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Az első kapavágás. Indul a Veresegyházi Katolikus Gimnázium építése.
A március 5-i szerződéskötést követően együtt indította útjára a beruházást Dr. Beer Miklós,
a Váci egyházmegye püspöke, Tuzson Bence országgyűlési képviselő, Pásztor Béla polgármester,
a kivitelező cégek képviselői és a diákok. (Írásunk a 3. oldalon.)
(Fotó: Veréb József)

Ajánló
Eseménynaptár
március 15. 10.00 óra
VÁROSI ÜNNEPSÉG a Petőfi téren
•
március 17. 10.00 óra
A kosárfonás napja
Városi Múzeum, Szentlélek tér 5.
március 17. 11.00 óra
Forradalmi forgatag a katonai hagyományőrzőkkel
Magyar Kincsek Portája (Fő út 116.)
•
március 23. 18.00 óra
Közmeghallgatás – Váci Mihály Művelődési Ház
•
március 24. 18.00 óra
Kárpátia koncert
kapunyitás: 18.30 előzenekar: 19.00 óra
Váci Mihály Művelődési Ház
•
március 24.
Waldorf kiállítás
Szabadidős és Gazdasági Innovációs Centrum
•
március 25. 15.00–18.00 óra
Húsvéti kézműves foglalkozás
Szabadidős és Gazdasági Innovációs Centrum
308-as klubterme
•
március 28. 18.30 óra
Dumaszínház – Vihar a biliben
Kovács András Péter önálló estje
Váci Mihály Művelődési Ház

április 5. 11.00 és 15.00 óra
FILHARMÓNIAI koncert
Váci Mihály Művelődési Ház
•
április 6. 18.00 óra
Veresi Művésztelep kiállítása
Udvarház Galéria
•
április 8.
ORSZÁGGYŰLÉSI VÁLASZTÁS körzetenként
•
április 18. 18.00 óra
Bödőcs Tibor önálló estje
Váci Mihály Művelődési Ház
•
április 27. 18.00
Orosz Klaudia, Jászai Mari-díjas tervező,
bábművész kiállítása
Udvarház Galéria
•
április 27. 14.00 óra és április 28. 17.00 óra
Fiatal Forrás – Enyém a vár című előadása
Váci Mihály Művelődési Ház
•
Április 29.
FILMVETÍTÉS
Herendi Gábor: VALAMI AMERIKA 3.
és Sándor Pál: VÁNDORSZÍNÉSZEK
Váci Mihály Művelődési Ház
•
Május 1. 10.00 óra
Majális a fenyves erdőben

2018. március 20. (kedd) 19.00 óra
Edith és Marlene (Dániel Kornél-bérlet)
•
2018. március 27. (kedd) 19.00 óra
Gaudeamus igitur (Kortárs bérlet)
•
2018. április 13. (péntek) 19.00 óra
Ne most, drágám!
•
2018. április 20. (péntek) 19.00 óra
Játék a kastélyban (bérletszünet)
•
2018. április 22. (vasárnap) 19.00 óra
Edith és Marlene (Sejtes Vendel-bérlet)
•
2018. április 24. (kedd) 19.00 óra
Hazatérés (Kortárs bérlet)
•

FŐ ÚTI JEGYIRODA:
Innovációs Központ „B” recepció
Veresegyház, Fő út 45. • Tel.: 06 70 3717 838
LIGETEK JEGYIRODA:
CBA Príma Áruház
Veresegyház, Budapesti út 1. • Tel.: 06 70 907 2229

www.veres1szinhaz.hu

VÁROSI MÚZEUM

MÚZEUMI APRÓK

MEGHÍVÓ

Veresegyház Város Önkormányzata ISKOLAI SZÍNJÁTSZÁS HATÁRON
INNEN ÉS TÚL címmel színjátszó találkozót szervez. A program résztvevői
Ipolyság és Veresegyház diákjai. A találkozó célja, hogy a két település bemutatkozzon egymásnak és előadások sorával szórakoztassa a nagyérdemű
közönséget. A résztvevő színjátszó csoportok egy-egy saját koreográfiával készült rövid műsort adnak elő, melyek között megzenésített versek, állóképek
biztosítanak átmenetet. A találkozó Cseh Tamás munkássága előtt tiszteleg, aki idén lenne 75 éves. Cseh Tamás neve a határon túli magyarlakta településeken is ismerősen cseng. Dalait kedvelik, az általa képviselt zenei műfajt
méltán elismerik. Így született a színjátszó találkozó gondolata, ahol Cseh Tamás verseinek felhasználásával, valamint a drámapedagógia eszközeivel szeretnénk erősíteni a magyarságtudatot és a hazához való kötődést.
Mindezeken túl testvérvárosunk fiataljait – itt tartózkodásuk alatt – szeretnénk
megismertetni városunkkal, hagyományainkkal és kulturális értékeinkkel.
A színjátszó találkozó időpontja: 2018. április 13. péntek 16 óra
Helye: Mézesvölgyi Iskola Aulája (Mogyoródi út 5-7.)
A belépés ingyenes.
Minden érdeklődőt szeretettel várunk!
A szervezők

KIÁLLÍTÁSI ELŐZETES: éppen hogy csak megnyílt a múzeum régi
gyerekek életét és a hintalovak történetét bemutató kiállítása, Múzeumunk már a következő izgalmas tárlatot készíti elő. A tervek szerint
június 30-án a városunkban élő dr. Gedai István, a Magyar Nemzeti
Múzeum nyugalmazott főigazgatója fogja megnyitni a VERESI ARANYAK című új kiállítást. Ezen a bemutatón szó szerint kincseket láthatnak az érdeklődők: a városunk területén előkerült érdekes régészeti leletek közül válogatva több évszázad pénzeit, ékszereit és legszebb egyházi emlékeit tárjuk a látogatók elé. Erre az alkalomra „hazahozzuk” a Nemzeti Múzeumban és a váci Tragor Ignác Múzeumban
őrzött veresi kincseket is.
•

Még van néhány helyünk a buszban, tehát még lehet jelentkezni a
Múzeum által szervezett két busztúrára. Május 5-6-án AZ ESTERHÁZY HERCEGEK VILÁGA (Kismarton, Fraknó, Fertőd), május 1920-án pedig AZ ESTERHÁZY GRÓFOK NYOMÁBAN (Tata, Csákvár,
Devecser, Pápa, Ganna) túrákra várjuk az érdeklődőket. (Részletes
tájékoztatás és jelentkezés az Innovációs Centrum recepcióján!)
•

A KOSÁRFONÁS NAPJA lesz a Múzeumban március 17-én 10-17 óra
között! Várjuk mindazokat, akik szeretnének megismerkedni a kosárfonás mesterségével. Az érdeklődőket Pete Zsolt kosárfonó mester és
segítői várják a Múzeum udvarán, rossz idő esetén a közösségi teremben.
VARGA KÁLMÁN

Veresegyház Város Önkormányzata megbízásából kiadja KOVÁCS PÉTER. • ISSN 2060-0135 • Nyomda: PRESS-UNION KFT.
Szerkesztőség: 2112 Veresegyház, Fő út 35. • E-mail: veresikronika@veresegyhaz.hu • www.veresegyhaz.hu
www.facebook.com/veresegyhaz.varos.hivatalos.oldala • Telefon: 30 9304 831 • Főszerkesztő: KOVÁCS PÉTER
Kultúra: VERÉB JÓZSEF rovatvezető • Sport: BARANYÓ CSABA rovatvezető • Munkatársak: DR. MOHAI IMRE, FÁRI FANNI,
RIMAI S. ÉVA, RUZSOVICS DORINA, VIGH MERCÉDESZ, VERÉB ÁRNIKA
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2018. március

A hónap híre
BERUHÁZÁSI HÍREK

INDUL A GIMNÁZIUM ÉPÍTÉSE!
Március 5-én 10 óra után pár perccel a váci Püspöki Hivatal Keszthelyi termében került aláírásra
az a beruházási szerződés, amelynek értelmében
Veresegyház önkormányzata és az Egyházmegyei Katolikus Iskolák Főhatósága megbízza a
kivitelező ZÁÉV Építőipari Zrt. és a Laterex Építő
Zrt. cégeket a Veresegyházi Katolikus Gimnázium új épületének 2019 májusáig (az első ütem
esetében 2018 szeptemberéig) történő megépítésére. A dokumentumot a megrendelők részéről
Veresegyház polgármestere, Pásztor Béla, a Váci
egyházmegye részéről pedig Dr. Beer Miklós, az
egyházmegye püspöke látta el kézjegyével.
Túlzás nélkül állíthatjuk, hogy Veresegyház
életében helytörténeti jelentőségű eseményen
vettünk részt, amit rövid köszöntőjében mind
püspök úr, mind polgármester úr kiemelt. Hiszen mindez egy több évtizedes álom megvalósulását jelenti. A tervek szerint Veresegyház első
nappali tagozatos középiskolája, amely jelenleg
a régi polgármesteri hivatal épületében, két osztállyal, sikeres első tanévét tölti, már idén ősszel,
a beruházás első ütemeként a rangjához méltó,
gyönyörű új épületbe költözhet.
Örömmel írhatjuk, hogy az együttműködést
felkarolta a kormány is, amely korábbi döntésével 600 millió forintos, március 2-án megjelent
kormányhatározatával pedig újabb 2 milliárd
forintos támogatást nyújt a gimnázium megépítéséhez az egyházmegyén keresztül. Ezzel
jelentősen csökkennek az önkormányzatra jutó, főleg a 2019-es költségvetési évre betervezett
beruházási költségek is, ami az ott felszabaduló
összeg más, fontos költségvetési célokra történő átcsoportosítását eredményezheti.

Fotók: Veréb József

Az aláírást követően a gimnázium telkén ünnepélyes keretek között Tuzson Bence államtitkár, mint a térség országgyűlési képviselője,
Dr. Beer Miklós püspök, Pásztor Béla polgármester, Cserháti Ferenc alpolgármester, a kivitelező cégek képviselői és nem utolsósorban a
diákok jelképesen megtették „az első kapavágásokat”. Ünnepi beszédében polgármester úr köszönte az állam támogatását és azt, hogy Veresegyház régi álmához a Katolikus Egyházban
társra lelt, az egyház befogadta ezt az elképzelést. Beer Miklós szavai is a köszönetet tolmácsolták, hangsúlyozva, hogy örömmel segít az
egyházmegye, hiszen közös a cél: egy színvonalas, jó középfokú gimnázium létrehozása.
„Veresegyház megérdemli a középiskolát” –
fejezte ki Tuzson Bence, hangsúlyozva a tényadatokat, mi szerint Veresegyház egy fiatal város, ahol évente 250 gyerek éri el a középiskolás
kort. A kormány pedig azért támogatta korábban az EGYMI iskola építését és most a Veresegyházi Katolikus Gimnáziumot is, mert iskolaügyben úgy véli, hogy „aki iskolát épít, az a
jövőt építi”, mert „nem mindegy, hogy a gyermekeink milyen körülmények között, milyen
oktatást kapnak”. A 15 tantermes iskolaépület
beruházásának összköltsége egyébként 3,426
milliárd forint, amelyből az állam 2,6 milliárd
forintot áll.
A történelmi napot a gimnázium jelenlegi
működési helyszínén, a régi polgármesteri hivatalban barátságos vendéglátás zárta. Az építkezés menetéről természetesen lapunk folyamatosan tájékoztatni fogja az olvasókat.
KOVÁCS PÉTER

Pásztor Béla 80 éves!

2018. március

Február 27-én ünnepelte 80. születésnapját
Pásztor Béla, Veresegyház polgármestere.
Az alkalomból a képviselő-testület tagjai,
munkatársai, barátai és tisztelői köszöntötték. Képeinken a képviselők és munkatársai
körében látható.
Szerkesztőségünk ezúton is további jó egészséget kíván, Polgármester úr!
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Önkormányzat
VERESEGYHÁZ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK HATÁROZATAI
9/2018.(I.19.) Kt. határozat:
1. A Képviselő-testület hozzájárul az Önkormányzat kizárólagos tulajdonát képező Veresegyház 8520/B/9 hrsz.-ú,
45,9 m2-es alapterületű, 50/1477 eszmei hányadú társasházi lakásingatlan értékesítéséhez (295 000 Ft/m2 ár figyelembevételével) összesen 13 540 500 Ft vételáron Gál
Tamás 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 (12 540 500 Ft-ot).
10/2018.(I.19.) Kt. határozat:
1. A Képviselő-testület hozzájárul az Önkormányzat kizárólagos tulajdonát képező Veresegyház 5785/132/A/28
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 Bordás Annamária 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).
11/2018.(I.19.) Kt. határozat:
1. A Képviselő-testület hozzájárul az Önkormányzat kizárólagos tulajdonát képező Veresegyház 8520/C/2 hrsz.-ú,
48,77 m2-es alapterületű, 59/1477 eszmei hányadú társasházi lakásingatlan értékesítéséhez (295 000 Ft/m2 ár
figyelembevételével) összesen 14 387 150 Ft vételáron
Kovács Bertalan 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 (13 387 150 Ft-ot).
12/2018.(I.19.) Kt. határozat:
1. A Képviselő-testület hozzájárul az Önkormányzat kizárólagos tulajdonát képező Veresegyház 8520/D/2 hrsz.-ú,
46,28 m2-es alapterületű, 52/1477 eszmei hányadú társasházi lakásingatlan értékesítéséhez (295 000 Ft/m2 ár
figyelembevételével) összesen 13 652 600 Ft vételáron
Negyeláné Pásztor Katalin 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 (12 652 600 Ft-ot).
13/2018.(I.19.) Kt. határozat:
1. A Képviselő-testület hozzájárul az Önkormányzat kizárólagos tulajdonát képező Veresegyház 8520/B/6 hrsz.-ú,
36,88 m2-es alapterületű, 37/1477 eszmei hányadú társasházi lakásingatlan értékesítéséhez (295 000 Ft/m2 ár
figyelembevételével) összesen 10 879 600 Ft vételáron Elek Judit Vevő részére. Vevő az ingatlan birtokába a végleges adásvételi szerződés aláírásával és a teljes vételár
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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 (9 879 600 Ft-ot).
14/2018.(I.19.) Kt. határozat:
1. A Képviselő-testület hozzájárul az Önkormányzat kizárólagos tulajdonát képező Veresegyház 8520/B/10 hrsz.-ú,
48,99 m2-es alapterületű, 52/1477 eszmei hányadú társasházi lakásingatlan értékesítéséhez (295 000 Ft/m2 ár
figyelembevételével) összesen 14 452 050 Ft vételáron
Papp Ágnes 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 (13 452 050 Ft-ot).
15/2018.(I.19.) Kt. határozat:
1. A Képviselő-testület hozzájárul az Önkormányzat kizárólagos tulajdonát képező Veresegyház 5785/141/A/7
hrsz.-ú, 49,01 m2-es alapterületű, 734/10000 eszmei hányadú társasházi lakásingatlan értékesítéséhez (295 000
Ft/m2 ár figyelembevételével) összesen 14 457 950 Ft
vételáron Skultéty Andrea 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 (13 457 950 Ft-ot).
3. A Képviselő-testület úgy dönt, hogy a vételárból befolyó
bevételt a TRAVILL INVEST Zrt-nél fennálló hitel törlesztésére kell fordítani.
16/2018.(I.19.) Kt. határozat:
1. A Képviselő-testület hozzájárul az Önkormányzat kizárólagos tulajdonát képező Veresegyház 5785/145/A/7
hrsz.-ú, 49,1 m2-es alapterületű, 734/10000 eszmei hányadú társasházi lakásingatlan értékesítéséhez (295 000
Ft/m2 ár figyelembevételével) összesen 14 484 500 Ft vételáron Tasnádi Judit 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 (13 484 500 Ft-ot).
3. A Képviselő-testület úgy dönt, hogy a vételárból befolyó
bevételt a TRAVILL INVEST Zrt-nél fennálló hitel törlesztésére kell fordítani.
17/2018.(I.19.) Kt. határozat:
1. A Képviselő-testület hozzájárul az Önkormányzat kizárólagos tulajdonát képező Veresegyház 5785/140/A/11
hrsz.-ú, 48,71 m2-es alapterületű, 728/10000 eszmei hányadú társasházi lakásingatlan értékesítéséhez (295 000
Ft/m2 ár figyelembevételével) összesen 14 369 450 Ft
vételáron Jovanovic Andrea és Jovanovic Velimir Vevők
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 Vevők az előszerződés
megkötésekor 1 000 000 Ft első vételárrészletet fizessenek
meg, melyet Felek foglalónak tekintenek. A Magyar Állam
képviseletében eljáró MNV Zrt. nyilatkozatának megérkezését vagy a nyilatkozattételre rendelkezésére álló 35 nap
elteltét követően Vevők 5 munkanapon belül kötelesek kifizetni a fennmaradó vételárhátralékot (13 369 450 Ft-ot).
3. A Képviselő-testület úgy dönt, hogy a vételárból befolyó
bevételt a TRAVILL INVEST Zrt-nél fennálló hitel törlesztésére kell fordítani.
18/2018.(I.30.) Kt. határozat:
1. A Képviselő-testület hozzájárul, hogy a Garden Invest Zsana Kft és a Garden Invest Halas Kft (mindkettő 2112 Veresegyház, Kisrét u. 2.) 4,1 ha területet béreljen 20 évre
(2018-2038.) a Veresegyház 068/14 hrsz. önkormányzati
területből új üvegház és annak kiszolgáló létesítményei
építése és majdani működtetése céljából. A bérleti díj
összege 2018-as áron 1 640 000 Ft/év, amely összeg minden évben az infláció mértékével megegyezően növekszik.
2. A képviselő-testület az Önkormányzat 2018. évi költségvetése, beruházási előirányzat terhére bruttó 22 millió Ft keretösszeget biztosít az új üvegház megépítéséhez
szükséges területrendezés/földmunka elvégeztetésére és
további bruttó 8 millió Ft-ot a termál-fűtés bevezetéséhez
szükséges 4,8 MW hőcserélő GAMESZ, mint hőszolgáltatón keresztüli megvásárlására, a GAMESZ beruházási
előirányzatának terhére.
19/2018.(I.30.) Kt. határozat:
A Képviselő-testület tudomásul veszi a 109/2013. (VII.18.)
számú és a 137/2015. (VI.09.) számú határozatában foglaltakkal kapcsolatos változásokról szóló tájékoztatást.
20/2018.(I.30.) Kt. határozat:
A Képviselő-testület a Veresegyház Város Önkormányzata
és a Veresegyházi Roma Nemzetiségi Önkormányzat között
2017. január 31-én létrejött Együttműködési Megállapodás
módosítását jóváhagyja.

HIRDETMÉNY
Értesítem a Tisztelt Lakosságot, hogy Veresegyház Város Önkormányzatának
Képviselő-testülete

2018. március 23-án (pénteken)18.00 órai kezdettel

KÖZMEGHALLGATÁST tart.
Helye: Váci Mihály Művelődési Ház (Köves u. 14.)
A közmeghallgatás napirendje:
1. Beszámoló a város 2017. évi eredményeiről, fontosabb eseményeiről
Előadó: Pásztor Béla polgármester
2. Lakossági kérdések, észrevételek, javaslatok
Veresegyház, 2018. március 6.

