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Az idei nyár legfontosabb kulturális eseménye a Mézesvölgyi Nyár kivétel nélkül
telt házas előadássorozata. Képünk Bródy János Ráadás című koncertjén készült.
(Fotó: Almási Dániel, írásunk a Mézesvölgyi Nyárról a 13. oldalon.)

Ajánló
Eseménynaptár
augusztus 19-20.
ÁLLAMALAPÍTÁS – ÜNNEPI PROGRAMOK
•
augusztus 22. 9.00–18.30 óra
Véradás
Váci Mihály Művelődési Ház
•
szeptember 7. 19.00 óra
Ezeregy… 10 éve – Ezerkincs Születésnapi Táncgála
Váci Mihály Művelődési Ház
•
szeptember 8. 19.00 óra
Alexander Kuhlo orgonaművész és Marit Kuhlo
énekművész (Németország) koncertje
Szentlélek-templom
•
szeptember 9. 10.00–16.00 óra
Mozdulj Veresegyház! – családi sportnap
Mézesvölgyi Iskola
•
szeptember 12. 19.00 óra
80 nap alatt a Föld körül – FÁBRY SÁNDOR önálló estje
Váci Mihály Művelődési Ház
•
szeptember 13.–október 7.
Az Althannok öröksége-a Váci Székesegyházi Kincstár
és Egyházmegyei Gyűjtemény vendégkiállítása
Városi Múzeum (Szentlélek tér 5.)

szeptember 14. 18.00 óra
Őstudás a krónikákban – Horváth Lajos előadása
Kölcsey Ferenc Városi könyvtár
•
szeptember 15-16.
A Kulturális Örökség Napjai
Városi Múzeum (Szentlélek tér 5.)
•
szeptember 16. 9.15 órától
GURULÓS NAP – kerékpáros felvonulás, programok
Városháza előtti tér
•
szeptember 21. 19.00 óra
Veresi Filmklub – Jean Moreau és a francia új hullám
Kölcsey Ferenc Városi Könyvtár
•
szeptember 28. 18.00 óra
Czigány Ildikó zenés irodalmi estje
Kölcsey Ferenc Városi Könyvtár
•
szeptember 30. 13.00 óra
Szüreti felvonulás indul a Búcsú térről
•
szeptember 30. 16.00 óra
Szüreti mulatság és színpadi műsor
a Búcsú téren

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
VERESEGYHÁZ A „LEGVIRÁGOSABB ÚTI CÉL”
KÖZÖNSÉGSZAVAZÁS NYERTESE!
Július 16-án újra elindult az az öthetes közönségszavazás, amelyben idén is a Legvirágosabb
Úti Cél címért versengtek a települések. Ez a Virágos Magyarország egyik legizgalmasabb megmérettetése, hiszen nem a szakmai zsűri szigorú
szempontjai, hanem a közönség szavazatai alapján állt össze a települések rangsora. A települések a verseny szerinti öt kategóriában indulhattak
a közönségszavazáson is: 1000 fő alatti és feletti
falvak, 50 000 fő alatti és feletti városok, valamint
a budapesti kerületek. A Facebook oldalra feltöltött képekre a reakciógombok segítségével lehetett voksolni – minden héten másik kategóriára,
egészen augusztus 19-ig.

Veresegyház az 50 000 fő alatti városok kategóriájában indult, 2018. augusztus 5-én éjfélkor
zárult a közönségszavazás. Összesen több mint
19 ezer szavazatból a győztes település Veresegyház lett! Utána nagy hajrában dobogós még a
tavalyi különdíjas Ózd és a tavalyi nyertes Biatorbágy!
Gratulálunk Kisák Péter főkertésznek és csapatának, köszönjük a lakosság aktivitását a szavazásban!
(Forrás: viragosmagyarorszag.hu,
fotóink a témában a 32. oldalon.)

Fotó: Veréb

DOBOGÓS HELYEN A VERESI PARADICSOMOK
AZ ORSZÁGOS NÉBIH-TESZTEN
16 koktél- és cseresznyeparadicsomot teszteltek a
Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági hivatal munkatársai. A termékek nem tartalmaztak határérték
feletti szermaradékot és mikrobiológiai szempontból is kifogástalannak bizonyultak – derül ki
a hivatal közleményéből.
Beltartalmi értékek közül a cukor-, a szárazanyag-,
a nedvesség- és a savtartalmat nézték meg a szakemberek, akik C-vitamin- és likopintartalmat is
mértek. A termékek összes cukortartalma 3,036,43 g/100g érték között változott. Legmagasabb
cukortartalma a magát cukorfalatként jelző terméknek volt. A C-vitamin esetében a mért értékek 21,2-48,2 mg/100g között mozogtak.
Érdekesség, hogy a legtöbb C-vitamint a legma-

gasabb cukortartalmú paradicsom tartalmazta.
A termékek nyomon követhetősége is rendben
volt, akárcsak a jelölésük.
Összességében elmondható, hogy a vizsgált paradicsomok jó minőségűek és biztonságos
élelmiszernek tekinthetőek – írta a hivatal.
Volt kedveltségi teszt is, laikus bírálók és
szakértők pontozták a koktélparadicsomok külső megjelenését, állagát, illatát,
valamint ízét. Ezek alapján a Nemeskert
Kft. által forgalmazott Cherry paradicsom
bizonyult a legjobbnak. Másodikként zárt
a Veresi Piroska, míg a harmadik helyen a
Veresi Bíborka koktélparadicsom végzett.
(Forrás: hvg.hu)

Veresi Piroska

Veresi Bíborka

SZENT KORONA ÜNNEP IPOLYBALOGON
Tizenharmadik alkalommal rendezték meg a felvidéki Ipolybalogon a Szent Korona Ünnepet,
amelyre az elmúlt évekhez hasonlóan ismét sok
veresegyházi vendég érkezett. Katonai hagyo-

mányőrzőink, szintén immár hagyományosan, a
Szent Korona Lovastúra keretében érkeztek a településre és járultak hozzá jelenlétükkel a felemelő ünnepséghez.

Fotók: Szabóné Vank Erzsébet – Facebook
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Önkormányzat
VERESEGYHÁZ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK HATÁROZATAI
151/2018.(VI.28.) Kt. határozat:
1. A Képviselő-testület elfogadja a Gödöllői Rendőrkapitányság,
a Gödöllő Hivatalos Tűzoltóparancsnokság, a Veresegyházi
Polgárőr Egyesület, a Mezőőrség, a Közterület-felügyelet és
a Veresegyházi Kábítószerügyi Egyeztető Fórum Veresegyház város közbiztonsági helyzetéről szóló beszámolóját.
2. A Képviselő-testület köszönetét fejezi ki a rendőrség, a
tűzoltóság, a polgárőrség, a mezőőrség, a közterület-felügyelet és a VKEF vezetői és tagjai felé a város biztonságának
megőrzése érdekében végzett munkájukért.

157/2018.(VI.28.) Kt. határozat:
A Képviselő-testület hozzájárul az új Katolikus Gimnázium
területére vonatkozó Helyi Építési Szabályzat és a Szabályozási
Terv módosításához.

152/2018.(VI.28.) Kt. határozat:
1. A Képviselő-testület elfogadja az Információáramlás rendje
elnevezésű szabályzatot.
2. A Képviselő-testület felkéri a munkáltatói jogkör gyakorlóját,
hogy a szabályzatot a munkavállalókkal megismertesse.

159/2018.(VI.28.) Kt. határozat:
1. A Képviselő-testület a Dédi Vendégháza által, a Meseliget
Bölcsőde Alapítvány részére történő 968 270 Ft adomány felajánlásáért köszönetét fejezze ki.
2. A Képviselő-testület a Meseliget Bölcsőde Alapítvány részére
az adomány összegének megfelelő összeget, 968 270 Ft támogatást biztosít. A támogatás kifizetése a 2018. évi tartalékkeret terhére történik.

153/2018.(VI.28.) Kt. határozat:
1. A Képviselő-testület megerősítve Veresegyház Város Önkormányzat Képviselő-testületének 244/2014. (XII.10.) Kt. határozatát, a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló
2011. évi CLXXXIX. törvény (a továbbiakban: Mötv.) 107. §-a
és a nemzeti vagyonról szóló 2011. év CXCVI. törvény (a továbbiakban: Nvt.) 3. § 1. pont a) pontja, az Nvt. 3. § 19. pont
c) alpontja, valamint az Nvt. 11. § (2) bekezdése alapján elfogadja és jóváhagyja a Veresegyházi Egyházközséggel a Veresegyház belterület 1572/A helyrajzi számú református
általános iskola bővítésével kapcsolatos, Felek közötti osztatlan közös tulajdont keletkeztető megállapodást és felhatalmazza a Polgármestert a megállapodás aláírására.
2. A Képviselő-testület megbízza Dr. Papp Dávid József egyéni
ügyvédet a megállapodás ellenjegyzésére és Veresegyház
Város Önkormányzatának az illetékes ingatlanügyi hatóság
előtti tulajdonjog bejegyzése, az épületkiemelés ingatlannyilvántartási térképen történő feltüntetése iránti ingatlannyilvántartási államigazgatási hatósági eljárásban való képviseletével.
154/2018.(VI.28.) Kt. határozat:
1. A Képviselő-testület felhatalmazza a Gazdasági és Műszaki
Ellátó Szervezetet a „KONTÉNER Gyermekétkező építése az
Újiskola utcában” tárgyú közbeszerzési eljárás megindítására
és lefolytatására.
2. A Képviselő-testület az Önkormányzat 2018. évi költségvetésének tartalékkerete terhére irányító szervi támogatásként bruttó 75 millió Ft-ot biztosít a GAMESZ részére a
KONTÉNER Gyermekétkező építése az Újiskola utcában tárgyú közbeszerzési eljárás és kapcsolódó beszerzések
fedezetének biztosítására.
155/2018.(VI.28.) Kt. határozat:
A Fabriczius József Általános Iskola részére udvari kézilabda
pálya létesítése a 26-os helyrajzi számú telken – részvétel a Magyar Kézilabda Szövetség Országos Tornaterem Felújítás programjában – önerő biztosítása
1. A projekt megnevezése: Fabriczius József Általános Iskola
részére udvari kézilabda-pálya létesítés
2. A pályázat megvalósítási helyszínének pontos címe: 2112
Veresegyház, Újiskola u. 15.
3. A pályázat megvalósítási helyszínének helyrajzi száma: Veresegyház belterület Hrsz.: 26.
4. A pályázati konstrukció: Magyar Kézilabda Szövetség Országos Tornaterem Felújítási Program – V. Ütem
5. A tervezett beruházás teljes beruházási költsége: bruttó
32 500 000 Ft
6. A tervezett beruházásnak a támogatás szempontjából
elismerhető bekerülési költsége: bruttó 32 500 000 Ft
7. Az önkormányzati saját erő számszerű összege és forrása: a
pályázati biztosíték bruttó 1 625 000 Ft, melyet Veresegyház
Város Önkormányzata a 2018. évi költségvetés terhére biztosít, az önerő fennmaradó része bruttó 8 125 000 Ft, amely
összeget Veresegyház Város Önkormányzata a 2019. évi költségvetés terhére biztosít.
8. Az MKSZ által finanszírozott felújítás értéke: bruttó 22 750 000 Ft
9. A pályázat benyújtása előtt befizetendő pályázati biztosíték
(amely nyertes pályázat esetén az önerőbe számít, nem nyerés esetén pedig visszajár): 1 625 000 Ft
10.A Képviselő-testület felhatalmazza a Polgármestert és a
Jegyzőt, hogy a pályázati dokumentációt aláírják és azt
határidőn belül nyújtsák be a támogató felé.
156/2018.(VI.28.) Kt. határozat:
A Képviselő-testület hozzájárul a Dunakeszi Tankerületi Központtal kötendő megállapodáshoz, amely megállapodás a Fabriczius József Általános Iskola részére udvari kézilabda pálya
létesítése tárgyú pályázattal kapcsolatos pályázati biztosíték és
az önrész összegének (összesen 9 750 000 Ft) 2019. I. negyedévi
megtérítéséről szól.
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158/2018.(VI.28.) Kt. határozat:
1. A Képviselő-testület úgy dönt, hogy a Praxisház bővítéséhez
hozzájárul és a tervezés megbízására felhatalmazást ad.
2. A tervezés költségének kifizetése az Önkormányzat 2018. évi
költségvetésének tartalékkerete terhére történik.

