 1621 és 1625 között verték. II. Ferdinánd dénárjainak finomsága pont akkor volt a
mélyponton. Közel 70%-al gyengébb minőségben készültek, mint I. Ferdinánd idején. A konkrét példány is csak 6,662 latos (lásd táblázat).
Használatkor ezek a silány minőségű aprópénzek komoly zavarokat okoztak a pénzforgalom-

Viszonylag ép és jó állapotban fennmaradt érme.
Körmöcbányán verték 1695-től 1707-ig, 1706 kivételével (1706-ból nincs ismert példány). Az átszámítási egységek alapján egy rénes forint 120
duariust, vagy 80 dénárt ért. Ebből következőleg
egy dénár másfél duarius értékű volt. Tehát a dénár 50%-al többet ért, mint a duarius. Használtak
még egy eddig nem tárgyalt apró pénzt, az obulust, ami fél dénár értékben forgott. Az előzmények alapján belátható, hogy a kis értékű pénzek
mindegyikének a nemesfémtartalma igen alacsony! Érdekességképpen erről a konkrét érméről
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verdejeggyel K – B (Körmöcbánya)
Latin körirat: M.THER.D.-G.R.I.G.H.B.R.
(Az uralkodó megnevezése a fennhatósága alá tartozó területek rövidítéseivel)
Hátlap: Dicsfénnyel övezett holdsarlón ülő glóriás Madonna, bal kezében jogar, jobb karján a Kisdeddel
Latin körirat: PATRONA.–HVNG. 1755 (Magyarország Védője, körirat végén évszámmal)

Mária Terézia 1755-ös évjáratú körmönci dénárja

Viszonylag jó megtartású érme, középen enyhén
meghajlítva. A hajlítás helyén picinyke repedéssel.
A típus 1753 és 1760 között minden évben megjelent. Ez volt az Árpád-kor óta használt dénárvaluta
utolsó képviselője. Beszüntetését követően ezüstként már csak a tallér és krajcár valuta forgott.
Ráadásul 1753-tól a Habsburg birodalomban, a Bajorországgal kötött egyezmény értelmében egy teljesen új, un. „konvenciós” (megegyezéses) pénzláb lépett érvénybe. Az egységesített pénzláb gyakorlatilag az egész német birodalom területén érvényben volt, de eredeti formájában ez is csak egy
évig tartott. Így 1754-től a kölni márka, mint pénzverési alapsúly helyébe ismét visszakerül a bécsi.
Mint tudjuk, az első magyar dénárt még Szent
István királyunk verette. A dénárvaluta megszűnésével 760 év folyamatossága szakadt meg! Előtte
már többször be akarták szüntetni, de a rendek
tiltakozása ezt mindig megakadályozta. Mária
Terézia dánárjainak hivatalos finomsága már csak
149‰, vagyis 2,384 lat volt. Ezért a veréshez használt fémlapka felületét vékonyan beezüstözték
egyrészt a felületvédelem, de inkább a bizalom
megtartása érdekében. Nagyon sok esetben a vékony ezüstréteg már lekopott.
A gimnázium építését megelőző ásatásról kapott
érmék mindegyike tükrözi a kor gazdasági-pénzügyi viszonyait. Egy-egy apró példány is rengeteg
információt rejthet magában, ezért érdemes a
használatának minden apró részletét feltárni.
Hiszen könnyen betekintést adhat az adott közösség mindennapjain keresztül a társadalmi, és talán
még a háborús viszonyok alakulására is.
BARTÓK GÁBOR
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Kultúra
KÖLCSEY FERENC VÁROSI KÖNYVTÁR • HORVÁTH LAJOS helytörténész előadása

A barsz, avagy a hópárduc a történelmünkben
2018. január 12-én, a Városi Könyvtárban Horváth Lajos történész, író újabb érdekes őstörténeti előadását hallottuk. A rendezvény házigazdája Hajdu Gyöngyvér, közreműködője
Farkas Zsolt volt.
30 évvel ezelőtt Kirgíziában járva merült fel az
a gondolat Horváth Lajosban, hogy a Középázsiai hegyekben élő barsz (hópárduc) neve
összefüggésben lehet az Árpád-kori magyar személy és földrajzi nevekkel. A hópárduc KözépÁzsia hegyeiben élő ragadozó nagymacska,
melyet foltos bundája miatt párducnak is nevezhetünk. Ez az állat a kirgiz leánykérési szokásokban is jelentős szerepet játszott az 1950-1960-as
évekig, miszerint a vőlegény egymaga felment a
Tien-sanba és vetőhálóval elejtett egy barszot.
Ezt, a menyasszony ajtajának küszöbére fektette
szerelme és bátorsága jeléül. Előfordult az is,
hogy a hős kirgiz esett a barsz áldozatául.
A bors, bars ragadozó nagymacskaféle, hópárduc lenyomatait a magyar történelemben a
személynév- és földrajzi név anyagban kell keresni. Honfoglaló Bors vezérünk részesül a ma-

gyar nemzet eredetmondájából, melyet Anonymus őrzött meg a számunkra. A csodaszarvas
mondához való viszony kiemeli őt a honfoglaló
vezérek sorából. Lehet, hogy Bors (Barsz) vezér
Árpád rokona volt, aki vadászott, akár a hópárduc, amelyről a nevét kapta, mégpedig egy kisebb népcsoport honalapítása céljából.
Bors honfoglaló vezér, – vagy bárki légyen is,
– aligha viselhette a bors fűszerből eredő nevet.
Ez egyszerűen nem illik bele a nomádok egész
és kerek világképébe. A honfoglaló magyarság
vezérei között legalább egy Bars, Bors volt, aki
után helynevek maradtak fenn (megye, vár,
város, község pl. Bercel, Ceglédbercel, Tiszabercel). A barsz jelentésű személynév szerves folyománya a nomád harcos világképének, melyben
a ragadozók (madarak és emlősök) a legelőkelőbb helyet foglalták el. Ezek az Istentől nyert
főhatalom, erő, vitézség és a nép honszerző
képességének jelképei voltak. Ilyen személynevek és ezekhez kapcsolódó helységnevek a XIXIII. századig fellelhetők különböző, akkori
dokumentumokban, majd a keresztény nevek

„Mitikus minőségbe emelkedett állatról van szó, mely
életterében, a Kaukázusban ténylegesen is az Isten közelébe magasodott.”
HORVÁTH LAJOS
Fotó: Veréb

térhódítása és kizárólagossága következtében
megszűntek és napjainkban már csak földrajzi
nevek őrzik az emlékét. Hazánkban a XIV. századtól fogva a barsz nevet is felváltotta a párduc.
Meggyőző adatok sokaságával bizonyította a
történész a barszil nép eredetét, amely népnév
jelentése hópárducnép. E népet pedig számításba kell vennünk a magyar őstörténet tudományában is. A téma iránt részletesebben érdeklődő olvasóink figyelmébe ajánljuk Horváth
Lajos: Hetedhét ország, hol vagy? című könyvét,
amely a Tarsoly kiadó gondozásában jelent meg
2014-ben.
RIMAI S. ÉVA

KÖLCSEY FERENC VÁROSI KÖNYVTÁR • MATKOVICH ILONA zenés irodalmi estje

A kultúra jegyében...
A Kölcsey Ferenc Városi Könyvtár egyre
több színes programmal várja az érdeklődőket. 2018 januárjában, egy pénteki napon újra összegyűltünk a megszokott kellemes este reményében. Nem csalódtunk,
vendégvárónk, Berze Lajos ezúttal is remek programot készített elő. A magyar
kultúra napja alkalmából, egy zenés irodalmi összeállítással várt minket.
Az irodalmat Matkovich Ilona újságíró,
író képviselte, Egy anyu – meg két apu című előadásával. Hat novella hangzott el, az
írónő tolmácsolásában, melyet Farkas Péter,
a váci Katáng Zenekar énekes-gitárosának
muzsikája kísért.
Matkovich Ilona nem ismeretlen számunkra, irodalmi aktorként több területen
találkoztunk már munkásságával: készít
publicisztikát, megjelentek novellás kötetei,
megalapította és vezeti a Váci Irodalmi Szalont. Szervezői tevékenysége nyomán a térségben az irodalom és a zene oltárán több
rendezvényt köszönhetünk neki. Közéleti
emberként, civil aktivistaként is találkozhatunk munkájával, például a SZAVAD
Egyesületben végzett tevékenysége kap-
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Fotó: Veréb

Matkovich Ilona és Farkas Péter

csán, amely 2014-ben polgármesternek jelölte Vác városában.
A rendezvényen elhangzott novellák
méltán képviselték Matkovich Ilona életszemléletét. A törekvést az együttérzésre, a
boldogságra, a harmóniára; és persze a
tiszta látásmódot, amellyel rámutat sebezhetőségünkre, esetlenségünkre, önzésünkre, egyben szerethetőségünkre is. Irodalmi
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munkáinak szereplője mindig az ember,
legyen szó gyermekről, asszonyról, férfiről,
vagy akár egy bicikliről. Témája az élet és a
szereplők között húzódó érzelmi vonalak:
a gyermekkor, az együttélés, a szerelem, a
házasság.
Novelláiban a tiszta gyermeki látásmód
mély érzelmeket pendít meg, az idősebbeket kicsit visszanavigálja saját gyermekkorára, önkéntelenül összeveti a szereplők
esetét saját élményeivel. A fiatalabbaknak
talán rámutat: bár a viszonyok néhány tíz év
alatt nem sokat változnak, azért van elfogadható alternatíva, talán némi fejlődés is. A
házasságról alkotott átfogó életkép, a férfinő kapcsolat plasztikus ábrázolása megmosolyogtat, de egyben őszinte és életszerű. És persze a szerelem, amely szövődhet
akár egy bicikli és egy biciklikosár között is,
mint minden érzelem csúcsa ezen az estén
is elérzékenyítette a jelenlévőket.
A felolvasást kísérő Farkas Péter a novella
aktualitását visszhangozta egy-egy gitárkísérettel előadott dalával. A bensőséges hangulatot árasztó muzsika még egy kis közös
dalolásra is rávette az est szereplőit: vendégeket, előadókat és munkatársakat egyaránt.
A rendezvény hangulata kicsit mindanynyiunkból az otthonosság és az emlékezés
örömét váltotta ki.
JÁVORFI ZSUZSANNA

