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Az idei sokszínű városünnepi programkínálat kiemelkedő eseménye volt Rúzsa Magdi koncertje,
amely az óvatos becslések szerint is 4000 fős közönséget vonzott a Búcsú térre.
(Beszámolóink a Városünnepről a 8-10. és a 29. oldalon. Fotó: Veréb József.)

Ajánló
Eseménynaptár
július 28. 19.00 óra
Orgonaszó – Sebastian Fuhrmann orgonaművész
(Németország)
Szentlélek-templom
•
augusztus 17. 18.00 óra
„Szobrászfeleségek” kiállítás
Deákfalvi Zsuzsanna, Tóth Lívia, Veress Enéh
Udvarház Galéria, Innovációs Centrum
•
augusztus 20.
ÁLLAMALAPÍTÁS ÜNNEPE

•
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

július 18. (szerda) 20.30 óra
Segítség, megnősültem!
Kisszínpad – Fabriczius udvar
•
július 20. (péntek) 17.00 óra
Rigócsőr királyfi (gyerekműsor)
Nagyszínpad – Búcsú tér
•
július 20. (péntek) 20.30 óra
Bob herceg (operett)
Nagyszínpad – Búcsú tér
•
július 24. (kedd) 20.30 óra
Hajszál híján Hollywood
Kisszínpad – Fabriczius udvar
•
július 28. (szombat) 17.00 óra
Kisherceg (gyerekműsor)
Kisszínpad – Fabriczius udvar
•
július 28. (szombat) 20.30 óra
Bródy János: Ráadás (koncert)
Nagyszínpad – Búcsú tér
•
augusztus 1. (szerda)
Szép jó estét, Mr. Green!
Kisszínpad – Fabriczius udvar
•
augusztus 3. (péntek)
Boban Markovic Orkestar
(Sztárvendég: Palya Bea)
Nagyszínpad – Búcsú tér

augusztus 4. (szombat)
Halász Judit koncert (gyerekműsor)
Nagyszínpad – Búcsú tér
•
augusztus 8. (szerda)
Dolgok, amikért érdemes élni
Kisszínpad – Fabriczius udvar
•
augusztus 10. (péntek)
Maugli, a dzsungel fia (gyerekműsor)
Kisszínpad – Fabriczius udvar
•
augusztus 10. (péntek)
Anconai szerelmesek
Nagyszínpad – Búcsú tér
•
augusztus 15. (szerda)
Játék a kastélyban
Kisszínpad – Fabriczius udvar
•
augusztus 17. (péntek)
A miniszter félrelép
Nagyszínpad – Búcsú tér
•
augusztus 18. (szombat)
Alma együttes (gyerekműsor)
Kisszínpad – Fabriczius udvar
•
augusztus 22. (szerda)
Shirley Valentine
Kisszínpad – Fabriczius udvar
•
augusztus 25. (szombat)
A padlás
Nagyszínpad – Búcsú tér
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A hónap híre
TRIANON

A Nemzeti Összetartozás Napja
Immáron lassan száz esztendeje annak, hogy
1920. június 4-én a trianoni békediktátummal darabjaira szaggatták egykori országunkat és nemzetünket a győztes nagyhatalmak. A béke aláírásának dátuma 2010-től a Nemzeti Összetartozás
Napja, nemzeti emléknap Magyarországon, szimbolizálva a széttört nemzet összetartozását és azt,
hogy soha nem feledhetjük a trianoni tragédiát.
Június 4-én Veresegyház városa is évről-évre
megemlékezik az egykor történtekről a margitai
Trianon emlékműnél. Talán sosem voltak még
annyian, mint az idei évben, köszönhetően az ünnepségre indított különbusznak is.

A rendezvény szónoka Böjte Horváth István
szobrász volt, aki személyes hangvételű megemlékezésével szólt a jelen lévők érzelmeihez, majd
Farkas Zsolt tanár konferálása és versmondása
mellett fellépett a Gaudeamus kórus és Bonifertné Száraz Lívia énekes, korabeli ruházatával
tisztelgett a Veresegyház Katonai Hagyományőrző Egyesület. A rendezvényen Veresegyház
Város Önkormányzata és több szervezet is koszorút helyezett el az emlékmű talapzatára. Az
összetartozás és emlékezés virágait.
KOVÁCS PÉTER
Fotók: Veréb József

Veterán motorok a Városháza előtt
Nem akármilyen látványban lehetett része annak,
aki június 22-én délelőtt kilátogatott a Városháza
előtti térre. Ahogy múlt havi számunkban beharangoztuk, Veresegyházról rajtolt az idén Magyarországon megrendezett FIVA Word Motorcycle
Rally mezőnye. A háromnapos magyarországi
túrára (Veresegyház, Hollókő, Eger, Debrecen,
Hortobágy, Budapest útvonalon) 14 ország, mintegy 100 versenyzője nevezett. Városunk jóízű pogácsával, üdítővel és népzenével köszöntötte a
résztvevőket és indította útjára a mezőnyt. A szíves vendéglátást a Történelmi Járművek Nemzetközi Szövetségének és a magyar tagszövetségnek
(MAVAMSZ) vezetői köszönték meg.
A régi, nem ritkán közel 100 éves motorok hangulatát írásban visszaadni lehetetlen. A csodálato-

san szépen és abszolút korhűen felújított, kiváló
minőségben üzemben tartott gépcsodák lenyűgözték a nézelődőket. Arról nem is beszélve,
hogy a Magyarországon is ismert márkákon túl
olyan egykori cégek termékeivel is találkozhattunk, amelyek talán először járták a magyar utakat. Az igazán profik a motorok mellé korhű ruházatot is csináltattak maguknak, ebből a szempontból verhetetlen volt az 1920-as évek motorozási hőskorát megjelenítő angol úriember, aki
fűzős bőrcsizmájával és bőr bukósisakjával a szelfizők kedvencévé vált pillanatok alatt. Nagyszerű
élmény volt a rendezvény, köszönet érte Szlovák
Zsoltnak, aki városunkba hozta a túrát.
KOVÁCS PÉTER

Fotók: Veréb József
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Önkormányzat
VERESEGYHÁZ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK HATÁROZATAI
112/2018.(V.7.) Kt. határozat:
1. A Képviselő-testület hozzájárul, a Veresegyház belterület 528
hrsz-ú, 781 m2 területnagyságú, kivett közterület megnevezésű ingatlanból a határrendezéssel érintett 76 m2 területrész
vagyonkataszteri nyilvántartás törzsvagyon részéből való
kivezetéséhez és az üzleti vagyon (forgalomképes) részébe
történő átvezetéséhez.
2. A Képviselő-testület hozzájárul, hogy az Önkormányzat tulajdonát képező Veresegyház belterület 528 hrsz-ú, kivett
közterület megnevezésű ingatlanból összesen 76 m2 területrész, Tóth Mónika tulajdonát képező Veresegyház belterület 510 hrsz-ú kivett lakóház, udvar, gazdasági épület megnevezésű ingatlanhoz kerüljön hozzácsatolásra, határrendezési eljárással.
A Képviselő-testület elfogadja, hogy a közművek nélküli 76 m2es területrész eladási ára (50 %-os kedvezménnyel) – 6000 Ft/m2
+27% áfa ár figyelembevételével – bruttó 579 120 Ft legyen.
3. A Képviselő-testület felhatalmazza a Polgármestert a határrendezési vázrajzok és az adásvételi szerződés aláírására.
Egyben felhívja a Jegyzőt, hogy a határrendezésből keletkező változásokat a vagyon-nyilvántartásban és a Földhivatali
ingatlan-nyilvántartásban vezettesse át.
113/2018.(V.7.) Kt. határozat:
1. A Képviselő-testület hozzájárul, az Önkormányzat tulajdonát
képező Veresegyház belterület 6338/9 hrsz-ú, kivett beépítetlen terület megnevezésű ingatlanból 3736 m2 területrész
értékesítéséhez a Szabadságnap 19 Kft. részére 2000 Ft/m2 +
27% áfa (7 476 000 Ft + 2 018 520 Ft áfa) bruttó 9 494 520 Ft
vételáron. Vevő a teljes vételárat a telekalakítási eljárás jogerős
lezárását, az új ingatlan kialakítását követően, 60 napon belül
köteles egy összegben megfizetni. Vevő az ingatlan birtokába
a végleges adásvételi szerződés megkötését és a teljes vételár
kifizetését követően lép.
2. A Képviselő-testület kiköti, hogy az erdőtag érintett részének
a termelésből való kivonásáért fizetendő erdővédelmi járulék
teljes összegének, a feltöltésre kerülő árokrész teljes hosszában
lefektetendő 80 cm átmérőjű csapadékvíz-csatorna és a telekalakítási eljárás teljes költségének megfizetése Vevőt terheli.
3. A Képviselő-testület a terület értékesítéséhez azzal a kikötéssel járul hozzá, hogy a megvásárolt ingatlant a vevő 4 éven
belül beépíti. Amennyiben a beépítés a fent meghatározott
időponton belül nem történik meg, úgy a szerződéskötéskor
érvényes ingatlanárat (12 000 Ft/m2 + 27% áfa) köteles utólag
kifizetni, levonva az erdő művelési ág kivonásából eredő
költségeket.
114/2018.(V.7.) Kt. határozat:
A Képviselő-testület hozzájárul „településfejlesztési céllal (tervezett elkerülő út mellett később kialakítható iparterület részére
szükséges terület biztosítása céljából)” – a Veresegyház külterület, 043/24 hrsz-ú, szántó, nádas művelési ágú ingatlan 440/
81480 (110/81480 + 330/81480) tulajdoni hányadának (711 m2)
megvásárlásához Marton Istvánnétól 300 Ft/m2, 213 300 Ft
vételáron. A vételár kifizetése a 2018. évi költségvetés földvásárlásokra elkülönített kerete terhére történik meg.
115/2018.(V.7.) Kt. határozat:
A Képviselő-testület hozzájárul a Veresegyház 5785/3 és
5786/11 hrsz-ú ingatlanokat érintő, a Parcella GM Kft. 13/2018
munkaszámú változási vázrajzán látható határrendezéshez, a
Ligetek városrész rövidtávú fejlesztése érdekében.
116/2018.(V.7.) Kt. határozat:
1. A Képviselő-testület hozzájárul – továbbértékesítési céllal – a
Veresegyház belterület, 5786/6 hrsz-ú, kivett beépítetlen terület megnevezésű, 7 ha 8457 m2 alapterületű ingatlan visszavásárlásához bruttó 1 333 500 000 Ft vételáron a VERES-SPA
Ingatlanhasznosító, Kereskedelmi és Szolgáltató Kft-től, mint
tulajdonostól. A teljes vételár megfizetése az alábbi ütemezés
szerint történik meg:
• a tulajdonjog-fenntartással történő adásvételi szerződés
aláírásakor az Önkormányzat 300 000 000 Ft + 81 000 000 Ft
(27% áfa) = bruttó 381 000 000 Ft első vételárrészletet fizeti
meg, melyből Felek 100 000 000 Ft-ot foglalónak tekintenek.
• legkésőbb 2019. március 31. napjáig az Önkormányzat
375 000 000 Ft + 101 250 000 Ft (27% áfa) = bruttó 476 250 000
Ft második vételárrészletet fizeti meg.
• legkésőbb 2019. szeptember 30. napjáig az Önkormányzat
375 000 000 Ft + 101 250 000 Ft (27% áfa) bruttó 476 250 000
Ft utolsó vételárrészletet fizeti meg.
Ezzel a teljes vételár megfizetésre kerül. Eladó a tulajdonjogát a teljes vételár megfizetéséig fenntartja. A vételár fedezetét a 2018. évi költségvetés tartalékkerete biztosítja.
117/2018.(V.15.) Kt. határozat:
A Képviselő-testület kihirdeti a megosztási eljárással kialakításra kerülő új, Veresegyház külterület 0116/1 hrsz-ú, 8545
m2 alapterületű ingatlan értékesítésére kiírt pályázat nyerteseként a Kucsa-Ker Kft-t. A Képviselő-testület hozzájárul a
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Kucsa-Ker Kft-vel – a pályázati kiírásban szereplő fizetési
feltételek alapján, nettó 75 000 000 Ft vételáron – az ingatlan
adásvételi szerződés megkötéséhez.
118/2018.(V.15.) Kt. határozat:
A Képviselő-testület kihirdeti a Veresegyház belterület 1570
hrsz-ú, 1552 m2 alapterületű és a Veresegyház belterület 1574
hrsz-ú, 615 m2 alapterületű ingatlanok értékesítésére kiírt pályázat nyerteseként a Veresegyházi Református Egyházközséget. A Képviselő-testület hozzájárul a Veresegyházi Református
Egyházközséggel – a pályázati kiírásban szereplő fizetési feltételek alapján, bruttó 62 419 500 Ft vételáron – az ingatlan adásvételi szerződés megkötéséhez.
119/2018.(V.15.) Kt. határozat:
A Képviselő-testület kihirdeti a Veresegyház belterület 9796
hrsz-ú, 6401 m2 alapterületű ingatlan (volt INOX csarnok) értékesítésére kiírt pályázat nyerteseként a Veresegyház Városi
Sportkört. A Képviselő-testület hozzájárul a Veresegyház Városi
Sportkörrel – a pályázati kiírásban szereplő fizetési feltételek
alapján, nettó 264 500 000 Ft vételáron – az ingatlan adásvételi
szerződés megkötéséhez.
120/2018.(V.15.) Kt. határozat:
1. A Képviselő-testület hatályon kívül helyezi a 116/2018.(V.7.)
Kt. számú határozatát.
2. A Képviselő-testület hozzájárul – továbbértékesítési céllal – a
Veresegyház belterület, 5786/6 hrsz-ú, kivett beépítetlen terület megnevezésű, 7 ha 8457 m2 alapterületű ingatlan visszavásárlásához bruttó 1 378 338 176 Ft vételáron a VERES-SPA
Ingatlanhasznosító, Kereskedelmi és Szolgáltató Kft-től, mint
tulajdonostól. A teljes vételár megfizetése az alábbi ütemezés
szerint történik meg:
• a tulajdonjog-fenntartással történő adásvételi szerződés
aláírásakor az Önkormányzat 311 768 550 Ft + 84 177 509 Ft
(27% áfa) = bruttó 395 946 059 Ft első vételárrészletet fizeti
meg, melyből Felek 100 000 000 Ft-ot foglalónak tekintenek.
• legkésőbb 2019. március 31. napjáig az Önkormányzat
386 768 550 Ft + 104 427 509 Ft (27% áÁfa) = bruttó 491 196 059
Ft második vételárrészletet fizeti meg.
• legkésőbb 2019. szeptember 30. napjáig az Önkormányzat
386 768 550 Ft + 104 427 508 Ft (27% áfa) = bruttó 491 196 058
Ft utolsó vételárrészletet fizeti meg.
Ezzel a teljes vételár megfizetésre kerül. Eladó a tulajdonjogát a teljes vételár megfizetéséig fenntartja. A vételár fedezetét a 2018. évi, illetve a 2019. évi költségvetés tartalékkerete
biztosítja.
121/2018.(V.15.) Kt. határozat:
A Képviselő-testület használati megosztásról szóló megállapodást köt a Veresegyház Városi Önkormányzat Idősek Otthonával arra vonatkozóan, hogy a Veresegyház, Fő út 106. (hrsz: 250)
ingatlannak a Megállapodás 3. pontjában rögzített helyiségeket
az önkormányzat oktatási tevékenység végzésére bérbe adja, a
további helyiségeket pedig az Idősek Otthona kizárólagosan
használhassa.
122/2018.(V.15.) Kt. határozat:
A Képviselő-testület hozzájárul, hogy a Dunakeszi Tankerületi
Központ a Veresegyház, Újiskola utca 17. (hrsz: 25) szám alatti
önkormányzati tulajdonú ingatlanon beruházást végezzen a
saját költségére. Az ingatlanra költött összeget a Dunakeszi
Tankerületi Központ a beruházást követően 2018. december 31ig átadja aktiválásra Veresegyház Önkormányzatának.
123/2018.(V.15.) Kt. határozat:
A Képviselő-testület hozzájárul a Veresegyház, Mogyoródi utca
Anonymus u. - Könyves K. u. közötti szakasza járdaépítési szerződésének megkötéséhez a BLOGÉK Kft.-vel. A járda építésének
beruházási költsége bruttó 16 414 496, Ft, amelynek fedezete
Veresegyház Város Önkormányzatának 2018. évi költségvetésének tartalékkerete.
124/2018.(V.15.) Kt. határozat:
A Képviselő-testület 50 000 Ft összegű támogatást nyújt a Medicopter Alapítvány részére. A támogatás kifizetése a jóváhagyott
költségvetés terhére történik.
125/2018.(V.15.) Kt. határozat:
A Képviselő-testület támogatást nyújt a Veresegyház Katonai
Hagyományőrző Egyesület részére 2 db lószállító utánfutó megvásárlásához 1 000 000 Ft értékhatárig. A támogatás kifizetése
a 2018. évi költségvetés tartalékkerete terhére történik.
126/2018.(V.15.) Kt. határozat:
1. A Képviselő-testület hozzájárul a Veresegyház belterület
9579/4 hrsz-ú, 4934 m2 területnagyságú, kivett vendéglő, udvar megnevezésű ingatlan „kivett helyi közút” megnevezésűvé történő átminősítéséhez és a vagyonkataszteri nyilvántartás törzsvagyon részéből a határrendezéssel érintett
245 m2 területrész kivezetéséhez és az üzleti vagyon (forgalomképes) részébe történő átvezetéséhez.
2. A Képviselő-testület felhatalmazza a Polgármestert, hogy a
Gödöllői Járási Földhivatali Osztály felé fenti ingatlan tekinte-
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tében „megnevezés változtatási kérelmet” nyújtson be. Felhívja
a Jegyzőt, hogy fenti változásokat a vagyon-nyilvántartásban
és a földhivatali ingatlan-nyilvántartásban vezettesse át.
3. A Képviselő-testület hozzájárul, hogy az Önkormányzat tulajdonát képező Veresegyház belterület 9579/4 hrsz-ú, kivett
út megnevezésű ingatlanból összesen 245 m2 területrész a
Varga József tulajdonát képező Veresegyház belterület
9579/6 hrsz-ú kivett beépített terület megnevezésű ingatlanhoz kerüljön hozzácsatolásra, határrendezési eljárással.
4. A Képviselő-testület elfogadja, hogy a közművek nélküli 245
m2-es területrész eladási ára – 2500 Ft/m2 + 27% áfa ár figyelembevételével – bruttó 777 875 Ft legyen.
127/2018.(V.31.) Kt. határozat:
A Képviselő-testület a 2017. évről szóló éves és összefoglaló éves
belső ellenőrzési jelentést megtárgyalta és elfogadja.
128/2018.(V.31.) Kt. határozat:
1. A Képviselő-testülete elfogadja a Belső kontrollrendszer mellékletét képező Ellenőrzési nyomvonal Roma Nemzetiségi
Önkormányzatra vonatkozó módosítását.
2. A képviselő-testület felkéri a munkáltatói jogkör gyakorlóját,
hogy a módosított ellenőrzési nyomvonalat a munkavállalókkal megismertesse.
129/2018.(V.31.) Kt. határozat:
A Képviselő-testület a gyermekvédelem helyzetéről, a gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatok 2017. évi ellátásáról
szóló beszámolót elfogadja.
130/2018.(V.31.) Kt. határozat:
A Képviselő-testület a Veresegyház Kistérség Esély Szociális
Alapellátási Központ 2017. évi szakmai munkájáról szóló beszámolót elfogadja.
131/2018.(V.31.) Kt. határozat:
A Képviselő-testület a temetkezés helyi rendjéről szóló 2/2017.
(III.3.) önkormányzati rendeletben szabályozott, temetési helyek, illetve a temető használatával összefüggő díjakat felülvizsgálta és megállapítja, hogy 2018. évre vonatkozóan a díjakat
nem kívánja módosítani.
132/2018.(V.31.) Kt. határozat:
1. A Képviselő-testület a Váci Mihály Művelődési Ház intézményvezetői állásának betöltésére az előterjesztés mellékletében részletezett feltételekkel pályázatot ír ki.
2. A Képviselő-testület, mint a munkáltatói jogkör gyakorló felkéri a Polgármestert, hogy gondoskodjon a pályázat közzétételéről.
3. A Képviselő-testület a Váci Mihály Művelődési Ház intézményvezetői munkakörre beérkező pályázatok véleményezésére
Művelődési, Ifjúsági, Informatikai és Sport Bizottságot kéri fel.
133/2018.(V.31.) Kt. határozat:
A Képviselő-testület a Fabriczius Alapítvány (székhelye: 2112
Veresegyház, Fő út 77-79.) számára 881 300 Ft összeget biztosít
a Fabriczius József Általános Iskola szociálisan rászoruló tanulóinak osztálykiránduláson való részvételéhez, a rászoruló gyermekekre jutó költség 70%-át kitevő összegben. A támogatás a
Művelődési, Ifjúsági, Informatikai és Sport Bizottság 2018. évre
meghatározott keretének terhére kerül megállapításra.
134/2018.(V.31.) Kt. határozat:
1. A Képviselő-testület hozzájárul a 2018. februári hatályú, a
Veresegyházi Katolikus Gimnázium megvalósítása érdekében a Váci Egyházmegye és Veresegyház Város Önkormányzata között megkötött „2. sz módosított Konzorciumi Szerződés” módosításához az alábbi feltételekkel:
a) A szerződés 2. pontjának második bekezdése helyébe az
alábbi rendelkezés lép
A Konzorcium nevében az Egyházmegyei Katolikus Iskolák
Főhatósága mindenkori törvényes képviselője önállóan jogosult eljárni, aláírni, különösen a jelen szerződésben foglalt
beszerzési és közbeszerzési eljárásokat elindítani és azok
eredménye alapján a szerződéseket megkötni és módosítani,
és kötelezettséget vállalni azzal, hogy ezen intézkedéseiről
Önkormányzat felé haladéktalanul be kell számolnia. Önállóan nem jogosult olyan kötelezettséget vállalni, amelyből
az Önkormányzatnak bármilyen jogcímen többlet fizetési
vagy anyagi helytállási kötelezettsége keletkezne.
A projekt kivitelezési szerződésének módosítását igénylő
döntések meghozatalát megelőzően az EKIF képviselője az
önkormányzat szakértőivel egyeztetni köteles.
b) A szerződés 3.5. pontja helyébe az alábbi rendelkezések lépnek
3.5.Tagok a Taggyűlés hatáskörébe utalják különösen az
alábbi döntési jogköröket:
• Közbeszerzési terv elfogadása,
• Közbeszerzési dokumentáció jóváhagyása, közbeszerzés
megindítása, döntés közbeszerzési eljárás eredményességéről és eredményéről
c) A szerződés 5.1. pontja helyébe az alábbi rendelkezések lépnek:
5.1.1. A beruházás megvalósításának tervezett költsége bruttó
3 409 236 ezer Ft, amelyet Tagok pénzbeli és nem pénzbeli
hozzájárulás formájában az alábbiak szerint biztosítanak:

