
10 ÉVES A MESELIGET ÖNKORMÁNYZATI BÖLCSŐDE
(Interjúnk Vigh Eleonóra intézményvezetővel a 3. oldalon. Fotó: Ruzsovics Dorina)
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Ajánló

június 13. 15.00 óra
Bubó Doktor kalandjai című mesejáték
Szerepelek Színjátszó csoport előadása

Szabadidős és Gazdasági Innovációs Centrum
konferenciaterme 

•
június 14. 17.00 óra

„Tükröm, tükröm” kamaszkorról kamaszokkal 
a Szerepelek Diákszínpad előadása 

Váci Mihály Művelődési Ház
•

június 29. 17.00 óra
Baross Gábor emléktáblájának koszorúzása

Vasútállomás
•

június 29–július 1.
VÁROSÜNNEP

•
június 17. 19.00 óra

Veres 1 Színház- Veres Medve díjkiosztó gála
Váci Mihály Művelődési Ház

•
június 22.  10.00 óra

FIVA WORLD MOTORCYCLE RALLY 2018.
Nemzetközi veterán motoros verseny indítása

Városháza előtti tér
•

június 23. 16.00 óra
Petáng pálya megnyitása

Ivacs, Nádasliget pihenőpark

július 28. 19.00 óra
Orgonaszó – Swebastian Fuhrmann orgonaművész

(Németország)
Szentlélek-templom 

•
ISKOLÁINK BALLÁGÁSI ÉS TANÉVZÁRÓ ÜNNEPSÉGEI:

június 15.  18.00 óra
Fabríczius József Általános Iskola ballagása

Fő úti épület

június 16.  15.00 óra
Kálvin Téri Református Általános Iskola ballagása

Református templom

június 18.  18.00 óra
Lisznyay Szabó Gábor Alapfokú Művészeti Iskola évzárója

Váci Mihály Művelődési Ház

június 19.  17.00 óra
Kálvin Téri Református Általános Iskola

alsó tagozatos évzárója
Református templom

június 20.  17.00 óra
Kálvin Téri Református Általános Iskola

felső tagozatos évzárója
Református templom

június 20.  18.00 óra
Fabríczius József Általános Iskola felső tagozatos évzárója

Fő úti épület 

június 21.  18.00 óra
Fabríczius József Általános Iskola alsó tagozatos évzárója

Mézesvölgyi épület 

június 23.  17.00 óra
Veresegyházi Katolikus Gimnázium évzárója

Szentlélek templom

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

•

MÉZESVÖLGYI NYÁR
2018. július 6. (péntek) 20.30 óra
ExperiDance: Nagyidai cigányok

Nagyszínpad – Búcsú tér
•

2018. július 7. (szombat) 17.00 óra
Lúdas Matyi (gyerekműsor)
Kisszínpad – Fabriczius udvar

•
2018. július 11. (szerda) 20.30 óra

A kellékes
Kisszínpad – Fabriczius udvar

•
2018. július 13. (péntek) 20.30 óra

Boeing, Boeing – Leszállás Párizsban
Nagyszínpad – Búcsú tér

•
2018. július 18. (szerda) 20.30 óra

Segítség, megnősültem!
Kisszínpad – Fabriczius udvar

•
FŐ ÚTI JEGYIRODA:

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

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

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

A VERESEGYHÁZI POLGÁRMESTERI HIVATAL részéről tájékoztatjuk a Tisztelt Ügyfeleket, hogy

2018. JÚLIUS 9. (hétfőtől) 2018. JÚLIUS 13. (péntekig) a POLGÁRMESTERI HIVATAL

IGAZGATÁSI SZÜNETET TART.
Az igazgatási szünetben munkatársaink minden osztályon ügyeletet tartanak. Kérjük szíves megértésüket!

Tízéves a Meseliget Önkormányzati Bölcsőde.
Az intézmény vezetőjével, Vigh Eleonórával
be  szélgettünk.
Hogy éli meg a jubileumot?
Hihetetlen, hogy eltelt 10 év! Olyan, mintha ma
nyitottunk volna. Nagyon fontos lépés volt a
bölcsőde megnyitása a város részéről annak ide-
jén és a mai napig büszke vagyok rá, hogy az én
pályázatomat fogadta el a képviselő-testület. Ter-
mészetesen nem voltam ismeretlen a döntés -
hozók előtt, hiszen előtte már 11 éve védő nő ként
dolgoztam Veresegyházon. De bölcső de vezetői
tapasztalatom ugyanúgy nem volt, mint a város-
nak bölcsőde üzemeltetési. A város fejlődése
azon ban megkövetelte a nyitást és én is igye kez -
tem az elmúlt tíz év alatt szakmai képzésekkel és
hozzáállásommal felnőni a feladathoz.
Milyen volt az indulás?
Nagyon nehéz volt a megfelelő szakmai gárdát
összehozni, hiszen hozzám hasonlóan többek -
nek nem volt ezirányú képzettsége. Így folya ma -
tos képzésben voltunk. Épp a minap számol tam
össze, az eltelt évek alatt 40 kolléga távozott tő -
lünk, pont annyi, mint ahányan ma itt dolgozunk
(nevelők, dajkák, konyhai dolgozók stb.). Ma vi-
szont már alig van elvándorlás, állandó és nagyon
jó csapatunk van, csak szülés, költözés, nyugdíj
miatt mennek el máshová. Ez látszik is a szakmai
munkán. Visszatérve a kérdésre, 2008-ban 60 fé -
rő helyes volt a bölcsőde, de már akkor látszott,
hogy szűk lesz. Hat csoporttal indultunk, mára a
2011-es és 2013-as bővítéseknek köszönhetően
130 gyerek van az alapellátásban, plusz a felü-
gyeleti csoportok létszáma. Gyakorlatilag 99%-
ban veresegyháziak. A szakmai munkát jellemzi,
hogy a 10 év alatt egyetlen gyerek volt, akit nem
sikerült beszoktatnunk, de ott is inkább a szülő
volt képtelen elszakadni.
Az alapellátáson kívül vannak extra szolgál-
tatásaik is.
Így van. Van játszócsoportunk, ahol a szülővel
együtt lehetnek a gyerekek, felügyeleti csoportok,
ahol csak egyes napokon vannak bent. De extra
szolgáltatásnak nevezhető a parajdi sót alkalma -
zó sószoba, vagy a medencénk is, ahol a vízhez
szoktató programon túl külsősöket is szívesen lá-
tunk. A 21. századra sokrétű igények jelentek meg

a bölcsődékkel kapcsolatban, például a kisebb
gyermekkel otthon lévő, vagy részmunkaidős
szülő ké. Igyekszünk ezeknek megfelelni, akkor
is, ha pe dagógiailag nehéz, hogy sokszor már 9
hónapos gyerekeket is fogadnunk kell.
Gyönyörű az épület, minden részén látszik az
óvás, törődés. Mennyi a bölcsőde éves költség -
vetése?
Mindenki vigyáz rá, de természetesen folyamatos
kar bantartást igényel. Mindig elsőbbséget élvez -
nek a gyerekeket érintő dolgok. Nagyon szeret -
nénk továbbá egy kerti öntözőrendszert, hiszen
egy gondnokkal szinte lehetetlen a 2 ezer m2-es
kertet ideálisan tartani. Egyébként évi 191 millió
forintból gazdálkodunk, ez a normatív támogatá-
son túl az önkormányzati támogatásból és saját
bevételeinkből jön össze. Elsőre talán soknak
tűnik, de egy ekkora intézménynél minden forint-
nak bőven helye van.
Elég, ha  a konyhára gondolunk, ahol speciális
ételeket kell főzniük.
Nagyon büszke vagyok a konyhánkra, ahol telje-
sen friss, helyi termelőtől vásárolt alapanyagból
állítjuk össze a korosztály számára szükséges ide -
á lis étrendet. Nálunk nincs tartósítószeres, vagy
konzervből készült alapanyagból ebéd. Szeretik
is a gyerekek!
Milyen álmaik vannak?
A már említett kerti fejlesztésen túl, újabb épület-
egység lenne szükséges a szolgáltatási csoportok
méltóbb elhelyezésére. Egyébként is a város nö -
ve kedésével, újabb férőhelyekre lesz szükség. Itt
szeretném megemlíteni, hogy a Dédi Vendégháza
Étterem által szervezett jótékonysági nap bevétele
álomszerű segítséget jelent. Ezúton is köszönjük,
az összeget a tartósabb játékok és képesség fej -
lesztő játékok beszerzésére fogjuk fordítani. Ez
az összefogás csodálatos volt, ahogy a mindenna -
pokban is nagyon köszönöm a többi intézmény -
ve zető, elsősorban természetszerűen az óvoda -
vezető kiváló kollegiális támogatását is.
10 év alatt nem fáradt el?
Embert próbáló feladat a kicsikkel való törődés,
egész napos figyelem, de minden nap fel is tölt
egy ben. Minden elismerésem a munkatársaimé,
örülök, hogy velük dolgozhatok. A gyerekek pe dig
tüneményesek. Nem tagadom, meg is könnyez -
tem, amikor az ünnepségen az egykori első cso-
portunkból immáron naggyá serdült gyerekek
mondtak verset.                                    KOVÁCS PÉTER

JUBILEUM

Tíz év bölcsőde

Az első „MESELIGET DÍJ” kitüntetettjei (Kun Éva
alkotását kapták): Takács Ildikó élelmezésvezető,
Vigh Eleonóra intézményvezető, Strihovaneczné

Tedás Izolda bölcsődevezető helyettes
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Városfejlesztés

ÁLLÁSLEHETŐSÉG!
Veresegyház Város Önkormányzata

magasépítésben jártas,
kivitelezői gyakorlattal rendelkező,

építészmérnök végzettségű
MUNKATÁRSAT

keres (lehet nyugdíjas is). 

A foglalkoztatás típusa megbízási jogviszony,
mely két év határozott idejű szerződéssel jön létre.

Bérezés megegyezés szerint. 

Jelentkezés részletes szakmai önéletrajzzal
és fizetési igény megjelöléssel. 

Az önéletrajzot elektronikus úton
Gregus Hajnalka humánpolitikai referens részére lehet
megküldeni a gregus.hajnalka@veresegyhaz.hu címre

2018. június 30-ig.

Mint ünnepi köszöntőjében Tóth Gáborné, az intézmény
vezetője kiemelte, a „25 éve működő főzőkonyha annak idején
melegítőkonyhából került kialakításra. A konyha sok-sok éven
át kiszolgálta Veresegyház szociális ellátásait, főleg idősek ét -
keztetését biztosította. Azonban elszállt felette az idő, elavult az
eszközpark és nem felelt meg a jogszabályi elvárásoknak. Ezért
a közelmúltban a konyha felújítása és bővítése, a modernizálása
is indokolt lett.” 

Két sikertelen pályázat után az önerőből történő fejlesztés
mellett döntött a képviselő-testület. Az intézmény fennállása óta
ilyen nagyságú fejlesztés még nem valósult meg, a beruházás
összértéke 92 188 000 Ft. A 280 adagos új konyha a közét kez -
tetés feladatait látja majd el, így a város szociális ellátásain

keresztül ebédet biztosít az időseknek, megoldja a gimnázium
diákjainak és az otthonban élő időseknek az étkeztetését.

Az átalakítás alatt nyújtott segítségért Tóth Gáborné köszö -
netét fejezte ki a Misszió Egészségügyi Központnak, a vezető -
ségnek, a konyhai dolgozóknak az ebéd biztosításáért, az Esély
Alapellátási Központnak az étel kiszállításáért. Továbbá pol-
gármester úron kívül Cserháti Ferenc alpolgármesternek, a
beruházási osztályról Gergely Lajosnak és Gyöngyössy Kálmán-
nak. Robogány Andreának a tervezésért, és Nagy Gézánénak a
műszaki ellenőrzésért, a JUKO Építőipari és Szolgáltató Kft-nek,
Kolozs Lajosnak és a Veresmester Ingatlanfejelsztő Kft-nek,
Pataki Mihálynak, Holes Szilveszternek, a Kft. dolgozóinak, akik
az építkezésben részt vettek. Külön köszönet járt a konyhai és
ápolói dolgozóknak a megértésért és kitartásért, illetve a lakók-
nak, akik türelemmel viselték az átmeneti időszak változásait.

A konyha megvalósulását nagyban segítették adományok is.  A
Dédi Vendégháza Étterem felajánlotta az egynapi teljes bevételét
az alapítvány javára, majd ez évben Erdélyi Tibor és Erdélyiné
Szabó Katalin, az otthon lakójának hozzátartozói is támogatták
az alapítványt. Másfél millió forintért nagykonyhai gépet vásárolt
az otthon, ehhez az adományok 1 millió Ft-tal járultak hozzá.

A minden igényt kielégítő modern konyha a megnyitón kivívta
a jelen lévő vendéglátóipari szakemberek elismerését is, továbbá
lapunknak nyilatkozva Tóthné hangsúlyozta, hogy „egy álom
vált valóra. Az intézmény férőhelyeinek bővülésével a konyha a
jövőbeli igényeknek is képes lesz megfelelni.”

KOVÁCS PÉTER

BERUHÁZÁSI HÍREK

MEGÚJULT AZ IDŐSEK OTTHONÁNAK KONYHÁJA
Május 14-én került átadásra az Idősek Otthonának új, kibővült, korszerűsített konyhája.

VERESEGYHÁZ VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT

IDŐSEK OTTHONA
ÁPOLÓI CSAPATÁBA

állást hirdetünk.
Várjuk jelentkezését, ha szereti az embereket,

ha a szakma iránt elhivatott és az idősellátás iránt elkötelezett.

AZ ÁLLÁS BETÖLTHETŐ:
ápoló, gyakorló ápoló, geriátriai ápoló, hospice szakápoló,

onkológiai ápoló, onkológiai gondozó, szociális gondozó és ápoló
szakképesítéssel.

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

az 1992. évi XXXIII. törvény végrehajtásáról rendelkezései szerint.
Az állás azonnal betölthető.

Az állás betöltésével kapcsolatosan további információt
az intézmény vezetője nyújt, a 06 28 386 200, 06 20 428 5507-as

telefonszámon.

JELENTKEZÉSÉHEZ KÉRJÜK, CSATOLJA AZ ALÁBBIAKAT:
szakmai önéletrajz, iskolai és szakmai végzettséget igazoló ok-

levél fénymásolata, egészségügyi szakdolgozói kamarai tagság és
működési nyilvántartás igazolását. 

Fotó: Vadász Anett (VVTV)
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ÉPÜL A GIMNÁZIUM
Június 6-án sajtóbejárásra volt lehetőség a Veresegyházi Kato-
likus Gimnázium épí té si területén. Mint megtudtuk, az építők
végeztek az alapozási munkálatokkal és rö videsen kezdődhet a
beruházás talán leg látványosabb része, az épület falainak fel -
építése. Prioritást élvez a gimnázium el ső üteme, de ezzel
párhuzamosan készül a második ütem épületegysége is. Az első
ütem átadására még idén, a másodikéra 2019-ben kerül sor.

•
JÁRDA ÉPÜL

A POSTA ÉS A VASÚT
KÖZÖTTI SZAKASZON

A FŐ ÚTON
Régi problémát készül or-
vosolni az önkormányzat.
A Fő út posta felőli oldalán,
mint egy 100-150 méter
hosszan, a postától a va súti
átjáró felé járdát épít a za -
vartalan és biz tonságos
gya logosközlekedés bizto -
sítására.

VÁLTOZÁSOK A KATOLIKUS TEMETŐ
KERÍTÉSÉNEK ÉPÍTÉSE MIATT

A bejárati kapu átalakításához érkezett a katolikus temető új
kerítésének építése. Ezért ideiglenesen lezárásra kerül a főkapun
történő bejárás. A gyalogosok számára a Temető utca felől nyílik
új bejárat a kivitelezés idejére, míg a gépjárműforgalom a Tompa
Mihály utca felőli bejáraton haladhat ideiglenesen a temető
területére és vissza. 

•
SZAKMAI ELISMERÉS

A SZENTLÉLEK-TEMPLOM ÉPÍTŐINEK

Rövidesen felkerül a Szentlélek-templom falára az Építőipari
Mesterdíj Alapítvány bíráló bizottsága által még decemberben
adott elismerő oklevélről tájékoztató díszes tábla. Mint is-
meretes, a két éve átadott templomot az önkormányzat építtette,
Nagy László veresegyházi építész tervei alapján és már eddig is
több komoly elismerést váltott ki mind a szakma, mind a láto-
gatók körében.

(FOTÓK: FÁRI FANNI ÉS VERÉB JÓZSEF)

KOVÁCS PÉTER

TOVÁBBI FEJLESZTÉSEINK
Veresegyház aktuális fejlesztéseiről nyilatkozott lapunknak Cserháti Ferenc alpolgármester. 

FELVIDÉKI MAGYARSÁGÉRT DÍJAT KAPOTT PÁSZTOR BÉLA POLGÁRMESTER
A jubileumi, huszonötödik Pro Probitate – Helytállásért díj ünnepélyes át -
adására a felvidéki Komárom tiszti pavilonjának épületében került sor május
utolsó vasárnapján. A legjelentősebb szlovákiai magyar társadalmi díj ebben
az évben először társdíjjal is kiegészült. A Felvidéki Magyarságért Díjakat első -
ként Halzl József, a Rákóczi Szövetség leköszönő elnöke és Pásztor Béla, Veres -
egyház polgármestere vehette át.
Mint köszöntőjében Csáky Pál EP-képviselő hangsúlyozta, ez a díj olyan ma gya -
rokat illet meg, „akik a felvidéki magyarságért, a felvidéki magyar közösségért
valami fontosat és figyelemre méltót tettek bárhol a világon”. Egyben bejelen-
tette, hogy az idei, emlékplakettel járó díjat két olyan magyar állampolgár kapja
meg első ízben, akiknek családjait a történelem szele sodorta el a Felvidékről.
„Ennek ellenére soha, egy pillanatig sem szűntek meg felvidéki közösségben
gondolkodni és azért cselekedni”.
Pásztor Béla a felvidéki Ipolybalogon született és évek óta segíti az Ipoly menti
településeket és a felvidéki magyar szervezetek munkáját.            (FELVIDEK.MA)
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Önkormányzat

87/2018.(IV.23.) Kt. határozat:
A Képviselő-testület a 2018. február 19-én elfogadott, Veresegy-
ház Város Önkormányzatának 2018. évi költség vetésé ről szóló
5/2018.(II.20.) számú önkormányzati rendeletben a Veresegy-
házi Katolikus Gimnázium építésére elkülönített 421 698 000
forint összegből 100 000 000 forintot átcsoportosít a 2018. évi
tartalékkeret feltöltésére.

88/2018.(IV.23.) Kt. határozat:
1. A Képviselő-testület hozzájárul ahhoz, hogy – városfej lesz -

tési céllal – a Veresegyház belterület 1465 hrsz-ú, 789 m2 te -
rületű, kivett lakóház, udvar, gazdasági épület meg nevezésű
ingatlan adásvételi szerződése összesen 60 000 000 Ft vé tel -
áron megköthető a tulajdonosokkal. Az ingatlanvásárlás vé -
telárának a kifizetése a 2018. évi költség vetés tartalékkerete
terhére történik meg.

2. A Képviselő-testület felhatalmazza a Polgármestert az ingat-
lan adásvételi szerződés aláírására. A Képviselő-tes tület úgy
határoz, hogy az adásvételi szerződés csak ab ban az esetben
köthető meg, amennyiben a költség ve tésben az erre for dít -
ható összeg ténylegesen rendel ke zésre áll. Egyben felhívja a
Jegyzőt, hogy a fenti in gatlan vételből keletkező változást a
vagyon-nyilvántartásban és a Földhivatali ingatlan-nyilván-
tartásban vezettesse át.

89/2018.(IV.23.) Kt. határozat:
A Képviselő-testület elfogadja a Veresegyházi Polgármesteri Hi-
vatal Adatvédelmi és adatbiztonsági szabályzatát.

90/2018.(IV.23.) Kt. határozat:
1. A Képviselő-testület hozzájárul, hogy Veresegyház Városi Ön -

kor mányzat Idősek Otthona gazdasági szervezetének feladatait
2018. május 1-jétől a GAMESZ gazdasági szer ve zete lássa el.

2. A Képviselő-testület felkéri a GAMESZ vezetőjét a mun ka -
megosztási megállapodás elkészítésére.

91/2018.(IV.23.) Kt. határozat:
Önkormányzati tulajdonú belterületi utak szilárd burkolattal
történő kiépítésének, felújításának és korszerűsítésének támo-
gatása gazdaságfejlesztési céllal Pest megye területén – döntés a
pályázat benyújtásáról és a szükséges önerő bizto sításáról, az
alábbiak szerint:
1. A projekt megnevezése: Önkormányzati tulajdonú bel-

területi utak felújítása 
2. A pályázat megvalósításának helyrajzi száma: Ráday u.: 831,

153/3; Erkel F. u.: 9195, 9196; Könyves K. u.: 8755, 8515, 8521;
Petőfi u.: 556/2

3. A pályázat megvalósítási helyszínének pontos címe: 2112 Ve-
res egyház, Ráday u., Erkel Ferenc u., Könyves K. u., Pe tőfi u.

4. A pályázati konstrukció: PM_ONKORMUT_2018
5. A tervezett fejlesztés teljes költsége: 199 721 488 Ft
6. A tervezett fejlesztésnek a támogatás szempontjából elis mer -

hető bekerülési költsége: 199 721 488 Ft
7. Az igényelt támogatás összege: 139 805 042 Ft
8. A Képviselő-testület határozatot hoz annak érdekében, hogy

Veresegyház Város Önkormányzata a pályázatot be nyújt has -
sa, és a szükséges 59 916 446 Ft önrészt a Piros Óvoda pályá -
zat elutasítása miatt felszabaduló ösz szeg (36 215 000 Ft), a
jóváhagyott költségvetésben be ru házásokra elkülönített
összeg (10 000 000 Ft Könyves Kálmán utca építése), valamint
a tartalékkeret (13 701 446 Ft) terhére biztosítja.

92/2018.(IV.23.) Kt. határozat:
A veresegyházi Piros Óvoda felújítása – döntés új pályázat be nyúj -
tásáról és a szükséges önerő biztosításáról, az alábbi ak szerint:
1. A projekt megnevezése: A veresegyházi Piros Óvoda felújí tása 
2. A pályázat megvalósításának helyrajzi száma: 
3. A pályázat megvalósítási helyszínének pontos címe: Veres-

egyház, Béke u. 30.
4. A pályázati konstrukció: Önkormányzati feladatellátást szol-

gáló fejlesztések támogatása
5. A tervezett fejlesztés teljes költsége: 61 033 730 Ft
6. A tervezett fejlesztésnek a támogatás szempontjából elismer -

hető bekerülési költsége: 55 945 215 Ft
7. Az igényelt támogatás összege: 27 972 607 Ft
8. A Képviselő-testület határozatot hoz annak érdekében, hogy

Veresegyház Város Önkormányzata a pályázatot be nyújthas -
sa, és a szükséges 33 061 122 Ft önrészt a 2019. évi költség -
ve tés terhére biztosítja.

93/2018.(IV.23.) Kt. határozat:
A Képviselő-testület a Veresegyházi Városfejlesztő Kft-vel 2014.
október 30-án megkötött és 2016. április 27-én módo sított Meg-
bízási Szerződés módosítását az előterjesztésnek megfelelő tar-
talommal jóváhagyja.

94/2018.(IV.23.) Kt. határozat:
A Képviselő-testület hozzájárul ahhoz, hogy a versegyházi 250
helyrajzi számú, Fő út 106. szám alatti ingatlanra vonat kozóan
az ingatlan nyilvántartásban idősek otthona, szociális intéz -
mény és oktatási intézmény megnevezés kerül jön bejegyzésre.

95/2018.(IV.23.) Kt. határozat:
1. A Képviselő-testület hozzájárul „településfejlesztési céllal

(a település közigazgatási határára véderdő-telepítés lehető -
sé gé nek biztosítása érdekében)” – a Veresegyház külterület,
014/60 hrsz-ú, szántó művelési ágú ingatlan 1/1 tulajdoni
há nyadának megvásárlásához Hegyi Attilánétól 300 Ft/m2,
310 500 Ft vételáron. A vételár kifi zetése a 2018. évi költ-
ség vetés földvásárlásokra elkü  lö nített kerete terhére tör té -
nik meg.

2. A Képviselő-testület hozzájárul „településfejlesztési céllal
(a település közigazgatási határára véderdő-telepítés lehető -
sé gé nek biztosítása érdekében)” – a Veresegyház külterület,
014/61 hrsz-ú, szántó művelési ágú ingatlan 1/1 tulajdoni
há nyadának megvásárlásához Morvai László Jánostól 300
Ft/m2, 310 500 Ft vételáron. A vételár kifizetése a 2018. évi
költ ségvetés földvásárlásokra elkü lönített kerete terhére
történik meg.

96/2018.(IV.27.) Kt. határozat:
A Képviselő-testület hatályon kívül helyezi a 80/2018. (IV.17.)
Kt. számú határozatát.

97/2018.(IV.27.) Kt. határozat:
1. A Képviselő-testület hozzájárul a Veresegyház belterület

1570 hrsz-ú, 1552 m2 területnagyságú és a Veresegyház bel-
te rület 1574 hrsz-ú, 615 m2 területnagyságú, teher men tes in-
gatlanok értékesítésére szolgáló pályázat ki írásához, meg -
hívásos (zártkörű pályáztatás) eljárással. A Képviselő-testület
a zártkörű pályázatra a Veresegyházi Református Egyház -
közösséget, a veresegyházi szék helyű Gróf Z.-2000 Bt-t és a
veresegyházi székhelyű Ve  resgép Kft-t hívja fel ajánlattételre,
az elfogadott pályá zati kiírás alapján.

2. A Képviselő-testület elfogadja, hogy a pályázatokat érté ke lő
munkacsoport tagjai: Pásztor Béla polgármester, Nagy István,
a Pénzügyi Bizottság elnöke, Tóth Sándor, az Ügy rendi, Jogi és
Közbiztonsági Bizottság elnöke le gyenek.

3. A Képviselő-testület tudomásul veszi, hogy az értékelő mun -
kacsoport véleménye alapján megjelölt nyertest a benyújtási
határidőt követő első ülésén hirdeti ki.

98/2018.(IV.27.) Kt. határozat:
1. A Képviselő-testülee hozzájárul a Veresegyház belterület

9796 hrsz-ú, 6401 m2 területnagyságú, tehermentes ingatlan
értékesítésére szolgáló pályázat kiírásához, meg hívásos
(zárt körű pályáztatás) eljárással. A Képvise lő-tes tü let a zárt -
körű pályázatra a Veresegyház Városi Sport kört, a veresegy-
házi székhelyű Kucsa-Ker Kft.-t és a veresegyházi székhelyű
Veresmester Kft.-t hívja fel aján lat tételre, az elfogadott pá-
lyázati kiírás alapján.

2. A Képviselő-testület elfogadja, hogy a pályázatokat érté ke lő
munkacsoport tagjai: Pásztor Béla polgármester, Nagy István,
a Pénzügyi Bizottság elnöke, Tóth Sándor, az Ügyrendi, Jogi és
Közbiztonsági Bizottság elnöke legyenek.

3. A Képviselő-testület tudomásul veszi, hogy az értékelő mun -
kacsoport véleménye alapján megjelölt nyertest a benyújtási
határidőt követő első ülésén hirdeti ki.

99/2018.(IV.27.) Kt. határozat:
1. A Képviselő-testület hozzájárul a Veresegyház külterület

0116 hrsz-ú, 8867 m2 területnagyságú és a Veresegyház kül-
terület 0117/2 hrsz-ú, 1 ha 5200 m2 területnagyságú, teher -
mentes ipari ingatlanok megosztásával kialakuló új helyrajzi
számú (várhatóan: 0116/1), 8545 m2 területnagyságú ipari
ingatlan értékesítésére szolgáló pályázat kiírásához, meg -
hívá sos (zártkörű pályáztatás) eljárással. A Képviselő-testület
a zártkörű pályázatra a veresegyházi székhelyű Kucsa-Ker
Kft.-t, a veresegyházi székhelyű Veresmester Kft.-t és a szin-
tén veresegyházi székhelyű Ju-Ko Kft.-t hívja fel ajánlatté -
telre, az elfogadott pályázati kiírás alapján.

2. A Képviselő-testület elfogadja, hogy a pályázatokat érté ke lő
munkacsoport tagjai: Pásztor Béla polgármester, Nagy Ist -
ván, a Pénzügyi Bizottság elnöke, Tóth Sándor, az Ügyrendi,
Jogi és Közbiztonsági Bizottság elnöke le gyenek.

3. A Képviselő-testület tudomásul veszi, hogy az értékelő mun -
kacsoport véleménye alapján megjelölt nyertest a benyújtási
határidőt követő első ülésén hirdeti ki.

100/2018.(IV.27.) Kt. határozat:
Közművelődési érdekeltségnövelő támogatás – döntés a pályá -
zat benyújtásáról és a szükséges önerő biztosításáról, az alábbi -
ak szerint:
1. A projekt megnevezése: A Váci Mihály Művelődési Ház

hangtechnikai fejlesztése
2. A pályázati konstrukció: Közművelődési érdekeltség nö velő

támogatás 
3. A tervezett fejlesztés teljes költsége: 10 644 238 Ft
4. A tervezett fejlesztésnek a támogatás szempontjából elis mer -

hető bekerülési költsége: 10 644 238 Ft
5. Az igényelt támogatás összege: 8 644 238 Ft
6. A Képviselő-testület határozatot hoz annak érdekében, hogy

Veresegyház Város Önkormányzata a pályázatot be nyújt -
hassa, és a szükséges 2 000 000 Ft önrészt a 2018. évi költ-
ségvetés tartalék kerete terhére biztosítja.

101/2018.(IV.27.) Kt. határozat:
1. A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy az

Illésmester Építő és Forgalmazó Kft-vel (székhely: 2112 Ve -
res  egyház, Találkozók útja 10, képviseli: Illés Zoltán ügy -
vezető) a „veresegyházi katolikus temető kerítésének
Batthy ány utcai szakasza és főbejárat építése” tárgyú vállal -
kozási szerződést aláírja.