160/2018.(VI.28.) Kt. határozat:
A Képviselő-testület elfogadja a 2018. év I. félévéről szóló ingatlanforgalmazási beszámolót.
163/2018.(VI.28.) Kt. határozat:
1. A Képviselő-testület a „Veresegyház Város 2019. évi intézményi villamos energia beszerzése” tárgyú közbeszerzési
eljárással összefüggésben:
A 2019. évi intézményi villamos energia beszerzés tekintetében az ALTEO Energiaszolgáltató Zrt., E.ON Energiakereskedelmi Kft., JAS Budapest Zrt., E2 Hungary Zrt.,
ELMŰ-ÉMÁSZ Energiakereskedő Kft., CYEB Energiakereskedő Kft. és az MVM Partner Zrt. ajánlattevők benyújtott
ajánlatát egyaránt érvényesnek, a lefolytatott közbeszerzési
eljárást eredményesnek nyilvánítja.
2. A 2019. évi intézményi villamos energia beszerzés tekintetében az eljárás nyertesének az ALTEO Energiaszolgáltató
Zrt. ajánlattevő ajánlatát hirdeti ki, nettó 18,58 Ft/kWh ajánlati árral.
A második legkedvezőbb ajánlatot adó ajánlattevőként az
E.ON Energiakereskedelmi Kft.-t hirdeti ki, nettó 18,59 Ft/
kWh ajánlati árral.
3. A Képviselő-testület felhatalmazza a Polgármestert, hogy a
nyertes ajánlattevővel a közbeszerzési eljárás eredményéről
szóló írásbeli összegezés megküldését követően a jogszabályban meghatározott határidők betartásával kösse meg a
szerződést.
4. A Képviselő-testület jóváhagyja a 2019. évi intézményi villamos energia beszerzés nettó 31 631 948 Ft-os költsége
fedezetének a 2019. évi önkormányzati költségvetés dologi
kiadásainak terhére történő tervezését.
164/2018.(VI.28.) Kt. határozat:
1. A Képviselő-testület a „Veresegyház Város 2020. évi intézményi villamos energia beszerzése” tárgyú közbeszerzési
eljárással összefüggésben:
A 2020. évi intézményi villamos energia beszerzés tekintetében az ALTEO Energiaszolgáltató Zrt., E.ON Energiakereskedelmi Kft., E2 Hungary Zrt., ELMŰ-ÉMÁSZ Energiakereskedő Kft., CYEB Energiakereskedő Kft. és az MVM Partner Zrt. ajánlattevők benyújtott ajánlatát egyaránt érvényesnek, a lefolytatott közbeszerzési eljárást eredményesnek
nyilvánítja.
2. A 2020. évi intézményi villamos energia beszerzés tekintetében az eljárás nyertesének az ALTEO Energiaszolgáltató
Zrt. ajánlattevő ajánlatát hirdeti ki, nettó 18,19 Ft/kWh ajánlati árral.
A második legkedvezőbb ajánlatot adó ajánlattevőként az
E.ON Energiakereskedelmi Kft.-t hirdeti ki, nettó 18,20
Ft/kWh ajánlati árral.
3. A Képviselő-testület felhatalmazza a Polgármestert, hogy a
nyertes ajánlattevővel a közbeszerzési eljárás eredményéről
szóló írásbeli összegezés megküldését követően a jogszabályban meghatározott határidők betartásával kösse meg a
szerződést.
4. A Képviselő-testület jóváhagyja a 2020. évi intézményi villamos energia beszerzés nettó 30 972 015 Ft-os költsége
fedezetének a 2020. évi önkormányzati költségvetés dologi
kiadásainak terhére történő tervezését.
165/2018.(VI.28.) Kt. határozat:
1. A Képviselő-testület a „Veresegyház Város 2020. évi közvilágítási villamos energia beszerzése” tárgyú közbeszerzési
eljárással összefüggésben:
A 2020. évi közvilágítási villamos energia beszerzés tekintetében az ALTEO Energiaszolgáltató Zrt., E.ON Energiakereskedelmi Kft., E2 Hungary Zrt., ELMŰ-ÉMÁSZ Energiakereskedő Kft., CYEB Energiakereskedő Kft. és az MVM Partner Zrt. ajánlattevők benyújtott ajánlatát egyaránt érvényes-
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nek, a lefolytatott közbeszerzési eljárást eredményesnek nyilvánítja.
2. A 2020. évi közvilágítási villamos energia beszerzés tekintetében az eljárás nyertesének az ALTEO Energiaszolgáltató
Zrt. ajánlattevő ajánlatát hirdeti ki, nettó 15,38 Ft/kWh ajánlati árral.
A második legkedvezőbb ajánlatot adó ajánlattevőként az
ELMŰ-ÉMÁSZ Energiakereskedő Kft.-t hirdeti ki, nettó 15,39
Ft/kWh ajánlati árral.
3. A Képviselő-testület felhatalmazza a Polgármestert, hogy a
nyertes ajánlattevővel a közbeszerzési eljárás eredményéről
szóló írásbeli összegezés megküldését követően a jogszabályban meghatározott határidők betartásával kösse meg a
szerződést.
4. A Képviselő-testület jóváhagyja a 2020. évi közvilágítási villamos energia beszerzés nettó 11 364 620 Ft-os költsége
fedezetének a 2020. évi önkormányzati költségvetés dologi
kiadásainak terhére történő tervezését.
166/2018.(VI.28.) Kt. határozat:
A Képviselő-testület hozzájárul az Önkormányzat tulajdonát
képező Veresegyház belterület 627 hrsz-ú, kivett sporttelep,
épület megnevezésű ingatlanból kb. 2500 m2 területrész
használatba adásához, a GOLDEN ICE Kft. részére, 10 000 Ft/év
kedvezményes területhasználati díj megfizetése mellett, 10 éves
időtartamra fedett műjégpálya létesítése és üzemeltetése céljára.
167/2018.(VII.4.) Kt. határozat:
A Képviselő-testület pályázatot kíván benyújtani a Magyarország 2018. évi központi költségvetéséről szóló 2017. évi C.
törvény 3. melléklet II. 3. pont szerinti pályázati kiírásra, az alábbiak szerint:
1. A projekt megnevezése: A Kéz a Kézben Óvoda 6. sz. tagóvoda főzőkonyhájának akadálymentesítése teherlift kialakításával
2. A pályázat megvalósítási helyszínének pontos címei:
2112 Veresegyház, Hétvezér u. 6.
3. A pályázat megvalósítási helyszínének helyrajzi száma:
Veresegyház belterület 8661.
4. A pályázati konstrukció: A gyermekétkeztetés feltételeit
javító fejlesztések támogatása
5. A tervezett beruházás teljes beruházási költsége: bruttó
5 905 500 Ft
6. A tervezett beruházásnak a támogatás szempontjából
elismerhető bekerülési költsége: bruttó 5 905 500 Ft
7. Az önkormányzati saját erő számszerű összege és forrása:
az önerő bruttó 2 952 750 Ft, amely összeget Veresegyház
Város Önkormányzata 2018. évi költségvetésének tartalékkerete terhére biztosít.
8. A központi költségvetési forrásból származó támogatás
igényelt összege: bruttó 2 952 750 Ft
9. A Képviselő-testület felhatalmazza a Polgármestert és a
Jegyzőt, hogy a pályázati dokumentációt aláírják és azt határidőn belül postai úton nyújtsák be a Magyar Államkincstáron keresztül a támogató felé.
168/2018.(VII.19.) Kt. határozat:
1. A Képviselő-testület elfogadja a Belső kontrollrendszer szabályzat módosítását.
2. A Képviselő-testület felkéri a munkáltatói jogkör gyakorlóját,
hogy a szabályzatot a munkavállalókkal megismertesse.
169/2018.(VII.19.) Kt. határozat:
1. A Képviselő-testület hozzájárul az Önkormányzat kizárólagos tulajdonát képező Veresegyház 5785/132/A/7 hrsz.-ú,
39,06 m2-es alapterületű, 219/10000 eszmei hányadú társasházi lakásingatlan értékesítéséhez (295.000 Ft/m2 ár figyelembevételével) összesen 11 522 700 Ft vételáron Záhoczky Beáta Judit Vevő részére. Vevő az ingatlan birtokába
a teljes vételár megfizetésével egy időben lép, Vevő lakásbérleti szerződése eddig az időpontig érvényben marad.
2. A Képviselő-testület elfogadja, hogy Vevő az adásvételi szerződés megkötésekor 1 000 000 Ft első vételárrészletet fizessen meg, melyet Felek foglalónak tekintenek. A Magyar
Állam képviseletében eljáró MNV Zrt. nyilatkozatának megérkezését vagy a nyilatkozattételre rendelkezésére álló 35
nap elteltét követően Vevő pénzintézeti hitel felvételével fizeti
meg a fennmaradó vételárhátralékot (10 522 700 Ft-ot)
170/2018.(VII.19.) Kt. határozat:
1. A Képviselő-testület hozzájárul az Önkormányzat kizárólagos tulajdonát képező Veresegyház 8520/A/6 hrsz.-ú, 46,49
m2-es alapterületű, 50/1477 eszmei hányadú társasházi
lakásingatlan értékesítéséhez (295 000 Ft/m2 ár figyelembevételével) összesen 13 714 550 Ft vételáron László József
és Ágoston Noémi Vevők részére. Vevők az ingatlan birtokába a teljes vételár megfizetésével egy időben lépnek,
Bérlő lakásbérleti szerződése eddig az időpontig érvényben
marad.

Önkormányzat
2. A Képviselő-testület elfogadja, hogy Vevő az adásvételi szerződés megkötésekor 1 000 000 Ft első vételárrészletet fizessenek meg, melyet Felek foglalónak tekintenek. A Magyar
Állam képviseletében eljáró MNV Zrt. nyilatkozatának megérkezését vagy a nyilatkozattételre rendelkezésére álló 35
nap elteltét követően Vevők pénzintézeti hitel felvételével
fizetik meg a fennmaradó vételárhátralékot (12 714 550 Ft-ot).
171/2018.(VII.19.) Kt. határozat:
1. A Képviselő-testület hozzájárul az Önkormányzat kizárólagos
tulajdonát képező Veresegyház 8520/C/4 hrsz.-ú, 46,89 m2es alapterületű, 53/1477 eszmei hányadú társasházi lakásingatlan értékesítéséhez (295 000,-Ft/m2 ár figyelembevételével)
összesen 13 832 550 Ft vételáron Papp Gábor és Füzi-Papp
Zsuzsanna Vevők részére. Vevők az ingatlan birtokába a teljes
vételár megfizetésével egy időben lépnek, Bérlő lakásbérleti
szerződése eddig az időpontig érvényben marad.
2. A Képviselő-testület elfogadja, hogy Vevők az adásvételi szerződés megkötésekor 1 000 000 Ft első vételárrészletet fizessenek meg, melyet Felek foglalónak tekintenek. A Magyar
Állam képviseletében eljáró MNV Zrt. nyilatkozatának megérkezését vagy a nyilatkozattételre rendelkezésére álló 35 nap
elteltét követően Vevők pénzintézeti hitel felvételével fizetik
meg a fennmaradó vételárhátralékot (12 832 550 Ft-ot).
172/2018.(VII.19.) Kt. határozat:
1. A Képviselő-testület hozzájárul az Önkormányzat kizárólagos tulajdonát képező Veresegyház 8520/D/3 hrsz.-ú, 46,65
m2-es alapterületű, 49/1477 eszmei hányadú társasházi
lakásingatlan értékesítéséhez (295 000 Ft/m2 ár figyelembevételével) összesen 13 761 750 Ft vételáron Horváth Andrea Vevő részére. Vevő az ingatlan birtokába a teljes vételár
megfizetésével egy időben lép, Vevő lakásbérleti szerződése
eddig az időpontig érvényben marad.
2. A Képviselő-testület elfogadja, hogy Vevő az adásvételi szerződés megkötésekor 1 000 000 Ft első vételárrészletet fizessen meg, melyet Felek foglalónak tekintenek. A Magyar
Állam képviseletében eljáró MNV Zrt. nyilatkozatának megérkezését vagy a nyilatkozattételre rendelkezésére álló 35

nap elteltét követően Vevő pénzintézeti hitel felvételével fizeti
meg a fennmaradó vételárhátralékot (12 761 750 Ft-ot).

zatának 2018. évi költségvetési tartalékkeretben foglaltak
nyújtanak fedezetet.