Önkormányzat
135/2018.(V.31.) Kt. határozat:
A Képviselő-testület 200 000 Ft összegű támogatást nyújt a Csemadok Tesmagi Alapszervezet részére vállalkozástól kapott támogatás, bevétel terhére.

d) A szerződés 5.1.2.pontja helyébe az alábbi rendelkezés lép
5.1.2. Tagok megállapodnak, hogy amennyiben a vállalási ár
a jelen szerződésben meghatározott értéket meghaladja, a
különbözetet – az Önkormányzat Képviselő-testületének
döntését követően - az Önkormányzat vállalja.
e) A szerződés 5.1.3.pontja helyébe az alábbi rendelkezés lép:
Váci Egyházmegye a Konzorciumi Szerződés 2.sz. módosítása 5.1.3. pontjában vállalta, hogy megtesz mindent azért,
hogy a Veresegyházi Katolikus Gimnázium megvalósításához szükséges hozzájárulása mértékét állami támogatásból
1 600 000 ezer Ft-tal, és átcsoportosításból 200 000 ezer Fttal, összesen 1 800 000 ezer Ft-tal 2018. szeptember 30-ig
megemelje. Felek rögzítik, hogy jelen szerződés-módosítás
eredményeként Váci Egyházmegye hozzájárulását 200 000
ezer Ft-tal megemelte. Váci Egyházmegye megerősíti szándékát, hogy hozzájárulása mértékét legalább a fennmaradó 1
600 000 ezer Ft-tal lehetőleg 2018. szeptember 30-ig, de
legkésőbb az 1066/2018.(III.2.) Korm. határozat szerinti támogatás folyósítási ütemezésével azonos ütemezésben megemelje.
f) A szerződés 5.2.1. pontja helyébe az alábbi rendelkezés lép:
5.2.1 Tagok a beruházás megvalósításához az alábbi pénzbeli
hozzájárulásokat biztosítják

g) A szerződés 5.3.1. helyébe az alábbi rendelkezés lép
5.3.1. Tagok az alábbi nem pénzbeli hozzájárulásokat biztosítják a Beruházás megvalósításához:

h) A szerződés 6.2. pontja helyébe az alábbi rendelkezés lép:
6.2. Az 5.2. pont szerinti pénzügyi hozzájárulásokat a Konzorcium az alábbi indikatív terv szerint tervezi felhasználni:

i) A szerződés 2. sz. melléklete helyébe az alábbi rendelkezés lép:
2. sz. melléklet
A források biztosításának ütemezése

j) A szerződés 7. pontja helyébe az alábbi rendelkezés lép
7. A beruházás ütemezése
Beruházás megvalósításának céldátuma 2019.06.30., a
használatbavétel tervezett dátuma 2019.08.31.
k) A szerződés 10. pontja helyébe az alábbi rendelkezés lép
10. A tervezési munka folyamata
Tagok a Beruházás során készülő tervek tartalma tekintetében a tervezési munka Megrendelőjének/Megbízójának
és a tervezői díj finanszírozójának személyétől függetlenül
egymással együttműködve, konszenzusos alapon hoznak
döntést.
l) A szerződés 4.3.2. pontja helyébe az alábbi rendelkezés lép
4.3.2 Tagok megállapodnak, hogy a műszaki átadást követően az építmény egésze aznEgyházmegye térítésmentes
használatába kerül határozatlan időre, de legalább tizenöt
évre, a 4.3.1. pontnak megfelelő rendeltetés szerinti használat
céljából, illetve a 12. pontban részletezett tulajdoni viszonyok
tiszteletben tartásával. A térítésmentes használatra szóló
megállapodást Önkormányzat és Egyházmegye külön
szerződésben rögzíti.
2. A képviselő-testület a Konzorciumi Szerződéssel kapcsolatban a Taggyűlésbe, a Közbeszerzési Bíráló Bizottságba és a
Tervtanácsba delegált tagokról szóló 53/2017.(IV.07.) Kt.
határozatban foglaltakat változatlanul hatályba tartja.

136/2018.(V.31.) Kt. határozat:
A Képviselő-testület 400 000 Ft összegű támogatást nyújt a
Lukanénye Önkormányzata részére vállalkozástól kapott támogatás, bevétel terhére.
137/2018.(V.31.) Kt. határozat:
1. A Képviselő-testület a Veres1Színház Nonprofit Kft. (2112
Veresegyház, Álmos vezér u. 5., adószáma: 25014976-2-13,
képviseli: Venyige Sándor ügyvezető) részére 10 000 000 Ft
visszatérítendő működési támogatás, kölcsön nyújtását
jóváhagyja az alábbi feltételekkel:
Folyósítás ideje: 2018. 06. 04.
Visszafizetési határideje: 2018. 07. 15.
Kamat és egyéb járulék: nem kerül felszámításra.
Biztosíték: tárgyévi vissza nem térítendő támogatás folyósításának felfüggesztése
2. A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a támogatási szerződés megkötésére a Veres1Színház Nonprofit
Kft.-vel.
3. A képviselő-testület kezdeményezi, hogy a Veres1Színház
Nonprofit Kft. saját rendezvénye megtartására igénybe vett
Búcsú tér területének és eszközeinek díjtalan biztosításával
járuljon hozzá Veresegyház Városünnepének megtartásához.
138/2018.(VI. 5.) Kt. határozat:
A Képviselő-testület jóváhagyja, hogy az alábbi kiadványok a
feltüntetett áron kerüljenek bizományos értékesítésre:
Veresegyház a 15 éves város
Értékesítési ár: 1000 Ft
Veresegyház története 1945-ig
Értékesítési ár: 1000 Ft
Veresegyházi pénzeskönyv
Értékesítési ár: 2000 Ft
Eleink derűje
Értékesítési ár: 1000 Ft
139/2018.(VI. 5.) Kt. határozat:
1. A Képviselő-testület Veresegyház városlogó pályázat kiírásáról dönt.
2. A Képviselő-testület felhívja a polgármestert, hogy a sikerdíj
összegét, bruttó 120 000 Ft-ot, továbbá az interneten történő
megjelenés költségét, 30 000 Ft-ot a város jóváhagyott költségvetésének terhére különítse el.
140/2018.(VI. 5.) Kt. határozat:
A Képviselő-testület az Életfa Gyermekeinkért Egyesület számára, a Veresegyházi Waldorf Általános és Alapfokú Művészeti
Iskola működési költségeinek finanszírozására 4 648 200 Ft támogatást biztosít az államháztartáson kívülre adott működési
célú támogatások előirányzatának terhére.
141/2018.(VI. 5.) Kt. határozat:
A Képviselő-testület 400.000 Ft összegű támogatást nyújt a Szent
György Lovagrend Felvidéki Nagypriorátus részére vállalkozástól
kapott támogatás, bevétel terhére.
142/2018.(VI.14.) Kt. határozat:
1. A Képviselő-testület a VIII-X. számú felnőtt háziorvosi körzet
működtetését a IV. számú körzethez hasonlóan J.P.J. Marik
Kft-re bízza.
2. A Képviselő-testület hozzájárul ahhoz, hogy a területi ellátási
kötelezettséggel működő IV. számú felnőtt háziorvosi körzetben továbbra is Dr. Marik György, VIII. számú felnőtt
háziorvosi körzetben Dr. Balázs Nóra, a IX. számú felnőtt
háziorvosi körzetben Dr. Ráki Júlia, a X. számú felnőtt háziorvosi körzetben Dr. Salgó Anikó legyen a személyesen közreműködő felnőtt háziorvos.
143/2018.(VI.14.) Kt. határozat:
1. A Képviselő-testület a XI. felnőtt háziorvosi körzet működtetését az I. számú körzethez hasonlóan VERES MEDITEAM
Egészségügyi Kft-re bízza.
2. A Képviselő-testület hozzájárul ahhoz, hogy a területi ellátási
kötelezettséggel működő I. számú felnőtt háziorvosi körzetben továbbra is Dr. Baranyai Tamás, a XI. számú felnőtt háziorvosi körzetben Dr. Németh Júlia legyen a személyesen
közreműködő felnőtt háziorvos.
144/2018.(VI.14.) Kt. határozat:
A Képviselő-testület az orvosi körzetek változása miatt felhatalmazza a polgármestert az I., III., IV., V., VI., VII. számú felnőtt
háziorvosi körzetekre vonatkozó szerződések módosítására és
a VIII-XI. számú felnőtt háziorvosi körzetre vonatkozó szerződések megkötésére.

2018. július

145/2018.(VI.14.) Kt. határozat:
1. A Képviselő-testület elfogadja a Veresegyházi Polgármesteri
Hivatal Etikai Kódexének módosítását.
2. A képviselő-testület felkéri a munkáltatói jogkör gyakorlóját,
hogy a módosított Etikai Kódexet a munkavállalókkal megismertesse.
146/2018.(VI.14.) Kt. határozat:
1. A Képviselő-testület elfogadja Veresegyház Város Önkormányzat hosszútávú szervezeti kultúrára vonatkozó stratégiáját.
2. A képviselő-testület felkéri a munkáltatói jogkör gyakorlóját,
hogy a szervezeti kultúrára vonatkozó stratégiát a munkavállalókkal megismertesse.
147/2018.(VI.14.) Kt. határozat:
1. A Képviselő-testület elfogadja a Veresegyházi Polgármesteri
Hivatal Beszerzések lebonyolítására vonatkozó szabályzat
módosítását.
2. A képviselő-testület felkéri a munkáltatói jogkör gyakorlóját,
hogy a módosított szabályzatot a munkavállalókkal megismertesse.
148/2018.(VI.14.) Kt. határozat:
A Képviselő-testület a Kálvin Téri Református Általános Iskola
2017/18. évi tájékoztatóját tudomásul veszi.
149/2018.(VI.14.) Kt. határozat:
A Képviselő-testület a Veresegyházi Katolikus Gimnázium
2017/18. évi tájékoztatóját tudomásul veszi.
150/2018.(VI.14.) Kt. határozat:
A Képviselő-testület nevelésszervezési okokból a 2018/19.
nevelési évre a Kéz a Kézben Óvoda 13 csoportjában 20 %-os, 12
csoportjában 10%-os maximális létszám túllépést engedélyez az
alábbiak szerint:
Kéz a Kézben Óvoda
csoportok
megemelt max. létszám túllépés
létszám
igénye (%)
1. számú tagóvoda (Béke u. 31-33.)
Hétszínvirág
23
–
Csodafa
19
–
Csipet csapat
22
–
Szivárvány
17
–
2. számú tagóvoda (Széchenyi tér 2.)
Falevél
29
20
Szívecske
30
20
Lepke
27
10
Manócska
27
10
Tavirózsa
30
20
Tündér
27
10
3. számú tagóvoda (Béke u. 30.)
Hold
24
–
Manó
25
–
Harmatcsepp
26
10
Föld
16
–
4. számú tagóvoda (Gyermekliget u. 32.)
Alma
23
10
Delfin
26
10
Katica
26
10
Szitakötő
26
10
Körte
28
20
Gomba
28
20
Csiga
21
–
Cica
24
–
Csibe
19
–
Hóvirág
24
–
Nyuszi
27
10
Százszorszép
16
10
5. számú tagóvoda (Lévai u. 11.)
Halacska
21
–
Gyöngyvirág
24
–
Fecske
27
10
Pillangó
26
20
Csillag
24
–
6. számú tagóvoda (Hétvezér u. 6.)
Margaréta
26
10
Bóbita
26
20
Napraforgó
23
20
Gesztenye
26
20
Mókus
27
20
Napocska
25
20
Méhecske
29
20
Micimackó
29
20
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Városfejlesztés
BERUHÁZÁSI HÍREK

ÉPÜL A GIMNÁZIUM...