Kultúra
UDVARHÁZ GALÉRIA • Együttműködésen alapuló művészeti projekt

Szeretetképek mindenkinek!
2018. február 16-án 18 órakor együttműködésen alapuló, interaktív művészeti kiállítás
nyílik az Udvarház Galériában. VOLKER HILDEBRANDT német médiaművész látogat el
hozzánk. Különleges művészeti projektje az I Love U – Hungary címet viseli. A tárlat a
kölni DD55 Gallery, a gödöllői Levendula Galéria és Köz-Pont Ifjúsági Ház és Udvarház
Galéria együttműködése révén jön létre.
Az „I Love U” jelentéstartalommal telített műalkotások hirdetik a „szeretet, szerelem mindenkinek és mindenki számára” lehetőségét.
A különleges képek egy hatalmas művészeti
program részeként készültek el, amelynek célja,
szeretettel megtölteni a világot. Volker Hildebrandt mint médiaművész, úgynevezett szeretetfalat képzelt el, amely a hálón videó üzenetek
egységéből épül fel, mint élő, – mediális szociális szobor. www.loveprototo.com
Az Udvarház Galéria kiállításának nyitónapján
bárki küldhet élő üzenetet a meglévő felületre –
építve a szeretet falát. Volker Hildebrandt a DD55
Galéria művésze. Képviselője Dudás Dezső Kölnben élő művészettörténész, aki jelezte, hogy örömmel hozza el a művész által hirdetett projektet, bízván abban, hogy Veresegyház ifjúsága szí-

vesen segít a kiállítás felépítésében saját képzőművészeti elgondolásával teljesebbé téve a tárlatot.
A csatlakozni kívánó művészek Volker Hildebrandt által hozott szeretet projektjére válaszul –
készíthetnek installációt, táblaképet, plasztikát,
avagy szöveges megfogalmazást is. A kiállítást
úgy tervezzük, hogy a terem első felében jelennének meg Hildebrandt munkái és a technikai
bázis, amely élő kapcsolatot biztosít a hálóval és
a kölni DD55 Gallery munkatársaival. A terem
másik részében Veresegyház ifjúságának – művészeinek munkáit installálnánk.
Volker Hildebrandt szeretet projektje alapvetően mindenki számára nyitott. Tehát bárki, aki a
kiállításhoz csatlakozik, része lehet ennek az
egyedülálló műalkotásnak. „Mindenki művész!
Joseph Beuys egyszer azt állította, hogy hisz a tár-

Ilu Ungarn orgona–arany–zöld–fekete

sadalom kreatív átalakulásában. A megnyitón a
látható kiállítás mellett, élő videó üzenetet küldhet, aki képes kimondani, hogy „Szeretlek!” Ez a
kivételes érzelem minden ember számára ismert. A szeretet a legjobb, amiért itt vagyunk.
A szeretet az összes jó művészet alapja. A szeretet valójában mindent átörökít.
Kiállítók: Volker Hildebrandt, Block Csoport,
Baranyi Gabriella, Deák Csenge, Huszai Tünde, Hans Peter Bauer, László Milasovszky.
Csatlakozz! És segíts abban, hogy a szeretet
meg tudja győzni a világot!
KLEMENT ZOLTÁN KIÁLLÍTÁSRENDEZŐ

SZENTLÉLEK-TEMPLOM • HANGVERSENY VÍZKERESZTKOR

Vízkereszt ünnepén
Az eltelt két év során számos hangversenynek adott otthont az új templom, most is, hogy együtt örüljünk vízkereszt ünnepén. Mert ez a nap
az ajándékozás napja, amikor a napkeleti bölcsek ajándékot vittek a
kis Jézusnak. 2018 januárjában Veresegyház közössége is kapott
ajándékot, a zene örömét. Szemere Zita operaénekes és Ella István
orgonaművész kiemelkedően szép, hangulatos közös hangversenyét.
Szemere Zita 2014-ben szerzett diplomát a Liszt Ferenc Zeneművészeti
Egyetem Magánének Tanszékén. Virtuóz hangtechnikája és hiteles színpadi jelenléte miatt a szakma hamar felismerte: egy olyan kincs, aki páratlan
tehetsége és szorgalma alapján még nagy jövő előtt áll. Az eltelt röpke négy
évben a művésznő számos előadás alkalmával bizonyította kiemelkedő

Fotó: Veréb

„A tegnapi napig egy csodálatos, fénylő, hatalmas karácsonyfa állt itt,
alatta egy betlehemi jászollal, árasztotta ránk a fényt és a melegséget.
Most ezt az örömet a zenében szeretnénk továbbadni Önöknek.”
ELLA ISTVÁN ORGONAMŰVÉSZ
tehetségét. Szemere Zita: „Szerencsésnek mondhatom magam, mert operaénekesnő lehettem. Igaz, nem születtem zenész családba, de már gyerekkoromban is szerettem a muzsikát. Szinte előbb énekeltem, mint beszéltem,
ezért a szüleim zenei óvodába írattak. Már akkor is azzal foglalkozhattam,
amit szeretek, ami a szívem vágya.” A hazai operaéneklés egyik legnagyobb
ígéreteként, szorgalma és művészi munkája alapján Szemere Zita 2017-ben
átvette a színház és filmművészet kategóriában megítélt Junior Príma Díjat.
Ella István orgonaművész Veresegyház szülötte. Olyan veresegyházi,
aki pályafutása során beutazta a fél világot, de mindig szakított időt
szülőföldjére, számos alkalommal adott itthon is hangversenyt. Sikerrel
szerepelt Európán kívül az Amerikai Egyesült Államokban, Izraelben, Libanonban és Indiában, de járt a volt Szovjetunió legtávolabbi részeiben is.
1989-ben megalapította a Budapesti Bach Kórust, melynek jelenleg is a
vezetője. Korábbi beszélgetéseink alkalmával egyszer elmondta: „Elégedett vagyok az életemmel, gyerekeim, unokáim, szép családom van, és
szakmai szempontból is meg vagyok elégedve. A városban megépült az új
templom, egy gyönyörű orgonával, ez számomra maga a csoda. Óriási lehetőséget biztosít a városnak, lelki, szellemi centrumot ad.” Ella István
munkásságát 1999-ben Liszt-díjjal, 2007-ben a Magyar Köztársasági Érdemrend Lovagkeresztje kitüntetéssel ismerték el.
Hangverseny Vízkeresztkor, ezen az estén páratlan előadás részesei voltunk. Elhangzottak a zeneirodalom legszebb, legismertebb Ave Maria dallamai, olyan zeneszerzők művei kerültek műsorra, mint: Bach, Mathilde
Marchesi, Luigi Luzzi, Paolo Tosti, Schubert, Pietro Mascagni és Cezar Frank.
VERÉB JÓZSEF
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Kultúra
Horgolt ékszereim • Beszélgetés MILLNERNÉ HEGEDŰS ÉVA pedagógussal

Hurokba zárt világom
A művészetről mi jut az embernek az eszébe? Általában a szép, harmonikus dolgokra gondolunk, ami kellemes a szemünknek, a fülünknek és a lelkünknek, ami megrendítően magasztos,
éppenséggel nem mindennapi alkotás. A sort lehetne még fokozni, mert művészet mindaz ami
kifejező, értékes élmény a számunkra. Poszler György Széchenyi-díjas magyar irodalomtörténész így írt: „A művészet varázs, mely átalakít. A könnycseppet persze gyöngyszemmé nem.
Az embert emberebbé azonban igen.”
A Fabriczius József Általános Iskolában tíz éven át
tanította a gyerekeket Millnerné Hegedűs Éva a
lélek hangján az ének szeretetére, egy jobb, emberibb életre. Tanítványai közül még a mai napig is
többen jó szívvel emlékeznek tanárnőjükre, aki
elindította őket a varázslat útján. Életünk során
többször kerülhetünk olyan helyzetbe, ami a jövőt
illetően akár kilátástalannak is tűnhet. Ha az ember
nem adja fel, akarattal és kitartással halad tovább,
előbb-utóbb célhoz ér, mert megújhodni, valami
újat, értékeset létrehozni már az maga a művészet.
Millnerné Hegedűs Éva tanárnővel az alkotás öröméről beszélgettünk.
Mit jelent az életedben a hurokba zártság?
Gyerekkoromban legfőbb szórakozásom a zongora melletti gyakorlás és persze az éneklés volt.
Mindemellett szerettem rajzolni, tevékeny tagja
voltam az iskolai makramé szakkörnek. Érettségi
után az ELTE Tanárképző Főiskolán folytattam a
tanulmányaimat, majd friss diplomásként énektanárként helyezkedtem el. A városban, az általá-

nos iskola zenetagozatán tanítottam. 2010-ben az
egészségi állapotomban bekövetkezett változások és nagymértékű hallásromlásom miatt a
tanári pályám sajnálatosan véget ért. A mai napig
is álmomban még mindig a gyerekek között vagyok, vezényelek, velük énekelek és tanítok.
Gyerekkoromban édesanyámtól tanultam horgolni, kötni és hímezni, ez a tudás megmaradt,
csak fel kellett frissíteni. Az egészségi állapotom
miatt egy idő óta el vagyok zárva a külvilágtól, itthon újra kezembe vettem a fonalakat. Horgolással kezdtem, majd miután megtetszett a frivolitás
technika, egyre jobban elmélyedtem benne.
Nagyon szépek a horgolt ékszereid. Saját tervezésűek?
A motívumok alapmintákból tevődnek össze, de
nagy részben már saját magam tervezem. Nehéz
az embernek kibújnia a múltjából, mindig életem
része volt az alkotás, eddig a zene világában, most
a fonalak, gyöngyök világában próbálok a gubancokból szépet alkotni. Ám ékszereimben elbújva
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„A művészet vonzza az emberi érzelmeket.
Esztétikai és morális érzéseket ébreszt és
ezen érzések közlésének útján keresztül
válik értelmezhetővé.”
mindig ott van a zene, nálam képzeletben a fonal
az öt vonal és a gyöngyöcskék a hangjegyek. Így a
kezem alatt a motívumokból titkon zene születik.
Hogyan fogadják az emberek, különlegesnek
tartják a munkáidat?
Eddig csak ismerőseim, barátaim kértek, hogy
készítsek nekik valami szépet. Ők örömmel viselik, mert így egy kicsit velük vagyok akkor is, ha
személyesen nem találkozhatunk. Arra is volt
példa, hogy kaptam egy fényképet egy külföldi
kirakatról, amin egy gyönyörű horgolt ékszer
garnitúra volt kirakva és az volt a barátnőm álma,
hogy neki is legyen olyan. Lett is hasonló.
Mit jelent számodra mindez? Örömet, önmegvalósítást vagy elfoglaltságot?
Jelenlegi helyzetemben az ékszerkészítés a kiút,
az életkedv. Korábban lelkileg nehéz volt feldolgozni a betegségemet és megszokni az elzártságot. Így most a világ újra kinyílt, tudok újra mosolyogni.
Mik a további terveid?
Ez az elfoglaltság maga a gyógyulás, öröm, alkotás.
Célom, hogy még jobban elsajátítsam a frivolitás
művészetét és titkon remélem, hogy egyre több ismerősöm hordja majd a kezem munkáját és
ezáltal én is újra részese lehetek Veresegyház életének.
VERÉB JÓZSEF