2018. március

Tisztelettel: Pásztor Béla polgármester

Önkormányzat
21/2018.(I.30.) Kt. határozat:
1. A Képviselő-testület elfogadja a Belső kontrollrendszer részét képező Szabálytalanság
kezelésrendjének Roma Nemzetiségi Önkormányzatra vonatkozó módosítását.
2. A képviselő-testület felkéri a munkáltatói jogkör gyakorlóját, hogy a módosult szabályzatot a munkavállalókkal megismertesse.
22/2018.(I.30.) Kt. határozat:
1. A Képviselő-testület elfogadja a beszerzések lebonyolításának szabályzata elnevezésű
eljárásrend módosítását.
2. A képviselő-testület felkéri a munkáltatói jogkör gyakorlóját, hogy a módosult szabályzatot a munkavállalókkal megismertesse.
23/2018.(I.30.) Kt. határozat:
1. A Képviselő-testület elfogadja a Polgármesteri Hivatal SZMSZ-ének módosítását.
2. A képviselő-testület felkéri a munkáltatói jogkör gyakorlóját, hogy a módosult szabályzatot a munkavállalókkal megismertesse.
24/2018.(I.30.) Kt. határozat:
A Képviselő-testület elfogadja a 2018. évre szóló munkatervét.
25/2018.(I.30.) Kt. határozat:
A Képviselő-testület elfogadja a Meseliget Városi Önkormányzati Bölcsőde Alapító okiratának módosítását és az egységes szerkezetű Alapító okiratot.
26/2018.(II.19.) Kt. határozat:
1. A képviselő-testület a 2011. évi CXCV. törvény 29/A.§ alapján saját bevételek várható
összegét 2019-ben 4 273 850 000 Ft-ban, 2020-ban 3 621 500 000 Ft-ban, 2021-ben
3 520 500 000 Ft-ban állapítja meg.
2. A képviselő-testület a 2011. évi CXCV. törvény 29/A.§ alapján adósságot keletkeztető
ügyleteiből eredő fizetési kötelezettségek várható összegét 2019-ben 250 000 000 Ft-ban,
2020-ban 250 000 000 Ft-ban, 2021-ben 250 000 000 Ft-ban állapítja meg.
27/2018.(II.19.) Kt. határozat:
1. A Képviselő-testület hozzájárul a 2017.októberi hatályú 162/2017.(X.18.) Kt. határozat
számú, a Veresegyházi Katolikus Gimnázium megvalósítása érdekében a Váci Egyházmegye és Veresegyház Város Önkormányzata között megkötött „Konzorciumi Szerződés” módosításához az alábbi feltételekkel: Az Önkományzat 641 350 ezer Ft többletfinanszírozást biztosít 2019. évi költségvetésében.
2. A képviselő-testület a „Konzorciumi Szerződés” módosítását az alábbi változtatásokkal
hagyja jóvá:
a) A szerződés 5.1. pontja helyébe az alábbi rendelkezések lépnek:
5.1.1. A beruházás megvalósításának tervezett költsége bruttó 3 426 662 E Ft, amelyet Tagok pénzbeni és nem pénzbeni hozzájárulás formájában az alábbiak szerint biztosítanak:
Tagok hozzájárulásai (E Ft) és finanszírozási arány
Egyházm. Önkorm. Összesen
Pénzbeni hozzájárulások eszközbeszerzés nélkül
1 038 158 1 995 872 3 034 030
Nem pénzbeni hozzájárulások
199 080 117 352 316 432
Összes hozzájárulás eszközbeszerzés nélkül
1 237 238 2 113 224 3 350 462
Építési beruházás finanszírozási aránya=Tulajdoni arány 36,93%
63,07% 100,00%
Saját forrás az eszközbeszerzésre
76 200
76 200
Összes hozzájárulás eszközbeszerzéssel
1 237 238 2 189 424 3 426 662
b) A szerződés 5.1.3.pontja helyébe az alábbi rendelkezés lép:
Váci Egyházmegye megtesz mindent, hogy a Veresegyházi Katolikus Gimnázium megvalósításához szükséges fedezetet 2018. szeptember 30-ig állami támogatásból 1 600 000
E Ft-t, valamint 200 000 E Ft-t állami támogatás átcsoportosításából biztosítsa. Az Egyházmegye vállalja, hogy az elnyert és átcsoportosított összesen 1 800 000 E Ft összeggel
csökkenti konzorciumi partnere Veresegyház Város Önkormányzata hozzájárulását. Az
Egyházmegye vállalja, hogy keresi annak lehetőségét, hogy további források bevonásával
Veresegyház Város Önkormányzata pénzbeli befizetései csökkenthetők legyenek.
c) A szerződés 5.2.1. pontja helyébe az alábbi rendelkezés lép:
5.2.1. Tagok a beruházás megvalósításához az alábbi pénzbeni hozzájárulásokat biztosítják.
Tagok pénzbeni hozzájárulásai (E Ft)
Egyházm.
Önkorm. Összesen
EMMI támogatás
600 000
Saját forrás az építési munka megvalósítására
438 158
1 995 872
Saját forrás az eszközbeszerzésre
76 200
Összesen:
1 038 158 2 072 072 3 110 230
d) A szerződés 5.3.1. helyébe az alábbi rendelkezés lép
5.3.1. pont szerint a Tagok az alábbi nem pénzbeli hozzájárulásokat biztosítják a Beruházás megvalósításához
e) A szerződés 6.2. pontja helyébe az alábbi rendelkezés lép:
6.2. Az 5.2. pont szerinti pénzügyi hozzájárulásokat a Konzorcium az alábbi indikatív
terv szerint tervezi felhasználni:
Pénzbeni hozzájárulások előzetes felhasználási terve (E Ft, bruttó)
Építési munka és kiviteli tervek elkészítése (1. és 2. ütem együtt)
3 034 030
Eszközök beszerzése (100% ban az Önkormányzat biztosítja)
76 200
Összesen:
3 110 230
f) A források biztosításának ütemezése
Egyházmegye Önkormányzat Összesen Arány Kumulált forrás
(E Ft)
(E Ft)
(E Ft)
(%)
(E Ft)
2017. 06. 30.
600 000
600 000
19,3
600 000
2018. 03. 30.
438 158
8 842
447 000
14,4
1 047 000
2018. 09. 30.
312 000
312 000
10,0
1 359 000
2019. 03. 30.
514 000
514 000
16,5
1 873 000
2019. 06. 30.
1 237 230 1 237 230
39,8
3 110 230
Összesen
1 038 158
2 072 072
3 110 230 100,0

3. A képviselő-testület a Konzorciumi Szerződéssel kapcsolatban a Taggyűlésbe, a Közbeszerzési Bíráló Bizottságba és a Tervtanácsba delegált tagokról szóló 53/2017.(IV.07.) Kt.
határozatban foglaltakat változatlanul hatályban tartja.
28/2018.(II.22.) Kt. határozat:
1. A Képviselő-testület a 13/2007. (XI.7.) számú ÖR rendelet 17. § (1) bekezdés szerinti tulajdonosi jogkörében eljárva elfogadja a Veresegyház, Kertész u. 1. 5785/139 hrsz.;
Kertész u. 3. 5785/140 hrsz.; Kertész u. 5. 5785/141 hrsz.; Kertész u. 7. 5785/143 hrsz.;
Kertész u. 9. 5785/144 hrsz.; Kertész u. 11. 5785/145 hrsz.; Kertész u. 13. 5785/146 hrsz.;
Bölcsőde u. 1. 5785/152 hrsz.; Bölcsőde u. 3. 5785/151 hrsz.; Bölcsőde u. 5. 5785/150
hrsz. alatti társasházak (a továbbiakban: társasházak) szervezeti-működési szabályzatait,
s egyúttal az eddig hatályos szervezeti-működési szabályzatokat a határozata meghozatalának napjával hatályon kívül helyezi.
2. A Képviselő-testület megválasztja a Veresegyházi Városfejlesztő Korlátolt Felelősségű Társaságot (székhelye: 2112 Veresegyház, Fő út 45-47. I/210., törvényes képviselője: Csikós
István ügyvezető önálló cégjegyzési joggal) a Veresegyház, Kertész u. 1. 5785/139 hrsz.;
Kertész u. 3. 5785/140 hrsz.; Kertész u. 5. 5785/141 hrsz.; Kertész u. 7. 5785/143 hrsz.;
Kertész u. 9. 5785/144 hrsz.; Kertész u. 11. 5785/145 hrsz.; Kertész u. 13. 5785/146 hrsz.;
Bölcsőde u. 1. 5785/152 hrsz.; Bölcsőde u. 3. 5785/151 hrsz.; Bölcsőde u. 5. 5785/150 hrsz.
alatti társasházak közös képviselőjének. A Képviselő-testület tudomásul veszi, hogy a Veresegyházi Városfejlesztő Korlátolt Felelősségű Társaság a közös képviselői tevékenység
személyes ellátására a Társaság alkalmazottját, Juhászné Koza Hajnalkát jelöli ki.
3. Felhatalmazást kap a Veresegyházi Városfejlesztő Korlátolt Felelősségű Társaság, hogy
az elfogadott szervezeti-működési szabályzatokat a társasházi alapító okiratokhoz csatolja az ingatlanügyi hatóságnál.
4. Felhatalmazást kap a Veresegyházi Városfejlesztő Korlátolt Felelősségű Társaság, hogy
a társasházak fizetési számláit megnyissa, adószámokat igényeljen, a felújítási alapot
megnyissa és képezze, a társasházi biztosításokat megkösse, valamint a házirendet a
társasházak hirdetőtábláján kihirdesse.
29/2018.(II.22.) Kt. határozat:
A Képviselő-testület elfogadja a Számviteli politika elnevezésű szabályzat módosítását.
30/2018.(II.22.) Kt. határozat:
A Képviselő-testület elfogadja a Polgármesteri Hivatal SZMSZ-ének módosítását.
31/2018.(II.22.) Kt. határozat:
1. A Képviselő-testület hozzájárul a 1103/31 hrsz.-ú, 1 ha 6376 m2-es területű ipari ingatlanból egy új, 1200 m2 területnagyságú ingatlan értékesítéséhez (5000 Ft/m2 + 27% Áfa)
nettó 6 000 000 Ft + 1 620 000 Ft Áfa, bruttó 7 620 000 Ft vételáron a TURAIR Légi Szolgáltató Kft. részére. Vevő az ingatlan birtokába a végleges adásvételi szerződés aláírásával és a teljes vételár megfizetésével egy időben lép.
2. A Képviselő-testület hozzájárul, hogy Vevő, a teljes vételár megfizetéséig 12 000 Ft/hó
díj megfizetésével, területhasználati szerződést kössön. Egyben előzetesen hozzájárul
ahhoz is, hogy Vevő a teljes vételár megfizetése előtt az ingatlant bekerítse és a tevékenységéhez szükséges közműbeállásokat saját felelősségére megvalósítsa.
32/2018.(II.22.) Kt. határozat:
A Képviselő-testület hozzájárul a 1103/31 hrsz.-ú, 1 ha 6376 m2-es területű ipari ingatlanból egy új, 1600 m2 területnagyságú ingatlan értékesítéséhez (5000 Ft/m2 + 27% Áfa)
nettó 8 000 000 Ft + 2 160 000 Ft Áfa, bruttó 10 160 000 Ft vételáron dr. Magda László
őstermelő részére. Vevő az ingatlan birtokába a végleges adásvételi szerződés aláírásával és a teljes vételár megfizetésével egy időben lép.
33/2018.(II.22.) Kt. határozat:
A Képviselő-testület a Szent László Király Alapítvány részére – a Kárpátia Zenekar fennállásának 15. évfordulója alkalmából tervezett dokumentumfilm elkészítéséhez – 100 000 Ft
összegű támogatást biztosít.
34/2018.(II.22.) Kt. határozat:
A Képviselő-testület a Kölcsey Ferenc Városi Könyvtár 2017. évi tevékenységéről szóló éves
szakmai beszámolóját valamint a 2018. évi szakmai munkatervét elfogadja.
35/2018.(II.22.) Kt. határozat:
1. A Képviselő-testület Veresegyház város 2017. évi sportéletéről szóló szakmai beszámolót
elfogadja.
2. A Képviselő-testület a Veresegyház Sportkör 2017.évi tevékenységéről szóló beszámolót
elfogadja.
36/2018.(II.22.) Kt. határozat:
A Képviselő-testület Cserháti Ferenc főállású alpolgármester, Csécsyné dr. Drótos Edina alpolgármester és Kosik József alpolgármester 2017. évben végzett munkájáról szóló beszámolót elfogadta.
37/2018.(II.22.) Kt. határozat:
A Képviselő-testülete Pásztor Béla polgármester 2018. évi szabadságának ütemezését jóváhagyja.
38/2018.(II.22.) Kt. határozat:
A Képviselő-testület – elfogadva a jelölt felettesének ajánlását – támogatja Lajmer György
rendőr alezredes úr kapitányságvezetői kinevezését a Pest Megyei Rendőr-főkapitányság
Gödöllői Rendőrkapitányságán.

2018. március

5

Közélet
A Veresegyház Város Önkormányzat

IDŐSEK OTTTHONA
pályázatot hirdet

GAZDASÁGI VEZETŐ
munkakör betöltésére.
A közalkalmazotti jogviszony időtartama:
• határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony
Foglalkoztatás jellege:
• Teljes munkaidő
A vezetői megbízás időtartama:
• A vezetői megbízás határozott időre, 5 évre szól
A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges
feladatok:
• Veresegyház Városi Önkormányzat fenntartásában működő intézmény
pénzügyi, gazdasági tevékenységének hatékony szervezése, irányítása,
ellenőrzése és egyes személyzeti és munkaügyi feladatok koordinálása.
Az intézmény gazdálkodásához kapcsolódó szabályzatok folyamatos karbantartása. Költségvetés, költségvetési beszámolók elkészítése és évközi
adatszolgáltatások. Az otthon gazdasági eseményeinek, a gazdálkodás
törvényességének folyamatos nyomon követése.
Illetmény és juttatások:
• az illetmény megállapítására és a juttatásokra a „Közalkalmazottak jogállásáról szóló” 1992. évi XXXIII. törvény, valamint a(z) 257/2000. Kormányrendelet a Szociális valamint a gyermekjóléti és gyermekvédelmi
ágazatban történő végrehajtásáról rendelkezései az irányadók.
Pályázati feltételek:
• Főiskola, felsőoktatásban szerzett pénzügyi, számviteli végzettség, vagy
• felsőoktatásban szerzett egyéb végzettség mellett államháztartási mérlegképes könyvelői végzettség,
• a könyvviteli szolgáltatás körébe tartozó feladatok ellátása tekintetében
szerepelnie kell a számvitelről szóló 2000. évi C. törvény 151. § – a (3)
bekezdése szerinti nyilvántartások valamelyikében, továbbá rendelkeznie
kell a tevékenység ellátására jogosító engedéllyel,
• Felhasználói szintű MS Office (irodai alkalmazások),
A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:
• Költségvetési szervnél szerzett legalább 1-3 év szakmai tapasztalat.
Elvárt kompetenciák:
• Kiváló szintű szervezői és vezetői képesség, pontosság, rugalmasság és jó
gazdaszemlélet.
A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:
• Részletes szakmai önéletrajz
• végzettséget igazoló okiratok másolatai,
• 3 hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány
• a pályázó nyilatkozata arról, hogy pályázatát az elbírálásban résztvevők
megismerhessék.
A munkakör betölthetőségének időpontja:
A munkakör a pályázat elbírálását követően azonnal betölthető.
A pályázat benyújtásának határideje: 2018. március 26.
A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt az intézmény vezetője nyújt, a 28 386 200 vagy a 20 428 5507 telefonszámon.
A pályázatok benyújtásának módja:
• Postai úton, a pályázatnak a Veresegyház Városi Önkormányzat Idősek
Otthona címére történő megküldésével (2112 Veresegyház, Fő út 106.).
Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító
számot: 151/2018, valamint a munkakör megnevezését: gazdasági vezető.
• Elektronikus úton idosekotthona@veresegyhaz.hu oldalon keresztül.
• Személyesen: Titkárság, Pest megye, 2112 Veresegyház, Fő út 106.
A munkáltatóval kapcsolatban további információt
a www.idosekotthonaveresegyhaz.hu honlapon szerezhet.
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A Veresegyházi Polgármesteri Hivatal

1 fő munkatársat keres
KÖZTERÜLET-FELÜGYELŐ GYAKORNOK
munkakör betöltésére.
A Veresegyházi Polgármesteri Hivatal olyan, elsősorban helyi lakosok jelentkezését várja, akik a rend, a közbiztonság, a közlekedésszervezés és az ezekhez kapcsolódó közterület-felügyelői pálya iránt elhivatottságot éreznek,
azonban ilyen irányú szakképzettséggel még nem rendelkeznek és ennek megszerzését követően szívesen dolgoznának közterület-felügyelői munkakörben.
Amit elvárunk a pályázótól:
• legalább középfokú végzettség (érettségi bizonyítvány)
• a közterület-felügyelői képesítés megszerzése (képzési idő kb. 2 hónap)
• tanulmányi szerződés megkötése a munkáltató feltételei szerint
• városi helyismeret
• a gyakornoki időt követően többműszakos (délelőtt, délután, esetenként
hétvégi) munkarend vállalása
• a közszolgálati jogviszony létesítése után legalább három évig jogviszonyát a munkáltatónál fenntartja
• B kategóriás jogosítvány, balesetmentes szgk. vezetői gyakorlat
• felelősségérzet és hivatástudat
• erkölcsi bizonyítvány
Amit nyújtunk: Tanulmányi szerződés megkötésével biztosítjuk:
• a betanulási és a képzési idő alatt garantált bérminimum kifizetése
(bruttó 180 500 Ft/hó összegben)
• képzés és vizsga költségeit
• a közterület-felügyelői vizsga sikeres teljesítése után határozatlan idejű
közszolgálati jogviszony létesítése a Polgármesteri Hivatallal, ennek megfelelően a közszolgálati tisztviselőkről szóló törvényben foglaltak szerinti
besorolás/ bérezés,
• a közterület-felügyelői munkakör ellátásához szükséges felszerelés (egyenruha), valamint – szükség szerint – gépkocsi biztosítása.
A pályázat benyújtásának határideje: 2018. április 30.
A munkakör 2018. május 1-jétől illetve a képzések indulásának függvényében
tölthető be.
A pályázattal kapcsolatban további információt a 28/588-602-es telefonszámon adunk. A fényképpel ellátott pályázatokat a hozzá kapcsolódó mellékletekkel együtt elektronikus úton Gregus Hajnalka humánpolitikai referens
részére lehet megküldeni a gregus.hajnalka@veresegyhaz.hu címre.
GARAI TAMÁS JEGYZŐ
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Közélet
VERESEGYHÁZI MEDVEOTTHON • MACIZOO AZ ÁLLATKERTBEN

Lássuk a medvéket!
Ismerőseim tudják rólam, hogy a mackók gyerekkorom óta közel állnak a szívemhez. Bevallom: magam is a medverajongók széles
táborához tartozom. Gyűjtöm is őket, ezért a
piacon is nehezen tudok ellenállni az árva,
szomorú „kérlek, vigyél haza” tekintetű macik csábításának. Ezért is vonzott a Macizoo
játékmackó gyűjtemény, amely a Medveotthon bejárata előtti villa épületben – 2017. október 8-a, az állatok világnapja óta – várja a
látogatókat. A játékmacik adományozója
Kéri Árpád úr, akinek fejlesztő pedagógus
felesége hagyatékából kerültek a legméltóbb
helyükre, és sokunk örömére a Medveotthonba.
A látványosságot Zsiák Norbert üzemeltetési
vezető úr jóvoltából nyílt lehetőségem megtekinteni. Aki többet szeretne tudni a mackók történetéről, az tartson velem!
A belépőjegy megvásárlásával a Macizoo
gyűjtemény is megtekinthető. Az 1370 fős
macihadsereg szép katonásan, fajtánként
rendszerezve várja kis látogatóit. Akiknek
nem jutott hely a polcokon, azok a mestergerendáról lógatják lábaikat. A macik nem muzeális darabok, de méretüket, fajtájukat tekintve nagyon változatosak. Vannak elképzelések a gyűjtemény további bővítésére. Ha a
tervre a város vezetői is áldásukat adják, akkor, aki több medvét adományoz, az ingyen
bemehet majd az állatkertbe. Ezzel megteremthetnénk az ország legnagyobb mackógyűjteményét, ily módon is öregbítve a Medveotthon és a városunk hírnevét.
Jelenleg Szolnok mellett, Rákóczifalván van
egy kb. 1700 darabból álló magán mackógyűjtemény, de ott főként muzeális példányok láthatók. A mi kedvenceink a medvék
fiatalabb generációját képviselik. Az örökhagyó szellemi hagyatékát is őrzi a város azzal,
hogy a Macizoo pedagógus munkatársai szeretettel várnak bejelentés alapján olyan óvodás, kisiskolás csoportokat, amelyek szívesen
vesznek részt a kedves plüssmacik társaságában kézműves, interaktív, képességfejlesztő
foglalkozásokon.
Mi volt a célja a mackók adományozásával? – kérdeztem Kéri Árpádot.
Egyetlen célja volt „csupán” az adományozásnak, hogy feleségem, Eszter álmai megvalósuljanak. Sajnos már nem volt ideje papírra
vetni a terveket, de többször átbeszéltük mit
és hogyan szeretne kivitelezni. Tervei közt szerepelt egy játszóház kialakítása is. Aztán jött
ez a lehetőség, hogy ide, a lehető legjobb