LAKOSSÁGI FÓRUM
A NÖVEKEDÉSRŐL

Látványos szakaszához érkezett a Veresegyházi Katolikus Gimnázium építése, júniusban a falak emelésével már a Fő útról is jól
kirajzolódik az első ütemben megépülő épületrész sziluettje. Min- Az idei közmeghallgatáson felvetődött igénynek megfelelően külön
deközben jól haladnak a második ütem alapozási munkálatai is. lakossági fórumot tartott a képviselő-testület június 27-én a Művelődési
Házban, mintegy 150 főnyi, többségében a Ligetek városrészből érkező
érdeklődőnek. A téma a város lakosságszámának növekedése, különösen
az új társasházi építkezések által és az ebből adódó problémák, például
a közlekedési, infrastruktutrális helyzet volt.
A fórum elején Pásztor Béla polgármester ismertette a város fejlesztési
terveit. Kihangsúlyozta, hogy a város növekedését gátolni nem lehet és nem
is érdemes, ugyanakkor az önkormányzat szabályozott ütemben kívánja
tartani azt a telekértékesítések által. Az újonnan beépülő térségeket erdősáv
fogja elválasztani a többi lakóövezettől és úgy fogják közlekedésileg felfűzni
a főbb utakra az ottani lakosságot, hogy az ne generáljon átmenő forgalmat
a mai lakóövezetekben. A közlekedési helyzet nehézségeit elismerte, annak
orvoslását az M2-M3 autópályákat összekötő, így a városközponton átmenő
forgalmat jórészt felvevő elkerülő útban látja, amelynek állami megépítéséért az önkormányzat minden fórumon határozottan fellép.
Fotó: Fári Fanni
A hozzászólók többségét nem nyugtatta meg a beszámoló, sokan adminisztratív eszközöket is elképzelhetőnek tartanának a létszámstopra,
ennek jogi mikéntjéről azonban már megoszlottak a vélemények, többen
jelezték azt is, hogy erre valódi lehetőség nincs. A képviselőknek feltett
FELHÍVÁS ÖNKÉNTES TARTALÉKOS KATONAI SZOLGÁLATRA!
kérdésre, hogy nekik mi a véleményük, Szalontai Boldizsár, jobbikos
„A honvédelem nemzeti ügy!”
képviselő reagált, aki hangsúlyozta, hogy a polgármester úr által felvázolt
Hazánknak szüksége van olyan önkéntes tartalékosokra,
koncepcióval az ellenzéki képviselők nem értenek egyet, az nem képviakik tanulmányaik, vagy civil foglalkozásuk megtartása
seli mindenki álláspontját, ő maga kiáll a lakosságszám növekedésének
mellett támogatják a honvédelem ügyét!
Szereti a kihívásokat és szeretne tenni otthona
leállítása mellett. Arra a polgármesteri kérdésre, hogy ezt hogyan képzelés környezete biztonságáért? Kipróbálná a katonai
nék végrehajthatónak, azonban nem jött válasz a hozzászólóktól. Rekszolgálatot? Jelentkezzen önkéntes tartalékos katonának!
vényi László külföldi, alternatív városfejlesztési koncepciókat ajánlott a
polgármester figyelmébe, amelyek a minőségi javulást nem mennyiségi
Minden nemzet hadereje a hivatásos katonákon túl a felkészült és sokoldalú tartalékos
bővüléssel kívánják elérni. Válaszában Pásztor Béla hangsúlyozta, hogy
erőkön nyugszik, akik veszélyhelyzetben sem riadnak vissza attól, hogy komoly segítséget
nyújtsanak. Az ország valamennyi, így a gödöllői járásában is megalakul a területi elven
minden jó ötletért hajlandó akár külföldre is menni a felvetővel, de ő
szervezett önkéntes tartalékos század. A célunk az, hogy szükség esetén helyben rendelkemaga még nem találkozott ilyen működő megoldással.
zésre álljon kiképzett, felkészített, alkalmazható erejével, hogy ne legyen olyan település,
amely nem rendelkezik tartalékos katonával, kiképzett katonai erővel!
Bár a hallgatóság többsége szemmel láthatóan más állásponton volt, a
A területvédelmi tartalékos század tagjai a felkészítések alkalmával olyan kiképzést,
megosztottságot jól jelzi, hogy volt olyan hozzászóló (Rácz László), aki
tudást kapnak, amely a helyi közösség védelmi képességét növeli, legyen szó honvédelmi
vagy katasztrófavédelmi helyzetről.
kiemelte, hogy „mindenkinek igaza van, de tudomásul kell venni, hogy a
A tartalékosok felkészítése helyben történik, alapvetően a járásban, esetleg a megyén
társasházi lakások iránt is valós igény van. A város érdeke az első, ő örül a
belül, évente összesen 20 kiképzési napban és alkalmazásukra is itt kerül sor.
társasházi építkezéseknek.” Az infrastruktúra fejlesztéséhez pedig akár
Az önkéntes tartalékos katonai szolgálatot támogató munkáltató a munkavállalójának
tényleges katonai szolgálatteljesítési időtartamára kompenzációra jogosult. Támogassa Ön
plusz adóval is hozzájárul.Ezt egyébként többen is felvetették, amennyiben
is a honvédelem ügyét, támogassa munkavállalóit a tartalékos szolgálat létesítésében!
a többség által elfogadott városfejlesztési koncepcióra kerül felhasználásra.
A területvédelmi tartalékos katona az önként vállalt szolgálatért szerződéskötési díjra,
rendelkezésre állási díjra, a tényleges szolgálatteljesítés időtartamára illetményre, laktanyai
Bár a vélemények nem nagyon közeledtek a lakossági fórumon, a képviseelhelyezésre, térítésmentes élelmezésre és ruházati ellátásra, szociális juttatásokra, továbbá
lő-testület nevében Pásztor Béla polgármester hangsúlyozta, hogy minden
utazási költségtérítésre jogosult. A tanulmányokat folytató tartalékos katonáknak lehetőségük van honvédségi ösztöndíjra is pályázni, amelyek tovább növelhetik a szolgálattal
véleményre nyitott, a felvetéseket megvizsgálják. De a város fejlődését „búra
kapcsolatos juttatásaikat.
alá rakni, nem lehet”, az nem járja, hogy az „én már itt vagyok, más már
Jelentkezhet minden nagykorú, magyarországi lakóhellyel rendelkező, büntetlen előnem jöhet” mentalitás határozza meg Veresegyház jövőjét. KOVÁCS PÉTER
életű és cselekvőképes magyar állampolgár, a mindenkori öregségi nyugdíjkorhatár be-

IRÁNY A SEREG!

töltéséig. Az önkéntes tartalékos szolgálatra személyesen a polgármesteri hivatalokban és
kormányablakokban a kijelölt ügyintézőknél, a járási hivatalokban vagy a megyeszékhelyen lévő toborzó irodában lehet jelentkezni. A regisztrációs lap letölthető a www.iranyasereg.hu, vagy a hadkiegeszites.hu oldalról.
Szerződést kötni csak alkalmas minősítésű egészségi, pszichikai vizsgálatot követően
lehet, amire a regisztráció után kerülhet sor. Az önkéntes területvédelmi tartalékos szolgálatra jelentkezőnek II. típusú alkalmasság-vizsgálaton kell részt venniük. A vizsgálatot
a jelentkező háziorvosa is elvégezheti, ha van foglalkozás-egészségügyi alkalmasság vizsgálatra szóló képesítése. Ellenkező esetben foglalkozás-egészségügyi képesítéssel rendelkező
szakorvos végzi. A vizsgálat költségét a Magyar Honvédség állja.
Tartalékos katonák nélkül nem létezhet ütőképes haderő. Az ország valamennyi
járásában és fővárosi kerületében szerveződő területvédelmi tartalékos századok folyamatosan várják a jelentkezőket.
Jelentkezzen Ön is, ha úgy érzi, szeretne részt vállalni a honvédelmi feladatokban, és szükség esetén kész segítséget nyújtani lakókörnyezetének.
Gödöllő, Járási Hivatal
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Örömmel tájékoztatjuk a Tisztelt Lakosságot,
hogy 2018. 06. 26-án a Zöld Híd B.I.G.G. Nonprofit Kft.
által üzemeltetett telefonközpont és ügyfélszolgálati telefonos elérhetőség megújult.
A jelenlegi rendszer egy IP (internet) alapú telefonhálózat működését biztosítja.
Lehetőség nyílt olyan ügyfélbarát működésre, hogy a központi telefonszám tárcsázása után az ügyfél a saját irányítószámát megadva közvetlenül ahhoz az
ügyintézőhöz kerül, akinek kezelésben van az adott település.
VERESEGYHÁZ ÜGYFÉLSZOLGÁLATI MUNKATÁRSA: KONTRA KITTI

Észak-Kelet Pest és Nógrád Megyei Regionális Hulladékgazdálkodási
és Környezetvédelmi Önkormányzati Társulás
2100 Gödöllő, Dózsa György út 69. Telefon: 06 28 561 250

2018. július

Fotók: Ruzsovics Dorina és Lethenyei László

Önkormányzat

PEDAGÓGUSNAP

Pedagógusnapi elismerések
A tanév végén hagyományosan a pedagógusok
egész éves munkáját köszönjük meg. Veresegyház Önkormányzata idén június 16-án köszöntötte az óvodák és iskolák nevelőit, pedagógusait.
A műsor után Pásztor Béla polgármester, majd
Eich László, a Dunakeszi Tankerületi Központ
tankerületi igazgatója méltatta az egyik legszebb
hivatást életcéljuknak választókat. Ezt követően
polgármesteri és tankerületi elismerések átadására került sor, végül az estét ízletes vacsora zárta.
A Dunakeszi Tankerületi Központ elismerő oklevelét vehették át:

Fabriczius József Általános Iskola: Dr. Pénzes
Jánosné, Fáczán Tiborné, Horváthné Pinel
Gabriella, Erdély Edit, Prehoda Györgyi,
Kapeczné Hidvégi Noémi, Baranyó Csaba,
Bárdy Péterné, Breitenbach Zoltán, Tímár
Zoltán, Joó Gabriella, Trefán Gáborné
Lisznyay Szabó Gábor Zeneiskola: Bacsa Gabriella, Olajosné Kurucz Orsolya, Fritschéné
Ambrus Gabriella, Mihálydeák Barna
EGYMI: Forgó Beáta Orsolya, Novák Melinda, Simon Zoltánné, Kelédi Géza
KOVÁCS PÉTER Eich László elismerésben részesíti Tímár Zoltánt

Polgármesteri elismerésben részesültek:

CSÁTHY TAMÁS
intézményvezető

GÁL ÉVA
pedagógus

OLAJOS GYÖRGY
művésztanár

STADLER JUDIT
korai fejlesztő

HOLLÁR ANNA
iskolatitkár

RÁCZNÉ BIHERCZ MÁRTA
óvónő

TÓTH EDIT
pszichológus

2018. július

TÓTHNÉ SOLTÉSZ JUDIT
óvónő
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Ünnep

Fotók: Ruzsovics Dorina, Veréb József és Lethenyei László

Veresegyház várossá avatásának 19. évfordulóját a hagyományoknak megfelelően háromnapos eseménysorozattal ünnepelte településünk. Idén változott a helyszín is, ugyanis a Városháza előtti tér immáron szűkké, és a megnövekedett fák miatt nehezen kihangosíthatóvá is
vált, így a Búcsú térre költözött a rendezvény, ami véleményünk szerint telitalálatnak bizonyult. Egyrészt azért, mert az ekkor már a Mézesvölgyi Nyár színházi rendezvénysorozatára
felállított nagyszínpad, a maga 1400 férőhelyes lelátójával méltó teret biztosított a színpadi
produkcióknak, másrészt pedig azért, mert a Tóstrand és környéke szép természeti környezetbe
vitte az olyan népszerű programokat, mint az ételfőző verseny és a gyerekjátszótér. Ráadásul, így a vasútmodell kiállítás sem esett messze a fő rendezvények helyszínétől.
És mit láthattunk? Felsorolni is nehéz a rengeteg programot, a színpadon fellépett a Helo Zep,
a Livingstone, a Neck Strangle, a Passageway és a Blahalousiana zenekar, a helyi kötődésű csoportok ének és táncbemutatói mellett. A gyerekek számára volt kézműveskedés, játszótér, bábszínház.
Az idén nagy sikerrel mutatkozott be a sárkányhajózás, a programokhoz kapcsolódóan új
kiállítás nyílt a Városi Múzeumban, megemlékeztünk a vasútépítő Baross Gáborról és megcsodálhattuk Veresegyház épületeit a vasútmodell terepasztalon.
De amiért leginkább dicsérhetjük a szervezőket, az Rúzsa Magdi koncertjr. Sosem látott tömeg,
becsléseink szerint legalább 4-5000 ember volt kíváncsi a rendkívül színvonalas és látványos
előadásra.
Összességében ismét bebizonyosodott az idei Városünnepen, hogy lehet és kell is vegyíteni a
sokszínű igényekre válaszoló programkínálatot. Szép, méltó rendezvényeken szórakozhattunk, máris várjuk a jövőre esedékes, jubileumi, 20. évforduló kínálatát!

8

2018. július

ÉTELFŐZŐ VERSENY 2018.
DÍJAZOTTJAI ÉS DÍJAIK:
HÚSOS ÉTELEK:
I. Zsolnay Sisters: ILKOVICS PECSENYE
II. Katonai Hagyományőrzők, betyárok:
PANDUR GULYÁS
III. Árnyas Vadak: ÁRNYAS VAD-ÁSZ

HALAS ÉTELEK:
I. Tőkés István: PONYT HALÁSZLÉ
II. Árnyas Vadak: PARÁDÉS LECSÓS LOKNESS
III. GE Power: VARGÁNYAGOMBÁS HARCSA
PAPRIKÁS, TÚRÓS CSUSZÁVAL

LECSÓS ÉTELEK
I. Központ Ifjúsági Ház: LECSODA
II. Zsolnay Sisters: HÁZI LECSÓ NOKEDLIVEL
III. Forgalm-Ászok: LECSÓ
Abszolúte győztes: ZSOLNAI SISTERS
vándorkupa+10 000 utalvány a Katlan Tóni
Vendéglőbe
KÜLÖN DÍJAK:
Medvefarm: Octopus
Termálfürdő/éjszakai fürdőzés: Csipetke Csapatka
Fallabda bérlet: Veresi Ifjak „a HÁZ”
•

SÁRKÁNYHAJÓ VERSENY
2018. GYŐZTESEI:

1. Csaladi csapat Cs.S.Cs.
2. Misszió
3. Misszió
4. Forgalm-Ászok

2018. július
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Városünnep
VÁROSI MÚZEUM • Kincsek a föld alatt című kiállítás megnyitója
„Amikor kifogy a történetkutatásban az írott szó, akkor a régészet veszi át a feladatot.”
HORVÁTH LAJOS

Mit jelent a múltunk?
Fennállásának egyéves évfordulóján, 2018. július 1-jén dr. Gedai István, a Magyar Nemzeti
Múzeum nyugalmazott főigazgatója nyitotta meg a „Kincsek a föld alatt” című kiállítást,
amely szeptember 30-ig, szombaton és vasárnap 10 és 16 óra között várja az érdeklődő
közönséget a Veresegyházi Városi Múzeumban. A megnyitót Pásztor Béla polgármester és
a város számos neves személyisége, valamint Pálos Frigyes atya címzetes prépost, őrkanonok, művészettörténész is megtisztelte jelenlétével.
Fotó: Veréb

Dr. Gedai István és Dr. Varga Kálmán

Városunk területe gazdag régészeti lelőhelyekben, lábunk alatt az emberi élet évezredes nyomai rétegződnek. A helyi ásatásokon vagy földmunkák során előkerült kincsekből válogatott Dr.
Varga Kálmán múzeumigazgató és Bartók Gábor
szakértő számos szakmai segítő közreműködésével. A bemutatott leleteket a budapesti Magyar Nemzeti Múzeum, a váci Tragor Ignác Múzeum és a szentendrei Ferenczy Múzeumi Centrum kölcsönözte. A kiállítás a General Electric
Aviation Veresegyház támogatásával jött létre.
A kiállításon fémpénzek láthatók, először
megmutatva szépségüket Veresegyház értő közönségének. A föld apró kincsei a hétköznapi
ember számára nem jelentenek nagy értéket, de
a történész számára a régi fémdarabok egy
egész korszak gazdaságát és gazdagságát jelentik, – mondta megnyitójában Dr. Gedai István.

Előfordulhat, hogy egy apró lelet megtalálása új
történelmi ismereteket hoz felszínre, ezért lényeges, hogy azok történész kezébe kerüljenek.
Az első magyar pénzek I. István korából, a 11.
századból származnak. Egyszerűek, de mégis
csak pénzforgalmat, gazdasági életet jelentettek.
Horváth Lajos történész szerint II. Béla királynak Veresegyházon, a Fővégben hiteles régészeti ásatás folyamán feltárt ezüstpénze bizonyítékul szolgál a település 12. századi lakottságára. A későbbi pénzek már a magyarság kapcsolatrendszerét is jelezték, míg a legfiatalabb érme
az 1851-es évszámot viseli. Ezek a kincsek olyan
történeti emlékek, amelyeken keresztül ismerhetjük meg múltunkat. Mit jelent a múlt? Bizonyos önismeretet és tartást is. Gondoljunk
pusztán arra, hogy a nemzet tudatát erősíti.
Szükségünk van erre.
A nyári szünidőben hasznos hétvégi családi
időtöltés a kiállítás megtekintése. Aki többet szeretne tudni a városunk földjében fellelt pénzekről és ékszerekről, azok figyelmébe ajánlom
Horváth Lajos: „Veresegyházi pénzeskönyv” c.
könyvét. A legfrissebb régészeti leletekről pedig,
amelyek a katolikus templom építését megelőző
régészeti feltáráson előkerült érmékről szólnak,
a Veresi Krónika 2018. januári és februári számaiban is olvashatott
az érdeklődő, Bartók
Gábor numizmatikus
tollából.
RIMAI S. ÉVA

MÚZEUMI APRÓK
KEDVEZMÉNYESEN VÁSÁROLHATÓK
HELYTÖRTÉNETI KIADVÁNYOK A MÚZEUMBAN! Horváth Lajos: Veresegyház
története 1945-ig, valamint szintén Horváth Lajos: Veresegyházi pénzeskönyv,
Szabóné Vank Erzsébet: Eleink derűje
című és Baranyó Csaba: Veresegyház a 15
éves város című munkája nagy kedvezménnyel kaphatók a Múzeumban.
•
ADOMÁNYOK ÉS VÁSÁRLÁS. A július
1-jén megnyílt Kincsek a föld alatt című
kiállítás kapcsán a Múzeum két Árpádkori pénzritkaságot kapott ajándékba egy
lelkes helyi gyűjtőtől. Mindkét érme III.
Béla király (1172-96) verete és itt került
elő a város területén. Emellett az intézménynek sikerült megvásárolnia két római kori ezüst, illetve bronz pénzt. Az
ezüst Traianus császár (98-117), a bronz
Hadrianus császár (117-138) kori veret, az
uralkodók arcképével. Mindegyik érme
látható a fentebb említett kiállításon.
•
ÖNKÉNTESEKET VÁRUNK RÉGÉSZETI
FELTÁRÁSHOZ! A középkori Veresegyház jobb megismerését szolgáló, több évre tervezett régészeti programunk keretében augusztus 22-én kéthetes ásatás kezdődik a Múzeum udvarán. Mivel a régészek mellé dolgos kézimunkásokat és lapátosokat is keresünk, várjuk önkéntes
diákok vagy érdeklődők jelentkezését.
Fizetség nincs, de egy jó ebéd igen!
VARGA KÁLMÁN
Pénzleletek a múltból

Fotó: Veréb

Fotó: Veréb
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Ez történt még...

Fotó: Sándor László/Facebook

Fotó: Lethenyei László

A veresi Fő tér egy nyári napon

A megújult Szent Pio Otthon újraszentelése
Fotó: Lethenyei László

Évzáró a Fabriczius Mézesvölgyi épületében

Fotó: Veréb József

Fotó: Ruzsovics Dorina

A Szentlélek-templomban tartotta első évzáróját
a Veresegyházi Katolikus Gimnázium

Az ÉVÖGY szervezésében második alkalommal köszöntötte
apák napja alkalmából az édesapákat városunk

Fotó: Lethenyei László

Vakációt köszöntő műsor a Fabriczius Iskola felsős évzáróján

Fotó: Fári Fanni

Beer Miklós, a Váci Egyházmegye püspöke vezette szentmise
a 15 éves Szent Pio Otthonért

Az ivacsi petanque pálya megnyitása

Fotó: Lethenyei László

2018. július
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Közélet
ARCOK A VÁROSBÓL

KATONA SÁNDOR fadísztárgy-készítő

Hogyan lesz a garázsból favirág?
Egyszer volt, hol nem volt, élt egyszer Hódmezővásárhelyen, az erdő szélén egy ügyes
kezű ember, Katona Sándor, aki elhatározta,
hogy egy öles fából garázst épít. Egy szép
napon, 2012-ben el is készült a munkával.
Ám maradt még egy kis fadarab, amit addigaddig faragott, míg egy szép fa tulipán nem
lett belőle. Híre is ment hetedhét országban
ennek a favirágnak, és az asszonyok, lányok,
gyerekek mind olyat szerettek volna. Faragott is a lányoknak nőnapra virágot, a gyerekeknek húsvéti nyuszit, játékot. Annyira
örömét lelte a munkában, hogy azóta is szabadidejében farag mókust, macit, versenymotort, más állatokat és növényeket sokak
örömére. Sándor hobby kézműves, egyedi
favirágait és ajándéktárgyait három és fél
éve már gyermekeihez és unokáihoz közel
itt, Veresegyházon készíti. És a mesének
még nincs vége. Ő meséli tovább.