2. A Képviselő-testület a 2018. évi költésvetésben jóváhagyott
bruttó 25 400 000 Ft-on felül 499 407 Ft összegű pénzügyi
fedezetet biztosít a 2018. évi költésvetés tartalékkerete ter-
hére.

102/2018.(IV.27.) Kt. határozat:
A Képviselő-testület az ingatlan szakértői szakvélemény
alapján 264 500 000 Ft értékben értékesíti a tulajdonában lévő
Veresegy ház 9796 hrsz-ú 6401 m2 területű ingatlanát a Veres-
egyház Vá rosi Sportkör részére kosárlabda csarnok építése
felújítása céljára.

103/2018.(V.7.) Kt. határozat:
A Képviselő-testület hozzájárul a Veresegyház 1101/9/A hrsz-ú
csarnokfelépítmény tulajdonosi jogállását rendező háromoldalú
megállapodás megkötéséhez Veresegyház Város Önkormány za ta, a
Hungarokork-Amorim Zrt. és a B-26 Ingatlanhasznosító Kft. között.

104/2018.(V.7.) Kt. határozat:
1. A Képviselő-testület tudomásul veszi az Állami Számvevő -

szék EL-0081-059/2018. számú levelében foglalt megálla pítá-
sokat.

2. A Képviselő-testület jóváhagyja a levélben közölt hiányossá-
gok megszüntetése érdekében készített Intézkedési tervet.

3. A Képviselő-testület utasítja a polgármestert és a jegyzőt az
Intézkedési tervben foglaltak végrehajtására.

4. A Képviselő-testület utasítja a polgármestert, hogy gondos -
kodjon a jóváhagyott intézkedési terv Állami Szám vevő -
székhez való határidőben történő eljuttatásáról.

105/2018.(V.7.) Kt. határozat:
1. A Képviselő-testület jelen határozattal hatályon kívül helyezi

a 180/2017.(XI.24.) Kt. határozatot.
2. A Képviselő-testület a Veresegyház Városi Sportkör részére a

Kosárlabda csarnok megvalósítás önerejéhez szükséges 268
millió Ft-ot 2018. évi költségvetésében az alábbi ütemezésben
biztosítja: 2018. május 88 M Ft, 2018. augusztus 180 M Ft

106/2018.(V.7.) Kt. határozat:
A Képviselő-testület elfogadja a Medveotthon és a Medveotthon
Fejlesztéséért Kiemelkedően Közhasznú Alapítvány 2017. évi
működéséről szóló beszámolót.

107/2018.(V.7.) Kt. határozat:
1. A Képviselő-testület a Veresegyházi Városfejlesztő Kft. 2017.

évi beszámolóját elfogadta.
2. A Képviselő-testület a Veresegyházi Városfejlesztő Kft. 2018.

évi likviditási tervét elfogadta.

108/2018.(V.7.) Kt. határozat:
A Képviselő-testület a Veresegyház Város 2018. évi költség vetés-
ben szereplő „egyéb szakágak támogatás sport pályázat” című
kiadási előirányzat terhére elfogadja az előterjesztés 1. sz. mel-
lék  letében szereplő sporttevékenységgel foglalkozó szervezetek
részére szóló támogatási javaslatokat.

109/2018.(V.7.) Kt. határozat:
A Képviselő-testület a termálvíz energetikai és egyéb célú fel-
használásának helyzetéről és tapasztalatairól szóló beszámolót
tudomásul veszi.

110/2018.(V.7.) Kt. határozat:
1. A Képviselő-testület egyetért az előterjesztésben jelzett

össze  gű – az ügyeletet ellátó orvosoknak fizetendő – óradíj -
emeléssel.

2. A képviselő-testület a Misszió Egészségügyi Központ ügye -
leti ellátásához a havi önkormányzati hozzájárulást 2018.
június 1-jétől 38 Ft/fő/hó összegről 58 Ft/fő/hó összeget biz-
tosít.

111/2018.(V.7.) Kt. határozat:
1. A Képviselő-testület meghirdeti a „Virágos, tiszta porta 2018”

programot.
2. A Képviselő-testület elfogadja a virágos, tiszta porták kivá -

lasz tására és a díjazásra vonatkozó javaslatot.
3. A Képviselő-testület felkéri az Ügyrendi, Jogi és Közbizton-

sági Bizottságot a „Virágos, tiszta porta 2018” program bíráló
bizottságának megszervezésére, a feladatok koordinálására,
a bizottság által végzett munka ellenőrzésére.
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Önkormányzat

Veresegyház Város Önkormányzata 
a „Közalkalmazottak jogállásáról szóló”
1992. évi XXXIII. törvény 20/A. § alapján

PÁLYÁZATOT HIRDET

Váci Mihály Művelődési Ház 
INTÉZMÉNYVEZETŐ

(magasabb vezető) beosztás ellátására. 

A KÖZALKALMAZOTTI JOGVISZONY IDŐTARTAMA:
határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony

•
FOGLALKOZTATÁS JELLEGE: Teljes munkaidő 

•
A VEZETŐI MEGBÍZÁS IDŐTARTAMA: A vezetői megbízás határozott időre,

2018. november 1–2023. október 31-ig szól.
•

A MUNKAVÉGZÉS HELYE: Pest megye, 2112 Veresegyház, Köves utca 14. 
•

A BEOSZTÁSHOZ TARTOZÓ, ILLETVE A VEZETŐI MEGBÍZÁSSAL JÁRÓ LÉNYEGES FELADATOK:
A Váci Mihály Művelődési Ház intézményvezetői feladatainak ellátása.

•
ILLETMÉNY ÉS JUTTATÁSOK:

Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a „Közalkalmazottak jogállásáról szóló”
1992. évi XXXIII. törvény, valamint a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi
XXXIII. törvény végrehajtásáról a művészeti, a köz mű velődési és a közgyűjteményi
területen foglalkoztatott közalkalmazottak jog viszonyával összefüggő egyes kérdések
rendezéséről szóló 150/1992. (XI. 20.) Korm. rendelet rendelkezései az irányadók. 

•
PÁLYÁZATI FELTÉTELEK:

• Főiskola, vagy Egyetem (a 150/1992. (XI.20.) Korm. rendelet 6/A. § (1) bekezdésének a)
pontja szerinti végzettség és szakképesítés) 

• Legalább öt éves szakmai gyakorlat (a 150/1992. (XI. 20.) Korm. rendelet 6/A. § (1)
bekezdésének b) pontja szerint) 

• Szakmai vagy szakirányú tudományos tevékenység (a 150/1992. (XI. 20.) Korm. ren-
delet 6/A. § (1) bekezdésének c) pontja szerint) 

• Államháztartási és vezetési ismereteket nyújtó tanfolyam eredményes elvégzésének
okirattal történő igazolása, vagy szándéknyilatkozat a megbízás kezdetétől számított
két éven belül (a 150/1992. (XI. 20.) Korm. rendelet 6/G. § (1) bekezdése szerint) 

• Magyar nyelvtudás (a 150/1992. (XI. 20.) Korm. rendelet 2. § (3) bekezdése szerint) 
• Büntetlen előélet 
• Cselekvőképesség 
• Vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettség 

•
A PÁLYÁZAT ELBÍRÁLÁSÁNÁL ELŐNYT JELENT:

• Vezetői – legalább 3-5 év vezetői tapasztalat, 
• Helyismeret 

•
A PÁLYÁZAT RÉSZEKÉNT BENYÚJTANDÓ IRATOK, IGAZOLÁSOK:

• Szakmai önéletrajz (pontos személyi adatok, eddigi munkahelyek és munkakörök) 
• Az intézmény vezetésére irányuló program 
• Iskolai végzettség(ek)et igazoló okirat(ok) másolata 
• Államháztartási és vezetési ismeretek nyújtó tanfolyam elvégzését igazoló tanúsítvány

másolata, vagy az elvégzéséről szóló szándéknyilatkozat 
• Szakmai gyakorlatot igazoló munkaügyi dokumentum másolata 
• Három hónapnál nem régebbi hatósági erkölcsi bizonyítvány, vagy a meg ké rését iga-

zoló kérelem másolata 
• A pályázó nyilatkozata arról, hogy a pályázati anyagban foglalt személyes adatai

kezeléséhez hozzájárul 
• Nyilatkozat arról, hogy a Kjt. 41. § (2) bekezdése alapján a pályázóval szemben az

állás betöltése esetén összeférhetetlenséget eredményező körülmény nem áll fenn,
ill. azokat a kinevezése időpontjáig megszünteti 

• Pályázó nyilatkozata arról, hogy a pályázat elbírálására vonatkozó elő ter jesztést a
Képviselő-testület nyilvános vagy zárt ülés keretében tárgyalja

•
A BEOSZTÁS BETÖLTHETŐSÉGÉNEK IDŐPONTJA:

A beosztás legkorábban 2018. november 1. napjától tölthető be.
•

A PÁLYÁZAT BENYÚJTÁSÁNAK HATÁRIDEJE: 2018. június 30. 
A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Garai Tamás jegyző nyújt,

a 06 28 588 602-es telefonszámon.
A PÁLYÁZATOK BENYÚJTÁSÁNAK MÓDJA: 

Postai úton, a pályázatnak a Veresegyház Város Önkormányzata címére történő
meg kül désével (2112 Veresegyház, Fő út 35.).

Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbá zisban szereplő azonosító számot:
SZ/91-4/2018., valamint a beosztás megnevezését: intézményvezető. 

•
A PÁLYÁZAT ELBÍRÁLÁSÁNAK HATÁRIDEJE: 2018. augusztus 31. 

A PÁLYÁZATI KIÍRÁS TOVÁBBI KÖZZÉTÉTELÉNEK HELYE, IDEJE: www.veresegyhaz.hu

TÁJÉKOZTATÓ
PARLAGFŰ-MENTESÍTÉSSEL

KAPCSOLATBAN
Ezúton tájékoztatom Önöket, hogy június 30-ával lejár a parlagfű-men -
tesítési türelmi idő. Ezt követően belterületen a jegyző, külterületen
(az ingatlanügyi hatóság által helyszíni ellenőrzésről felvett jegy -
zőkönyv tartalma alapján) a növény- és talajvédelmi hatóság köteles
hatósági eljárást indítani azokkal szemben, akik elmulasztották a
parlagfű elleni védekezést.
Az élelmiszerláncról és hatósági felügyeletéről szóló 2008. évi XLVI.
törvény. 17. § (4) bekezdése kimondja: „A földhasználó köteles az adott
év június 30. napjáig az ingatlanon a parlagfű virágbimbójának kiala ku -
lását megakadályozni, és ezt követően ezt az állapotot a vegetációs
időszak végéig folyamatosan fenntartani.”
A június 30-ai időpont a törvény értelmében a legvégső időpont, amed-
dig meg kell akadályozni a parlagfű virágbimbója kiala kulását.
A hatóságok június 30-át követően, a parlagfű virágbimbó kialakulásától
függetlenül kötelesek hatósági eljárást kezdeményezni azon földhasz -
nálókkal/tulajdonosokkal szemben, akik elmulasztották a parlagfű el-
leni védekezést.
Amennyiben a parlagfű elleni védekezési kötelezettségének a földhasz -
náló nem tesz eleget, akkor közérdekű védekezést kell elrendelni.
A 221/2008. (VIII. 30) Korm. rendelet értelmében a közérdekű véde ke -
zést belterületen a jegyző, külterületen, Pest megye és Budapest terü -
letén Pest Megyei Kormányhivatal Érdi Járási Hivatala (a továbbiakban:
növény- és talajvédelmi hatóság) rendeli el.
A közérdekű védekezéssel kapcsolatban felmerült költségeket az ügyfél-
nek kell megfizetnie.
A közérdekű védekezés elrendelése után minden esetben növény vé-
delmi bírság kiszabására kerül sor, melynek alapja a parlagfűvel
fertőzött terület nagysága. A bírság mértéke belterületen és külte rü -
leten is egy aránt 15 000 Ft-tól 5 000 000 Ft-ig terjed.
A védekezési kötelezettségét nem teljesítő tulajdonos/földhasználó a
bírságon túl a közérdekű védekezéssel kapcsolatosan felmerülő költség
megtérítésére is kötelezett. A költség köztartozásnak minősül. 

A parlagfűvel fertőzött lehet mezőgazdasági kultúrnövénnyel borított
terület, nem mezőgazdasági terület (elhanyagolt telkek, építési terü le -
tek), vagy nem művelt, elhanyagolt valamikori szőlők, hétvégi kertek,
zárt kerti ingatlanok, valamint a vonalas létesítmények (utak, vasút) mel-
let ti sávok.
Az ingatlanok és közterületek tisztántartásáról szóló 11/2008.(IV.30.)
számú önkormányzati rendeletünk 3. §-ának értelmében a település te -
rületén lévő ingatlanok tulajdonosai kötelesek gondoskodni az ingatlan
a) településképi követelményeknek esztétikai szempontból is megfelelő

rendezettségéről, ennek az állapotnak a fenntartásáról;
b) tisztántartásáról, rendszeres takarításáról;
c) rendezett, zsúfoltságtól, lomoktól mentesen tartásáról;
d)növényvédelméről, gyomtól, gaztól történő megtisztításáról;
e) rovar- és rágcsálómentesítéséről.

A fenti szabályozás vonatkozik az ingatlanok előtti közterület (a kerítés
és az útszegély közötti maximum 5 méteres zöldsáv) rendben tartására,
a parlagfű és egyéb allergén gyomnövények elleni védekezésre is.
Arra tekintettel, hogy a parlagfű-mentesítés minden állampolgár közös
érdeke, és eredményt csak összefogással illetve közös felelősség válla -
lással érhetünk el, kérem tegyenek eleget e fenti jogszabályi kötele zett -
ségüknek, ugyanakkor szükséges figyelemmel lenni arra is, hogy nem
elegendő az, hogy június 30. napjáig valaki lekaszálta a szennyezett föld -
területet, azt tiszta, parlagfű-mentes állapotban mindvégig meg kell
őrizni.

GARAI TAMÁS JEGYZŐ
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Gyereknap

Akkor régen, dédapáink és nagyapáink fiatalok voltak és tervezték az életet.
Mu lattak, szerettek, gyerekeket neveltek. Nem akartak ők hősök lenni, de
aztán jött a behívó, elmentek a háborúkba és alig huszonévesen örökre ott
maradtak, ma sem található, gránátbecsa pó dás betemette sírjaikban.
Isonzó, Doberdó, Piave, Don-kanyar és a magyar határ tájai könnyezik még
ma is emléküket, és az összes magyar család, ahol lassan évszázada
hiányzik teljes életük a családi krónikákból. Rájuk, az elveszített mag-
yarokra, elveszített veresegyháziakra emlékezett városunk megindító hősök
napi programmal május 27-én. Módy Péter ünnepi beszéde, Szabóné Vank
Erzsébet fotókiállítása, Terék József tárogatójátéka, a Kerecsen és a Csendítő
táncegyüttes műsora, a Cantemus kórus éneke, katonai hagyományőrzőink
viselete és tisztelgése, de leginkább a megemlé kezés koszorúi és mécsesei
mind ugyanazt üzenték: ma is fáj elveszített életük, a minden tiszteletet
megérdemlő hőseink hiánya.

Hősök napja

Tizenkettedik alkalommal rendezte meg az
Élhető Vidékért és Összefogás a Gyermekekért
Egyesület (ÉVÖGY) Veresegyház Város Önkor-
mány zatával közösen a veresegyházi gyerek-
 napot. Bizonyára a jó idő hatására is, de idén
is nagyon sokan voltak, legtöbben termé szete-
sen gyerekek, akik boldogan vették birtok ba
az in gye nesen használható játékokat. Öröm-
mel írjuk, hogy a szórakozási lehető sé gek túl-
nyomó többsége, az ilyenkor elmarad hatatla -
nokon kívül, mint a vattacukor, az ug rá lóvár,
a kisvonat, fő leg népi ihletésű ötletes fajáték,
például játékkardozás, célbadobás és talán a
legötletesebb, a fa körhinta volt. A leg nép sze -
rűbbnek pedig az ugrá ló várak mel lett termé -
szetesen ismét a lovaglás bizo nyult, ha a cu -
kor ka-ágyút nem számítjuk. Mindeköz ben
egész nap színes programok váltot ták egy mást
a színpadon. A teljesség igénye nél kül fellépett
a Répa Retek együttes, Habók János bűvész, a
Kispárna mesezenekar és bemutatták tudá-
sukat városunk harcművészeti, tánc és kato -
nai hagyományőrző csoportjai is. Kö szönet e
napért a gyerekek nevében is minden szer ve -
ző nek, fellépőnek és támogatónak!

Fotók: Ruzsovics Dorina

Fotók: Klement Zoltán



92018. június

Közélet

Jól hallottuk, hogy több ország motorosai
teszik tiszteletüket városunkban?
Így van, a Történelmi Járművek Nemzetközi
Szövetségének, a FIVA-nak Magyarország is tag-
ja és a 65 tagországot felölelő veterán jár műves
világszervezet ez évben hazánkban rendezi jú -
nius 21-24. között a „FIVA WORLD MOTOR-
CYC LE RALLY 2018” nevű nemzetközi talál ko -
zóját több, mint 100 résztvevővel. Az a megtisz -
tel tetés érte városunkat, hogy a tucatnál több
országból (Kanadától Skandináviáig) érkező
motoros Veresegyházról rajtol a túrára június
22-én, 10 órakor a Városháza előtti térről. A több -
napos túrán egyébként Hollókő-Eger-Debrecen-
Hortobágy-Budapest útvonalon bejárják Ma -
gyarország szép tájait. De előtte, mint mond -
tam, Veresegyház az első állomás, úgy is mond-
hat juk, hogy a veterán járművel érkezők tisztele -
tüket teszik Európa legrégebben hivatalban lévő
„tanács elnöke”, Pásztor Béla előtt, aki termé sze -
tesen szokásainknak megfelelő ven dég látással
köszönti, majd indítja útnak a részt vevőket.
Egyúttal ez az első, és mindjárt nemzetközi
programja is a Mini Veresegyház Élmény és
Múzeumfalunak.
Tulajdonképpen igen, bár a rajt inkább a IV. Ve -
 te rán Haszonjármű találkozó volt májusban,
ahol bemutattuk terveinket és elkezdtük a
kivitelezést. Korábban többször rendeztem már
haszonjármű találkozót Veresegyházon és en -
nek kapcsán állandó helyszínt keresve béreltem
ki 20 évre a Patak utcában, a vasút után a volt
csirkefarm 1,2 hektáros területét. Itt fogjuk ven -
dé gül látni a motorostalálkozó résztvevőit és itt
valósul meg a Mini Veresegyház Élmény és
Múzeumfalu is.
Mi is pontosan a Mini Veresegyház ötlet?
Már javában zajlanak a munkálatok. A fenti te -
lek ből mintegy 5000 m2-es területen maket tek -
ből felépítjük az egykori, a 60-es, 70-es évek
for dulóján létezett Veresegyház épületeinek
pontos mását, a malommal, a vasútállomással,
a Népbolttal, az ÁFOR-kúttal, a vendéglőkkel
stb. Az épületek közötti utakon pedig szabályos
forgalomirányító jelzőtáblák, lámpák, sorom -
pók, közlekedési szabályok és egy kerti vasút
teszik óriási élménnyé a kisautókon haladó gye -
rekeknek a közlekedési parkot. Gyerekrendőrök

és gyerekvasutasok fogják szabályozni a játékot,
amely egyszerre lesz múltidézés és oktatópálya.
Az igazi érdekesség viszont az lesz, hogy ami
miniben maketten látható lesz, annak pontos
mását megvalósítjuk az átalakított és felújított
épületben, valós méretben is. Lesz múzeum
szo ba, korabeli lakásbelső, kocsma-vendéglő és
még sok minden. Pontosan úgy, ahogy egykor.
Egyfajta retró múzeum?
Szó sincs róla, nem korhű tárgyak, hanem ere-
de tiek lesznek, viszont nem vitrinben, hanem
élőként, megfogható valóságként. Ha valaki ott
betér például a vendéglőbe, minden pontosan
úgy lesz, és úgy működik, ahogy egykor. Lesz
zenegép, presszó kávégép, fémpult, kockás ab -
rosz és korhű ruhában vendéglős. Ugyanez a
hangulat lesz az egyéb helyiségekben is, nagy -
szüleink valós berendezési, használati tárgyai
(az edényektől a cséplőgépekig) fognak vissza-
köszönni. Mintha visszamennénk az időben,
ezzel tisztelegve elődeink előtt. Egy olyan helyet
szeretnék, ahol egyszerűen jó lesz a barátokkal
leülni és nosztalgiázni, miközben a már meg lé -
vő veterán járműveink (traktorok, buszok stb.)
is itt lesznek kiállítva. Ugyanakkor ehhez a hely-
színhez számtalan program tud majd kapcso -
lódni az őshonos magyar állatok bemutatásától
a különféle veterán gépjárműves találkozókig.
Jól hangzik. Mikor nyitnak? 
A várható időpont augusztus, de a pontos nyi -
tás ról és a látogatási lehetőségekről a
www.kisvonat.hu oldalon tájékoztatjuk majd
az érdeklődőket. Bizonyos értelemben viszont a
már említett motoros találkozó lesz a nyitásunk.

KOVÁCS PÉTER

MINI VERESEGYHÁZ Élmény és Múzeumfalu nyílik

Veresegyházról rajtol

a FIVA World Motorcycle Rally!
Rangos nemzetközi veterán motoros rendezvény helyszíne lesz Veresegyház június 22-én. Erről
és városunk új idegenforgalmi kezdeményezéséről, a Mini Veresegyház Élmény és Múzeum-
faluról beszélgettünk SZLOVÁK ZSOLTtal, az ötlet megálmodójával, építőjével és tulajdonosá-
val, aki többtucatnyi rendezvényt szervezett már az elmúlt években városunkban.

Fotók: Ruzsovics Dorina és Lethenyei László

A fotók a IV. Veterán Haszonjármű Találkozón készültek.
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Az előző év őszén megkezdődött az óvoda külső bővítése. Milyen he -
lyi ségekkel gazda go dott azóta?
A bővítésnek köszönhetően nagyobb csoportszobákban tölthetik min-
dennapjaikat a gyere kek, például a zene csoport egy új zene kuc kóval
is bővülni tudott. Emellett az új épület rész ben egy nagy közösségi tér
is helyet kapott, mely nem csak a fent említett rendez vé nyek nek lett tö -
kéletes helyszíne, de a reggeli és délutáni öltözködés is sokkal ké -
nyelmesebbé vált ennek köszönhetően. Az udvaron pedig az új te rü let
az éves rendezvények tökéletes színtere lesz majd. Itt kényelmesen
elférnek a csoportok és az Árnyas Kórus is egy-egy fellépés alkalmával. 
A külső megújulást egy folyamatos belső fej lődés is kíséri. Az év ele-
jén már olvasható volt a honlapon, hogy az óvoda csatlakozott az Így
tedd rá! programhoz. 
Így van, az év elején pedagógusaink részt vettek az Így tedd rá! kép zé -
sén, mellyel alapfokú képesítést kaptak. Ezen felül Mariann néni mes -
ter fokú képesítésének köszönhetően ezentúl az óvoda és a bölcsőde
mindennapjai ba be-be kúszik majd a népzene és a néptánc. Ez azt is je-
lenti, hogy az Árnyas Óvoda az Így tedd rá! program referencia intéz -
ményé vé válik. Ennek köszönhetően a gyerekek a néptánc alaplépései
mellett magas szintű mozgásfejlesztésben is részesülnek, melyet a
kiegé  szítő, a népi énekekben ismert eszközök is segítenek. A foglal ko -
zások fejlesztik a gyere kek népi dal és népi játék ismeretét, a lépés kom-
binációkkal a mozgásuk koordinálását is támogatjuk.
Az egyik legizgalmasabb fejlesztésnek a Játék a hangtálakkal nevű
programot említeném. Mit is jelent ez pontosan? 
A gyerekeknek így próbáltuk elmagyarázni: „Varázslat történt az Árnyas
Oviban. A torna terem közepére hirtelen egy kék kendő került, amely alatt
hangtálakat találtunk. Amint ezeket a hangtálakat megkongatjuk,
felébrednek benne a csikimanók. Ők gondoskodnak arról, hogy a bő -
rünkön a kellemes rezgő érzést megérezzük, amely segít nekünk ügye-
sebben rajzolni, könnyebben elaludni, javítani az egyensúlyérzékünket
és természetesen a bátorságunkat is növeli. Ha elhalkulnak ezek a tálak,
akkor a csikimanók is nyugovóra térnek, de az ajándékuk, amit nekünk
adtak, mindig velünk marad.” Vagyis valójában ezek a hangtálak a gye -
rekek sokrétű fejlődését is szolgálják. A feladatok segítségével könnyen
megtanulhatják a magas és mély hangok közötti különbségeket, illetve
ehhez kapcsolódva számos egyéb készség is fejlődésnek indulhat. Segít-
séget nyújthat egy-egy szépen szóló hang akkor is, ha a gyer kőcök nek
rossz napjuk van, vagy épp ellenkezőleg, túlságosan aktívak és kevésbé
tudnak egy feladatra koncentrálni. Az óvónéni ilyenkor bátran segítségül
hívhatja a csikimanókat és a csoda hangocskákat. Elég egy-egy csiklan-
dozás, vagy egy szép dallam a mese alatt és már meg is tör tént a csoda.
Az óvoda a 2018-as évtől tagja a Sakkjátszó tér Komplex Készség -
fejlesztő Programnak, melyet a Polgár Judit Sakk Alapítvány fej lesz -
tett ki. Milyen foglalkozásokkal bővülnek majd a mindennapok?
Az előző évben az Árnyas Óvoda pedagógusai közül többen is részt vet-
tek a továbbképzésen, mellyel hivatalosan is megszerezték a kellő tu -
dást ahhoz, hogy óvodánk gyermekeinek tanrendje kiegészülhessen a
sakkal. A sakk a tu da  tos ismeretelsajátítás játékos eszköze. A moz gásos
játékokkal, mesével, kre  atív és gondol ko dást fejlesztő feladatokkal és a

feladat gyűj  temények
segítsé gével a gyere -
kek ké pes sé gei komp -
lex mó don fejleszt he -
tők. Elsőként a Mé -
hecske csoportban
pró  bálhatták ki a gyerekek, milyen is egy ilyen foglalkozás. A feladatok
nem csak a figyelmet, a koncentrációt fej lesztették. Bővült az isme re -
tük, megismer kedtek új fogalmakkal, mint például átlósan végig halad -
ni a sakktáblán, melyet nem a bá bukkal teszteltek, hanem ők maguk
haladtak végig ezen a vonalon.
Végül a legújabb öröm, hogy szeptembertől az Ár nyas Óvodában
angol csoport indul. Miben lesz más ez a csoport?
A gyerekek hat éves koruk előtt játszva képesek egy idegen nyelv elsa -
játítására. A csoportban a gyerekek napi szinten vesznek részt angol fog -
lalkozáson, melynek anyaga az óvodai témakörökhöz kapcsolódik. Mivel
a „taní tás” játékosan történik, azok a gyerekek is gyor san fel ve szik a rit-
must, akik nem rendel kez nek előzetes nyelvtudással. A válto zatosságot,
a játékosságot a mondókák, versek, éne kek és az élet  ko ruknak meg felelő
játékok biztosítják. Lesz, mikor kifejezetten a nyelv tanulás kerül majd a
fókuszba, máskor a tornára, a kézműves foglalkozásokra, illetve az óvo-
dai tevékenységekre kerül a hangsúly. Az étkezés hez, mondó kákhoz,
öltözködéshez kapcsolódó szókincs elsajátítása éppúgy cél, mint a jó
beszédértés és az optimális beszédkészség kialakítása. Bízunk benne,
hogy a gyerekek és a szülők is nagy örömmel és lelkesedéssel fogadják
az Árnyas fájának ezen új virág szálait.                                            FÁRI FANNI

Kívül–belül virágzik az Árnyas
Az Árnyas Óvoda és Bölcsőde kívül-belül virágzik. A gyerekek végre birtokba vették az új
szár nyat, melynek dísztermét az anyák napja alkalmából fel is avatták. Így az óvodának
már van egy olyan központi helye, mely minden családi rendezvényének kellemes és tágas
lég kört biztosít. Emellett az óvodai élet is számos újdonsággal bővült. Képzeljünk csak el
egy szép nagy fát, melyet a tavaszi termékenység új rügyekkel, illatozó virágokkal aján dé -
koz meg. Ez az évszak az óvodára is virágzó hatással volt. Ezen új virágszálakat Gazdag
Mónika, óvodavezető segítségével foglaltuk csokorba.

Árnyas óvoda kívülről és belülről
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  Tudja-e Ön, hogy a Szent Erzsébet templom előtti gyönyörű ró zsa -
színű rózsabokor Rómá ban, a ke resz ténység fennállásának 2000.
évfordulója alkal mából megrendezett ver se nyen Márk Gergely ne -
me sítő által „Futó és parkrózsa” ka  tegóriában arany érmet nyert és
stíluso san az „Árpádházi Szent Erzsébet emléke” rózsája nevet
viseli? Ezt én is Kisák Pétertől tudtam meg. Veresegyház az utóbbi
években virágzó várossá vált. Nemcsak építészeti, városfejlesztési
szempontból, hanem azért is, mert köz területeit egyre több növény
díszíti. A városháza falára is kitehetnénk a „Vi rágos város” feliratot.
Nem vélet lenül választották be főker tészün ket zsűri tag nak a Virá-
gos Ma gyar ország mozgalomba. A tavalyi évben 25 000 egynyári
virágot, 3000 cserjét és 300 fát ültettek a kertészek. A veresi szü -
letésű, há rom gyermekes Kisák Péterrel a közelmúltban, a Ridikül
Szalonban is találkozhattak. Őt kér dez tem munkájáról, sikereiről és
ku  darcairól.