173/2018.(VII.19.) Kt. határozat:
A Képviselő-testület tekintettel a nemzeti köznevelésről szóló
2011. évi CXC. törvény „A nevelő munkát segítő alkalmazottak
finanszírozott létszáma az óvodában” 2. számú mellékletében
meghatározottakra:
1. a Kéz a Kézben Óvodában 2018. szeptember 1. napjától
2018/2019. nevelési év végéig további 2 fő óvodai pedagógiai
asszisztensi státusz létesítését engedélyezi.
2. A 2 fő óvodai pedagógiai asszisztens 2018. szeptember 1-jétől
a 2018. évi költségvetési időszakra vonatkozóan a foglalkoztatás pénzügyi fedezetét összesen 428 616 Ft-ot a 2018. évi
költségvetés tartalékkerete terhére biztosítja 2018. évben.
3. A 2018. évi központi költségvetésről szóló 2017. évi C. törvény 2. melléklete szerinti óvodapedagógus munkáját közvetlenül segítők bértámogatására vonatkozó évközi többlet
igénylés elfogadását követően a többlettámogatás összegével
a 2018. évi önkormányzati költségvetés működési célú általános tartaléka visszapótlásra kerül.
4. Az engedélyezett 2 fő pedagógiai asszisztens foglalkoztatásával kapcsolatos kiadásokat a 2019. évi költségvetésben tervezni kell.

176/2018.(VII.19.) Kt. határozat:
1. A Képviselő-testület elfogadja 10 459 101 Ft+27% Áfa vállalkozói díjjal a B és M Építő Bt árajánlatát és vállalkozói
szerződést köt a Könyves Kálmán utca útburkolat szélesítési kivitelezési munkákra vonatkozóan, amelyre Veresegyház Város Önkormányzatának 2018. évi költségvetési
tartalékkeretben foglaltak nyújtanak fedezetet.
2. A Képviselő-testület jelen határozatával hatályon kívül helyezi az Önkormányzati tulajdonú belterületi utak felújítása megnevezésű pályázatra vonatkozó 91/2018.(IV.23.)
Kt. határozatát.

174/2018.(VII.19.) Kt. határozat:
1. A Képviselő-testület további 2 000 000 Ft vissza nem térítendő egyéb felhalmozási célú támogatás nyújtásáról döntött Atyha község részére a leégett római katolikus templom
újjáépítéséhez. A kifizetés a 2018. évi költségvetés tartalékkerete terhére történik.
2. A támogatott településnek a támogatás összegével 2018. december 31-ig el kell számolni.
175/2018.(VII.19.) Kt. határozat:
A Képviselő-testület elfogadja 8 991 570 Ft+27% áfa vállalkozói díjjal a Swietelsky Magyarország Kft. árajánlatát és vállalkozói szerződést köt a Mogyoródi utca aszfaltozási munkákra vonatkozóan, amelyre Veresegyház Város Önkormány-

2018. augusztus

179/2018.(VII.25.) Kt. határozat:
1. A Képviselő-testület hatályon kívül helyezi a 142/2018.
(VI.14.) Kt. határozatot.
2. A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy
Veresegyház város IV., VIII. és IX. számú felnőtt háziorvosi
körzetének területi ellátási kötelezettséggel működő háziorvosi szolgálatára vonatkozó szerződést a P.J.P. Marik Kftvel megkösse.
3. A Képviselő-testület hozzájárul ahhoz, hogy a területi ellátási kötelezettséggel működő IV. számú felnőtt házi orvosi körzetben Dr. Marik György, VIII. számú felnőtt
háziorvosi körzetben Dr. Balázs Nóra, a IX. számú felnőtt
háziorvosi körzetben Dr. Fekete Mária legyen a személyesen közreműködő felnőtt háziorvos.
180/2018.(VII.25.) Kt. határozat:
A Képviselő-testület hozzájárul, hogy a Future School Veresegyház (Jövő Iskolája) fenntartójával, a Készségfejlesztő és
Kommunikációs Egyesülettel 63/2018.(III.29.) Kt. határozatban foglaltak szerint megkötött bérleti szerződés kiegészítésre
kerüljön azzal, hogy az Egyesület az iskola telephelyeként
használja a Veresegyház, Köves u. 12. szám alatti (hrsz. 1634)
önkormányzati tulajdonú épületet. A Bérleti szerződés egyéb
feltételei változatlanok maradnak.
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Városfejlesztés
BERUHÁZÁSI HÍREK

MEGÚJULT A MOGYORÓDI UTCA, ASZFALTOZÁS
A KÖNYVES KÁLMÁN ÉS A RÁDAY UTCÁKBAN
Veresegyház aktuális fejlesztéseiről beszélgettünk Cserháti Ferenc alpolgármesterrel.

MEGSZÉPÜLT A MOGYORÓDI UTCA,
ÉPÜL A KÖNYVES KÁLMÁN UTCA

atti ideiglenes burkolatot váltja fel az iskolakezdésig az aszfaltréteg. Ugyanilyen okokból lesz útépítés a Bokréta, Lévai, Luther
Bruttó 52,5 millió forintból újult meg a Mogyoródi utca az Anony- utcáknál is az ősszel.
mus és Könyves Kálmán utca közötti szakasza. Az aszfaltozáson
túl új járda épült és a megváltozott forgalomnak megfelelően új, VÁLTOZOTT A PARKOLÁSI REND AZ ÁRPÁD UTCÁBAN
jobb közvilágítást is kapott az útszakasz. Ennek, mintegy foly- Az Árpád utca múlt évben megújult szakaszán a lakók és a köztatásaként megszépül a Könyves Kálmán utca is, várhatóan az ősz lekedők kérésére módosult a parkolási rend. Lehetővé vált a gyalofolyamán véget érő beruházással. Az önkormányzat tervei szerint gosforgalom biztosítása mellett a részleges parkolás a járdára.
a két utca találkozásánál egy körforgalom kialakítása fogja segíteni
a közlekedés zavartalanságát az egyenrangú utak között.
JÓL HALAD A VERESEGYHÁZI KATOLIKUS

GIMNÁZIUM ÉPÜLETÉNEK KIVITELEZÉSE

Fotó: Fári Fanni

Fotó: Veréb

TÖBB ÜTEMŰ ÚTFEJLESZTÉS A RÁDAY UTCÁBAN
A Ráday utca aszfaltburkolatának minősége a vasúti átjáró és a
Cserje utca közötti szakaszon nagyon megromlott. Tekintettel
arra, hogy az út forgalma a nyári szabadságolások végeztével és
az iskolakezdéssel meg fog nőni, ezért az önkormányzat a több
ütemű felújítás mellett döntött, hogy a legfontosabb, az aszfaltozás még augusztusban megtörténhessen. A mintegy 23 millió
forintos beruházás augusztus 7-8-án meg is valósult. Az útszegély
kiépítése, a járda kialakítása és a csapadékvíz elnyelők beépítése
az ősszel fog megvalósulni.

TORNATEREM ÉPÜL A KÁLVIN TÉRI
REFORMÁTUS ÁLTALÁNOS ISKOLÁHOZ
Fotó: Fári Fanni

Fotó: Fári Fanni

Tájékoztatjuk Tisztelt Ügyfeleinket, hogy

PÁSZTOR BÉLA polgármester úr
2018. augusztus havi ügyfélfogadása
augusztus 21-én (kedden)14 órától 18 óráig
ÚTÉPÍTÉSEK A LIGETEKBEN ÉS A LÉVAI UTCÁNÁL
Aszfaltozás előkészítés zajlik a Ligetekben, az Erkel, Mosonyi
utcákban is, ahol a korábban kiépített vízelvezetési rendszer mi-
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kerül megtartásra.
Szíves megértésüket kérjük, és köszönjük.

2018. augusztus

Közélet
MÚZEUMI APRÓK
PAPÍRMAKETTEK
A Múzeum kisboltjában kivágható és összeragasztható papírmakettekkel bővült a kínálat! A középkori kisvár, lakótorony, Árpád-kori
kistemplom és görög templom egyszerűen összeállítható modellje
a kevésbé ügyes kezűek számára sem lehetetlen feladat!
•
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.
•
TÁBORNOKI EGYENRUHA
A Múzeum alapítása óta eltelt esztendőben a veresiek megszerették
az intézményt és figyelnek a munkájára. Ezt bizonyítja az is, hogy sok
tárgyi emlékkel és régi fotográfiával gyarapítják a gyűjteményt. Az elmúlt hetek legérdekesebb adománya egy szinte jelenkori rendőr tábornoki öltözet volt (felöltő, zubbony, pantalló, sapka és nyakkendő), a
hozzá tartozó kitűzőkkel és jelvényekkel. Ez-úton is köszönet érte!
•
KULTURÁLIS ÖRÖKSÉG NAPOK
Hagyományosan szeptember harmadik hétvégéjén (szeptember 1516.) lesznek a Kulturális Örökség Napjai, melyre a Múzeum idén is
készül. A „Kincsek a föld alatt” című kiállítás mellett ekkor nyílik meg
a váci Egyházművészeti Múzeum vendégkiállítása a 18. század két
jeles püspökéről, Althan Mihályról és Althan Frigyesről. E két napon
megnyílik az öregtemplom kapuja is, hogy az érdeklődők megtekinthessék a nemrég feltárt középkori kistemplom maradványait.
VARGA KÁLMÁN

MEGHÍVÓ
A VERESEGYHÁZI VÁROSI MÚZEUM ÉS
A VÁCI SZÉKESEGYHÁZI KINCSTÁR ÉS EGYHÁZMEGYEI
GYŰJTEMÉNY
TISZTELETTEL MEGHÍVJA ÖNT, CSALÁDJÁT, ÉS BARÁTAIT
2018. SZEPTEMBER 13-ÁN 17 ÓRÁRA AZ
ALTHNANNOK ÖRÖKSÉGE CÍMŰ KIÁLLÍTÁS MEGNYITÓJÁRA
A KIÁLLÍTÁST MEGNYITJA:
BEER MIKLÓS, A VÁCI EGYHÁZMEGYE PÜSPÖKE ÉS
PÁSZTOR BÉLA, VERESEGYHÁZ VÁROS POLGÁRMESTERE
HELYE: VERESEGYHÁZ, SZENTLÉLEK TÉR 5.
A VÁCI EGYHÁZMEGYE IDÉN TAVASSZAL EMLÉKEZETT MEG ALTHANN MIHÁLY FRIGYES (1682–
1734) VÁCI PÜSPÖKKÉ KINEVEZÉSÉNEK 300. ÉVFORDULÓJÁRÓL, KIÁLLÍTÁSON IS BEMUTATVA A
PÜSPÖK VÁROSÉPÍTŐ ÉS EGYHÁZSZERVEZŐ TEVÉKENYSÉGÉT.
A TÁRLATOT A PÜSPÖKI SZÉKBEN 1735-TŐL ŐT KÖVETŐ ÉS MŰVÉT FOLYTATÓ
UNOKAÖCCS, ALTHANN MIHÁLY KÁROLY (1702-1756) IDŐSZAKÁT ÁTTEKINTŐ
KIÁLLÍTÁSI BLOKK EGÉSZÍTI KI.

A KIÁLLÍTÁST RENDEZTE: PÁLOS FRIGYES PRÉPOST,
A VÁCI SZÉKESEGYHÁZI KINCSTÁR ÉS EGYHÁZMEGYEI GYŰJTEMÉNY IGAZGATÓJA
A KIÁLLÍTÁS MEGTEKINTHETŐ: OKTÓBER 7-IG.