Sokszor egyedi fémszerszámokra volna szükségem, de nincs aki azokat elkészítse, így
aztán magam készítem el keményfából. Sok
időre és türelemre van szükség, amíg egy
munka elkészül. Egy-egy darab akár három
hetet is igénybe vesz.
Mi volt a legkedvesebb munkája?
Egy napocska, amelyet amikor eladtam, a feleségem kért, hogy készítsek belőle még egyet
magunknak.
Milyen speciális darabokat készít?
Keresztény dísztárgyakat, faliképeket, Betlehemet. A Veresegyházi Medveotthon megihletett, így készítettem néhány medvés tárgyat,
faliképet is. A kerítésemet is faragott kutyus
díszíti. Sokan megnézik.
Van a megrendelői részéről különleges igény?
Igen, de a kézművességnek vannak korlátai.
Ezek főként méretbeliek, amelyekhez már
nem elég a kézimunka, hanem lézeres gépek

Fotó: Rimai S. Éva

szükségesek. Néhányan kifejezetten natúr fatárgyakat kérnek tőlem, amelyeket aztán
ajándékba adnak, előtte saját kezűleg festenek
ki. Ilyen volt például egy kolibri. Az ezekről készült fotót gyakorta el is küldik nekem nagy
örömömre. Egy óvoda kért egyszer húsvétra 24
nyuszit. Ez nagyon jó érzés volt.
Sokféle tárgyat készített már. Be is mutatta
már közönség előtt?
Igen, az idén már kiállításom is volt a Csomádi
Művelődési Házban. Nagyon örültem a sikernek. Szívesen bemutatom az alkotásaimat
máshol is, ha igény van rá.
Vevői körében a hölgyek, vagy az urak vannak többségben?
Természetesen a hölgyek.
Hol találhatóak meg a faragásai?
A Facebookon: Sándor Katona Favirág és a
http://kreativdisztargyak.blogspot.com/ címen.
RIMAI S. ÉVA

Hogy készülnek a faragások?
Valamennyi munkámat kézzel faragom. Ettől
egyediek. Ha több is készül, egy fajtából, akkor is különböznek, mert a fa erezete, mintázata, színe más és más. Szeretem az állatokat és a természetet. Ezek inspirálnak.
Sokat sétálok a feleségemmel az erdőben. Ha
találok egy fadarabot, már elképzelem mi lesz
belőle. Ha ismerőseim kivágnak egy fát a kertben, ők is gondolnak rám és felajánlanak belőle egy-egy darabot. A kemény fáknak szebb
az erezete, a puha fát viszont könnyebb megmunkálni. Sokszor félreteszem, amíg megjön
az ihlet, hogy mi lesz belőle később. Egy
érdekes sötét színű, számomra ismeretlen fajtájú fából egy krokodilt készítettem. Nagyon
szépnek találtam. Általában előre megtervezem, hogy mit faragok. Több évre való tervem
van már, csak idő kell a megvalósításhoz.
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MÚLTIDÉZŐ

SZABÓNÉ VANK ERZSÉBET GYŰJTEMÉNYÉBŐL

Falu végén az 1960-as években – Weitz Istvánné és a lányai, Magdi és Évi.

2018. július

Városlakó

Cselőpók lakótárs
Mit csinál az ember, akinek örökségként a nyakán marad úgy féltonnányi fehér mészkő?
Az 1960-as években még üzemelt a Zebegény–Márianosztra országút melletti Púdergyár, működését az ottani őrölhető mészkőből álló hegyre alapozva. A kirobbantott mészkövet óriási malomkerekekkel őrölték porrá és
tényleg púder készült belőle. A kő egy része azonban keményebb volt, nem
lehetett őrölni, meddő kőzet volt. Aki akarta, elenyésző formaságok után
vihetett belőle. Így került hozzánk annak idején 2-3 dömpernyi szinte hófehér mészkő. Nagy része a ház alapjába került, meg a kerítésbe, a maradék
azonban jó 50 éve várta sorának jobbra fordulását.
Idén tavasszal a megmaradt összes kő új kertünkbe került, ahol gyerekkori játékos építő kedvtelésem nyomán sziklakert készült belőlük. Az
egykor jókora 80-100 kg-os szikladarabok mára 15-25 kg-os darabokká
szelídültek. Régebben egy 20 kg-os samu, újabban egy vésőkalapács
segített a kezelhető méretre aprításban. (Csak kicsit macerásabb munka,
mint a favágás.)
Az egyik utolsó szikla melletti ültetőhelyre örökzöld cserje került. Az
ültetés másnapján a bokortól pár centire, a szikla tövében megjelent egy
precízen kerek, kb. 20 Ft-os méretű lyuk. Nem tetszett, azonnal bőven belocsoltam és egy fémszerszámmal beástam, eltüntettem. A következő
nap ugyanott, ugyanúgy megvolt a lyuk. Látszólag üresen. Újra belocsoltam és egy méretes kőműves kanállal próbáltam a lyuk képzeletbeli
tartalmát kikaparni. Üres volt, illetve nem értem el a mélyét. Újra alaposan belocsoltam és eltüntettem a furatot. A negyedik napon persze újra
ott volt a lyuk, mintha semmit nem tettem volna vele.

HELYETTESÍTŐ MUNKATÁRSAT KERESÜNK
HÁZI SEGÍTSÉGNYÚJTÁS ELLÁTÁSÁRA
a Veresegyházi Kistérségbe!

Szongáriai cselőpók

Ezúttal nem bántottam. „Ha ennyire sportos és kemény az ellenfél,
annak érdemes utána nézni” – gondoltam. Szarvasbogárra gyanakodtam, amit élve, utoljára gyerekkoromban láttam. Időnként ránéztem a
lyukra, de sokáig semmit nem láttam.
Az ötödik napon a kora délutáni tűző napsütésében felfedeztem a lyuk
lakóját, akit az elképesztően kifinomult színek, formák és felületek szinte
láthatatlanná tudnak tenni. Különösen, ha teljesen mozdulatlan. A lyuklakó egy meghökkentően nagy pók volt.
A pók napok alatt a lyuk oldalfalának folytatásaként felépítette a
sziklakőhöz tapasztott mellvédet, amit bejáratként, fedezékként, vadászlesként használ. Ennek a magassága kb. 4 cm. A pók és a mellvéd színei
annyira összekeverednek, hogy a pók szabad szemmel csak nagyon
közelről látszik. Közeledve felé azonnal a mélybe süllyedt, de a fotózást
valódi modell módjára rezzenéstelenül tűrte. A déli órákban az erősen
tűző napon órákig leskelődik ilyen pozitúrákban. A földalatti pókvár felszíni környezetében semmilyen kifeszített pókháló nincs, a mellvéd belsejét azonban körben finom szövésű pókháló borítja. A mellvéd építőanyaga
friss muskátliföld, a felszínén kiszáradt nagyobb komposzt darabok,
melyeket a hálójával ragasztott össze stabil építménnyé. Az erőd annyira
stabil, hogy az esti locsolásokat károsodás nélkül bírja, sőt egy záport is
átvészelt.
Saját amatőr megfigyeléseimmel eddig jutottam, mikor eszembe jutott, vajon milyen pók lett a barátunk? Hamar megtaláltam: őkelme őshonos, védett, a legnagyobb hazai pók, a hangzatos nevű szongáriai
cselőpók. (Egy hete nem tudom megjegyezni a nevét!) Eddig sosem láttam, sosem hallottam róla. 30 évet lehúztunk innen 2 utcányira, addig
nyoma sem volt. Védett faj, eszmei értéke 5 ezer Ft. Testméretétől függő
átmérővel függőleges aknát mélyít a földbe, 40-50 cm mélyen. Ezért nem
tudtam kiásni. 8 lábú új barátunk aknájának átmérője bő 2 cm. A legnagyobb, amit a kertünkben találtunk. Az övén kívül van több, mint elég
lyuk, de mind kisebbek. Lehet, hogy az itteni anyakirálynővel jöttünk
össze?
A közelebbi barátkozással vigyázni kell, mert csáprágójával könnyedén kilyukasztja az ember bőrét és kellemetlen, darázscsípés erejű mérget ereget a lyukasztás helyére. Kora reggel és az esti szürkületben vadászik, rovar áldozatait mérge megöli és még a konkrét evés előtt előemészti. Pókunk tanulmányozása közben rájöttem, hogy a miénk a
klasszikus szongáriai cselőpókra erősen hasonlít ugyan, de mintázata
mégis más. (Hiába aki nem tanult rovarász!)
Újabb kutatás, hátának mintázata pontosítva, ő végül is pokoli
cselőpók. Nekem ugyan mindegy! Mind a kettő a farkaspókok családjába tartozik. Ahogy nézegetem, feltűnik milyen nagy a potroha. Gyanúm igazolódik, tele leszünk kis pókokkal, olvasom a tudós ismertetőben. Örvendek. A kertben feltűnt néhány jópofa gyík is, nem tudom
ők hogy állnak kis pókok evésével. Remélem, hogy kordában tartják a
pók populációt, mert tőlük ugye nincs az a hatóság, amelyik be tudná
vasalni a darabonkénti 5 ezer Ft-ot.
PÁLOS ISTVÁN
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Helytörténet
RÉGI TÉRKÉP VERESEGYHÁZ FÖLDJÉRŐL

Hol volt a Rabtemetés?

Pár éve keltezetlen, megsárgult, szabadkézi (nem
méretarányos) térképet leltem a Pest Megyei Levéltárban, amelyik Veresegyházt és Szadát ábrázolja. Legelőször is meg kellett határoznom, hogy
mikor készülhetett ez a térkép. Úgynevezett
belső kritikával éltem, ami azt jelenti, hogy magából az ábrázolásból kiindulva ugyan, de más adatok bevonásával együtt kíséreltem meg a rajz
keletkezési idejének a megállapítását.
Szembetűnő, hogy a gödöllői Grassalkovichkastély rajta van, ez 1744-ben épült fel. Ugyancsak felismerhető a veresegyházi katolikus templom, amelyet 1777-ben építettek a régi templom
felhasználásával. Csomádon azonban csak szalmatetős jobbágyházakat ábrázolt a rajzoló, a kor
szokása szerint, ha itt állt volna templom, akkor
ezt el nem mulasztotta volna megrajzolni. Vagyis
a térkép készítésének idejében Csomádon még
nem volt templom. Tudjuk azonban, hogy a csomádi evangélikus templom 1783-ban épült fel.
Ebből viszont az következik, hogy ábránk az
1777 (veresi templom építése) és 1783 (csomádi
templom építése) közötti időben, ebben a hat
évben készült valamikor. Ettől szorosabb időhatárok közé a térkép készítésének ideje „belső
kritikával” már nem szorítható.
Sok minden leolvasható erről a térképről, de
igyekszünk csakis az északi, északnyugati részével foglalkozni, amelyen a XX. században
létrejött Erdőváros-Erdőkertes település.
A veresegyházi templomtól indult ki egy
szekérút, amely Bottyánba vezetett. Ez áthaladt
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Erdőkertes nyugati részén. A Veresegyházt
Szadával összekötő út közepe táján hidat
(doronghidat?) látunk, mely a szadai Diósvégből érkező vizek táplálta veresegyházi Teknőréti
dűlő vagy Büdösök felé folyó, ma már nem létező patakon állt.
Meglepő, hogy Veresegyházról Zsidóra (a mai
Vácegresre) közvetlen út nem vezet. Ennek két
oka is lehet. Egyik, hogy az arrafelé eső földek
mindig a váci püspökség és a nagyváradi káptalan kezelésében voltak. A másik, hogy a térkép
közepét hatalmas szőlőterület foglalja el, melyet
mindenhol a Kárpát-medencében fokozottabban óvtak, nem szívesen vezettek közébük országutakat.
Ennek a szőlőterületnek a nyugati fele beleérhetett a mai Erdőkertes területébe. Ezt a XVIIIXIX. században virágzó szőlőkultúrát a filoxéra
és a peronoszpóra pusztította le a dombokról.
Róheim Samu nyilván tudott a régi szőlőművelésről itt, azért telepített 200 holdas szőlőbirtokot a helyére, immunis fajtákból. A szőlő
területén kívül talán kukoricát jelzett a rajzoló
nyugaton, míg északon ritkás erdőséget, ligetes
tájat láthatunk.
Feltűnik a térkép közepén két, egymással
olykor párhuzamosan futó határárok, határvonal. A két vonal közé eső terület Veresegyház
község terjeszkedése Szada község rovására a
XVII. század végétől, mely elképzelhető, hogy
mennyi pereskedéssel, veszekedéssel és haraggal járt.
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Ennek a Szada rovására való terjeszkedésnek
egyik epizódja volt csak a török hódoltság végén, 1668-1686 között az a
gyilkosság, amelyik a Zsidói
szurdok keleti oldalán történt és fel vagyon tüntetve a
térképünkön is Rabtemetés
néven. Ez a helynév különböző vallomásokban Török
rabtemetés, Varga temetés
néven is előfordul.
A váci püspökség tisztviselői 1743-ban határbejárást
végeztek a veresegyházi-szadai határon, ekkor vallotta
egy veresegyházi ember,
hogy ez a hely „…az Török
rab temetés és ugyan ezen
Rabért bírnak a Vörösegyháziak az szadai földet olly
formán, hogy az török világban mivel egy Török Rab
ezen hellyen agyon veretet és
az török Uraságh azon török
rabnak díját kérvén praetendálván, mivel szadai lakosok szeginsigek miatt aztat
meg nem fizethették, ezért Vörösegyháziak biztosan alkalmatosabbak lévén azon rab díját
megfizették az Török Urasághnak, állítván,
hogy azon emberölés az ő földeken és határokon
történt, noha valóságban szadai határon esett
és történt, csak hogy az szeginysig miatt és az
Díjának meg nem fizetésével azon darab határ
ugyanezen okbul az Vörösegyháziakkal elfoglaltatott, hallotta ellenben, hogy idő jártával azon
40 forintot is régi szadaiak megfizették Vörösegyháziaknak.” Ennek ellenére a veresegyháziak nem adták vissza a nevezetes földet a
szadaiaknak.
Térképünkön világosan látszik, hogy a Zsidai
szurdok, jelenleg Szurdok keleti oldalán van a
Rabtemetés nevű hely, ettől keletre a Tüdős
oldal, másik neve ennek az Erős oldal. Ezt az
erdőrészt határolja ezután keletről a Szadáról
Zsidóra vezető rövidebbik út, a Hangyás út.
A szadai templom keleti oldalától indul ki
egy keskeny gyalogút, mely becsatlakozik a
Zsidai szurdokba. A térképen ugyan nem írták
ki, hogy ez a Varga út, de mi tudjuk más forrásokból és abból, hogy ez a név ma is él. Arról
van szó, hogy Varga volt a családneve annak a
szerencsétlen török fogságba esett rabnak, akit
a törökök arra kényszerítettek, hogy koldulással gyűjtse össze a váltságdíját a szabadulásához.
Nem szabadult, valamilyen okból agyonverték a Zsidai szurdokban.
HORVÁTH LAJOS

Kultúra
HORVÁTH LAJOS történész, író, filatelista és közéleti publicista születésnapjára

Nyolcvanéves Horváth Lajos helytörténész
már nem tudott őszintén beszélni,
Ha valakiről elmondható, hogy
ezért kényszerből, az 1970-es ésokoldalú ember, akkor bizton
vek végétől hallgatásba burkokijelenthetem ezt Horváth
lódzott. Évtizedeken keresztül
Lajosról. Felsorolni sem
elmaradtak a publikációi, de
könnyű feladat az életútHorváth Lajos nem adta fel,
jához kapcsolódó állomákönyvtárosként, levéltárossokat, mindazt a sokszíként mindvégig az írás bűvnűséget mely kikövezte
körében maradt. Számos
pályafutását. Érettségit
helytörténeti munka fémkövetően nyomdászként
jelzi országszerte kitartását,
kezdte, később katonaviselt
töretlen tenni akarását. Hosszas
fiatalemberként ipari szakkutatómunka eredményeként
képzettséget, klisé fényképész
Fotó: Veréb
napvilágot látott több veresegyházi
és másoló szakmát szerzett. Majd
vonatkozású műve, ami a település törfelvételt nyert az ELTE Bölcsészettudományi Karára, ahol munka mellett magyar ténete szempontjából felbecsülhetetlen értékű.
nyelv- és irodalom, történelem szakos tanárként 1994-ben megjelent a „Régészeti barangolások
diplomázott. Már kora ifjúságában lángra lob- Veresegyház földjén” című kötete, majd ezt sorbant a lelkében a tűz, az irodalom iránti feltétlen ra követték a további helytörténeti írások. Egyik
szeretete. Írt verseket, novellákat, írásaiban legjelentősebb munkája a „Veresegyházi pénzesmindvégig a hitelességre, az igazra törekedett. könyv”, de mint filatelistaként is több hazai és
Az 50'-es évek viharában egyenes emberként nemzetközi elismerést kapott a „Kárpátalja possodródott az árral, majd megpecsételte a sorsát, tatörténete a kezdetektől 2014-ig” című gazdaa „hatalom” olyan partvidékre „száműzte”, ahol gon illusztrált nagy formátumú munkája után.
SZENTLÉLEK-TEMPLOM • MOLNÁR C. PÁL alkotásaiból nyílt kiállítás

Gondolatok Molnár C. Pál pünkösdi kiállításához
Belépve a veresegyházi templom csendjébe, azonnal lebilincselt Molnár
C. Pál magyar festő- és grafikusművész vallási témájú kiállított festményeinek ragyogása. Az 1981-ben elhunyt képzőművész freskói és szárnyas oltárképei országszerte több templomban láthatók. Pályafutása
során szokatlanul merészen ábrázolt, emberközelbe hozott szentek,
istenes művek keltek életre ecsete nyomán. A veresegyházi Szentlélektemplomban művei reprodukcióiból nyílt kiállítás jó példája az alkotói
szabadságnak, bepillantást engedve egy sokoldalú művész gondolati és
érzelmi világának titkaiba.
Kuslits Kata kiállításmegnyitón elhangzott szavaival: „Molnár C. Pál
alkotásai szakrális művek, de nem azért, mert vallási témát dolgoznak
fel, hanem mert képesek arra, hogy valamit feltárjanak számunkra

Molnár C. Pál kiállításán (képmontázs)

ÖRDÖG-E VAGY ANGYAL?
Valaki áll a hátam mögött,
Ördög-e vagy angyal?
Várd ki a legvégét,
Kiderül minden nappal.
HORVÁTH LAJOS