Már gyerekkorában is vonzódott a növényekhez?
Igen, óvodásként első kertész sikerél mé nyem az volt, amikor nagy-
mamám kertjé ben elültettem egy orgonaágat, amely ta  vaszra meg-
gyökeresedett.
Milyen sikerei és csalódásai voltak az el múlt négy évben?
Az egyik sikerélményem a japánkert, amely a város legfontosabb
kereszteződésében ta lálható Mitsui Sen Izumi, Versegyházon élt ja -
pán szobrászművész és Fekete Mihály kő műves közös alko tá sa -
ként. A síkvidéki kert formáját a kövek elrendezése határozza meg.
Halastavát egy enyhén kanyargó patak látja el termálvízzel. A
kőlámpás a bizalmat, a növények az élet változatosságát szimbo li -
zálják. Színvilága monokróm. Végső formá ját az eredeti tervek
alapján, 2017 tavaszán az irányításommal nyerte el. A csalódásaim
indítottak négy éve arra, hogy a Facebook oldalon posztoljak, regge-
lenként, immár 1540 napja egy-egy növényt bemutató írást. Akko-
riban a frissen beültetett zöld fa vi rág ládákat többször felborították
és ez nagyon felháborított. Később a virágokat végigfotóz tam a
városban, abban a reményben, hátha később jobban vigyáznak a
növényekre.
Önnek melyik a kedvenc virága?
Sok van, főként olyanok, amelyek kevés gon  doskodással sokat adnak,
ilyen például a be gónia ,,a  csónak orchidea, a takaró ró zsa. Minden
növénynek biztosítani kell olyan feltételeket, mint ahonnan szár-
mazik, mert csak akkor fejlődik meg felelően.

Mennyire tudja megvalósítani az elképzeléseit?
A költségvetési kereten belül szabad kezet kaptam, élvezem pol-
gármester úr bizalmát. Kétszer ültetünk egy évben. Ősszel a két-
nyá ri virágok kerülnek ki, májusban az egynyáriak. Mikor meg -
kezdtem a munkámat a városban, 21 virágfelület volt, ma 160-170.
A növényeket veresi kertészetektől vásároljuk.
Hány munkatársa van?
A virágokkal 10 fő foglalkozik, ezen felül a fűnyírásra és az ön-
tözésre vannak még segítőink.
A városközponton kívül is parkosítanak?
Igen, pl. a Verestransz mellett, az Ivacsi vasút  állomásnál és a Veres-
dent közelében is telepítettünk növényeket. Azonban azok gondo-
zása is feladat, amelyhez a lakosság is segítséget nyújthat a házuk
elé ültetett nö vények locsolásával.
A fiatalokkal mennyire sikerül megsze ret tetni a növényeket?
A Fabriczius József Általános Iskola a Szent lélek-templom mögött
kapott az önkormány zattól egy iskolakertet. A Református Iskolá-
nak is volt korábban kertje.
Milyen javaslatai vannak a kiskert tulajdonosok számára?
A növények védelme érdekében hasznos lehet a virágágyások
takarása mulccsal, így megakadályozható a gyomosodás és a talaj
kiszáradása. A GAMESZ ezt hulladékfából állítja elő, amely komoly
költségmegta ka rí tás a drága fenyőmulcshoz képest. Figyelmet
érdemel az is, hogy milyen növényeket ültetünk a villanyvezetékek
környezetébe. A növények gondozása a tulajdonos feladata. Ha
nem végzi el, az ELMŰ a vezetékjog alapján levágatja a vezetékeket
veszélyeztető fákat. Honlapjukon olvasható, hogy milyen fák
telepítését javasolják szabadvezeték alá. Ha fát ültetünk, mindig
gondolni kell a fa végleges formájára, méretére, tehát arra, hogy a
fa néhány év múlva sokkal nagyobb lesz. Gyümölcsfák közül
vezeték alá nem javasolják a magasra növő diót, mandulát,
cseresznyét, meggyet, szilvát, almát, körtét, sárgabarackot. Ezek
közül törpe alanyra oltott változatban ültethető például az alma, a
körte, a meggy. Fajtától függetlenül választható az őszibarack, birs,
illetve a cserjék: ribizli, köszméte, josta stb. A mogyoró nem java-
solt, mert ugyan bokor alakban ismert, de szerencsés körülmények
között akár 6-7 méter magasra is megnőhet.
Veresegyház képviselő-testülete a Föld napja alkalmából 2011-ben
első ízben hirdette meg a „Virágos tiszta porta” mozgalmat. A
meg tisztelő címet azóta is évről-évre odaítélik a legszebben gon-
dozott, virágos épületek tulajdonosainak. Kik választják ki az
elismerésben részesülő portákat? Miért tartja fontosnak a moz-
galmat?
Önkormányzati képviselők járják a város minden utcáját három
hétig, végignézik a portákat. A díjat ők ítélik oda. A díj első alka-
lom  mal Kun Éva keramikus művész házfalra erősíthető kis plasz -
tikája. A díj ismételt elnyerésekor már csak oklevél jár. Azért fontos
ez a mozgalom, hogy ösztönözze az embereket, figyeljenek a kör -
nyezetükre otthon is, a közterületen is. És nem utolsósorban szebb,
élhetőbb, szerethetőbb lesz a város a virágok által.

Bízunk benne, hogy a Virágos Magyarország mozgalomban
hamarosan Versegyház is díjazott lesz és a városlakók megértik,
hogy a növények a közterületen az ő pénzükből, az ő gyö nyö -
rűségükre vannak.

RIMAI S. ÉVA

ARCOK A VÁROSBÓL KISÁK PÉTER főkertész 

Fotó: Rimai S. Éva

„A kert az ember testi és lelki kitelje se dé -
sét segíti elő.”                              MITSUI SEN„Aki a virágot szereti...”,az Kisák Péter főkertész

Árpádházi Szent Erzsébet emléke rózsája és Kisák Péter
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MÚLTIDÉZŐ                                 SZABÓNÉ VANK ERZSÉBET GYŰJTEMÉNYÉBŐL

A veresegyházi általános iskola végzős lányai 1958-ban.
Osztályfőnök: Molnár Mária

Lassan Veresegyház egyik legnagyobb jóté -
konysági eseményévé növi ki magát a Dédi
Ven dégháza Étterem által immáron harma -
dik alkalommal megrendezett Dédi jóté -
kony sági nap, amely idén ismét rekor d össze-
gű adományt hozott.
Amikor kiderült, hogy 2018-ban a Meseliget
Önkormányzati Bölcsőde alapítványa lesz a
Dédi jótékonysági napjának kedvezményezett -
je, sokan a szervezők közül elképzelhetőnek
tartották, hogy akár a tavalyi nagyon szép ered-
ményt is felülmúlhatja a nap bevétele, ismerve
a bölcsőde összetartó és lelkes közösségét és a
rendezvényen fellépők névsorát.
Nos, a Vigh Eleonóra intézményvezető által
koor dinált nevelői csapat valóban mindent
meg is tett a sikerért, volt, aki a vendégek gye -
re keinek tartott animátori foglalkozást a meg -
újult étterem játszósarkában vagy a teraszi ját -
szóterén,  és volt, aki az utcáról invitált be is -
merőst és ismeretlent egyaránt, szórólappal a
kezében, hogy fogyasszon valamit, ezzel is tá-
mogatva a jótékonysági napot. Ugyanis, az el -
múlt évekhez hasonlóan a Dédi idén is egy
tel jes napi bevételét, beleértve a borravalót is,
felajánlotta egy, a polgármester úr által megje -
lölt alapítvány javára, úgy, hogy az összes költ-
sé get (munkadíj, alapanyag, rezsi) is az étte -
rem állta. Az így összejövő összeget az önkor-
mányzat megduplázza. 2016-ban az Idősek Ott -
hona (Írásunk a konyhafelújításról 4. olda -
lon.), 2017-ben pedig az önkormányzati óvoda
volt a kedvezményezett. 

Nem csigázva tovább az érdeklődést, az idei
rendezvényen minden várakozást felül mú ló -
an, egész pontosan 968 270 forint gyűlt össze,
melyhez információink szerint még vállalko -
zók és magánszemélyek is csatlakoztak, köz-
vetlenül az alapítványnak eljuttatva adomá -
nyukat, és ne feledjük, ahogy írtuk fent, jön
még ennyi támogatás az önkormányzattól is.
Ahogy Bartha Melinda a Dédi üzemeltetője fo-
galmazott lapunknak, jótékonysági kezdemé -
nye zésüknek ez is az elsődleges célja, példa -
mutatásukkal elsősorban azt szeretnék elérni,
hogy „mindenki, aki csak teheti, akármilyen kis
összeggel is, érezze fontosnak azt, hogy ad jon a
közösségnek, amiben él, segítse, támogas  sa an -
nak jó működését. A Dédi is köszö nettel tartozik
Veresegyháznak, örül, hogy ily mó don segíthet.”
Mindenesetre, a kezdeményezés évről-évre
történő bővülő eredménye azt mutatja, hogy
jó úton járnak, továbbá a Dédi jótékonysági
nap mára már, a jótékonyságon túl, Veresegy-
ház kulturális életének is fontos eseményévé
vált. Ugyanis a finom ételek és italok mellett a
jótékonykodó vendégek még színvonalas mű -
sort is élvezhettek, ahol fellépésével támogatta
a sikert a Lisznyay Szabó Gábor Zeneiskola
nép  zenei tanszaka, a Kálvin Téri Református
Álta lános Iskola, a Logo Színtársulat, a Kere -
kítő foglalkozás csapata és nem utolsósorban
Gerendás Péter, aki egyórás koncertet adott,
tetézve az egész napos kiváló hangulatot.
A kis bölcsődések és a város nevében Pásztor
Béla polgármester úr mondott köszönetet a „jó
szívért és nemes cselekedetért”. Magunk ré -
szé ről is csatlakozunk ehhez, azzal a kiegé szí -

téssel, hogy re méljük, az elkö -
 vetkező években még több kö ve -
tőre talál ez a szellemiség, akár a
Dédi napba történő becsatla ko -
zással is.                       KOVÁCS PÉTER

DÉDI JÓTÉKONYSÁGI NAP 

Közélet Fotók: Ruzsovics Dorina

Példamutató siker
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Hogyan tévedt erre a tanult szakmájától
idegen területre?
Hajdú-Bihar megyéből, egy nem hívő refor-
mátus családból származom. Az első, val-
lással kapcsolatos élményeim kamasz ko -
riak, Debrecenből, a „kálvinista Rómából”
származnak, ahol egy antikváriumban evan -
géliumi kiadványok kerültek a kezembe.
Ekkor a reakcióm még az értetlenség és va -
lamiféle kötekedő ellenállás volt, de a ben-
nük fel me rült kérdések egyre jobban kezd -
tek érdekelni.
Később egy barátom segítségével egy Buda -
pesten működő karizma tikus közösségbe
jutottam el, és rövidesen azt éreztem, mint -
ha egy másik világba csöppentem volna.
Mindez a nyolc va nas években tör tént, a szo-
cializmus idején. Gyó gyulásokról, szaba du -
lásokról, föld rengés-sze rűen meg vá ltozott
életekről hallottam. Bár saját érveim a mate-
rialista világnézet mellett megmaradtak,
ezeket a számomra új ténye ket sem meg-
magyarázni, sem letagadni nem tudtam.
Nem sokkal ezután behívtak katonának.
Hódmezővásárhelyen, ahova akkoriban a
teológus előfelvételis diákokat is be sorozták,
az izoláltság látszólagos védelme alatt foly-
tatódhattak a keresztény vallással kapcso-
latos élményeim. Egy katonai őrto ronyban
éltem át életem nagy fordulópontját, amikor
vitatkozó, külső szemlélőből elkötelezett
hívő emberré váltam. Ez persze sem töké le -
tességet, sem szentséget nem jelentett, csak
a nagyon hosszú úton a bizonyosság felé tett
első lépéseket.
Mit csinált másképpen ezután?
Ez az élmény életem minden területére
hatással volt. Mindaz, amit annak idején a
gyülekezetben másokon láttam, a saját éle -
temben is működni kezdett. Megszabadul-
tam káros szenvedélyemtől és a legzordabb
körülmények között is békét és önbizalmat
éreztem. Ez nyilván sugárzott is belőlem,
mert számos barátot szereztem a lakta nyá -
ban. A leszerelés után Budapestre költöz -
tem, hogy én is a gyülekezet tagja lehessek.
Szociális gondozóként dolgoztam Zuglóban
két éven át. Idős embereket látogattam, be -
szélgettem velük, éreztem, hogy várnak,
számítanak rám. Ettől a munkától nagyon

sokat kaptam. Megnősültem, gyermekeink
születtek és Veresre költöztünk. Kerestük a
helyünket, több gyülekezetben megfordul-
tunk, végül az erdőkertesi református gyü -
le kezetben találtunk otthonra.
A teológusi tanulmányok felvételére mi-
lyen ötlet, élmény alapján került sor?
Elsősorban a kíván csiság vitt a teo ló giára,
de leg alább annyira az elége det lenség is.
A rend  szeres temp lomlátogatások alkalmá-
val sokszor éreztem azt, hogy a szószék ről
hallottakat más irányból is meg lehetne kö -
ze líteni. Az elhatározásom is egy ilyen él -
ményt követően, a feleségemmel folytatott
beszélgetés nyomán született. Munka mel-
letti tanu lásra csak Révko má romban volt
lehető s égem. Az így meg sze  rez hető tudá-
son túl komolyan foglal koz tatott a gondo-
lat, hogy lel kész leszek, amihez az adott
erőt, hogy ad dig ra több családtagom is meg -
tért. Végül nem jutottam el a teológusi dip -
lo ma meg  szer zéséig, de öntudatos, az egy -
 háztörténetben és a teológiai kérdésekben
jártas, hűséges egyháztag lettem. Jelenleg
az erdőkertesi református gyülekezet pres-
bi tere vagyok, és gyerekek tanításával fog -
lalkozom rendszeresen.
Az elmondottak szerint, és az előadása
alapján is elmondható, hogy megmaradt
önben a kritikai alaphang? 
Sok mindent másként látok ma már. Tudom,
hogy ugyanabból a forrásanyagból sokan
más és más következtetéseket szűrhetnek le.
Vallom, hogy az egyházat csak hittel és sze -
retettel szabad kritizálni.
A református egyház jelenlegi vezetésével is
számtalan prob lémám van, miközben lelki
otthonomnak és identitásom szerves részé -
nek érzem az oda tartozást. 
Megkérdezhetem, hogy mit tartana ma
meg  újítandónak egyháza életében?
Közhely, hogy a világ, amiben élünk, folya -
ma tosan változik, ráadásul egyre gyorsuló
ütemben, többször kiszámíthatatlan irá -
nyok ba. Az egyházaknak is alkalmazkod-
niuk kell ezekhez a változásokhoz, ha nem
akarnak szellemi skanzenné korcsosulni.
Úgy érzem, hogy ebben nem vagyunk elég
innovatívak, a teológiákon még mindig a
„régi lemezeket” játszák. Nálunk Erdő ker te -

sen reneszánszát éli a lelki élet, új templo-
munk időnként már ki csinek is bizonyul,
sok a fiatal felnőtt és a gyerek. Tudjuk, hogy
országos viszonylatban ennek éppen az
ellenkezője zajlik.  
A másik fontos kérdés az egyház és a tár-
sadalom viszonya. Sokak véleménye az,
hogy az egyház ne politizáljon. Ön mit gon-
dol erről?
Szerintem ebben tévednek. Az egyháznak
Krisztustól örökölt kötelessége a mindenkori
társadalom ún. prófétai szolgálata, amely nek
az evangéliumi értékek nyilvános hirde té sé -
ben és azok számonkérésében is meg kelle -
ne nyilvánulnia.
Mély meggyőző dé sem, hogy az egyházak-
nak a mai politikai közéletben morális irány -
tűként kell mű köd niük. Különösen érvé -
nyesnek tartom ezt a jelenlegi helyzetben,
amikor ilyen erős felhatalmazású kormá -
nyunk van, amely rá adá sul a konzervatív
értékek elkötelezett híveként tartja ma gát.
Nagy szükség lenne egy határozott szavú és
kritikus egyházi zsi nór mér tékre. Az elmúlt
években ezt érzem a re  for mátus egyház leg-
nagyobb mulasz tá sá nak. 

Ujvári László polgári foglalkozásával és
családi életével kapcsolatos adatokkal
nem akartam terhelni az olvasót és ő is
ke rülte a részleteket. Személyében a fele -
lő sen gondolkodó hívő embert szerettem
vol na bemutatni a reformációról szóló
írásán túl a mai világunk dolgaival kap -
csolatos gondolatain keresztül.

MOHAI IMRE

ARCOK A VÁROSBÓL UJVÁRI LÁSZLÓ 

„Morális iránytűként kell működni”
A Krónika három részben ismertette a Könyvtárban és a Civil Körben elhangzott
előadását Luther Márton tevékenységével kapcsolatban. Az alapos történelmi és val-
lástörténeti adalékokkal tűzdelt, Luther életét, gyötrődéseit és vallást reformáló tö rek-
vését felölelő előadás sok érdekes részlettel gazdagította a hallgatóságot és az olvasókat.
Önmagáról, a gondolatairól kérdeztem.

Fotó: Veréb

Közélet
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A Városi Múzeum szakmai vezetője Dr. Var ga
Kálmán történész, muzeológus február 25-én
„Családi emlékezet” címmel szakmai dél utá non
ismertette terveit a család törté neti archí vum és
családfakutató klub létrehozásáról, amelynek
első összejövetelére április 5-én került sor. Vele
beszélgettem a kutatás szép, de kitartást igény -
lő rejtel meiről.
Mire jó a családfa kutatása?
Elődeink éle tének és ezen keresztül jellemének
a megismerése hozzásegít önmagunk megis-
meré séhez. Tulajdonságaink egy részét ugyanis
örö köljük, s bizony nem mindegy, tisztában va -
gyunk-e ezzel. Úgy is fogalmazhatnék, hogy
őseinktől élethelyzetekhez és gyakorta tipikus
problémák megoldásához kapunk mintákat.
Milyen előképzettség szükséges a kutatáshoz?
Nyilván az az ideális, ha valaki történészi ta nul-
 mányokon sajátította el a kutatás és érté kelés
módszertanát. Ennek ellenére úgy vé lem, ama -
tőrként is érdemes a munkába bele vágni, de
csak akkor, ha el tudjuk fogadni, hogy menet
közben legalább az alapvető készségeket és is-
mereteket el kell sajátítanunk.
Melyek lehetnek a kutatás forrásai?
A családfakutatás legelemibb forrása a családi
em lékezet. Melyik felekezethez tartoztak őse ink?
Melyik városban születtek és mikor? Sze rencsés
esetben a család oldalágán is találunk valakit, aki
érdeklődik a családfa iránt, s együtt a kutatás már
könnyebb lesz. A szülőktől, nagy szülőktől, déd -
szülőktől és más idősebb családtagoktól kapott
adatokkal, és a család tulaj do nában lévő régi ira-
tok átböngészésével már legalább három, sze ren -
csés esetben akár négy-öt generációt átfogó csa -
 lád fa felállítása is lehetséges. És még egy jó tanács:
menjünk el azokra a helyekre, amelyek rendre fel-
bukkannak a családtörténetünkben. A források
az anyaköny vek től, a levéltárakon, te me tőkön át
az interneten keresztül sokfélék lehetnek.
Mikortól lehet egyházi, illetve állami anya -
könyvi adatokat találni?
Magyarországon az egyházi anyakönyvezés kez -
detének időpontja településeként változ hat. Ál-
talában a 17. század végén vagy a 18. század elején
kezdtek el egyházi, jellemzően katolikus anya -
könyveket vezetni. Az állami anyaköny ve zés kez -
dete 1895. október 1. A 90 évnél fiatalabb anya -
könyvek kutatása a sze mé lyiségi jogok védelme
miatt csak indokolt esetben lehetséges. Az ennél
régebbi anya könyvek kutathatók, de az egyházi
anya köny vek nél a kutatáshoz szükséges kutatási
en  gedély, amit az illetékes egyházkerület állíthat
ki. Ha szerencsénk van, ak kor az egyházi anya -
könyvek esetében úgynevezett regiszte rek ből is
kutathatunk. A regisz terekben az adott év ben

született gyerme keket, illetve az elhalál ozott em-
bereket ábécé sorrendbe rendezték, és nevük mel-
lett megtalálhatjuk az anya könyv azon olda lát,
ahova a szü letést vagy az elhalá lozást eredetileg
bejegyezték. Így ha leg alább hozzávetőlegesen is-
merjük a születés vagy el halálozás dátumát, akkor
a kutatás sokkal egy szerűbbé és gyorsabbá válik. 
Milyen információk nyerhetők az anya köny -
vekből?
Az anyakönyvek kutatásából alapvető informá-
ciók nyerhetők: megtudhatók az ősök szü le té sé -
nek, házasságkötésének és elhalá lo zásá nak pon -
tos időpontja, a halál oka, a szülők neve és fog lal -
kozása, a lakóhely címe és a ke reszt szülők neve.
Az anyakönyvek fellelhetők-e digitális válto -
zatban is?
A hatvanas években a Genealogical Society, (Salt
Lake City, Utah, USA) a mormon egyház szer ve -
zetének a támogatásával mikrofilmes archívumot
készített az ország (illetve Európa, sőt más kon-
tinensek) egyházi káptalanjainak anyakönyvei -
ről: a keresztelési, a házassági és a halotti anya -
könyvekről, illetve a zsinagógák dokumentu-
mairól. Minden magyar felekezet anya gát feldol-
gozták, s egy példányt a Magyar Országos Le -
vél tárban hagytak. Ezek a kópiák a Levéltár óbu-
dai (Bp. III. Lángliliom utca) épü le tében díjmen -
tesen kutathatók, díjazás elle né ben grafikusan
szkennelhetők. A mikro filme ket az utahi köz -
pontban részben digitalizálták és a honlapjukon
működő interaktív kereső programmal név és
települések szerint publikusan kereshetők.
Milyen honlapokat érdemes még felkeresni a
kutatásnál?
A teljesség igénye nélkül ilyen például a Fami  ly -
 Search, a Radixindex vagy a FindAGrave. Van
közöttük, amelyik teljesen ingyenes (de regiszt -
rációhoz kötött), és olyan is, ami csak egy rövid
tesztidőszak erejéig ingyenes, utána fi zetni kell
az adatokért.
Mikor érdemes levéltárakban kutatni az
őseink után? 
Ez csak ak kor hasznos, ha a keresett ős jeles sze -
mélyiség, (ha egy ősi nemzetség tagja volt, ak -
kor a nemzetségekkel és híresebb családok kal
fog lalkozó irodalomban való kutatás is lehet-
séges a további adatokhoz való hozzá ju tás ér de-
kében) vagy peres ügyek részese volt.
Ön a legszebb karácsonyi ajándékként gyerme -
keinek családfakutatásának eredményeit adta.
Milyen módszertani segítséget tud adni azoknak,
akik még az út elején járnak? Ho gyan dolgozzák
fel és rendszerezzék a fellelt információkat?
Ehhez min dig egyéni kon zultáció szükséges.
Sokszor egy fotó elemzése is segítséget adhat a
továbblépéshez.

A k i n e k
nincs ideje,
hogy a csa -
lád fa kuta -
tást maga végezze el, mit tehet?
Sokan egy szakembert bíznak meg családjuk
múltjának kutatásával. Mivel rendkívül igé nyes és
sziszifuszi munkáról van szó, ez álta lá ban költ-
 séges, és a szakember nem is mindig dolgozik
olyan odaadással, mint ahogy azt várnánk, és e -
setleg a kutatás nagymértékben lelassulhat. Én
inkább arra biztatnék, hogy aki hajlamot érez rá,
bátran vágjon bele a családkutatásba. Menet köz -
ben ugyanis sok tapasztalat sze rez hető és a mód-
szerek elsajátíthatók. Első lépés ként érde mes
össze  gyűjteni az adott család em lékeit, iratokat,
fényképeket és a személyes tár gyakat, akár a
kitün tetéseket is.
Melyik a világ legrégebbre visszavezethető
családfája?
Konfuciuszé (Kr.e. 551–Kr.e. 479), mely több
mint 80 generációt ölel át és több mint 2 millió
le származottja van. Európában a legrégebbre
visszavezetett családfa rekordját Roy Blackmore
tartja, aki 20000 font sterling befektetéssel és 28
év munkával több mint 1100 évre vezette vissza
genealógiai kutatását, 45 generáción át, 880-ig,
Nagy Alfrédig. 
Napjainkban a családok helyhez kötöttsége
meg szűnik, a rokonsági kapcsolatok is fella zul-
nak, a családi közösségek tárgyiasult vilá ga
különös jelentőséggel bír a személyes és a he lyi
identitás megtartása érdekében. Úgy tu dom,
hogy a családi fotókat, dokumentu mo kat Önök
is gyűjtik egy családtörténeti archí vumban.
Valóban. A Múzeum munkatársa, Szabóné Vank
Erzsébet 1999 óta gyűjti a családok fény ké pes
emlékeit az utókor számára. A fotókat digitali -
zálja és témakörönként csoportosítja. Mára már
közel 5000 fotót tart nyilván. Ezen túlmenő en
vannak még szép számmal iratok, dokumen-
tumok, néhány személyes használati tárgy és
textilek a közgyűjtemény számára. A városba
sok helyről költöznek be családok, sokan hoz-
nak anyagokat, ezért létrehoztunk egy családi
archívumot, hogy az „egy család, egy doboz”
akció keretében a dokumentumok kerüljenek a
közgyűjteménybe. Ha valaki ezt kutatni akarja,
mindig nyitott az intézmény erre. Hogy ki, mi kor
nyitja fel a doboz tartalmát, az már a jövő ze néje.
A családfakutatók klubja továbbra is várja azok-
nak a jelentkezését, akik a családfakutatásuk
tapasztalatait szeretnék megosztani másokkal,
vagy éppen segítséget kérnek ahhoz. Jelent kezni
dr. varga.kalman@gmail.com címen lehet.

RIMAI S. ÉVA

VÁROSI MÚZEUM • Családfakutatók klubja

Időutazás őseink nyomában

Dr. Varga Kálmán történész
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MÚZEUMI
APRÓK
SZÜLETÉSNAP! Június 30-án lesz éppen
egy esztendeje, hogy megnyitotta kapuit a
Városi Múzeum. Az évfordulót nem kíséri
nagy csinnadratta, de július 1-én ismét egy
új kiállítással várjuk látogatóinkat. A „Kin -
 csek a föld alatt – pénzleletek a múltból”
cí mű tárlatot 11 órakor Dr. Gedai István
nyit ja meg és szeptember 30-ig lesz meg te -
kint hető.

•
ÚJ VITRINEK! Három új, elegáns vitrinnel
gyarapodott a Múzeum eszközállománya.
A tárlók, miután „szerepelni” fognak a július
1-jén nyíló kiállításon, októbertől kihelye -
zés re kerülnek közintézményekbe, hogy
minél közelebb vigyék az itt élőkhöz a Mú -
zeum műtárgyait.

•
DARÁNYI EMLÉKKIÁLLÍTÁS nyílik ez év
októberében a Múzeumban. Dr. Darányi Jó -
zsef (1905-1990) városunk szeretett és köz -
tiszteletben álló állatorvosa volt, emlék -
kiállítását a tervezett „Veresi arcok” sorozat-
ban elsőként rendezzük meg. Ezúton is kér-
jük mindazokat, akiknek vannak vele kap -
csolatos emléktárgyaik, keressenek meg
bennünket és kölcsönözzék azokat a kiál-
lítás idejére.

•
RÉGÉSZETI FELTÁRÁS A MÚZEUM UD-
VARÁN. A középkori Veresegyház jobb
meg  ismerését szolgáló, több évre tervezett
régészeti programunk keretében augusztus
végén kéthetes ásatás kezdődik a Múzeum
udvarán. Mivel a régészek mellé dolgos ké -
zi munkásokat és lapátosokat is keresünk,
várjuk önkéntes diákok és érdeklődők je-
lentkezését. Fizetség nincs, de egy jó ebéd
igen!

VARGA KÁLMÁN

VÁROSI MÚZEUM

KISS TAMÁS
2018. április 15-én motorbalesetben meghalt.

Köszönjük a polgármester úrnak, a barátoknak,
kollégáknak, ismerősöknek és ismeretleneknek
a segítséget és a támogatást.
Hihetetlen, hogy mennyi segítő és jó ember él körülöttünk!
Köszönjük szépen.

Kiss család

A 2017/18-as tanév második fele is ese mé -
nyek ben és eredményekben gazdagon telt el.
Saját rendezésű kiemelt programjaink voltak:
a hagyományos Tagozati hangver seny, a
közkedvelt Családi hangverseny, a hatodik
alkalommal megrendezett házi Szolfézs ver -
seny, a „Nyílt napok a zeneis kolában”, (me-
 lyen sokan betekintettek a zeneiskola min -
den napjaiba), a nagy nép szerű ségnek örven -
dő Kamarazenei Hangverseny, XV. Jubi le -
u mi Magyar Zene  szer zők Hang ver senye,
(melyen meghívásunk ra hat kistérségi zene -
iskola zongora szakos növendékei is felléptek).

•
Egyéb fontos rendezvények, események:
A II. félév során vonós- és népzene tansza-
kunk növendékei és tanárai szerepeltek a
váci, és a fóti zeneiskolában.
A Városi Fúvós  zenekar tavaszi koncertjén
zeneiskolánk Ifjúsági Fúvószenekarának
tagjai is felléptek Fritschéné Ambrus Gabriella
tanárnő ve zényl etével.
A XII. Országos Mélyrézfúvós Verseny há -
rom megyére kiterjedő Veresegyházi Területi
válogatóján húsz versenyző – köztük iskolánk
képviseletében Sajó Attila (tanára Iványi
Álmos) – mérette meg magát.
A népzene tanszak növendékei és tanára, Mi-
hálydeák Barna, a II. félévben a zeneiskolai
rendezvé nyeken kívül számos alkalommal
színesítették a város rendezvényinek prog -
ramját, (bölcsődei Családi nap, Dédi Ven -
dég ház – Jótékonysági nap, Pedagógus
nap). Kollé gáink közül többen pl: Fritschéné
Ambrus Gabriella, Kutas Dominika, Neczné
Alapi Katalin, Zán András gyakran szereplői
a városi rendezvényeknek, programoknak.
Herman Dalma zongora szakos növen dé -
künk a  Nemzetközi Bartók Béla Zeneiskolai
Zon goraverseny kiemelt nívódíjának köszön -
hetően, meghívást kapott a budapesti Stein-
way Zongoraszalonba egy fellépésre, melyen
májusban szép sikerrel szerepelt.