2018. július
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Közélet
Diákközpontú, értékközvetítő oktatás

VERESEGYHÁZI KATOLIKUS GIMNÁZIUM • Interjú PREHODÁNÉ NAGY ÉVA igazgatónővel

Második tanévére készül a Veresegyházi Katolikus Gimnázium (Verka). Városunk első nappali
tagozatos középiskolájának első, mondhatni történelmi tanévéről, az indulás nehézségeiről és
a tervekről beszélgettünk Prehodáné Nagy Éva igazgatónővel.
Az iskola indulásakor készített interjúban
úgy nyilatkozott, hogy érzi a súlyt és a felelősséget az első veresi középiskola indításával. Csökkent azóta az izgalom?
Más lett a drukk oka, áthelyeződött egyéb területre. Amin már túl vagyunk, az megnyugvást kelt, de mindig adódnak új, izgalmas
helyzetek, amik inspirálóan hatnak ránk. A
legkomolyabb kihívást megoldottuk, elindult
egy új szervezet, miközben a tantestület igazi
közösséggé vált. Funkcionálisan elkezdett működni az iskola, létrejött egy rendszer, amiben
nincsenek nagy hibák. Apró javítanivalók természetesen mindig vannak, de indulásnál az a
leglényegesebb, hogy a háttérmunka, ideértve
az adminisztrációtól kezdve az eszközbeszerzésig mindent, működjön, és jól szolgáljon
bennünket, a nevelési céljainkat. Ez egy indulásnál kulcskérdés.
Mennyiben sikerült a pedagógiai programban meghatározott terveket megvalósítani?
A lényeges elemek elindultak abba az irányba,
amit szeretnénk. Néhány fő elemét emelném
ki a pedagógiai programunknak. Az egyik a
project jellegű szemléletmód kialakítása a
diákokban. Ez nem tanítási órán, hanem a
Verkaland elnevezésű programunkban, egymásra épülő elemekből valósult meg. Itt az
volt a cél, hogy a diákok „lépjenek ki” az iskolai keretekből és élményeken keresztül sajátítsanak el ismereteket, az elmúlt tanévben
például Veresegyház városáról. Ha úgy tetszik,
ez nem más, mint az élménypedagógia alkalmazása. A másik hangsúlyos eleme a CSÉN
(Családi Életre Nevelés) órák voltak. Önismereti, társ-, és társadalomismereti órák, amelyek segítették a diákokat önmaguk és környezetük megismerésében, havi dupla órákban.
Fontos a hitéleti nevelés is. Az iskola nyitott a
településen és a környéken élő olyan diákok
felé, akiknek vállalható a keresztény értékrend. Befogadható, nyitott egyházképpel kívánjuk megmutatni értékrendünket. Itt vagyunk talán leginkább útkeresésben, hiszen
nagy kihívás, hogy hogyan lehet tizenéveseket
bevezetni a keresztény szemléletmódba.
Fontos, hogy értéket, értékrendet közvetítsünk saját példánk által is, mindenki számára
adott a lehetőség, annak is, aki most találkozik
először a keresztény hit alapjaival.
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Második alkalommal felvételiztettek
idén, mik a tapasztalatok?
A bizalom nőtt az iskola iránt, majdnem 100-zal több jelentkezőnk volt.
Az írásbeli eredmények szerint a felvett diákok az országos eredmények
első felében vannak. Egyre nagyobb
körből érkeznek hozzánk tanulók, a
diákok nagyjából fele veresi, ami egyszerre jó hír és rossz is a helyieknek:
nehezebb bekerülni, de ezért tanulásra
is ösztönöz.
Hogyan alakul a tantestület összetétele?
Új volt a tantestület is egy új iskolában, így
hiába vannak többen sok éves tapasztalattal,
mégis „pályakezdők” bizonyos értelemben.
Pedagógiai rendszerünk, alkotói szabadságunk vonzza a kollégákat, mivel a tanári kar
bevonásával, közösen alakítottuk ki, sajátjuknak érzik.
Fontos volt a diákközpontú oktatás, elsődleges
volt a diák a tanmenethez képest is, fontos volt
a pedagógiai program megvalósítása. Azt
mondhatom, hogy az a tapasztalatunk, ha a
diákokra tudunk hangolódni, akkor nagyon
sikeres munkát tudunk végezni. És mindenkit
igyekszünk önmagához mérni elsősorban, a
sok bontott óra segítségével, ez nagy lehetőség
e téren is. Ahogy telik az idő meglátjuk, hogy
melyik órabontást lesz érdemes fenntartani,
mi az, ami fennmarad. Nagyon erős támogatást kapunk minden téren a fenntartó egyházmegyétől is. Olyan együttállást érzékelek
az együttműködésünkben, ami erőt ad a hétköznapokra.
Mennyiben volt hátrány az infrastruktúra?
A régi városháza épülete a testnevelésen kívül
tökéletesen alkalmas volt az oktatásra. Azt kell,
hogy mondjam, megszerettük, otthonosnak,
családiasnak, barátinak érezzük az épületet.
A következő tanévben a legnagyobb feladat az
lesz, hogy a duplájára növő diáklétszámmal
hogyan tudunk működni, az udvaron felállított mobil tantermekkel egyébként is szűkült
térben. És természetesen közben várjuk az új,
épülő iskolaépületet. Mi úgy tervezünk, hogy
januárban tudunk ott kezdeni.
Felmerült a hat osztályos gimnáziumra történő átállás is információink szerint.
Nem titok, a 6+6-os oktatási rendszert tartjuk
ideálisnak, ezért lépni szeretnénk ebbe az
irányba.
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Fotó: Veréb

Az iskola egy év alatt Veresegyház életének
egyik szerves része, mondhatni büszkesége
lett.
Én inkább úgy érzem, ez olyan, mint a nagyon
várt gyerek okozta öröm. Bízom benne, hogy
ennek köze van az iskolában folyó munkához
is, nem csak ahhoz, hogy végre van nappali
gimnáziumunk is. De ezt a bizalmat még sok
munkával meg kell szolgálnunk hosszú távon.
Ha egy év múlva ismét beszélgetünk és viszszatekintünk, milyen eredményekkel lesz
elégedett?
A legnagyobb kihívás idén a bővülés kezelése,
hogy a 9. és a 10. évfolyam jól találjon egymásra, kialakuljon egy befogadó hagyomány, ami
az évről-évre érkező évfolyamoknál kulcsfontosságú egy iskolánál. A másik nagy feladat
természetesen a költözés lesz. Hogy az új épületet jól tudjuk birtokba venni, otthonunk
legyen.
A tantestület bővülésével együtt pedig testet
kell öltenie egy „Verka-légkörnek”, ami jellemez minket. Egy értékközvetítő, színvonalas
iskola képének. Sokféle tehetség van máris
jelen az iskolában, ennek gondozása sikeres
tanulmányi versenyeredményeket is jelenthet,
de talán fontosabb, hogy diákjaink örömüket
leljék saját fejlődésükben. Ha ezekben sikeresek leszünk, akkor elégedettek lehetünk a
most kezdődő tanév végén is.
Az egész város kívánja, hogy így legyen és egy
év múlva is hasonlóan bizakodó hangulatban beszélgethessünk az iskola új épületében!
KOVÁCS PÉTER

Közélet
Miért jó Veresen gimnazistának lenni?
Mindenkinek vannak emlékei évfolyam-találkozók meghitt beszélgetéseiről, amelyekből kiderül, hogy az iskolánk, a tanáraink, a társaink, a megszerzett tudás mennyire meghatározóak
későbbi életünkben. Mint ahogy az iskola is egy város életében. Kohéziós erő, amely összekovácsolja a lakosságot, megtartó erőt és kulturális értéket képvisel. Így vagyunk ezzel Veresen is.
Még épül az új katolikus gimnáziumunk, de már az első évfolyam az idén ideiglenes épületben
befejezte első tanévét. Akinek pedig nem volt lehetősége tizenévesen leérettségiznie, az kaphat
egy második esélyt a tanulásra felnőttként, helyben a Fabriczius József Esti Gimnáziumban.
A címbeli kérdésemre egykori esti és jelenlegi nappalis tanulók adtak meggyőző válaszokat.
Tőkés Boglárka és Kisák Márton a Veresegyházi
Katolikus Gimnázium (Verka) diákjai az első
tanévük tapasztalatai alapján szívesen ajánlják
ismerőseiknek, barátaiknak a helyi gimnáziumot. Mindketten kiemelték a jó közösséget és a
bizalomra épülő kapcsolatot a tanárokkal. Márton a családépítő programokat és a péliföldszentkereszti gólyatábori élményeit említette.
Boglárka fontosnak és jónak tartja, hogy a diákok eredményeit nem a legjobb tanuló teljesítményéhez, hanem önmagukhoz mérik.
Elmondta, hogy a kötelező órákon kívül vannak
felzárkóztató foglalkozások és szakkörök is
(dráma, újságíró, média, kamarakórus). A párhuzamos osztályok egy közösséget alkotnak. Az
egyházi foglalkozások közül Márton az egy-

háztörténeti órákra, Boglárka az egyetemi hallgatókkal folytatott lelki próbákra emlékszik szívesen. A diákok rendszeresen részt vesznek a
városi ünnepségeken, rendezvényeken, a közösségi munkákból is kiveszik részüket. Tanáraik nemcsak stabil értékrendjükkel és szaktárgyi tudásukkal mutatnak irányt a tanulóknak,
hanem a folyamatos fejlődésben és megújulásra
való készségben is példaként szolgálnak, akik a
keresztény hagyományokban gyökerező, a
klasszikus emberi értékekre épülő, mégis modern, életközeli normákat állítanak a fiatalok elé.
Veresegyház első gimnáziumáról az érdeklődők
többet a verka.hu honlapon olvashatnak.
Horváth Barnabás a nappali középiskolából
reményteli sportolói karriertervei miatt nyergelt
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át az esti gimnáziumba. Később felismerte, hogy
csak érettségivel nyílhatnak meg előtte új lehetőségek. Ácsné Csáki Ildikó drámaórái indították
el benne a színészi pálya iránti érdeklődést,
olyannyira, hogy 2016-ban a Veres 1 Színház legjobb férfi mellékszereplői jelölését kapta. Ma
már színinövendék és legfőbb vágya, hogy a
jövőben az új veresi kőszínház tagja lehessen.
Az esti tagozaton való tanulást azoknak a 16 év
feletti felnőtteknek ajánlja, akik munkájuk és
családjuk mellett csak a délutáni-esti órákban
tudnak részt venni szervezett oktatásban. Barnabás kiemelte a tanárok türelmét, kitartását, rugalmasságát és az évfolyamtársak összetartását,
akikkel még mind a mai napig szívesen ápolja
kapcsolatait. Az iskola – több mint fél évszázados működése során – komoly elismerést vívott
ki, mind a tanulók, mind a szak-ma képviselői
között. Tanulni sohasem késő. Bizonyítják ezt
az estigimnazium.veresegyhaz.hu honlapon a
30-40-50 év feletti diákok az oktatás színvonalát
és tanárait elismerő bejegyzései is. „Ezzel magamnak is bizonyítottam, több lettem általa.” –
vallotta az egyik egykori diák.
Jelenlegi és egykori tanulóik szerint mindezekért érdemes tehát Veresegyházon középiskolás
diáknak lenni.
RIMAI S. ÉVA
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Városlakó
VÉLEMÉNY • BESZÉLJÜNK A KÖZLEKEDÉSRŐL!

Még lehet Veresegyház élhető város a jövőben is
Húsz évvel ezelőtt itt járt Veresegyházon egy Amerikában elő magyar származású tudós
ember, az ő szavai a következők: „Örüljenek az itt élők annak, hogy az útjaik nem aszfaltozottak, mert ennek következtében nincs nagy gépjárműforgalmuk. Én egy négyezer lakosú
városban élek, ahol az utakon hatezer autó jár és ezt önök sem tudják majd elkerülni.”
Az ország fejlődő régióinak egyik legégetőbb feladatai közé tartozik az úthálózatok korszerűsítése. Több magyarországi város (köztük a budapesti agglomeráció településeinek, így Veresegyháznak is) gépjárművel és gyalogosan közlekedő polgára nap, mint nap azt tapasztalja,
hogy a város útjai zsúfolásig megteltek, több
ember befogadására már a település nem alkalmas. Az időszakosan sűrű forgalom következtében megnövekedett a közúti balesetek veszélye. Fejleszteni, bővülni kell, de ez nem mehet
az emberek életminőségének rovására. A kisvárosokba beköltözők nyugalomra, átmenő forgalom- és zajmentes, családias környezetre,
tiszta levegőre, napfényre vágynak. Igen ám, de
mitől válik egy csendes, természeti adottságai
alapján ékszerként ragyogó kis település nyüzsgő, gépjárműforgalommal időszakonként nagyvárosi allűrökkel túlterhelt életformává? Ahol
minden nap szembetalálja magát az utca embere mindazzal a tulajdonsággal, ami elől elmenekült: a lélektipró nagyvárosi lét jeleivel.