Beszélgetésünk során elmondta: „Az 1990-es
években már számomra is megnyíltak a publikálási lehetőségek. Jelenleg is sok a felkérésem,
elsősorban prózai és helytörténeti munkákkal
keresnek meg. A dolgozószobámban számos
kézirat, jegyzet sorakozik a polcomon. Mindenképpen szeretném mindezt megjelentetni. Bár
kétségtelenül igaz, a munkával lassan haladok,
most már hamar elfáradok.”
Horváth Lajos – helytörténeti kutatómunkája,
az irodalmi életben betöltött jelentős szerepe
elismeréseként, – 2016-tól a „Veresegyház Díszpolgára” kitüntető cím tulajdonosa. Kerek évfordulós születésnapja alkalmából kívánunk még
sok egészségben, békességben, alkotó munkával eltöltött örömteli évet!
VERÉB JÓZSEF
„Csak az erős ember érti meg a szeretetet,
csak a szeretet érti meg a szépséget,
csak a szépség teremt művészetet.” WAGNER

Istenről. Nem kínálnak könnyű ismeretet, nem mutatják meg: nézd, így
néz ki az Isten! Az itt látható festmények meditációra hívnak. A különös
helyszínek, a fátyolos színek, a sajátos árnyékolás, az ősi szimbólumok
használata olyan művészi egységben vannak Molnár C. Pál képein, hogy
szemlélésük során belső diskurzusba kezdünk lelkünk legmélyével.
A képeket sem vallásos témájuk, sem az, hogy templomi környezetben
vannak, nem teszi szakrális alkotássá. A titok a művész világlátásában,
az Istenhez való viszonyában rejlik. A két világháború között az egyház
egyfajta mecénás szerepet vállalt, támogatta a merész stílusú fiatal festőket
– így Molnár C. Pált is –, grandiózus megrendelésekkel biztosította, hogy
a legrangosabb művek a templomok falait díszíthessék.
Molnár C. Pál életében jelentős szerepet játszottak a nők. Svájci-francia
édesanyja, szerelmei, felesége, két lánya – a szeretet változatos, ezerszínű
mélységeit tárták fel számára. A nő érdekelte, a nő, mint titok, a nő, mint
princípium: az anyaföldtől az istenanyáig. Édesanyja, életének első asszonya, a termő ékes ág, jó anyaként megadott számára mindent, hogy
képessé váljon az örömre és a szeretetre. Egy fennmaradt történet szerint
elemista korában csak hétvégente látogathatta meg anyja a kollégiumban. A kisfiú remegő szívvel várta ezeket a találkozásokat. A búcsúnak
azonban még a gondolatát sem bírta elviselni! Mikor anyjának mennie
kellett, elkísérte őt a határig. Elbúcsúztak, integettek egymásnak többször
is, de a kisfiú újra és újra utána futott. Mikor végre képes volt elszakadni,
egész úton hazafelé csak arra ügyelt, hogy édesanyja lábnyomába lépjen.
Az ilyen gyengéd érzelmek és a szenvedély szabad kifejezése tette
kreatívvá, a szépség iránt fogékonnyá Molnár C. Pált.”
A megnyitó teljes szövege a Veresegyházi Szentlélek-templom Facebook
oldaláról elérhető.
VERÉB JÓZSEF
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Kultúra
Kölcsey Ferenc Városi Könyvtár • ANTALFFY PÉTER előadása

Újvilági szexrégészet
Antalffy Péter történész – a Kölcsey Ferenc Városi Könyvtár rendszeres vendége, – 2018. június 15-ei előadása az újvilági történelem és
régészet legeltitkoltabb részleteibe engedett bepillantást, szigorúan
18 éven felülieknek.
Az európaiak megjelenése előtt több indián birodalom is létezett DélAmerikában. A legjelentősebb az inkáké, majáké és az aztékoké volt. Kolumbusz Kristóf 1492-ben tett felfedezése után megindult a földrész
gyarmatosítása. Források egyértelműen utaltak arra, hogy a mexikói őscivilizációk gyakran áldoztak isteneiknek embereket, legfőképpen pedig
fiatal gyerekeket, de a spanyol hódítók is bőven alkalmaztak erőszakot.
Feltételezték, hogy a spanyolok azért írnak le olyan sok szörnyűséget az
őslakosokról, hogy ezzel is bizonyítsák a keresztény hittérítések erőszakosságának helyességét. A fejlett kultúrát felmutató majáknál és aztékoknál elterjedt volt az emberáldozat. A Nazca-emberek a háborúban legyőzött ellenség fejét eltávolították és trófeafejként közszemlére bocsátották.
Ez a szokás tükröződik a sírokban talált kerámia trófeafejeken. Tekintélyt
jelentett a trófeafej tulajdonlása, a vezetőknek sikeres fejvadászoknak kellett lenniük. Az inka hitvilágban az emberáldozat a vallási szertartások
része volt. Azt nem öncélúan, hanem a közösség érdekében, a túléléséért,
az éhínség elkerüléséért hozták. Az isteneknek szóló felajánlások során
a nemesi családok legszebb gyermekeit áldozták fel, mert úgy hitték,
hogy azok haláluk után újjászületnek, és védelmező istenekké lesznek.
A mocsika központok között kíméletlen harc dúlhatott az erőforrások
megszerzéséért, a legyőzött ellenséget feláldozták. Az ősi Andok legkifejezőbb kerámiáit, – ismert írás hiányában – egyben a moche kultúra legkiemelkedőbb művészeti alkotásait, kettős céllal készítették: az egyszerűbbek funkciója a mindennapos használat volt, míg a díszesebb tárgya-

Fotó: Veréb

Berze Lajos és Antalffy Péter történész

ké vallási, áldozati célokat szolgált. A legérdekesebbek az erotikus kerámiákként megismert alkotások, melyeket sokáig nem is mertek a múzeumok kiállítani. Az egyik legelfogadottabb magyarázat szerint ezek áldozati rítusokon használt tárgyak voltak, melyek célja a termékenység elősegítése volt. Az utóbbi évek kutatásai arra mutattak rá, hogy ezek a
kerámiák összefüggésben lehetnek az El Nińo jelenséggel. Azaz míg a
megtermékenyítéssel és termékenységgel kapcsolatos kerámiákat a
szárazságok idején a termésért és esőzésért tartott áldozatok során
használták, addig a nem reproduktív célú erotikus jeleneteket ábrázoló
tárgyakat éppen ellenkező esetben, a hatalmas esőzések és áradások
megfékezésére. Talán sosem tudjuk meg, hogy a mocsikák rengeteg
kerámiája, köztük az erotikusak kizárólag mindennapos használatra
ivásra, illetve vallási célzattal készültek-e, vagy valóban az erotikát
kedvelő, a perverzitástól sem idegenkedő népről van-e szó.
RIMAI S. ÉVA

VERESI FILMKLUB • A klasszikus hollywoodi musical

Ének az esőben
A Kölcsey Ferenc Városi Könyvtárban havi rendszerességgel vetítésre kerül egy tematizált film.
A májusi megtekintésre Gene Kelly, Donald O'
Connor, Debbie Reynolds és Jean Hagen főszereplésével az 1952-ben bemutatott Ének az esőben című hollywoodi musical került kiválasztásra. A művet „minden idők egyik legfontosabb
filmjeként” tartja számon a filmtörténet. A vetítést követően Rácz Ráhel filmtörténész a felmerült kérdésekre válaszolván kitért az adott kor, –
az 1920-30-as évek hollywoodi álomgyárából
kikerült néma, majd – első hangosfilmjeinek
forradalmian új hatásaira. Jó példa erre a megtekintett alkotás, mely mulatságos bepillantást
enged a filmgyár életébe, a ma emberének is
kellemes kikapcsolódást nyújtva. A film iróniával és néhol szatirikus ábrázolással egy hollywoodi valós problémakört dolgoz fel, táncjelenetekkel és slágerekkel gazdagon megtűzdelve.
Bemutatván a féltve őrzött filmgyári kulisszatitkok rejtett zugait, melynek feltárása korábban
nem volt jellemző a hollywoodi filmekre.
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„Szerelmet táncolsz, örömet táncolsz és álmokat táncolsz.”
GENE KELLY

Az elhangzott dalbetétek, és a koreográfiák nagy része az 1930-as évek filmjeiből kerültek átmentésre.
Valójában az egész
Fotó: Nyemcsok Medárd
film egy adaptáció, nagy költség- Rácz Ráhel
vetéssel stúdióban felvett jelenetekkel, igényesen feldolgozott
és rendezett filmtörténeti „ereklye”. Az amerikai filmgyártás ötödik legfontosabb alkotása.
Rácz Ráhel: „Az ELTE BTK Filmtudományi
Tanszék film-művészettörténet szakán 2015-ben
diplomáztam, illetve ezzel párhuzamosan a
Színház és Filmművészeti Egyetemen egy forgatókönyvírói kurzust is elvégeztem. Ezt követően
a Magyar Média és Film Intézetben tanultam
forgatókönyvírást. Jelenleg forgatókönyvírással
és filmezéssel foglalkozom. Várhatóan az év végén jelenik meg az első kisregényem, egy szerelmi háromszög története, ami tulajdonképpen
egy filmterv is egyben. Most gyártási előkészítésben van az első rövid történelmi, a Tanácsköz-
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társaság utáni időszakról szóló játékfilmem. Az
internetes oldalamon www.szüfdrazsé.hu kívül
rendszeresen publikálok filmtörténeti és képzőművészeti témákban a www.rebelliveblog.com
szubkulturális magyar nyelvű online magazinban is. Berze Lajos könyvtárigazgató megkeresésére vállaltam el a Veresi Filmklubban a
vetítések alkalmával a filmtörténeti és az adott
alkotáshoz kapcsolódó társadalomtörténeti kiselőadások megtartását. Kifejezetten érdekel a
megtekintett filmek kapcsán az emberek véleménye. Gödöllőről járok át Veresegyházra, itt
laknak a nagyszüleim is. A nagymamámnak
köszönhetem a régi filmek iránti vonzalmamat,
ő volt az, aki gyerekkoromban megszerette velem
ezt a műfajt.”
Június 22-én a Veresi Filmklubban levetített
1950-ben készült amerikai film, a három Oscardíjas Alkony sugárút, Billy Wilder rendezésében
a film noir műfaját ismertette meg a közönséggel. A „minden idők legjobb filmjei” rangsorában 16. helyet elfoglaló alkotásról egy későbbi
időpontban adunk egy rövid ismertetőt.
VERÉB JÓZSEF

Kultúra
UDVARHÁZ GALÉRIA • Veresegyházi Szövőkör kiállítása

Veresegyházi Szövőkör
A folyosó végi kis szobából halk duruzsolás
hangja szűrődött ki, jókedvű asszonyok beszéde, miközben a kezük fürgén járt a szövőszék
fonálsíkján. Minden héten összejönnek, most
már harmincharmadik éve. Vezetőjük Pirók
Irén textilművész, aki egy alkalommal a következőt mondta: „Hosszú volt az idáig vezető út,
miközben óvónőként dolgoztam sokat tanultam
a szakkörökben a népi szövés technikáiról, de az
igazán nagy mestereim azok a parasztasszonyok
voltak, akiket a környező falvakban a szövőszék
mellett találtam.”

Fotó: Veréb

Az évek, évtizedek
elszálltak, és ma már
az igazán nagy mesterek azok az asszonyok,
KÉPZŐMŰVÉSZ
akik itt Veresegyházon
hétről hétre tömörítik a foFotó: Veréb
gyi absztrakt variációja, Krem Nóra női
nalat az Innovációs Centrum
titkokat rejtő sáljai, Liska Zsófia lágy, mégis
szövőműhelyében. A mostani kiállítás anyaga is az ő kezük munkája, melegséget határozott megfogalmazása, Csizmadia Lászlóné bátor fonalszálai és Puskás Gyöngyi zöld
sugárzó színpompás alkotások.
Sz. Jánosi Erzsébetnek a megnyitón elhang- textilje.”
Tizenhat dolgos ember keze munkája. Meleg
zott szavaival: „Ritmusok és fonalak vannak a
falakon: Czene Lászlóné óriási kitartása és színű, hozzábújós, puha fényű rongy és vászonkövetkezetessége, Galambos Gáborné népmű- szövés. Megannyi ismeretlen, csodás világ. Dovészeti formákon alapuló horizontális világa, bos Istvánné minden héten Kecskemétről jár a
Seresné Járvás Éva tüzes különleges formaszer- Szövőkörbe, a kiállításra egy fantasztikusan
kezete, Pentelényi Antalné sármos rendben álló szép, igényesen kivitelezett mesefigurás térelszerkezetei és Sárospataki Éva hófehér letisz- választó kompozícióval készült. Czene Lászlóné,
tultsága. Dobos Istvánné boldog szabadságot Mancika káprázatos, szedettes technikával létrehozó lovas energiája, Lukács Erika profi gobe- hozott szőnyege a kitartás és a szorgalom minlin-szövő itt megjelent letisztult melegei. Farkas taköve. Hosszan sorolhatnánk az alkotók munMargit áttört fényei, Mészáros Erika különleges káit, mind azt sugallják, itt ebben a közösségben
variációi az elemekkel, Rózsáné Tóth Erika csupa melegszívű, kedves ember dolgozik, imVERÉB JÓZSEF
arannyal meghintett csipkéje, Miklósfalvi Györ- már harminchárom éve.

ZENG A LÉLEK • XIII. Nyárköszöntő Népművészeti Fesztivál

Veresegyháziak a sokadalomban
Az idén is gazdag programmal várták a fótiak a népművészet, a néptánc szerelmeseit. Jöttek is sorra a
fellépők, a kíváncsiskodók és a közönség. A rendezvény különlegessége a kiválasztott helyszín, a fóti
nagy katolikus templom gyönyörű belső udvara volt.
Hatalmas fedett színpad, a nézőtéren sátrak alatt padok, és körös-körül a kézművesek bódéi. A sok színes
népviseletbe öltözött táncos és énekes, csillogó
szemű gyerekek. Isten házában nyárindító népművészeti fesztivál. Való ez ide? Láthatóan ez a kérdés
fel sem merülhetett, mert minden természetszerűleg
ide való, ami a szeretetről, az emberségről szól, jelen
esetben immár tizenharmadik éve.
A veresegyháziak sem maradtak ki a fellépők sorai
közül, sok ismerőssel találkoztam ezen a szép, napsütötte délutánon. Képviselte magát a Kerecsen Néptáncegyüttes, az egyik táncos a Veresegyházi Kálvin
Téri Református Általános Iskola tanárnője, kedves,
hagyománytisztelő ember. Fellépett továbbá a Regenyés Együttes, valamint a Veresi Bokréta Táncműhely
csoportjai Almási Bernadett vezetésével. Csekő
Blanka a Veresegyházi Katolikus Gimnázium tanulója zenei kíséret nélküli énekével országhatárainkon túlra repítette a hallgatóságot. Az esti főműsorban olyan előadóművészek kerültek a színpadra,
mint Herczku Ágnes és Nikola Parov, sztárvendégek
voltak ők a javából. Almási Bernadettel a „Bokrétá-

„Hétről hétre, napról napra szövődnek a vásznak, a kelmék és
a párnák, a szőnyegek. Ahány
kéz, annyi csoda. Minden csomóban, motívumban, bevetésben ősi világok, egyéniségek fénylenek fel, simulnak
össze, kelnek életre.”
SZ. JÁNOSI ERZSÉBET

sok” fellépését követően az együttesben folyó
munkáról, a néptánc szeretetéről beszélgettünk.
Almási Bernadett: „A kisebbekkel együtt 69 fellépő gyerekkel érkeztünk a fesztiválra, három csoportból tevődött össze ez a létszám. A Botorkások egy
pünkösdölőt, a középső csoport somogyi, míg a nagyok félcsíki táncokat adtak elő. Több lány már
középiskolás, és ennek köszönhetően gazdagodott a
csoport összetétele, a lányok hozták magukkal a
fiúkat. Hetente tartunk csoportonként próbákat, a
Bokrétásoknak már heti két alkalommal tartok
foglalkozást. Miért csinálom, mi hajt előre? Kisgyerekként kezdtem a néptánccal foglalkozni és az idő
múlásával már annyira a mindennapjaim részévé

„Mindaz, amit mi is Veresegyházon megpróbálunk táncházról-táncházra megvalósítani, ennek
a fesztiválnak a hangulatában gyökerezik
REGENYE ZOLTÁN
vált, hogy már talán nem is tudnék nélküle létezni.
A gyerekek is örömmel jönnek a próbákra, úgy
érzem, hogy mi itt a családban vagyunk egy család.
Nekem gyerekkoromban nagyon jó tanáraim voltak
Iglói Évától Varga Zoliig. Valahogy mindegyiküktől
azt láttam, hogy a néptáncot nem elég szeretni,
hanem tovább is kell adni, tovább kell vinni. Valahogy ez belém ivódott az életem részévé vált.”
A fóti fesztivál olyan közösségi esemény, ahol otthon érzik magukat az emberek, a sajátjuknak tudják
be ezt a rendezvényt és szívesen eljönnek még távolabbi településekről is. Legalábbis én ezt évről évre
így látom.
VERÉB JÓZSEF

Fotó: Veréb
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Kultúra
SZEREP ELEK DIÁKSZÍNPAD előadása

„Tükröm, tükröm”
KAMASZKORRÓL KAMASZOKNAK
„Mostanában nagyon sokan elégedetlenek saját magukkal, ami csak
ürügy arra, hogy dicséretekre vadásszanak, amit aztán színpadiasan
el is utasítanak. Akik valóban nem szeretik önmagukat, legyen a
kiváltó ok bármi, ez ténylegesen akadályozza az embert sok mindenben. Hogyan tudnánk örülni, ha már magunkkal sem jövünk ki rendesen? Ebből adódik a legfőbb vágy, hogy másokká váljunk. Másokká
váljon a családunk, a barátaink és az egész környezetünk. Pedig a barátainkat nem szabadna lecserélni valami másra, mert ha ők elfogadnak
úgy, ahogy vagyunk, minden hibánkkal és erényünkkel, nem engedhetjük, hogy bármi is közénk álljon. Legyen az pénz, vagy hírnév, vagy
csak egymás hibái. Próbáljunk túllépni ezen.” TULOK ORSOLYA TANULÓ
A Szabadidős és Gazdasági Innovációs Centrum kamaratermében rendezte meg a Szerep Elek Diákszínpad tanévzáró műsorát. A fenti idézet az
előadást megelőzően hangzott el, Tulok Orsolya saját gondolatait osztotta
meg a jelenlevőkkel. A résztvevők a bemutatott „Tükröm, tükröm” című
összeállítással búcsúztak a tanévtől és egyben számot adtak a tudásukról.
Éli Nóra színművésszel, a Diákszínpad vezetőjével a foglalkozásokon
résztvevő gyerekek munkájáról, az előadás létrejöttéről beszélgettünk.
Éli Nóra: „Jelenleg a Diákszínpad létszáma egy húsz fős 10 és 17 év közötti
korosztályú fiatalokból álló közösség. A most előadott összeállítás kifejezetten a gyerekek érdeklődési körének megfelelő ötletekből került ki. Egy
kicsit elkalandoztunk a saját házunk tájára. Hogyan tudunk segíteni ön-