Fotó: Veréb

Fotó: Veréb

helyre kerüljenek a macik. Bízom benne,
hogy nagyon sok vidám, nevető arcú gyermeket, felnőttet látunk majd kijönni a teremből.
Mióta és milyen szempontok alapján gyűjtötte a család a macikat? Melyik a gyűjtemény legkedvesebb darabja?
MÚLTIDÉZŐ

A „nagy találkozás”
2006-ban történt.
A macik gyűjtésének
feleségem, Eszter az
elmúlt 10 évben
megszállottja lett,
Fotó: Kéri Árpád
mindegy volt, hogy
kicsik vagy nagyok,
nem a méret volt a szempont, csakis maguk
„a macik”. Az első példány a legkedvesebb
és egyben a legnagyobb is volt a gyűjteményben. Volt szerencsénk 2005-2006-ban
közel egy évet az USA-ban tölteni. A karácsony előtti forgatagban, egy nagy plázában
arra lettem figyelmes, hogy Eszter lemarad
mellőlem a tömegben. Megláttam, hogy néhány kirakattal hátrébb ott áll csodálattal, szeretettel az arcán, félig nyitott szájjal. Mellé
léptem és kérdeztem mit látsz Mamikám?
Semmit, mondta elcsukló hangon, de „nézd,
a Maci engem figyel”. Közel akkora volt, mint
Ő. Természetesen a maci lett a karácsonyi
ajándék. A legmeghatóbb történet is ehhez a
plüssfigurához kötődik. Miután leszállt a
repülőnk Budapesten, kiderült, hogy a nagy
Ő „Macit” elhagytuk. Sírva pörölt a vámosokkal, hogy kerítsék elő a nagy sporttáskát.
Több mint egy órát vártunk mire kiderítették,
hogy lemaradt a csomag Frankfurtban. Csak
utána nyugodott meg, miután megígérték,
hogy a következő járat hozza majd utánunk.
Szerencsére így is történt.
Sajnos Eszter 2016 óta már nincs közöttünk,
de mi és a mackók tovább őrizzük az emlékét. Így lettek az árva plüss játékok a Macizoo boldog lakói. Aki nem hiszi, járjon
utánuk és látogassa meg őket! Egyúttal a
Medveotthon új lakói, a múlt év végén érkezett hiúzcsalád is várja látogatóit.
RIMAI S. ÉVA
SZABÓNÉ VANK ERZSÉBET GYŰJTEMÉNYÉBŐL

Nőnap az 1970-es évekből
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Közélet
A WITTENBERG GALAXIS
Szerkesztőségünk fontos feladatának érzi a tudományos ismeretterjesztést is. Most induló
sorozatunkban Ujvári László reformációról elhangzott nagyívű előadásának szerkesztett változatát közöljük. (I. rész)
Laikusként vállaltam, hogy beszélek a reformációról,
mivel ez egyezik annak szellemiségével, hiszen az
„egyetemes papság” reformátori tanítása szerint mindenki taníthat annak alapján, amit Istentől kapott.
A könyvnyomtatással indult a történelemformáló Guttenberg galaxis, mely napjainkban átadta helyét a Zuckerberg galaxisnak. A Wittenberg
galaxis véleményem szerint hasonló erejű változásokat indított el. Mindhárom „galaxis” egy maroknyi ember által generált „ősrobbanással” kezdődött, de hatásuk idővel globálissá tágult. Az egyház történelmén végigvonult a reformátorokkal és
az eretnekekkel folytatott harc. Bár a reformáció
villámcsapásként szakította szét az egyház egységes testét, valójában nem valami új bevezetésére
törekedett, hanem az eredeti szándékok helyreállításáért küzdött. Ilyen értelemben Jézus maga is
egy reformátor volt, bár a korabeli vallásos elit szemében újító eretneknek számított. Szándéka népe
és egyháza élő szövetségének megújítása volt Istennel. Küzdelme látszólag kudarccal végződött,
de az eredménye a későbbi nyugati civilizáció átformálódása és felvirágzása lett.
Ez a folyamat a történelem egyik legkülönösebb
kisiklásának is tűnhet. A zsidóság Jézus után hetven évvel szétszóródott, államisága, autonómiája
megszűnt, s az álom, hogy egy messiás királlyal az
élén az egész teremtett világ felett uralkodjék örök
békességben, szertefoszlott. Helyette a római birodalom ezerszínű vallási palettájából kiszakadó emberek sokasága létrehozta a keresztény óegyházat.
Bár a vallási sokszínűségéről híres-hírhedt Római
Birodalom a szeretetnek, a békének és az erőszakmentességnek hirdetőit nem tudta elviselni, történelmi távlatban mégis egész rövid idő alatt, maroknyi zsidó szektából birodalmi államvallássá
emelte a keresztény egyházat, aminek a vezetői
kezdetben még zsidó származású Jézus-kortársak
és szemtanúk voltak.
Ahogy megszűnt a külső nyomás, megindult egy
belső tisztogatási hullám: ki tudta megőrizni hitének tisztaságát az üldöztetés évtizedei során, s ki
térhet vissza a „hitehagyottak” közül? A kérdés már
az első századokban egyházszakadáshoz vezetett
Észak-Afrikában. A keresztény ideológiának olyan
erős ellenfelei voltak, mint a legyőzött, de holtában
is gazdag görög filozófia és a római adminisztráció.
Ebbe a két „testidegen” kultúrába kellett beleönteni
az „ószövetség salakjától” megtisztított lényeget és
megformálni a birodalmat egységesíteni képes vallást. A kihívás óriási volt. A kereszténység üzenete
ugyanis két területen is felfoghatatlan a kívülálló
szemlélő számára. Isten személye és a szeretet parancsa egyaránt szembe megy a földi logikával! Egy
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isten, aki valójában három egymástól különböző,
de elválaszthatatlan egységben létező entitás. Parancsolatai pedig a szeretetről és az erőszakmentességről, a túlélés minden lehetőségétől fosztja
meg az embert, ahogyan azt egyébként legfőbb
tanítómesterének, Jézusnak a példájából is látjuk.
Hogy lehet ezt megérteni, a gyakorlatban alkalmazni, és ezzel az üzenettel tömegeket meghódítani? A konstantini fordulat után ráadásul össze
kellett egyeztetni egy pogány államalakulat irányításának feladataival is. Adót szedni, háborúkat
vívni, halálos ítéleteket osztogatni, rabszolgahadakat működtetni. A többi valláshoz képest a kereszténység olyan paradoxonok tárháza, melyek az
átlagemberek számára felfoghatatlanok. Isten
maga mondja: az én utam nem a ti utatok, az én
gondolataim nem a ti gondolataitok.
Olyan fogalmakat és axiómákat vetettek pergamenre a szentírók, amelyek egy nem emberi hatalom képét mutatják. A végeredmény egy komplex
rendszer, ami nem volt mentes a túlzásoktól és a
tévedésektől sem, jutott benne hely a mítoszoknak
és a művészeteknek egyaránt. Pál apostol még egy
nagy összeolvadásról álmodott. Egy pogány
kisebbség vad olajfa ágáról, ami az „engedetlen”
ágak kitörettetése után beillesztődik a zsidóság
nagy és ősi nemes olajfájába. (lásd: Róma 11.)
A politikai hatalommal és nacionalizmussal keveredett korabeli zsidó teológia azonban ezt Istenkáromlásként értékelte és mereven elutasította,
amivel hosszú időre megakadályozta egymás értékeinek felismerését és tapasztalatainak elfogadását. A pogányokból formálódó, önmagát Új
Izraelnek gondoló óegyháznak önállóan kellett
útját folytatnia.
Arisztotelész és Platón írásait böngészve próbáltak kiutat találni a paradoxonok útvesztőjéből, miközben egy-egy isteninek gondolt kijelentés akár
három-négy nyelven átfordítva juthatott csak el az
olvasóhoz. Ragaszkodtak egy-egy görög kifejezéshez, pedig az is fordítás eredménye volt, ráadásul
az eredeti kijelentés is, csak a bibliai héberhez
képest jóval szegényesebb eszköztárú arámi nyelven, írástudatlan parasztok számára megfogalmazott tanítás volt.
Ez volt az európai civilizáció legizgalmasabb,
páratlan felfedezésekkel és kudarcokkal teli, több
évszázadon átnyúló szellemi kalandja. A gondolatok evolúciója zajlott a szemünk előtt. Folyamatosan születtek újabb és újabb gondolatok, de
csupán az igazságtartalom nem volt elég a sikerhez (vagy a máglyához). Lényeges szempont volt,
hogy ki, mikor, hol, milyen szellemi, társadalmi,
gazdasági, politikai, hatalmi háttérrel, személyes
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karakterrel fogalmazta meg állításait és nem feledkezhetünk meg a befogadó környezet jótékony,
vagy éppen kártékony, inspiráló, vagy épp elfojtó
légköréről sem. Ma már nehéz elképzelni egy
olyan Európát, amelyben a vallás úgy fonódott egybe a hatalommal, a gazdasággal, a tudománnyal és
a kultúrával, mint ahogyan az összefonódott a középkorban. Éppen ezért kétes minden próbálkozás, ami egy konkrét esemény eredőjeként magyarázza a reformációt.
Vannak, akik szerint semmi olyan nem hangzott
el a reformáció első néhány évében, ami ne hangzott volna el akár már az ókorban is. Az eleve elrendelés gondolata páldául már Szent Ágostonnál
megjelenik, akinek szerzetesrendjébe Luther Márton belépett. Van, aki gazdasági okokat sejt, van, aki
politikai sakkjátszmákat, van, aki kulturális különbségeket, nacionalista autonómia törekvéseket. Van,
aki a humanizmust okolja, vagy épp dicséri, mint a
reformáció előkészítőjét. Van, aki népek és tömegek
öntudatlan mozgását látja és láttatja, van, aki az
egyéniségek szerepét emeli ki, míg mások isteni
akaratot, sorsszerűséget látnak, és olyanok is, akik
a véletlen szerepét hangsúlyozzák. Az mindenesetre
megállapítható, hogy Európa Luther nélkül is egy
bomlási folyamat közepén, feszültségektől terhesen,
ellenségek gyűrűjében, válaszút előtt állt.
A bomlás a XV. században már a reneszánsszal
megkezdődött. Lezárultnak tűnt az iszonyú erőfeszítéssel véghezvitt dogmatikai munka, amivel
zsinatok sora megalkotta az egységes keresztény
világképet, amelyet aztán tűzzel-vassal, erőszakkal,
időnként pedig a rivális pogány kultúrák krisztianizálásával (szent helyek és napok elfoglalása, karácsony-mithrász), lassan elfogadottá tettek Európában. Kölcsönös kiátkozások közepette Bizánc és
Róma ikercsillagként keringtek ennek az univerzumnak a közepén, egyházinak álcázott hatalmi
harcokkal terhelve. Nyugaton Róma szerzetes rendjeivel behálózta, és szövetségben a regnáló hatalommal, egyre jelentősebb gazdasági erők birtokában,
evangelizálta Európát. Nyugta egy percig sem lehetett. Véres háborúk, járványok, egy európai jégkorszak és a fokozódó arab fenyegetettség árnyékában
ismeretlen utakon járt, közben pedig észrevétlenül,
de fokozódó mértékben eltávolodott saját korábbi
értékrendjétől. Új erőszak-teológiára is szükség volt,
melynek a következménye a keresztes hadjáratok,
az inkvizíció, eretnek és boszorkányperek, fokozódó antiszemitizmus, paranoiába és tömeggyilkosságokba fulladó „reform” mozgalmak voltak.
Így érünk a XV. századig, a reneszánsz korszakáig. Birodalom helyett független államok, tömegek helyett független emberek, feudalizmus helyett polgárosodás, zárt Európa helyett táguló, újdonságokkal és felfedezésekkel teli fizikai és szellemi perspektívák, Amerika felfedezése. A bomlás
nem kis mértékben annak a csalódásnak a következménye is volt, amit Róma hihetetlenül erkölcstelen vezetői keltettek a középkorban. (Folytatjuk)
UJVÁRI LÁSZLÓ

Városlakó
OLVASÓI VÉLEMÉNY

Boldog óvodáskort minden gyermeknek!
Veresegyházon közel ezer óvodás jár nap, mint nap a város által
megteremtett épületekbe, ahol több tucatnyi felnőtt szakember igyekszik
ellátni gyermekeinket. A napi feladatok és a rájuk rótt terhek mellett, a
lehetőségek és a pedagógiai korlátok között minden nap csodát tenni,
varázsolni és megteremteni a felhőtlen boldog gyermekkort nem könnyű,
de nem is lehetetlen feladat. Remélem, hiszem és bízom. Hiszen valamennyi szülő és gyermek bízik abban, hogy az óvoda a legjobb hely a gyermek számára. Hiszen az óvoda a család és a gyermek második otthona,
ahol öröm lenni. Ahol az óvónéni a gyermek barátja, aki megtanít a
közösségi életre, a játékra, az alkalmazkodásra és mindarra, ami ahhoz
kell, hogy boldog felnőtt válhasson belőle. A gyermek pedig bízik a
felnőttben. Felnőttként, szülőként feladatunk észrevenni, ha valami nem
a jó irányba halad, vagy azt, ha valahol elkél a segítség. Legyen az néhány
jó szó, egy mosoly vagy tárgyi dolog.
A napokban jártam egy óvodában. Beléptemkor mosolyomra mosollyal válaszoltak. Boldog lettem, mert láttam: egy nyelvet beszélünk.
Lehetett is örömöm mindabban, ameddig a szemem ellátni engedett.
Szép és tágas terek, világos és színes falak között lépdeltem a folyosón.
Jó érzés töltött el.
A küszöbön túl, a zárt ajtók mögött pedig ott nyüzsgött a sok aprócska gyermek, a jövő generációja. Ők az apró óvodásaink, a mi gyermekeink, akikből bárki lehet, mert megtanulhatnak mindent, amire
megtanítjuk őket. Tűzoltók, katonák vagy éppen vadakat terelő juhászok? Az ajtók mögötti térben sokan vannak. Zaj van, nem zsivány zaj,
nem muzsikaszó, zaj. De ebből is kihallik a végtelen fegyelmezés hangja.
Sokszor, fáradtan. Az óvónők adminisztrálnak: névsor, élelmezési lista,
gyümölcs naptár, tisztasági csomag. Telik vele az idő. A szabad játék
ideje lenne a gyerekeknek. „A galéria magas és veszélyes.” „Vigyázz,
csúszik!” „Csak cipővel!” „Ne túl sokan!” „Inkább ne!” A galéria alatt
babakonyha, néhány kanállal és játék tányérral. Körülötte babák hevernek. Elnyűttek, már a ruhájuk sincs rajtuk, autók egy tucatnyi. Több
a fiú a teremben, mint autó a polcon, de megosztoznak. Majd eljön a
közös idő. Mind egy körben, reggeli torna. Felcseng a közös ének, újfent

NEM KÖVETENDŐ!
Március a beiskolázások hónapja. Nincs olyan intézmény, aki ne fektetne
hangsúlyt erre a feladatra, hiszen diák nélkül nincs iskola. Veresegyház
oktatási palettája igen gazdag, iskoláink széles kínálata olvasható minden
sajtóorgánumon és hirdetőtáblán. Így van ez ország szerte, hiszen az iskolák egyenlő esélyekkel és feltételekkel felvértezve népszerűsítik saját képzéseiket. A szülő dolga annyi, hogy felmérve a kínálatot, választ egy iskolát. Leteszi mellette a voksát és beíratja gyermekét. A többi iskolának nem
kelti rossz hírét és nem gátolja annak érvényesülését.
Szomorú tény, hogy Veresegyházon ez
mégis megtörtént. A Hangvár Óvoda és
Általános Iskola iskolahívogatóját csúnyán megrongálták, szétszabdalták. Alig,
hogy közzétették a felhívásukat, valaki
szemmel láthatóan szándékosan megsemmisítette.
Bármilyen ellenszenv vagy rossz tapasztalat váltotta ki ezt a cselekedetet, nincs
rá mentség, semmiképpen nem volt tisztességes.
Tartsuk tiszteletben Veresegyház színes
oktatási-kulturális értékeit, intézményeink, szervezeteink várost szolgáló, felelősségteljes munkáját.
VERESEGYHÁZ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA

jó érzés tölt el. Torna után egy kis számtan, egy kis közösségi lét. Percek
a napból. Elérkezik a reggeli ideje. Kivonatoznak a mosdóba. „Ziki-ZakiZakatol” – szól a nóta. Hosszú percek, mire a hosszú sor végére érnek.
Reggeli, közben újabb névsor. Mindenki beért. Reggeli után újra szabad
a játék. Előkerül a ceruza, a zsírkréta, a dominó és a memória játék, társasok. Újra játszanak, újra szabadon együtt a gyerekek, közben újabb
adminisztráció. Figyelemreméltó, ahogy a sok apró hároméves egyedül
ismeri, tudja, akarja játszani a játékot. A tanári asztal mögül néha újabb
figyelmeztetés: „Otthoni játékot vissza a dobozba!” „Cumi hogy került
hozzád?”
Eljött a tízórai. Csendben megeszik. Inni nem kap/kér senki. Tovább
ketyeg az óra. „Hideg idő van, melegen kellene felöltözni.” „Sokan vannak, kinn csúszhat.” –3 fok. Döntenek, benn maradnak. Kezdeményezés:
só-liszt gyurma. 1 kg, 22 gyerekre. „Elég lesz, úgy se akar mind.” Meggyúrják a csigát. Kész van ez is. Az ebéd késik. Megterítenek, leülnek, várnak. Türelmetlenebbek? Éhesek? Szomjasak? Fáradtak?
A másik csoportban halk zene hangja hallatszik ki a folyosóra. Ott
csend van, itt minálunk már hangosabbak az óvodások. Nincs magnónk,
sajnos.
Megebédelnek. Jut éppen mindenkinek, talán repeta is, bár a leves leve
jórészt már elfogyott. Abból nem jut. Jöhet az alvás! Talán lesz mese is,
bízom benne. Meg is kérdem egy kislányt, mesél majd az óvónéni? Biztos így lesz. A választ meg se hallom, mert közben a sok apró talp a
szekrény felé közeledik és kapkodva veszik ki a szekrényből az alvókát
és a cumikat, remélve, hogy most az alvásidőre az otthon biztonsága és
illata velük maradhat egészen a pihenő végéig. Remélem sikerült mindenkinek elaludni, és azt is, hogy senki nem pisilt be.
Szülőként fontosnak tartom fogni a kezét a gyermekemnek. Terelgetem, tanítgatom. Kéz a kézben lépem át vele az óvoda küszöbét és
tovább kísérem, nem engedem el. Segítek neki, biztatom. Ösztönzöm,
énekelek, mesélek. Szabályokat alkotok, következetes vagyok. Igyekszem. Minden nap csodát teszek, varázsolok. Télen hóembert építek, és
pocsolyában ugrálok. Nyáron medencét állítok és kirándulok. Szülő
vagyok. Nem tanultam, de tudom, vagy csak megérzem, hogy ezek mind
jó dolgok. Recept nélkül is jól tudom a boldogság hozzávalóit, azért mert
megtanultam én is gyermekként, hogy boldognak lenni jó. Szüleimtől,
családomtól és később az engem felnevelő pedagógusoktól is.
Az óvodában megkértek, hogy írjam le az öt legfontosabb értéket. Elgondolkoztam. Érték? Hosszas számvetés után leírtam öt szót. Szeretet,
megbocsátás, megújulás, alkalmazkodás, elfogadás. Az első öt főnév, ami
eszembe jutott, miközben egy gyerekhangtól zsibongó csoportszobában
éppen beszoktatáson ültem a sarokban meghúzódva egy aprócska széken,
teret és lehetőséget adva minden ott lévőnek a felszabadult örömteli
játékhoz. Senki nem kért rá, hogy ott legyek, hogy így legyek. Én mégis
ott akartam lenni, látni a számomra legfontosabbat, a gyermekemet.
A mi történetünk máshol folytatódik tovább. Egy fecske nem csinál
nyarat, de aki úgy érzi, bármivel jobbá teheti saját vagy várostársai gyermekének az óvodás korát tegyen érte. Együtt könnyebb.
KMETTY-HORVÁTH ZSÓFIA