Jó döntést kell hozni, de olyat, ami mindenkinek a legjobb, szinte lehetetlen. Tiltani és határt
szabni, vagy a fejlődés irányába haladni? Szükség van bölcsődére, óvodára, iskolára, új munkahelyekre, úthálózatot kell fejleszteni, gondoskodásra szorul az egészségügyi ellátás, a zöld
területeket a lakóhelyek arányainak megfelelően folyamatosan növeli a város, és legfőképpen
biztosítja a településen élő emberek nyugalmát.
Motorizált világban élünk, a Veresegyházra
beköltözők autóval, nem is eggyel, inkább kettővel érkeznek. A személygépjárművek száma –
óvatos becslések alapján – jelenleg eléri a tízezret, minden második lakosra jut egy autó, családonként kettő, három. Ebből adódóan a reggeli
és délutáni órákban, átmenetileg több utcában
és csomóponton kritikussá válik a közlekedési
helyzet. A város a lehetőségeihez mérten keresi
a megoldásokat, de mi lehet a biztonságos közlekedéshez az ésszerű megoldás? A megnövekedett átmenő forgalom csökkentésére elkerülő
utak építése? A balesetmentes közlekedés érde-

Fotó: Veréb

állít meg, és ettől az utak sem lesznek szélesebbek. Ekkora forgalommal a táblák már nem
bírnak el.
Veresegyház fejlődik, látványosan gyarapodik. Az útjaink jól járhatóak, már csak emlék
a korábbi évek gödrös földútjainak mindennapos kihívása. Talán csak egy valami hiányzik a
gépjárművel száguldozók életéből, amit úgy
hívnak, hogy türelem! Ahol megvan az emberekben az egymás iránti tisztelet és felelősségérzet, ahol betartják a közlekedés írott és
íratlan szabályait.
VERÉB ÁRNIKA, VERÉB JÓZSEF

MÚLTIDÉZŐ
SZABÓNÉ VANK ERZSÉBET GYŰJTEMÉNYÉBŐL

Fotó: Veréb

A válasz nagyon egyszerű, mi magunk hoztuk
és hozzuk ezt az életformát. Reggel rohanás a
gyerekkel az iskolába, majd a munkahelyre, délután ugyanez. Mindezt persze autóval tesszük,
az útjaink pedig nem erre a megnövekedett terhelésre készültek. És panaszkodunk. A mindennapjaink kesergéssel telnek, mert félünk az
új társasházas városrészek kialakulásától, az
újabb betelepülőktől. Akik jönnek és „elveszik”
mindazt a jót és szépet, ami idevonzott minket.
De lehet-e bárkinek megtiltani a szabad lakóhely-választást? Kitenni a városkapura a „Megtelt” táblát? Súlyos terhet ró ez a városvezetésre.
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kében fekvőrendőr minden sarkon, vagy ötven
méterenként sebességkorlátozó harmincas tábla? Egy olvasónk jelezte, hogy Veresegyházon a
sebességkorlátozó táblák – a közvéleménnyel ellentétben – nem esztétikai okokból kerültek kihelyezésre. A Kútfő utcai szakaszon a harmincas
tábla ellenére nyolcvan az átlagsebesség, ahogy
a Lévai utcai óvoda előtti részen is hasonló a
probléma, és ugyanez felmerül számtalan kisebb utca esetében is.
Az autóstársadalom nem tiszteli kellőképpen
a következmény nélküli korlátozásokat. A fekvőrendőr nem büntet, a harmincas tábla nem
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Kurucz Erzsébet (Darabos Andrásné)
az 1920-as évek végén. Bözsi néni
napjainkban 92 éves.
Isten éltesse még sokáig erőben,
egészségben!

Kultúra
Váci Mihály Művelődési Ház • Beszélgetés KELEMENNÉ BOROSS ZSUZSA intézményvezetővel

„Én népművelő vagyok, így szeretem”
Az 1960-as évek derekán országszerte gombamódra jöttek létre a közművelődés új terei, a kultúrházak. Veresegyházon ebben az
időszakban az itt élők önzetlen összefogásával, társadalmi munkában épült fel a közösségi ház, mely később kibővült egy színházteremmel. Kelemenné Boross Zsuzsa közel két évtizede dolgozik a veresegyházi intézményben, tíz éve ő látja el a várossá duzzadt település művelődési házának vezetői
feladatait. Az igazgatónőt sokan ismerik,
hisz mindenhol ott van, sürög, forog, intézkedik. Beszélgetésünk alkalmával bevezetőül mindjárt ezzel kezdte: „én népművelő
vagyok, így szeretem”.
Hogyan lesz az ember népművelő? Miért ezt a
szakmát választottad?
A szüleim az 1950-es években, a tanyavilágban,
Vatya-pusztán találták meg a békét és a nyugalmat. A saját két kezükkel, az ott élő emberekkel közösen építették fel az iskolát, ahol én
is tanultam. Ez a kis iskola minden szerepet
betöltött a tanyasiak életében. Tulajdonképpen
ez volt a mi kultúrpalotánk, idejártunk könyvet
kölcsönözni, beszélgetni, szórakozni. A tanítás
két tanteremben történt, bármennyire is furcsán hangzik, mind a nyolc osztályt itt jártam
ki. Ami kimaradt az életemből az orosz és az
énekórák, de testnevelésként a tanítás után az
udvaron focizhattunk és futkározhattunk. Nagyon boldog időszaka volt ez az életemnek. Azt
gondolom, hogy üvegburában, vagy a Jóisten
tenyerén nőhettem fel, ahol az emberek egymás
iránti bizalma és szeretete, segítőkészsége teljes
volt. Minél kisebb egy közösség, minél jobban
egymásra utaltak az emberek, annál szorosabbak és emberibbek a kapcsolatok. Ezt hoztam
én útravalóul magammal a tanyavilágból.
Fotó: Veréb

Fotó: Veréb

A szakmát
alapvetően a szüleimtől, az iskola tanítóitól tanultam el, ők voltak
a példaképeim. Már gyerekkoromban azt hangoztattam, hogy majd egyszer én is tanító, vagy
népművelő leszek. Édesapám gyakran mondta:
„kislányom, a faluban nem biztos, hogy kell
majd kultúros, de pedagógusra mindig szükség
lesz”. Ennek ellenére mégis „népművelő és
könyvtár szakon” végeztem Debrecenben.

Fotó: Veréb

Hova jártál középiskolába?
Nagykőrösre kerültem az Arany János Gimnáziumba. Legfőbb problémám a korábban elmaradt
énekórákból adódott. Annak, hogy egy elzárt
tanyán tanultam, a hátrányai mellett hatalmas
előnyei is voltak. A nyitottság, az őszinteség és
az egymás tisztelete és szeretete, amit mi, tanyasiak magunkkal hoztunk a középiskolába. Mi
volt a hátránya? Például nem tudtam, hogy a
parizer és a párizsi egy és ugyanaz a felvágott.
Hol volt az első munkahelyed?
1974-ben érettségiztem, majd Örkényben helyezkedtem el könyvtárosként, munka mellett
levelező tagozaton végeztem el a főiskolát.
A kisfiam megszületését követően később megpályáztam Szadán a művelődési ház igazgatói
állását, egészen 2000 májusáig dolgoztam itt,
ezt követően kerültem Veresegyházra.
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„Akár egy halom hasított fa,
hever egymáson a világ,
szorítja, nyomja, összefogja
egyik dolog a másikát
s így mindenik determinált.
Csak ami nincs, annak van bokra,
csak ami lesz, az a virág,
ami van, széthull darabokra.”
JÓZSEF ATTILA
Miben látod a szakma szépségét, a
végzett munka eredményességét?
A művelődési házak elé támasztott követelmények, igények is folyamatosan
változnak. Kezdetekben ennek a szakmának nagyon sok eredménye volt. A kultúrházak létrejöttekor a hatalomnak fontos volt
a közösségi formák életre hívása. Az itt dolgozó
kollégák – mintegy szolgálatot teljesítve – szakmai kihívásnak élték meg a közművelődési feladatokat. Úgy gondolom, ezt a szakmát csak
belső késztetésből és elhivatottságból lehet eredményesen végezni. Számomra örömteli volt a
munka, mert az ember olyan közegben mozoghatott, olyan munkát végezhetett, amiben – én
például – mindig is jól érezhettem magam.
Veresegyház tizenkilencedik születésnapját
ünnepelte a mostani háromnapos rendezvénysorozattal. Hogyan sikerült megvalósítani, mi
vitte sikerre a városünnepet?
Nagyban hozzájárult a vállalkozások támogató
segítségnyújtása, gyakorlatilag az így összejött
pénz nélkül a költségvetésben erre a célra félretett összeg nem lett volna elegendő a rendezvények megtartására. Sajnos az árak minden
évben jelentősen emelkednek, az idei évben a
Rúzsa Magdi koncert már 3,2 millió forint +
áfába került, és még nem is számoltuk a színpadot, a hang és fénytechnikát, a LED falat és a
rendezvénysorozat további kiadásait. A végeredmény egy nagyon tetemes összeg lett, de a
programok kiemelkedően magas látogatottságot és sikert értek el.
Igaz a hír, valóban nyugdíjba készülsz?
A közösségi munka volt mindig az életem. Valahol én is munkamániás vagyok, mindig a maximalizmusra törekedtem, ennek ellenére mivel a
jövő évben ténylegesen nyugdíjas korba kerülök, az ésszerűség azt diktálja, hogy elmenjek.
Az ember egy idő után elfárad, és ennek következtében túlságosan belemerül a részletekbe és
ezáltal már nem tud kellőképpen kitekinteni,
újat hozni az adott munkaterületen. Tisztában
vagyok azzal, hogy a kezdetekben nagyon nehéz lesz. Mit tudok majd csinálni, mihez kezdek az életemmel? Abban viszont biztos vagyok, ha még egyszer kezdeném a pályámat, ismételten csakis ezt a szép hivatást választanám.
VERÉB JÓZSEF
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Kultúra
Interjú PETŐ TAMÁS zenész, énekessel

A Twister együttesben a pokol tüzeként
Pető „Hellfire” Tamást 2009 és 2017 között a sikeres hazai Twister hard rock együttes tagjaként
ismerték rajongói, mint gitárost, vokalistát és dalszerzőt. A banda eddig megjelent három albumából számos dal az ő szerzeménye. Tamás 2017-ben kilépett a zenekarból, hogy több időt
szentelhessen a családjának. A zenével való kapcsolata azonban nem szűnt meg. Beszélgetésünk során művészi útjáról, további terveiről kérdeztem, aki a lázadó rocker zenészből az
évek során szoftverfejlesztő és konszolidált háromgyermekes családapa lett Veresegyházon.