Fotó: Veréb

magunkon abban az esetben, ha valami gond merül fel az életünkben.
Persze ez előre nem volt ennyire koncepciózus. Januárban beszéltünk az
év végi előadásunk témájáról, kiosztottam egy papírt, és ezen születtek
Fotó: Veréb
meg az ötletek. Olyan javaslatokat kaptam, mint: az előadás legyen átváltozós darab, szóljon a barátságról, a családról. Többen felvetették az őket
leginkább érdeklő témákat, a kamasz konfliktust, az elégedetlenség és
elégedettség ellentmondásosságát. Megkérdeztem, hogy ki elégedetlen a
külsejével, nem volt meglepő a válasz, a fiúk kivételével velem együtt az
összes lány feltette a kezét. Valahol ők is tudják, egyszer szembe kell nézni
az álom és a valóság dilemmájával, mert még a legszebb lányok is kínlódnak és szenvednek az elégedetlenségükben. Nem jól van ez így!
Végül az összegyűjtött ötletek alapján írtam meg a történetet. Áprilisban
kezdtük el a próbákat. Heti egy alkalommal tartottunk foglalkozásokat.
Mint minden évben, az idén is szervezünk a Ligetek Óvoda épületében
2x5 napos Színjátszó Tábort. Nem kis büszkeséggel mondom, már áprilisban beteltek a helyek.”
VERÉB JÓZSEF

Lisznyay Szabó Gábor AMI • RAJZ-FESTÉSZET TANSZAK

Tóth Lívia iparművész-tanár
tanítványainak kiállítása
Harmadik tanévet zárta Tóth Lívia iparművész, főiskolai adjunktus vezetésével a Lisznyay Szabó Gábor Alapfokú Művészeti Intézmény
Rajz-festészet tanszaka. Az iskolai évzáró ünnepi hangversenyt követően a Váci Mihály Művelődési Ház emeletén került bemutatásra a
tanítványok munkáiból összeállított kiállítási anyag. A falakon körös-körül rajzok és festmények, az asztalon színpompás nemezelt faliképek,
asztali díszek sokaságával találkoztunk. Az alkotások különböző technikák által keltek életre, mint például: szén és színes ceruza, akvarell,
pasztell, tempera és akrilfesték, de készültek a nemezmunkákon kívül
kollázsok és linónyomatok is. A kiállítást megnyitotta: Módy Péter szob-

Fotó: Veréb
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„Hiszem, vallom, hogy a zenei műveltséghez
hasonlóan a vizuális kulturáltságnak az ember az élete folyamán nagyon sok területen
hasznát veheti. Ezért fontos már kisgyermekkorban a művészeti nevelésre való törekvés.”
MÓDY PÉTER SZOBRÁSZ-RESTAURÁTOR

rász-restaurátor. Tóth Líviával a megnyitót követő bizonyítványosztás
után a tanszaki munkáról, a tanítványok eredményeiről beszélgettünk.
Tóth Lívia: „Huszonhat beiratkozott diákom volt, életkoruknak, de
elsősorban az egyéni képességeiknek megfelelően három csoportba osztva.
A középiskolás korosztály az alapvető ismeretanyagon kívül már konkrét
beállításokat, portrékat rajzolt, míg a középső csoportban főleg a színek
harmóniáját erősítettük. Itt a tanulók a festés különböző technikáit
gyakorolták, mintegy szabad utat engedve a képzeletüknek. Szárnyaltak
is a diákok a színek kavalkádján. A legkisebbek, az általános iskola alsó
tagozatába járók a foglalkozáson felolvasott mesékből merítettek egy-egy
képet, és ezt festették le. Nagyon érdekes kompozíciók születtek így. Az itt
látható munkák közül, bár mindegyik a szívemhez nőtt, kiemelném Roth
Evelin csendélet témájú festményét, megjegyezvén, hogy az alkotás mindössze három óra alatt készült. Evelin az idén érettségizett, továbbtanulási
szándéka a képzőművészet felé hajtja, már most kiforrott személyiség,
saját, önálló elképzelései vannak. Vagy vegyük például Varga-Labóczki
Olívia festményét, egy krokodil szemének egy részletét. Ez egy roppant jó
feladatnak bizonyult, többen is elkezdtek ezt követően a nonfiguratív
témák iránt érdeklődni. A mai fiataloknak zseniális ötleteik vannak, néha
nagyon szép kompozíciókat hoznak létre.”
A Budapesten megrendezett VII. Országos Festészetversenyre Tóth Lívia
is benevezte tanítványait, a beküldött pályázati munkák alapján Farkas
Regina került beválogatásra. További sok sikert kívánva gratulálunk Tóth
Lívia tanárnőnek és tanítványainak az eredményes, kitartó munkájukhoz!
VERÉB JÓZSEF
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VERES 1 SZÍNHÁZ • VERES MEDVE 2018

INTERJÚ, ESZTERGÁLYOS CECÍLIA KOSSUTH-DÍJAS SZÍNÉSZNŐVEL,
A VERES MEDVE-DÍJ „LEGJOBB NŐI MELLÉKSZEREPLŐ” NYERTESÉVEL

A VERES MEDVE
2018-AS DÍJAZOTTJAI:

Esztergályos Cecília
A Veres 1 Színház a negyedik évadot az idén
is színpompás gálával, a Veres Medve-díj átadó műsorával koronázta meg. A közönség
szavazatai alapján az évad legsikeresebb darabjaként Szurdi Miklós rendezésében Ken
Ludwig: Hajszál híján Hollywood című fergeteges komédiája vitte el a medvét, végeredményben nyolcból hatot. Az egyik boldog
maci tulajdonossal, ESZTERGÁLYOS CECÍFotó: Veréb
LIA színművésznővel a pályafutásáról, a színházról és kedvenc időtöltéséről, a képzőművészetről beszélgettünk.
Országosan hosszú időn keresztül a Família
Kft. című televíziós sorozat sztárjaként azonosították, nem zavarta ez?
Az idősebb korosztály már 1968-tól láthatott a
Thália Színházban, majd később a régi nagy szerepeimben a Nemzeti Színház, illetve 1991-ig a
Veszprémi Petőfi Színház színpadán. A fiatalabb generáció, a mostani negyvenesek ismerhettek meg a Família Kft. sorozatból. Nagyon
sok ember mondta már: „Cilike! Magán nőttem
fel!” Hál' istennek, én örülök ennek!
A színházaktól jelenleg is kap felkéréseket. Milyen darabokban játszik és hol?
2014-től vagyok az Újszínház tagja, mellette
több színházban is fellépek. Összesen tizennégy
darabban játszom jelenleg, az Újszínházban
többek közt a: Sári bíró, Zserbótangó és a Hangemberek című darabokban. A József Attila SzínFotó: Veréb
házban Bodrogi Gyulával a Mici néni két élete
című vígjátékban. Fellépek még a Körúti SzínPályafutása kezdetén három éven át a Pécsi házban, az Éless-Színben, a Vidám Színpadon.
Balett balerinájaként táncolt, ám nagyon fi- Most jöttünk haza Komáromból, a Vidám Színatalon, tizenkilenc évesen már filmszerepet pad műsorát, a Meg tudom magyarázni – De ki
kapott. Miért fordult a színművészet felé?
az a Bubus? című kétfelvonásos komédiát adtuk
Meg akartam ismerni több művészeti pályát is. elő. Itt a közönség könnyezve, állva tapsolt, hát
Rendkívüli módon érdekelt a táncon, a filmezé- ennél gyönyörűbb érzés nincs a világon!
sen kívül a színpadi mozgás, a beszédtechnika A Veres 1 Színház hogyan csöppent az életébe?
művészetének a tökélesítése. Lehetőségem adó- Szurdi Miklós keresett meg, az ő kérésére, az ő
dott már az 1960-as évek elején több játékfilm- kedvéért vállaltam el Ethel megszemélyesítését.
ben is szerepelni. Egyszóval magával ragadott a Miklóst már nagyon régen ismerem, több alkafilm, és a színház világa.
lommal dolgoztunk együtt, még az esküvői ta1968-ban végzett a Színház- és Filmművészeti núja is voltam valamikor az 1960-as években. El
Főiskolán. Az eltelt évtizedek alatt megszám- kell mondanom, ez a város egy gyönyörű kis éklálhatatlanul sok színházi, film és mozisze- szerdoboz. Korábban is jártam már itt, volt egy
repe volt. Melyik áll közelebb a szívéhez, a kerámia kiállításom az Innovációs Centrumban.
film vagy a színház?
Az idén márciusban életműdíjként KossuthNem tudnék választani, mert aki át szeretné díjat, a legmagasabb magyar állami művészeadni mindazt, ami benne rejlik, akkor ehhez a ti-kulturális kitüntetést kapott. Mit jelent a díj
színpad és a film is egy csodálatos lehetőség. Az elnyerése, elismerést vagy beteljesülést?
ember még a mostohább körülményeket is el- Hogy mit jelent? Finomat, jót, örömet, nagyon
viseli, ha jó szakemberekkel – rendezővel, szín- boldog vagyok. Ady Endrének a szavaival:
házigazgatóval, színészekkel – dolgozhat együtt. Köszönöm, köszönöm, köszönöm.
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LEGJOBB JELMEZ:
FEKETE MÓNIKA
(Hajszál híján Hollywood)
•
LEGJOBB DÍSZLET:
VARSÁNYI ANNA (Hajszál híján Hollywood)
•
LEGJOBB NŐI MELLÉKSZEREPLŐ:
ESZTERGÁLYOS CECÍLIA
(Ethel – Hajszál híján Hollywood)
•
LEGJOBB FÉRFI MELLÉKSZEREPLŐ:
BUCH TIBOR
(Richard – Hajszál híján Hollywood)
•
LEGJOBB NŐI FŐSZEREPLŐ:
UDVAROS DOROTTYA
(Francesca – A szív hídjai)
•
LEGJOBB FÉRFI FŐSZEREPLŐ:
NAGY SÁNDOR (Tony – A hűtlenség ára)
•
LEGJOBB RENDEZÉS:
SZURDI MIKLÓS (Hajszál híján Hollywood)
•
LEGJOBB ELŐADÁS:
HAJSZÁL HÍJÁN HOLLYWOOD

Sokan nem is tudják, hogy szabadidejében
képzőművészettel is foglalkozik. Fest és kerámiázik. Hogyan kezdődött?
Számomra ez egy szórakozás, játék és kikapcsolódás. A Familia Kft. után több lett a szabadidőm, így alkalmam nyílt kipróbálni magam,
mit tudok még. Mindig is szerettem főzni, sütni,
óriási dolgokat horgolni. 2000-ben kezdtem el
agyagozni, majd később jött az akril és az olaj,
és megismerkedtem a festészettel. Saját műhelyemben játszom az agyaggal, gyúrom és formázom. Hadikfalvi Andrea fazekasmester személyében van egy nagy segítségem, a mai napig
is nagyon sokat tanulok tőle.
Miben rejlik az erő, ami hajtja előre, mi a sikerének a titka?
Hiszek az Úristenben, és ő vezet engem. Boldog
vagyok, mert jó emberek vesznek körül, a férjem, a családom és a barátaim. Sok helyre meghívnak, előadásokat is tartok az élet titkairól, az
életfelfogásomról. Ilyenkor fiatalokkal is szoktam találkozni. Hinni kell! Elsősorban az embernek saját magában, hogy képes a munkája
során – legyen az bármi – a maximum elérésére.
Aki nem elégedett önmagával, az a világgal sem
lehet elégedett. Mi, emberek keressük a boldogságot, pedig olyan egyszerű: olyan dolgokat
kell kitalálni, csinálni, ami örömet okoz. Nekem
a színház a mai napig is a boldogságforrásom.
VERÉB JÓZSEF
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Kultúra
NOVELLA
könyveivel, kibomlott copf, rémült tekintet. Késik. De honnan? Honnan? Unottan cigarettázó asszony a virágbolt előtt. Ragyogó
csokrok közt egy szürke szempár.
De mit csinálnak, mit csinálnak, mit?
A kávézó galériáján
Szédülten lerogyott egy padra. Csak órákkal később ment
foglaltak helyet, uhaza, egyik arcot írta a másik után,
nottan kavargatták
sorba, sorba, amíg az
az italokat. Lazán,
ujja hegyétől a válláig
mégis megkomponált
nem érezte a sajgást.
pózban ültek az aszLógatta a karját és fétal két oldalán.
lig hunyt szemhéja
– Ír mostanában? –
alól bámult ki az ablakon.
kérdezte az Író, közben
Esett, köd úszott a tetők
elnézett az ablak iráfelett, a hold árnya belefulnyába. Volt valami terladt a koszosfehér felhőkmészetellenes színe a
be. Ködcseppek pereghangjának.
tek az üvegen.
– Hogyne – igazította meg
– Egy nyomorult költő
a szemüvegét a Költő. Előreerről most verset írna –
dőlt, összefűzte kezeit az álla
morgott az Író fájdalalatt. Egyenesen az Íróra nézett.
masan összeszorítva
– Nem állítom, hogy közel az új
a fogait.
kötet, de igen igen. Írok. – Hevesen
Úgyhogy írt ebólogatott beszéd közben. Az Író
gyet. Megnyugoösszerándult. Pökhendiséget érdott és Költő lett.
Költő és író (Grafika: Veréb Csilla)
zett a Költő szavaiban.
VERÉB ÁRNIKA
Amúgy sem kedvelte őket. Mármint az Író a Költőket. Egy-egy versüket ugyanannyira becsülték, mint az ő trilógiáját. Mégis ki hasonlítgat össze ezer oldalt három strófával? Ráadásul még rövidek is.
Mármint a Költők sorai. Ő meg széltől szélig írja teli a lapokat. És a
Költőnek nem kell történet. Csak érzéseket ír, nincs öt perc, két
szájtörlés közt kész. Ránéz a naplementére, puff egy elégia.
Ő meg rágódhat, egyik karakter a másik után, részletesen megírt
arcélek és semmi. Nem tudja mozgatni őket. Máris ítél a kritika: az
Író regénye nem szól semmiről. Igaz, hogy remek embereket vonulKARBANTARTÓI MUNKAKÖR:
tat fel, de nem csinálnak semmit. Mintha kihaltak volna belőle a
FELADATOK:
gépkocsivezetés, árubeszerzés, idős emberek szállítása
mesék.
kirándulásokra
és rendezvényekre, épületkarbantartási munkálatok,
– És maga, hogy halad a folytatással? – Ah – legyintett – nem írom
fürdőgépészeti tevékenység.
meg.
ELVÁRÁS:
valamilyen
szakirányú végzettség (pl.: villanyszerelő,
– Miért? – kérdezte a Költő. Apró, gúnyos mosoly rángott a szája
asztalos,vízvezetékszerelő,stb.),
B kategóriás jogosítvány, 3-5 éves vezetői
csücskén.
gyakorlat,
segítőkészség,
rugalmasság.
– Azt hittem ide is eljutott a hír. A kritikusok szerint a regényem
nem szól semmiről.
GONDOZÓI MUNKAKÖR:
– Oh barátom, én nem olvasok kritikákat. A dicséretük fáraszt, ha
FELADATOK:
egyműszakos
munkarendben elsősorban az otthon lakóinak
lehúznak… az meg nem érdekel.
szállítása,
valamint
a gondozási munkában részvétel.
– Könnyű magának… – morgott az Író.
AZ ÁLLÁS BETÖLTHETŐ:
– Hogyan, kérem?
B kategóriás jogosítvánnyal, többéves gépkocsivezetői gyakorlattal,
Az Író felhörpintette a kávét – elfelejtett bele cukrot rakni. Keserű
szociális gondozó és ápolói szakképesítéssel, illetve szakképesítés nélkül.
fintorral tolta hátra a székét.
JELENTKEZÉSÉHEZ KÉRJÜK CSATOLJA AZ ALÁBBIAKAT:
– Ha most megbocsájt, megyek és keresek egy történetet. A viSzakmai önéletrajz, iskolai és szakmai végzettséget igazoló oklevél
szontlátásra!
fénymásolatai (amennyiben van).
Átvágott az alkotók és a magukat alkotónak nevezők sűrű tömeBÉREZÉS: KJT szerint (alapbér+pótlékok), a kinevezések határozatlan
gén, kilépett az utcára. Hátrasimította a haját, nagyot szívott a körúti
időre szólnak és az állások azonnal betölthetők.
levegőből. Keresnie kell egy történetet, muszáj, nem maradhat így,
mozdulatlan szereplőkkel, semmitmondó ötletekkel. Az Író történet
Az álláshelyek betöltésével kapcsolatosan további információt
nélkül. Lassan a saját maga karikatúrájává válik.
az intézmény vezetője nyújt,
Kóborolt az utcákon, fel-le, jobbra majd balra fordult, magába
a 06 28 386 200, 06 20 428 5507-es telefonszámon.
szívta a körülötte nyüzsgő emberek arcát. Az öregember az esernyővel, olyan a szatyraival, akár egy hazatérő hajóskapitány. A lány a

Karikatúra

VERESEGYHÁZ VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT

IDŐSEK OTTHONA
KARBANTARTÓI és GONDOZÓI
munkakörbe munkatársakat keres.
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Fiataloknak fiatalokról
MESE