2018. március
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Városlakó
VÉLEMÉNY

Gúzsba kötött félelem

„Magyarországon születtem, és magyar az anyanyelvem. A jelenség ezzel együtt megdöbbentett, mert – édesapám révén – szíriai származásom miatt korábban soha nem váltam célponttá.”
DR. AL GHAOUI HESNA MAGYAR ÚJSÁGÍRÓ, TUDÓSÍTÓ

Karácsony előtt közvetlenül megjelent egy bejegyzés az egyik közösA magyarok mindig is a hungarikumaikról, a birkapörköltről, a jó csípős
halászléről, a testes, finom tokaji borok aranysárgás színéről és nem utol- ségi oldalon: „A CBA előtt egy nagydarab piszkos fazon leszólítja az arra
sósorban a vendégszeretetükről voltak ismertek. Ma már más a helyzet, járókat, és a tenyeréből árulja a szaloncukor akasztót. Kicsi gyerekkel volaz információs technológia, az internethasználatból fakadó lehetőségek tam bevásárolni, odalépett hozzánk, elállta az utunkat, az orrom alá dugáltal kitágult a világ. A kommunikációnak gyakorlatilag nincs akadálya, és ta a piszkos kezét. Két és fél éve lakunk itt, soha nem láttam errefelé
mi élünk is ezzel, a számítógép, az okostelefonok korában. Miért félünk, koldust vagy hajléktalant. Azt hittem eddig, hogy egy hajléktalan és koldusmentes kisvárosban élek.”
rettegünk mégis? Mi az, ami miatt cunamiként fröcsögnek a közösségi
Hajléktalan és koldusmentes város? Valóban nem jellemző Veresegyoldalak? Veresegyház sem kivétel, nap, mint nap olvashatjuk az egyházra a mély szegénység, de itt is élhetnek hátrányos helyzetű csalámást tipró kommentek sorát, mintha az emberek így élnék ki a féleldok és emberek. Úgy gondolom, nekünk, a többieknek ermet magukból. De honnan jön ez a rengeteg indulat? Mi az
kölcsi kötelességünk őket segíteni, ha másképp nem megy,
oka? Mi gerjeszti, és hova vezethet mindez? Hová vezethet
akkor egy jó szóval, megértéssel és nem gyűlölködéssel.
a gúzsba kötött félelem? A XX. század történelmének
Arra pedig végképp büszkék lehetünk, hogy Helsinkiben is
számos példája bizonyítja: a félelemmel teli emberek
ismerik Veresegyház városát, és minket kértek fel az Eraskönnyen manipulálhatók, a torkukon sokkal több minmus program keretében a finn fiatalok fogadására. Nem ledent le lehet gyűrni, sokkal könnyebb őket irányítani.
het mindent feketének és fehérnek, jónak és rossznak látni, mert nem
Az elmúlt nyáron ifjúsági csereprogram keretében Finnországból
minden az, aminek látszik, vagy láttatja magát. Nem lehetünk közömböérkeztek hozzánk fiatalok, kedves, mosolygós húsz szomáliai szársek, főleg nem lehetünk intrikusok embertársaink sorsa
mazású finn lány. Mi volt a Facebook rajongók első reakciója? Értetfelett. Nem ítélkezhetünk csak azért, mert valakinek
lenség, gúnyolódás és egymás szóbeli „megtiprása”. Áramlottak az
piszkos a keze vagy más a bőrszíne, mert emberek vaoda-vissza kommentek, míg végül valaki kimondta a lényeget: „Igen,
gyunk és közös a sorsunk, a jövőnk! VERÉB JÓZSEF
van amit gyűlölök, a félelemkeltést, a hazugságot!”
Négy égtáj – Veréb Csilla grafikája
OLVASÓI LEVÉL

Erdő mellett nem jó lakni

Dehogy nem! Mert a jó levegőn és a remek
kilátáson kívül ritka élmény érheti az embert.
Még a nyáron kezdődött a dolog. Akkor vettem észre, hogy a mögöttünk hosszan elhúzódó erdőből az őzikék lejönnek egészen a
kerítésünkig. Az önkormányzat – dicséret érte
–úgy két méternyi sávot kivágott tavasszal,
mert az erdő a mellettünk lévő önkormányzati
telek felől egészen bele nőtt a kerítésünkbe.
A friss hajtások persze odacsalták az őzeket.
Látogatásuk meglepett, de annyira kedvesek
voltak, hogy gyorsan videofelvételt kellett készítenem az esetről, ami már akkor nagy sikert
aratott facebookos ismerőseim körében.
Elhatároztam, hogy segítek ezeknek a rendkívül szelíd, kecses vadaknak túlélni a telet.
Persze tudtam, hogy gondosan kell eljárnom a
tőlünk nem messze lévő vaddisznó csapás
miatt, nehogy őket is ide csalogassam. A félelmem nem volt indokolatlan, mert már az
ősszel túrásnyomok jelezték a mi kertünkben
is, hogy azok is éhesek. Ekkor hallottam, hogy
engedélyezték a vadászatukat, mert nyilván
sok kert tulajdonosának okoztak hasonló gondokat. (A vakondokra is adhatnának kilövési
engedélyt, mert ők még náluk is szorgalmasabban mennek az idegeinkre!)
Egy vadász barátomtól tudtam meg, hogy a
lucerna az ideális eleség, mert az őzek imádják, a vaddisznó meg nem. Nosza, beszerez-
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tem egy bála lucernát és egy nálam sokkal fiatalabb barátom segítségével föltalicskáztuk
oda, ahol nyáron láttam a legelésző őzeket.
Sokáig nem történt semmi. Az első hó azonban meghozta a barátaimat. Innentől sokszor
megcsodálhattam a kedves, tiszta tekintetű,
rendkívül érzékeny fülű és orrú vadakat, milyen jót reggeliznek, vagy épp ebédelnek.
Hosszú élményre számíthattam, mert a bála
pont kétszer akkora volt, mint azt vártam a
telefonon történt egyeztetés után.
Meglepetésemre a hó azonban nem csak az
őzeket hozta meg, hanem egy hivatásos vadász kollégát is. Elmondta, hogy a társaságuk
nem örül az ötletemnek, mert az esetleges
vadbalesetek miatt a rendőrség őket fogja vegzálni. Megjegyeztem, hogy szerintem a vad
nem hülye, mert ha az 50 méterre lévő csendes utcánkban autót hall, azonnal az erdő felé
menekül. Megfigyelésem szerint az állatok sohasem hagyták el az „etetőt” az utca felé. Azt
csak akkor teszi valaki rossz helyre, ha az élőhely és az etető között van egy út is, mert
akkor azon keresztül járnak át. Ennél még az
is veszélyesebb, amikor egy új építkezéssel
zavarják meg az erdő vadállományát. (Ezt néhány évvel ezelőtt a szadai úton, a „Forest
Lake” lakópark építkezésénél szenvedett vad
balesetemnél meg is tapasztalhattam). Bár a
vadásszal úgy tűnt, meggyőztük egymást, a
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dolog itt nem ért véget. Néhány nap múlva
városunk jegyzője magához rendelt és súlyosan megdorgált a felelőtlen őzike etetésért,
mivel szerinte cselekedetemmel a vadbalesetek valószínűségének jelentős növeléséért
vagyok felelős.
Ebben nagyon nem értettünk egyet. A vadak, különösen kemény télben, eddig is lejártak eleséget keresni akár a lakott területekre is.
A mi etetőhelyünk pedig éppen, hogy a város
szélén tartja őket, mert itt jóllakva nem mennek tovább.
Nem vártam dicséretet, de szidást végképp
nem. Ha jól belegondolunk, az állatok etetését
éppen az önkormányzat kezdte el azzal, hogy
csapást vágott. Én csak az ötletet kaptam tőlük,
amiből ez a komoly (?) kalamajka kerekedett.
TÖRÖK LÁSZLÓ
U.i: Szerkesztőségünk a következő számban
szívesen teret ad a vadásztársaság szakemberének is a jogi és vadgazdálkodási szempontok
ismertetésére a fentihez hasonló esetekben.
(Kovács Péter főszerkesztő)

Ezerkincs bál

Fotók: Ruzsovics Dorina

Februárban történt

Február 3-án hagyományos báljával ünnepelte tízéves
fennállását az Ezerkincs Életmód Centrum. Ünnepi köszöntőjében Gecsey Enikő, az Ezerkincs alapítója kiemelte a megtett út eredményeit és azt a felemelő hatást,
amit rá és az egyesület tagjaira tett az elmúlt évtized.
A megnyitót színpompás színpadi műsor, majd kétfogásos
vacsora követte, hogy aztán hajnalig tartson a mulatság.

Fotó: Lethenyei László

Fotó: Lethenyei László

A Remény nyugdíjas klub bálján…
Új funkcionális edzőterem nyílt a Triangoló Üzletházban
Veresi gyerekek-Gyerekek hintalovon címmel
nyílt új kiállítás a Városi Múzeumban.
Óvónők tánca a Csonkási óvoda farsangi bálján

Fotó: Veréb József

Családi emlékezet címmel tartott szakmai napot a Városi Múzeum

Fotó: Lethenyei László

Fotó: Lethenyei László
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Kultúra
Kölcsey Ferenc Városi Könyvtár • Beszélgetés HAJDU GYÖNGYVÉR könyvtárossal

Mélyolvasó Klub alakult
Hogyan jött létre a csoport?
Főiskolásként is érdekelt
Fotó: Veréb
a könyvtárosi munkán
belüli csoportos foglalatosságok megvalósításának a lehetősége. 2017ben a Könyvtári Intézetnél elvégeztem egy speciális 60 órás tanfolyamot, a csoportos foglalkozások levezetése módszertanának gyakorlati
alkalmazása témakörben. Tapasztalatgyűjtés
céljából több könyvtárat is felkerestem, ahol
huzamosabb ideje már működnek hasonló
klubok. Nagyon jó közösségi formának tartom
a klub adta lehetőségeket, mert viszonylag szűk
körben elmélyülhet az ember egy-egy irodalmi
alkotás boncolgatásában. Véleményt lehet cserélni, ki hogyan értelmezi az elhangzottakat,
milyen gondolatsorokat ébreszt másokban.
Gyakorlatban miképpen zajlik le egy klubfoglalkozás?
Alkalmanként másfél órás időtartalmat vesz
igénybe, ebből 15-20 percben kerül ismertetésre illetve felolvasásra a kiválasztott irodalmi mű. Ezt követik a beszélgetések. Azt a
módszert tartom követendőnek, hogy a hallgatóságnak csak a foglalkozás végén mon-

dom meg a szerző nevét, vagy a mű címét.
Így elkerülhető a befolyásoltság, a sztereotípiák kialakulása, szabadon tudunk gondolkodni az elhangzottakról, az élethelyzetekről,
egyes szereplőkről.
Mit tart fontosnak a művek kiválasztásánál?
Az időkeret miatt kisebb lélegzetűek, elsősorban novella, vers vagy mese jöhet számításba.
Elképzelésem szerint a kezdetekben a klaszszikusok gyöngyszemeitől kezdve a kortárs
irodalomig bezárólag csipegetnénk. A legelső
alkalommal Leonardo da Vinci: A Nap és a
becsvágyó vízcsepp című meséjét elemeztük.
Szinte minden szaváról lehetett beszélgetni.
Amit nagyon fontosnak tartok, a felolvasásra
kerülő irodalmi alkotás az életünk egy-egy területét érintse, figyelemfelkeltő, érdekes legyen, alapot adjon a beszélgetéshez. A későbbiekben, igény szerint tematikus csoportbontásban is lesz lehetőség foglalkozást tartani,
például a szülőknek a gyereknevelésről, vagy
a hölgyek részére a nőiesség megélésének kérdésköréből. Téma szerint számtalan lehetőség
kínálkozik, amivel lehet majd foglalkozni.
Milyen gyakorisággal kerül sor az összejövetelekre?

Leonardo da Vinci:
A Nap és a becsvágyó vízcsepp
A vízcsepp csak úgy dagadt a büszkeségtől, ahogy számtalan kemény megpróbáltatás után kiért az óceánba. Hatalmába
kerítette a becsvágya, finom páraként egyből fel is szállt az óceánból, és a tüzes Nap
felé tartott. Odafönt viszont egyre hidegebb lett, a Napnak csak a fényét látta, a
melegét már nem érezte. Amikor túl magasra ért, egy szörnyű erő egybeterelte a
hozzá hasonló becsvágyó vízcseppekkel,
majd ugyanaz az erő iszonyatos sebességgel a földre csapta. A föld beszívta, és a
vízcsepp most is azon gondolkodik, mire
volt jó ez az egész.

Rendszeresen minden hónap utolsó szerdáján. Optimálisan 10-14 fős csoportban. Persze
teljesen nyitottak vagyunk, ha úgy alakul,
hogy nagy az érdeklődés akár több alkalmat
is lehet majd beiktatni.
Milyen korosztályra számít a foglalkozások
során?
Fiatal felnőttektől egészen korhatár nélkül
bárki, aki érdeklődik az irodalom iránt. Szívesen látunk mindenkit.
VERÉB JÓZSEF

Kölcsey Ferenc Városi Könyvtár • ANTALFFY PÉTER történész előadása

Casanova, a szerelmes kalandor
2018. február 23-án a Városi Könyvtárra ki lehetett volna akasztani a „megtelt” táblát.
A méltán népszerű Antalffy Péter történész
élményszerű képzeletbeli utazásra invitálta
hallgatóságát a 18. század Velencéjébe, közben választ adva arra a kérdésre: Ki is volt
valójában Casanova?
Giacomo Girolamo Casanova de Seingalt (17251798) neve azonosult a nőcsábászok fogalmával. Sokan úgy tartják, hogy elképesztően sok
nőt hódított meg. A „casanovisták” kiszámolták,
hogy írásai alapján életében összesen 122 nővel
létesített „közelebbi” kapcsolatot. Ha igaz ez az
adat, úgy ez akkoriban nem volt extrémnek tekinthető. Szexuálisan aktív életének egy évére
átlagosan két-három hölgy jutott. Olyan kapcsolatai is voltak, amelyekért ma évtizedes börtönbüntetéssel sújtanák – mert koraérett kiskorú lányok bújtak ágyába, önként, sőt időnként ketten egyszerre. Tudjuk, hogy az erkölcs
nem örök, az függ a mindenkori társadalmi elfogadottságától. A 18. században máshol volt a tűréshatár, mint ma. A szerelmes kalandor védelmében meg kell említenem, hogy nem volt
becstelen, a nők szívét nem törte össze.
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Casanova volt író, pap, utazó, tiszt és feltaláló,
csodadoktor, alkimista és pszichológus, hazardőr, a lottó kitalálója, matematikus, Homéroszfordító, színházi hegedűs, diplomata, az inkvizíció titkos ügynöke, kelmefestő, a velencei
ólomkamrák ideiglenes s a női bájak örökös
foglya és szökevény. „Varázslói” tevékenysége
miatt a hírhedt ólombörtönbe vetették. Szökése
után beutazta Európát, főként azokat az országokat, ahol virágzott a korabeli nemesi szalonélet. Megélhetésének fő forrása azok felkeresése
és ott támogatók gyűjtése volt, ahová szökésének története volt a legjobb belépő. Komoly vagyonnal soha nem rendelkezett, ha volt pénze,
elkártyázta, vagy nőismerőseire költötte. Megfordult XV. Lajos, Nagy Frigyes és Nagy Katalin
udvarában, megismerkedett XIV. Benedek és
XIII. Kelemen pápával – utóbbitól megkapta az
Arany Sarkantyú Lovagrend keresztjét, ami arra
indította, hogy lovagnak adja ki magát.
Életének utolsó szakaszában 1785 szeptemberétől könyvtáros lett Waldstein gróf csehországi,
duxi kastélyában ahol megírta életrajzát. „Mint
nőcsábász szakértő” részt vett a Don Giovanni
szövegkönyvének megírásában; életének szá-
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„Ha ez embernek az égvilágon semmi dolga,
és olyan a természete, mint az enyém, nem
nézhet naphosszat egy gyönyörű nőt anélkül, hogy belé ne bolondulna.” CASANOVA
mos epizódja hagyott nyomot az opera librettóján. Találkozott Mozarttal, és 1787. október 19én ott volt a mű bemutatóján is. Önéletírásának
nemzetközi olvasottsága ma is kiemelkedő,
meghaladja a nagy vetélytárs, Voltaire népszerűségét. Ha több időt töltött volna az írással,
mint a nőkkel, a világirodalom egyik legnagyobb alakját tisztelhetnénk benne. Emlékiratait a legérdekesebb könyvnek tartotta, amit
életében olvasott. Kijelentette: „nincsen történelmi regény, amely a memoároknál elevenebb,
szórakoztatóbb volna és tökéletesebben visszaadná egy gyönyörű kor szívverését”. Casanova
emlékiratait Szerb Antal fordította magyarra, így
általa vált ismertté Magyarországon.
RIMAI S. ÉVA

Kultúra
VERESI BALETT • Interjú PÁPAI BORSY ÁGNES látványfestővel

Atlantisz világa
A hatalmas vászon előtt lassan életre kelt az óceán kéklő, csodás világa. Színpompás
korallok közt fickándozó halacskák, medúzák, rákok, tűzhalak és moszatok. Tengernyi élet a színpadon. A siker titka nem csak a balerinák sokaságában, a kiválóan
komponált koreográfiában és a történet varázsában rejtőzik. A siker titka itt van: a
táncosok, a jelmeztervezők, a varrónők, a díszletfestő, a hangosító, a fénytechnikus és
a nézők lelkében. Mindnyájunkéban, kik részesei voltunk ennek a felemelően szép
előadásnak. Atlantisz világa csak így kelhetett életre, közös akarattal és szeretettel.
Pápai Borsy Ágnes látványfestővel a mesebalett háttérdíszleteiről, azok létrejöttéről
beszélgettünk.