Fotó: BalooPhoto

Rövid hajjal, szöges bőrdzseki és bakancs nélkül, mégis hogy lett rockzenész?
A rajongásom nem a külsőségekre, hanem inkább
a zenére irányul. Nem vagyok fanatikus rocker,
nem ez az egyetlen zenei irányzat, amelyet kedvelek. Volt egy saját zenekarom is, majd a Twisterben Szávai Gergővel alkottunk szerzőpárost.
Hogy születtek a dalok?
Szinte mindig a zenei rész készült előbb. Kezdetben a régi dalokon végeztünk ráncfelvarrást,

majd jöttek az újak. Csak azokat vittük közönség elé, amelyek mindkettőnk számára vállalhatóak. Néha kellett egy kis kontraszt, ezért
születtek lírai dalaink is, amelyeket a közönség
is megszeretett.
Mely számait tartja a legsikeresebbnek?
A saját szerzeményeim közül: a „Hős”, „A szökés”, az „Álarcosbál”, „Ma éjjel” címűeket mondanám. A közös dalainkból az „Utak nélkül”, az
„Óceán fölött” és a „Megkísértés” érdemel kiemelést. A nagyon gyors és a nagyon lassú zenei
témákat egyaránt szeretem.
Miért lettek az angol nyelvű számok kevésbé
sikeresek, mint a magyar nyelvűek?
Már meglévő számainkat fordítottam angolra.
A sikerességnek csak egy része, hogy valaki jó.
Túl nagy a konkurencia. A zenei megosztók
százával ontják az új dalokat. Sokat kellene a
marketingre fordítani.
Milyen emlékezetes turnéik voltak?
A hazai Junkies zenekarral és a Pokolgéppel is
turnéztunk előzenekarként. Itthon ez a rock
műfaj egy kicsit háttérbe szorult. Székelyudvarhelyen úgy kezeltek minket, mint a rocksztárokat. Vannak rajongói klubjaink Japánban,
Nagy-Britanniában és Írországban is.
Hogy lehet a zenét a családdal összeegyeztetni?
Nagyon nagy elhivatottság kell hozzá. Viszi a

VERESI FILMKLUB • A FILM NOIR STÍLUSJEGYEI

Fotó: Veréb

pénzt és az időt. Én most a családot választottam.
A zenének és a videójáték-fejlesztő munkának
van-e hatása egymásra?
Két külön világ, mégis párhuzamosan futottak
egymás mellett. A játéktermekben az érdekelt,
hogy hogyan készülnek a játékok. A grafikus része érdekelt leginkább. Első számítógépem C64
volt, majd jöttek a PC-s 3D-s modellek. Közben
zenéltem is, de tudtam, hogy nem ebből fogok
megélni. Kis garázscéggel kezdtem, majd több
játékfejlesztő vállalkozásnál dolgoztam. Jelenlegi munkahelyemen már a legnagyobb cégekkel dolgozhatunk együtt.
A Twisterből történt kiválással megszűnt a
kapcsolata a zenekarral?
Nem teljesen. Nem haraggal váltunk el, de a zene, az éneklés hiányzik az életemből.
Mik a további tervei?
Jelenleg Oláh Sándor operaénekes magántanítványaként klasszikus hangképzésre járok, és néha alkalmi fellépéseket is vállalok. Gondolkodom
a korábbi zenekarom újjáélesztésében. Egy barátommal közös lemezt tervezünk készíteni,
mellyel nemzetközi vizekre szeretnénk evezni.
Távolabbi célom önálló lemez, saját zenével, szöveggel, de most számomra első a családom, a
kisfiam az idén töltötte be a második életévét, a
lányok pedig már iskolások.
RIMAI S. ÉVA

Fotó: Veréb

Alkony sugárút
Egyre izgalmasabb a Filmklub élete. A legutóbbi összejövetel alkalmával a film noir jellemzőivel, stílusjegyeivel ismerkedtünk
a bemutatott Alkony sugárút című hollywoodi bűnügyi drámán
keresztül. Az 1950-ben fekete-fehérben készült alkotás jó példája
a műfajnak, a sötét, pesszimista világkép, az ambivalens erkölcs
és szexuális motiváció, a cinikus magatartás, mind jelen volt,
szinte pezsgett a filmvásznon. Elgondolkodtató, egyben döbbenetet kiváltó ez a film, egy fiatal és sikertelen forgatókönyvíró
és a némafilmek egykori sztárjának találkozása, majd kapcsolatuk tragédiába fulladó végkimenete. Nem lehet véletlen, hogy
a filmes szakma a három Oscar-díjas alkotást még napjainkban
is az „amerikai filmgyártás történetének egyik legfigyelemreméltóbb filmje”-ként említi. A vetítésen jelen volt Rácz Ráhel
filmtörténész, aki a film noir, a „fekete film”, mint filmstílus
megértéséhez adott magyarázatával olyan gondolatokat ébresztett a jelenlevőkben, hogy még „zárórát” követően is élénk vita
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folyt a látottakról. A nyári szünetet követően szeptember 21-én,
19 órai kezdéssel – Jean Moreau és a francia új hullám címmel
– a Kölcsey Ferenc Városi Könyvtár kézikönyvtárában folytatódik
a Filmklub munkája. Házigazda: Rácz Ráhel filmtörténész.
VERÉB JÓZSEF

2018. augusztus

Kultúra
MÉZESVÖLGYI NYÁR • interjú ZORGEL ENIKŐ színésznővel, művészeti titkárral

„Valahol az álmon is túl”
Pest megye legnagyobb szabadtéri nyári színháza Veresegyházon, a Mézesvölgyi Nyár 2018
fantázianevű rendezvénysorozat. Két helyszínen, huszonegy előadásban zene és tánc, színház, kamaradarabok és gyerekelőadások 2018.
július 6. és augusztus 25. között a Veres 1 Színház szervezésében. Zorgel Enikővel a színház
egyik alapítójával, művészeti titkárával beszélgettünk a rendezvénysorozat létrejöttéről, eddigi eredményeikről.
Kedves Enikő! Hogyan lehetséges ennyi erő és
kitartás családanyaként, színésznőként és
színházteremtőként egy személyben?
Kína egyik legjelentősebb filozófusának, Konfuciusnak a szavaival tudnék erre legtalálóbban
válaszolni: „Válassz olyan munkát, amit szeretsz
csinálni és ettől kezdve egyetlen napot sem kell dolgoznod az életedben.” Ha az ember olyan szerencsés helyzetben van, hogy munkájaként azt csinálhat, amit a legjobban szeret, akkor ezt a tevékenységet nem éli meg teherként. Nekem gyerekkoromtól kezdve a színház volt az álmom, legyen az
bármi, csak részese lehessek. Volt egy kis kitérő
ugyan, tíz évig voltam Angyalföldön egy ifjúsági
ház vezetője, de ezt követően egy véletlen folytán
megjelent a színház teljes valójában az életemben.
Az elmúlt évben fergeteges sikere volt a Mézesvölgyi Nyárnak. Most az idén előreláthatóan
sem lesz másképp. Kérlek, mesélj a siker receptjéről, hogyan csináljátok?
Nincs általános receptünk, talán az, hogy a nap
huszonnégy órájában a színházzal foglalkozunk,
hisz mindkettőnknek, Sándornak (Venyige Sándor színházigazgató) és nekem is ez az életünk.
A műsorterv milyen elgondolás szerint került
összeállításra?
Az elmúlt év tapasztalatai alapján törekedtünk
a közönség számára egy szélesebb skálán mozgó változatos program létrehozására. Elgondolásunk szerint úgynevezett prémium előadásokra van igény, aminek a látványa és műfaja, a fellépő színészek népszerűsége által minőségi élményt nyújt a nézőnek. Példaként említhetem a
nagyszínpadon, a Győri Nemzeti Színház előadásában a Padlás című musicalt, mert teljesen
mindegy, hogy a hőskorban, a Vígszínházban
hányszor láttuk már, de a kultikus értékei miatt

Fotó: Veréb

sokan most is meg fogják nézni. A Veres 1 Színház produkcióját, az Anconai szerelmeseket
tavaly is játszottuk, most is nagyon nagy az
érdeklődés, szereti a közönség. A Fabriczius Udvarban, egy intimebb közegben, azon nézőinknek szeretnénk kedvezni, akik szívesen néznének meg szűkebb körben kamaradarabokat és
mesejátékokat is.
Itt a vakáció, az önfeledt hancúrozás, a nyaralás ideje. A gyerekelőadásokra az érdeklődés
mennyire váltotta be az elképzeléseteket?
Tavaly hiányoztak a programból a gyerekelőadások, az idén a második helyszínen lehetőséget
biztosítottunk a gyerekkorosztály számára is a
színházi élményre. Olyan darabok kerülnek
színre, mint a Lúdas Matyi, a Kisherceg és a
Maugli, a dzsungel fia. Tapasztalataink szerint
itt a jegyelővétel visszafogottabb a felnőtt előadásokhoz mérten, mert a szülők még májusban, júniusban nem tudták a gyerekek nyári
programjait, de ennek ellenére most már szépen
fogynak a jegyek. Augusztus 4-én a nagyszínpadon a Halász Judit koncert is telt házas előadás volt.
Hogyan fogadta a közönség a nyitóelőadást, az
ExperiDance Nagyidai cigányok című műsorát?
Nagyon jó előadása az ExperiDance Tánctársulatnak, szerette a közönség.
Népviseletbe öltözött hosztesz lányokat látni a
nézők között, hogyan kerültek a menyecskék a
programba?
Veresegyház hagyományőrző asszonyai és lányai segítenek népviseletben, ettől lett a ren-

dezvény egyedi és igazi
veresi. Mindenki és mindenhol a várost a Veresegyházi Asszonykórus
által azonosítja. Igazi
nagy sikerük van, nem
győznek modellt állni a sok
szelfizőnek.
Igaz az, hogy több vállalkozás is támogatta a
rendezvény létrejöttét?
Már az elmúlt évben is hihetetlen példaértékű
összefogás volt itt a városban a nyári színház
létrejötte érdekében. Ezt a segítőkészséget a
normál színházi évadban már negyedik éve tapasztaljuk, nemcsak a mecénás bérletek vásárlására gondolok, hanem több esetben kaptunk
hathatós segítségnyújtást különböző munkavégzésekhez. Az idei Mézesvölgyi Nyár elektromos tápellátásának kiépítését ismételten a JUKO
Kft. végezte. A földmunkák a Körösi Fatelep
munkatársainak szakértelmét dicsérik, Böhmer
László intézte a terep feltöltéshez a zúzott követ.
Az Audi rendelkezésünkre bocsájtott a nyári
időszakra egy szponzor autót, a gödöllői Speciálmix Kft-től kaptuk a színháztér végleges arculatához felhasznált 120 darab dézsás zöld
növényt. Kisák Péter, városunk főkertésze tervezte és kivitelezte a Búcsú téri nagyszínpad
területén mindenféle antik tárgyból kialakított
gyönyörű térkompozíciót, melyhez Gyetván Erzsébet adta a virágokat. Az Önkormányzat biztosította díjmentesen a helyszíneket. Szinte felsorolni is nehéz a sok segítőkész embert, akiknek köszönhetően ismételten megvalósulhatott
Veresegyházon a Szabadtéri Színház.
2019-ben is lesz Mézesvölgyi Nyár? Mire számíthat a közönség?
Az igazi színház és alkotómunka az évadban
van, és ha emellett lesz erőnk és a közönség is
igényli, akkor természetesen jövőre is megszervezzük a Szabadtéri Színházat.
Tudomásom szerint most sem pihentek, menetközben több előadást is tartottatok más
kisvárosi helyszínen.
Nagyon nem forszíroztuk a vidéki előadásokat,
a nyári időszakra nem akartuk túlvállalni magunkat. Ennek ellenére több előadást is tartottunk, jártunk Szigetszentmiklóson és Pécsen.
A Szép jó estét, Mr. Green! című darabunkat elvisszük Tokajba, de megyünk Berettyóújfaluba
és Kazincbarcikára is.
VERÉB JÓZSEF

A MÉZESVÖLGYI NYÁRESTÉK 2018 RENDEZVÉNY TÁMOGATÓI:
Titan Containers • Audi • Juko Kft • El Al Légitársaság • Jazzy Rádió • Klasszik Rádió • Speciálmix Kft • a zalakarosi
Aphrodité Hotel • Audmax Kft. • Audio-Technica • a Veresi Krónika • Hanka Média • Polgárőrség • Polgármesteri Hivatal,
Gamesz • Kisák Péter főkertész • Veresmester Kft. • Böhmer László • Berke József • Kucsa Tamásné • Gyetvánné Erzsébet,
Viktória Bisztró • az összes önkéntesünk • a Veresegyházi Hagyományőrző Népi Együttes • Fabriczius József Általános Iskola
• DMRV Zrt. • Lethenyei László • Almási Dániel • Kelemenné Boross Zsuzsanna • Barna János • Bókai Daniella • Mádi
Hajnalka • Seress Zoltán • Borbély Ferenc • Giba Attila • Csomádi Tükör • és a Veres 1 Színház összes dolgozója.
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Kultúra
VÁCI MIHÁLY MŰVELŐDÉSI HÁZ • NYÁRI MŰVÉSZETI IFJÚSÁGI ALKOTÓTÁBOROK