Váci Mihály Művelődési Ház• ISMERŐS ARCOK KONCERT

Változik a világ?
Csordultig telt ház, ez jellemezte a veresegyházi koncertet. Ismerős arcok az arénában és a rajongók
körében. Ismerős Arcok, de kik ők valójában? Magyarul éneklő, magyar zenészek, egy nemzeti indíttatású rock zenekar. Ritmusos zene, jól csengő, érthető szöveg, gitárra, billentyűre és dobra. A zenekar egyik különlegessége Tánczos István szaxofonos játéka, ezen a koncerten, mint mindig, énekesként is megmutatkozott. Az Ismerős Arcok egy
sikeres magyar „nemzeti rock” együttes. Megalakulásukat követően 1999-ben klubokban kezdték
a fellépéseiket, de napjainkra bejárták már a Kárpát-
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medence szinte valamennyi területét, eredményesen koncerteztek az Amerikai Egyesült Államokban, Kanadában és Svédországban. Munkásságukat számtalan szakmai elismerés és díj fémjelzi. Nyerges Attila az együttes frontembere tulajdonosa a Magyar Érdemrend Lovagkeresztje kitüntetésnek, melyet 2012-ben Államalapító Szent István
király ünnepén vett át Balogh Zoltán minisztertől.
Nemzeti rock, mit is jelent ez? Milyen rock az, ami
nemzeti? A 2000-es évektől kezdve válik egyre ismertebbé, mintegy új fogalomként viszi bele magát
a köztudatba. A dalok szövegei a hazaszeretetről, a
magyarság történelmi fordulópontjairól szólnak,
népdalok és katonadalok dallamaira. Országhatárainkon átívelően, a magyar nemzethez való tar-
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tozás tudatának zenei megnyilvánulásaként. Egyre
népszerűbb ez a zenei műfaj, nemcsak a fiatalok,
hanem az idősebb korosztály körében is. Veresegyházon a zenekar fellépését szűnni nem akaró
tapsvihar, tetszésnyilvánítás jellemezte, a közönség
az utolsó szám után ráadást követelve skandálta:
„vissza, vissza!” Az együttes tagjai nem kérették
magukat, és szólt a dal: „Ami elmúlt, azt elhagyom,
a hóban olvad a lábnyomom. Fényes napról álmodom, esőfelhő a vánkosom.”
VERÉB JÓZSEF

Kultúra
Interjú HIRTLING ISTVÁN Jászai Mari-díjas, Érdemes művésszel

„Minden, ami fontos lehet velem kapcsolatban,
az megtörténik a színpadon”

Fotó: Facebook

Hirtling István pályafutása során számos
színházi előadáson öltött már magára királyi palástot. Király történetek a ma emberének. Az István, a király című rockoperában
István királyként, további darabokban IV.
Henrik, III. Béla szerepében is láthatta a
nagyközönség. Gazdag életút áll mögötte,
se szeri, se száma a színházi és filmbeli szerepeinek, tévéjátékoknak. Egészen fiatalon, az 1980-as évek elején már színi főiskolásként több budapesti színházban is
megmutatkozott tehetségével. Játszott többek közt: a Radnóti Színházban, a Merlin
Színházban, a Vidám Színpadon, a Margitszigeti Szabadtéri Színpadon, a Játékszínben. Tagja volt a Nemzeti Színháznak, a
Madách Színháznak, a Thália Társaságnak
és még számos neves színháznak. Jelenleg
a székesfehérvári Vörösmarty Színház társulatának tagja. Találkozásunk alkalmával
az életéről, szakmai útjáról, a Veres 1 Színházban vállalt szerepéről beszélgettünk.
Az internet, a vizuális valóság korában miért tartja fontosnak a régmúlt idők történelmi nagyságainak, királyainak bemutatását?
Ma már a digitalizációval megnyílt egy fantasztikus spektruma az emberek kulturálódási lehetőségének, pillanatok alatt rengeteg
információhoz lehet hozzájutni, de ezek mégiscsak száraz adatok. Hiányként merül fel az
emberi közelség, a személyesség. Székesfehérváron 2017 nyarán III. Béla Koronázási
Szertartásjátéka alkalmával rendkívül nagy
érdeklődést tapasztaltam a közönség részéről.
Egy nép, egy nemzet kultúrájához hozzátartozik a múltja, a történelme. Fontos kötelességünknek tartom a történelmi eseményekről, a magyarság történelmének nagy pillanatairól való megemlékezést, a színház által az
események felelevenítését, elmesélését.
Hogyan találják meg az uralkodói szerepek?
Pályám első pillanatától kezdve sokféle szerepet játszottam, királyoktól kezdve egészen

hétköznapi öltönyös emberekig. Sokszínű
paletta ez, valahogy mindig megtalálnak a
rendezők. Kétségtelenül igaz, pályakezdőként sokszor alakítottam uralkodói szerepet,
de közben természetesen játszottam mellette
Bóni grófot is a Csárdáskirálynőben.
A Veres 1 Színház negyedik évadának legújabb saját gyártású darabjában Molnár Ferenc: Játék a kastélyban című vígjátékában
az egyik színműírót, Turai Sándort személyesíti meg. Milyen üzenetet hordoz a most
bemutatásra kerülő komédia?
Molnár Ferenc vígjátékban, ami nagyon fontos, nem más, mint a szerelem mindenek fölöttisége és egy kis ravaszsággal bizonyos
„botlásoknak” a kiküszöbölhetősége. Felmerülhet a kérdés: de milyen áron? Azt látjuk,
hogy minden emberi kapcsolat mélyén van
valami atavisztikus vonzalom. Az ember önzésből, vagy karriervágyból képes kitérni az
eredeti irányából. Mikor lelépünk az ösvényünkről, ebből általában mindig baj származik. Ezt valahogy kezelni kell. A darabban
kialakuló konfliktus helyzetkezelését történetesen a nagy élettapasztalattal rendelkező
Turai Sándor leleményessége oldja meg. Ezen
túlmenően a darab tele van csűr-csavarokkal,
az élet produkálta váratlanságokkal. Ez pedig
a szerzőnek, Molnár Ferencnek a zsenialitása, mert ezt az egyszerű történetet úgy tudta
bonyolulttá és izgalmassá tenni, hogy a színpadra kerülésétől kezdve levehetetlen sikerdarabként játsszák a színházak.
A színházi és filmes szerepek, tévéjátékok
sokaságával a háta mögött, a jelenlegi elfoglaltságai mellett hogyan tud időt szakítani a
Játék a kastélyban próbáira és majd az előadásokra?
Nagyon hétköznapi dolgot tudok erre mondani, nagy szavak nélkül: az életemből veszem el az időt! Miközben a felkérések örömet okoznak, az utazást is bele kell kalkulálni. Időben a helyszínre érkezni, majd vissza
a színházba és haza, a családhoz. Ha az ember nagyon elfoglalt, igen komolyan el kell
gondolkodni azon, hogy mit vállalhat fel az
elkövetkező időre. Sok mindent figyelembe
kell venni. Az én esetemben ez a januári hónap nagyon különleges, nem rég, múlt év decemberében volt egy új bemutatóm Székesfehérváron, sok előadással. Kifejezetten nagy
szervezést igényel az időm beosztása.
Mi a véleménye a vidéki színházak jövőjéről?
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Abszolút bizakodó vagyok, mert látom az
igényt a helyben megszülető kulturális termékekre, nevezhetjük így is a színházi előadásokat. Főleg akkor, ha elszánt és igényes
emberek veszik a kezükbe a kultúra ügyét. Jó
példa erre Veresegyház, nemcsak a polgármester úr, hanem a színházvezetés hozzáállása is. Ők fejükbe vették a színházcsinálás
gondolatát, és az eltelt három év visszaigazolta az elképzeléseket, mindenki által láthatóak az elért sikerek. Hallottam a nyári szabadtéri előadásokról, az új színház építésének gondolatáról. Hol mondható még ez el?
Máshol az országban – azt tapasztalom –
inkább a siránkozás a divat, mint az önálló
gondolkodás és cselekvés!
Lehet realitása a mostani gazdasági és kulturális körülmények között egy új kisvárosi
színház építésének és fenntartásának? Hogyan látja ezt Veresegyház viszonylatában?
Mint színész nagyon örülők ennek az elképzelésnek. Tháliának templomot építeni mutatja az életminőség emelkedését. Az itt élő
emberek igényszintjét. Ahol színházat építenek, és olyan fórumot hoznak létre ahol az
emberek esténként összejöhetnek, találkozhatnak, az biztos egy belső igényt tükröz. Ez
ünnepelendő! Amennyire én ismerem az
elképzeléseket, ez nemcsak egy színház lesz,
hanem egy olyan kulturális központ, ahol a
mai XXI. századi igényeknek megfelelően
tudnak egyéb programokat is lebonyolítani.
A mindennapi munka utáni kikapcsolódás
mindnyájunk számára nagyon fontos. Ön
hogyan tölti a szabadidejét? Van kedvenc
hobbija?
A családommal, feleségemmel és két gyermekemmel közösen találjuk ki a programjainkat. Nagyon szeretek a kertünkben tevékenykedni, bogarászni. A fiam már elég nagy, tud
füvet nyírni, a kislányom, aki 12 éves, a szemem fénye. Velük szeretek a legtöbbet lenni.
A kedvelt hobbim a szakmám, a hivatásom.
Számomra a kikapcsolódás az otthoni nyugalom, a csend és a béke.
Hirtling István megnyerő személye, kimagasló színészi tehetsége biztosíték arra,
hogy a bemutatásra kerülő Játék a kastélyban Veresegyházon is sikerdarab lesz. A mű
olyan világba kalauzol, ahol a játék közelebb viszi a nézőt a valóság mögött rejtőző
félreértések dzsungeléhez. Egy olyan huncutkodásba, ami olykor velünk is megtörténhet.
VERÉB JÓZSEF
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Kultúra
VERESI BALETT • Beszélgetés TAKÁCS ANDREA tánckarvezetővel