Fotó: Veréb

Kérem, beszéljen az életéről, mióta foglalkozik látványtervezéssel, illetve festéssel?
Mindig is érdekelt az alkotóművészet, már
egészen kislány koromtól kezdve rajzoltam,
festettem. Azt gondoltam, hogy ecsettel a
kezemben születtem. Hobbiból kezdtem el
egy rajz tanfolyamra járni, ahol Huszár István nyíregyházi festőművész tanítványaként
ismerkedtem a festés különböző technikáival. Innentől kezdve festettem a szobámban,
a kertben, mindenhol, ahol hely volt. Majd
később divattervező szerettem volna lenni,
ezért egy ruhaipari középiskolában érettségiztem. Úgy gondoltam, hogy egy profi divattervezőnek varrni is tudnia kell. Viszont,
a középiskola után nem volt kérdés az Iparművészeti Egyetemre való jelentkezésem.
Mondták is a szüleim: jelentkezzek más
felsőfokú képzésre, mert egy vidéki lánynak
ide igen nehéz bejutni. De én hajthatatlan
voltam. Tizenkilenc évesen Budapestre költöztem, nappal dolgoztam, és közben az
egyetem előkészítőjére jártam. Ahogy teltek
a hónapok, kezdtem érezni, hogy ez nem az
én utam, amit követeltek tőlem nem én vagyok. Soha nem gondoltam, hogy valaha
nem fog hiányozni a ruhatervezés. Álmomban se gondoltam, hiszen annyira elszánt
voltam. Teltek az évek, férjhez mentem,
megszülettek a gyermekeim. Kilenc évvel
később újra ecsetet vettem a kezembe, festettem, alkottam. Autodidakta módon ké-

peztem magam, a festőállványom a nappaliban volt felállítva, ha az időm engedte
itt dolgoztam. Egyszer csak azt vettem észre,
hogy más embereknek váltom valóra az álmait. Kértek tőlem kézzel festett porcelán
tányért, emlékkönyvet, mesekönyv illusztrációt, karácsonyi asztali díszeket. Elkezdtem
foglalkozni a díszítőfestéssel, kitanultam a
bútorfestés fogásait. Kreatív tanfolyamokat
tartottam gyerekeknek, nyáron táboroztattam, rajzoltunk, festettünk, különböző technikákat tanítottam. Két éve pénzügyi területen dolgozom, de mellette kül- és beltéri
díszítő falfestéssel, arc- és testfestéssel, arculattervezéssel is foglalkozom.
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Hogyan került kapcsolatba a Veresi Balettel? Korábban is volt közös munkájuk?
Szentjakabon laktunk, itt ismerkedtem meg
Pflanzner-Gémes Nórával. Ő kért fel az első
díszlet megfestésére. 2014-ben a „Tizenkét
eltáncolt cipellő”, majd ezt követően a „Karácsony éjjelén”, és a „Jégkirálynő” látványterve és háttérdíszlete következett.
Az Atlantisz háttérképeinek megtervezéséhez milyen ötletekből merített?
A díszlet megtervezéséhez tudnom kell a
történetet, a táncosok karaktereit, a hangulati elemeket. Mindezek megismerését követően vázlatokat készítettem, majd jött a
kidolgozása az elképzelésnek. Az Atlantisz
komoly szakmai kihívás volt, nem csak az
időkorlát miatt, hisz végeredményben négy
nap állt a rendelkezésemre a két darab 4,5×8
méteres festmény elkészítéséhez. Nem volt
lehetőségem a kísérletezéshez.
Milyen technikákat alkalmazott a munkavégzés során?
Kifeszítetlen, felfüggesztett színpadi háttérvászonra dolgoztam, minden szempontból alkalmazkodnom kellett az adott helyszínhez és a körülményekhez. Az alacsony
költségvetéshez, az időkorláthoz. A hatékonyság érdekében szórópisztolyt alkalmaztam, de az aprólékosabb részek kidolgozását természetesen már ecsettel tettem kontúrosabbá. Ami a vászon instabilitása miatt
nem egy könnyű feladat.
Mennyire ismeri a várost? Van veresegyházi
kötődése?
Korábban szerettünk volna Veresegyházra
költözni, itt néztünk magunknak megfelelő
otthont. A kislányom is ide járt táncolni, a
mai napig is gyakran visszatérünk a városba,
hisz vannak kedvenc helyeim, amihez szép
emlékek fűznek.
VERÉB JÓZSEF
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Kultúra
VERES 1 SZÍNHÁZ • Molnár Ferenc: JÁTÉK A KASTÉLYBAN

Félreértés félreértése,
avagy hogyan lesz a citromból barack
Molnár Ferenc, a XX. század elejének meghatározó drámaírója a mai napig nagy- és kis
színházak, a klasszikus vonalat és az aktualizáló performance-okat képviselő alkotók egyaránt kedvelt választása. A Játék a kastélyban
1926-os születése óta folyamatosan játszott
komédia (vagy, ahogy a Molnárra jellemző
roppant precíz műfajmegjelölés tartja: anekdota három felvonásban). A Veres 1 Színház
is ehhez a sikerdarabhoz nyúlt.
A vígjáték ősalkotóelemére épül a szüzsé:
a félreértésre. De Molnár megfordította ezt
a jól begyakorolt mechanikát, az első felvonásban derül ki a lehangoló igazság, amelyet barokkos francia körmondatokban
dúskáló hazugsággal lepleznek el a második, illetve harmadik felvonásban. Adott a
két szerelmes, az ifjú zeneszerző, Ádám
(Dósa Mátyás), és szívszerelme, a primadonna (Csizmadia Ildikó). „Ezt már nem
kellett volna mondanod, ezt már a publikum
magától is kitalálta.”
Fotók: Veres 1 Színház

Ami leginkább érdekessé teszi a vígjátékot
nem is maga a félreértés félreértésének kérdése, hanem az, hogy egy posztmodern elemre
épül a megoldás (a modern közepén!), hiszen
a főszereplőnk nem is ez a két ifjú (az ifjak
mindig kiszámíthatóak egy színdarabban),
hanem Turai, a drámaíró (Hirtling István). Habár ketten vannak szerzői pozícióban a színpadon, Gál (Pusztaszeri Kornél) beavatatlanként a háttérben marad, szerepe az elterelés
és az ámuldozás, szarkasztikus jelenlétével
hitelesíti Turait. Mert Turai itt az ész, a génie,
aki három óra alatt egyfelvonásost kanyarint,
amellyel két legyet üt egy csapásra: megoldja
a félreértés problémáját, és jól megbünteti az
általa bűnösnek ítélt Almádyt, nemzetünk
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alélásokkal és nyegle fiatalemberes hisztivel.
Kerekes József pávás fehér frakkjában (jelmez: Dőry Virág) kétségbeesésbe fulladón
sorolja a végeláthatatlan francia neveket,
amivel ő lett a vígjáték legkikacagottabb és
dicsfényben úszó színészóriását (Kerekes ezáltal legsikeresebb figurája. Citromból így
József). Ugyanis a konfliktus a következő: a lesz barack.
papírvékony szállodai szoba falán áthallatszik
minden. De tényleg minden! Így a primadonna és a nemzet színésze a fiatal vőlegény füle
hallatára kiáltoznak viharosabbnál is szerelmesebb szavakat. De egy jó operettszerző
mindenre talál megoldást, még arra is, hogy
mi lehet „sima, gömbölyű, bársonyos és illatos és ne harapj bele!” A darabba ágyazottan nem csak még egy vígjáték bontakozik ki
(amelyben Kerekes József humorban elviszi
a színészek közül a pálmát), hanem a megírása és annak célja is, s mindeközben az állandó játék: mi volna, ha ez egy színdarab
volna. Különleges metahelyzet, amely a
posztmodernben nem szokatlan, ám Molnár
zsenialitását fémjelzi, hogy a korszak előtt
Janik László szintén ismerős a veresi pubötven évvel született komédiáról van szó.
likum számára, láttuk őt már nemegyszer koA rendező, Schlanger András egyik sarkos rábban, s itt ismét minden mondatával maga
újítása leginkább a Varsányi Anna által készí- volt a komédia. A hálás, emberszámba (korlátett díszleten mutatkozik meg. Egyértelmű az tozottan ugyan) vett lakáj szerepében tündöirány: aktualizáljunk. A helyszín változatlan köl, oly nyájas és oly diszkrét, hogy sokkal
nevében és földrajzi helyzetében („Történik tiszteletreméltóbb figurává válik, mint a titkár
egy kastélyban, olasz tengerparton”), viszont karaktere, akit kitűnően remeg és viháncol el
egy modern, tulajdonképpen luxushotelnek Jeges Krisztián.
minősíthető környezetet tár elénk a minimaA darab egyik főszereplője az angyal, a
lista lakberendezés, az óriási plazmatévére primadonna, aki az első felvonásban csak
hajazó, kék ledekkel megvilágított ablak. Ez a hangként létezik, a további kettőben viszont
rendezői döntés nem szokatlan és a játékban jelentős fellépések jutnak Csizmadia Ildikó
is mutatkozik némi elmozdulás egy XXI. szá- számára. Kihívó öltözékével és tépett frizuzadi szituáció felé, mégsem kap valódi jelen- rájával ő is az aktualizálás nyomait viseli,
tőséget. A szövegkönyv nem változott radi- viszont amennyire Dósa Mátyásra illik a
kálisan, ahogy például a Parti Nagy Lajos-féle szépfiú jelmez, annyira nem illik Csizmadia
Tartuffe-átiratban, és nem ad hozzá az értel- Ildikóra. Eljátssza, de kiesik belőle, harsány
mezéshez vagy a humorhoz új dimenziókat és hiteltelen, nem tud belehelyezkedni Anaz aktualizálásra való próbálkozás.
nie karakterébe.
A férfi színészek egytől-egyig remek alaJelentős kohéziós elemei a darabnak a felkítást nyújtanak. Hirtling István Turai-játé- vonások előtti apró zenés epizódok, amelyek
ka emlékezetes. Már kiállásában hoz egy Darvas Ferenc nevéhez köthetők. Kedves, üde
olyan magabiztos, pöffeszkedő (atyáskodó?) foltjai a vígjáték szerkezetének, olyanok akár
mozgást, ami megalapozza hatalmi pozíció- a századfordulós kabarék.
ját. Talán kicsit kevéssé domborította ki a
A konfliktusra megoldás érkezik, a hiba elhumor adta lehetőségeit, s így elveszített né- simítva, a publikum kacagott és a felvert szíhány jó helyzetet, hogy megerősítse laza, vek elnyugodtak. Azt már a nézők feladata
néhol már talán flegma játékát, amellyel iz- eldönteni, hogy valódi megoldás-e a megolgalmasan kontúrozta Turai figuráját. Pusz- dás, hogy a nevető arc mögött húzódik-e trataszeri Kornél olyan, akár egy rajzfilmfigura, gédia, csalfa nőt tisztára mosni erkölcsi köteegy aggodalmaskodó, nem megmondtam lesség vagy csak egy újabb kifordított minta
háttérfigura, aki jól működik komédiás e- az igaz szerelem idilljének teljes hiányára.
lemként, és egyben bemutatja, nem feltétlenül csak a Turai-féle író az író. Dósa Mátyás, (Az idézetek az eredeti szövegkönyvből szárÁdám szerepében a tőle megszokott szépfiú maznak.)
karakterét játssza elragadó sikoltásokkal,
VERÉB ÁRNIKA
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Kultúra
MŰVÉSZPORTRÉ • MOHAI TAMÁS színművész

„Az alternatív színház csodája, hogy itt
lehet határokat feszegetni, görbe tükröt
mutatni a nézőknek!”

Fotók: Veréb

Szabadon úszó
Mohai Tamás az általános iskolát bár Veresegyházon kezdte, Budapesten fejezte be, majd
ezt követően a Vörösmarty Mihály Gimnázium diákjaként érettségizett. A Színművészeti Egyetem után, az Örkény Színházban
szerzett gyakornoki tapasztalatokkal belevágott élete nagy kalandjába, a színészi pályába. Fellépett a József Attila Színház, a Pinceszínház, a Rózsavölgyi Szalon és a Nemzeti
Színház deszkáin. Társulati tagként egy alternatív színháznál, a KoMa társulatnál három évig dolgozott, majd a Thália Színház
társulata következett. Később szabadúszóként további film- és Tv szerepeket vállalt, a
neve egyre ismertebbé vált. 2018. januárjában
a Veres 1 Színház színpadán Agatha Christie:
Az egérfogó című krimije újra színpadra került, a művésszel ekkor beszélgettünk.
Melyik volt gyerekkorod legemlékezetesebb
eseménye?
Volt egy közös fellépésem a veresegyházi IRISZ
Leánykarral. Kovács Katalin korábbi énektanárom
elhívott az Átrium Üzletház átadási ünnepségére.
Szoprán szólistaként, tizennégy évesen, mögöttem harminc gyönyörű hangú lány és én énekeltem az Ave Mariát, miközben előttem az egész
„falu”. Ez meghatározó élmény volt a számomra.
A gimnáziumban dráma tagozatos voltál, itt
dőlt el a színészi hivatás iránti elkötelezettséged?
Szerettem a humán tantárgyakat, az irodalmat,
a szavakban való kifejezést, ezért több gimnáziumba is felvételiztem. A Vörösmartyban találkoztam először azzal a nyitottsággal, ahogy a
művészemberek kifejezik magukat, ez annyira
szimpatikus volt. Vidovszky György drámatanár a felvételi időszakában castingolt a Pál utcai
fiúkhoz. Egy beszélgetés után behívtak a Bárka
Színházhoz és ezt követően kilencvenkét előadásban én játszottam a kis Pásztor szerepét.
Ekkor csapott meg a színház „füstje”. Korábban
én is állatorvos szerettem volna lenni, mint az
édesapám. Mert imádtam a csirkeboncolást, a
műtét alatt kenegettem a kutyák szemét stb.
Nagyon tetszett az a fajta professzionalitás,
ahogy apu hozzáért az állatokhoz. Ő mondta

mindig: az emberekhez az állatokon keresztül
vezet az út. Az állatorvosi pálya iránti érdeklődésem addig tartott, amíg nem találkoztam a
drámával, mint műfajjal. Az volt a legszerencsésebb, hogy bármibe fogtam is bele, a szüleim
mindig mellettem álltak, az elképzeléseimben
gyerekkorom óta támogattak, a megvalósításban segítettek. Felvettek a Színművészetire Ács
János, Gállfi László és Börcsök Enikő osztályába. Nehéz négy év volt, de nagyon élveztem.
A harmadik év végétől már kimentünk gyakorlatra, itt találkoztam Mácsai Pál igazgatóval,
ekkor kerültem az Örkény István Színházhoz.
Eddigi pályafutásod során több színháznál is
dolgoztál. Miért váltottál kőszínházról szabadúszásra?
Sándor Pál filmje, a Vándorszínészek miatt. Három évig voltam a Thália Színháznál és egyre
nagyobb szerepeket kaptam. Nagyon jó színészekkel dolgozhattam együtt, többek közt: Pindroch Csabával, Csányi Sándorral, Szervét Tiborral és Schell Judittal, akik mind filmes szerepek által lettek országszerte ismertek. Választanom kellett. Ha maradok a színháznál, akkor
nincs filmforgatás.
A Senki szigete az első nagy játékfilm ahol a
főszerepet, Zolit, a kallódó kosaras fiút alakítottad. Mi a véleményed, van a fiatalok számára kivezető út a céltalanságból?
Mindenképpen van. Én úgy látom, ha a szülő
tudja biztosítani a lehetőséget a kibontakozásra
abban, amiben a gyereke tehetséges, amiben jó,
amit örömmel tud végezni, akkor megvan a későbbi megélhetési forrása. Ahol ez valamilyen
oknál fogva nem működik, ott a felnövekvő nemzedék nem tudja időben felismerni a számára
megfelelő utat, szükség irányokat fog felvenni,
elindulhat a kallódó ember kálváriája. Ebből csak
sok munkával és kitartással lehet kitörni.
A Rózsavölgyi Szalon elhozta Veresegyházra a
Salamon király szorong című felkavaró erejű
darabját, ahol Jean szerepében egy megszállottan jólelkű fiatalembert alakítasz. Létezhetnek ilyen mindenre elszánt jótevők?
Jean önzetlen, kedves, odaadó figura, egy sokszínű személyiség, aki nehezen tud nemet mondani. Ő is keres valamit, azon keresztül, hogy segít
az embereken. A mindennapi életben is vannak
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ilyen emberek, akik úgy lépnek előre, hogy másnak segítenek.
Az egérfogóban Trotter felügyelőként teljesen
új oldaladról ismert meg a közönség. Hogyan
találtál rá a szerep karakterére?
A színésznek mindig a hitelességre kell törekednie, megtalálni önmagában azt a szeletet, ami a
szerepnek is az igazsága. Úgy átadni a nézőnek
a szerep személyiségjegyeit, hogy ők ezáltal
érezzenek és elgondolkodjanak. Tanulmányoztam a nyomozók kinézetét, viselkedését, az
allűrjeiket, és a tapasztalataimat hasznosítottam
Trotter felügyelő megformálásánál is. Aki úgy
kérdez, úgy kacsint, ahogy szerintem Trotter
nyomozónak viselkednie kell.
Jelenleg mivel foglalkozol? A szabadúszás számodra a megfelelő életforma?
Decemberben volt két bemutatóm. A Hatszín
Teátrumban a Rendíthetetlen ólomkatona című
mesejátékban, az ólomkatonát alakítottam. A
Mozsár Műhely színpadán az Így viszik át című
pikáns szerelmi történetekben két nagyon tehetséges lánnyal adtuk elő a darabot. Több színház
futó darabjában is játszom, megint színre kerül
a Kihallgatás? című előadás. Kisfilmes témában
több castingon is részt vettem. Szabadúszóként
saját magam osztom be a napjaimat, jelenleg
olyan munkák is megtalálnak, amelyeket egy
társulat tagjaként nem biztos, hogy kipróbálnék.
Nemrég jött ki az előzetes Sándor Pál új filmjéhez, a Vándorszínészekhez, ahol Mohai Tamás főszereplőként, egy bujkáló katonát alakít. Nagyszerű szereposztás, kiváló színészekkel. Az alkotás 2018. március 8-tól látható a
magyar mozikban.
VERÉB JÓZSEF

MOHAI TAMÁS
• színművész •
1988-ban Budapesten született
2006-ban érettségizett a budapesti Vörösmarty Mihály Gimnáziumban
2006-tól a Színház és Filmművészeti Egyetem hallgatója
2010-ben színművész diplomát szerzett
2010-től 2013-ig a KoMa Társulat,
2013 és 2016 között a Thália Színház tagja
2016-tól szabadúszó színész
FŐBB SZÍNHÁZI SZEREPEK:
A hülyéje – színész – Örkény István Színház
Gyilkosság a Maxime utcában – Potard – Vígszinház
A nagymama – Ernő, az unoka – József Attila Színház
Balkán kobra – Adam Zsazsics rendőrtizedes –
Thália Színház
Kincsem – Festetics gróf – Thália Színház
Két szék között – Georges – Thália Színház
Salamon király szorong – Jean – Rózsavölgyi Szalon
Az egérfogó – Trotter őrmester – Veres 1 Színház
Kihallgatás? - Átrium Film-Színház
FILM SZEREPEK:
Három modell – 2009, Paktum – 2009, A postamester
– 2010, Versmob 0411 – a virrasztás – 2011,
Mélylevegő – 2012, A hívó – 2013, Szabadság –
Különjárat – 2013, Senki szigete – 2014, Hetedik alabárdos – 2017, Vándorszínészek – 2018
Csak színház és más semmi – (harmadik évad) 2018
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Kultúra
UDVARHÁZ GALÉRIA • Interaktív művészeti kiállítás

„Élek. Ha összekevered a like (szeret) és a love (szerelem) betűit, ki tudod rakni, hogy live (él). Használhatod arra, amit érzel.”
COLLEEN HOOVER

I Love U Veresegyház!
Ki mered mondani, hogy szeretlek? A szerelem és a szeretet a közös nevezője és katalizátora Volker Hildebrandt kölni médiaművész
alkotásait bemutató kiállításnak, amely februárban nagy érdeklődés mellett nyílt meg az
„I Love U Hungary” című közös nemzetközi
művészeti program keretében az Udvarház
Galériában. A veresegyházi Erős Mátyás és
Erős Tamás rövid performansza után a tárlatot Dudás Dezső, Kölnben élő gödöllői származású művészettörténész, a kölni DD55
Gallery képviselője és a művész személyesen
nyitotta meg. Az alkotások is olyan különbözőek, változatosak, személyesek, mint amilyenek az emberi érzések a szerelemtől a szeretetig terjedő skálán: festmények, fotók, rajzok, installációk, levelek és performansz. Ez a
mágikus erővel bíró érzés ad célt és értelmet
az emberi kapcsolatoknak és inspirálja a művészeket évezredek óta. A szeretet teremtő erő,
míg a harag, a gyűlölet és a félelem romboló.
Pars pro toto: Teremtsünk szeretethálózatot!
Az alkotóművész a digitális média, a szociális
háló segítségével 2009-ben úgynevezett szeretetfalat képzelt el, amely az interneten videó
üzenetek egységéből épül fel. A www.lovepro-

toto.com internetes oldalra bárki elküldheti
saját videóját, amelyben anyanyelvén mondja:
Szeretlek! Eddig a világon ötven nyelven hangzott el a szó.