Versenyeken elért eredményeink 
A Budapesten megrendezett VI. Országos Ze -
neiskolai Oboafesztivál és Tehetségnap: Ku -
csera Máté (ezüst minősítés), Kalkó Patrik
(arany minősítés). Tanáruk Olajosné Kurucz
Orsolya (tanári különdíj).
Orbán György Zongoraverseny – Szentendre:
Herman Dal ma (II. díj és különdíj), tanára:
Bacsa Gabri ella.
Regionális Szolfézsverseny – Esztergom: Ba -
logh Enikő, Dede Janka (IV. hely), Herman
Dalma, Danesin Vanessa, Tóth Lili, Schnee -
maier Nelli, Veres Regina, Veres Rebeka.
Tanáruk: Szellingerné Kosik Dóra.
VII. Országos Festészet Verseny: Hajdu Anna,
Viszus Virág, Roth Evelin, Varga Lilla,
Schnell Gréta, Hajdu Kata, Farkas Regina,
Varga-Labóczki Olívia. Tanáruk: Tóth Lívia.                      
A tanévben három növendékünk tett sikeres
felvételi vizsgát a váci Pikéthy Tibor Zene mű -
vészeti Szakgimnáziumba: Lévai Nikolett –
zongora (tanára: Udvard Gizella), Kőhegyi
Krisztina – gitár (tanára: Németh Anikó),
Tóth Lili – szolfézs, zeneelmélet (tanára:
Szellin gerné Kosik Dóra).

•
Tanévzáró hangversenyünket 2018.06.18-
án, hétfőn 18 órakor tartjuk a Váci Mihály Mű -
velődési Házban, melyre szeretettel várjuk az
érdeklődő közönséget! A rajz-festészet tan-
szak növendékeinek munkáiból rendezett ki -
állítást 2018.06.18-tól 30-ig tekinthetik meg a
Váci Mihály Művelődési Házban.
Gratulálunk kollégáink és növendékeik ered-
ményes munkájához!

•
Ezúton is köszönjük mindazoknak, akik adó -
juk 1%-ával támogatták a Szinkópa Ala pít -
ványt!                                         

BACSA GABRIELLA IGAZGATÓHELYETTES

ZENEISKOLAI HÍREK

Közélet
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Közélet

Dr. Zacher Gábor az ország egyik legismer-
tebb toxikológusa, az MH Egészségügyi Köz -
pont sürgősségi osztályának vezetője, igaz -
ság ügyi szakértő. Május 25-én a Veresegyházi
Kábítószerügyi Egyeztető Fórum vezető jé nek,
Varga Péternek a meghívására egy egész napot
töltött a Fabriczius Iskolában diá kok, tanárok
és szülők körében. A program támogatói a
Veresegyházi Polgármesteri Hivatal, a Gombai
Cukrászda, a Libra és a Dédi Étterem voltak a
Veresegyházi Polgárőr Egye sület és a Támasz -
pont Mopka segítségével. A téma a drogok, és
más függőségeink voltak. Zacher doktor ért a
fiatalok nyelvén, miköz ben kritikusan tükröt
tart elénk. Vallja, hogy a prevenció legfon to -
sabb terepe a család, a mintakövetés.

Mindenkinek van valamilyen szenvedélye: a
drog, az alkohol, a csokoládé, a munka, az in-
ternet, a vásárlás, a szex és még hosszan sorol-
hatnánk. Zacher doktoré a munkamánia, a pipa,
a sport és a mogyorós csokoládé. Utópia, hogy
Magyarország drogmentes övezet lesz 2020-ra,
ahogy azt a drogstratégiánk prognosztizálta. Sze-
rinte fontos az én-erő, a saját magunkkal való
szembenézés, amely tanulható. Veresegyházon
most alakul a középfokú oktatás, ezért a helyi
projekteknek fontos szerepe lesz a felvilágosítás,

mentálhigiénés tanácsadás, megelőzés terén. A
szaktantárgyak oktatásába is beépíthető az
egészséges életre való nevelés, amely haté ko -
nyabb, mint az osztályfőnöki óra. A pedagógu-
sok egy részének nincsenek személyes tapasz -
talatai a drogokkal kapcsolatban, ezért azt to -
vábbképzésekkel kellene pótolni. Bizonyított
tény, hogy a függőségek 50%-ban genetikailag
meghatározottak. Azonban a szociális, tanított
minták azt bizonyítják, hogy ez nem jelent eleve
elrendeltetést. A nevelést nem lehet 15-16 éves
korban elkezdeni, mert addigra a családi minták
már beépülnek a személyiségünkbe. A gyerek
döntése a kritikus pillanatban attól függ, hogy
addig milyen értékrendet közvetítettünk felé.
Ennek akkor is kell működnie, amikor a gyerek
egyedül van: meg kell tanulnia nemet mondani. 

A kábítószer problémák a rendszerváltás után
kormányzati intézkedéseket követeltek. A drog
elleni küzdelemnek a normatív eszközök csak
kereteket adnak, de nem elég hatékonyak. Saj -
nos nincs elég szakember az ellátórendszerben,
a szerhasználók száma pedig egyre emel kedik.
A kínálatcsökkentés célja az volna, hogy minél
kevesebb szer kerüljön be az országba, de a sta-
tisztikai adatok azt mutatják, hogy ez csak 5%.
A kereslet pedig nem csökken. Ma hazánkban

350 000 fő használ hétvégenként pszichoaktív
anya got, 45 millió droghasználat történik évente,
24 000 a problémás drog hasz nálók száma, 20 000
fő a drogfüggőké. A droggal összefüggésben Ma -
gyarországon évente 35-50 haláleset történik.
Sajnos egy évvel ezelőtt Veresegyházon is halá-
los áldozatot követelt a partidrog. 

A leggyakoribb drogok a marihuána, a biofű,
az alkohol nyugtató, altató gyógyszerrel kom-
binálva, és a fájdalomcsillapítók. 2008 óta ter-
jedtek el a szintetikus drogok. Csak 2017-ben 42 új
szer jelent meg a piacon. A súlyos veszélyt az je-
lenti, hogy bár külsőre hasonlóak, mégis az
összetételük változó. Hatásukat tekintve bizony-
talan, hogy a szer kire milyen élettani ha tást gya -
korol, kontrollálhatatlan és megállítha tatlan,
vég zetes folyamatokat indíthat el. A fogyasz  tók
között nagyobb a fiúk aránya a lányo kénál. Szoros
az összefüggés a szegénység és a drogfüggőség
között is. Sajnos az alkoholfogyasztásban is
előkelő helyet foglalunk el Európában a 16 éves
fiatalok körében végzett fel mé rés szerint.

Az internetfüggőség a kábító sze rekkel meg -
egye ző függőséget okoz. Ennek enyhítésére
aján  lotta Zacher doktor a digitális detoxot. Leg -
alább lefekvés előtt egy órával kapcsoljuk ki a
mobilunkat, mert ez csökkenti a stresszt, növeli
a koncentráló képességet és inspirálja a kreativi -
tást. Fogadjuk meg a tanácsát!

RIMAI S. ÉVA

A hősök napja alkalmából nagy sikerű fegy -
verkiállítást rendezett a Veresegyház Katonai
Hagyományőrző Egyesület, amelynek veze tője
Vastag András, programjaikról és Vastag Dániel
tiszti kinevezéséről is mesélt lapunk nak.
Gratulálunk Dani hadnagyi rangjához!
Köszönjük. Immáron cserélhetjük a teljes ruha -
tá rát hadnagyira. Viccen túl, természetesen
nagy megtiszteltetés ez számunkra. Két éve ve -
zető nélkül szerepeltek az egykori császári had -
erőt megelevenítő magyar katonai hagyo mány -
őr zők a nemzetközi rendezvényeken, amiből
sok probléma adódott. Dani előbb kisebb sza-
kaszokat irányíthatott, majd két éve Austerlitz-
ben már komoly feladatott kapott, később pedig
egész szárnyat dirigált a csatamezőn. Most má -
jus 21-én, Budavár visszavételének évfordulóján
kapott hadnagyi rangot a szövetségtől. 
Családon belül mi a rangsor, hiszen te pedig
hu szárőrnagy vagy?
Ha 48-as Károlyi huszárok vagyunk, akkor én
vagyok a vezető, ha Davidovich sorgyalogezred,
akkor ő. Ilyen egyszerű, a mundér meghatá roz -
za ezt a dolgot.

Kiválóan sikerült a fegyverkiállításotok is,
különösen az tetszett, hogy minden fegyvert
kézbe is lehetett venni.
Első ilyen jellegű kiállításunk volt és nagy örö -
münkre sokan jöttek el és mi is nagyon jó vissz -
hangokat kaptunk. Amit a hely, a Kincsek Por  tá -
ja adott, azt sikerült megvalósítani. Sok fiatal
volt, akik közül többen érdeklődtek is tevé keny -
ségünk, a katonai hagyományőrzés iránt, né há -
nyukat talán be is sorozzuk. Tervezünk még
ilyen kiállításokat és táborozásokat, de az igazi
egy állandó jelleggel működő, magyar had tör -
té neti „katonaház” lenne.
Márciustól gyakorlatilag csak rendezvényekre
jártok.
Igen, a teljesség igénye nélkül voltunk a cseh -
országi Valticében kiképzésen, a pozsonyi csa tá -
ban, a tavaszi emlékhadjáraton, Fóton társ szerve -
zőként a Károlyi-emléknapon, Budavár vissza-
vételén filmfelvétellel egybekötve, Ko má romban
a Kőszívű ember fiai előadáson, és természete-
sen Veresegyházon is a majálison, gyermekna -
pon, hősök napján stb. De nincs meg állás,
augusz tusban jön a felvidéki lovastúránk, aztán

ősszel Olmütz, Lipcse, Austerlitz, hosszan sorol-
hatnám. Autentikus meg jele nésünk miatt sok
helyre hívnak szerencsére. És persze nagyon sze -
retnénk az Isonzóhoz is eljutni, emlékezni első
világháborús bakaként.
Úgy tudom, a budai várban is könnyen talál -
koz hatunk veletek a nyáron.
Turistaszezonban járőrözünk huszár- és gyalo-
gosegyenruhában. Természetesen 48-as magya -
rok ként. Van meglepetés a turistáknál, amikor
épületfényképezés közben elcsattog mellettük
két huszárló!
Hogy bírjátok anyagilag?
Szerencsére vannak támogatásaink, főleg pá-
lyázati, szövetségi támogatások és természete-
sen az önkormányzat, amelytől – ezúttal is kö -
szönve – két lószállító megvásárlására kaptunk
segítséget.                                         KOVÁCS PÉTER

DR. ZACHER GÁBOR Veresegyházon

VERESEGYHÁZ KATONAI HAGYOMÁNYÖRZŐ EGYESÜLET

Tanuljunk meg nemet mondani! 

Fellépések és tiszti kinevezés
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A Gödöllői-dombság északi részét, így a mai Veresegyház térségét ponto san
kétezer évvel ezelőtt, tehát Krisztus születését követő évtizedekben keletről
érkező, iráni eredetű lovas népesség, a szarmaták foglalták el, s választották
lakóhelyül. A Duna-Tisza közén fokozatosan kiépülő szarmata uralom
egészen a hunok Kárpát-medencében való megjelenéséig meghatározta Ve -
res egyház régiójának életét. A többszöri hullámban betelepülő keleti nép cso-
port első képviselői már valószínű sít hetően a Kr. u. I. század második felében
jelen voltak Veresegyház kör ze tében. Erre utal az 1980-as években a Posta
épületének közművesítése során, a mai Csokonai utca 6. szám alatt talált, ék-
szermellékletekkel gazdagon ellátott női csontvázas sír is.

A majd fél évezredes szarmata fennhatóság tárgyi emlékei az utóbbi év-
tizedekben a település közigazgatási területének több pontján is felbukkantak.
Veresegyház körzetében jelenleg huszonhat helyszínen tart nyilván római kori
lelőhelyet a régészeti kutatás. A leletek mennyisége, valamint sűrűsödése
alapján minden bizonnyal több kisebb telepükkel számolhatunk, melyek akár
egy időben is létezhettek. Szarmata telepnyomokat sikerült eddig azonosítani
a Kis-réti-dűlő, a Csonkás-dűlő, a Bika-rét, az Álom-hegy, Szentjakab, a település
belterületén elhelyezkedő Ráday utca körzetében, illetve a város közigazgatási
területének északi, Őrbottyán felé eső beépítetlen részén. Ezen lelőhelyek nagy
részén napjainkig elvétve zajlott ásatás, így döntő többségükről kevés infor-
mációval rendelkezünk, s adatainkat jobbára a terepbejárások során a felszínről
gyűjtött kerámiatöredékek, csekély mennyiségű fémleletek szolgáltatják. Mind -
ezek ellenére az eddig azonosított lelőhelyek alapján kijelenthető, hogy Veres -
egyház térsége már a római korban intenzíven lakott területnek számított,
amiben a kedvező földrajzi fekvés mellett minden bizonnyal az ókori Római
Birodalom határának közelsége is szerepet játszhatott. A szarmatáknak ugyan -
is a Duna által határolt Pannonia tartomány területén élő római, provinciális
lakossággal kiterjedt kapcsolatrendszere épült ki az idők folyamán. A Kr. u. I.
és V. század közötti periódusban nem feltétlenül csak a háborúskodások, bar-
bár betörések jelentették az egyetlen érintkezési felületet a két etnikum között.
Békés időszakokban legfőképpen a kereskedelem dominált a provincia határ-
menti városaiban – pl. Aquincumban (mai Óbuda területe) –, továbbá ren-
delkezünk régészeti adatokkal arról is, hogy római kereskedők szállították
portékáikat barbárok lakta vidékekre az ott kiépülő kereskedelmi útvonalak
mentén. Így fordulhat elő, hogy Veresegyház térségében több lelőhelyről is
származnak olyan jellegű leletek, melyek eredetileg a Római Birodalom
területén készültek, s akár kereskedelem útján juthattak szarmata tulajdonosaik
birtokába. A leggyakoribb ilyen jellegű tárgytípusok a ruhakapcsoló tűk, vagy
másnéven fi bulák, a bronzból vagy ezüstből vert pénzérmék, illetve a korszak
luxus edé nyének számító terra sigillaták. Előbbi két tárgytípus egyes veresegy-
házi példányait Horváth Lajos foglalta össze 2016-ban megjelent könyvében
(Veresegyházi pénzeskönyv). Jelen cikk a település közigazgatási határán belül
eddig előkerült terra sigillata leletekkel kíván foglalkozni, mely emlékek szép-
ségük mellett kiemelt fontosságú keltező adatokkal is szolgálják a régió ré -
gészeti kutatását.

TERRA SIGILLATA LELETEK
A terra sigillata edények a római kori fazekasság csúcstermékeinek mond-
hatók. A kor embere úgy tekinthetett rájuk, mint ahogyan mi az igen drága,
minőségi porcelán étkészletekre. Sajnálatos módon az edénytípus rómaiak
által használt neve nem maradt fenn, így a terra sigillata kifejezés modern el-
nevezésnek számít a kutatásban, jelentése: pecsételt föld (lásd a képen).
Kezdetben, a Kr. u. I. században még Pannonián belül is csak el-elszórtan je-
lentek meg ezek a többnyire nyugati tartományokban – Italiában, Galliában,
Germániában - készült luxusedények, majd a Kr. u. II-III. század folyamán
olyannyira keresetté váltak, hogy nem csak a Római Birodalom határain belül
akadt felvevőpiacuk, hanem a szomszédos barbár törzsek körében is kirívó
népszerűségnek örvendtek. Így nem meglepő tehát, hogy az egykoron Veres -

egyház körzetében élő szarmaták településeiről is kerültek elő az elmúlt év-
tizedek régészeti munkáinak köszönhetően terra sigillata edények töredékei. 

Maguk az edények rendkívül finom kidolgozásúak, gyakran különféle
domborműves díszekkel ékesített felületűek. Formázást követően, de még a
kiégetés fázisa előtt a félkész kerámiát egy máig pontosan nem ismert
összetételű vörös mázban mártották meg, mely az edény jellegzetes színét
adja. Többek között ennek a máznak köszönhető, hogy a terra sigillaták több-
ségének minősége a földben eltöltött évezredek alatt mit sem kopik egykori
szépségéből. Egy XIII. századi, Arezzoban élő itáliai író tudósít minket arról,
hogy a középkori ember a terra sigillatákról egyenesen azt tartotta, hogy azok
olyannyira kimagasló színvonalú, művészi minőségű alkotások, melyek
aligha emberi kéz által készültek, sokkal inkább az égből hullhattak alá haj-
danán e Földre.

Veresegyház területéről a korábbi régészeti kutatás fentebb sorolt szarmata
telepnyomok mindegyikén azonosított elszórtan terra sigillata töredékeket.
Sajnálatos módon a töredékek jelentős része igen apró, s többnyire díszí tet -
lenek. Ez alól kivételt képez a Kis-Réti-dűlő területén 2016-ban előkerült vi -
szonylag nagyobb méretű, növényi motívumokkal díszített edény aljtöredéke
(lásd a képen). Az eddig Veresegyház régiójában talált terra sigillaták kivétel
nélkül germaniai műhelyek termékei, melyeket a Dunán, folyami úton szál-
lítottak nagy mennyiségben a Kárpát-medence vidékére, ahol többek között
Pannonia folyam menti piacait terítették a nyugati eredetű fazekas áruval.
A germániai műhelyek – Rheinzabern, Westendorf, Pfaffenhofen – virágko-
rukat a III. század folyamán élték, s mivel ezen periódus első fele Pannonia
és a szomszédos barbár törzsek között jórészt békességben telt, nem csoda,
hogy a kereskedelem is virágzó időszakát élte. A terra sigillata műhelyek
működésének kronológiai feldolgozásában igen komoly eredményeket ért el
a római kori régészeti kutatás. Egy-egy töredék előkerülése már-már olyan
keltező értékkel bír, mint akár a pénzérmék, így ezen edények esztétikai szép-
ségük mellett kulcsfontosságú időrendi információkat szolgáltatnak az arche-
ológusok számára egy-egy római kori lelőhely ásatása során.

Adatokkal rendelkezünk arról, hogy nemcsak napjainkban, hanem a kö -
zép korban is találtak Veresegyház térségében terra sigillata töredékeket az em-
berek, amit aztán más célra felhasználtak mindennapjaikban. Ennek bizo -
nyítéka az Ivacson 1980-as években dr. Mesterházy Károly és Horváth Lajos ál -
tal feltárt Árpád-kori lakóház, melynek leletei között egy eredetileg római ko -
ri terra sigillata edény töredékéből átalakított orsógombot azonosítottak a kutatók.

Ugyan napjainkig egészben megmaradt terra sigillata még nem került elő
régiónkból, bízunk benne, hogy a jövőbeli terepi kutatások, ásatások során némi
szerencsével ez a helyzet megváltozik. MOLNÁR RÓBERT RÉGÉSZ

Fotó: Orlik Edit

Fotó: Orlik EditFotó: Gabler 2006

RÓMAI KORI LUXUSEDÉNYEK VERESEGYHÁZ TERÜLETÉRŐL

Terra sigillata töredék a Kisréti dűlő területéről

Egész terra sigillata edény
Pannónia provinciából

Terra sigillata peremtöredék Veres-
egyházról elméleti rekonstrukcióval
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Május 16-án értékeléssel és visszatekintéssel zárult iskolánk első projekt -
féléve, melynek célja az volt, hogy diákjaink megismerjék a veresegyházi
élet különböző területeit. Az októbertől májusig terjedő időszakban diák-
jaink tíz csapatba szerveződve térképezték fel választott témájuk érde -
kességeit és sajátosságait: a csoport minden tagja saját feladat kö ré ben
helyt állva, társait támogatva segítette a feladatok elvégzését. Kutatást
végeztek, interjúkat készítettek, megszerzett tudásukat esszébe foglalták,
illetve május 12-én közönség előtt számoltak be arról, hogy mit tanul-
tak, illetve hogyan élték meg a folyamatot. A Szentlélek-templomban tar-
tott projektbemutató napon tíz nagyon különböző, érdekes, értékes
előadásnak lehettek szem- és fültanúi a megjelentek. 

A Sport Veresen csapat tagjainak többsége maga is sportoló, így volt
elképzelésük arról, mivel szeretnének foglalkozni. A városban elérhető
széles sportolási kínálat azonban őket is meglepte, és arra ösztönözte
őket, hogy felmérjék, kik és miért sportolnak a városban. Felkeresték
három sportklub edzőjét, majd a velük készített interjúk után az utcákon
végeztek közvélemény-kutatást az emberek sportolási szokásairól.

A civil szervezeteket megismerő csapat számos érdekes és tanulsá-
gos információt osztott meg az Agóra kör és a veresi Állatvédő Egyesület
munkájáról. Meséltek a felelős állattartásról, röviden ismertették, mi a
teendő kutyatámadás esetén, sőt matematikailag levezették, hogyan
lehetséges, hogy kétmillió kóbor kutya él Magyarországon. Az előadások
összegzéseként felfigyeltek arra, hogy önkéntesek, elkötelezett mun ká -
jukkal, milyen nagyot tudnak alkotni akkor is, ha csak kevesen vannak.

A következő csapat a város közbiztonságával foglalkozott. A fiúkat
elsősorban a drogkérdés foglalkoztatta, ezért a veresegyházi alacsony
bűnözési statisztikák megismerése után a kábítószerek jelenlétére kér -
dez tek rá, és diáktársaik között is végeztek rövid kérdőíves kutatást. A
té  ma felvezetésére Balatoni István, az egyik csapattag rövid figye lem -
felkeltő videót vágott össze ismert filmek kábítószeres jeleneteiből. 

A Veresegyház képzőművészeti életének feltérképezésére vállalkozó
csapat hamar szembesült azzal, hogy a város színes alkotói kínálatából
ki kell választaniuk egy művészeti ágat, végül a szobrászat megismerése
mellett döntöttek. A félév során nemcsak interjúkat készítettek, hanem
maguk is amatőr szobrászokká váltak: agyagból megformálták saját ar-
cukat, majd fából elkészítették egy hétfejű sárkány szobrának a vázát, és
erre helyezték a fejeiket. Az előadás napjára megrajzolták a templomot
díszítő szobrokat, az alkotási folyamatról pedig rövidfilmet forgattak.

Egy csapat a város iparával és mezőgazdaságával foglalkozott, melynek
keretében felkeresték a GE-t és a Garden Investet. Beszámolójukban a
cégek bemutatása mellett kitértek a munkavállalói lehetőségekre is.

A zene körül is forgott egy beszámoló: a diákok nemcsak szóban mond -
ták el, hogy a különböző zenei irányzatok hogyan élnek együtt a vá ros ban,
hanem be is mutatták azt. A (vendégszereplő) csapattag, Csekő Blan ka
énekét Novotny Fábián basszusgitáron, Balogh Dorka orgonán kísérte.

A Veresegyház hitéletét megismerő csapat tagjai megkeresték a város
gyülekezeteinek vezetőit, és arra kérték őket, hogy három szóval jelle-
mezzék a közösségüket, szolgálatukat. A téma személyessége arra indí-
totta a csapat egyik tagját, Mádi Bernadettet, hogy saját szavaival tegyen
tanúságot arról, hogy milyen egy gyülekezet megtartó erejében élni.

A Tudomány Veresen csapatot az a kérdés foglalkoztatta, hogy mitől
tudós a tudós: hogyan válik valaki tudóssá. A Veresegyházon élő tudósok
közül Ferencz Zoltánt és Gedai Istvánt keresték fel. Az ő tudományos
munkásságuk megismerése után vonták le azt a következtetést, hogy ha
megtalálják azt a területet, amit szenvedélyesen szeretnek, és elég ki-
tartóan dolgoznak, akár még belőlük is válhat tudós.

A Kereskedelem Veresen csapat arról számolt be, hogy a város keres -
ke delmi egységei közül két új és két régebb óta működő vállalatot ke -
restek fel. Miután röviden bemutatták a vállalkozásokat, megkérték egyik
interjú alanyukat, a Fületlen Bögre kávézót vezető Páll Mártont, hogy
néhány szó ban ő is mesélje el, hogy milyen volt a gimnázium tanulóival
együtt mű ködni. Páll Márton párhuzamba állította a vállalkozói életet a
diákok projektmun kájával: meglátása szerint nagyon hasonló készségek
szükségesek mind kettő sikeréhez, kiemelte például a csapatban végzett
munka fontos sá gát.

A szombati alkalmat a Gasztronómia Veresen csapat zárta. Ők az
élményeik szemléltetésére kis füzetet készítettek, amely rövid kérdőíves
kutatásuk eredményének összegzése és a lejegyzett interjúik mellett egy
térképet is tartalmaz Veresegyház vendéglátóhelyeiről. A közönség meg-
nyerésére ráadásul kis étvágygerjesztő falatokkal készültek: a csapat lány
tagjai kókusz- és zserbógolyókat készítettek. 

A bemutatónapon a közönség szavazhatott a neki legjobban tetsző
előadásokra. A Gasztronómia csoport a leginformatívabb előadás díját, a
Közbiztonság csapat a legérdekesebb előadásért járó díjat, a Képző művészet
csapat pedig a legszebb produktum és a legjobb előadásmódért járó közön-
ségdíjakat nyerte el. A Zene csapat a legharmonikusabb produktum elisme -
rés ben részesült. A félév során készített dokumentumokat a magyar tanárok
értékelték. A legjobb esszééért járó elismerést a Keres kedelem csapat, a leg -
jobb interjúkért járó díjat pedig a Tudomány csapat vehette át.  DOBOS IDA

Aradon a Szabadság szobor megkoszorúzásakor
megemlékeztünk a 13 tábornokról. Majd össze-
hasonlítottuk a két középkori vár, Déva és Vaj-
dahunyad építészeti elemeit, miközben meg -
em  lékeztünk a két település történelmi és irodal -
mi hagyatékáról. A második napon a gyulafehér -
vári székesegyházban megtekintettük a Hunya -
diak síremlékeit, az Egyesülés Termében fel -
idéztük Erdély Romániához csatolásának ese -
ményeit. Segesváron megtekintettük a világ  örök -

ségi védelem alatt álló történelmi város köz pon-
tot, felkerestük Drakula gróf házát, majd Fe hér-
egyházán megkoszorúztuk a szabadság harc
emlékhelyeit. 
A harmadik napon felkerestük Veresegyház
testvérvárosának, Atyhának a lakóit, majd kirán-
dulást tettünk a Madarasi-Hargitára. Ezen a na -
pon megismerkedtünk a székely kapuk motí -
vumvilágával és a pásztor életmóddal. Maros -
vásárhelyen megnéztük a Teleki Tékát, és meg -

tekin tettük a Kultúrpalotát. Tordán ellátogattunk
a jótékony hatásáról híres sóbányába, majd
megcsodáltuk a Tordai-hasadék hatalmas mész -
kő szikláit. Az utolsó napon Kolozsvár és Nagy -
várad irodalmi és történelmi emlékhelyeit te -
kin tettük meg, melyek szemléletesen meséltek
nekünk a magyar múltról és jelenről. Végezetül
Arany János szülőhelyével, Nagyszalontával is-
merkedtünk meg.

HATÁRTALANUL PROGRAM

Legendák és legendás hősök nyomában Erdélyben
A Határtalanul Program keretében május elején a Fabriczius József Általános Iskola 45 diákja 5
pedagógus kíséretében Erdélybe látogatott. 5 nap alatt egy körutazás révén 1850 km-t tettünk meg. 

A Verkaland projekt

VERESEGYHÁZI KATOLIKUS GIMNÁZIUM

„Összetartozunk több ezer éve már, 
Nekünk nem számít az országhatár.
Együtt dobban a szívünk, bárhol lakunk,
Mert mindannyian magyarok vagyunk.”

(Összetartozunk)
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A Facebook (FB) sok mindenre jó, meg nem, de
tény, hogy megkerülhetetlen médium. Az ott
található sok ötletes kezdeményezés egyike a
Veresegyháziak Veresegyházról FB oldal. A
közel múlt  ban egy igen érdekes kérdés került fel
ide. Olyan témát érint, ami már egy éve valóság,
belesimul a város életébe, mégis csak most szúrt
szemet a kér dezőnek. Egy kicsit cseme géztünk
a reakciókból a teljesség igénye nélkül!

Való-e egy templomba egy kávézó? A minap meg -
döbbenéssel tapasztaltam, hogy a katolikus temp -
lomban egy kávéház üzemel. Nem vagyok egyik
vallási irányzatnak sem a képviselője, mégis úgy
érzem, hogy valami nagyon nem stimmel ezzel.
Lássuk a tényeket: Csak a pontosítás végett: az
épület az önkormányzat és az egyház közös tulaj-
dona. A Fületlen Bögre nonprofit keres kedelmi egy -
ség. A cél, az embereknek egy kulturált közösségi
helyet biztosítani! Non-profit, tehát nem azért műkö -
dik, hogy a tulajok zsí rosra keressék magukat, aztán
nyissanak egy új kávézót az erdőkertesi templom
oldalában is. 
Egy kifogásokat soroló bejegyzés szerint: Ezer éve
járnak az emberek templomba és soha nem szom-
jaztak meg!(sic!) A Krisztusból bohócot csinálni ez
ma a divat! A Szent-Péter bazilikába (Róma) sem
lehet bemenni rövidnadrágban! A templomokban
az elmélyedésnek, az áhítatnak, bűnbánásnak van
helye, szerintem!
Lássuk a támogató megjegyzéseket: Egy hívő is
megszomjazhat és ateista lévén sem gondolnám, ha
valaki megiszik egy kávét, vagy üdítőt, az Istennek
nem tetsző dolog lenne, még akkor sem, ha a temp -
lommal egybeépített helyiségben teszi. Különben is
ez az épület a liturgikus eseményeken túl egyéb
közösségi célokra is szol gál, miért is ne lehetne ott
pl. egy orgo na koncert közben, vagy utána fogyasz-
tani valamit. Személy szerint örülnék, ha egyébként
ez lenne a legnagyobb problémánk.