Az eltűnt kincs nyomában
A Veresi Balett már fogalom az itt élők körében. A gyerekek első
fellépésére ki ne emlékezne? 2011-ben mutatták be a „Diótörő”
című mesebalettjukat, majd sorra következtek évente a
gyönyörűen koreografált további előadások: a „Szilfid” és az
„Állatok farsangja”, a „Tizenkét eltáncolt cipellő”, a „Karácsony
éjjelén” és végül 2015-ben a „Jégkirálynő” című produkciójuk.
Most egy új, eddig nem látott feldolgozással, az „Atlantisz” varázslatos világába kalauzolják el a nézőt. Takács Andrea tánckarvezetővel, a legújabb produkciójukról beszélgettünk.
Évek óta kedves színfoltja a város életének a
balettosok minden egyes fellépése. Mi volt az
oka a gálaműsor közel kétéves kimaradásának?
Nagyon leterhelt a színházterem, mivel a városban, a Veres 1 Színházon kívül több amatőr
színjátszókör, sport és egyéb kulturális csoport
is működik. A szülőkkel 2016-ban arra az elhatározásra jutottunk, hogy nem erőltetjük tovább a karácsonyi fellépéseket. A felszabaduló
időt a gyerekek továbbképzésére fordítjuk. Legközelebb 2018-ban térünk vissza új darabbal, a
korábbi bevett gyakorlattól eltérően most már
nem a karácsonyi ünnepkörhöz kapcsoltan, hanem a naptári év elején februárban. Reményeink szerint ebben az időszakban kevésbé
lesz foglalt a Váci Mihály Művelődési Ház, több
alkalom adódik a színpadi próbákra.

A mostani mesebalett
Fotó: Veréb
egy színes, víz alatti világba kalauzolja a nézőt. Miért
Ariel, a kis hableány születésnapi történetét
választottátok?
Atlantisz, az elsüllyedt város, varázslatokkal
teli misztikus világ, egy mesebirodalom az
óceán mélyén. A nagy mesemondó, Andersen
szerint itt uralkodik Neptun király, csodás
élőlények: bohóchalak, rákok, medúzák, tűzhalak, kagylók és szirének sokasága között.
Olyan táncjeleneteket állítottunk össze, ahol a
színpad varázslatos forgataggá alakul. Arra
törekedtünk, hogy a gyerekek jól érezzék magukat a karakterükben, megtalálják az egyéniségüknek leginkább megfelelő szerepeket, ők
a mesékből kiindulva a szeretetet és a jóságot
igyekeznek magukhoz ölelni.

„Olyan pozitív kisugárzású, a gyerekek
egyéniségére szabott szerepeket találunk ki,
amellyel azonosulni tudnak, jól érzik
magukat, sikerélményük lesz.”
PFLANZNER-GÉMES NÓRA RENDEZŐ
Ariel tör ténetének feldolgozása
jó lehetőséget adott a kezünkbe
egy színes előadás koreográfiájához.
Ariel szerepét ki játssza, hogyan került kiválasztásra a személye?
A kis hableányt egy korábbi tanítványom, vendégszereplőként Gelb
Nikolett fogja megszemélyesíteni. Nikolett jelenleg a Dózsa György Gimnázium és Táncművészeti Szakgimnázium táncszakán tanul, valamint az ExperiDance Táncakadémiának is a növendéke. Eredetileg
2016-ban szerettük volna színpadra vinni a
történetet, Ariel szerepére már ekkor is Nikit
vettük számításba.
Hány szereplővel készültök az előadásra?
Mikor lesz a bemutató?
Negyvennégy balerina és két felnőtt szereplő
kelti életre a történetet, ahol Neptun királyként
Hack István, a polip bőrében, Ursula bárónőként pedig én fogom szórakoztatni a közönséget. Az első előadásra 2018. február 12-én
kerül sor, majd ezt követően február 17-ig még
négy előadást fogunk tartani.
VERÉB JÓZSEF

FIATAL FORRÁS SZÍNTÁRSULAT • Újra a színpadon

Előzetes az Enyém a vár című zenés mesejátékhoz
Egy éve alakult a színtársulat. Tagjaik iskolai
elfoglaltságaik, a mindennapi munkájuk, családjuk mellett kedvtelésből, örömmel vesznek
részt a közös játékban. Színjátszók ők, az általuk alakított mesehősöket komoly átéléssel,
szívből jövő érzelemmel jelenítik meg.
Vezetőjük Molnár Klára nyugalmazott pedagógus, a társulat lelke, hajtómotorja. Első bemutatkozó előadásuk 2017 tavaszán, Schwajda György – Victor Máté: Óz, a nagy varázsló
című mesejátékának feldolgozása volt. Az új
évadot is ezzel a klasszikus történettel indították. A darab 2017. november folyamán két alkalommal került közönség elé, Veresegyházon
és Erdőkertesen. További terveik egy újabb
alkotás, Horváth Péter – Novák János: Enyém a
vár című zenés mesejátékának színpadra vitele.
Molnár Klára művészeti vezető: „A Fiatal Forrás Színtársulat magját több generáció, a kisiskolásoktól a fiatal felnőtteken át az érett, idősebb korosztályt képviselőkig terjedő színjátszók
adják. Nagy várakozással tekintek a jövő felé,
mert számomra mindig elsődleges szempont volt
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egy olyan alkotó közösség létrehozása, ahol a fiatalok és az idősebbek együtt dolgozhatnak. Végtelenül izgalmas tud lenni, amikor a szerepeket
a korosztályuknak megfelelő személyek alakítják. Jelenleg teljes odaadással folynak az Enyém
a vár próbái. Az előadás sajátságaként egy igazi
lovagi tornát láthat majd a közönség, az elmaradhatatlan tánc és énekszó mellett. Végeredményben ez egy nagyon pörgős, változatos, tréfás
játék, ahol maga a királylány is egy különlegesség, egy nagyszájú, tűzrőlpattant leányzó. Nem is
találhattunk volna jobb személyt a megformálására Meskó Kingánál. A főszerepeket: Gárdos
Péter, Csombor Renáta, Monori Dominik, Fukk
Áron és Ács Bence alakítják. További szereplők:
Tóth Ákos, Erdős Lili, Ács András, Tóth Lili, Horváth Laura, Tósa Kende, Tóth Emese, Tóth Anna,
az őrbottyáni Salamon Történelmi Klub lovagjai, továbbá a Bokréta Néptánccsoport tagjai,
Szentgáli-Tóth Áron zenei kísérete mellett. Hogy
miért csinálom? Az életem része a közösségépítés,
az emberek, a fiatalok között érzem jól magam.
Mindig közel állt hozzám a színház.

2018. február

Molnár Klára

Fotó: Veréb

„Látod, odafenn a halványuló égen angyal
száll feléd. Furcsa egy angyal, karján étekhordó edény, lába között cirokseprő csutkamaradéka, a haja égnek áll, az orra, mintha
vasból volna.”
Gyerekként gyakran felléptem, már akkor is részt
vettem a szervezői feladatokban. Tanárként központi helyet foglalt el az életemben a színjátszás,
a gyerekekkel, amit lehetett megcsináltunk, színpadra vittünk mesejátékokat, kisebb darabokat.”
A társulat tagjai szerdánként, heti egy alkalommal próbálnak az Innovációs Centrumban. Előreláthatóan 2018 áprilisában kerül bemutatásra a darab a Váci Mihály Művelődési
Ház színháztermében.
VERÉB JÓZSEF