Fotó: Veréb

I Love U Veresegyház

Szeretlek Magyarország! A német művész
„Szeretlek”, angolul megfogalmazott „I Love
U” képei most nekünk, magyaroknak üzennek: Szeretlek, Magyarország! Teszik mindezt nemzeti színeinkbe öltözve, többek között a kalocsai hímzést és a természetet
megidéző háttérrel. Volker Hildebrandt idén

indított programjával és alkotásaival szeretne
minden népet külön megszólítani. Németország, Lengyelország, Magyarország – Gödöllő és Veresegyház – után Hollandia következik. Kedves, megtisztelő gesztus volt az
alkotó részéről, hogy külön erre az alkalomra
készítette el, az „I Love U Veresegyház” képét
városunk címerével és színeivel. Az alkotást
Pásztor Béla polgármester úr vette át. A kiállítás bátorságra, nyitottságra és elfogadásra
tanít. Merjük őszintén kimondani érzéseinket. Jobb lesz általa a világ és benne a mi
életünk is. Tudunk-e feltétel nélkül szeretni?
„A szeretet nem kopik a használattól, hanem
növekszik.” – mondta David Brooks. Éljük
meg érzelmeinket és adjuk tovább! De vajon
képesek vagyunk-e rá?
A kiállításon megtalálhatóak Veresegyház
együttműködő ifjúságának, művészeinek
munkái is. A tárlat látogatható 2018. március
16-ig. Kurátorok: Dudás Dezső, Sz. Jánosi Erzsébet és Klement Zoltán, együttműködő
partnerek: a kölni DD55 Gallery, a gödöllői
Levendula Galéria, a Veresegyházi Köz-Pont
Ifjúsági Ház és az Udvarház Galéria.
RIMAI S. ÉVA

MOZI az Innovációs Centrumban • Beszélgetés PÁSZTOR ILDIKÓ szervezővel

Hová megyünk ma este, moziba?
Veresegyházon a tartalmas szórakozásra vágyók színházba, vagy mostantól éppen moziba járnak. Pásztor Ildikó intézményvezetőhelyettessel a mozi létrejöttéről, annak létjogosultságáról beszélgettünk.
Mozi az Innovációs Centrumban. Honnan
ered az ötlet?
A Váci Mihály Művelődési Házban évtizedekkel
korábban működött egy hagyományos értelemben vett, klasszikus mozi. Tekintélyes vetítőgép
hozta működésbe a filmtekercseket. Ide járt a lakosság szórakozni. Az idő múltával, lassan kiüresedett a moziterem, elmaradtak a nézők. Utat tört
a videó, a házimozi. Nyolcadik éve ünnepeljük a
Művelődési Ház szervezésében a magyar kultúra
napját. Volt itt már zenei, néptáncos rendezvény,
énekszó, irodalom és képzőművészet is ezen a
napon, szinte minden ága a magyar kultúrának.
Csak filmvetítés nem volt. Szinte kínálta magát
Enyedi Ildikó Arany Medve-díjas filmjének aktualitása, hisz a Testről és lélekről most kapta meg
2017-ben, a 67. Berlini Nemzetközi Filmfesztiválon a díjat. Vélhetően sok ember kíváncsi az
alkotásra, és persze Borbély Alexandrára, az Európa Filmdíjas női főszereplő alakítására.
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Végül a film vetítési jogának megszerzését követően februárban tudtunk indulni a programmal.
Hatalmas vászon került kifeszítésre a konferenciateremben. Saját beruházás vagy kölcsönbe
kapta az intézmény?
Barna Jánosnak, a Színpad- és Emelőgéptechnika Kft. ügyvezetőjének segítségével vásároltuk a vásznat.
Két alkalommal is vetítésre került a film, telt
házas nézőtérrel. Milyen volt a visszhangja az
eseménynek?
A vetítést követően több emberrel is elbeszélgettünk, azt gondolom örömmel jöttek, még Gödöllőről is.
További elképzelések, tervek?
Terveink szerint minden hónapban két egymást
követő péntek és szombati napon nyit majd a
mozi. Levetítenénk többek közt Mészáros Márta:
Aurora Borealis, Vranik Roland: Az állampolgár
című filmjét, továbbá Kostyál Márk: Kojot, Herendi Gábor: Kincsem, Sándor Pál: Vándorszínészek,
Antal Nimród: Viszkis, Mundruczó Kornél: Felesleges ember című alkotását. Összességében tizenegy film kerülne vetítésre, nyáron akár szabadtéri előadás formájában is. Az országban létezik

2018. március

egy vállalkozás, a
„Moz gó mozi”.
Mint egy vándorcirkusz, kamionban szállítják a
Fotó: Veréb
technikai hátteret, mindent, ami
a mozihoz szükséges. Megoldásként felmerült a
vállalkozás szolgáltatásainak igénybevétele is.
Jelenleg a Kölcsey Ferenc Városi Könyvtárban
működik egy filmklub. Meg fog egymás mellett férni a két „mozi”?
A francia új hullám óta Európában nem pusztán a
szórakoztatás és a híradás vált elsődlegessé a mozikban, elkészültek az első – szükségképpen értéktartalmú – úgynevezett művészfilmek, illetve szerzői filmek. A Városi Könyvtár filmklubja, kis közösségben ezekre az alkotásokra fókuszál. Mint
például Luis Bunuel: Egy szobalány naplója, vagy
a hamarosan bemutatásra kerülő Marcel Carné:
Ködös utak című munkája. Az Innovációs Centrumban elsősorban magyar alkotásokat mutatunk
be, ahol természetesen a szórakoztatás mellett helyet kap a művészet is. A mi városunkban helye van
egymás mellett a két mozinak, a könyvtári filmklubnak és a szélesebb közönséget vonzó vetítéseknek. A kettő együtt a mi mozink. VERÉB JÓZSEF

Fiataloknak fiatalokról
MESE

A hóolvadás
gyszer volt, hol nem volt
az Óperenciás tengeren túl, az
üveghegyen innen, a kerek erdő közepén egy gyönyörű kis
tisztás. A fák és bokrok, amik körülvették még mindig cipelték a télen
ráhullott hóterhüket. A faágak meghajoltak súlya alatt, szinte a földet
súrolták. A bokrok sátorként álltak, barlangot képezve a madarak és
nyuszik legnagyobb örömére. Ott bújtak meg a csípős szél elől. A földet
vastagon takarta a hideg fehér lepel, megőrizve az erdő lakóinak lábnyomait. A nap már erősebben sütött, de melege még nem ébresztette
fel a méhecskéket, a bogarakat, a szitakötőket, mert a fák odvában, a
kérgek repedéseiben még elbújva pihentek.
A hatalmas öreg tölgyfa tövében élő Sün család, Sün Papa, Sün
Mama, Sün Sára, Sün Balázs és Sün Samu egy szombat reggel hosszasan lustálkodott. Semmi kedvük nem volt kibújni a meleg ágyukból.
Csak Sün Mama kezdett szorgoskodni a konyhában. A reggelit készítette. Finom illatok szálltak, csiklandozta az orrukat. Egyszer csak
furcsa hangra lettek figyelmesek.
– Csöpp-csöpp, csepp-csepp, potty-potty, platty. Csöpp-csöpp, cseppcsepp, potty-potty, platty. És újra és újra felhangzott. A három sün gyerek felöltözött, majd kíváncsian kiszaladtak az ajtó elé, hogy megnézzék, mi lehet ez a hang.
Ahogy kiléptek pont a fejükre esett egy vízcsepp, aztán megint és
megint. Csak úgy záporozott felülről.
– Ennek már a fele sem tréfa! – gondolták. A vastag ágakról lógó
hosszú jégcsapok csepegtek a ragyogó napsütésben. És nem csak a jégcsapok olvadoztak, hanem minden ágról hullottak a vízcseppek. A hó
lucskos lett, körös-körül víztócsák keletkeztek. A tölgyfa mellett az eddig délcegen álló hóember rogyadozott, a nagy sárgarépa orra lekonyult. A lábos kalapja egészen csálén állt már a fején, kezéből kihullott
a lekvár főző fakanál és egy pocsolyában hevert.
A harkály a szomszéd odvas fűzfán hangosan dobolt.
– Kipi-kopi kopp-kopp, kipi-kopi kopp-kopp, mindenki ébredjen fel!
A fagy engedett öleléséből, megtört a jég! A mátyásmadár is megérkezett, itt a tavasz!
– Kipi-kopi kopp-kopp, kipi-kopi kopp-kopp! Folytatta szakadatlanul,
hogy minden erdő lakó megtudja a jó hírt.
Lett is nagy sürgés-forgás földön és levegőben. Megjelentek a cinkék,
a rozsdafarkúak, a gerlék, rigók, ökörszemek, barázdabillegetők. A szarkák cserregtek, nézték mit csenhetnek el az olvadó hó alól. Ha megláttak egy szem diót, mogyorót, vagy egy gesztenyét, kavarodás kerekedett, mert mind egyszerre próbálta megkaparintani.
A varjak hangos károgással tovább vitték a hírt a mezők felé. Aki csak
tehette előbújt a téli odújából, vackából élvezte a napsütést, a langyosodó levegőt.
Misi Mókus fel s alá szaladgált egy fenyőfa ágán. Lelkesen kutakodott
az ágak közt, fenyőtobozokat keresett. Már alig várta, hogy újra együtt
legyen a sün gyerekekkel. Hónapok óta nem látták egymást, hisz a
mókusok a meleg odújukban átalusszák a telet.
– Gyertek már, siessetek! – noszogatta őket, s azzal egy szép fenyőtobozt dobott le, pont az orruk elé. Misi Mókus ügyesen célzott, toboz
dobálásban nem volt párja erdő
szerte.

E

A sün gyerekek kifutottak a
tisztásra. A hóember fejéről
levették a lábost, és a fakanállal együtt beadták Sün
Mamának. Nagyokat kacagtak,
ahogy a gumicsizmás lábuk cuppogott a lucskos hóban. A lábnyomukban pici tavacskák keletkeztek. A hóléből kis erecskék lettek, amik csörgedezve elindultak a tisztás szélén csobogó patak felé. A gyerekek
vidáman eredtek a nyomukba. Az erecskék egyre szélesebben és gyorsabban futottak, s végül a patakba ömlöttek. Misi Mókus persze le sem
jött a fáról. Ágról ágra ugrálva követte őket. Loboncos farkát nem akarta
bevizezni és gumicsizmája sem volt, mint a barátainak.
A játék közben észre sem vették milyen hamar elszállt az idő. A Nap
korán elbújt a hegyek mögé, szürke lett a táj. A madarak is elcsendesedtek. A gyerekek sietve elbúcsúztak, fáradtan hazamentek. Otthon
vették csak észre, hogy ruhájuk bizony átázott. Ki kellett teregetni.
A pocakjuk hangosan korgott, megéheztek. A vacsora után a mese alatt
már nagyokat ásítottak. Még egy „jó éjt” puszi és már aludtak is, de
még álmukban is azt hallották, hogy: – Csöpp-csöpp, csepp-csepp,
potty-potty, platty. Csöpp-csöpp, csepp-csepp, potty-potty, platty.
Itt a mese vége, fuss el véle! Jó éjszakát gyerekek, szép álmokat
kívánok!
NAZIMECKINÉ BÁZLIK ILDIKÓTT

Biztonságos internet díj:

A VERESEGYHÁZI KOPLÁNYI EMMA SIKERE
A Safer Internet Program (SIP) magyarországi konzorciuma
a 2018-as Biztonságos Internet Nap alkalmából versenyt
hirdetett hazai általános iskolások és középiskolások számára, digitális történetmesélésre és szépirodalmi írásművek elkészítésére. Koplányi Emma, (Fabriczius József Általános Iskola) pályázati munkája a digitális történetmesélés kategóriában 3. helyezést ért el!

SZÉP MAGYAR BESZÉD
Február elején tartották körzetünkben a Szép Magyar
Beszéd döntőjét Szadán. A Fabriczius József Általános
Iskola mindkét kategóriát megnyerte: az 5-6. osztályosok mezőnyében FARKAS ALEXANDRA 6.f osztályos, a
7-8. osztályosoknál pedig VÁRADI RÉKA 8.b osztályos
tanuló lett az első. Réka április elején, az országos versenyen képviseli iskolánkat és szűkebb pátriáját.
Gratulálunk, a további versenyzéshez sok sikert kívánunk!
FELKÉSZÍTŐ TANÁROK: DIÓSI ADÉL, GUGINÉ ADAME MÓNIKA

2018. március
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FÁRI
CSILLOGÓ
VÍZTÜKÖRBEN
FIATAL TEHETSÉGEINK

FANNI

EGYETEMI HALLGATÓ, ÚJSÁGÍRÓ

2009-ben Horvátországban, az Octopus Búvár- és Vízilabda Egyesület meghívására az
Adriai-tenger partján fekvő Zadar városában
jártam. A vízilabdacsapat mindennapos edzésein a veresi pólósok között feltűnt egy fiatal lány. Erős karcsapásokkal szelte a csillogó víztükörben a kéklő habokat. Láthatóan
élvezte a tengert, annak zúgását, a nyári napfényt, a sportot, a játékot. Ezen a napon a veresi csapat fölényesen verte a zadariakat. Az
évek gyorsan teltek és legközelebb Fannival a
Veresegyházi Városi Televízió (VVTV) szerkesztő riportereként egy rendezvényen találkoztam, amint éppen egy kameraálláson dolgozott. Jelenleg egyetemi tanulmányai
mellett a Veresi Krónika külsős munkatársaként interjúkat, beszámolókat szerkeszt, és újabban fotósként is publikál az újság
hasábjain. Fanni sokoldalú
veresegyházi lány, itt járt általános iskolába, itt nőtt fel.
Beszélgetésünk során szóba
kerültek az emlékek, a középiskolai és az egyetemi évek, a
sport és a média világa.
Kislánykorodban költöztetek a városba, hogyan teltek az iskolás évek?
Édesapám teljesen véletlenül meglátta a mezőhegyesi újságban a GE-nek a hirdetését, jelentkezett és felvették. Pár hónap múltával az egész
családunk Veresegyházra költözött. A Lisznyay
Szabó Gábor Zeneiskola vonós tanszakára egy
év múlva, hatéves koromban Spera Ágnes tanárnőhöz kerültem, majd a hangszeres tanulmányaimat tíz év múltával Jakabné Sebestyén
Erikánál, már gimnazistaként fejeztem be. Az
általános iskolában az ének-zene tagozaton
olyan tanáraim voltak, mint Kassainé Erdélyi Ildikó, Millnerné Hegedűs Éva, Kovács Katalin.
Szerencsés embernek tartom magam, mert olyan tagozatba járhattam, ahol a tanárainktól nagyon sok szeretetet és emberséget kaptunk, az
osztályfőnököktől és az énektanároktól egyaránt.
Középiskolaként miért a Könyves Kálmán
Gimnáziumot választottad?
Elmentünk az iskolai nyílt napra. Miután beléptem az ajtón, elém tárult egy hatalmas lépcsőfeljáró, egy nagy tér, nyüzsgés, forgás, pezsgő élet. A szünetben telítve voltak a folyósok,
mindenhol jókedvű diákok, ez engem nagyon
megfogott. A helynek a hangulata elvarázsolt
és ez négy éven át végigkísért.
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Szereted a nagyvárosi csillogást, a pezsgést?
Igen, engem is vonz, de jó volt és a mai napig is
jó hazajönni a csöndbe és a nyugalomba. Az
igazat megvallva nekem a napi huszonnégy órás
nyüzsgés az sok, én nem laknék nagyvárosban.
Érettségi, majd a pályaválasztás, miért a
kommunikációs irányra esett a választásod?
Mindig is a humán tantárgyak voltak az erősségeim, korábban is közel állt hozzám a kommunikáció, a médiatudomány. Ebből adódóan
a Budapesti Kommunikációs és Üzleti Főiskolára (Budapesti Metropolitan Egyetem) adtam
be a felvételi kérelmemet. Már önmagában az új
környezet is nagy hatással volt rám. Az első évfolyam után az integrált média specializációt választottam, mely magába foglalja az újságírást, a
televíziózást és a
rádiózást.

Fotó: Veréb

Felvételinél az
eredeti elképzelésem a jövőt illetően az újságírás volt, de menetközben jött meg az étvágyam. Beleszerettem a videózás mozzanataiba, az operatőri munkába, a szerkesztői, vágói
háttérmunkákba. Nagy hangsúlyt fektetett az
egyetem a gyakorlati képzésre, izgalmas három évet töltöttem el így, különböző élethelyzetekben, különböző feladatok megoldásában. 2017-ben „kommunikátor-asszisztens”
diplomával zártam a tanulmányaimat. Jelenleg kétéves mesterképzésen veszek részt, mely
fokozat elérésével a korábbi egyetemi diplomának megfelelő végzettségre teszek szert a kommunikáció és médiatudományon belül, kommunikációs tervezőként.
Hogyan kerültél a veresegyházi tévés csapatba?
A harmadik évben féléves gyakorlati időt kellett
teljesítenem, ez volt a diploma megszerzésének
az alapfeltétele. Nagyon jó választás volt a helyi
televízió, mert a város közéleti, sport és kulturális életébe olyan szinten tekinthettem bele,
ami korábban nem adatott meg. Terepen
életszerű tapasztalatokra tettem szert a riport-
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ké szítés
gyakorlati
fogásairól.
Több esetFotó: Veréb
ben önálló feladatokat láthattam
el, az operatőri munkától
kezdve a filmszerkesztésig bezárólag. Kipróbálhattam magam, ha a körülmények úgy adódnak, teljesen önállóan, hogy mire vagyok képes.
Mindemellett sokat tanultam a közvetlen kollégáktól.
Melyik volt a legemlékezetesebb munkád?
2017-ben volt egy extra program a Medvefarmon, az állatok világnapján, egy solymászbemutató. Úgy készítettük a riportot, hogy felvállaltam az egyik sólymot, az egyik kezemben a
mikrofon, míg a másikon egy hatalmas nagy
madár csapkodott a szárnyával. Elképesztően
izgalmas volt a levegő csodálatos madaraival
ilyen közelről való ismerkedésem. Egy éven át
dolgoztam a tévéseknél, majd jött az államvizsga és a mesterszak. Sajnos jelenleg a tanulmányaim mellett már nem fér bele az időmbe a
televíziózás.
A sport mit jelent az életedben?
Ritmikus sportgimnasztikával kezdtem, majd
teremfutballoztam és végül vízilabdáztam. Mikor felvételiztem az OCTOPUS-hoz, Pásztor Attila az egyesület elnöke megkérdezte, hogy hol
úsztam versenyszerűen? Kénytelen voltam bevallani: engem nagyapám tanított meg úszni a
tótkomlósi strandon. Egészen középiskolás koromig vízilabdáztam, nagyon jó élményeim maradtak ebből az időszakból. Különösen a horvátországi edzőtábori emlékek szépek, a tenger, az
utazás, a vízi csaták, minden, még a fiúk is helyesek voltak. Versenyszerűen nem sportolok, de
továbbra is úszom, egy évig jártam tánciskolába,
kikapcsolódásként időnként most is salsázom.
Második éve dolgozol a Veresi Krónikánál.
Hogyan érzed magad újságíróként?
Nagyon szeretem az interjús megkereséseket, a
fiatalokkal való elbeszélgetéseket. Tulajdonképpen ez is egy kihívás, ismeretlen emberekkel
leülni és elbeszélgetni, majd ebből egy megfelelő híranyagot összeállítani. Főleg mert ez a
tevékenység a fotózást is magával hozza. A képes beszámolókhoz saját magam készítem a felvételeket, nem kell külön fényképész mellém.
A rendezvények általában hétvégén vannak,
nem ütköznek az iskolai elfoglaltságaimmal, a
munkatársakkal rugalmasan be tudjuk osztani
a feladatokat. Szeretem ezt a munkát, szívesen
csinálom, akár hosszabb távon is. VERÉB JÓZSEF