Furcsa, de nem zavaró. A korral haladni kell. Kul-
turált környezet, kellemes légkör.
Mint modern templom, nagyon szép, az akusz ti -
kája remek, a Fületlen Bögre mennyei, a sze mély -
zet kedves, az árak barátiak, és becsü lendő, hogy
sok fiatal a kocsmák helyett egy ilyen diszkrét, szo -
lid, baráti helyen tud össze gyűlni, beszélgetni,
kakaót inni, teázni. Respekt a kitalálójának!
Szerintem nincs ezzel semmi baj. Aki a hitét sze ret -
né gyakorolni, vagy elmélyíteni, azt nem zavarja a
kávézó. Nem tudtam, hogy megvalósult. Meg fo -
gom nézni. Biztos jó lehet! 
Ha a pápa kimondhatta, hogy az egyháznak utat
kell találni a fiatalokhoz, ha kell a neten, ha kell
az utcán, akkor egy ilyen kávézó a pápai parancs
legszebb megtestesítője.
Egy szkeptikus vélemény: Én nagyon nem odav a -
ló nak gondolom. De rögtön jön rá a válasz: A per -
sely rendben van? Az esküvőkért, keresztelőkért,
hitoktatásért elkért komoly összegek rendben van-
nak? Az, hogy a násznép néhány tagja bemehet va -
la hova felfrissülni egy pohár vízért, a mosdó hasz -
  nálatáért, az nem odavaló? És a visszavonuló: El-
nézést kérek, hogy így gondolom, lehet, hogy régi -
módi vagyok?
Szülők, akik ismerik, szeretik és látják az előnyeit:
Az én fiam iskola után (Veresi Katolikus Gimnázi -
um) mindig a kávézóba ül be a barátaival/barát -
nőivel és órákig csacsognak, lazulnak, szóra  koz -
nak. Szerintem nagyon jó helyen vannak ott. Imád-
ják. Én is imádom, mert nem cigiznek, piálnak,
dro goznak. Így a templom egy közösségi térré ala -
kul át. És ez jól is van így. Az egyháznak is nyitnia
kell a fiatalok felé.
Teljes mértékben egyetértek veled! A lányom (szin-
tén Katolikus Gimnázium) is ott tölti a szabad ide-
jét a barátaival. Megnyugtat, hogy jó helyen van egy
jó társasággal. És a csattanós summázat: Akkor
lehet (sőt valószínű), hogy a gyerekeink együtt „lóg-
nak”. Érezzék jól magukat!

Gyöngyszem a falon: Belopta a szívembe magát a
kávézó, amikor a kedvenc költőm idézetét láttam a
falon! „Lassíts le egy percre ember, leelőzted ma -
gad!” (Quimby)
Hol marad a humor, kérdezhetnénk, ha nem jönne
máris: Szentelt kávé van?
Szentelt kávé is létezik, én azt drágábban adnám és
csak kivételeseknek. Hát, ha elfogadják fizető esz -
köz ként a vatikáni valutát, akkor legyen. Ámen.
Kérdez a megkérdőjelezhetetlen jól informált:
Aho  gyan Szent Pál apostol a korinthusiakhoz írott
leve lében említi, kinek mi köze hozzá? Így ír a
még jobban informált: Ezt hol írja a Biblia? Mert
ilyet nem olvastam! A válasz nem marad el, a
stílus változatlan: A sor elején a nagybetű és a sor
végén lévő pont között. Többet kéne olvasni az
írást. Mert ahogyan Szent Júdás mondja, na,
ugye! Aztán elsza badul a balgaság: Írjunk petíciót,
hogy lehessen nokedlit is kapni ott.
Egy világot járt kommentelő ismét a földre hozza
a beszélgetést: Németországban bencés kolostor
és templom üzemeltet kisebb cukrászdát. Saját ké -
szí tésű, isteni sütikkel. Természetesen kávé és üdí -
tő is kapható. Az onnan befolyt pénzt vissza  -
for gatják. Érdekes, hogy ott ezen senki sem rö kö -
nyödik meg.
A diskurzus nem nélkülözi az irodalmi felütést
sem, ezt a végére hagytam, mert nagyon szép és
pontosan ide való:
Ma este elmosogattam éppen nyolcra.
Rakosgattam a bögréket fel a polcra.
Kettő van fületlen, de elölről szépek,
Egészen olyanok, mint a többi épek….
(Túrmezei Erzsébet: Fületlen bögre – részlet) 

Majdnem 200 hozzászólás! Nem semmi, mond-
hatnánk. A kérdező végül egészen megszelídül:
Hmm, kedvet kaptam egy kávéhoz! Bár még nem
jártam ezen a bizonyos helyen, de már most sze re -
tem!
Zárszónak is beillene: Ossza meg, milyen volt.
Kíváncsian várom!

MOHAI IMRE

Fületlen Bögre, avagy az FB az FB-n

A legnagyobb élmények
1. A körutazás alatt 2 éjszakát Kőrispatakon töl -

töttünk Szőcs Lajos vendéglátónknál. Nem  -
csak kényelmes szállással és finom va cso -
rával vártak minket, hanem megérezhettük
azt, milyen az igazi székely vendégszeretet:
őszin tén örültek nekünk. Lajoska úgy mesélt
ne künk Erdély múltjáról és jelenéről, hogy
mindenki elgondolkozott azon, mit is jelent
magyarnak lenni. Magyarnak lenni itt és ott!
Este a tábor tűznél tiszta szívből szólt a ma -
gyar és székely himnusz.

2. Megmásztuk a székelyek szent hegyét, a Ma -
darasi-Hargitát. A menedékházig egy trak tor
vontatta szekéren utaztunk. Egy kicsit ele -
redt az eső menet közben, de egy hatalmas

nejlon alatt jó buli volt az utazás. Fent gyö -
nyörű ki látás tárult a szemünk elé: egészen a
havaso kig elláttunk a napsütésben, lelkesen
indultunk hát a túrára. Csak a hegycsúcs
takarta el elő lünk az eget, így nem láttuk mi
közeledik on nan. Mire az utolsó méterekhez
értünk, már szakadt az eső, de megingatha -
tatlanul mász  tunk felfelé. A csúcson még
arra volt időnk, hogy egyszer körbe pillant -
sunk az esőn ke resz tül, aztán jégeső szakadt
ránk. Menekü lő re fogtuk a sártengerben. Szó
sze rint nyakig sárosan értünk le a me ne dék -
házig, ahol persze már megint sütött a nap.

3. Legnagyobb izgalommal az atyhai találkozót
vártuk. 14 izgatott ovis és kisiskolás várt
min ket a pedagógusaik és a plébános úr kí -

sé re tében. Átadtuk Pásztor Béla polgár mes -
ter úr üdvözletét és ajándékait, majd egy
Galgamen ti népdalcsokorral üdvözöltük
őket. Viszonzásul egy gyönyörű dallal kö -
szöntöttek minket, amit nem lehetett kön-
nyek nélkül végighallgatni. Beszélgettünk a
településeink és iskoláink éle téről, közös
játékkal töltöttük el az időt. Együtt örültünk
a kicsik önfeledt örö mének, mikor az aján -
dékainkat a kezükbe fog hatták, hiszen már
hetekkel korábban gyűj  töttük a játékokat,
köny veket, amelyeket nekik szántunk. Bú -
csú zás ként kürtőskalácsot kaptunk tőlük
aján dék ba.

Ez a kirándulás felejthetetlen élmény volt. Már
most visszavágyunk!         GUGINÉ ADAME MÓNIKA
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Évente kerül megrendezésre a Fabriczius József Általános Iskola szer ve -
zé sében az Éneklő Ifjúság Pest megyei minősítő hangverseny kórus -
találkozója. 2018. május 26-án a Mézesvölgyi épület aulájában tizenöt
tel epülés, tizenkilenc iskolájának és huszonöt kórusának közel 1000
diákja énekelte az ünnepélyes megnyitón Beethoven IX. szimfóniájának
utolsó tételéből az Örömóda dallamait. Majd ezt követően két helyszí-
nen vette kezdetét a verseny. A résztvevő kórusok elismerése: 3 „bronz”,
12 „ezüst”, 7 „arany” és 3 „arany diplomával” fokozatú minősítés.
Különösen kiemelkedő teljesítményt nyújtottak a gödöllői Török Ignác
Gimnázium fellépői, a Fabriczius József Általános Iskola „Tátika” és
„Fülemüle” kórusai. Mindhármuk teljesítményét „arany diplomával” „A”
minősítéssel ismerte el az értékelő bizottság. Az iskola életében történt
már hasonló megható pillanat, amikor bepárásodott a tekintet, és majd-
hogynem elsírták magukat a közönség soraiban helyet foglaló édesanyák.
A Fabriczius József Általános Iskola végzős osztálya, a „Fülemüle Kórus”
által előadott dalcsokor záró száma, az ABBA együttes: Thank You for
the Music fülbemászó dallamai bizony könnyeket csaltak a szemekbe.
Templom Erika énektanárnő, karvezetővel erről a feledhetetlenül szép
napról, a kórusról, a „Fülemülékről” beszélgettünk.
Templom Erika: „2011 őszén „Kicsinyek Kórusa” néven alakultunk, két
ének-zene tagozatos osztályból. 2013-tól „Fülemüle Kórus” elnevezéssel
éne keltünk tovább, versenyekre, fellépésekre jártunk. Az elmúlt tanév vé -
gén elballagtak a társaink, később a fiúk is kiváltak, így kamara kórus -
ként dolgoztunk tovább. Az eltelt hét év alatt a gyerekek mindig lelkesen,
nagy örömmel énekeltek, nem volt ez most sem másképp, ezen az ünne -
pélyes kórustalálkozón. Egy alkalommal ők írták: „Amikor énekelek, fel-
szaba dul tnak érzem magam, és nem gondolok másra. A kórus mindig
összetartó volt, soha nem volt köztünk olyan, aki akadályozta volna tár-
sai mun káját. Közös célért dolgozunk közös erővel. Különbözőek va -
gyunk, de közös a szenvedélyünk.Az évente megrendezett minősítő
versenyeken kívül sze repeltünk a Ghymes együtt essel, Janicsák Istvánnal,
és mindez erősítette bennünk a tudatot, hogy jó az, amit csinálunk. Két
tanuló ősztől a Váci Bartók-Pikéthy Zeneművészeti Szakgimnáziumban
készül továbbtanulni, de a többiek nél is megmarad a zene szeretete, mert
a zene örömforrás a számukra.”

A kórustalálkozó olyan eseménye városunknak, amire méltán lehetünk
büszkék. A veresegyházi fiatalok eredményei minden versenyen meg-
mutatták a közös éneklés iránti szeretetüket, magas szintű felkészült-
ségüket. Jó példa erre a „Fülemüle Kórus” kimagasló teljesítménye, az
évek során begyűjtött „arany” minősítések és elismerések sokasága.

VERÉB JÓZSEF

Veresegyház pezsgő zenei élete új helyszín-
nel és új színfolttal lett gazdagabb 2018. má -
jus 5-én. Az ez.jazz budapesti amatőr kama  -
rakórus zeneiskolánk igazgatóhelyettesének,
Bacsa Gabriellának meghívására érkezett
hoz zánk. A koncert helyszínéül a város gyö -
nyö rűen felújított evangélikus temploma
szolgált.

A kamarakórus 2010-ben alakult, zenei elő -
kép zettséggel rendelkező lelkes baráti társaság-
ból. Azóta személycserék történtek, a jelenlegi
felállásban a tavalyi év októberétől próbál az
együttes. Újjáalakulásuk óta most mutatkoztak
be első ízben nagyközönség előtt. A koncerthez
az ünnepi alaphangulatot a míves ólomüveg
ablakokon beszűrődő tavaszi napfény és az

anyák napja adta meg a templom teltházas
közönsége számára. Takács Krisztina ének ta -
nárnőnek köszönhetően a kamarakórus együtt
lüktet, érez a zenével. A koncert vezérfonalát az
isteni, a baráti, családi szeretet és a másság elfo-
gadása adta. Repertoárjukon reneszánsz kórus -
mű, gospel, spirituálé, pop átiratok és ősi ír ál -
dás szerepelt, amely mára a kórus szimbó lu -
mává vált. Ezt a dalt a legelsők között tanulták
meg és nagyon megkedvelték. Üzenete az, hogy
amíg nem találkozunk újra, addig Isten hor-
dozzon a tenyerén. A koncert ezzel a szép bú  -
csú val, kézfogással ért véget.

A közönséget meg érintette a dalok üzenete.
Számomra az előadás nak három fénypontja
volt. Az első, amikor a kó rus egyik tagja, Király
Eszter szólóban egy magyar népdallal és virág-
gal köszöntötte édesanyját, Bacsa Gabriellát

anyák napja alkal má ból. Szem nem maradt
szárazon a meghatott ságtól. A második John
Lennon: Imagine c. da lának ötszólamú feldol-
gozása, a harmadik pedig az ír áldással vett bú -
csú volt. Az acapella, zenei kíséret nélküli
éneklés bizonyította, hogy a leg szebb hangszer
az emberi hang. Reméljük, hogy hallhatjuk még
a kórust a városban mind annyiunk örömére.

RIMAI S. ÉVA

Fabriczius József Ált. Isk. • ÉNEKLŐ IFJÚSÁG Pest megyei minősítő hangverseny

EVANGÉLIKUS TEMPLOM • EZ.JAZZ Koncert Veresen

Fotó: VerébA zene az egy közös szenvedély
Fülemüle Kórus

1. sz. zsűri: Zakariás Anikó elnök, Tóth Edit és Kovács Katalin zsűri tag
„B” KATEGÓRIÁS MINŐSÍTÉSEK:
Váchartyán, Apáczai Csere János Ált. Isk. „Pacsirta Kórus” arany
Isaszeg, Damjanich János Ált. Iskola „Dami Kórus” ezüst
Üröm, József Nádor Ált. Iskola „Ürömi Csicsergők” ezüst
Maglód, Vermesy Péter Ált. Iskola „Vadvirágok Kórus” arany
Tápiószentmárton, Kubinyi Ágoston Ált. Iskola „Gyermekkar” ezüst
Zebegény, Szőnyi István Ált. Iskola „Zebegényi Zengők” arany
Taksony, Taksony Vezér Ált. Iskola „Taksonyi Madárkák” arany
Ceglédi Református Ált. Iskola „Felsős Kórus” ezüst
Dunakeszi, Fazekas Mihály Ált. Iskola „Ifjú Hangok” ezüst
Dunaföldvár, Beszédes József Ált. Iskola „Kicsinyek Kórusa” ezüst
Decs, Bíborvég Ált. Iskola „Bíborvég Kórus” bronz
Kunszentmiklós, Varga Domokos Ált. Isk. „Kunsági Énekegyüttes” bronz
„A” KATEGÓRIÁS MINŐSÍTÉS:
Gödöllő, Török Ignác Gimnázium „ Vegyeskar” arany diplomával

2. sz zsűri: Igó Lenke elnök, Újváry Gézáné és Györe Zoltán zsűri tag
„B”KATEGÓRIÁS MINŐSÍTÉSEK:
Gödöllő, Erkel Ferenc Ált. Isk. „Normál-tagozatú Kórus” ezüst
Cegléd, Táncsics Mihály Ált. Isk. „Gyermekkar” ezüst
Cegléd, Táncsics Mihály Ált. Isk. „Leánykar” ezüst
„A” KATEGÓRIÁS MINŐSÍTÉSEK:
Veresegyház, Fabriczius József Ált. Isk. „Kicsinyek Kórusa” arany
Törökbálint, Bálint Márton Ált. Isk. „Pacsirták Kórusa” ezüst
Veresegyház, Fabriczius József Ált. Isk. „Tátika Kórus” arany diplomával
Veresegyház, Fabriczius József Ált. Isk. „Napraforgó Kórus” arany
Dunakeszi, Bárdos Lajos Ált. Isk. „Cantemus Kórus” ezüst
Gödöllő, Erkel Ferenc Ált. Isk. „Kicsinyek Kórusa” arany
Veresegyház, Fabriczius József Ált. Isk. „Szinkópa Kórus” ezüst
Isaszeg, Klapka György Ált. Isk. „Nagy Kórus” bronz
Veresegyház, Fabriczius József Ált. Isk. „Fülemüle Kórus” arany diplomával

A szeretet hullámhosszán

Fotó: Kun Dávid
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A fényképen a Queen együttes tagjai és a Veresegyházi Asszonykórus,
középen Freddie Mercury állt, jobbjával átölelte az egyik menyecskét,
Czene Lászlónét.

Késő este volt, csak a szadai faluvégen, a lakodalmas háznál világítottak a
lámpák. A nyitott ablakokon át messzire elhallatszott a jó kedv, a mu -
zsikaszó. Az asszonyok és a lányok koszorúba álltak, úgy énekeltek. Szállt
a dal, körbeölelte az ifjú párt, az örömszülőket, a násznépet és az utcán
elhaladókat. Czene Lászlóné kislánykorától kezdve szeretett dalolni. Ha
énekelt, minden olyan könnyűvé vált, még az emberek is kedvesebbek,
mo solygósabbá váltak. Most is, itt a lakodalomban többen is dicsérték,
biz  tatták: Énekelj még, Margitka! Ezen az estén különös dolog történt, a
fiatalasszonyt kimondhatatlanul jó érzés kerítette a hatalmába, az ének-
lés öröme. 1972-ben jártunk ekkor, és Veresegyházon egy maroknyi asz -
szony kezdeményezésére, megalakult a népdalkör.
Az évek tovasuhantak, Czene Lászlóné, Manci néni alapító tagként még
a mai napig is aktívan részt vesz az együttes munkájában. Rendszeresen
látjuk őt a város különböző rendezvényein, nincs olyan alkalom, amit ki-
hagyna. A Veresegyházi Népdalkör 2018 januárjában ünnepelte mega-
lapításának 45. évfordulóját. Az ünnepi gálaműsoron Kovács László
népzenész, a népdalkör vezetője és Czene Lászlóné vette át Veresegyház
Város Önkormányzatának „elismerő oklevelét”. Manci néni ott állt virág -
csokorral a kezében, az ünneplő emberek gyűrűjében.
A májusi napfényben a természet egyik napról a másikra kibontotta szir-
mait, virágba borultak a fák, méhek hada járta sorra az akácost, édes illat
terjengett a város felett. Manci nénivel egy ilyen szép tavaszi napon beszél-
gettünk. 

Kérem, meséljen az életéről, mely a mai napig olyan gazdag és fordu-
latos volt!
Én szadai lány voltam. Ide Veresegyházra 1960-ban, húszévesen jöttem
férjhez. Édesapám gyári munkásként, anyukám otthon a kis földünkön és
a háztartásban dolgozott. Van két gyerekem, három unokám és már két
dédunokával is dicsekedhetek, nagyon aranyosak, szeretem őket. 1957-
ben kerültem a Magyar Pamutnyomóipari Vállalathoz, letettem a szak-
munkásvizsgát és Budapesten 32 éven át szövőnőként három műszakban
dolgoztam. Szerettem a munkámat, még most is eljárok hetente egy al-
kalommal a Veresegyházi Szövőkörbe.
Megalakult a Veresegyházi Népdalkör. Ki volt az első vezetőjük?
Megalakulásunkat követően még nem volt az együttesnek művészeti

vezetője. Több
alkalommal így
mentünk el fel-
lépni, vezető nél -
kül. Egy évre rá,
1973-ban Lugosi
Gyu la vette át a csa-
 pa tot, sajnos csak két
évig dolgozhattunk együtt,
mert el kellett mennie, mivel nem
volt művészeti képesítése. Jöttek ezt követően Dunakesziről, a Honvéd
Népi Együttestől, majd Vácról is együttes vezetők. Volt egy aranyos tanító
néni,  Németné Györgyi, aki eljött közénk énekelni, de egy idő után ő is
elmaradt. Egy alkalommal Czene János, a kultúrház akkori igazgatója
megkérdezte: lányok, ki akar megtanulni citerázni? Mi asszonyok
össze néztünk, majd igenlően rábólintottunk a kérdésre, ekkor jött
Pataki István, ő tanított aztán minket a hangszeres játékra. 1981-től
2007-ig István volt az együttes művészeti vezetője. Bejártuk az egész
országot, felléptünk kü lönböző rendezvényeken, fesztiválokon. Nem
biztos, hogy eljutottam volna másképp a Balaton partjára, de a nép-
dalkörrel itt is sze  repeltünk.
A népdalkör, Veresegyházi Asszonykórus néven országos hírnévre tett
szert. Több emlékezetes esemény is fűződik az együttes múltjához. Mi
is történt valójában?
1985 őszén jött a Z'Zi Labor. Betört az életünkbe Janicsák István, az új
formációjához népdalkörös vokalistákat keresett. A Magyar Rádióban
javasolták Janicsák úrnak a veresegyháziakat. Miután eljött hozzánk, azt
mondta: kellene négy, öt asszony vokalistának. Pataki hosszan elgondol -
kodott, majd a következőket válaszolta, „nem úgy van az, vagy mind a
húszan mennek, vagy egyik sem.” Janicsák a feltételekbe beleegyezett és
elkezdődött a betanulás. Akkor nem úgy történtek a dolgok, mint most,
hogy kettőt ide, kettőt oda. Jött a koreográfus és a dalok mellett tanultuk
a forgásokat, a tánclépéseket. Az első nagy fellépésünk a Petőfi Csarnok-
ban volt. Ilyen egyszerű asszonynak, mint én, nagyon nagy örömöt je-
lentett ez a fellépés, rengeteg ember megtapsolt minket, csodálatos érzés
volt ott lenni.
1986-ban Magyarországon vendégszerepelt a Queen angol rockegyüttes,
a Népstadionban a Z'Zi Labor lépett fel előzenekarként. Milyen élménye
fűződik az eseményhez?
Olyan szívesen fogadtak minket, számomra feledhetetlen pillanat volt,
amikor Freddie Mercury elénekelte a Tavaszi szél vizet áraszt című ma-
gyar népdalt, és mi is ott lehettünk.                                                   
Manci néni háza, mint egy múzeum, szép színes szőnyegek, művészien
elkészített, képkeretes gobelinek, a falon arany- és platinalemezek.
A vitrinben oklevelek, emléklapok és „kiváló dolgozó” kitüntetések
egész sora. Egy szorgos élet lenyomatai. 78 évesen, még most is dolgozik,
hogyan bírja mindezt erővel és egészséggel?
Nem tudom megállni, hogy ne szőjek, pedig már a gyerekek is tele
vannak a munkáimmal. Korán reggel elvégzem a ház körüli te en dői -
met, ilyenkor és nyáron meglocsolom a nővényeket, majd ellátom a
Mamát. Délelőtt megfőzök, és míg rotyog a bableves, leülök a szövő -
szék mellé és verem a szőnyeget. Hetente eljárok minden pénteken a
Pirók Irénke által vezetett szövőkörbe, keddenként pedig a népdal -
körbe.

VERÉB JÓZSEF

Fotó: Veréb

VERESEGYHÁZI NÉPDALKÖR • Interjú CZENE LÁSZLÓNÉVAL

Énekelj még, Margitka!

Fotó: Veréb

Czene Lászlóné gobelin hímzései
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TÁMOGATÓINK:

BLOGÉK ÉPÍTŐ KFT.

JÚNIUS 29. (péntek)
17.00 Baross Gábor Emlékműnél koszorúzás

a Vasútállomáson a vasútmodellezők részvételével
BÚCSÚ TÉR – SZABADTÉRI SZÍNPAD 
19.30–20.30 HELO ZEP!

21.30 RÚZSA MAGDI KONCERT

JÚNIUS 30. (szombat)
BÚCSÚ TÉR és a TÓSTRAND KÖRNYÉKE
9.00–12.00 ÉTELFŐZŐ VERSENY három kategóriában:

halból, húsból készült ételek és lecsófélék

10.00–17.00 Kézműves foglakozások, játszóházak, játékok sokfélesége
• Marionettsárkány, monotípia készítés az Udvarház Galériával   
• Nádsíp és egyéb hangkeltők készítése Kovács László népzenésszel 
• Játékok készítése természetes és újra hasznosított

alapanyagból a legkisebbeknek
Veresegyházi Nyugdíjas Óvónők Klubja segítségével  

• Kosárfonás 
• Szövőkör – karkötők és más egyéb kiegészítők alkotása  
• Lampion készítés Márton László festőművésszel
• Royal Ranger’s népi játékok és cserkész program 
• Csupa-Csoda Vándorjátszótér – különleges családi játékok 
• Kosárhinta

10.00–19.00 Egyéb ingyenes „szolgáltatások”, játékok: 
• csúszdák és körhinták 
• arcfestés 
• vívás mindenkinek Szakmáry Sándorral
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VERESGÉP KFT.
B és M ÉPÍTŐ BT.

TÓSTRAND (ÖREG-TÓ)
10.00–14.00 Sárkányhajó mindenkinek, aki szívesen kipróbálná 

(jelentkezés a helyszínen) 

14.00–18.00 Sárkányhajó verseny családok, munkahelyi csapatok,
egyéb közösségek részvételével. 
Nevezés a Szabadidős és Gazdasági Innovációs Centrum „A” recepcióján,
illetve a Váci Mihály Művelődési Ház Facebook oldalán: VÁROSÜNNEP 2018

21.00 Lampionos csónakfelvonulás a tavon 

BÚCSÚ TÉR – SZABADTÉRI SZÍNPAD 
10.00–11.00 Fabula Bábszínház: Vitéz László
11.15–12.15 Családi táncház Benedek Krisztinával 

13.30–14.30 Ételfőző verseny eredményhirdetése, díjkiosztás 
15.30–16.00 Tánc sokféleképpen

16.30 Veresegyház Hangja győztesei
18.00 LIVINGTONE pop rock stílus 
18.40 NECK STRANGLE blues rock 
19.20 PASSAGEWAY zenekar   
20.00 Sárkányhajó verseny díjkiosztása 

21.30–22.20 BLAHALOUISIANA KONCERT

JÚLIUS 1. (vasárnap)
SPORTPÁLYA

9.00 V.  VÁROSAVATÓ KISPÁLYÁS LABDARÚGÓ KUPA
Helyszíne: Veresegyház Városi Sportkör műfüves pályái, 
2112 Veresegyház, Csokonai u. 2/A

MÚZEUM (Veresegyház, Szentlélek tér 5.)
11.00 KINCSEK A FÖLD ALATT (pénzleletek a múltból)

kiállítás megnyitója 
Megnyitja: Dr. Gedai István a Magyar Nemzeti Múzeum nyugalmazott főigazgatója

MÉZESVÖLGYI ÁLTALÁNOS ISKOLA
június 29–július 1. VASÚTMODELL KIÁLLÍTÁS
Nyitva tartás: június 29. és július 1.: 9.00–17.00, június 30.: 9.00–18.00 (ebédidő: 13.00–14.00)

Részletek a Facebook-on:
Váci Mihály Művelődési Ház/
VÁROSÜNNEP 2018.
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FŐZŐVERSENY
VII. VERESI GASZTRONÓMIAI  FESZTIVÁL

Veresegyház, 2018. június 30.
JELENTKEZÉSI LAP 

Jelentkező csapat neve: ....................................................................................

...........................................................................................................................

Mely településről, vagy településrészről érkeznek: ........................................

...........................................................................................................................

Intézmény, vagy szervezet neve: ......................................................................

...........................................................................................................................

Készíteni kívánt étel neve:

Halból: ..............................................................................................................

Húsból: .............................................................................................................

Lecsóféle: ..........................................................................................................

A megfőzni kívánt mennyiség, adag: ...............................................................
(Amennyiben lesz külső kóstoló, leadott „ételjegy” árát (600 Ft/ételjegy) a szervezők kifizetik.

A csapat képviselője:

Név: ..................................................................................................................

Cím: ..................................................................................................................

Telefon/fax: ......................................................................................................

E-mail: ..............................................................................................................
Jelentkezési határidő: 2018. június 22.

VERESEGYHÁZI AMATŐR
SÁRKÁNYHAJÓ BAJNOKSÁG

Veresegyház, 2018. június 30.
ELŐNEVEZÉSI LAP 

Intézmény, vagy szervezet neve: ......................................................................

...........................................................................................................................

Kapcsolattartó neve:

Telefonszáma: ..................................................................................................

E-mail címe: .....................................................................................................

Csapatnév: ........................................................................................................

Csapatkapitány: ................................................................................................

KATEGÓRIA

Családi vegyes (15-17 fő) Céges vegyes (15-17 fő)

6 fős férfi csapat 6 fős női csapat        6 fős vegyes/céges csapat

Tegyen X-et a megfelő kategória megnevezése mellé!

VII. VERESI GASZTROFESZTIVÁL 
2018. június 30-án (szombaton) 9 órai kezdettel a Váci Mihály
Művelődési Ház 3 kategóriában hirdeti meg a ÉTELFŐZŐ VER SE -
NYÉT. 2018-ban miután „kinőttük” a városháza előtti teret, a Bú -
csú téren zajlanak a színpadi produkciók, a Tóstrand kör nyé kén
a vi zes programok, a régi kemping helyén a főzés és a kéz mű -
ves ség programjai.

A „VERSENYZŐK” KÉSZÍTHETNEK: 
• húsból, halból készült ételket illetve lecsóféléket
• minimum 10 adag, de az ajánlott mennyiség inkább 20 adag

(hadd kóstolják mások is) 
• az ételek készítéséhez szükséges alapanyagokról, főző edé -

nyekről, kellékekről minden csapat maga gondoskodik.
• azok, akik nagyobb mennyiség elkészítését vállalják – a szer ve -

zők 600 Ft-os jegyeket bocsátanak ki, s a közönség ennek leadá -
sával ehet az elkészült étel különlegességekből. A leadott
ételjegyek után a csapat visszakapja az étel árát.