Fiataloknak fiatalokról
TÁNCOLJ MÉG! BÁLINT LEVENTE
FIATAL TEHETSÉGEINK

Bálint Levente kicsi kora óta érdeklődik a tánc iránt és bár nem gondolta volna, ma mégis ez az ő
hivatása. Levente igazán jó példa arra, hogy a véletlenek és a váratlan helyzetek mennyire sorsfordítók lehetnek egy ember életében, amellett, hogy a vágyainkért és az álmainkért igenis megéri
küzdeni. Ezúttal az ő sikereit és pályáját ismerhetjük meg.
Hogyan kezdődött a pályafutásod?
kötött nekem. Ahogy jobban megisEgészen kis korom óta érdekelt a tánc. Emlékszem, mikor még Deb- merkedtem a modern tánccal, inkább
Fotó: Fári Fanni
recenben laktunk, ha meghallottam a kedvenc zenémet, egyből tánc- bele tudtam tenni az egyéniségemet. Sokra perdültem. Életem első táncos fellépésén még csak első osztályos kal több fantázia és szabadság van benne,
voltam. Előadtuk a Hupikék törpikéket és a Dzsungel könyvét. Ezu- mint a klasszikus balettben.
tán, amikor felköltöztünk ide Veresegyházra, heti szinten jártam tánc- Mi történt veled a főiskola elvégzése után?
órákra. Először hipp-hoppal és társastánccal kezdtem, de csak hobbi Már az iskola közben nyaranta kurzusokra küldtek Ausztriába és
szinten. Nem gondoltam, hogy egyszer majd a tánc lesz a hivatásom. Spanyolországba. Az utóbbit nagyon megszerettem, mind a spanyol
A húgoddal a lap 2017. májusi számában megjelent interjúból ki- kultúrát, mind a nyelvet. Már ekkor biztossá vált, hogy én külföldön
derült, hogy egyszerre jelentkeztetek a Táncművészeti Főiskolára. képzelem el a jövőmet. A főiskola után úgy alakult, hogy sikeresen
Így van, édesapánk hallott róla, hogy felvételt hirdetnek a balett szak- felvételiztem a Budapest Táncszínházba. Eredetileg nem terveztem
ra, amit egyből ajánlott is a testvéremnek. Nekem azért nem, mert hosszú ideig maradni, mégis négy évet töltöttem el velük. Ezalatt volt
nem ismertem ezt a fajta táncot, míg Adél esetében a ritmikus sport- egy komolyabb sérülésem, ami végül itthon tartott.
gimnasztikához közelebb állt ez a stílus. Volt egy
Mégsem adtad fel és sikerült találni egy külföldi társulatot.
nyílt nap, amire családosan el is mentünk. Én
Miután végleg felépültem, sikeresen jelentkeztem egy lengyel
csak kíváncsi voltam, milyen lehet egy ilyen
társulathoz, a Baltic Dance Theatre színházba, ami az első
iskola, nem gondoltam arra, hogy jelentnemzetközi társulat volt, ahol dolgoztam. Mivel ez volt
kezni fogok. Végül mégiscsak elmena vágyam, nagyon élveztem ezt az időszakot. Kiköltem a felvételire. Ez azért volt vicces,
töztem hát Gdanskba, ahol egy évet töltöttem el.
mert a fiúknak hamarabb volt, mint
Nagyon sokat tanultam a többi táncostól is, mivel
a lányoknak, így én már korábban
nemzetközi társulat volt, például spanyolok, olamegtudtam, hogy bejutottam a
szok, norvégok. Szóval színes volt a csapat,
Táncművészeti Főiskolába, mint
nagyon kedveltem őket. Egyedül az volt a baj,
Adél, aki miatt ez az egész szóba
hogy nem repertoár színház volt, vagyis minkerült.
dig egy, ugyanazon koreográfussal dolgozMi fogott meg legjobban az iskotunk, én pedig mindig jobban kedveltem a
lában?
változatosságot.
Abban az időben olvastam a Harry
Váltottál?
Potter könyveket. A történet szerint
Ekkor még nem terveztem. Úgy voltam vele,
Harry egy különleges varázsiskolába
hogy egy évet még szívesen maradnék, de a tárjárt, amit én összekapcsoltam saját masulaton belül igazgatóváltás történt. Az új igazgagammal, hogy nem csak általános tantártó pedig szerette volna leváltani a kortárs, modern
gyakat tanulhattam, hanem mellette még
táncot a klasszikus balettra. Kezdtem megint azt érezFotó: Karancsy Ágnes
táncolhattam is. Vagyis az tetszett az iskolának
ni, amit már a főiskolán: a klasszikus nem az én világom.
a rendszerében, hogy míg délelőtt a közismereti tanHogyan döntöttél?
órákon vettünk részt, délutánonként a gyakorlati táncórák
Még adtam egy utolsó esélyt az akkor már Baltic Opera néven művoltak. A beosztás később felcserélődött, amit kicsit nehéz volt meg- ködő színháznak, de nem tetszett a klasszikus, ill. neoklasszikus
szokni. Ebéd után kellett például beülni egy dupla matek órára, amin stílus. Hazajöttem. Készültem a következő felvételi időszakra, és janéha elkerülhetetlenül elálmosodtunk. Az órák sokszor este 7-ig tar- nuárban fel is vettek Németországba a Staatstheater Braunschweigtottak, nem volt sok szabadidőnk.
hez, ahol jelenleg is táncolok. Mivel a szerződés csak 2017 auguszHogyan sikerült megszokni/megszeretni a balettet?
tusától szólt, addig itthon kisebb budapesti társulatoknál dolgoztam.
Érdekes és izgalmas helyzetbe kerültem azzal, hogy felvettek. Az Végül Németországot is nagyon megszerettem, és most sikerült szeriskolában félévente voltak vizsgák, ahol be kellett mutatni, honnan ződést hosszabbítani, szóval a következő évet is ott fogom tölteni.
hova jutottunk az elmúlt időszakban. Azzal, hogy én később kerültem Mik a hosszútávú terveid?
be a suliba, az első évben nem csak decemberben tettem vizsgát, Ha már idősebb leszek, és nem fogok tudni úgy táncolni, ahogy régen,
hanem januárban is, hogy felkerülhessek a saját korosztályomhoz. Ez akkor talán videó felvételek készítésével, szerkesztésével, vágásával fogazt jelentette, hogy a kezdők minden mozdulatot a rúdnál teljes talpon lalkozom majd, de a tánc koreografálása is érdekel. A zene központi szecsináltak, a második évfolyamon váltottak féltalpra. Nekem erre a repet játszik az életemben. Régebben, amikor itthon laktam doboltam
váltásra csak egy hónapom volt. Annak ellenére, hogy nem ismertem egy zenekarban. Veresegyházon többször is felléptünk. Nem tudok
a balettet, megtetszett, bár annyira nem került közel hozzám, hogy most még előre tervezni, de az biztos, hogy ha már nem táncolhatok, a
pályámnak válasszam. Az utolsó években kiderült, hogy ez túlságosan zene és a tánc akkor is a mindennapjaim része marad.
FÁRI FANNI

2018. február
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Életmód

GYŐRI RITA ÉS VIGH MERCÉDESZ ROVATA

LEGYEN 2018 A FEJLŐDÉSÜNK ÉVE!
5 LÉPÉS A SIKER FELÉ

A MÁSODIK LÉPÉS: FELELŐSSÉGVÁLLALÁS
Januári cikkünkben az első lépéssel, a TUDATOSÍTÁSsal foglalkoztunk. Ebben a hónapban a célunk felé tovább vivő második
lépést mutatjuk be, ez pedig a
FELELŐSSÉGVÁLLALÁS
„Mindenki hibás csak én nem”
Ismerős, hogy bármikor meg tudjuk
magyarázni, miért hagytuk ki a reggelit?
Azt is, hogy miért fulladt kudarcba az aznapi munkánk? Miért a gyorsétteremben
ebédeltünk? Vagy, hogy mi jött közbe,
amiért nem mentünk edzeni? Rögtön megtaláljuk a felelőst mindegyik helyzetért. A
felelősségvállalás hiánya sikertelenséghez
és egy helyben toporgáshoz vezet.
Te teljes felelősséget vállalsz az életedért?
Ha képesek vagyunk a felelősségvállalásra és a felelősségteljes viselkedésre, akkor adott helyzetben képesek vagyunk a
saját értékrendünk alapján döntéseket
hozni és aktívan cselekedni ahelyett, hogy
folyamatosan másokat vagy a körülménye-

ket okolnánk a minket érő nehézségekért.
Ez a gondolkodásmód elősegíti, hogy a
problémák megoldására koncentráljunk
ahelyett, hogy tagadnánk, vagy figyelmen
kívül hagynánk a nehézségeket. Ha nem
hiszünk abban, hogy felelősek vagyunk a
saját egészségünkért, és a velünk összefüggésbe hozható dolgokért, akkor kiadjuk
a kezünkből az életünk irányítását. Ennek
következményeként gyakran áldozatnak
érezzük magunkat, és tehetetlenül sodródunk helyzetről helyzetre, ismét feladva a
kitűzött célt.
A felelősségteljes viselkedés hiánya saját
testi egészségünket is veszélyeztetheti.
Elsősorban akkor, ha nem érezzük a súlyát
azoknak a tevékenységeknek, amelyek
talán aktuálisan kellemesek lehetnek (mint
például a dohányzás, napi öt kávé, túlzott
cukorfogyasztás, nem evés, stressz evés
stb.), de hosszútávon ártanak az egészségünknek. Az ilyen típusú döntések meg-

Legyünk együtt Fitten Veresen!
Minden, ami sport és táplálkozás,
így adva alapot a mindennapjainkhoz!
hozásához kell a legtöbb önfegyelem és
felelősségtudat, hiszen az élmények csábításának vagy a nem támogató családtagok
rábeszélésének ellenállni a legnehezebb
dolog.
Ne hagyjuk érzelmileg zsarolni magunkat! Tegyük le a sérelmeinket, jussunk túl
a felelősök keresésén, és nézzünk farkasszemet magunkkal! Ez jelenti a legtöbbet,
amit önmagunknak és azoknak adhatunk,
akik szeretnek bennünket, és akiket mi is
szeretünk.
Márciusban a harmadik lépéssel, a kontroll megszerzése témával foglalkozunk.
Mobil: 30 509 5084
Facebook: Fitten Veresen