Életmód

GYŐRI RITA ÉS VIGH MERCÉDESZ ROVATA

LEGYEN 2018 A FEJLŐDÉSÜNK ÉVE!
5 LÉPÉS A SIKER FELÉ

A harmadik lépés: KONTROLL MEGSZERZÉSE
NE FOGYNI AKARJ, hanem VÁLTOZNI!
Ahogy változtatsz a szokásaidon úgy „jutalomként” kapod mintegy mellékhatásként, a fogyást. Kétféleképpen vallhatunk
kudarcot: ha átugorunk egy-egy szakaszt,
vagy ha eljutunk valameddig, de elakadunk és feladjuk. (Az első két lépés a tudatosítás és a felelősségvállalás, amelyekről
januári és februári cikkünkben írtunk.)
KONTROLL MEGSZERZÉSE
Felgyorsult világunknak köszönhetően
mindent azonnal akarunk. Ezért van az,
hogy szinte bármire hajlandóak vagyunk
pénzt kiadni, ami gyors fogyást vagy gyors
változást ígér (tabletta, fogyókúrás porok,
diéta, egyebek). Ne bízzuk a gyártókra magunkat, tudatosan nézzünk utána az összetevőknek, bármit is vásárolunk. Azoknak az
embereknek, akik könnyen átengedik másnak a kontrollt, nagyon jól el lehet adni
olyan szereket, amelyek valamilyen ritka ál-

lati vagy növényi összetevőt tartalmaznak.
Fogalmuk sincs, mit vesznek be, de ha valaki azt állítja, hogy a szer fogyaszt az már jó.
És máris nem a miénk a KONTROLL. Vegyük kezünkbe az irányítást! Mert aki a
saját táplálkozása feletti kontrollt (mit, mikor, mennyit) is kiengedi a kezéből, az aligha kezd el tevékenyen részt venni élete
egyéb változásaiban.
Indulásnak:
• Reggelizz minden nap: pl. pirítós, tea,
zabkása, fittenveresen szendvics, tükörtojás, omlett + párolt zöldség
• Tízórai: alma, narancs, mandarin, grapefruit
• Ebédelj mindig ugyanakkor: pl. grillhusi
rizs, teljes kiőrlésű tészta, rakott zöldségek
• Uzsonna: kefir, joghurt, abonett, karalábé, túró
• Vacsora lefekvés előtt 2 órával: pl. wokzöldség, túrókrém, görögsali, halak

Legyünk együtt Fitten Veresen!
Minden, ami sport és táplálkozás,
így adva alapot a mindennapjainkhoz!
Eddigi feladatok:
1. Merj változni és változtatni. Akarj fejlődni! Írd föl a füzetedbe: idén ebben változom és fejlődöm. Mindennapi célkitűzések és azok megvalósítása.
2.Kezdjük el letenni sérelmeinket, ne keressük a felelősöket, farkasszemet nézünk önmagunkkal.
3.Kontroll megszerzése: vegyük kezünkbe
az irányítást. Készítsünk étkezési menüt.
Írjunk bevásárlólistát, vásároljunk be,
készítsük el, tegyük dobozokba, és indulhat a nap! Kontroll a te kontrollod!
Áprilisban a CELKITŰZÉSSEL folytatjuk
a sorozatot.
Mobil: 30 509 5084
Facebook: Fitten Veresen

TERMÉSZETESEN, EGÉSZSÉGESEN

Mi fán terem a természetgyógyászat?
A nyugati orvoslás mellett ma is jelen vannak azok a gyógymódok, melyek létjogosultságát a tapasztalati eredmények adják
ősidők óta, és ezt az ősi tudást magával hozva a természetgyógyászat széles tárházával
áll rendelkezésünkre.
Történetét tekintve a tradícionális gyógyászatból indult útjára a hippokrateszi orvoslás,
a hagyományos népi gyógyászat és a távolkeleti gyógyászat. Az empirikus gyógyászati
eljárások összessége kapta később a természetgyógyászat elnevezést, mint gyűjtőfogalmat. A mai kor embere már keveset tud ezekről az ősi gyógymódokról, de szerencsére a
lehetőségek számának növekedése az ismeretszerzésre egyre bővül. Egyéni megítélés
alá tartozik, ki az, aki nyitott ezekre a terápiákra, és ki az, aki inkább a jövő eljárásaira
bízza magát.
A természetes gyógymódok alapvetően
holisztikus szemléletűek és szelíd természetűek. Vagyis nem a test egy adott szegmensére fókuszál, hanem az embert, mint egészet/egységet veszi alapul. A szelídsége pedig abban rejlik, hogy hatásuk lassabb, mellékhatásoktól mentes és tartós. Természetes
eszközökkel dolgozik, a test öngyógyító fo-

lyamatait igyekszik beindítani különböző
módszerekkel. Ezáltal kiegészítő terápiaként
sikeresen támogatja a gyógyulást, illetve
fontos szerepe van a megelőzésben. A természetgyógyászati eljárások hosszú listájából csak a legismertebbeket említve ide
tartoznak: a fitoterápia (gyógynövényterápia), manuálterápia, hagyományos kínai orvoslás, alternatív mozgás- és masszázsterápiák, reflexológia, akupresszúra, biorezonanciás eljárások, kineziológia, biológiai fogorvoslás stb. Ezeket a terápiákat végzett, az
Állami Egészségügyi Ellátó Központ által
vizsgáztatott szakemberek végezhetik ma
Magyarországon. Kivételt képez ez alól pár,
kizárólag orvos által gyakorolható eljárás,
mint például a test-akupunktúra, manuálterápia. Jól látszik tehát, hogy a természetgyógyászat számos gyógymódot foglal magába,
lehet válogatni benne.
Érdemes tudni, hogy sok esetben a természetgyógyász a saját szakterületén kívül meleg szívvel fog ajánlani más természetes
gyógymódot is a gyógyulás hatékonysága
érdekében, a holisztikus szemléletből adódóan. Például egy hormonrendszer irányítása alá tartozó szerv megbetegedésénél a
szervre gyógyító hatást kifejtő gyógynövény-
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terápia mellett egy, a hipofízis működésének
egyensúlyát visszaállító, illetve az esetleges
lelki problémák kezelésére szolgáló terápia
is javallott. Ezáltal egyszerre kap ingert a
szerv működését közvetlenül és közvetve
befolyásoló többi tényező is. Szintén fontos
tisztában lenni azzal, hogy egyes terápiáknál
a gyógyulási szakasz elején előfordulhat a
betegség tüneteinek felerősödése is – függ a
betegség típusától, stádiumától –, azután
következik a nyugalmi fázis. Ez természetes
reakció a folyamatban. Egy-egy gyógymód
kiválasztása előtt mindenképpen tájékozódni kell a terápiáról részleteiben, hogy tudjuk,
miben áll a kezelés hatásmechanizmusa.
Ehhez segítségül szolgál maga a szakember
vagy a kapcsolódó szakirodalom, melyből
széles kínálat áll rendelkezésre.
Minden természetes gyógymódnak vannak javallatai és ugyanúgy ellenjavallatai is,
ezért a terapeuták első alkalommal tájékozódnak a páciens meglévő betegségeiről, állapotáról, panaszairól, életmódjáról. Minél
több ismeret áll rendelkezésre, annál célzottabb kezeléseket és gyógymódokat lehet
felajánlani. A terápiák sikeres befejeztével
egyidejűleg célszerű megfogadni a természetgyógyász által javasolt életmódbeli változtatásokat is, amivel megelőzhető a betegség kiújulása.
BARTALNÉ GÖNCZI ERIKA
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Sport
TENISZ

MOLNÁR KITTI
U12-es fedett pályás Eb-n negyedik
Itthon: országos bajnok
Február 10-11. között, Sunderlandben (Nagy-Britannia) rendezték a
Winter Cup, fedett pályás U12-es csapat Európa-bajnokságot, ahol a
magyar csapatot a veresegyházi Molnár Kitti is erősítette. A magyar
csapat az előkelő IV. helyet szerezte meg!
Az Európa-bajnokságot követően a nemrég átadott városmajori
Budai Tenisz Centrum adott otthont a korosztályos fedett pályás
Országos Bajnokságnak.. Az U12-esek versengésében a lányoknál
papírforma eredmény született, Molnár Kitti (Metro RSC) senkitől
sem zavartatva nyerte meg a versenyt. Az első három meccsén gé-

met sem veszített, majd 6:1 6:1-re nyert az elődöntőben, a
döntőben pedig 6:3 6:3-ra!
Kitti duplázni is tudott, párosban ugyanis Varga Viktóriával (Metro RSC) szettet sem veszítve masíroztak végig a mezőnyön, a döntőben 6:1 6:1-re győztek.
MOLNÁR EDINA
JUDO • VERESI KÜZDŐSPORT EGYESÜLET

VÁROSUNKBAN VERSENYEZNEK
AZ ORSZÁG LEGJOBB DUATLON SPORTOLÓI
2018. április 22-én városunk ad otthont – immáron második alkalommal –
a Duatlon Magyar Egyetemi és Főiskolás Országos Bajnokságnak, a Magyar Triatlon Szövetség Paraduatlon Országos Bajnokságának, valamint
harmadik alkalommal látogat el hozzánk a teljes magyar Utánpótlás mezőny, illetve itt lesznek a felnőtt, senior és a veterán versenyzők is, akik az
Amatőr Kupa keretein belül gyűjtik a ranglista pontokat.
A vasárnapi duatlon versenyt a város legszebb pontjain vezetjük végig,
törekedve arra, hogy településünk szépségét megmutassuk a sportolóknak és kísérőiknek, illetve látványos, a közönség számára is jól követhető
versenyt szervezzünk. Ugyanakkor az elmúlt évek tapasztalatai alapján
igyekeztünk úgy vezetni a pályát, hogy a lebonyolítás a lehető legkevesebb
forgalomkorlátozással járjon. Ehhez kompromisszumokat kellett kötnünk
az ideális pályakialakítást illetően, amire természetesen készek vagyunk
a sikeres lebonyolítás érdekében.
Szíves megértésüket és együttműködésüket kérve tisztelettel tájékoztatjuk a város lakosságát a verseny útvonaláról, mely útvonal a sportolók
biztonsága érdekében a versenyszámok ideje alatt a gépjármű közlekedés
elől el lesz zárva.
LEZÁRÁSBAN ÉRINTETT UTCÁK:
Kerékpár pálya: Kálvin u. – Mogyoródi u. – Csomádi út – Táborhely u. –
Kinizsi u. – Nap u. – Köves u.
Futó pálya: Kálvin köz – Kálvin u. – Béke u. (Kálvin u. Kis u. közötti szakasz) – Kis u. – Szabadság u. – Találkozók útja

A versenyszámok között a szervezők biztosítják a szabad áthaladást!
Az érintett terület lakóit kérjük, figyeljék a postaládájukat, mert a versenyt
megelőző 10 napban pontos tájékoztatót juttatunk el Önöknek!
A versennyel kapcsolatban a www.vertri.hu oldalon folyamatosan informáljuk
a versenyzőket, illetve a lakosságot a programról, a pályáról, a parkolóhelyekről,
a forgalomkorlátozásokról, a lehetséges kerülőutakról.

Köszönjük megértésüket és türelmüket!
Sportbaráti üdvözlettel: A szervezők
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KETTLEBELL-SPORT EB. VÁLOGATÓ
ÉS ORSZÁGOS BAJNOKSÁG
KISKUNHALAS, 2018. FEBRUÁR 10.
Az IUKL (világ egyik legnagyobb szervezete) Országos Bajnokságon, ami egyben válogató volt a tavaszi Európa-bajnokságra, öt
versenyző képviselte a Veresi Küzdősport Egyesület Cross-Training szakosztályát. Öt hölgy, öt családanya indult harcba az érmekért, a helyezésekért, az Európa bajnokságon való részvétel
jogáért, amit négy fő ért el.
Országos bajnoki címet szerzett: Kuhár Adrienn, Némethné
Kovács Rozália, Karacs Erika
Második helyen végzett: Tibenszki Tünde
Bronzéremnek örülhetett: Marosné Czehlár Györgyi
•
ORSZÁGOS SUMO VERSENY
DUNAHARASZTI, 2018. FEBRUÁR 11.
A már rutinos, Eb bronzérmes Kerstner Róbert, és a fiatal, első
versenyére készülő Zakosz György indult harcba az érmekért.
Sajnos Robi, betegség miatt kénytelen volt visszalépni a küzdelmektől. Az ifjú Zakosz Gyuri viszont az U 18-as korosztály nehézsúlyú mezőnyében diadalmaskodott, aranyérmes lett.
•
VERESI ÉREMESŐ
VESZPRÉM MEGYEI DIÁKOLIMPIA
NEMESVÁMOS FEBRUÁR 17.
13 veresi judoka kelt útra, hogy részt vegyen a viadalon. A nemesvámosi kollégák minden évben nagyszerű versenyt rendeznek.
Kiváló körülmények várják az ifjú harcosokat, impozáns sportcsarnok, remek küzdelmek, szép díjak.
Hagyományosan jól szerepelünk a versenyen. Több, a versenyzéssel most ismerkedő gyermekünket is elvittük, hogy szokják a
légkört, a versenyek hangulatát, a küzdelmeket, és nem titkolt
szándékunk az sem, hogy szeressenek bele a dobogóba. Mert
ott állni bizony felemelő érzés.
I. helyezett: Almási Sebestyén Levente, Zoltán Dávid, Nygaard
Emese, Vorel Csaba, Ács Emese, Ballon Andrea.
II. helyezett: Levák Arnold, Tellinger Maxim, Szégner Dániel.
III. helyezett: Dér Barnabás, Szabó Dávid, Halász Milán, Szabó
Dominika.
FELKÉSZÍTŐ EDZŐK:
ILYÉS GYULA, KERSTNER RÓBERT
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Sport
Veresegyházi Városi Sportkör eredményei

Kézilabda Szakosztály

Kosárlabda Szakosztály NB-II.

Felnőtt (Pest megyei bajnokság A csoport)
02.04. Pásztói KC – Veresegyház VSK
22 – 23
02.11. Veresegyház VSK – Százhalombattai KE III.
49 – 42
02.18. Diósdi DSE - Veresegyház VSK
29 – 45
Ifjúsági (Pest megyei bajnokság)
02.02. ESMTK - Veresegyház VSK
23 – 30
02.11. Veresegyház VSK – Martonvásári KSE
31 – 33
02.18. Diósdi DSE – Veresegyház VSK
28 – 38
Serdülő (Országos Serdülő bajnokság III. osztály Északi csop.)
02.16. Veresegyház VSK – Angyalföldi
Sportiskola DSE
31 – 19
02.23. Veresegyház VSK – Nagykovácsi Sólymok SE 44 – 29
U14 (Országos Gyerek bajnokság II. oszt. Pest megyei Régió
Felsőház)
02.25. VS Dunakeszi – Veresegyház VSK
24 – 23
Százhalombatta VUK SE – Veresegyház VSK 20 – 22

Sakk Szakosztály
Pest megyei csapatbajnokság Szuper csoport (10 táblás)
02.04.
Veresegyház – Fót
4,5 – 5,5
02.25.
Érd – Veresegyház
7–3
Pest megyei I/A (5 táblás) csapatbajnokság
02.18.
Veresegyház – Vác
2–3

VÁLTOZATOS FEBRUÁR!
A BKG-Veresegyház kosárlabda élete legalább annyira változatos
volt, mint az elmúlt hónap időjárása. Voltak benne szélsőségek,
mégis szép volt úgy, ahogy volt, mert újabb fejlődési szakaszokon léptünk túl ez idő alatt.
Utánpótlás csapatunk második tornáján is túl van, a gyerekek
egyre rutinosabban mozognak a pályán, és az eddig nem versenyző gyerekek is egyre többen vannak, valószínűleg márciusban a BKGDSE rendezésében házibajnokságban már ők is pályára léphetnek versenyhelyzetben.
A felnőttekre is egyre többen kíváncsiak. Izgalmas meccseket
játszunk, és bár elsőéves a csapatunk, nem kullogunk a mezőny
után. Február hozott egy csomó sérülést, egy újabb hazai győzelmet, mellyel továbbra is versenyben vagyunk a középház
eléréséért, mely az év elejei célkitűzésünket jóval túlszárnyalná.
Legutóbb a Tehetséges Fiatalok BP ellen sikerült egy nagyon
futós meccsen 73:70 arányban nyernünk.
A március még több jó rangadót, és egy karitatív programot
tartogat a felnőtteknek és a gyerekeknek egyaránt. Kövessétek
oldalunkat a FB-on, ahol minden aktuális infót megtalálhattok
rólunk. www.facebook.com/bkgveresegyhaz
Addig is pattogjon a labda szüntelenül!
TASNÁDI DÁVID

KAJAK-KENU
A KAJAK-KENUSOK TÉLEN SEM ALSZANAK,
MINT MACKÓINK A MEDVEPARKBAN.
A tatai edzőtáborozás után rögtön következett a győri Heraklész erőfelmérő verseny. Győr után másfél héttel Felsőtárkányban – a téli felkészülésünk csúcsa – az ötnapos edzőtábor a Bükkben tizenhat fővel zárta
volna a telet, ha most nem folytatódna teljes erővel a hideg és a havazás.
Így a téli program folytatódik. Úszás, futás, tornatermi gimnasztika és
kondi edzések talán még 2-3 hétig a tervezett vízre szállásig terítéken
maradnak. Ezek a felkészítő hónapok is biztosítják a gyerekek számára
az optimális képzést, növekedésükkel, aktuális testi fejlődésükkel szinkronban.
A Heraklész verseny Győrben, gyönyörű körülmények között, jó eredményeket hozott az EYOF-ra elkészített sportkomplexum területén.
Húzódzkodás, futás, (Cooper teszt, illetve 2000 m) lábemelés, (kicsiknek
fekve – nagyobbaknak bordásfalon) és U14-es korcsoportnak fekve nyomás 30 és 40 kilós súllyal, egy perces időintervallum alatt. Ezek voltak a
feladatok. A felmérőn 800 fő vett részt!
Az eredmények alapján U11-ben az újonc Kertész Zoltán – első megmérettetésén – arany érmet és sok elismerést nyert a győri edzőkollégától.
U12-ben Reindl Erik biztosan hozta a formáját, és mint tavaly, ismét második lett, úgy mint Zagyvai Áron U13-ban, aki a dobogó harmadik
helyére állhatott! A 8 éves Mayer András ötödik, Mayer Balázs a bátyó
hetedik, Valastyán Dominik nyolcadik U15-ben. Kadók Niki nyolcadikkilencedik holtversenyben kajak U15-ben, míg Mile Sára tízedik az U16os mezőnyben.
Az összesített pontverseny szerint Veresegyház a 31 résztvevő egyesület között a 11. helyen végzett, sok neves sportegyesületet megelőzve,
ezen belül a kenus szakág az ötödik helyet szerezte meg.
A győri eredmények birtokában igyekeztünk a Bükkbe tervezett
edzőtábor összeépítő és teljesítmény-fokozó hatását magasabb szintre
emelni. A terv valóra is vált a naponta kétszeri edzés hatására. Úszás az
egri Makovecz tervezte csodás uszodában, tornatermi edzés, futó és

Reindl Erik

Kertész Zoltán a dobogó tetején

kondi edzések két órán keresztül a helyi iskolában. A munka mellett jutott idő egy kis szánkózásra is a csendes pihenő rovására. A kezdők is
szépen felzárkóztak a versenyzőkhöz és ez volt a fő cél. Lakóhelyünk a
„Hotel Táltos” minden kényelmet biztosított a jó munkához. Személyes
élmény, amit most megosztok, hiszen Veresegyház jó hírét növeli, hogy
a gyerekeink akárhol megfordultak, csak az elismerést kaptam vissza a
környezettől.
A veresegyházi kajak-kenus csapat jól vizsgázott az év első táborán,
mindenhol visszavárnak minket!
FROHNER FERENC EGYESÜLETI ELNÖK-EDZŐ
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ISKOLAI SPORT, DIÁKSPORT

SAKK
PEST MEGYEI SAKK CSAPAT DIÁKOLIMPIA, 2018. február 3. ASZÓD
A Fabriczius József Általános Iskola eredményei
I-II. KORCSOPORT FIÚ
8. Simon Dávid, Stella Sámuel, Boros
Dénes, Bécsi Bálint, Jánvári Benedek
9. Földi Mátyás, Pálinkás Gergely, Sütő
Barnabás, Szováti Milán
I-II. KORCSOPORT LEÁNY
4. Lengyel Renáta, Veres Regina, Lesch
Lili és Szabó-Katus Mira
6. Lénárt Dorka, Nagy Darinka, Szalkai
Kinga és Szilágyi Fanni.
III-IV. KORCSOPORT FIÚ
8. Varga Ádám, Nagy Roland, Zalczer
Ákos, Harsányi Attila, és Vaszkó Kristóf
•
39. PEST MEGYEI SAKKVERSENY
SOROZAT IV. FORDULÓ,
2018. FEBRUÁR 10. SZADA
Fiú I. korcsoport: 5. Marozsán Tamás, 6.
Galla Dániel.
Lány I. korcsoport: 4. Gyócsi Tifani, 5. Rottek Lilla.