• tűzifát, 1 db asztalt a szervezők biztosítanak 

A SZERVEZŐK VÁRJÁK:
• a veresegyházi településrészeken élők benevezését egy mással

való nemes vetélkedés céljából 
• a kistérség településeinek, önkormányzatainak képviseletét

és csapatait 
• civil szervezetek, intézmények, kiscsoportok, gazdasági egy -

sé  gek, munkahelyek jelentkezését 
• közel és távol élő szabadtüzű főzést, bográcsolást, sze rető csa -

patokat, családokat 

A FŐZŐVERSENY MENETE: 
• 8.30 órától regisztráció, előkészületek 
• 9.00–12.00 óráig főzés 
• 12.00–12.40 órakor ételminta leadása zsűrizésre 
• 13.30–14.30 ünnepélyes eredményhirdetés, díjkiosztás 

Nevezési díj: NINCS!
Részvételi szándékát, kérjük a következő címen jelezze 2018. június 22-ig:

Szabadidős és Gazdasági Innovációs Centrum „A” recepcióján
a kitöltött alábbi jelentkezési lappal vagy

a Váci Mihály Művelődési Ház facebook oldalán: VÁROSÜNNEP 2018
Telefonszám: 06 28 588 690

I. VERESEGYHÁZI AMATŐR
SÁRKÁNYHAJÓ BAJNOKSÁG

Helyszín: TÓSTRAND, Veresegyház
Időpont: 2018. június 30. szombat

Délelőtt lehetőséget biztosítunk minden érdeklődő számára, hogy
kipróbálja a sárkányhajózást, 0–100 éves korig! Úszás tu dás nem szük-
 séges, lapátokat és mentőmellényeket mindenki számára biztosítunk.
Délután a meghirdetett kategóriákban rendezzük meg az amatőr
sárkányhajó bajnokságot. A csapatok számára biztosítjuk a le he -
tőséget a gyakorlásra a verseny előtt. 

Megfelelő számú nevezés esetén a következő kategóriákat indítjuk:
100 MÉTERES RAPID VERSENY: 
• Családi Csapatok versenye: 15-17 fős családi csapatok jelent ke -

zését várjuk! A csapatokban legyen legalább öt fő 16 év alat ti gyer -
mek, 4 szülő, és 4 nagyszülő, plusz egy dobos. A csapat tagok
lehetnek testvérek, unokatestvérek, távolabbi rokonok, barátok,
la kóközösségek. A rokoni kapcsolatokat nem fogjuk szigorúan
ellen őrizni, a lényeg, hogy jó hangulatú, minden korosztályt fel -
vonultató csapatok mérkőzzenek meg egymással!

• Céges csapatok versenye: Várjuk a 15-17 fős céges csapatok je-
lentkezését. A csapatokban lehetőleg fele-fele legyen a férfi és a
női résztvevők aránya. 

KÖTÉLHÚZÁS A VÍZEN – MEDENCÉS JELLEGŰ SÁRKÁNYHAJÓ VERSENY:
• A hat fős csapatok egymással szemben ülve próbálják meg eltolni

a hajót. Egy menet lehet pár másodperc, de akár percekig is egy -
más nak feszülhetnek az ellenfelek. Roppant izgalmas, látványos
és pörgős verseny!

A következő kategóriákban várjuk a nevezéseket:
• Férfi csapatok: 6 férfi, életkori megkötés nélkül
• Házisárkányok: 6 nő életkori megkötés nélkül
• Céges csapatok: 3 férfi és 3 nő életkori megkötés nélkül

Részvételi szándékát, kérjük a következő címen jelezze 2018. június 27-ig:
Szabadidős és Gazdasági Innovációs Centrum „A” recepcióján

a kitöltött alábbi jelentkezési lappal vagy
a Váci Mihály Művelődési Ház facebook oldalán: VÁROSÜNNEP 2018

Várunk minden érdeklődőt
Veresegyház Búcsú téren, illetve a volt Kemping területén,

s a Strand tavon megrendezésre kerülő rendezvényre.
A gasztronómiai élményeken túl kulturális programok,
gyermek és felnőtteknek szóló előadások szórakoztatják
a  benevező csapatokat, a város programjára érkezőket.
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Közös tavaszi hangversenyt adott a Lisznyay Szabó Gábor AMI Ifjúsági
Fúvószenekara és a Veresegyházi Fúvószenekar. A koncert első felében
a zeneiskola növendékeinek 2012-ben alakult zenekara Fritschéné Amb -
rus Gabriella vezényletével kápráztatta a közönséget. Olyan mű sor -
számok hangzottak el, mint az 1963-ban készült Rózsaszín párduc című
filmből a The pink panther különleges dallamai, vagy Gershwin amerikai
zeneszerző egyik légnépszerűbb szerzeménye, a Rhapsody in blue.                                                                                                            
Balogh Ferenc vezetésével 1999-ben alakult a városi fúvószenekar. Jelen-
leg Ella Attila és Szellinger Tamás vezeti az együttest. Nincs városi prog -
ram fúvósok nélkül, fennállásuk óta rendszeres résztvevői a városi
rendezvényeknek, de számos esetben adott a zenekar önálló koncertet is.
Olyanok ők Veresegyház életében, mint valamikor a „földieper” volt, a
ren dezvényeknek ízt, zamatot adnak. A mostani koncerten sem rejtet-
ték véka alá tudásukat, fújták sorra a dallamokat. Különösen izgalmas
volt zenekari kíséret mellett Simon Zoltán fuvolaszólója, melyet a zenekar
és a szólista kölcsönösen nagy figyelemmel és alázattal adott elő. Rossini
születésnapi partija, a Rossini's Birthday party előadása közben várat-
lanul elhangzott a „Boldog szülinapot!” köszöntés is. Az együttes legta-

pasztaltabb fúvósa Horváth „Dörge” Péter, az Old Boys együttes egykori
szaxofonistájának születésnapi köszöntése, aki a közeljövőben tölti be
70. életévét. Ezen a rendkívül hangulatos koncerten életkortól és nemtől
függetlenül muzsikált a fiatal zeneiskolai növendék, a tapasztalt örök-
ifjúkig. Isten éltesse őket sokáig!                                                 VERÉB JÓZSEF

Az Innovációs Centrum konferenciatermében
összegyűlt zenekedvelő hallgatóság, továbbá
Horváth Apor Boldizsár családja, barátai és
ismerősei egy olyan zenei élménynek lehettek
szem és fültanúi, ami Veresegyház életében
sem mindennapi. Egy tizenhat éves közép -
iskolás fiatalember tapasztalt művészeket
meghazudtoló magabiztossággal és tudással
adta elő önálló zongorakoncertjét. A közel
másfél órás előadás során sorra csendültek fel
Scarlatti, Mozart, Chopin, Edward Grieg,
Bartók Béla, Takács Jenő, Weiner Leó és Liszt
Ferenc művei. Olyan dallamok, mint az: A-dúr
szonáta, Desz-dúr keringő vagy éppen a VII.
Magyar Rapszódia. A Lisznyay Szabó Gábor
AMI zongoratanára, Bacsa Gabriella méltán
lehet büszke volt tanítványára, Aporra.
A hangverseny különlegessége a bensőséges
hangulatú műsorvezetés, Elekesné Bellai Klá -
ra és a nagyapaként jelenlevő Horváth Ferenc
költő előadásában elhangzott saját költe mé -
nyekben rejlett. A hangversenyt követően
Aporral eddigi pályafutásáról beszélgettünk.

Horváth Apor Boldizsár: „Óvodásként, ma -
gántanárnál kezdtem a zongorával való is-
mer kedést, később, hétéves koromban felvé  -
telt nyertem a Lisznyay Szabó Gábor Zene is -
kolába, Bacsa Gabriella tanárnőhöz. Nyolc
éven át voltam a tanítványa. Iskolai tanulmá -
nyaimat a Kálvin Téri Református Általános

Iskolában folytattam, majd felvételiztem a
Pécsi Művészeti Gimnázium és Szakgimnázi-
umba. Jelenleg a második évfolyamot (10. a
osztály) végzem, zeneművészeti képzésen.
Zongoratanárom Megyimóreczné Schmidt
Ildikó, az ő tanítványa volt Boros Misi, aki a
Virtuózok című komolyzenei tehetségkutató
megnyerése óta aktív a zenei életben. 2018.
május 2-6. között Róma elővárosában, Fras-
catiban egy nagyon szép kastélyban került
megrendezésre a XIII. Nemzetközi Mozart
Zongora ver seny, itt II. díjat nyertem. Az érté -
kelésnél gya korlatilag 100-ból 95 pontot értem
el. A Magyar országon megrendezett 2018-as
Országos Kö zép iskolai Zongoraversenyre egy
30 perces anyag gal kellett készülni. A verseny
után jött az ötlet, hogy az így csokorba rende -
zett műveket érdemes lenne még a későbbi ek -
ben is előadni. A mai koncertre kibővítettem
a meglevő anyagot újabb művekkel, és így lé -
nyegében tisztán egy 60 perces hangver  se ny -
anyag kerekedett ki belőle, versekkel és kon -
 feransziéval kiegészítve. Nagyon régóta ta nu-
lom a műveket, ezért most már kotta nél kül is
elő tudom adni az egész repertoárt.
A Pannon Filharmonikusokkal Pécsen lesz
egy fellépésem. Ez a hangverseny minden
évben meg rendezésre kerül. Középiskolások
léphetnek fel a zenekarral, ezt a megméret-
tetést az idén én is elvállaltam. Jelenleg erre
ké szülők, az elő adásra június 6-án kerül sor.”   
A hangversenyen műsorvezetőként közre mű -
ködött Apor édesanyja: Palágyi Edit Márta.

VERÉB JÓZSEF

Váci Mihály Művelődési Ház • VERESEGYHÁZI FÚVÓSOK koncertje

Innovációs Centrum • HORVÁTH APOR BOLDIZSÁR önálló koncertje

Zongorista unokám
születésnapjára

A 16 éves Horváth Apor Boldizsárnak

Ez a születésnap, ez a négyszer négyes   
valamiért olyan különösen fényes!
Mindegyik világolt, amely eddig megvolt,
tündökölt mind, ámde ilyen fényes nem volt.   

Apor Boldizsár az ifjúkort elérte:
szíve sosem botlott – sokat is tett érte. 
Habár jóra törni néki alig kellett,
hiszen tőle mindig csupáncsak jó tellett.                         

Sosem kószált másutt, csak az igaz táján,
s pontos hangok szóltak egyre zongoráján:
koránt sem véletlen, hogy csak ilyen akadt –
ez a foltatlanság bensejéből fakadt.                                 

Csak így tovább, Apor! Szállhatnak az évek, 
hisszük, szíved, zenéd ezután se téved:
megmaradsz szelídnek, tisztának, igaznak – 
nekünk s a világnak biztató vigasznak.

HORVÁTH FERENC

Fotó: Veréb

TIZENKILENC ÉVES
A VERESEGYHÁZI FÚVÓSZENEKAR

Pünkösdi dallamok

Kultúra
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Kedves, megnyerő személye, szakmai alá za -
ta, sokoldalúsága Steinkohl Erikát olyan ma-
gaslatokba emelte, ahonnan már nincs visz -
sza  út, menni kell tovább, előre. Gyermek -
kora városában, Békésen, korán felfigyeltek a
tehetséges fiatal lányra. A helyi zeneis ko lá -
ban kilencévesen kapta meg első szerepét, a
Feneketlen tó című gyermekoperában. Érett -
ségit követően leszerződtette a Békés csa bai
Jókai Színház, ahol tizennégy éven át társu-
lati tagként dolgozott. Eddigi pályafu tá sa so -
rán számos színháznál megfordult, leg utóbb
a Magyar Zenés Színházzal egy tizenhét na -
pos turnén Izraelben, Johann Strauss: Bécsi
vér című operettjében lépett fel. Az eltelt hu -
szon öt év alatt operett és musical tur nék sorra
követték egymást, bejárta fél Euró pát. Többek
közt fellépett: Svájc, Dánia, Hollandia, Német -
ország színpadjain. Jelenleg játszik a Vesz p -
rémi Petőfi Színháznál és a Veres 1 Színház
darabjaiban. Mindemellett állandó női fősze -
replője az ATV Aradi-Varga Show műsorának,
valamint az Újpest Tv-ben he tente megjelenik
a képernyőn „Női szakasz” című portré mű so -
rával. Beszélge té sünk kor szóba került a gyer-
mekkor, a pá lyá ra kerülés időszaka, a színház
világa és természetesen „második otthona” a
Veres 1 Színház.

Kedves Erika! Kérem, meséljen az életéről!
Mikor kezdődött a színházi karrierje?  
Sokat köszönhetek a szüleimnek, gyermekko-
romban, a törekvéseimben mindvégig támogat-
tak. Az általános iskolában ének-zene ta  gozatra
jártam, rendszeresen felléptem az iskolai kórus-
sal a helyi rendezvényeken. Alsós korom tól
kezdve éveken át tanultam hegedülni, bár ze -
nész nem lettem, de itt a zeneiskolában lép tem
először színpadra egy meseoperában. Ezt kö -
vetően valahogy rám terelődött a tanáraim fi-
gyelme, és rendszeresen elindítottak külön böző
városi és területi próza- és versmondó ver -
senyeken. Több elismerést és díjat is nyer tem.
A családomnak és tágabb környezetemnek ter-
mészetes volt, hogy idővel majd a szí né szi pá-
lyára lépek. A pályaválasztásnál a magyar ta  -
nárom, a szentesi Horváth Mihály Gimná ziumot
javasolta, mondván az iskola iro dalmi-dráma
tagozata jó képzést adna a továbbiakhoz.
Nagyon fiatal voltam még ekkor, és édesanyám
félt elengedni ilyen messzire. Így kerültem végül
is a helyi békési gimnáziumba. Itt dolgozott
karvezetőként Sebestyénné Farkas Ilona zene -
pedagógus, Kodály tanár úr egykori növendéke.
Az akkor tanultak, a népzene szeretete még a
mai napig is nagyon közel áll hozzám.

Negye di kes vol -
tam, ek kor hir -
det tek meg a Bé -
késcsa bai Jókai
Színháznál egy
cas tin got, Kerényi
Miklós Gábor ren-
dezésében a My Fair
Lady zenés víg já tékhoz a
kórusba és a tánc karhoz ke -
restek szereplőket. Annyi ra megtet-
szett ez a világ, hogy a későbbiekben ma rad-
 tam egy másik darabra, majd ezt követően be -
kerültem a Konter László színházigazgató által
vezetett társulatba. Gyakorlatilag tizennyolc
éves koromtól kezdve, tizennégy éven át dol-
goztam a színháznál. Játszottam prózai és ze -
nés darabokban, de leginkább az operett mű fa -
ja állt hozzám közel. Huszonkét évesen kap-
tam az első operett főszerepemet a Cigánysze -
relemben. Nagy feladat volt Oszvald Marika
mel lett játszanom. Marika nagyon kedves em -
ber, sok mindenben segített, a szerep minden
egyes titkába beavatott. Azon nagy művészek
egyike, aki emberileg is a magaslatokon áll, a
mai napig is jó szívvel gondolok rá. Többek
közt játszottam a Csárdáskirálynőben, megkap-
tam Stázi szerepét. Az operett szerepeket a mu-
sical követte, ezt is meg kellett tanulnom. Vi -
szonylag hamar a mély vízben találtam ma -
gam, és ez nagyon jó tanulópénz volt.                                          
Több színházban is játszott, hogyan alakult a
továbbiakban a sorsa?  
Szerettem volna máshol is kipróbálni magam,
így kerültem Miskolcra. Dolgoztam Iglódi Ist ván
rendező, színházigazgatóval, majd a Magyar
Színház egyik produkciójában Pozsgai Zsolt
rendezésében a Szeretlek, fény című darabban
Szakácsi Sándorral és Őze Áronnal. A Sziget
Színházzal két éven át turnéztam a Hair című
musicallel, Sheila szerepében. A darab érde kes -
sége, hogy nemcsak a film szerinti dalokat éne -
keltük, hanem az összes szereplőnek minden
egyes számban, vokalistaként vagy táncosként
is részt kellett vennie.
Miképp került a Veres 1 Színházhoz?
A padlás című musicalben Venyige Sándorral
2013 telén együtt játszottunk Gödöllőn. Koráb -
bi ismeretségünk alapján nagyon meg örül tünk
egymásnak, hosszan elbeszélgettünk. Ahogy
teltek a hónapok, egyszer csak megcsörrent a
telefonom. Meghívást kaptam az induló veresi
színházhoz, a Ne most, drágám! című darab
egyik szerepére. Így lettem a vígjáték Miss Tip-
dale karaktere. A Veres 1 Színház beindult, én
pedig örömmel maradtam a társulatnál, a sze -

re pek egymást követték.
Játszottam: Agathe Christie:

Az egérfogó című krimijében,
a Női furcsa párban, a Semmi

pánikban, a Naftalinban, az An-
conai szerelmesek Drusilla szere -

pében, a Hajmeresztőben és végül a
Hajszál híján Hollywood című Woody Allen

darabban. Szinte most már én is veresegyházi
vagyok, nap mint nap járok a városba.
Nemrég érkezett vissza Izraelből. Kérem, avas-
son be minket az élményeibe!
Jelenleg is dolgozom a Magyar Zenés Színház -
nál, így kerültem ki a harmincöt tagú társulat-
tal, Farkas Pál vezénylete mellett egy tizenhat
fős élő zenekarral a Bécsi vér című operett elő -
adására.  Játszottunk Izrael különböző váro-
saiban, többek közt Jeruzsálem, Tel Avív, Beer
Sheva közönsége előtt, összesen tizenkét alka-
lommal. Szerepem szerint én alakítottam a
szub rettet, a szólóm a Triccs-traccs polka volt.
Más kultúra, más szokások és mégis a közön-
ség nagyon élvezte, rendszeresen visszatapsol -
tak, az egyik alkalommal kaptam egy csokor
rózsát is.                                              VERÉB JÓZSEF

STEINKOHL ERIKA
• színésznő •

1974-ben Szeghalmon született
1981 és 1985 között a Békési Zeneiskolában
hangszeres zenei tanulmányokat folytatott
1993-ban érettségizett a Szegedi Kis István
Református Gimnáziumban
1993 és 2018 között több kőszínházhoz szer -
ződött, játszott: a Békéscsabai Jókai Színház,
Miskolci Nemzeti Színház, Pesti Magyar Szín-
ház, Veszprémi Petőfi Színház, Magyar Zenés
Színház és a Sziget Színház  társulatánál
1994-ben felvételt nyert a Budapesti Operett -
színház Stúdiójába
2000-ben a MASZK Országos Színészegyesü -
lettől megkapta a Színész I. minősítést
2014-től a Veres 1 Színház tagja
2018-ban fellépett a Magyar Zenés Színházzal
a Bécsi vér című nagyoperettben Izraelben

FÖBB SZÍNHÁZI PRÓZAI SZEREPEI:
Csongor és Tünde, Leonce és Léna,
Csendesek a hajnalok, Szeretlek fény,
Nap fiai, Pastorale, Sógornők.

ZENÉS SZÍNHÁZI DARABOK:
Hair, Sztárcsinálók, Diótörő és Egérkirály,
La Mancha lovagja, Hyppolit a lakáj,
Éljen az élet, Jeanne d' Arc, Csárdáskirálynő,
Cirkuszhercegnő, Cigányszerelem, Mágnás
Miska, Denevér, Marica grófnő.

MŰVÉSZPORTRÉ • STEINKOHL ERIKA színésznő

„Szép napot, Erika!”

„Ahogy átlépem a Békés táb -
lát, mindig össze szorul a
szívem, mert érzem, haza-
jöttem. Va la hogy a levegőt
is másnak érzem, mint
bár hol máshol a világon.”

STEINKOHL ERIKA

Fotó: Veréb
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Kérem, meséljen Veresegyházra kerülésének
előzményeiről!
Középiskolai tanulmányaimat Biharkeresztesen
végeztem a Bocskai István Gimnázium és Szak -
középiskolában. Érettségi után éveken át a ven -
déglátásban dolgoztam, illetve az élelmiszer ke -
reskedelemben hasznosítottam magam. A leg -
utolsó munkahelyem sajnálatosan meg szűnt,
ekkor még álmomban se gondolhattam arra,
hogy egyszer majd ilyen közel kerülők a színház
világához. A nagybátyáméktól 2017. április 1-jére
kaptam egy meghívást Jeff Baron: Szép jó estét,
Mr. Green! című darabjának, a Veres 1 Színház
gödöllői vendégjátékára. Meg érkezésem után
azzal leptek meg, hogy felajánlottak egy állást a
színháznál, mondván szük ség lenne egy meg-
bízható, jó kommunikációs készséggel ren del -
kező munkatársra. Ekkor indult be a Mézes -
völgyi Nyár fantázianevű sza badtéri színházi
előadássorozat jegyérté ke  sí tési, szervezési mun -
kája. Számomra ez egy új kihí vás volt, és ezért
boldogan igent mondtam.                                                         
Második éve dolgozik a Ligetek jegyirodában.
Ez idő alatt történt már olyan esemény, amire
szívesen visszaemlékszik?

Megszerettem a várost, mert
szép, hangulatos a környezet és ked-
vesek az itt élő emberek. Az elmúlt évadban, a
futó szabadtéri előadások iránt érdek lő dött egy
fiatalember. Láttam rajta valamiféle el bizonyta-
lanodást, a jegyvásárlási szándék meg volt benne,
de nem tudott választani. Se gítenem kellett. Mond -
hatnám úgy is, rábeszéltem a Ne most, drágám!
és az Anconai sze   rel  mesek című elő adá sokra.
Később boldogan mesélte, hogy a barátnőjét
hozta magával mindkét darabra, és rendkívül jól
érezték magukat, időközben ki is békültek.
Általában milyen kérdésekkel keresik fel az
emberek?
Sokszor magam is meglepődőm, például még én
sem gondoltam korábban arra, hogy milyen
távolságra van a nézőtér legtávolabbi pontja, az
utolsó sor a színpadtól. Így volt ez tavaly, ekkor
tették fel először ezt a kérdést. Legjellemzőbb a
honnan, hogyan lehet látni, továbbá a szerep osz -
 tásról, a darab nézettségéről való tuda kozó dás.
Megjelent a Mézesvölgyi Nyár 2018 elő adás -
sorozat műsorfüzete. Hány példányban ké -
szült a tájékoztató?     
Jelentős anyagi ráfordítással negyvenezer darab

jött ki a nyomdából. Veresegyházon és von -
záskörzetében került terjesztésre, természete-
sen a városban minden háztartásba eljuttattuk.   
Előreláthatóan melyek a legnagyobb érdeklő -
dés re számító darabok?  
Jó ütemben fogynak a jegyek az ExperiDance
Produkció: Nagyidai cigányok showműsorára,
Bródy János: Ráadás című koncertjére. Vár ha -
tó  an az Anconai szerelmesek is teltházas lesz.
Nagy az érdeklődés a további darabokra is, be -
leértve a kisszínpadon bemutatásra kerülő ka-
mara- és gyerekelőadásokat.  
Mit szeret a munkájában?
Viszonylag nagyobb a rálátásom a színház éle -
tére, mert a jegyirodai feladataimon túl a leg -
több előadáson is ott vagyok. A bemutatott da  -
 raboknak van egy különös varázsuk, legyen az
krimi vagy komédia. Minden alkalommal ér de -
kes, izgalmas dolog látni, hallani az embereket,
a színészeket és a közönséget.
A jegyirodában napi tíz órát dolgozik. Nem
kimerítő ez hosszú távon?                                            
Szeretem a színházat, most már hozzátartozik
az életemhez. Itt otthon érzem magam.                               

VERÉB JÓZSEF

A Szenior Örömtánc Veresegyház vezetője két és fél éve Baloghné Fodor
Éva, aki érettségi után verseny-, majd színpadi táncot tanult, később tánc -
iskolában volt „tanársegéd”. Csa lád j a, három gyermeke és a munkája miatt
évekig kimaradt a tánc az életéből. 50 éves kora után talált rá az öröm tánc -
ra, amely fordulópontot is jelentett a továbbiakban. Büszke rá, hogy a hazai
oktató -csoportból, ő az első számú oklevél tulajdonosa.

Miben különbözik az örömtánc a klasszikus táncoktól?
Kíméletes, könnyen megtanulható mozgásforma idősebbeknek, rövid
koreográfiákkal. Nemcsak páros, hanem kör-, sor-, blokk-, sőt ülőtáncok
is vannak benne, amelyeket kerekesszékeseknek találták ki, de az egész -
ségesek számára is érde kes, tánc közben pedig pihenésül is szolgál.                        

Milyen zenére és koreográfiára táncolnak?
Különböző népek zenéi, főleg német és osztrák
népzenék, de vannak régi, a fiatalságunkat idé -
ző slágerek is.
Szükséges-e párral jönni?
Nem, itt már senki sem lesz egyedül. A táncok párcseréket is magukban
foglalnak, ezek mellett mindig új táncokat is tanulunk.
Milyen öltözet szükséges a tánchoz?
Kényelmes váltócipő és a szellős ruha.
Milyen képességeket fejleszt?
Kiváló „agytorna”, fej leszti a koordinációs és kon centrációs kész sé geket.
Ku tatások bizo  nyít  ják, hogy a rend  sze  res tánc 76%-kal csö kkenti a de-
mencia koc kázatát.                                                         
Kialakulnak-e barátságok a foglalkozásokon?                                                             
A zene és a tánc összehozza az embereket. A nyug díjasoknak ez nagyon
fontos, hiszen so kan társ nél kül, egyedül hajlamosak a bezár kó zásra.
Hol voltak fellépéseik?
Nyugdíjas rendezvényeken szerepeltünk Veresegyházon, Szadán. 2016-
ban az Erdőkertesen meg   rendezett Nyugdíjas „Ki mit tud?”-on el nyer  tük
a zsűri különdíját.
Kiket vár táncolni, hol és mikor?
A táncfoglalkozásokra elsősorban a nyugdíjas kor osztályt várjuk, de bárki
jöhet, szívesen lát juk. A Szenior Örömtánc Veresegyház fog lal kozásait
minden héten csütörtök délelőtt tartjuk, 10.30-tól 12 óráig az Inno vációs
Cent rum II. emelet, 308. sz. termében.        RIMAI S. ÉVA

VERES 1 SZÍNHÁZ • Interjú ARANYI VANDA jegyértékesítővel

SZENIOR ÖRÖMTÁNC • Villáminterjú BALOGHNÉ FODOR ÉVA táncoktatóval

„Valamit akar az ember, elkezdi,
be  leéli magát, sikerei vannak, majd

ezt valahol egy láthatatlan kéz egy
tollvonással áthúzza.” ARANYI VANDA

Itt otthon érzem magam
A veresegyházi színház sikere nemcsak a rivaldafényben ál-
lókon múlik, hanem a háttérben szorgoskodókon is. Közülük
mu tatunk be most egy kulcsszereplőt, az egyik jegy érté ke sí tőt.

Örömtánc = mozgás + öröm + agytorna

Fotó: Veréb
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A Szabadidős és Gazdasági Innovációs Köz -
pont szívében működik a város művészeti
galériája, Klement Zoltán festőművész-ki -
állításszervező birodalma. Az év minden hó-
napjában új és újabb kiállítások várják az
érdeklődőket, az értő és rácsodálkozó szem -
lé lőket. A falakon ízlésesen elhelyezett fest-
mények és grafikák, a kiállítási térben szob -
rok, kisplasztikák lelnek egy időre meg-
nyugvást. A kortárs képző- és iparművészeti
alkotásokon kívül lehetőséget kapnak a fo-
tográfia szerelmesei is. Az eltelt évek során
fényképek sokasága jelenítette már meg múl-
tunkat, hagyományainkat, fejlő dé sün ket, az
itt élő emberek örömteli, vagy éppen szo mo -
rú pillanatait. A galéria rendszeres helyszíne
a „múzeumpedagógiai” foglal ko zásoknak,
ahol iskolások ismerkednek az aktuális kiál-
lításokon keresztül az ipar- és kép zőmű vé -
szettel, a különböző technikák gyakorlati
alkalmazásával. Általában kevés szó esik a

galéria hajtómotorjáról, a
kurátor ról, a mú ze   um pe -
dagógusról, aki minden e gyes kiállítás
mögött ott áll: szerényen, a hát tér ben.

Klement Zoltán festőművész 1967-ben
Nagykátán született. Tizennyolc éves korától
foglalkozik a képzőmű vé szettel. Kezdetek-
ben tájké pe ket festett, majd később mun ká -
ira jellemzővé vált az absztrakt hatás, de az
igazi meglepetéseket a festett-vésett fém táb -
lái okozták. Számos alkotása talált gazdára
hazai és külföldi magán gyűjteményben. Az
1990-es évek elején az ELTE Tanárképző
Főiskolán barátaival létrehozták a Havasok
Művészeti Kört, melyből a későbbiekben
megszületett a Havasok című irodalmi lap.
Alapító tagja a Kelemen Kör Független Mű -
vészeti Egyesületnek. 1996-tól kiállításszer -
vezéssel kezdett foglalkozni, többek közt
kortárs művészeknek szervezett bemutat -
kozási lehetőséget a Margitszigeti Kilátó Ga -
lé riába. Munkássága során több éven át
segítette a Magyarországi Volksbank kiállítás
so  rozatának rendezését, majd 2011-ben fo -

kozatosan bekap -
cso lódott Veresegy-
ház kulturális éle  -
tébe. Először rész -
munk a  idő  ben ,
majd 2014-től teljes foglalkoztatásban végzi
kultúrmissziós feladatait a Váci Mihály Mű -
 velő dé si Ház szervezetében.

Klement Zoltán azon alkotók egyike, aki
egyéni útkeresőként az évek során felhal-
mozott tudás birtokában aktívan részt vállal
a dolgos hétköznapok feladataiból. A városi
rendezvények kreatív bemutatóinak szerve -
ző jeként és lebonyolítójaként ismert a
művészeteket kedvelők körében. Kiállítás -
szer vezőként kapcsolatot tart a Veresegy -
házon és vonzáskörzetében élő ipar- és
képzőművészekkel. Adott esetben lehe tősé -
get biztosít a bemutatkozásukhoz, ezzel is
támogatva alkotói tevékenységüket.