Pisze-Pusza Pákosztoros Pondró és a szentjánosbogár bál

E

gyszer volt hol nem volt az Óperenciás tengeren túl, az üveghegyen a mohás földön ropta párjával a Pohos-Potrohos Pókkal a csárdást.
innen a kerek erdő közepén egy gyönyörű tisztás. A fák, a bokrok
A kidőlt fatörzsön egy csíkos házú csiga csapat nézte őket, szarvacsteljes lombkoronájukban tündököltek. Leveleik között a nyári
kájukkal lelkesen integettek.
napfényben lebbent a meleg levegő, és a bogárnépek a szellő hátán
Telt múlt az idő. Az éjszaka megöreutaztak. Ott voltak a méhek kicsi kosárgedett, a hajnal rózsaszín pírral vonta
kájukkal, a sárgacsíkos darazsak, a
be a tisztást. A mulatozók elfáradtak.
szőrös dongók, a nagy szemű
A vendégek megköszönték a szentjálegyek, a szúrós szúnyogok, a
nosbogaraknak a csodálatos esetét és hazafelé indulhétpettyes katicák, a hatalmas
tak. Pisze-Pusza Pákosztoros Pondró a barátjától is
szarvasbogarak, a nagy csápú
elbúcsúzott, és álmosan felmáhőscincér, és még legalább
szott a liliom kelyhébe.
száz féle apróság. A kék ég
– Hát ez fényes bál volt!
alatt látszott milyen sokan
Jövőre is szívesen táncra
vannak.
perdülnék. – gondolta PiszeA kökénybokrok melletti
Pusza Pákosztoros Pondró –
rózsaszín liliom kelyhében
de most csak a csárdás lépéPisze-Pusza Pákosztoros Pondró
seire tudott gondolni miközben
reggel óta tornáztatta tíz pár lábacskáját.
álomra hajtotta a fejét.
A mai napra sétát tervezett. Az új cipőcskéit szeItt a mese vége, fuss el véle! Jó éjszakát gyerekek, szép álmokat
rette volna megmutatni a barátainak. Kényelmesen lemászott, hogy kívánok!
valami finomat találjon magának, mert éhesen nem volt kedve útnak inNAZIMECKINÉ BÁZLIK ILDIKÓ
dulni. Egy kék harangvirág kelyhéből jól belakmározott. S ha már ott
volt gyorsan az ebédjét is megette. Egyszer csak kuncogást hallott!
– Nicsak, nézzétek! Milyen szép sárga virágporos lett a Pisze-Pusza
orrocskája. Nemhiába Pákosztoros a Pondró – zümmögte egy szivárványszínű szitakötő.
– Semmi baj! Majd a patakban megmosom – válaszolta Pisze-Pusza,
s azzal a patak partja felé vette az útját.
Út közben nagy sürgés-forgásra lett figyelmes. Mindenhol szentjánosbogarakat lehetett látni. A fákon, a bokrokon, a virágokon, a gombák kalapjain, a köveken, de még a hangyaboly tetején is ott voltak.
Zümmögve, zizegve, zizzenve zenéltek, beszéltek.
– Szép jó napot kívánok! – köszöntötte a legöregebbet. Látszott rajta,
hogy övé az első szó joga. – Mire készültök, hova ez a nagy igyekezet?
– Szép napot neked is! Ma este van az év legrövidebb éjszakája. Minden nyáron ezen az estén tartjuk a szentjánosbogarak bálját. Gyere,
tarts velünk te is. Mindenkit szeretettel várunk. Ott lesz az erdő népe,
ne maradj ki a mulatságból! – válaszolta kedvesen.
Pisze-Pusza Pákosztoros Pondró nagyon megilletődött. Még sose volt
bálban.
– Köszönöm. Örömmel elfogadom a meghívást. Pontosan fogok
érkezni – ígérte.
A patak partján minden porcikáját megmosta, kócos üstökét megfésülte, cipőcskéit kifényesítette. – Ott majd mindenki láthatja őket –
gondolta magában.
Mire visszaért, már este lett. A tisztásra rá sem lehetett ismerni. Bár
sötétedett, minden fényárban tündökölt. A szentjánosbogarak gyönyörűen világítottak. Voltak ott zöldek, sárgák, narancsok, kékek, lilák, a
szivárvány minden színében játszottak. Föl-le röppentek, ide-oda cikáztak, perdültek-fordultak, reppentek-roppantak, libbentek-lobogtak, suhantak-szárnyaltak. Kőrtáncot jártak, az égbe törtek és zuhanó repüléssel érkeztek vissza.
A látogatókat táncba hívták. Ott keringőzött, aki csak tehette. Olyan
volt, mintha szárnyra kelt volna az erdő. A pillangók színes forgataga,
a darazsak, méhek zsongása, a tücskök ciripelése lenyűgözte PiszePusza Pákosztoros Pondrót. Szárnyak nélkül nem repülhetett velük, így
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Életmód

GYŐRI RITA ÉS VIGH MERCÉDESZ ROVATA

LEGYEN 2018 A FEJLŐDÉSÜNK ÉVE!
ÉP TESTBEN ÉP LÉLEK! Az egészséges életmódot sokan csak a mozgással és kiegyensúlyozott
táplálkozással azonosítják, de hozzá tartozik a pozitív gondolkodás és a helyes önértékelés is.
Az önértékelés az, ahogyan önmagunkról gondolkodunk. Mit látunk, ha beállunk a tükör elé?
Egy alapvetően csinos nőt, aki szült már gyereket, dolgozik és mellette próbálja karban tartani
magát, de mondjuk nagyobb a hasa vagy a feneke, mint a huszonéves divatmodelleké? Vagy elmúltál már ötven és látod a ráncokat magadon,
mégis ott van a szemedben a tűz és a tenni akarás?
Hogyan gondolsz magadra? Elfogadod magad?
Ha általánosságban jó véleménnyel vagyunk magunkról, akkor jól érezzük magunkat a bőrünkben.
Ha a véleményünk rossz, vagy az önmagunkról
alkotott kép hibás, az önértékelésünk alacsony
lesz, és rosszul fogjuk érezni magunkat. Ha ez az
állapot tartóssá válik, kialakul az önértékelési zavar.
Egy rövidke feladattal készültünk: térképezd fel
önmagad, a gondolataidat, hogyan látod, hogyan
vélekedsz magadról? Képzeld el, hogy most találkozol először magaddal: írd le a külsődet, mi tetszik rajtad, mit látsz szépnek magadon? Majd
gondolj a belsődre: ird le, hogy érzed magad „önmagadban”. Ha megvagy, olvasd vissza miket írtál
magadról és mit érzel ennek kapcsán? Büszkeséget és elégedettséget? Akkor rendben vagy. Ha
azonban szégyent, szomorúságot, megbántottságot és akár gyűlöletet is érzel önmagad felé, akkor
bizony foglalkozni kell a „lélekkel”, hogy majd a
testedben is rendeződjenek a dolgok. Hiszen tud-

juk: ha a lélek beteg, a test is megbetegszik. Ezért
kezdjük is a rendrakást az alábbi 7 pontban:
1. Sorold fel az értékeidet! Mert kétségtelenül
értékes, becsülni való ember vagy! Mindenkinek vannak értékei, amelyeket mint kincseket, meg kell keresni, elő kell bányászni akár
több réteg alól is.
2. Fogadd el magad olyannak, amilyen vagy!
Mi az elfogadás? Nem a beletőrődés vagy a
passzivitás, hanem a pillanatnyi állapotod elfogadása. Ha ez megvan, akkor tudsz csak
nekilendülni a változtatásnak!
3. Értékeidet alkalmazd a mindennapi életben,
munkádban, hobbidban, az életed minden
területén. Ezeken gondolkodj mindig.
4 Legyél önmagad legjobb barátja! Támogasd
és szeresd magad, mintha a legjobb barátod
lennél. Szerinted egy jó barát mit tenne? Ugye?
Szeret és elfogad, bátorít mindenben, melletted áll a nehéz helyzetekben és bíztat.
5. A gondolatnak és a kimondott szavaknak
hatalmas ereje van! Ezért figyeljünk arra, mit
gondolunk és mondunk ki, mert ezzel teremtünk. Minden egyes gondolatod fontos,
éppen ezért nagyon ügyelj rájuk! Ez hosszabb
folyamat is lehet, akár hónapok vagy évek,
míg megfelelően irányítani tudod a gondolataidat. Érdemes ezzel sokat foglalkozni és

megtanulni tudatosan gondolkodni, mert igy
fogod megteremteni azt, amit szeretnél. Vigyázat, mert ez vice versa működik!
6. Berögzült negatív hiedelmek felismerése és
megváltoztatása. Vizsgáld meg: igazak ezek a
rólad alkotott hiedelmek? Szolgálják a fejlődésedet? Ha nem, meg kell szabadulni tőlük!
„Ha azt hiszed, képes vagy valamire, vagy ha
azt, hogy nem, mindkét esetben igazad van”
7. Egyedül TE vagy a felelős. Szabad emberként
és szabad gondolatokkal élünk. Egyedül TE
tudsz rajtuk változtatni, senki más. GONDOLATAID határozzák meg a döntéseidet, DÖNTÉSEID a CSELEKEDETEIDet, azok pedig a
SZOKÁSAIDat. Mindent TE döntesz el, hogy
megeszed-e még este azt a finom kekszet vagy
inkább iszol egy pohár vizet? Tiéd a felelősség,
de tiéd a változtatás képessége is!
Mindent egybevetve: szeresd magad, fogadd el
magad és irányítsd TE a saját életedet. Légy tisztában önmagad értékeivel, legyen fontossági sorrended és legyél TE az első az életedben. Miért?
Mert VELED kezdődik minden. Ha te rendben
vagy és megadod magadnak azt, amitől jól érzed
magad, akkor a környezetedben is mindenki rendben lesz, mert ekkor tudsz adni másoknak is.

Mobil: 30 509 5084
Facebook: Fitten Veresen

DIETETIKA: Asiama Evelyn rovata

SZIVÁRVÁNY AZ ÉTKEZÉSBEN
– ZÖLDSÉG- ÉS GYÜMÖLCSFOGYASZTÁS
A HÉTKÖZNAPJAINKBAN
Ha valakit az egészséges táplálkozásról kérdeznek, akkor remélhetőleg beugrik a gyümölcsök
és zöldségek rendszeres fogyasztása is. Ez így
rendjén is van, és valóban fontos alapja a napi
szintű kiegyensúlyozott étrendnek. Azonban
statisztikai adatok szerint a magyar lakosság,
azon belül is sajnos a gyermekes családok fogyasztják a legkevesebbet ebből a csoportból.
Ezzel párhuzamosan pedig a megbetegedések
– köztük az elhízás – aránya is folyamatosan
növekszik.Emiatt is fontos hangsúlyozni, hogy
mindennap fogyasszunk legalább 3x3 adag
zöldség- és/ vagy gyümölcsfélét.
Fogyasztásukkal mégis milyen előnyökre
tehetünk szert?
• magas folyadéktartalmuk révén hozzájárulnak a napi folyadékpótláshoz
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• antioxidáns tartalmuk támogatja az egészséges
szívműködést, hat az ér meszesedése ellen
• élelmi rosttartalmuknál fogva táplálják a bél
mikrobiomját (bélflóráját), segítik az emésztési folyamatokat
• ugyanezen élelmi rostok pozitívan befolyásolják a vércukor és koleszterin értékeket
• változatos formájuk miatt sokféleképpen
építhetjük be étrendünkbe.
Mennyi az annyi? Az ajánlott napi mennyiség
kb. 500 gramm. Ezzel szemben a magyar átlagfogyasztás kb. 260 g/nap – ez majdnem egy
adagra lenne ideális. Amennyiben a 3x3 félételvet követjük, könnyedén elérhetjük az ajánlott célértéket. Különösen a nyári időszakban
építhetjük be változatosan fogyasztásukat.
Hogyan? Bátran fogyasszunk a zöldségfélék

2018. július

minél színesebb választékából: leveles salátaféléket (jégsaláta, fejes saláta, galambbegy, endívia stb.), lédús zöldségféléket (paradicsom,
uborka, paprika, cékla, retek, padlizsán stb.) és
ne feledkezzünk meg a hüvelyesekről sem
(zöldborsó, kukorica, bab, lencse stb.)! Típustól
függően legoptimálisabb a nyersen való fogyasztás, de a párolás, gőzölés is a kíméletesebb ételkészítési technikák közé tartozik.
Együk bátran szendvicsek mellé, főétkezések
köreteként/savanyúságaként, turmixként stb.!
Gyümölcsöket könnyedén beiktathatunk kisétkezésekre is délelőtt vagy délután egyaránt,
valamint ebéd utáni desszertként is szilárd és
ritkábban folyós formában egyaránt!
Mint mindenben, a példamutatás itt is kiemelt
fontosságú! Lássa gyermekünk/környezetünk,
ahogy magunk is fogyasztjuk ezeket a nyersanyagokat. Használjuk fel a közös étkezésekkor, legyen magától értetődő, hogy naponta
többször mi magunk is – nem csak mondjuk –
eszünk zöldség- és gyümölcsféléket.
Induljon a kísérletezés, jó étvágyat kívánok!
ASIAMA EVELYN, DIETETIKUS • EVELYN@EVEDIET.HU

Sport
KÉZILABDA

KUCSA TAMÁS NOSZTALGIA NAP
A délelőtti programban a régi és a mostani nagy ellenfelek egy sportszerű négy csapatos
körmérkőzéses tornát játszottak. Az eredmény másodlagos volt, ennek ellenére mindenki komolyan vette a mérkőzéseket. A délutáni program a szokásos családias rész volt. Játszottak
az utánpótlás tagjai, a szüleik is megmutathatták, hogy mit tudnak. A napot az öregfiúk és
a volt női játékosok mérkőzéseivel zártuk.
Az egész napról elmondható, hogy a hagyományoknak megfelelően, nagyon jó hangulatban telt. A kézilabda, a sport összehozza az embereket! A sportprogramok után a résztvevők
egy tál étel mellett hosszasan beszélgettek, anekdotáztak.
KISS PÉTER

DIÁKSPORT • KÉZILABDA

BALATONBOGLÁRON
ZÁRTUK AZ ÉVET
A Fabriczius József Általános Iskola harmadik éve hogy csatlakozott a „Kézilabda az iskolában” elnevezésű programhoz,
melyet a Magyar Kézilabda Szövetség hívott életre. Ebben az
évben a programba már az alsó tagozatos gyerekek is bekapcsolódhattak, mivel a nagy érdeklődésre való tekintettel a szövetség bővítette a programban résztvevő csoportok számát. Így már
három tanár oktathatta a gyerekeket a kézilabdázás szépségeire.

A program része, hogy a tanítási év alatt három alkalommal tornán
vesznek részt a gyerekek. Ebben az évben a leány U10-es korosztállyal Tiszafüreden, Martonvásáron és zárásként, kétnapos
torna keretében, Balatonbogláron, a Nemzeti Kézilabda Akadémia
létesítményeiben voltunk a „Sulikézi Fesztiválon”.
Fantasztikus élmény ez a gyerekeknek, ahol a sport mellett szabadidőnket is programokkal gazdagon tölthettük. Fürödtünk a Balatonban, játékos versenyeken gyűjtöttük a pecséteket. De a legnagyobb élmény, az maga a játék volt. A lányok fantasztikusan szerepeltek, mérkőzésről-mérkőzésre egyre jobb teljesítményt nyújtva
játszottak, és bár az eredményt ezeken a tornákon nem számolják,
e nélkül is érzékelhető volt fölényünk mind a három mérkőzésen.
Szép zárása volt az évnek!
BARANYÓ CSABA
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Sport
ÖTTUSA

TÁNCSPORT • ROCKIN’ BOARD

KETTŐS SIKER MÓRON: DOBOGÓS HELYEZÉSEK
megvan az első egyéni érem
és ezüstérmes a váltó!

PRÁGÁBAN
A versenynaptárban már csak két verseny maradt erre a hónapra. Prágában zajlott a Black
Cup Open 2018 nemzetek közötti verseny, ahol
az egyesület táncosai végig kiemelkedő teljesítményükkel fantasztikus eredményeket
értek el. Junior páros kategóriában Polyánki
Benedek és Fórián Kata maguk mögé utasították az egész mezőnyt és megnyerték a
versenyt. Szoljár Zsombor és Vass Nikolett
pedig bronzérmet szerzett. Az évad utolsó versenyének Lengyelországban Zielona Gora ad
majd otthont. Egyesületünk két nagyformációja a BRILL és a LADIES és három párosa
fogja megmérettetni magát. Ezúton is sok sikert kívánunk nekik, a gyönyörű eredményekhez gratulálunk!
EDZŐK: FARKAS GERGELY ÉS FARKAS KRISZTINA

Kovács Réka és Hargitai Csanád

Június 23-24-én, Móron rendezték a decathlon Magyar Kupa IV. fordulóját, ahol ismét
történelmet írt a veresi öttusacsapat: megszületett Veresegyház első egyéni öttusa érme
(Kovács Réka U10) és első ízben fordult elő,
hogy egy hétvégén két érmet is szereztek
sportolóink, köszönhetően az U11-es vegyes
váltónak is.
A legjobbak eredményei:
U-10 korosztály
Lányok: 3. Kovács Réka (72 induló)
U-11 korosztály
Fiúk: 6. Hargitai Csanád (55 induló)
U-13 korosztály
Fiúk: 9. Hargitai Bánk (39 induló)
VÁLTÓ
U-11 korosztály-vegyes (mix) váltó
2. (Kovács Réka, Hargitai Csanád)
U-13 korosztály- vegyes (mix) váltó
5. (Baranyai Zsófi, Hargitai Bánk)
EDZŐ: HICSÁK ZSOLT
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Sport
ASZTALITENISZ

MEGMÉRKŐZTÜNK
SCHNEEBERG CSAPATÁVAL
Utoljára 1997-ben, azaz 21 éve járt asztalitenisz csapat Veresegyházról a német testvérvárosunkban, Schneebergben. 2018. június 9én, szombaton a német küldöttség 7 fővel újra megmérkőzött a
veresegyházi játékosokkal, – melyet a Galaxis Veresegyházi SE képviselt – egy rögtönzött, 21 fős baráti villámtornán. Sportszerű és szép
labdamenetekkel tarkított mérkőzések jellemezték a versenyt. Kiváló hangulat alakult ki, igazán jól szolgálta a testvérvárosi kapcsolatok erősítését, sportbarátságok kialakulását. A jól sikerült nap után
bízunk benne, hogy nemsokára újra megmérkőzhetünk majd szimpatikus sporttársainkkal. A díjakat Cserháti Ferenc alpolgármester
úr adta át.
Végeredmény: 1. Torsten Beyer, 2. Sebastian Houda, 3. Horváth
Kálmán, 4. Cserey Bálint, 5. Molnár Gábor, 6. Sztranyan János, 7.
Marcel Schulz, 8. Sören Schmeuser, 9. Bohus Pál, 10. Erős Tibor.
Elődöntő: Sebastian Houda – Cserey Bálint 3:2, Torsten Beyer –
Horváth Kálmán 3:1.
Döntő: Torsten Beyer – Sebastian Houda 3:1, 3. helyért: Horváth
Kálmán – Cserey Bálint: 3:2.
LETANÓCZKI DALMA A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG
JÓ TANULÓ – JÓ SPORTOLÓ DÍJÁT VEHETTE ÁT
Letanóczki Dalma, a Fabriczius József Általános Iskola 6.a. osztályos
tanulója 2018. június 12-én megkapta a „Magyarország jó tanulója –
jó sportolója 2017” elismerést, ezzel képviselve a veresegyházi diákságot a kitüntetettek között. Jó hír az is, hogy a német Donic asztalitenisz sportszergyártó cég újra ösztöndíjasai közé választotta a
2018-2019-es szezonra.