Fiú II. korcsoport: 7. Jánvári Benedek.
Lány II. korcsoport: 3. Lénárt Dorka, 4.
Dudás Réka.
•
39. PEST MEGYEI SAKKVERSENY
SOROZAT V. FORDULÓ
2018. FEBRUÁR 24. SZADA
Lány I. korcsoport: 5. Gyócsi Tifani
Fiú II. korcsoport: 6. Pálinkás Gergő
Lány II. korcsoport: 5. Lénárt Dorka, 6. Fabriczius leány sakk csapat
Posta Hanna.
SAKKTANÁR: BREITENBACH ZOLTÁN

KOSÁRLABDA
A megyei elődöntőn a Fabriczius József Általános Iskola kosarasai ezúttal Szentendre
és Gödöllő csapatait győzték le szép játékkal, így megérdemelten jutottak tovább a
márciusi megyei döntőbe!
A csapat tagjai: Balogh Patrik, Bögös Ádám, Freytag Bence, Kéki Domonkos,
Kocsis Gergő, Kubicza Bálint, Lugossy
Ádám, Samu Márton, Seress Boldizsár,
Szabó Tamás, Szendrey Soma.
Gratulálunk a szép eredményhez!
FELKÉSZÍTŐ: ERDICZKI KRISZTINA Fabriczius kosárlabda csapata
ÉVÖGY KARATE

FELHÍVÁS

SPORTTÁMOGATÁSI KÉRELMEK
BENYÚJTÁSÁRA!
Veresegyház Város Önkormányzata lehetőségeihez mérten eddig is támogatta a Veresegyház Városi Sportkör keretein kívül működő egyéniés csapatsportokat, a város lakosságát érintő szabadidősport rendezvényeket, civil kezdeményezéseket.
A város szoros költségvetéséből 2018-ban is szeretne lehetőséget biztosítani a sport támogatására. A rendelkezésre álló keret minél hatékonyabb, célirányosabb elosztása érdekében Veresegyház Város Önkormányzata kéri az érintett sportcsoportokat, civil szervezeteket, magánszemélyeket, hogy támogatás iránti kérvényüket az „IGÉNYLŐ LAPON”
szereplő tartalmi elemek megadásával 2018. március 31. 24.00 óráig a
sportreferens @veresegyhaz.hu e-mail címre, vagy Veresegyház Város
Önkormányzata 2112 Veresegyház, Fő út 35. „SPORTTÁMOGATÁS”
címzéssel postai úton levélben elküldeni, vagy személyesen az önkormányzat recepcióján leadni szíveskedjenek.
• AZ „IGÉNYLŐ LAP” kitöltése és beküldése nem jelent automatikus támogatást!
• Támogatás elbírálásánál előnyt élveznek a Veresegyházon működő
sportcsoportok, valamint a Veresegyház színeiben sportoló, veresegyházi lakhellyel rendelkező személyek!
• TAO támogatásban részesülő, továbbá a korábbi pályázati pénzzel elszámolni nem tudó sportolók, sportcsoportok NEM pályázhatnak!
• A beérkezett igények elbírálására a 2018. április 15-ig kerül sor, melyről minden támogatást kérőt levélben értesítünk.
• A felhívás és az adatlap elérhető a www.veresegyhaz.hu weboldalon
a SPORT menüpont alatt!
Felhívjuk a pályázók figyelmét, hogy a hiányosan kitöltött, vagy késve érkezett pályázatokat az elbírálásnál nem áll módunkban figyelembe venni!

KODOMO KUPA, BUDAPEST, 2018. FEBRUÁR 17.
A versenyen több mint 500 sportoló mérhette össze a tudását.
A nagyszámú részvétel többek között annak is köszönhető, hogy a
karate, mint olimpiai sport egyre nagyobb népszerűségnek örvend.
Nincs ez másként Veresegyházon sem, ahol a Harcművészeti
Központban edzenek a veresegyházi ÉVÖGY karatésai. Edzéseiket
Burján János Tibor 5. dan mester vezetésével Killik Alekosz Jenő
1. dan és Menyhárt Imre 1. dan mesterek tartják. Abban a kivételes
helyzetben vagyunk, hogy a pár éve újra szerveződött veresegyházi karatésok a versenyekről rendre szép helyezésekkel térnek
haza, öregbítve városunk hírnevét. Így volt ez most is, ahol a rangos mezőnyben a veresegyházi ÉVÖGY csapata 9 fővel képviseltette magát.
Elért eredményeik:
I. helyezett:
Mesterházy Zsombor,
Hanák Barnabás
II. helyezett:
Ádám Adrienn,
Péter Roland
III. helyezett:
Kovács Áron,
Szolnoki Róbert,
Ádám Alexandra,
Szolnoki Imre
GAZSÓ JÁNOS
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ASZTALITENISZ

ÉVZÁRÓ, DIÁKOLIMPIAI ARANY,
HELYTÁLLÁS A CSAPATBAJNOKSÁGBAN
2018. január 20-án 81 fővel tartotta a GALAXIS VSE. AK. a 2017es évzáró vacsoráját.
Éves díjazottaink:
1. Év Galaxis ígérete (10 év alatti gyermek): Dudás Réka, Dudás
Emese
2. Galaxis AK fiú versenyzője: Szaszák Csongor
3. Galaxis AK leány versenyzője: Fekete Erika
4. Galaxis „Play/Player” díjasunk: Bacsa István
Galaxis díjazottak
5. Galaxis VSE játékosa: Papp László
6. Galaxis AK játékosa és szülője: Fekete László, Szappanos Sándor, Voith László.
•
GALAXIS VSE CSAPATAINAK SZÉP HELYEZÉSEI
A BUDAPEST BAJNOKSÁG CSOPORTJAIBAN:
I. OSZTÁLY:
Galaxis VSE I. 6. hely (Cserey Bálint, Gubai György, Fehér Zsolt,
Molnár Gábor, Sztranyan János)
Galaxis VSE II. 3. hely (Bohus Pál, Mókus Miklós, Takács Andor,
Szuhanyik György, Vajda Zoltán)
Galaxis VSE III. 7. hely. (Batizi Sándor, Deliagosz Achilles, Drozd
Péter, Király A. László, Sárosdi István, Szántó Ernő)
II. OSZTÁLY:
Galaxis IV.-Fortuna, 2. hely (Bacsa István, Cserey Zoltán, Erős
Tibor, Horváth Lóránt, Papp László)
Fabriczius József Általános Iskola leány csapata
•
BUDAPEST-BAJNOKSÁG, ORSZÁGOS RANGLISTAVERSENY
2018. január 26.
VERESEGYHÁZI GYERMEK A DOBOGÓ TETEJÉN!
Letanóczki Dalma (KSI) nyerte az év első versenyét a budapesti
Ormai Csarnokban az összevont U13-as, leány újonc kategóriában.
•
ASZTALITENISZ DIÁKOLIMPIAI ORSZÁGOS DÖNTŐ
2018. FEBRUÁR 16-18. KARCAG
A megyei versenyekről a legjobb 20 egyéni versenyző és csapat juthatott a végső fináléba, ahol igazolt és nem igazoltaknak is volt már
külön kategória. Városunk idén is 3 döntőst adott a versenysorozat
utolsó állomásához, Pest megyét képviselve, nem is akárhogyan!
I-II. ÖSSZEVONT KORCSOPORT (2007-2010)
I. hely: Szaszák Csongor, Kálvin Téri Református Általános Iskola.
A Kálvin Téri Református Általános Iskola fiú csapata
I-II. ÖSSZEVONT KORCSOPORT, FIÚ CSAPAT (2007-2010)
VI. hely: A Kálvin Téri Református Általános Iskola Szaszák
Csongor, Ozsváth-Sarok Ákos, Szirtesi Soma. Városunk eddigi
legjobb csapat eredménye!
III- IV. ÖSSZEVONT LEÁNYCSAPAT (2003-2006)
A Fabriczius József Általános Iskola – Erős Bianka, Balogh Enikő,
Szappanos Éva – összetételű csapata, betegségekkel küzdve is tisztességgel helytállt.
Köszönjük a gyerekeknek, a felnőtteknek, a támogató szülőknek,
hogy velünk sportoltak, segítettek, szponzoráltak, hozzánk tartoznak. Köszönet a városi önkormányzatnak, a Fabriczius József- és a
Kálvin Téri Református Általános iskoláknak és minden a városban
és azon kívül élőnek, akik támogatásukkal hozzájárultak közösségünk fejlődéséhez, az elért szép eredményekhez. Külön köszönet
Fazekas Péternek segítő edzői munkájáért.
LETANÓCZKI ISTVÁN Szaszák Csongor
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AIKIDO

VERESI KARATE SE

Aranyérmek a Karlovác Openen

EGYESÜLETÜNK FEBRUÁRBAN SZÁMOS RENDEZVÉNYEN,
EDZÉSEN ÉS VERSENYEN VETT RÉSZT.
Magasabb fokozattal rendelkező tanítványaink, akiknek van már
bírói képesítésük (Kővári Péter, Koczfán Gergő és Ritter Csaba)
minden hétvégén bíráskodtak Romániában, Magyarországon.
Január végén a magasabb fokozatú barna-fekete öves tanítványoknak volt edzőtábor a BKSZC Kozma Lajos Faipari Szakgimnázium
tornatermében. Tanítványaink sikeresen helytálltak minden egyes
próbatételnél. Ritter Csaba és Ritter Szabolcs levizsgáztak 2. Kyu
övfokozatra. Nagy lépést tettek a fekete öves vizsgájuk felé.
A Veresi Karate SE Bírái

A Ki Művészetek Egyesülete (KIME) és a Black and Gold Angels kickbox klub összefogásának eredményeképpen a WAKO kick-box egy újabb
szakága kezd meghonosodni Veresegyházon, a zenés-fegyveres formagyakorlatok formájában. Munkánk eredményeként 2 aranyérmet is
hazahozhattunk a Karlovácban megrendezett kick-box Európa Kupáról.
Az aikido egy tradicionális japán harcművészet, mely igen összetett
mozgásanyaggal rendelkezik. Az eszközökkel (bot, fakard) végzett formagyakorlatok, illetve a pusztakezes gyakorlatok mellet a kés, bot és
kard ellen végrehajtott technikák is megjelennek. A gyerekek megtanulják a helyesen kivitelezett ütés- és rúgáskombinációkat is, mely jó alapot
képez arra, hogy úgynevezett kata (formagyakorlat) versenyeken is indulhassanak. Papp Attila kick-box mester biztatása és támogatása mellett szamuráj karddal végrehajtott 2×1,5 perces akrobatikus elemekkel
tarkított mozgásanyagot állítottunk össze két versenyzőnk számára.
Nagy Bálint ezen a versenyen debütált és rögtön aranyérmet szerzett.
Kéthónapos mindennapi gyakorlásának eredményeként gyakorlatát igen
pontosan, szinte hibátlanul sikerült végrehajtania, melyet üdvrivalgással fogadott a nézőközönség. Schersing Andrásnak már harmadik versenye volt, versenyről-versenyre folyamatosan hozzá alakítottuk a gyakorlatsort, melynek szintén arany érem lett a gyümölcse.
Nagyon büszkék vagyunk a fiúkra, már csak azért is, mert hazánkban ez
a szakág még gyerekcipőben jár, így saját magunknak kell kitaposni az
utat és megszerezni a tapasztalatokat! Reményeink szerint a Magyar
Kick-box Szövetség is fel fog figyelni eredményeinkre és elnyerjük támogatásukat! Gratulálunk versenyzőink kitartó munkájához!
PINTÉRNÉ GAZDAG ANETT KIME ELNÖK, 70 3888716

•
Február 23-án a Veresi Karate Sportegyesület egyik edzőterme
adott otthont a Shitokai Hungary fekete-barna öves tanítványainak
egy közös edzés megszervezésére. Az edzésre az ország különböző pontjairól – Miskolcról, Szolnokról, Halásztelekről, Rákosmentéről, Budapestről és természetesen Veresegyházról – is
érkeztek.
Az edzést Gasparik Kitti 4. DAN és Falusi Márton 5. DAN mesterek
tartották.
SZALAY ZSOLT

TÁNCSPORT

AZ ÉV LEGJOBB SPORTVEZETŐJE FARKAS GERGELY
A február a versenyszezon kezdete előtti utolsó hónap. Ilyenkor a
legkeményebbek az edzések és a legsűrűbb a program.
A Magyar TáncSport Szakszövetség idén is díjjal jutalmazta a
2017-es esztendő legjobbjait.
A 2017-es év legjobb sportvezetője díjat Farkas Gergely kapta a
szövetségtől. Nem ez volt az első díj, amit odaítéltek Gergőnek. Veresegyház város a Bellai János Testnevelés és Sport díjat adományozta neki és Farkas Krisztának. Nem zárult a kitüntetettek sora,
ugyanis Veresegyház város Érdemes Sportolója díjat kapta az egyesület Love nevű kisformációs csapata. A lányok kiemelkedő, folyamatos jó teljesítményükkel méltán érdemelték ki a díjat. A formáció tagjai: Dömötör Viktória, Boór Dorka, Helembai Boglárka,
Pál Renáta, Udvarhelyi Fruzsina, Fórián Kata.
A felkészülés vége felé közeledve, hatalmas elszántsággal és sikerekre kiéhezve vágunk neki az előttünk álló szezonnak.
AZ EGYESÜLET EDZŐI: FARKAS GERGELY ÉS FARKAS KRISZTA
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VÁROSI FUTÓVERSENY
2018. MÁRCIUS 15.

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

NEVEZÉS:
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:

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

VERESEGYHÁZI FELNŐTTEK
az Átváltozó Egyesület programjában

„Zsófi invitálására nem tudtunk ellenállni, mert az időpont és a helyszín is csábító volt. 2017-ben két napig faágakból és spárgából, öt csillogó szemű, sugárzó eszű fiatal társaságában időgépet fabrikáltunk.
Annyi élmény és képtelennek tűnő dolog történt közben, hogy elfelejtkeztünk az otthon hagyott hétköznapokról.”
MOHAI IMRE

JÁTÉKTÁBOR FELNŐTTEKNEK
Öt napon át, otthoni felelősségeinket félretéve szabadon játszunk,
és saját fiktív és valós történeteinkből létrehozunk egy közös mitológiát.
A játék olyan alapvető igényünk, amely a gyermekkorban magától értetődő, természetes
eszköze a szociális életnek és az ismeretszerzésnek.
A FÖLNŐTT TÁBOR egy olyan alkalom, amikor a hétköznapi felelősségeink helyébe
a közösen kialakított játék iránti figyelmet állítjuk.
A FÖLNÖTT TÁBOR mindenkinek szól, mert mindenkiből lehet játékos.
A játék elsősorban szerepjátékot jelent, és mivel a táborozók mindnyájan ugyanazon
történetben gondolkoznak és mozognak,
nem várják el egymástól a szórakoztatást vagy a színészkedést, csupán a jó játékot.
Az átváltozás a tábor talán legfontosabb játékgesztusa, ez lehetővé teszi, hogy tetszőleges
pillanatban belépjünk egy szerepbe, illetve kilépjünk abból. Ennek segítségével a többi
játékostárs számára egyértelművé válik, hogy a saját magunknak nevezett táborozóként
vagy éppen egy magunktól távolabbi szerepben vagyunk jelen.
Időpont: 2018. május 17-21. • Helyszín: Didergő-tanya a Bükk hegységben
További információkért írj: atvaltozo.egyesulet@gmail.com vagy hívd
a főszervezőket: Rácz Zsófia • 06 70 331 9921, Kallós Viola • 06 70 363 2233
vagy keress minket: Facebook: Fölnőtt Tábor vagy http://www.atvaltozo.com/
RÁCZ ZSÓFIA SZERVEZŐ
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VARGA GYÓGYGOMBA
S Z A K Ü Z L E T

szakképzett tanácsadókkal várja az érdeklődőket

Veresegyház, Kálvin tér 6. szám alatt

Telefon: 30 437 7582
Nyitva: kedd–péntek: 9–16 • szo.: 9–12
http://katona-sandor.varga-gomba.hu/

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!
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JELENTKEZÉS E-MAILBEN
Vigh Mercédesz NW C-trainernél: merci@fittenveresen.hu,
infó: 70/39-126-03 Facebook: Nordic Walking Veresegyház

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!

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

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

Telefon: +36 70 631 2699

KOBALT INGATLAN

Hívja szakszervizünket!

www.kobalt.hu

06 30 522 1258

2112 Versegyház, Fő út 30.
e-mail: info@kobalt.hu
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Kelme Varázs

MÉTERÁRU KIS - ÉS NAGYKERESKEDELEM
MÉTERÁRU:
• pamutvásznak
• polárok
• póló- és szabadidőanyagok
• függönyök
• dekorvásznak
• hernyóselyem
• tánc- és fürdőruhaanyagok
• közbélések

RÖVIDÁRUK:
• cérnák
• szalagok
• gumik
• ferdepántok
• ruhafesték
• fonalak
• táskakellékek

KÉZMŰVES TERMÉKEK:
• pólófonalból készült tárolók
• horgolt kendők, sálak
• babatakarók
• ékszerek
• szappanok

WORKSHOPOK:
• varrás
• horgolás
• hímzés tanítása
VARRÁS:
• javítások
• átalakítások
• méretes szabóság

Várjuk szeretettel üzletünkben!

Címünk: 2112 Veresegyház, Budapesti út 3/E (Kodály Zoltán és Lehár Ferenc utcák irányába)
Nyitvatartásunk: hétfő: 12.00–18.00 • kedd, szerda, csütörtök, péntek: 10.00–18.00 • szombat: 8.30–12.00
KÉSZÍTŐKNEK, NAGYOBB MENNYISÉGBEN VÁSÁRLÓKNAK NAGYKERESKEDELMI ÁRAT BIZTOSÍTUNK!
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 1,2m×2m
1199 Ft
Impregnált gipszkarton
1999 Ft
Fehér beltéri falfesték 15 liter
5990 Ft
Felixbilis csemperagasztó
1740 Ft
Fém kerítéselem zöld, antracit (készletről)
6580 Ft
1,5m×2,5m
Fakerítéselem (erősebb) 1,8m×1,8m
7890 Ft
Csirkeháló 1 m horganyzott
280 Ft/fm-től

TEKERCSES KERÍTÉSEK, ÁGYÁSSZEGÉLY, VADÁSZKERÍTÉS,
OSZLOPOK, ÁTLÁTÁSGÁTLÓ, GEOTEXTÍLIA, VAKONDHÁLÓ

HOMLOKZATI HŐSZIGETELŐ RENDSZER

10 cm

2290 Ft/m2

RIGIPS, SZILOPLAST, AKRIL, PURHAB, GV NEHÉZLEMEZ
ÜVEG-, ÁSVÁNYGYAPOT, DRÉNCSŐ, DRÉNLEMEZ,
ESZTRICHBETON, FALAZÓ-VAKOLÓHABARCS, CSEMPERAGASZTÓ

S Z Í N K E V E R É S : vakolat, festék, lábazati anyag
FESTŐ-, KŐMŰVES SZERSZÁMOK, FA ÉS FÉM LÉTRÁK
RUGALMAS, GYORS, AKÁR INGYENES KISZÁLLÍTÁS!
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