VERÉB JÓZSEF

Tamássy Olga: „Életem aktív évtizedeit a
nagy városi nyüzsgés emberpróbáló vilá gá -
ban éltem meg, majd 2015-ben hatvanhét
éve sen Budapestről végleg Veresegyházra köl -
töztem. Sajnos a sors nem volt kíméletes ve-
lem, kétszer is megözvegyültem. Van egy
fiam, sokáig a munkámban legfőbb táma -
szom, segítőm volt, de most jelenleg Angliá -
ban dolgozik. Ketten voltunk testvérek, én a
kisebb, a késői gyerek, tizenhét évvel voltam
fiatalabb a nővéremtől. Mire felcseperedtem
az édesapám nyugdíjas lett, ezért érettségit
követően a megélhetésünk miatt munkába
kellett állnom. Igaz, egy alkalommal felvé te -
liz tem az Iparművészeti Főiskolára, mert sze -
rettem rajzolni, érdekelt a festészet, a vizu a -
litás, a tárgyak sokfélesége. Két évig voltam
Papp Gábor festőművész tanítványa, hetente
jártam hozzá a műtermébe. Sokat tanultam
az apukámtól, ő intarziakészítő volt, nap
mint nap láttam dolgozni, így tettem szert a

táblaképek készítésének mesterségére. Sajnos
a főiskolai felvételim nem sikerült, másodjára
már nem próbálkoztam. Évekig állami vál-
lalatoknál dolgoztam, kamatoztatva a gra -

fikai képességeimet, szabadidőmben intar-
ziákat készítettem. Tele voltam álmokkal, va -
lahogyan másra vágytam, így lettem ön álló.
Dolgoztam kötő-hurkolóként, élve az al kotói
szabadsággal, terveztem a termékek min tá-
ját és formáját. Foglalkoztam bársony nyo-
matok készítésével, a divatárukhoz meg ter-
 veztem a motívumokat, a nyomószerszá mo -
kat, gyakorlatilag a kézügyességemből él tem.
Az aktív munka hosszú évtizedeken keresztül
a megélhetéshez kapcsolódó kisipari tevé -
keny ségben testesült meg. A portré fes tést né -
hány évvel ezelőtt, egy kedves kecs keméti
faszobrász ismerősöm hatására vettem elő
ismét. Felkeltette bennem a vágyat, mond-
ván: valamikor én is rajzoltam, most itt a
lehetőség, újra megpróbálom. Kidolgoztam
egy sajátságos technikát a pasztellrajzaim -
hoz, ecsettel viszem fel a színeket a pa pír ra,
csak a kontúroknál alkalmazom a ceru zát.
Az egyik kedvenc munkám a „Magyar
szürkemarhák” című pasztellrajzom, ahogy
ott áll az a két állat összebújva, az annyira
megható, az összetartozást szimbolizálja.
Sorra születtek a rajzaim. Jelenleg az intar -
ziák tértek vissza a napjaimba, az alkotás
megnyugvással, sikerélménnyel tölt el.”                         

VERÉB JÓZSEF

UDVARHÁZ GALÉRIA • Művészeti kiállítások a város szívében

TAMÁSSY OLGA • A pasztellrajztól az intarziáig

A kurátor Fotók: Veréb

„Minden emberi sors egy-egy csoda, tele
fényekkel és árnyakkal. Mindannyiunk
számára az út adott és kimért, de rajtunk
múlik, hogyan járjuk végig.”

NAGY L. ÉVA – MONTÁZS MAGAZIN

Szorgalommal és akarattal
Tamássy Olga autodidakta ipar- és képzőművész pasztellrajzai, régi épületekről és utca rész -
letekről készült furnérlemezes munkái, mint megannyi csoda köszönt vissza a világhálón
való kalandozásom során. Egy alkalommal az otthoni műtermében beszélgettünk, a falakon
ízlésesen elhelyezett intarziák, az asztalon grafikák, portrék és ötletes kézműves alkotások.
Színes fakéreg, később majd ékszer, ceruzák, ecsetek, festékek, furnérlemezek gondosan
szín és erezet szerinti válogatásban. Egy alkotó ember mindennapjainak rejtett titkai.
Találkozásunk során lassan feltárult Olga élete: gyermekkora, ifjúsága, a küzdelmes év-
tizedek, jó és rossz, siker és kudarc, megannyi élmény és emlék.
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Fiataloknak fiatalokról

Ruzsovics Dorina, a Veresi Krónika fotósa,
aki vel már biztosan sokat találkoztak az ol -
vasók, kicsi korában is céltudatosan ké szült a
fotóriporteri pályára. Ennek fé nyé ben válasz-
totta az egyetemet is, ahol most fog végezni.
Pályájának kez detéről, különleges és meg ha -
tó diplomamunkájának történeté ről mesélt. 
Hogyan ismerkedtél meg a fotózással? 
Már a nagypapám és anyukám is ren ge teget
fotózott és videózott régen. Mind kettő jüknek
voltak profi gépeik, így amikor na gyobb lettem
én is elkezdtem kipróbálni azo kat. A tizenhar-
madik születésnapomra kaptam egy Panasonic
kis kompakt, egyszerű fény ké pe zőgépet, ami -
vel a legkisebb virágokat, a rajtuk levő víz -
cseppeket és állatokat fotóztam. 
Mégis gimnáziumba valamilyen egészen más
szakra jelentkeztél.
A középiskolai jelentkezésnél nagy kérdés volt,
hogy hova menjek tovább. Azt tudtam, hogy
művészeti vonalon szeretnék maradni, így a
Koz ma Lajos Faipari Szakgimnáziumban a lak -
be rendező szakot választottam. Bár a lakbe ren-
 dezés akkor sem érdekelt nagyon, viszont sokat
rajzol tunk és festettünk, ami már jobban von-
zott. De tudtam, hogy én fotós sze ret nék lenni.
Például rajzból érett sé giztem, amire fo tók ból
álló portfóliót készítettem, amit a szó belin pre -
 zen tálni kellett. Ki is emel ték, hogy ne kem ez
mennyi re jól sikerült. Ez adott még egy lö kést,
hogy mindenképpen eb be az irányba menjek
tovább ta nul ni. 
Mi alapján választottad a Buda pesti Metro-
politan Egye te met? 
Több egyetemet is néztem, de itt a fotószakon
hirdettek riport fotózás szakirányt, amit később
választottam, mert engem az emberi sorsok, az ő
tör té neteik, az
egyes esemé nye -
ken ott és akkor
el k apott pillanatok
ér de kel tek mindig
a legjobban. A jö -
vő met is eb ben
látom. Sze ret nék
majd egy na   gyobb
lapnál is ilyen mun   -
kát vé gezni. 
Most pedig a diplo-
ma vé dés előtt állsz.
Milyen té mában ké -
szí tet ted a diplo ma-
munkádat?
A diplomamunkámat multimédiában (fotó,
videó, hang felvétel) készítettem a nagypa pámról,
aki Alzheimer-kóros volt. Az ő betegségét kísér -
tem végig. Sajnos most márciusban hunyt el.
A családot, főként őt amúgy is nagyon sokat fo -
tóztam, még a betegsége előtt is. A diplomamun -

kámban ép pen ezért a régi ké -
pektől, vi deó felvételektől kezd -
ve egé szen az utolsó na  -
pok  ban készült fotókig lesz -
nek anya gok, hogy ér  zékel -
tes sem, milyen ami kor egy
egész sé ges em    bert megtá-
mad egy i lyen ször nyű be -
tegség. Azt hisszük, hogy
az életben mindent elve-
hetnek tő lünk, csak az em-
lé ke inket nem, az Alzhei -
mer-kór pe   dig pont ettől foszt -
  ja meg az em bert. Nehéz fel-
dolgozni, hogy az ember, aki vel
kicsi korod ban még ren  ge te get be -
szél gettél, egy szer csak már nem ugyanaz az
ember, már a ne vedre sem emlékszik. 
Nem választottál könnyű fel adatot. Hogyan
tudtad vé gig csinálni? 
Nehéz volt természetesen. Decem berben kel-
lett témát választani és januárban egyeztettem
a konzulensemmel, hogy mit, hogyan fogok
majd csinálni. Ekkor még a papám nem volt
annyira leépült állapotban, így nem is gondol -
tam volna, hogy mire le kell adnom a mun -
kám, addigra már nem lesz köztünk.
Február közepén került be a kór házba egy tü -
dőgyulladás miatt, de annyi ra le volt gyen gülve
az immunrendszere, hogy már a gyógyszerek
sem segítettek. Három hetet töl tött ott folyama -
tos infúziókkal, azok tartották őt életben, mert
már etetni sem le he tett. A ri  port fotózásban

pont az a lé nyeg,
hogy mindent meg
kell örö kíte ni.
A leg  nehe zebb ép -
pen az volt, hogy
akkor is fény ké -
pez tem, amikor
na gyon nem é rez -
te jól magát.
Volt olyan pil-
lanat, amikor
fel akartad ad -
ni? 
Igen, amikor
kór házba ke -
rült, ak kor úgy

volt, hogy abbaha gyom és majd kö vetkező fél -
év ben csinálok egy új dip lomamunkát, de anyu -
kám nagyon támogatott. Azt mon dogatta, hogy
össze kell szednem ma gam, sa ját magamért és
a papá ért is. Ahogy egyre többet látogattam a
kór ház ban, egyre inkább meg   szok tam a kör -
nye ze tet és vé gül is sok fotó ké szült ez alatt az

idő alatt. Termé sze tesen voltak
még így is olyan pillanatok,

ami kor azt mondtam, hogy
jó, lehet hogy fotóriporter
va gyok, de ezt már nem
örö kítem meg. Sokat gon-
dolkoztam azon, hogy
vajon mennyiben lett vol -
na más, ha nem a nagy pa-
pámról van szó. Többen is

kérdezték a szaktársaim
közül, hogy akkor miért

nem fotóztam, amikor el-
ment. Azt hiszem ezt nem

nagyon kellene magyarázni, azt
gondolom vannak olyan pillanatok,

amikor az emberi méltóság sem engedi,
hogy ilyenkor is kattogjon a gép. Lehet, hogy
valaki képes lett volna rá, én nem, de úgy gon-
dolom jó döntést hoztam. 
Mindeközben iskolába jártál, már majdnem két
éve dolgozol a Veresi Krónikának is. Hogyan
kerültél kapcsolatba az újsággal?
Az iskolával sokat jártunk színházakba fotóz -
ni, ez is egy nagy kedvenc témám. Amikor má-
sodéves voltam, akkor jelent keztem a Veres 1
Színházba fotósnak. Egy ideig készítettem is
képeket, de utána időhiány miatt sajnos ott kel-
lett hagynom. Viszont Venyige Sándor se gített,
mert megmutatta a képeket Ko vács Pé ternek, a
Krónika főszer kesz tőj é nek, aki megkeresett,
hogy lenne-e kedvem az új ság nak fotózni. Én
pedig elfogadtam, hi szen ez egy szabadabb
munka volt abból  a szempontból, hogy a ren-
dezvények általában hétvégén vannak, amikor
nincs suli. Végül a szak mai gyakorlatomat is itt
töltöttem. 
Mi volt az eddigi legszebb emléked? Mit kap-
tál az újságtól?
Sokat tanultam és rutint szereztem. Például én
mindig is lámpalázas vol tam, ha ki kellett áll-
nom egy nagyobb színpad ra szerepelni, de egy
fotósnak akkor lesznek jó képei, ha felmegy a
színpadra és ott készít egy pár fo tót. Nekem ezt
az elején nagyon nehéz volt megszokni. Persze
egy idő után belejön az em ber, így most már ez
egy természetes dolog, de jó volt, hogy ezt ilyen
barátságos, helyi kör nye zetben élhettem meg. 
Vállalsz más típusú különmunkákat is?
Természetesen. Célom, hogy a fotózásból meg
tudjak élni, ezért szívesen elvállalok egyéb
meg  kereséseket is.
Tehetséges fiatal fotósunk elérhetőségei: 
E-mail: dorina.ruzsovics@hotmail.com, 
Telefon: 06 30 238 9244

FÁRI FANNI

FIATAL TEHETSÉGEINK

Fotó: Fári Fanni

RUZSOVICS DORINA
FOTÓS

Fotó: Ruzsovics Dorina
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ELISMERÉSÉHSÉG: dicséret kontra kritika.
A szóban vagy a tettekben megnyilvánuló di -
csé re tek a „figyelek rád; fontos vagy ne kem”
üze netét súgják. Ha valaki nem kap kellő mi -
nő ségű és mennyiségű pozitív visszajelzést
az élete fontos területein (család, párkapcso-
lat, munkahely, iskola stb.) akkor egyre ke -
vés bé fog új kihívásokat keresni, ennek pedig
az önbi zalom csök kenés lesz a következ mé -
nye. Az alacsony ön  értékelés az evési prob-
lémák egyik kulcs pontja.

Lehet, hogy nem figyeltünk rá eddig, de gon-
doljuk végig: hogyan szoktunk reagálni, ami -
kor valaki bókol vagy megdicsér minket? „De
jól nézel ki ma reggel!”

„Ááá, dehogy, alig aludtam, és hetek óta a fod   -
rászhoz sem jutottam el...” Pontosan így uta -
sítjuk vissza a dicséreteket. Érezzük a pél dán
keresztül, ahogy szinte visszautasítjuk, elszi -
geteljük magunkat attól, amire vágyunk a „fi-
gyelek rád; észrevettelek” üzenetét.

Mikor és miért utasítjuk vissza tudtunkon
kívül a dicséretet? Ha nincs összhangban a
visszajelzés a saját magunkról kialakított kép-
pel, akkor nem fogjuk elfogadni a dicséretet.
Ha én nem érzem jól magam a bőrömben,
akkor nem biztos, hogy be tudok fogadni egy
ennek ellentmondó külső visszajelzést. Akkor
is lepattanhat rólunk a dicséret, ha a kül sőnk -

től függetlenül sose érezzük magunkat „elég
jónak”. Ez az, amikor nincs stabil, belső ön-
bizalmunk. Ezért is olyan nehéz önbizalmat
építeni, mert hiába jön a dicséret, ha nem tu -
dunk élni vele!

Tehát az önbizalom felé píté sének első lé -
pése is lehet az, ha ezentúl el fo  gadjuk, ha má -
sok pozitívabban látnak minket, mint mi ma -
gunkat. (Segédletek: személyiségpszicho ló gia,
önismereti és a viselkedés pszichológia sza -
bályai.) 

Júliusi cikkünkben az önértékelésről és a
testi megjelenésről írunk.

Legyünk együtt Fitten Veresen!
Minden, ami sport és táplálkozás,

így adva alapot a mindennapjainkhoz!

TERMÉSZETESEN, EGÉSZSÉGESEN

Napjainkban egyre nagyobb népszerűségnek
örvend a jóga, ami azért pozitívum, mert azt
mutatja, hogy egyre többen kezdenek maga-
sabb minőségben törődni az egészségükkel.

A jóga nem csupán egy, a testet karban-
tartó mozgásforma. Magában hordozza a
szel lemi, lelki fejlődést is, egy másfajta vilá g -
látást megteremtve. Tudománya Indiában
fejlődött ki, és fontos szerepet játszik a hindu
szel lemiségben. Legismertebb irányzata nyu  -
gaton a hatha jóga. Törekvése nem más, mint
a test és az elme egyidejű fegyelmezése,
uralása, ahol az elme koncentrál, elcsen de -
sedik és egyensúlyi állapotba kerül. Szorosan
a jógához kötődő elemek, mint a mantrázás,
a meditáció, a relaxáció is elősegítik az elme
összpontosítását és a testre figyelést. Valljuk
be, nem is olyan egyszerű feladat úgy kikap -
csolni elménket, hogy semmi másra nem irá -
nyít hatjuk figyelmünket, csak a testünkre és
a légzésünkre, anél kül, hogy elkalando zná-
nak a gondolataink.

Az órákon részt vevők mérsékelt ütemben,
lépésről lépésre sajá títják el a testtartások
(ászanák) technikáját.  Egy külső szemlélő
számára meglehet, hogy egyszerűnek tűn nek

ezek a gya korlatok, de a jógázók tudják
igazán, milyen nagy koncentrációt igényel
helyesen kivitelezni egy-egy ászanát. 

Tudjuk, hogy napunk jelentős részét ülve
töltjük az iskolában, a munkahelyen vagy
utazás közben. Márpedig ha csontjaink, izü -
leteink és izmaink nincsenek megmozgatva,
testünk állapota lassan, de biztosan romlani
kezd, hiszen nem az ülő életmódra lett „ter-
vezve”. 

A jóga helyreállítja a merev hát, nyak és
végtagok rugalmasságát, segít számos gerinc
eredetű megbetegedés gyógyításában, és
rendszeres gyakorlással elő segíti az egészség
megőrzését hosszú távon. Pozitív hatással
van az emésztésre, a hormonrendszer  mű -
ködésére, és jó közérzetet biztosít. A gyakor-
latokhoz a helyes légzést társítva testünk
felfokozott működését le las sítjuk, közben
csökkentjük a stresszt is.  Az óra végére el -
ménk lenyugszik, testünk jól eső en ellazul.

A jóga rendszeres gyakorlása hozzájárul a
helyes testtartáshoz, amely szintén elenged-
hetetlen a szervek egészséges működéséhez. 

Nincsen általános szabály arra nézve, hogy
mikor, hányszor és mennyi ideig jógázzunk.

Van aki reggel szereti ezzel indítani a napját,
van akinek az esti lefekvés előtt esik jól el-
lazítania testét, lelkét. Tanácsos viszont úgy
időzíteni, hogy lehetőség szerint 1,5-2 óra tel-
jen el  étkezés után. Ami fontos, hogy ked-
vünk teljen benne, és rendszeres legyen. Ha
ezt elérjük, megbizonyosodhatunk róla, hogy
bizony annyira jó, hogy függőséget okoz.
Jógára fel! 

BARTALNÉ GÖNCZI ERIKA,
TALPREFLEXOLÓGUS, FÜLAKUPUNKTÚRÁS

ADDIKTOLÓGUS TERMÉSZETGYÓGYÁSZ

06 30 656 3539
WWW.TERAPIAKNEKED.HU

Jógával az egészségért

GYŐRI RITA ÉS VIGH MERCÉDESZ ROVATA

LEGYEN 2018 A FEJLŐDÉSÜNK ÉVE!

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. Indulj el! Mi a célod?

Életmód

Mobil: 30 509 5084
Facebook: Fitten Veresen
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Sport

NEGYEDIK VILÁGKUPA GYŐZELEM!

Budapesten, a BOK (Syma) sportcsarnokban rendezték a WAKO egyik legnevezetesebb Kick-
box világkupáját, ahol több mint 2600 versenyző vett részt. Amerika, Ukrajna, Németország,
Nagy-Britannia, Szlovákia, Románia, Ausztria, Fehéroroszország, Bulgária, Norvégia, és nem
utolsó sorban Magyarország legjobbjai között kezdődött meg a küzdelem 05.18-án. Már az
első napon a veresegyházi csapat há rom tagjának sikerült dobogóra lépnie. PINTÉRNÉ
GAZDAG ANETT 1. hely, VARGA VIKTÓRIA 2. hely, KRISTÓF CSABA 3. hely.
Másnap folytatódtak a versenyek és ezen a napon mutatkozott be Ma gyarország első Musical
Form csapata, amelyet csak a veresegyházi versenyzők képviseltek. Itt SCHEIRSING ANDRÁS
1., NAGY BÁLINT ATTILA 2., GERGELY ENIKŐ 2., NÉMETH TÜNDE PETRA 3. he lye zést
értek el Musical Forms Weapon kategóriában. 
KUSKA NATÁLIA 4. hely, TAR KRISZTA 5. hely, NAGY BOGLÁRKA BORÓKA 6. hely, és
KONKOLY ZSÓFIA 7. helyezést értek el Music Form Open Hand kategóriában.
Május 20-án, vasárnap a verseny legerősebb napja volt, még 9 ver senyző kezdte meg a
küzdelmeket. MÜNTZ KATA és KOZMA LEVENTE is remekelt és 1. helyen végeztek, TAR
PETRA 2. hely, GYÖRE BENDEGÚZ 3. hely. A csapat többi tagja 5-8 helyezést ért el.

PAPP ATTILA M.K.B.SZ. SZÖVETSÉG KAPITÁNY

ÚJABB FEKETE ÖVESSEL BŐVÜLT A VERESI KARATE SPORTEGYESÜLET

Koczfán Gergő egyesületünk legújabb fekete öves (1. Dan) tanítványa.
Budapesten április 27-29 között megrendezett edzőtáborban KYOSHI JA-
SUNARI ISHIMI 10. DAN mester vezetésével tett sikeres vizsgát, amivel
megkoronázta eddigi sikeres pályafutását. Hazai és nemzetközi ver se -
nyeken ért el kiváló eredményeket, majd aktív pályafutását befejezve 2015
augusztusában WKF bírói minősítést szerzett. Még ebben az évben elért
ered ményeiért Veresegyház Város Érdemes Sportolója díjban részesítet-
ték.           

SZALAY ZSOLT

AIKIDO

KICK BOX

VERESI KARATE

Április 25-28 között került meg -
ren dezésre a XV. IKF Kempo Vi -
lág bajnokság Budapesten, ahol
a KIME-Veresegyház 7 fővel kép -
vi selte hazánkat és városunkat. 
5 kontinens, 32 országának, 648
ver senyzővel vett részt a verse -
nyen, melynek fővédnöke Dr. Si -
micskó István honvédelmi mi  -
nisz ter volt. Csapatunk 4 ver -
seny  számban indult. Az első nap
késő délutánján került sor a fegy -
veres kata versenyekre, ahol csa -
pa tunkból Nagy Bálint léphetett tatamira szamuráj karddal végzett
gyakorlatával. Bálint felállt, bemutatkozott, és határozott magabiz-
tossággal egyöntetű bírói döntéssel nyert. Bálint szavaival: „Nem volt
könnyű feladat a stressz és a fáradtság miatt, de sikerült.”  
Ezután jöttek a többiek: Schersing András szintén katanával (bronz -
érem), míg Gergely Enikő és Pintérné Gazdag Anett (ezüstérem)
bottal. A submisson versenyben Szij Richárd szépen teljesített, de
ellenfele rutinosabbnak bizonyult (ezüstérem). Majd következtek az
önvédelmi számok Nagy Boglárka és Bálint korcsoportját összevon-

ták, így, habár ügyesek voltak,
nem jutottak tovább. Gergely Eni -
kő és Á ron Gergő remekeltek és
a dön tő ig meneteltek, ahol sajnos
má so  di kak lettek. Pintérné Gaz -
dag Anett, a senior kategóriában
küz dött, Schersing Andrást is
ebbe a korcsoportba sorolták,
ahol a tíz induló páros között
becsülettel helytálltak (bronz -
érem). Végül a semi kempo ver -
se  nyek követ kez tek, ahol Ger -
gely Enikő lépett elő ször pástra,

de sajnos kiesett! Pintérné Gazdag Anett venezuelai hölggyel dön -
tőzött és a kick boksz versenyeken szerzett rutinnak köszönhetően
végig higgadt és magabiztos tudott maradni, így világbajnoki címet
szerezett. Végül Szij Ricsi küzdött, és egálra hozta a döntőt, így az
első megszerzett pontig folytatódott a küzdelem. A vég elszámolásban
ezüstérmet vehetett át.
A KIME-Veresegyház összesített eredménye: 2 világbajnoki cím, 5
ezüst-, 3 bronzérem.
PINTÉRNÉ GAZDAG ANETT KIME VERESEGYHÁZ ELNÖKE 06 70 388 8716 

VILÁGBAJNOKI ÉS VILÁGKUPA CÍMEK ÉS ÉRMEK VERESEGYHÁZ SZÍNEIBEN



32 2018. június

Sport

REINIKU KYOKUSHIN KARATE BEMUTATÓ

Május 27-én a gyereknap keretében tartott a Reiniku Kyo ku -
shin Karate Klub bemutatót. Az alaptechnikák, formagyakor-
la tok, páros feladatok és küzdelmek mellett óriási sikert
arat tak a törőgyakorlatok. Köszönjünk a biztatást és a rész vé -
telt mindenkinek!

REINIKU KYOKUSHIN KARATE

VERESEGYHÁZI VÁROSI SPORTKÖR eredményei

Sakk Szakosztály

Pest megyei csapatbajnokság Szuper csoport (10 táblás)
05.13. Gyömrő – Veresegyház 5 – 5
04.22. Veresegyház – Dunaharaszti 2,5 – 7,5 
Pest megyei csapatbajnokság I/A csoport (5 táblás)
05.06. Tura – Veresegyház 1,5 – 3,5

Kézilabda Szakosztály

Felnőtt (Pest megyei bajnokság Rájátszás 9-12. helyért
[25 csapat] Elődöntő 1. mérkőzés)
04.29. Veresegyház VSK – Hurrikán KE Tápiószele 37 – 44
05.11. Hurrikán KE Tápiószele – Veresegyház VSK 41 – 31
05.18. Százhalombattai KE II. – Veresegyház VSK 35 – 25
05.27. Veresegyház VSK – Százhalombattai KE II. 31 – 32
Ifjúsági (Pest megyei bajnokság Rájátszás 5-8. helyért
[13 csapat] Elődöntő 1. mérkőzés)
04.29. Veresegyház VSK – VSK Tököl II. 28 – 42
05.13. VSK Tököl II. – Veresegyház VSK 45 – 31
05.19. Albertirsa SE – Veresegyház VSK 33 – 35
05.27. Veresegyház VSK – Albertirsa SE 35 – 32
Serdülő (Országos Serdülő Bajnokság III. osztály Északi csoport)
04.25. Veresegyház VSK – Gyöngyös II. 30 – 32
05.04. Veresegyház VSK – Csömöri SSZN 31 – 30
05.12. KASE – Veresegyház VSK 30 – 30
U14 (Országos Gyerek Bajnokság II. osztály Pest megyei
Régió Felsőház)
04.29. Abonyi KC – Veresegyház VSK 0 – 10

Veresegyház VSK – VS Dunakeszi 28 – 26
05.05. Veresegyház VSK – Budai Farkasok NKFT 22 – 27

Veresegyház VSK – Szigetszentmiklósi KSK 34 – 26

Labdarúgó Szakosztály

Felnőtt (Pest megyei bajnokság II. osztály Északi csoport) 
04.29. PILE-Szántó SE – Veresegyház VSK 0 – 4
05.06. Veresegyház VSK – Piliscsaba SE 0 – 0
05.10. Pilisszentiván SE – Veresegyház VSK 0 – 7
05.20. Veresegyház VSK – Erdőkertes SE 1 – 0
05.26. Gödi SE – Veresegyház VSK 3 – 0
Pest megyei Kupa 5. forduló
05.02. Budakalászi MSE – Veresegyház VSK 2 – 1
U19 (MLSZ III. osztályú bajnokság Közép-keleti csoport) 
04.28. Testvériség SE – Veresegyház VSK 6 – 2
05.05. Veresegyház VSK – SBTC Kft. 0 – 8
05.19. Veresegyház VSK – FC Dabas 2 – 7
05.22. KISE – Veresegyház VSK 9 – 4
U17 (MLSZ III. osztályú bajnokság Közép-keleti csoport) 
04.28. Testvériség SE - Veresegyház VSK 4 – 1
05.05. Veresegyház VSK – SBTC Kft. 1 – 4
05.13. KISE – Veresegyház VSK 5 – 1
05.19. Veresegyház VSK – FC Dabas 2 – 10
U16 (Pest megyei I. osztályú bajnokság Északkeleti csoport) 
04.28. Veresegyház VSK – Galgagyörki SE 8 – 1
05.05. Veresegyház VSK – Aszód FC 5 – 3
05.20. Veresegyház VSK – Dunakeszi Vasutas SE. 6 – 1
05.26. Szendehely FC – Veresegyház VSK 1 – 5
U14 (Pest megyei I. osztályú bajnokság) 
04.28. Üllő SE - Veresegyház VSK 5 – 3
05.06. Veresegyház VSK – Gödöllői SK II. 0 – 7
05.11. Veresegyház VSK – Kistarcsai VSC. 4 – 2
05.20. Veresegyház VSK – VS Dunakeszi 0 – 12
Öregfiúk (Pest megyei bajnokság Keleti csoport) 
05.07. Veresegyház VSK – Vácszentlászló SE 5  – 2
05.14. Fóti SE – Veresegyház VSK 0 – 6
05.22. Veresegyház VSK – Heréd LC 1 – 4
05.28. Tura VSK-RABEL – Veresegyház VSK 9 – 3 V. VÁROSAVATÓ KUPA

FÉRFI KISPÁLYÁS LABDARÚGÓ TORNA
VERESEGYHÁZ

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

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

RÉSZTVEVŐK: 10 fős férfi csapatok 
A KUPA LEBONYOLÍTÁSA:

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

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

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

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

NEVEZÉSI HATÁRIDŐ: 2018. június 22. (péntek) 16.00 óra
BŐVEBB INFORMÁCIÓ: Baranyó Csaba +36 20 9749 686
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NORDIC WALKING

SZÉP SIKER A KÉZILABDA DIÁKOLIMPIÁN 
IV. KORCSOPORTOS FIÚ CSAPATUNK IS ORSZÁGOS

ELŐDÖNTŐN 3. HELYEZETT

A III. korcsoportos fiú kézilabdázóink után a IV. korcsoportos fiúk is
Tatabányára utaztak népes szurkolótáborral megerősítve, hogy meg -
mér kőzzenek az országos döntőbe kerülésért. 
Az ellenfeleink: Veszprém megye győztese a veszprémi Padányi Bíró
Márton Római Katolikus Gimnázium, Szakgimnázium és Általános
iskola, Komárom-Esztergom megye győztese, a tatabányai Kodály
Zoltán Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola, valamint
Heves megye győztese, a gyöngyösi Kálváriaparti Sport- és Általános
Iskola csapatai voltak. Ellenfeleink mindegyike NB-I-es bajnokság-
ban szereplő felnőtt csapatok utánpótlás csapataiban játszik. 
A sorsoláson Komárom-Esztergom megye 1. helyezett csapatát húz-
tuk. Megilletődött kezdés után a második félidőben magára talált a
csapatunk és teljesen egyenrangú ellenfelek voltunk. Sajnos kikap-
tunk, így a 3-4. helyezésért játszhattunk a másik ágon vesztes csa -

pat tal, a veszprémiekkel. Az egész mérkőzésen mi voltunk a jobbak,
a fiúk nagyszerűen, szemre is tetszetősen játszottak, védekezésünk
is rendben volt, így egy percig sem volt veszélyben a harmadik he -
lyezésünk.                           FELKÉSZÍTŐK: FÜLÖP ANDREA, BARANYÓ CSABA

DIÁKSPORT • KÉZILABDA 

IV. korcsoport – kézilabda csapatunk

FANTASZTIKUS SIKEREK A BELGA JUHÁSZKUTYA AGILITY VB-N
Idén Szlovénia adott otthont a 2018. május 24-29. között megrendezésre
kerülő belga juhászkutyák világbajnokságának. Agilityben Molnár
Adrienn & SAID, a Fanatic Dog Sports Team tagjai kép visel hették a
világ legjobbjai között Magyarországot, mind az egyéni, mind pedig
csa  pat futamokban. Egyéni futamokban az első futamból egyenes ágon
kvalifikáltak egy 10. hellyel a fináléba. Csapatban a magyar csapat
(Fo dor Lili & Damil/Molnár Adrienn & SAID/Kádár Kitti & Niobe/
Lapu Tamás & Perla) jumping futammal a 3. helyen, míg agility fu-
tammal a 2. helyen végeztek. Ezzel összesített 2. helyre állt fel Magyar -
ország a Vb dobogón. FELKÉSZÍTŐ EDZŐ, HORVÁTH ANIKÓ

MÁJUSBAN ISMÉT DOBOGÓRA ÁLLHATTAK
A NORDIC WALKING SPORT VERESEGYHÁZ (NWSV)

CSAPAT RÉSZTVEVŐI

A Káli medencében rendezték az idei év második olyan futóver senyét
az országban, amelyen nordic-os mezőnyt is indítottak. A NW ver -
senykiírás szerint haladás közben egy lábnak mindig érintenie kell a ta-
lajt, tehát a futó- és ugró technikákat nem alkalmazhattuk, csak a
gya loglás volt megengedett a botok használata mellett. A 10400 mé te -
res távon felnőtt női kategóriában Vigh Mercédesz nyert átlag 7,9
km/h sebességgel. Őt követte a dobogó harmadik fokán Sasvári Zsu -
zsa, aki 7,6 km/h-val gyalogolt be a célba, férfi felnőtt kategóriában
pedig Bisinger Péter hozta el a harmadik helyezettnek járó érmet. 