„Képzőművészet játékosan!”
Itt a vakáció, a nyaralás, a kikapcsolódás és az önfeledt szórakozás
régen várt időszaka. A szülők a legjobbat szeretnék gyermeküknek,
a tartalmas időtöltést, a tehetségüknek, képességüknek és érdeklődésüknek megfelelő elfoglaltságokat. Van, akit sporttáborba, indiántáborba, színjátszó, vagy a Veresi Ifjúsági Színház drámatáborába, az
ifjú művészpalántákat a kreatív-alkotótáborok egyikébe íratta be az
édesanyja. Veresegyházon már hagyománya van a nyári művészeti
táboroknak. Korábban hosszú éveken át Mizser Pál festőművész vezette az Innovációs Centrumban a kreatív rajz-festészet foglalkozásokat. Az idős mester nyugállományba vonulását követően vajon

„Nem pusztán a tárgyalkotásra törekszem, hanem sokkal fontosabb a
tanulási képességek és az önismeret fejlesztése. A foglalkozásokat úgy
kapcsolom össze, hogy azok inspirálóak legyenek, olyan technikákat
igyekszem a gyerekek kezébe adni, amit tőlem függetlenül a későbbiek
során is tudnak majd alkalmazni.” OROSZ HELGA FESTŐMŰVÉSZ-TANÁR
miképp valósult meg a természeti környezetben, a szabadban történő
festés és rajzolás? A Váci Mihály Művelődési Ház szervezésében az
idei nyáron több alkotótábor is indult. Erről kaptunk tájékoztatást
Czibula Erika és Nagy Csilla művelődésszervezőktől.
A Márton László festőművész által vezetett egyhetes foglalkozás egy
merőben új helyszínen, a 2017-ben átadott, a régi Láng-házban kialakított Városi Múzeumban került július 18. és 22. között megtartásra. Korábban az épület Tájházként működött, a patinás falak, a helyiség atmoszférája a régmúlt időket idézik, szinte beszélnek a belépőhöz. Az épület és
a kert adta lehetőségek, a foglalkozások által igazán tartalmas öt napot
töltöttek itt el a gyerekek. A tematika tartalmazta mindazokat a technikai
fogásokat, melyekkel játékosan megismerkedtek a résztvevők a képzőművészet, a festés és rajzolás csodás világával, a montázs és kollázs
képek, színes nyomatok és színes kihajtós papírképek készítésével.
Orosz Helga festőművész az elmúlt évhez hasonlóan, a Gyermekligetben tartotta július 23-tól 27-ig az alkotni vágyó iskolások nyári táborát. A
természetközeli hely adta lehetőségek, a szabadabb tér, a bensőséges,
családias helyszín az idén is egy sikeres, aktív munkavégzést eredményezett. A programban a rajz-festésen kívül olyan foglalkozások is szerepeltek mint a: kreatív szabadtéri játékok, óriásmandalák alkotása, élő
alakos képregény készítése, drámajáték és egy örömteli budapesti kiránduláson való részvétel.
VERÉB JÓZSEF

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

„Tiltott város a sárkány fészkében”
Tizenharmadik alkalommal találkoztunk
Pécs közelében, a Mecsek dimbes-dombos vidékén megbúvó kis faluban Egyházaskozáron, az évről évre nagy izgalommal várt nyári
táborunk helyszínén.
A Drámatábor számomra minden évben egy, az
életemet jelentősen befolyásoló tényező. Nem
csoda, hogy minden tábor utolsó napján már
elkezdődik a visszaszámlálás a következő alkalomig, amikor újra beléphetünk a Szuppi Ifjúsági Szálló kapuján, és elkezdhetjük az egyhetes
lelki-testi felfrissülésünket. Ezt segíti a tábor sajátos, szeretettől túlfűtött atmoszférája, amely
szinte mindenkiből előhozza azt a belső énjét,
amellyel gátlások nélkül tud beszélni önmagáról, problémáiról, érzéseiről. A táborban
ténylegesen egy nagy család vagyunk, nincs
olyan dolog, amit ne tudnánk megbeszélni, legyen az magánéleti vagy akár az egész társadalmat befolyásoló téma. Idén Kína „Tiltott városába” utaztunk, mitologikus lények bőrébe bújtunk, saját kézzel készített papírra írtuk haikuinkat, színházi sminkjeinkkel versenyeztünk.
Kosár, floorball, tűzharc, Mókalimpia, éjszakai
túra a Ji-king útmutatásaival, kincskereső,
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számháború, csúnyamadár, egolánc, versmondó délután, Tai Chi, Haka, szívtánc, dramatizált
történetek, kívánságfa, méhészkedés, szekerezés, közös meditációk, tábortűz, verbális szerepjátékok – csak néhány történés a több száz
izgalmas pillanatból. Mi, mentorok mindenben
segítettük csapatainkat, kilépve hétköznapi
létünkből. Felemelő látni a csapatok fejlődését,
ahogy egy hét alatt, vagy az újabb drámatáborok során összeforrnak, és egyre nagyobb sikereket érnek el, egyre jobb előadásokat állítanak
össze. Soha nem tudunk unatkozni, mindig
valami programon veszünk részt, vagy valami
képzőművészeti munkán dolgozunk, vagy az

Fotó: Pataki Eszter
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„Lelkem gyémántkemény akarata
bármikor könnyedén meg tudja rázni
a lehetetlenség fáját.”
SRI CHINMOY
esti előadásokra készülünk. A tapasztalt táborozók már meg se fontolják, hogy tegyenek-e
könyvet a csomagjukba, mert tudják, hogy úgyse fogják elővenni a rengeteg elfoglaltság miatt,
amit a tábor tud nyújtani. Pár nap után a mobiltelefonokat is elfelejtjük. A tábor nem csak sportos és művészeti feladatokból áll, mindig van
egy nap, amire csak mi, mentorok készülünk fel
és különféle játékokkal szórakoztatjuk egész
nap a társaságot. Minden évben erővel tölt fel
az, hogy minden korosztály, legyen az épp általános iskolás, gimnazista vagy egyetemista, képes megnyílni teljesen a világ felé, és egy olyan
arcát tudja mutatni a táborban, amelyhez nincs
szüksége maszkokra.
VARGA BENCE MENTOR

Kultúra
MŰVÉSZPORTRÉ: MÓRICZ KATALIN művésztanár

Mindig, mindenkitől tanulhatunk
Kevés embert ismerek, aki ennyire sokoldalúan képzett és jártas lenne a művészetek és a pedagógia világában. Vajon annak idején mi késztette a tehetséges fiatal lányt a főiskolai padból az egyetemek előadótermébe, majd a
gimnáziumok katedráira és a festőállvány mellé? Móricz Katalin középiskolai
tanárnővel, művésztanárral a pályafutásáról és a további terveiről beszélgettünk.
Kérem, meséljen a gyermekkoráról, a gimnáziumi éveiről, a pályaválasztásról.
Ócsán nőttem fel, egy háromgyermekes boldog
családban. A szüleink már gyermekkorunktól a
munka becsületére neveltek. Édesanyám hivatalnok volt, az apukám agronómusként dolgozott a helyi mezőgazdasági szövetkezetnél.
Már kora gyerekkoromban is nagyon szerettem
rajzolni, minden vágyam a „Kisképző” felé hajtott, de sajnos nem voltam kellőképpen felkészülve, így a felvételim nem sikerült. Ezt követően Kecskemétre kerültem a Katona József
Gimnáziumba. Visszagondolva, meggyőződéssel mondhatom, hogy ez volt életem legjobb
döntése, a kecskeméti gimnázium. Az egész
további sorsomra kiható, meghatározó volt az itt
eltöltött négy év, a kollégiumi évek. Itt ismerkedtem meg gyermekeim édesapjával, a férjemmel,
az idén leszünk huszonöt éves házasok. Egy alkalommal a kiskunfélegyházi sportrepülőtéren
figyeltünk fel egymásra. A barátnőimmel, volt
osztálytársaimmal még a mai napig is összejárunk. Olyan közösségünk volt, amit az évtizedek múlása sem tudott homályba sodorni,
szinte napi kapcsolatban vagyunk még most is.
Érettségit követően az osztályfőnököm javaslatára a Kecskeméti Tanítóképző Főiskolán találtam magam. Bár én szívem szerint rajztanár
szerettem volna lenni. A főiskolán egy vérbeli
pedagógus, Szappanos István tanszékvezető
tanár úrtól egy életre szóló iránymutatást kaptam a pasztelltechnika rejtelmeiből. Végérvényesen megszerettette velem az alkotás, a rajz és a
festészet csodálatos világát. Többek közt ezért is
tanultam a diploma megszerzését követően
tovább, és így váltottam valóra az álmaimat.
Hét diplomával a zsebében, mi az a hajtóerő,
ami ösztönzi a mai napig is a továbbtanulásra?
Egy belső igény, ami párosul egy igen nagyfokú
tudás és bizonyításvággyal.
Eddigi pályafutása során szinte végigjárta a
pedagóguspálya minden lépcsőfokát. Napközis tanítóként kezdte, volt általános és középiskolai tanár, végül hosszú éveken át egy neves
budapesti szakgimnáziumnak az igazgatója.
Jelenleg a Fóti Népművészeti Szakgimnázium
és a veresegyházi Fabriczius József Esti Gimnázium rajz és vizuális kultúra szakos tanára.
Miért maradt abba az igazgatói állás, volt ennek valami különösebb oka?

Fotó: Veréb

Fotó: Veréb

Számos összetevője van, bizonyos értelemben
benne van a politika is. Elsősorban alkotó embernek tartom magam, aki feltétel nélkül el tudja
kötelezni magát a tanítás, a tudás továbbadása
mellett. Mint ilyen személyiség nem tudtam minden esetben azonosulni a végrehajtói feladatokkal.
Az elmondása alapján a kecskeméti évek alatt
„C” vizsgás vitorlázó-repülőgép pilótanövendék is volt. A családi történetek nem tartották
vissza a repüléstől?
Apai nagyapám második világháborús vadászpilótaként egy frontra induló gép berepülése
során balesetet szenvedett, és súlyos sérülésekkel kórházba került, ott ismerkedett meg a nagymamámmal. A bátyám repülőgép-szerelőnek
tanult, gimnazista koromban gondoltam én is
kipróbálom az égi lovaglást. Csodálatos érzés
volt szárnyalni a kék égen a végtelenbe.
Milyen járművekre van még jogosítványa?
A „B” kategóriás gépjárművezetői engedély
mellett – mivel korábban motoroztam – nagymotorra is van jogosítványom.
Milyen céllal alapította a Cinóber festőtanodát?
Miután elkerültem a budapesti munkahelyemről több lett a szabadidőm, és ezt kihasználva
vágtam bele az élményközpontú rajzórák megtartásába. A Veresegyházon élő emberek döntő
többsége Pesten dolgozik, kevés szabadidővel
rendelkeznek, időigényes tanfolyamokra járni
nem tudnak. Az esti órákban megtartott foglalkozásokra viszonylag nagy az érdeklődés.
Gyakorlatilag minden alkalommal a résztvevőkkel együtt én is megfestem lépésről lépésre az
adott képet. Azzal a céllal teszem mindezt, hogy
élményt adjak. Ha nem is lesz festőművész a
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„Az élethosszig
tartó tanulás csak
akkor eredményes,
ha nem kényszerből, hanem igényből ered. A kínkeserves tanulást fel
kell váltania a szeretet és öröm által irányított tudásvágynak.”
MÓRICZ KATALIN

résztvevőkből, egy biztos, hogy sikerélményhez
jutnak és döntő többségük egyedül is képes lesz
a továbbiakban az alkotó munkára.
2018-ban találkozott Véső Ágoston nagybányai
festőművésszel, milyen szellemi, lelki útravalót kapott az idős mestertől?
Az otthonában látottak és halottak mindenképpen arra ösztönöznek, hogy tovább kell fejlődni,
nem szabad leragadni. Jó példa erre a mester
életműve, az alkotásain egyértelműen le lehet
mérni a folyamatos fejlődést és stílusváltást.
Nyílván nagyban befolyásolták őt a munkájában az adott körülmények és lehetőségek, de
van egy nagy igazság az életben: mindig, mindenkitől tanulhatunk. További terveim közt szerepel a jobb agyféltekés rajzolási módszer tanítása, ennek érdekében most készülők egy akkreditált oktatói vizsga letételére. VERÉB JÓZSEF