TERMÉSZETESEN, EGÉSZSÉGESEN

Gyógyulni mindenekfelett
Amikor minket is utolér a betegség, legyen
az a napjainkban oly gyakori allergia, ekcéma, reflux vagy akár egy komolyabb emésztőrendszeri, érrendszeri betegség, akkor hirtelen megváltozik a fontossági sorrend értékrendünkben és gyógyulni szeretnénk.
Elcsépelt mondás ugyan, de nagyon igaz:
ha nem szánunk időt az egészségünkre, majd
muszáj lesz a betegségre. A test jelez, ha az
egyensúly megbomlott a homeosztázisában.
Ha komolyan vesszük az első jeleket, és elkezdünk odafigyelni magunkra, rövidebb a
gyógyulási folyamat. Később viszont irreális
az elvárás, hogy egy hosszú idő alatt kialakult
betegségből egyik napról a másikra gyógyítsanak ki minket. Vannak tehát fokozatok,
melyeket figyelembe kell venni és ennek
megfelelően cselekedni.
Első és legfontosabb lépés minden esetben,
hogy eljussunk egy szakorvoshoz, aki célzott
vizsgálatokkal pontos diagnózist állít fel.
Több, vagy a legjobb szakemberek felkeresésével kiszélesíthetjük rálátásunkat az adott
betegségre és annak gyógyítási lehetőségeire.
Semmiképpen ne kezdjünk „magánakcióba”
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azzal, hogy az internet segítségével diagnosztizáljuk tüneteinket. Mind gyógyszerekből, mind gyógymódokból számos fajta létezik, amikből az orvos célzottan a nekünk
legmegfelelőbbet írja elő. Ha ezen belül van
választási lehetőség, kérjünk részletes információkat, melyik miért jó.
Nincs két egyforma beteg. Van, aki számára az egyik gyógyszer vagy gyógymód hatékonyabb, van, akinek a másik. Rendkívül
fejlett ma az orvostudomány, újabb és újabb
korszerű műtéti és terápiás eljárásokról hallhatunk, melyek egyre elérhetőbbé válnak
számunkra is. A természetes gyógymódok
követőinek sem kell sokat keresgélni. Az ősi
tudás napjainkban is jelen van, egyre nagyobb teret hódítva áll rendelkezésünkre,
kitűnően kiegészíti a nyugati orvoslás terápiáit és a megelőzésben is nagy szerepe van.
A gyógyulás hatékonyságát növeli több
gyógymód egyidejű alkalmazása. Vegyük
példának a mozgásszervi megbetegedéseket,
melyek esetében a gyógyszeres fájdalom- és
gyulladáscsökkentés mellett a különféle mozgás és masszázsterápiák, vízkúrák is alapvető
részei a kezeléseknek. És ha már a fájdal-
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makról is szó esett, fontos tudni, hogy csupán
tüneti kezeléssel nem szüntetjük meg a
betegség kiváltó okát. Törekedjünk arra, hogy
fény derüljön az okokra. Egy tartós ekcéma
esetében mindig járjunk a végére, hogy mi
okozza a bőrtüneteket, hogy milyen allergia,
emésztési- vagy anyagcsere probléma áll a
háttérben, ellenkező esetben a legjobb kenőcsök is csak ideig-óráig lesznek jók.
A lelki egyensúly felborulása szintén a
kiváltó ok lehet a helytelen életmódbeli és
káros környezeti tényezők mellett, viszont
ennek kiderítése prioritásban meglehetősen
az utolsó helyen áll. Hosszú időbe telhet
irányítással eljutni egy mentálhigiénés szakemberhez. A mindennapos stresszhelyzet,
egy megoldatlan probléma vagy lelki trauma
feldolgozása és kezeltetése ugyanolyan
fontos a gyógyulás szempontjából, hiszen
lelkünk egészsége oroszlánrészét képezi testünk egészségének.
Mérlegeljünk tehát és figyeljünk testünk
jelzéseire, cselekedjünk már az első visszatérő tüneteknél. Ezáltal időben és a nagyobb
bajokat megelőzve léphetünk a gyógyulás
útjára, mert ösztönös a cél:
Gyógyulni mindenekfelett!
BARTALNÉ GÖNCZI ERIKA

Sport
TENISZ

MOLNÁR KITTI
CSAPAT EURÓPA-BAJNOKI DÖNTŐS!
U12-ES CSAPAT EURÓPA-BAJNOKSÁG SELEJTEZŐ,
RAKOVNÍK (CSEHORSZÁG)
Molnár Kitti a magyar U12-es leányválogatott tagjaként a házigazda
cseh együttessel szemben ugyan elveszítette a fedett pályás csapat
Európa-bajnokság selejtező döntőjét, azonban így is az Angliában
sorra kerülő nyolcas döntőbe jutott.
A nagy esélyesként beharangozott cseheken kívül az ellenük kiálló
többi együttest megverték, egyetlen szettet sem veszítettek el a
döntőbe vezető úton. Így jöhetett létre az álomfinálé, amelyre a két
meghatározó játékos, Molnár Kitti és Dinnyés Lili ugyanolyan elszántan készültek, mint a korábbiakra és a mérkőzést követően is
joggal mosolyoghattak, hiszen bejutottak az Eb-döntőbe.
WINTER CUP, FEDETT PÁLYÁS U12-ES CSAPAT
EURÓPA-BAJNOKSÁG, SELEJTEZŐ
Leányok, Rakovník (Csehország). Döntő: Csehország–Magyarország 3–0. Nikola Bartunková-Dinnyés Lili 6:0, 6:1. Brenda
Fruhvirtová-Molnár Kitti 6:0, 6:2. A Nikola Bartunková, Šára Bejlek–
Dinnyés Lili, Molnár Kitti mérkőzést nem játszották le.
1. Csehország, 2. Magyarország, 3. Belgium, 4. Portugália
FORRÁS: UTANPOTLASSPORT.HU Az U12-es leány csapat: Varga–Dinnyés–Molnár
ATLÉTIKA

ISMÉT ORSZÁGOS BAJNOKI ARANY ÉS KIVÁLÓ EREDMÉNYEK
AZ ÉV ELSŐ VERSENYEIN!
2018. JANUÁR 7. DUNAKESZI
Gyermek korcsoport:
Lányok: 60 m-es síkfutás: 1. Sum Nikolett, 2. Horváth Laura
Távolugrás: 1. Sum Nikolett, 2. Horváth Laura
Fiúk: 60 m-es síkfutás: 3. Bense Botond
Ötösugrás: 1. Horváth Máté
Távolugrás: 3. Horváth Máté
Serdülő korcsoport:
Fiúk: Távolugrás: 2. Tóth Máté
2018. JANUÁR 21. SZÉKESFEHÉRVÁR
Ötösugrás: 1. Horváth Máté 12,94 m-es teljesítménnyel.

Horváth Máté – Ötösugrás

ÚJONC ORSZÁGOS BAJNOKSÁG
2018. JANUÁR 27-28. BUDAPEST, SYMA CSARNOK
Ötösugrás: Országos Bajnok: Horváth Máté, 13,35 m-es egyéni
csúccsal!
Tábori Sára 15. hely, 11,15 m-rel.
60 m-es síkfutás: Sulyán Alexa, 4. hely 6.55 mp-es egyéni csúccsal.
Távolugrás: Horváth Máté 8., Sulyán Alexa 13. hely.
2000 m-es síkfutás:Ferencz Janka nagy küzdelemben a 8. helyen ért
célba.
4×200 m-es váltó:
Lányok: 9. hely: Sulyán Alexa–Szabó Enikő–Tábori Sára–Ferencz
Janka
Fiúk: 9. hely: Horváth Máté–Schmeisel Huba–Furák Máté–Varga
Ádám.
SZALMA RÓBERT Sulyán Alexa – 60 m-es síkfutás
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ISKOLAI SPORT, DIÁKSPORT

ÚSZÁS
A Pest megyei diákolimpia döntőjében
91 iskola 576 diákja versenyzett, köztük
a Fabriczius József Általános Iskola diákjai is.
Eredményink:
II. korcsoport: 50 m gyorsúszás: Elekes
Tamara, 1. hely
50 m hátúszás: Elekes Tamara, 1. hely
4×50 m lány gyorsváltó: 1. hely (Elekes
Tamara, Kovács Enikő, Nemes Zsófia,
Kürtössy Hanna)

KOSÁRLABDA
IV. korcsoportos fiú kosarasaink elkezdték
szereplésüket a diákolimpia küzdelmeiben.
Az első akadályt teljesítve, két győzelemmel továbbjutottak a megyei elődöntőre. A körzetin Szada és Kerepes ügyes
csapatait legyőzve, a fiúk szép játékkal,
parádés kosarakkal biztosították be a
helyüket a folytatásra! A csapat tagjai:
Balogh Patrik, Bögös Ádám, Freytag Kosárlabdacsapat
Bence, Kéki Domonkos, Kocsis Gergő,
Kubicza Bálint, Lugossy Ádám, Samu
Márton, Seress Boldizsár, Szendrey
Soma és Szabó Tamás.
FELKÉSZÍTŐ: ERDICZKI KRISZTINA

KÉZILABDA

II. korcsoportos 4x50 m-es gyorsváltó

III. korcsoport: 100 m hátúszás: Baranyai Zsófia, 1. hely
4×50 m lány gyorsváltó: 1. hely (Baranyai Zsófia, Tibenszki Mira, Portik
Boglárka, Szabó-Galiba Noémi)
4×50 m fiú gyorsváltó: 3. hely (Pataki
András, Nagy Attila, Szabó Márk, Ondi Balázs)
IV.: korcsoport: 100 m hátúszás: Bunda
Bíborka, 1. hely
FELKÉSZÍTŐK: CSOMBOR ZOLTÁN, CSOMBOR
RENÁTA, HICSÁK ZSOLT, SZEGEDI ATTILA,
JANKOV ISTVÁN, CSÜTÖRTÖKI MARCELL,
BAGAMÉRI BENCE

Elkezdődtek a diákolimpia küzdelmei
kézilabdában is! A Fabriczius József Általános Iskolát zömében a VVSK kézilabda szakosztályaiban edződött, III. és
IV. korcsoportos fiú csapatok képviselték,
akiknek az első megmérettetés a körzeti
Kézilabda csapat III. korcsoport
verseny volt. A III. korcsoportosok Gödöllőn két győzelemmel vették az akadályt
és első helyen jutottak a területi döntőbe.
A IV. korcsoportosok Mogyoródon és
Csömörön mérkőztek és három győzelemmel, egy vereséggel, összesítésben a
második helyen végeztek. Így közvetlenül
nem jutottak a területi döntőbe, de részt
vehetnek a „2. helyezettek” tornáján, ahol
további három körzet második helyezett
csapatával mérik össze tudásukat. A torna
győztese bejut a területi döntőbe, amire
minden esélyünk megvan.
FELKÉSZÍTŐK: FÜLÖP ANDREA, BARANYÓ CSABA Kézilabda csapat IV. korcsoport

BAMAKO AUTÓVERSENY

VERESIEK A BUDAPEST-BAMAKO
AUTÓVERSENYEN
Ismét indult veresegyházi csapat a 2018. január 12-én a Lurdy Ház
parkolójából rajtoló, magyar szervezésű, Budapest-Bamako amatőr
afrikai autóversenyen. Tizenhat nap alatt 8629 km-t kellett teljesíteni
a bátor vállalkozóknak. A Budapest-Bamako nem egy vasárnapi
autózás a hegyekben, vagy az Alföldön. Itt nincsenek mentő helikopterek, begyűjtő teherautók, idegenvezetők, tolmácsok. Mindenki a talpraesettségére és a felkészültségére számíthat. Egy dolog
biztos, hogy minden bizonytalan.
A Roth János, Kovács Miklós, Bunda Tamás alkotta trió ezt testközelből tapasztalhatta meg. Épp, hogy elrajtolt a csapat, máris
vissza kellett fordulniuk, mert elromlott a navigáció. Újra letöltés,
telepítés, majd néhány óra elteltével újra rajt a mezőny után. Sokáig
minden rendben volt. Genovából áthajóztak Marokkóba, kerülővel,
de megmászták az Atlasz-hegység hófödte hágóit, szépen gyűltek a
kilométerek, egészen 8100, mikor az Atlanti-óceán parti szakaszán
utolérte őket a „balsors”, elromlott a kuplungjuk! Gyors menekülés
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Az indulás előtt

kezdődött a dagály elől. Szerviz, alkatrész beszerzése persze reménytelen volt! Bölcs döntés, az autót eladni és irány haza.
Nem szegte kedvüket a technikai hiba, már a következő indulásukat tervezik. Sok sikert hozzá!