FACEBOOK: NORDIC WALKING SPORT VERESEGYHÁZ

VIGH MERCÉDESZ

TENISZ KUTYÁS SPORT

Győzelmekkel tért vissza január végi
betegségét követően az idei U12-es le -
ánybajnok, a fedett pályás Európa-baj -
nokságon remeklő Molnár Kitti.
Édesanyja, és egyben edzője, Molnár
Edina szerint a fiatal játékos soha nem
adja fel, amit elhatároz, végig is viszi.
Most éppen azt vette a fejébe, hogy a
korosztálya legjobbjának számító cseh
ellenfelét, Brenda Fruhvirtovát is utol -
éri. A nyáron Veresegyházon, télen pe -
dig Mogyoródon készülő fiatal tenisze -
ző még ötéves sem volt, amikor édes -
any ját arra kérte, tanítsa meg játszani. Molnár Kitti Federerhez és
Halephez hasonlóan a felnőtt top 10-et célozta meg. „Addig persze
még sokat kell tanulnom és dolgoznom. A támadójáték az én stílu-
som, a tenyerest is azért kedvelem, mert abból könnyebben tudok tá-
madni. A szervámon még van mit alakítani, és a gyorsaságom sem
az igazi. Szerencsére szeretek edzeni, de még inkább versenyezni!”.
Molnár Kitti jelenleg a Metro RSC játékosa.

Molnár Kitti
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ÚJABB ORSZÁGOS ÉREM!

2017-ben nyerte meg Veresegyház első országos öttusa érmét a kis
veresi öttusa csapat és máris itt az újabb siker. A Kovács Réka, Har-
gitai Csanád összetételű U11 vegyes váltó ezüstérmes lett Csepelen!

MK III. forduló, Budapest Cse-
pel, május 12-13.
A legjobbak eredményei:
U-10 korosztály lányok (69 indu -
ló) 4. Kovács Réka
U-11 korosztály fiúk (52 induló)
11. Hargitai Csanád
U-12 korosztály lányok (56 indu -
ló) 18. Kovács Enikő
U-13 korosztály fiúk (39 induló)
19. Hargitai Bánk
VÁLTÓ vegyes
U-11 korosztály 2. (Kovács Réka,
Hargitai Csanád)
U-13 korosztály 12. (Baranyai
Zsófi, Vadász Orsolya)
U-13 korosztály 4. (Kovács Enikő,
Hargitai Bánk)

EDZŐ: HICSÁK ZSOLT

ÖTTUSA JUDO

Kovács Réka és Hargitai Csanád

A VERESI KÜZDŐSPORT EGYESÜLET A TŐLE MEGSZOKOTT RITMUSBAN

GYŰJTÖGETTE A SZÉP EREDMÉNYEKET

MÁJUS 6. JUDO FÖLDHARC VERSENY, TAPOLCA
Aranyérmet nyertek: Dér Barnabás, Szabó Dominika, Almási Sebes -
tyén Levente! Második helyen végzett: Szabó Mira és Leskó Gábor!
Bronzérmes lett: Szász Vince, Szabó Dávid és Leskó Lőrinc!
Csapatversenyben harmadik helyen végezett a csapatunk.

MÁJUS 9. VERESEGYHÁZ
Pánczél Gábor mesteredző a felnőtt férfi judo válogatott szövetségi
kapitánya és tanítványa, a vb ezüst, Eb bronzérmes olimpikon, Tóth
Krisztián volt a vendégünk. Gábor és Krisztián két nagyszerű edzést
tartott judokáinknak, a gyerekek nagy örömére.

MÁJUS 11-13. KECSKEMÉT, ÚJABB VILÁGVERSENY!
ÚJABB VERESI SIKEREK!

Kecskemét adott otthont a világ
legnagyobb kettlebell szer ve ze -
té nek rendezésében lebonyolí-
tott Európa bajnokságnak. A Ve -
resi Küzdősport Egyesület öt fő -
vel kvalifikált, végül csak két
hölgy képviselte a színeinket.
Némethné Kovács Rozália,
dup  la 16 kg- os súllyal lett a súly -
csoportja ezüstérmese, Karacs
Erika, szintén 16 kg-os súllyal,
szakításban az előkelő negyedik
helyen végzett. 

MÁJUS 26. NÉMETORSZÁG BRANDENBURG,
SUMO VB VÁLOGATÓ – NEMZETKÖZI VERSENY

Kerstner Róbert révén voltunk érdekeltek a versenyen. Robi kar nyúj tás-
 nyira volt a vb csapattól. Sajnos ez a verseny nem sikerült. Robi meg sé rült,
és bár így is tovább ment fájós térde ellenére, nem jutott be a leg jobb négy
közé, nem küzdhetett éremért, az ötödik helyen zárta a viadalt.

MÁJUS 27. GYERMEKNAP
Az ÉVÖGY által szervezett gyermeknapi műsor keretében nagyszerűen
összeállított feladatokat láthattak a kedves nézők. Bemutatták, hogy az
egyes technikákat hogyan hajtják végre a kezdő kicsi judokák, a hölgyek,
a haladók, a nehézsúlyúak, illetve a mesterek. A veresi judosok ízelítőt
adtak szeretett sportágunk, a judo mozgásanyagából, a biztonságos föl-
d re érkezés fontosságáról és bemutatójukkal nagy sikert arattak.

ILYÉS GYULA

NAGYSZERŰ EREDMÉNYEK AZ ALBERTIRSÁN RENDEZETT
ATLÉTIKAI DIÁKOLIMPIA PEST MEGYEI DÖNTŐN
A Fabriczius József Általános Iskola csapata hat aranyéremmel, egy
ezüst és két bronzéremmel öregbítette az Iskola hírnevét.
Aranyérmesek és egyúttal továbbjutók a Győrben rendezendő
Országos Döntőre: • Tóth Máté – magasugrás, 175 cm; • Horváth
Máté – távolugrás, 513 cm; • Sulyán Alexa – 60 m síkfutás  8,1mp;
• 4×100 m-es váltó: Tábori Sára, Szabó Enikő, Sum Noémi, Su-
lyán Alexa,  55,8; • Többpróba csapat: Bíró Rozália, Nemes Nóra
Szabó Enikő, Sulyán Alexa, Sum Noémi, Tábori Sára; • 4×100
m-es váltó: Tóth Márton, Tíbenszki Milán, Horváth András, Tóth
Máté 50,2mp. Ezüstérmes: Horváth Máté, több próba.
Bronzérmesek a több próba csapat: Gergely Kitti, Horváth Laura,
Lesch Lili, Liszicsán Sára, Nagy Zsófi, Sum Nikolett 
4×100m-es váltó: Kiss Barna, Horváth Máté, Varga Ádám,
Schmeisel Huba 55,2 mp

SZALMA RÓBERT

ATLÉTIKA



352018. június

Sport

PETÁNG

BEINDULT A MANTA SWIM TRIATLON
SZAKOSZTÁLY VER SENYSZEZONJA!

A hosszú „munkás” felkészülés után április 22-én, a hazai ren dezésű
utánpótlás- és amatőr duatlon ranglista verseny volt az első megméret-
tetése a csapatnak! A hazai terep ismeretét kihasználva az alábbi TOP
10-es eredményeket értük el. Zsemle Hanna (újonc 2) 1. helyezés;
Ferencz Janka (gyermek) 6. he lye zés, Nagy Richárd (gyermek) 6.
helyezés, Kárpáti Ákos (serdülő) 9. helyezés, Ferencz Domonkos
(Ifi) 3. he lye zés,  Jankov Máté (juni or) 4. helyezés,  Ferencz Ábel
(junior) 6. he lye zés,  Ondi Levente (seni or1) 5. helyezés,  Kerekes
Ferenc (senior3) 1. helyezés.

Egy héttel később a Sport XXI. aquatlon bajnokság regionális döntőjén
jártunk Százhalombattán. Újonc lányok:  Zsemle Hanna 1., Sum Niko-
lett 2., Tót-Vári Tamara 8., Kürtösi Hanna 11., a lányok megnyerték a
csapatversenyt is!  Fiúk: Kárpáti Máté 2. Gyerek lányok: Ferencz Janka
2., Portik Boglárka 5. Fiúk: Nagy Richárd 8., Szabó Márk 15. Serdülő
lányok: Soós Lívia 5., Fiúk: Jankov Milán 8., Tóth Márton 11.

MÁJUS 5. DUATLON ORSZÁGOS BAJNOKSÁG,
BALATONBOGLÁR

Újonc 1: Tóth Anna 10., Bíró Zsigmond 8. Újonc 2: Zsemle Hanna 5.,
Kárpáti Máté 11., Gyerek: Ferencz Janka 2., Ifi: Ferencz Domonkos
7. Junior: Jankov Máté 3., Ferencz Ábel 4. Felnőtt nő: Vajkovics Vik-
tória 5. Senior3: Kerekes Ferenc 1. CSAPATBAN: Újonc lányok, 5. hely:
Zsemle Hanna, Tóth Vári Ta ma ra, Kürtösi Hanna  Serdülő fiúk,
5.hely: Kárpáti Ákos, Jankov Milán, Tóth Márton.

MÁJUS 13. SPORT XXI. AQUATLON ORSZÁGOS BAJNOKSÁG,
DEBRECEN

Újonc 1: Tóth Anna 16. Újonc 2: Kárpáti Máté 8.  Zsemle Hanna 8.
Gyerek: Ferencz Janka 6. Serdülő: Kárpáti Ákos 7.
CSAPATBAN: újonc: 7. hely, Zsemle Hanna, Kürtösi Hanna, Tóth-Vári
Tamara. Gyerek, 10 hely, Ferencz Janka, Portik Boglárka, Tibenszki
Míra. Serdülő: 1. hely, Kárpáti Ákos, Jankov Milán, Tóth Márton,
Lesták Ármin.

MÁJUS 19. KLUBCSAPAT ORSZÁGOS BAJNOKSÁG,
TISZAÚJVÁROS

Három csapattal indultunk, és mind három csapat csodálatos ered-
ményt ért el! UP1 leány: 4. helyezés, Ferencz Janka, Foky Réka, Por-
tik Boglárka, Soós Lívia. UP1 fiú: 4. helyezés, Jankov Milán, Kárpáti

Ákos, Lesták Ármin, Tóth Márton. UP2 fiú: 2. helyezés, Ferencz
Ábel, Ferencz Domonkos, Jankov Máté, Portik Botond. 

MÁJUS 20. TRIATLON RANGLISTA VERSENY,
TISZAÚJVÁROS

Újonc 1: Tóth Anna 13. Újonc 2:  Kárpáti Máté 7.  Zsemle Hanna 2.,
Kürtösi Hanna 20. Gyerek: Ferencz Janka 2. Serdülő: Kárpáti Máté 8.,
Jankov Milán 9.,Tóth Márton 19. Ifi:  Portik Botond 13., Ferencz
Domonkos 19. Junior: Jankov Máté 6., Ferencz Ábel 12.

Július 15-én a Pamut tó és a Fenyves ad otthont a 2018. évi Aquatlon
Országos bajnokságnak! Részletek hamarosan a www.vertri.hu oldalon
és a Facebook-on.

SZEGEDI ATTILA

SZAKOSZTÁLYVEZETŐ

TRIATLON

XXI. Aquatlon bajnokságon az aranyérmes serdülő fiú csapatunk

A dobogó tetején Zsemle Hanna

ÚJ SPORTÁG MUTATKOZIK BE VÁROSUNKBAN

Veresegyház Város Önkormányzata, a GAMESZ közre műkö -
désével, Ivacson, a Nádasligetben, az Ivacs vasúti megállóhely
mögött, megépítette Veresegyház első, dupla méretű petáng
pályáját, mely nek megnyitójára, 2018. június 23-án (szom-
ba ton) 16.00 órakor kerül sor. 
A megnyitó keretében mindenki megismerkedhet ezzel az
érdekes és szép játékkal, a szabályokkal, és közben ki is
próbálhatja a játékot.
Szeretettel várunk minden érdeklődőt.

SZÁNTAI FERENC
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ASZTALITENISZ

VERESEGYHÁZI KISLÁNY

AZ ORSZÁGOS ÚJONC RANGLISTA ÉLÉN
2018. május 04-06. között, Mohácson tartot-
ták az újonc és serdülő lányok és fiúk egyéni
asztalitenisz bajnokságát. Letanóczki Dalma
a KSI színeiben ismét dobogóra állhatott fel
az összevont U13-as korcsoportban, ezúttal
a bronzérmet szerezte meg, és ezzel az ered-
ménnyel ő vezeti – életében először – a ma -
gyar újonc összevont ranglistát! 

Szaszák Csongor (Galaxis VSE) első ver se nyén igazán jól szere-
pelt. Összességében a két nap alatt 6 győzelem mellett 5 veresége
volt, a nagyok közt is megállta a helyét, mivel U11 mellett, U12 és
U13-ban is elindult. 

BAJNOK A GALAXIS VERESEGYHÁZI SE IV.-FORTUNA! 
Budapest XI. kerületi bajnokságának 2. csoportjában veretlenül lett
(27 győzelem, 3 döntetlen) bajnok a legfiatalabb Galaxis csapat,
megelőzve a Magyar-Kínai Asztalitenisz Klub III. csapatát. Az első
bajnokcsapatunk, volt már több 2. és 3. helyezésünk is korábban,
idén az is sikerült! 
A csapat feljutott a Kerület1-es bajnokságba. 
A csapat tagjai: Bacsa István, Cserey Zoltán, Erős Tibor, Héregi
László, Horváth Lóránt, Papp László.

A Kerület 1 bajnokságaiban szereplő 3 csapatunk is nagyon szép
bajnoki évet zárt. 
Galaxis VSE  II. 3 hely. (Bohus Pál, Mókus Miklós, Szuhanyik
György, Takács Andor, Vajda Zoltán). 

Galaxis VSE III. 6. hely (Bakó Oszkár, Batizi Sándor, Deliagosz
Achilles, Drozd Péter, Király. A. László, Sárosdi István, Szántó Ernő).
Galaxis VSE I. 7 hely. (Cserey Bálint, Drozd Balázs, Fehér Zsolt,
Gubai György, Molnár Gábor, Sztranyan János).

EGYÉNI FELNŐTT EREDMÉNYEK
MAGYAR-KÍNAI ASZTALITENISZ CLUB VERSENYEI:
Április 17. Mohács, Molnár Gábor (Galaxis VSE I.) 2. hely, Mókus
Miklós (Galaxis VSE II.) 3. hely. 
Május 15. Budapest, Gubai György (Galaxis VSE I.)  3. hely.
Május 20. Budapesti Asztalitenisz Egyetem versenyén Papp Lász -
ló (Galaxis VSE IV.-Fortuna) 2. legjobb volt a felnőttek mező nyében.

LETANÓCZKI ISTVÁN

TÁNCSPORT • ROCKIN’ BOARD

Rendkívül mozgalmas és eredményes hó nap
van az egyesület táncosai mögött. Idő ben az
első komoly megmérettetés a Rockin’ Board
Országos Táncverseny volt, ahol ezüst  érmet
szerzett a LOVE kisformáció a juniorok kö -
zött. Bronzérmes lett a LADIES nagyformá-
ció, akik a felnőtt kategóriában jeleskedtek.
Utánpótlás versenyzőink is nagy szerűen tel-
jesítettek. Goldschmied Ba lázs és Mezey
Csenge alkotta páros második lett a serdülő
kategóriában.
A kategóriát Ujvári Bálint és Ihász Dóra
nyer te. Junior páros kategóriában bronz ér -
met szerzett Lajti Barnabás és Boór Dor -
ka. Az országos bajnoksággal egy időben te -
rü leti versenyt is rendeztek, ahol a BRILL for-
máció a dobogó második fokára állhatott a ju -
ni or nagyformációs kategóriában. Serdülő kis -
formációs kategóriában bronzéremmel a nya -
kukban tértek haza az EMOTIONS formá ció
tagjai. A junior kisformációs kategória né pes
mezőnye sem tudta megállítani a LO VE for-
mációt. A lányok nagyszerű produkciójuk kal
méltán kiérdemelték az arany   érmet. A soron
következő országos bajnokság Pé csett került

megrendezésre. A felnőtt kisformációs kate -
gó riában a TRUVÁJ ellen mon dást nem tűrve
menetelt egészen a dobogó legfelső fokáig.
Az érmesek so rát a BRILL kö vette. A junior
nagyformációs kategó riá ban második he lye -
zést értek el. Ezzel a nagy szerű eredménnyel
kivívták a jogot az Euró pa bajnokságon és a
világbajnokságon való rész vételre. A LOVE
tagjai a megmé rettetés után a dobogó má-
sodik fokán vehették át az ezüst érmet és a
serleget. A pécsi ver seny érem so ro  zatát a
LADIES zárta, akik bronzérmet sze   reztek az
országos megmé rettetésen.
Gyöngyös volt a sorozat következő állo má sa,
ahol az idei szezon utolsó országos baj nok-
 ságát rendezték. Szoljár Zsombor és Vass Ni -
kolett harmadik lett és bronzéremmel tá  voz-
 tak a nyári szünetre. A versennyel pár hu za -
 mosan zajlott a nagyformációs Euró pa baj nok-
ság Horvátországban, ahol a LA DIES kép  vi  -
selte hazánkat és az egyesü le tet. Nagy szerű en
versenyezve a lányok végül a kilen cedik he -
lyen fejezték be a rangos versenyt. Gratulálunk
a gyönyörű eredmé nyek hez!

EDZŐK: FARKAS KRISZTINA ÉS FARKAS GERGELY

Szaszák Csongor édesapjával az ob-én

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

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

Boneker MBNK Kft.

KERÍTÉS–FESTÉK
CENTRUM

AKCIÓS TERMÉKÜNK:
Fém táblás kerítés 1,5m×2,5m (antracit-zöld) 6580 Ft/db

LAMELLA KERÍTÉS: FŰZÖTT • ERŐSÍTETT
ÁGYÁSSZEGÉLY, APÁCARÁCS, VADÁSZKERÍTÉS, OSZLOPOK

PONTHEGESZTETT CSIRKE-, MADÁR-, VADHÁLÓK
ÁTLÁTÁSGÁTLÓ, GEOTEXTÍLIA, VAKONDHÁLÓK, NÁDSZÖVET

GIPSZKARTON: IMPREGNÁLT • TŰZGÁTLÓ • 9,5 mm
PROFILOK, CSAVAROK, GLETTEK, KIEGÉSZÍTŐK

FESTÉKEK: HOMLOKZATI • BELTÉRI • ZOMÁNC • LAZÚR
HOMLOKZATI HŐSZIGETELŐ RENDSZER

SZÍNKEVERÉS: vakolat, festék, lábazati anyag
RIGIPS, SZILOPLAST, AKRIL, PURHAB, GV NEHÉZLEMEZ

ÜVEG-, ÁSVÁNYGYAPOT, DRÉNCSŐ, DRÉNLEMEZ,
ESZTRICHBETON, FALAZÓ-VAKOLÓHABARCS, CSEMPERAGASZTÓ
FESTŐ-, KŐMŰVES SZERSZÁMOK, FA ÉS FÉM LÉTRÁK

RUGALMAS, GYORS, AKÁR INGYENES KISZÁLLÍTÁS!

Hirdessen
a Veresi Krónikában
VERESEGYHÁZ VEZETŐ LAPJÁBAN!

Velünk sikeres lesz!!
7500 PÉLDÁNY, KEDVEZŐ ÁR

*Bővebb információ:
veresikronika@veresegyhaz.hu

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

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

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

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

Az akcióink részletei az üzletben!

K
O

B
A

LT
 I

N
G

A
T

L
A

N
21

12
 V

er
se

gy
há

z,
 F

ő 
út

 3
0.

Te
lef

on
: +

36
 70

 63
1 2

36
8

e-
m

ai
l: 

in
fo

@
ko

ba
lt.

hu

w
w

w
.k

o
b
a
lt

.h
u



392018. június

CSALÁDÁLLÍTÁS 
A Családállítást REND-ELMÉLET-nek vagy A SZERETET RENDJÉ-nek is hív juk. Bert Hel linger,
német pszichoterapeuta nevéhez kapcsolódik ez a feno me nológiai csoport terá piás kezelés.
„Az igazság tiszta feltárása segít helyére ren dezni a dolgokat”… meglátni azt, ami van, a va -
ló ságot a történések mö gött, aminek rendkívül nagy gyógyító hatása van. Aki pozitív változást
sze ret ne az életében, jelentkezzen állíttatónak (problé ma hozónak) vagy segítőnek. 

ACCESS FACELIFT
Traumák arcon lévő lenyomatának oldása. Energetikai ránctalanítás, fesze sí tés lágy érin tés-
sel, (75’) relaxált állapotban, melynek mellékhatása: kisimult arc, fiatalos ra gyo gó tekintet.

THETAHEALING konzultáció
A mindennapjainkat akadályozó tudattalan hitrendszerek feltárása és ezek oldása egy mély
meditációs théta állapotban. 

BACH VIRÁG terápia
Mint az öngyógyítás nagyszerű módszere segít megtalálni a harmóniát, a meg nyugvást és a
lelki békét ebben a rohanó világban. A Bach-virágterápia si kere egyszerűségében rejlik. Köz -
vet lenül az ember energiarendszerére hat, nem pedig a fizikai testre. A Bach-virágterápia mind
a felnőttek, mind a gyer mekek számára biztonságos kezelési módszer.

SZÁMMISZTIKA 
Elsősorban az önismerethez nyújt segítséget. Megtudhatod, milyen lehető sé ge ket kapsz, vagy
kaptál a sorstól, milyen feladattal érkeztél a Földre és azt milyen úton célszerű bejárni.

ACCESS BARS
Energiakezelés a fej 32 akupresszúrás pontján, különböző életterületek kezelése, tudatalatti
blokkok oldása. 

ÉLETVEZETÉSI TANÁCSADÁS az önismeret útján 
AJÁNDÉKUTALVÁNY KAPHATÓ! AJÁNDÉKOZZON EGÉSZSÉGET!                           

Mindenkinek szüksége van a belső munkára, önmegismerésre, ha egészséges, kiegyensú-
lyozott életre vágyik. Ha szeretné letenni lelki terheit és megszabadulni testi fájdalmaitól is,
a holisztikus(test, lélek, szellem) szemlélet jegyében, a fenti gyógymódokkal tudok segíteni.

Kellemes, biztonságos környezetben várom változni és gyógyulni vágyó vendégeimet.

Szeretettel várok minden Kedves Érdeklődőt! 
KEREKES GYÖNGYI                                                                                                        
Integrált szemléletű család és rendszerállító tréner,
Élet és Lélekgyógyász, Masszőr
Tel: +36 20 5353 163,  gyongyi.kerekes.71@gmail.com

A Családállítás egy felnőtteknek szóló önismereti, játékos, de mégis komoly
csoportfoglalkozás. A módszert számos területen alkalmazzák, pél dá ul a
pszichoterápiában, a pszichoszomatikus orvoslásban, az élet  ve zetési és
nevelési tanácsadásban, a tágabb értelemben vett lelki gondozásban.

A terápia Bert Hellinger nevéhez fűződik. Hellinger filozófiát, teológiát és peda -
gó giát tanult. Tanulmányai után 16 éven át egy katolikus misszionárius rend, a
Kongregation der Missionare von Mariannhill tagjaként Dél-Afrikában dolgozott
a zuluknál. Itt figyelte meg, hogy a természeti népeknél milyen nagy jelentősége
és gyógyító ereje van az ősök tiszteletének.
Visszatérése után pszichoanalitikus lett, majd a csoportdinamika, a primér terá -
pia, a tranzakció-analízis és különböző hipnoterápiás eljárások hatása alatt
kialakította a saját munkamódszerét, a mára már világszerte ismertté vált Csa -
ládállítást. A terápia Magyarországon 2000 óta vált ismertté.
Általában csoportos formában történik, de egyéni foglalkozás is lehetséges.
A cso portos formánál az egyén két-három mondatban elmondja a megoldásra
vá ró problémáját, majd a csoportból egyéneket választ és így a családtagokat
meg  személyesítik. A családfelállítás ebből a mélységből, mezőből jeleníti meg
képviselőkkel a család erőterét.
Az elnevezés és a terápia sikeressége azon a megfigyelésen alapul, hogy ha vala -
mi megtörtént, akkor idővel újra és újra megismétli önmagát, mígnem formává
alakul. Amikor az egyén cselekvés előtt áll, a mező emlékezik és megismételhet
egy korábbi cselekvést. Ezért fordulhat elő, hogy egy családban generációról gen-
erációra ugyanazok a sorsok ismétlődnek, mert a családi mező emlékezete
ugyan azokat hívja elő. Bert Hellinger megfigyelte, hogy ha ezt a mezőt kívülről
egy új szellemi behatás éri – egy új szellemi mozgást állítunk be – akkor ez az
is métlődés megáll és az egyén képes lesz egy új életszakaszt kezdeni. A gyó-
gyulás azzal kezdődik, ha a múltat – az ismétlődésekkel együtt – tisztelettel elfo-
gadja, nyitottá válik a jövő felé, és vállalja a pillanat kockázatát. Amikor az egyén
felismeri a valóságot, azt, ami van, és nem annak bűvöletében él, hogy a valóság-
nak milyennek kellene lenni, akkor ez az a pillanat, amikor az új szellemi moz -
gás beállítható gyógyító mondatokkal. A mondatok szeretettel teljesek, elfo -
gadóak és a mélyben hatnak.
Módszerének továbbadására Bert Hellinger 2005 május 5-én indította útjára a
magyarországi Hellinger Intézetet.

CENTRUMBAN
AZ EGÉSZSÉG… A CSALÁDÁLLÍTÁS

EZERKINCS ÉLETMÓD CENTRUM
Veresegyház, Fő út 59. • www.ezerkincs.hu
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ERDŐKERTESI
ACÉLKERESKEDÉSBE

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

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

címen lehet napközben.

ÉLMÉNYFESTÉS
Veresegyházon

a Cinóber festőtanodában!
ÉLMÉNY, MESTERMŰ, ÖRÖK EMLÉK!

A 3 órás foglalkozás során megismerjük és újraértelmezzük a kiválasztott
műalkotást. Akril technikával festővászonra (40×50cm) készülnek a mes ter -
művek. Minden eszközt a festőtanoda biztosít. Előzetes tudást nem igényel!
Egy foglalkozásra minimum 3, maximum 8 vendéget tudunk fogadni! 
Cégeknek csapatépítéshez kiváló program!

Jelentkezés: mobiltelefonon 20 9297 019
vagy e-mailen cinoberfestotanoda@gmail.com

vagy a facebook oldalunkon keresztül
Művészeti vezető és instruktor: Móricz Katalin művésztanár 
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Gondtalan Évek
WELLNESS NYUGDÍJASHÁZ

szeretettel várja Veresegyházon
1 db 36 m2 egyágyas, fürdőszobás  szobába

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

SZOLGÁLTATÁSOK:
egészségügyi felügyelet, étkezés, takarítás, mosás,

orvosi ellátás, wellness

ELÉRHETŐSÉG:
gondtalanevek@hotmail.com • 06 70 638 4685

MOSÓGÉPEK, MOSOGATÓGÉPEK, MIKRÓK,MOSÓGÉPEK, MOSOGATÓGÉPEK, MIKRÓK,
ELEKTROMOS TŰZHELYEK,ELEKTROMOS TŰZHELYEK,

HŰTŐSZEKRÉNYEK, FAGYASZTÓLÁDÁKHŰTŐSZEKRÉNYEK, FAGYASZTÓLÁDÁK
JAVÍTÁSÁVAL FOGLALKOZUNK!JAVÍTÁSÁVAL FOGLALKOZUNK!

Kedvező árakkal,
kiszállási díj nélkül dolgozunk

az elvégzett munkára
garanciát adunk!

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