Orosz László (gyermek) és Fekete László (felnőtt) külön jutalmat
kapott, mint legtöbbet edzésre járók. Teljesítményükért különdíjat
érdemelt Pintér Gábor (Donic borítás), Hegedüs Réka és Ákoshegyi Solt (vásárlási utalvány)
A 8. Galaxis bajnokság dobogósai átvehették a kupa, érem, oklevél díjakat:
Felnőtt: 1. Szekeres Tamás 2. Trudics Péter 3. Fekete László
Fiú: 1. Bakó Oszkár 2. Pintér Gábor 3. Varga Vince.
Lányok: 1. Vidéki Tímea 2. Dudás Réka, Fekete Erika, Hegedüs
Réka, Szappanos Éva.
A nap fénypontjaként 1-1 db régi, mind játékra, mind gyűjtésre alkalmas és értékes kézi gyártású svéd Stiga ütőfát sorsoltunk ki. A Kjell
Johanssont Orosz László a Stellan Bengtsson ütőfát Voith László
nyerte.
A kisasztal páros bajnokság végeredménye:
1. Deliagosz Achilles - Deliagosz Sztami, 2. Ozsváth-Sarok ÁkosFüleki Orsolya.
Dobogósok voltak Bakó Oszkár-Pintér Gábor és Korán ZsoltCserny Tamás.

GALAXIS ÉVZÁRÓ
2018. június 16-án, szombaton délután – majd 60 fővel – megtartotta
szezonzáró „gulyás partiját” a Galaxis Asztalitenisz csapata. A már-már Köszönjük szépen minden Galaxisosnak és szimpatizánsunknak,
legendás közös foci után a Galaxis Gólkirályi címért folyó büntetőrúgó hogy ilyen élményekkel és igazi közösségi nappal tudtuk búcsúztatni
versenyt a gyerekeknél Pintér Gábor, a felnőtteknél Erős Tibor nyerte. a 2017-2018-as szezont.
Örömteli, hogy hölgyek is elindultak a „megmérettetésen”.
LETANÓCZKI ISTVÁN
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Sport
DIÁKSPORT • SAKK

ATLÉTIKA

TISZTES HELYTÁLLÁS
AZ ORSZÁGOS DIÁKOLIMPIA DÖNTŐN

FABRICZIUS KUPA HÁZI SAKKVERSENY
2018. JÚNIUS 4.

Ebben az évben is Székesfehérváron rendezték az atlétikai diákolimpia országos döntőjét, ahol a Fabriczius József Általános Iskola
tanulói igazán szép eredményeket értek el.
Horváth Máté távolugrásban 516 cm-es ugrással 6., Tóth Máté magasugrásban 164 cm-rel 8. helyezett lett.
A leány 4x100m-es váltónk Tábori Sára, Szabó Enikő, Sum Noémi,
Sulyán Alexa összeállításban a 9., a fiú váltónk Tóth Márton,
Tibenszki Milán, Horváth András, Tóth Máté összeállításban a
13. helyen végezett.
Veszprémben a VVSK színeiben szereplő csapatunk is nagyszerűen
szerepelt. Sum Nikolett aranyérmes 1000 m-en és távolugrásban,
ezüstérmes 60 m-en, Horváth Laura aranyérmes 60 m-en, ezüstérmes távolugrásban, Bense Botond ezüstérmes távolugrásban.
Lesch Lili bronzérmes 60 m-en, Vigh Larissza bronzérmes távolugrásban, Nádas Balázs bronzérmes távolugrásban és 60 m-en,
Horváth Máté bronzérmes 300 m-es síkfutásban. SZALMA RÓBERT

A leány 4×100 m-es váltó csapat

Horváth Máté

A Fabriczius József Általános Iskolában a nagy hagyományokra visszatekintő sakk népszerű a gyerekek körében. Breitenbach Zoltán sakktanár vezetésével rendre szép sikereket érnek el a diákolimpiai versenyeken. Most házi versennyel zárták a tanévet, amin 41 tanuló vett részt.

Horváth Laura és Sum Niki
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Eredmények:
Fiú I. korcsoport: 1. Szováti Milán 3.g, 2. Lukács Ákos 2.b, 3. Simon
Dávid 3.g, 4. Marozsán Tamás 2.c
Fiú II. korcsoport: 1. Pálinkás Gergely 3.e, 2. Szoboszlai Bence 4.g, 3.
Tóth Barnabás 4.g, 4. Boros Dénes 3.f.
Lány I. korcsoport: 1. Gyócsi Tifani 2.c., 2. Horváth-Gyurcsó Laura
2.b., 3. Rottek Lilla 2.c., 4. Molnár Csenge 2.b
Lány II. korcsoport: 1. Lénárt Dorka 3.e, 2. Veres Regina 4.h, 3. Nagy
Darinka 3.f, 4. Dudás Réka 3.e
Felső tagozat: 1. Nagy Roland 5.b, 2. Meyer Alexander 5.h
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Sport
JUDO, SUMO

KERSTNER RÓBERT KÍNÁBA
UTAZIK A SUMO VB-RE!
Érden rendezték a Sumo VB „szétlövését” az
Open Kategória indulás jogáért. Kerstner Robi
személyében a versenyben érdekeltek voltunk.
Robi jelenleg az országos bajnok, a tavalyi Európa-bajnokság bronzérmese. Három mérkőzésből kettőt megnyert, így most már vb csapattagnak mondhatja magát! Nem nyomasztotta
a tét, nem foglalkozott semmilyen körülménynyel, hitt magában és az elvégzett munkában.
Nem elkerülni akarta a vereséget, hanem egyértelműen győzni ment. Sérülése ellenére megnyerte a szétlövést, így július végén hazánkat
képviselheti Kínában a világbajnokságon!
TANÉVZÁRÓ ÜNNEPÉLY
A VERESI KÜZDŐSPORT EGYESÜLETBEN
Megtartotta szokásos tanévzáróját a Veresi
Küzdősport Egyesület, amelynek tagjai nagyon
szép eredményeket tudhatnak maguk mögött.
Az egyesület eredményei számokban:
A tanévben az egyesület 32 versenyen vett
részt 4 különböző sportágban (judo, kettlebellsport, kempo, sumo).Versenyzőink 133 érmet
nyertek, amiből 53 aranyérem. A tanévben két
világversenyen 2 arany, 2 ezüst, 1 bronzérmet
és egy negyedik helyezést gyűjtöttek, valamint
4 országos bajnoki cím került a veresi versenyzők nyakába. 1200 érmet szereztek eddigi
működésük alatt!

Különdíjasok:
AZ ÉV FÉRFI JUDOSA: Almási-Sebestyén
Levente
AZ ÉV NŐI JUDOSA, AZ 1200. ÉREM SZERZŐJE: Ballon Andrea
A LEGEREDMÉNYESEBB VERSENYZŐ, AZ
ÉV EDZŐJE: Kerstner Róbert
AZ ÉV ÚJONCAI: Tellinger Maxim, Ács Emese
AZ ÉVBEN A LEGTÖBBET FEJLŐDÖTT: Dér
Barnabás, Almási Boróka
AZ ÉV FELFEDEZETTJE: Vorel Csaba, Szabó
Dominika
A LEGSZORGALMASABB: Szégner Dániel
CROSS-TRAINING KÜLÖNDÍJAT KAPOTT:
Simon Sándor
KIEMELKEDŐ MUNKÁJÁÉRT DÍJAT KAPOTT: Tibenszki Milán, Levák Arnold, Szász
Vince , Szabó Mira.
KÖSZÖNTÉK MUNKÁJUKAT, SEGÍTSÉGÜKET: Soós Laci bácsinak, Almási Dánielnek,
Ballon Gábornak és Kuhár Adriennek a sok
támogatásért, AZ ÉV SEGÍTŐJE, VEZÉRSZURKOLÓJA: ifj. Ilyés Gyula.
Végül, de nem utolsó sorban egy szép emléklappal köszöntük meg DORKA NÉNINEK az
egész éves munkáját, amit az egyesületért, a
versenyzőkért tesz.
A díjátadó után egy judo bemutatóra került
sor, amit Gaál Bendegúz és Hegyi Dávid mu-

Ballon Andrea, az év női judosa

tatott be nagy sikerrel. Majd következett Spalovszky Csaba káprázatos bemutatója, formagyakorlata, amit szamuráj karddal tett felejthetetlenné.
Az évzáró nagyon jó hangulatban zajlott,
együtt ünnepelt a VERESI JUDOS CSALÁD.
SOHA ROSSZABB ÉVET!
HAJRÁ VERESI KÜZDŐSPORT EGYESÜLET!
HAJRÁ VERESI JUDOKÁK!
ILYÉS GYULA

VERESI FUTÓKÖR

TÚRÁRÓL-TÚRÁRA!
A Veresi Futókör a 11. Kéktúráján átszelte a Mátrát a Cserháttól a Bükkig.
Az eső- és medvementes két nap során több mint 60 km-t teljesítettek
sportolóink igazi nyári időjárási körülmények között.
ERŐS ISTVÁN
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Sport
KAJAK-KENU

KAJAK-KENUSAINK
RENDÜLETLENÜL DOLGOZNAK
A téli edzőtáborok után a tavaszi vízi alapozó edzőtábort a Dunakanyar régió válogatottjával együtt Szigetszentmártonban teljesítettük. Erre a lehetőséget a régió elnöke, Kammerer Zoltán a négyszeres olimpiai bajnok nyújtotta, mikor felkért a kenus szekció
vezetésére. Természetesen a versenyzőim nélkül nem vállaltam
volna, így elvihettem mindenkit a frissiben jelentkezett kezdők
kivételével.
Legjobban Kadók Niki járt, mert a serdülő válogatott Kolonics Központi Edzőtábora után most a Márton Tábor révén újra erős ellenfelekkel és csapatban dolgozhatott.
Újdonsült női kenus serdülő válogatottunk közben, egy angliai
privát út után az UTE-ban landolt és eligazolt tőlünk.
Aztán majd kiderül, és minden eligazolt versenyző bizonyíthatja,
hogy jó döntés volt-e elhagyni a fészket, ami remélhetőleg csak idén
lesz még a miénk. Az Álomhegyi tó körül változásokat vélünk
felfedezni. Jövőre talán már ott hajthatunk, körönként 1000 métert.
Nagy változást jelent majd!
Addig is utazunk a „hosszú vízre”. Pünkösdkor a versenyzőkkel
kitelepültünk a csepeli kis ágba, pályákat menni, majd az újpesti
öbölben időre menések után két versenyen is részt vettünk, ahol
tájékoztató eredményeket vártam és kaptam is.
Kadók Nikolett U15-ben 4000 m-en nagyon jó rajt után a tízedik
helyen végzett. (Mi 1000-500-200 méterre készülünk, nem hosszútávra.)
A szépen együtt evező Reindl Erik – Zagyvai Áron U13-ban PC-2ben szintén 4000 m-en viszont utcahosszal verte az ellenfeleket.
Aranyérmük szépen csillogott. Legalább olyan szépen, mint az aprócska, még kezdő, de már U 11-es Halász Zsófié MK-1 500 m-en,
aki a szabadidős „első versenyes” kategóriát nyerte nagyon okos
versenyzéssel.
Itthon készültünk egy hetet – osztálykirándulások közepette – alig
edzettünk, majd Dunavarsányba mentünk a Mekler kupára, ahol
mindenki 2000 m-en teljesíthetett. Itt már elég jó teljesítmények
mellett, kiváló eredmények születtek.
Valastyán Dominik
C-1
U16
negyedik hely
Kadók Nikolett
K-1
U15
ötödik hely
Takács Eszter
K-1
U14
hatodik hely
Zagyvai Áron
C-1
U13
negyedik hely
Zagyvai Áron – Reindl Erik PC-2
U13
első hely
Zagyvai Borbála
NC-1 U14
második hely
Reindl Erik
MC-1 U12
első hely
Teljesen friss női kenusaink, Magyari Regina U12-ben harmadik
és Horváth Hanna negyedik helyen végeztek.
Az érmek és a pályák kiértékelése után edzünk tovább és készülünk
a hó végén kezdődő és júliusba áthajló felkészítő táborunkra, ami
a vidék bajnokságra készíti elő a versenyzőinket, újfent Csepelen.
Meglepetést is szereztem nekik, meghívtam Nőtincsről és Szobről
a gyorsabb fiú és leány kajakos versenyzőket. Erre a táborra az idei
kezdőket is elviszem, mert közeledik az Eszkimó és Indián Játékok
régiós versenye.
FROHNER FERENC
EDZŐ VKKC
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Sport
V. VÁROSAVATÓ KUPA

IDEÁLIS HŐMÉRSÉKLET, PARÁZS HANGULAT
A július első hétvégéjén, a Veresegyház Városi Sportkör műfüves pályáin megrendezett
labdarúgó tornára ismét szép számmal jelentkeztek a csapatok. Örvendetes, hogy a
városhatáron kívüli településekről is!
Az alapszakaszban öt darab, három csapatotból álló csoportot sorsoltunk. A csoportokban körmérkőzéseket játszottak a csapatok, ahonnan a csoportelsők és a legjobb
I. helyezett – VERESI ÖREGFIÚK

Végeredmény:
1. VERESI ÖREGFIÚK
három második helyezett csapat jutott to- 2. KRÁBIKÁ (Iklad)
vább a legjobb nyolc együttes közé. Onnan 3. TÖKMAG FOCISULI (Csomád)
egyenes kieséses rendszerben küzdöttek, 4. PÁSZTOR JÓZSI CSAPATA (Veresegyház)
egészen a döntőkig.
BARANYÓ CSABA
Jó hangulat, remek és hajtós mérkőzések
voltak. A játék hevében – mert hát, ilyen a
foci – kisebb vita is kialakult. Úgy tűnik, ezt
a játékot nem alacsony hőfokon, csakis szenvedéllyel lehet játszani.
II. helyezett – KRÁBIKÁ
III. helyezett – TÖKMAG FOCISULI
IV. helyezett – PÁSZTOR JÓZSI CSAPATA

Hirdessen
a Veresi Krónikában
VERESEGYHÁZ VEZETŐ LAPJÁBAN!

Velünk sikeres lesz!!
7500 PÉLDÁNY, KEDVEZŐ ÁR

*

SZÁMLAKÉPES HIRDETÉSSZERVEZŐKET
KERESÜNK JUTALÉKOS RENDSZERBEN!
Bővebb információ:

veresikronika@veresegyhaz.hu

30 9304 831
2018. július
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Az LZ Thermotrade Kft. (Hoval)
keres veresegyházi irodájába

TITKÁRNŐ-SZERVIZASSZISZTENS
munkakör betöltésére hölgy munkatársat Veresegyház és vonzáskörzetéből:
ELVÁRÁSOK:
• érettségi bizonyítvány
• kiváló német vagy angol nyelv ismerete szóban és írásban
• műszaki beállítottság
• Word, Excel felhasználói szintű ismerete, gépírás előny
• Pontosság, precizitás, megbízhatóság, képesség az önálló munkavégzésre
• Kiemelt kommunikációs és szervezőkészség
• SAP vagy egyéb vállalatirányítási rendszer ismerete előny
FELADATOK:
• titkárnői és vevőszolgálati feladatok ellátása
• kapcsolattartás külföldi és belföldi partnerekkel
• Bérezés: megegyezés szerint.
Jelentkezésüket (önéletrajzukat) kérjük a következő címre eljuttatni szíveskedjenek:

mayer.maria@hoval.hu

Minden,

aMi a tetővel kapcsolatos
JAVÍTÁS, CSERÉP CSERE, ÚJ TETŐ
PERGOLÁK, KERTI KIÜLŐK ÉPÍTÉSE,
JAVÍTÁSA
Ingyenes helyszíni felmérés, árajánlat.

molnar.jozs1976@gmail.com

06 30 5588 180
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Boneker MBNK Kft.

KERÍTÉS–FESTÉK
CENTRUM

VERESEGYHÁZ SZADAI ÚT 17/B
(Citroen Szalonnal pont szemben, világoszöld homlokzat alatt)
Telefon: 06 20 444 0020 • 06 20 429 1235
Nyitva tartás: hétfő–péntek 7–17 • szombat 7–13
NYÁRI AKCIÓINK:
Lamella kerítés 1,8m×1,8m fűzött
Lamella kerítés 1,8m×1,8m erősített
Fém táblás kerítés 1,5m×2,5m (antracit-zöld)
Tikkurila mosható, színezett, beltéri falfesték 2,5 liter
Tikkurila mosható, színezett, beltéri falfesték 5 liter

4490 Ft/db
7890 Ft/db
6580 Ft/db
3990 Ft
6990 Ft

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!
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CENTRUMBAN
AZ EGÉSZSÉG…
CSALÁDÁLLÍTÁS

A Családállítást REND-ELMÉLET-nek vagy A SZERETET RENDJÉ-nek is hívjuk. Bert Hellinger,
német pszichoterapeuta nevéhez kapcsolódik ez a fenomenológiai csoport terápiás kezelés.
„Az igazság tiszta feltárása segít helyére rendezni a dolgokat”… meglátni azt, ami van, a valóságot a történések mögött, aminek rendkívül nagy gyógyító hatása van. Aki pozitív változást
szeretne az életében, jelentkezzen állíttatónak (probléma hozónak) vagy segítőnek.

ACCESS FACELIFT

Traumák arcon lévő lenyomatának oldása. Energetikai ránctalanítás, feszesítés lágy érintéssel, (75’) relaxált állapotban, melynek mellékhatása: kisimult arc, fiatalos ragyogó tekintet.

THETAHEALING konzultáció

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

BACH VIRÁG TERÁPIA• SZÁMMISZTIKA

Elsősorban az önismerethez nyújt segítséget. Megtudhatod, milyen lehetőségeket 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, kiegyensúlyozott 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

Telefon: +36 20 5353 163
gyongyi.kerekes.71@gmail.com
EZERKINCS ÉLETMÓD CENTRUM

www.kobalt.hu

e-mail: info@kobalt.hu

Telefon: +36 70 631 2368

2112 Versegyház, Fő út 30.

KOBALT INGATLAN

Veresegyház, Fő út 59. • www.ezerkincs.hu

VARGA GYÓGYGOMBA
S Z A K Ü Z L E T

szakképzett tanácsadókkal várja az érdeklődőket

Veresegyház, Kálvin tér 6. szám alatt

Telefon: 30 437 7582
Nyitva: kedd–péntek: 9–16 • szo.: 9–12
http://katona-sandor.varga-gomba.hu/
2018. július
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Gondtalan Évek
WELLNESS NYUGDÍJASHÁZ

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

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

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:

Hívja szakszervizünket!

06 30 522 1258

egészségügyi felügyelet, étkezés, takarítás, mosás,
orvosi ellátás, wellness

ELÉRHETŐSÉG:

gondtalanevek@hotmail.com • 06 70 638 4685
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