2018. február

Sport
Veresegyházi Városi Sportkör eredményei

KAJAK-KENU

Sakk Szakosztály
Pest megyei I/A csapatbajnokság (5 táblás)
2018.01.28. Dunaharaszti – Veresegyház

2–3

Kézilabda Szakosztály
Felnőtt (Pest megyei bajnokság A csoport)
2018.01.13. Veresegyház VSK – Domony KSE
2018.01.21. Veresegyház VSK – Albertírsa SE
2018.01.28. Veresegyház VSK – Abonyi KC
Ifjúsági (Pest megyei bajnokság)
2018.01.13. Veresegyház VSK – Domony KSE
2018.01.21. Veresegyház VSK – Albertírsa SE
2018.01.28. Veresegyház VSK – Abonyi KC

31 – 47
36 – 24
30 – 46
31 – 42
34 – 23
27 – 34

Kézilabda utánpótlás
A Veresegyház VSK U12-es csapata, 2018. január 20-21-én részt
vett a Gyöngyösön megrendezett Téli Mátra Kupán.
Kicsit szerencsésebb sorsolással akár az első hely megszerzésére is esélyünk volt, azonban a csoportban a második helyen
végeztünk és a bronzéremért játszottunk a Kézi UP Kft. Pler
csapatával. Nagy csatában, az első félidőben végig vezetett csapatunk, azonban a második félidő elején egy 5 perces rövidzárlat során a Pler átvette a vezetést, melyet ledolgozni már nem
tudtunk, így az eredmény Veresegyház VSK – Kézi UP Kft. Pler
22 – 25.

Hatan Veresegyházról Tatán,
a Nemzeti Olimpiai Központban
A magyar kajak-kenusok „csúcsra járnak” a nemzetközi versenyeken,
Európa- és világbajnokságokon, az olimpiánkon, mintha vízi erőművek volnának. Azért, hogy ez a későbbiekben is így maradjon, az
MKKSZ már most nagy gondot fordít az utánpótlás felkészítésére, a
jövő sikereire.
Ennek a jegyében Veresegyházról hatan vehettek részt a Mátraházára tervezett, de Tatára, a Nemzeti Olimpiai Felkészítő Központba áthelyezett futó edzőtáboron. Rajtunk kívül Göd, Verőce, Szob, Vác, Dunakeszi és Nőtincs U10-U13 korosztályos versenyzői voltak jelen.
A program rendkívül sokszínű és pergő ritmusú volt. Úszás, evezés
a tanmedencében, futás a rekortán futópályán időre, és kondicionálás
a gazdagon felszerelt konditeremben.
Fiataljaink, Takács Eszter, Zagyvai Borka, Zagyvai Áron, Halász
Balázs, Reindl Erik és Tóth András, belekóstolhattak az 5.45-kor, az
uszodában kezdődő hajnali edzés szépségébe. Reggel 7.10-kor már a
reggeliző asztal várta őket, délelőtt egy kondi- és tanmedencés edzés,
délután pedig a futópálya. Este nem kellett elringatni senkit sem! Persze a közbeiktatott „közösségfejlesztő programok” az együttes jakuzzis fürdőzések és az esti séták a kivilágított tatai várhoz, adtak kellő
vidámságot, kapcsolatépítő lehetőséget az 52 versenyző és a hat edző
számára.
A záróakkord az Öreg-tó körbe futása volt, időméréssel! Mindez 7,2km lefutását jelentette. A napsütéses gyönyörű napon mindenki könynyedén teljesítette a távot és vidáman zárta a tábort Tatán.
Köszönet a Dunakanyar Régió Szövetségének, Doma Gergő szakmai
igazgatónak, és Kammerer Zoltán Régiós Szövetségi Elnöknek.
FROHNER FERENC
VERESEGYHÁZI KAJAK-KENU CLUB ELNÖK-EDZŐ
JUDO

I. OSZTÁLYÚ ORSZÁGOS RANGSORVERSENY
GYŐR • JANUÁR 21.
Kerstner Róbert magabiztosan kezdett, de mindjárt az elején megsérült
a térde, ami rányomta a bélyegét a későbbi teljesítményére. Robi az
ötödik helyen fejezte be a versenyt.

HEPE-HUPA KUPA
GÖDÖLLŐ, SZENT IMRE KATOLIKUS ÁLTALÁNOS ISKOLA
JANUÁR 27.
Gyermekverseny a judoval most ismerkedő ifjú judokák részére!
U12-es VVSK kézilabda csapat
A Veresi Küzdősport Egyesület immáron hatodik alkalommal rendezte
A csoportmérkőzések során az alábbi eredmények születtek: meg a versenyt. Kerstner Róbert – most, mint főszervező – és lelkes segítő csapata nagyszerű munkát végzett. Szép küzdelmeknek lehettünk
Veresegyház VSK – Éles Kézilabda Iskola
25 – 21
szemtanúi, melyet áthatott a sportszerűség, és a judo tisztelete.
Budapesti Honvéd – Veresegyház VSK
24 – 29
27 ifjú versenyzőnk mérette meg magát a gödöllői, a bagi, és természeGyöngyös KK „A” – Veresegyház VSK
29 – 26
tesen a központi edzőtermünkből, a veresi dojóból. Szereztünk összeDunakeszi KSE – Veresegyház VSK
11 – 45
Csapatunk összességében nagyon jól játszott és 10 csapat kö- sen tíz aranyérmet, tíz ezüstöt, és hét bronzéremnek is örülhettünk!
zött a 4. helyen végzett, több neves NBI-es klub utánpótlás Köszönet a gödöllői helyszínért, a szülőknek pedig a sok segítségért!
Köszönet a „segítő” csapatnak, akik – Kerstner Robi vezényletével –
csapatát is megelőzve!
A legjobb góllövők versenyében Kardos Márton 48 góllal a 2. nagymértékben hozzájárultak ahhoz, hogy ilyen sikeres versenyt
tudtunk rendezni!
Bárány István 44 góllal a 3. helyen végzett.
ILYÉS GYULA
FÜLÖP ANDREA, EDZŐ
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Veresegyház Város Érdemes Sportolója Díj 2017.
Immáron hagyománnyá vált városunkban, hogy minden év elején Veresegyház polgármestere elismerésben részesíti az
előző évben kiemelkedő teljesítményt nyújtó veresegyházi sportolókat. Idén erre január 27-én került sor a Szabadidős
és Gazdasági Innovációs Központ zsúfolásig megtelt második emeleti konferencia termében. A 2017-ben „Veresegyház
város érdemes sportolója” díjat kiérdemlők névsora:
Fotók: Ruzsovics Dorina és Lethenyei László
1. AIKIDO:
KI Művészetek Egyesülete
Meuser Henriett, Müncz Gábor Áron
Edző: Pintérné Gazdag Anett
2. AKROBATIKUS ROCK AND ROLL:
Rockin' Board TáncSport Egyesület,
LOVE lányformáció – Boór Dorka,
Dömötör Viktória, Fórián Kata,
Helembai Boglárka, Pál Renáta,
Udvarhelyi Fruzsina
Edzők: Farkas Krisztina, Farkas Gergely
3. ASZTALITENISZ:
GALAXIS Veresegyházi SE.
Fabriczius József Általános Iskola
leány csapata – Balogh Enikő,
Szappanos Éva, Erős Bianka,
Letanóczki Dalma
Szaszák Csongor
Edző: Letanóczki István
4. ATLÉTIKA:
VVSK Atlétikai Szakosztály
Horváth Máté, Sulyán Alexandra
Edzők: Bori-Horváth Annamária,
Horváth Gergely, Szalma Róbert
5. JUDO, KETTLEBELL- ÉS GIRI-SPORT:
Veresi Küzdősport Egyesület
Kuhár Adrienn, Zoltán Dávid
Edzők: Ilyés Gyula, Kerstner Róbert

12.

6.
24

16.

6. KAJAK-KENU:
Veresegyházi Diák-szabadidős SE. és
Kajak-Kenu Club
Kenu szakág: PC-4 csapat – Reindl Erik,
Zagyvai Áron, Halász Balázs Gyula,
Tóth András Áron
Mile Sára, Zagyvai Borbála
Kajak szakág: K-2 csapat – Kadók
Nikolett, Takács Eszter
Edző: Frohner Ferenc
7. KARATE:
Veresi Karate SE.
Koczka Liza, Fodor Levente
Edző: Szalay Zsolt
8. KARATE ÉVÖGY:
Ádám Adrienn, Szolnoki Imre
Edző: Burján János
9. KICK-BOX, K1:
Black & Gold Angels Veresegyház KickBox, K1 S.E.
Závoczki Júlia, Boros Dominik
Edző: Papp Attila
10. KOSÁRLABDA:
Kiss Lenke Kosársuli
Szix Anna, Bögös Ádám
Edzők: Erdiczky Krisztina, Szecsei Balázs,
11. KUTYÁS SPORT:
Fanatic Dog Sports Team
AGILITY

17.

Horváth Anikó & PHEOBE
Edző: Molnár Adrienn
12. SZINPADI TÁNC, SHOW TÁNC:
Csillag Mozgásművészeti és Tánc Stúdió
Gyurik Eszter Boglárka
Edző: Balláné Dr. Budai Boglárka
13. TÁNCSPORT-VERSENYTÁNC:
SWAY STE.
Réthelyi Balázs és Sulyán Lilla Katalin
Edzők: Fischer Mariann, Belucz Zoltán
14. TRIATLON:
VVSK Triatlon Szakosztály
Vajkovics Viktória, Jankov Máté
Edzők: Jankov István, Szalma Róbert,
Csombor Zoltán
15. VÍZILABDA:
OCTOPUS BVSE
Hegedűs Domonkos
Edző: György-Vince Gitta
16. VVSK KÉZILABDA SZAKOSZTÁLY
Helembai Márk
Edző: Kiss Péter
17. VVSK ÖTTUSA SZAKOSZTÁLY
U11 női váltó – Kovács Enikő, Kovács Réka
Edző: Hicsák Zsolt
18. VVSK VÍVÓ SZAKOSZTÁLY:
Szőke Napsugár, Szakmáry Sándor
Edző: Beszédes Zoltán

1.

2.
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VÁROSI FUTÓVERSENY
2018. MÁRCIUS 15.

10.

7.

2018. március 15-én szeretettel várunk
minden kedves érdeklődő családot, iskolai, munkahelyi
és baráti társaságot a hagyományos utcai futóversenyre!
TÁVOK:

NEVEZÉS:

11.

13.

RAJT:
HELYSZÍN:

1848 m egyéniben (női, férfi,)
korcsoportos értékelés.
1848 m váltóban (három fő).
a www.vertri.hu weboldalon,
vagy 14.00–14.50-ig a helyszínen.
Egyéni: 15.00 órakor, Váltó: 15.15 órakor
Veresegyház, Váci Mihály Művelődési Ház
(Köves u. 14.)

HELYEZÉSEK MEGÁLLAPÍTÁSA:
• Az egyéni futóversenyen indulókat nemenként és
korcsoportonként értékeljük!
• A váltót alkotó futók összeadott életkora alapján a
váltófutásban az eredményeket hét kategóriában
hirdetjük:
I. KATEGÓRIA:
24 évig
2. KATEGÓRIA:
3. KATEGÓRIA:
4. KATEGÓRIA:
5. KATEGÓRIA:
6. KATEGÓRIA:
7. KATEGÓRIA:

3.

25 évtől–30 évig
31 évtől–36 évig
37 évtől–42 évig
43 évtől–50 évig
51 évtől–100 évig
101 évtől.

Az időmérés elektronikus rendszerrel (chip) történik.
A regisztráció is elektronikusan zajlik.
Bővebb információ:
Baranyó Csaba 20 9749 686 • Szalma Róbert 20 373 9596
Szegedi Attila 30 930 3281

POWERHOOP

5.

MI IS AZ A POWERHOOP?

8.

15.

4.

Ez egy teljesen új edzésforma, amely még nemhogy Magyarországon nincs, de sehol Közép-Kelet Európában sem (még). Csak itt
Veresegyházon!
A Powerhoop, egy nehezített hullahopp karika elnevezése. Az eszköz
Angliában készül, az edzéseket Norvégiában találták ki. A Powerhoop
erősíti a core-izomzatot, az alsó háti szakaszt, fejleszti a koordinációt,
az egyensúlyt, a rugalmasságot, csökkenti a hátfájást. A Powerhoop
hullámos belseje szinte végig masszírozza a derekunkat, ezáltal jobban beindul a zsírbontás, javul az állóképesség, egy edzés alatt 300420 kalória ég el. Emellett a nagy, színes karikák látványa és a velük
való mozgás jó hatással van a kedélyünkre és mosolyt csal az arcokra.
Aki szeretne belekóstolni, hogy lássa, mi is ez a mozgásforma, előzetesen tájékozódhat
https://www.facebook.com/powerhoophunga ry veresegyhaz/
a Facebook oldalon, vagy a powerhoopveresegyhaz.hu. weboldalon.

14.

VIGH MERCÉDESZ, TRÉNER
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3 órás ALAPTECHNIKA

TANFOLYAM indul
Veresegyházon
IDŐPONT: 2018. 02. 24. és 03. 24. szombat, 9:30-12:30-ig
HELYSZÍN: Veresegyház (részletek a jelentkezőknek e-mailben)
TANFOLYAM DÍJA: 5000 Ft/fő, 14 év alatt 1000 Ft
AJÁNLOTT: 9-99 éves kor között mindenkinek
SZÜKSÉGES FELSZERELÉS: sportos öltözet az időjárásnak megfelelően.
1 liter folyadékot javasolt hozni. Tesztbotot biztosítok.

A helyek korlátozott számban elérhetők.
A jelentkezésről e-mail-es visszaigazolást küldök.
Eső vagy extrém időjárás esetén a tanfolyam elmarad!

HIRDESSEN
A VERESI KRÓNIKÁBAN!
7500 PÉLDÁNY, KEDVEZŐ ÁR

*

SZÁMLAKÉPES HIRDETÉSSZERVEZŐKET
KERESÜNK JUTALÉKOS RENDSZERBEN!
Bővebb információ:

veresikronika@veresegyhaz.hu

30 9304 831
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JELENTKEZÉS E-MAILBEN
Vigh Mercédesz NW C-trainernél: merci@fittenveresen.hu,
infó: 70/39-126-03 Facebook: Nordic Walking Veresegyház
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Balázs István ügyvezető

Terebesi Andrea irodavezető

GYAKORLOTT ÜZLETKÖTŐK
FIGYELEM!!!
INGATLANKÖZVETÍTŐI
MUNKATÁRSAKAT
keresünk veresegyházi irodánkba!
MIÉRT VÁLASSZ MINKET?
Az átlagos irodákban egy üzletkötő havi 0,5 -1 ingatlant ad el.
Nálunk ez 2-4 darab.
Ha Te is legalább ennyit akarsz értékesíteni havonta,
gyere hozzánk, megtanítunk rá!
ELÉGEDETLEN VAGY A KERESETEDDEL?
Nálunk akár 70%-os jutalékért is dolgozhatsz,
úgy, hogy költségeidet is az Iroda fizeti!
Egy beszélgetést biztosan megér!

Telefon: +36 70 631 2699

KOBALT INGATLAN
2112 Versegyház, Fő út 30.
e-mail: info@kobalt.hu

www.kobalt.hu
Boneker MBNK Kft.

KERÍTÉS–FESTÉK
CENTRUM

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

...FOLYTATÓDNAK AZ AKCIÓINK!...
GIPSZKARTON 1,2 m×2 m
Impregnált gipszkarton
Fehér beltéri falfesték 15 liter
Fagyálló csemperagasztó
Felixbilis csemperagasztó
Csirkeháló 1 m horganyzott

1199 Ft
1999 Ft
5990 Ft
980 Ft
1740 Ft
280 Ft/fm-től

Fa, fém, táblás, tekercses KERÍTÉSEK, NÁDSZÖVET
ÁGYÁSSZEGÉLY, VADÁSZKERÍTÉS, OSZLOPOK
ÁTLÁTÁSGÁTLÓ, GEOTEXTÍLIA, VAKONDHÁLÓ
RIGIPS, SZILOPLAST, AKRIL, PURHAB, GV NEHÉZLEMEZ
ÜVEG-, ÁSVÁNYGYAPOT, DRÉNCSŐ, DRÉNLEMEZ,
ESZTRICHBETON, FALAZÓ-VAKOLÓHABARCS, CSEMPERAGASZTÓ
HOMLOKZATI HŐSZIGETELŐ RENDSZER

SZÍNKEVERÉS: vakolat, festék, lábazati anyag
FESTŐ-, KŐMŰVES SZERSZÁMOK, FA ÉS FÉM LÉTRÁK
RUGALMAS, GYORS, AKÁR INGYENES KISZÁLLÍTÁS!

28

2018. február

2018. február

29

A DÉDI

VENDÉGHÁZA
ÉTTEREM

FELVÉTELT HIRDET
a következő munkakörökben:

• TAKARÍTÓ
• KONYHAI KISEGÍTŐ
• SZAKÁCS • PULTOS
• FELSZOLGÁLÓ
KIEMELT BÉREZÉS, BEJELENTETT
MUNKAKÖR, HOSSZÚ TÁVÚ LEHETŐSÉG!
Jelentkezni lehet az alábbi elérhetőségeken:

E-mail: info@dedivendeghaza.hu
Telefon: 06 30 899 6616
2112 Veresegyház, Fő út 82.

MOSÓGÉPEK, MOSOGATÓGÉPEK, MIKRÓK,
ELEKTROMOS TŰZHELYEK,
HŰTŐSZEKRÉNYEK, FAGYASZTÓLÁDÁK
JAVÍTÁSÁVAL FOGLALKOZUNK!

Kedvező árakkal,
kiszállási díj nélkül dolgozunk
az elvégzett munkára
garanciát adunk!

Hívja szakszervizünket!

06 30 522 1258
30

2018. február

Januárban történt

Fotó: Kovács Péter

A Veres 1 Színház előadásain készült Lethenyei László
fotókból nyílt kiállítás a Joan Kávéházában

Az érettségi érték! Nagy Edina 12/SZ osztályos
tanuló az Esti Gimnázium szalagavatóján.

Fotó: Veréb József

Fotó: Veréb József

A Veresi Ifjúsági Színház Hókirálynő című előadása

Végre hó, végre igazi téli varázs…
Fotó: Veréb József

Mélyolvasó klub a könyvtárban

Fotó: Veréb József

Fotó: Veréb József

Misszió és idegsebészet. Dr. Csókay András előadása a Szentlélek-templomban.

Fotó: Lethenyei László