MÓRICZ KATALIN
• művésztanár •
1971-ben Budapesten született
1989-ben a Katona József Gimnáziumban érettségizett
1989 és 1992 között a Kecskeméti Tanítóképző Főiskola
hallgatója
1992-ben „általános iskolai tanító” diplomát szerzett
1993-ban házasságot kötött Závoczki Lászlóval, három
gyermekük született
1995-ben a Berzsenyi Dániel Tanárképző Főiskolán „rajz
szakos tanár” diplomát kapott
1998-ban a Magyar Iparművészeti Főiskolán „vizuális és
környezetkultúra szakos középiskolai tanár” diploma
2009-ben az ELTE Pedagógia és Pszichológia Karán
„múzeumpedagógus” végzettséget kapott,
2010-ben „pedagógus szakvizsgát” és „érettségi vizsgaelnöki szakértői” vizsgát tett.
2013-ban a Kodolányi János Főiskolán „erkölcstan, etika
szakos” diplomát szerzett
2014-ben a Budapesti Corvinus Egyetemen „közoktatási
vezető és pedagógus” szakvizsgát tett 2015-ben
„mesterpedagógus” vizsgát tett
MUNKAHELYEI:
1992–1994 Hermann Ottó Általános Iskola, Budapest
1994-től 1996-ig Tomori Pál Általános Iskola, Budapest
1996-tól 2017-ig Katona József Szakközépiskola és
Felnőttoktatási Gimnázium, Budapest
2011-től Fabriczius József Esti Gimnázium, Veresegyház
2017-től Fóti Népművészeti Szakgimnázium és Gimnázium
EGYÉNI ÉS CSOPORTOS KIÁLLÍTÁSAI:
„Független Képzőművészek Kiállítása” Vizivárosi
Galéria – Budapest 1993
„Művésztanárok kiállítása” – Bp. 1994, 1995, 2011, Ócsa 1996
„Iparművészek kiállítása” Tölgyfa Galéria – Bp. 1997
„Együttállás csoportos kiállítás” Udvarház Galéria –
Veresegyház 2004, 2005, 2011, 2012, 2014
„Önálló kiállítás” Országos Onkológiai Intézet – Bp. 2012
Unio Gallery – Bp. 2017
ELISMERÉSEI:
„David Arts Alkotói Nívódíj” – Bp. 2017
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HORVÁTH LAJOS:

TRIANONIG ÉS TOVÁBB

Örvendetesen szaporodó, ugyanakkor igen változatos szakmai színvonalat képviselő Trianon-irodalmunk egy fontos könyvvel bővült Horváth
Lajos Veresegyházon élő történész-levéltáros jóvoltából, köszönhetően
a művet kiadó Tarsoly kiadónak is.
A Trianonig és tovább címet viselő mű tulajdonképpen a nemzeti oldal újságjaiban korábban a témában megjelent Horváth Lajos írások gyűjteményes kötete.
Ahogy maga az alcím is fogalmaz, történeti és politikai iratok válogatása. Nem
teljes természetesen, hiszen a termékeny szerző csupán ilyen jellegű írásaival is
legalább háromszor ilyen terjedelmű könyvet is megtölthetne. A most megjelent kötet valóban a legfontosabb publicisztikákat tartalmazza.
Horváth Lajos vállaltan harcos író, írásaiban a történetírás eszközeivel kiáltja
világgá, hogy igazságot kér Magyarországnak! Miközben, ha kellene, bíróság
előtt is megkérdőjelezhetetlen dokumentumokkal igazolná adatai, forrásai hitelességét, műve mégis egyértelműen túlmutat a történetírás keretein: politikai
írások ezek, melyek az immáron egy évszázada szétszaggatott nemzet megmaradásáért kiáltanak, miközben egyaránt rámutatnak a történeti Magyarország elpusztítóinak és utódállamainak hamis kétarcúságára és hazugságaira.
A válogatáskötet szerencsésen ötvözi a szerző saját veresegyházi visszaemlékezésein keresztül a mikrotörténelmi perspektívát a regionális (különösen
Kárpátalja történetében mozog otthonosan), valamint a „nagy” történelmi
szempontokkal. Látóköre széles, a Kárpát-medence elmúlt évszázadainak
nemzetiségi viszonyait nem csak ismeri, ismerteti, hanem azok folyamataira
is tűélesen rávilágít. Miközben az európai (keresztény) civilizáció és a jelképek
(címerek), akár aktuálpolitikai hatásait is kiolvashatjuk írásaiból.
A kötet legfontosabb elemeinek tartjuk (a hamis történeti mítoszok tarthatatlanságára rávilágító adatokon túl) a részletes táblázatokat, amelyek többségéhez hasonló adatsorokkal nem nagyon találkozhattunk eddig történeti
irodalmunkban, azok Horváth Lajos saját kutatásain alapulnak, első alkalommal juthatnak el a széles olvasóközönséghez. Ilyen például a csehszlovák

népszámlálási adatok hiteltelenségét
bizonyító adatsor.
Horváth Lajos merész történész, a
rendelkezésére álló források segítségével nem elégszik meg a puszta ismeretterjesztéssel, hanem bátran
következtet, ítél, sőt eljátszik néha a
történészi szakmában kevésbé, ám a
politikai publicisztikában elfogadott
„Mi lett volna, ha?” gondolatmenettel is. Ez a hozzáállás bár a szakma részéről
vitatható sokak által, az olvasók számára azonban mindenképpen gondolatébresztővé és könnyen befogadhatóvá teszi írásait. Ilyen szempontból
különösen érdekfeszítő az az eszmefuttatása, amely felteszi azt a kérdést,
hogy hogyan alakultak volna a Kárpát-medence nemzetiségi viszonyai, ha
nincs Trianon. Itt a dualizmus idején kibontakozó nemzetiségi és asszimilációs mozgásokból indul ki, majd korrekciós tényezőként figyelembe veszi a
XX. század népesedési tendenciáit és jut el oda, hogy Trianon nélkül az
egykori Nagy-Magyarország területén 1992-ben vélhetően 65%-os magyar
többség alakult volna ki. Érdekes játék ez! A kötet hibájaként az írások első
publikálási helyeinek és idejének elmaradt jelzését rójuk fel, hiszen a művek
születési kontextusa sokat mondott volna magáról a szerzőről is az olvasónak.
Mindezekkel együtt minden, a történelem és a magyarság iránt érdeklődő
olvasónak – szakmabelinek és a nagyközönségnek – bátran ajánljuk Horváth Lajos könyvét, függetlenül attól, hogy egyetért vagy nem a szerző alapállásával. Mert a történeti események, különösen így van ez Trianon
esetében, a mai napig befolyásolják mindennapjainkat. Talán hasznos megismernünk azok hátterét is.
KOVÁCS PÉTER
(Tarsoly Kiadó, Budapest, 2018. 328 oldal, ár: 4000 Ft.)

HATÁRTALANUL PROGRAM

Székelyföld kincsei – Túra a sóvidéken
A só a föld „fehér aranya”. Fontos szerepet játszik
egészségünk megőrzésében, nélküle nincs élet. A só
életszükséglet. Az ókorban és a középkorban használták fizetőeszközként, használták és használják
tartósításra, gyógyhatása egyre elterjedtebbé válik.
A 7.c és 7.d osztályok tanulóival és tanár kísérőivel
mi is útnak indultunk 2018. június 4-8. között a Határtalanul program keretében a „Székelyföld kincsei”
nyomában, hogy megismerhessük a sóvidéket és
megtapasztaljuk a só felsorolt hatásait.
A nagy távolság miatt korán útra keltünk. A hosszú
utat programokkal igyekeztünk érdekessé, színesebbé tenni. Első állomásunk Nagyvárad volt. Itt meglátogattuk a székesegyházat, megtekintettük az egyháztörténeti kiállítást, a templom előtti parkban szalaggal emlékeztünk Szent László királyra, majd rövid
sétát tettünk a belvárosban.
Ezután Kolozsvár következett, ahol ellátogattunk
a város főterén álló Mátyás szoborhoz és templomhoz, majd elsétáltunk Mátyás király szülőházához.
Az autóbuszban összehasonlítottuk a két látott templom építészeti stílusában felmerülő különbségeket.
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Hosszú utazásunk befejezése a zetelakiszállás elfoglalása volt.
A következő nap első állomása Szováta volt. Itt
megismertük a szovátai tórendszert, körbe sétáltuk
a Medve-tavat, amely Európa legnagyobb sóban gazdag heliotermikus tava, majd az üdülőváros villáinak
szépségében gyönyörködtünk. A só további felfedezésében Parajd következett. Sétánk kapcsán a só feldolgozásának folyamatát is láthattuk, és egy-egy apró
sódarabot tehettünk el emlékbe. A kirakodóvásárban
a várossal és a sóval kapcsolatos tárgyi emlékeket vásárolhattunk. A sóbányában igazán felfrissültünk.
Utunkat a só felszíni megjelenésének formáit is jól
megmutató parajdi sószorosban folytattuk. A hegyoldal sósziklái, a karfiolszerű sóképződmények, a vízelnyelők, a sós-agyagos iszap és az iszapfürdő, mint
természeti ritkaság tette felejthetetlenné a sétánkat.
Szinte alig maradt időnk a só megjelenési formáit
összehasonlítani, mert Korondra érkeztünk. A településen tett sétánk után ellátogattunk egy híres helyi
fazekasmester, Józsa János kerámia műhelyébe, ahol
megcsodálhattuk a kerámia-festés művészetét, illetve
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meghallgattuk a korondi kerámiakészítés
történetét, fejlődését, jelenét. Korondi
emlékekkel gazdagodhattunk. Farkaslakánkoszorút
helyeztünk el Tamási Áron sírjánál, majd ellátogattunk az író szülőházába. Jó érzés töltött el minket
közeli hozzátartozója tájékoztatóját hallgatva. Napunkat Szejkefürdőn, a székelykapuk sora alatti sétával zártuk, ahol Orbán Balázs sírjánál megemlékeztünk a legnagyobb székely íróról, néprajzgyűjtőről.
Harmadik napunkat a lövétei Székely Mózes Általános Iskolában kezdtük, ahol megismerkedtünk a
helyi iskola életével, mindennapjaival, épületével,
majd felkerestük az egyedinek tartott lövétei sós kutat. Itt a gyerekek kipróbálták a sómerítést, kis vizes
üvegcsébe tölthettek a helyiek által étkezésre és tartósításra használt vízsóból és hoztak haza emlékként
is belőle. Traktorral vontatott szekereken közelítettük
meg a Madarasi Hargita menedékházát. A hegyen
uralkodó viszontagságos időjárás után, csupán a csoport fele vállalta a kockázatot, hogy meghódítsa a
kőhalmok, kő feliratok, kopjafák és keresztek sokaságát tartalmazó csúcsot. A csúcs felé haladva egyre
jobban kitárult előttünk a táj. A csúcsra érve a korábban meglátogatott településeket próbáltuk felismerni, a magasból felfedezni a tájat, miközben az volt

Fiataloknak fiatalokról
MESE

A hullócsillagok ünnepe

E

gyszer volt hol nem volt az Óperenciás tengeren túl, az üveghegyen
innen a kerek erdő közepén egy gyönyörű tisztás. A sűrű lombú fák
és bokrok leveleit szellő simogatta, az augusztusi napfény gyengéden
szűrődött át közöttük. A földet vastagon borította a selymes fű, mint egy
igazi pázsitszőnyeg, melybe sok tarka virágot szőtt az erdő tündére. Az illatos virágok kelyhéből méhecskék, pillangók, bogarak gyűjtötték a finom
édes nektárt, hordták a virágport. Az erdő lakói élvezték a késő nyári
meleget. Még a harkály is csendesebben kopogott a patak partján lévő
fűzfa törzsén. Aki csak tehette meg-megállt egy kis beszélgetésre, játékra.
A legidősebb öreg tölgy adott otthont
a sün családnak. Sün Papa,
Sün Mama, Sün Sári, Sün Samu és a legkisebb sün gyerek Sün Balázs a tisztáson játszott.
A Sün Papa a fiúkkal, a pöttyös labdával két bokor közt kapura rúgott.
Sün Sára egy lelógó inda segítségével
hintázott, miközben Misi Mókus egy vastag ágon ülve mesélt. Sün Mama a puha
fűben heverve könyvet olvasott. Igazi piknik hangulat volt, mindenki jól
érezte magát.
A nap már delelőn
állt, amikor lágy
szárnycsapásokkal,
szinte hangtalanul, Bagoly Benedek érkezett. A tölgyfa ágáról huhogni kezdett lefelé.
Sün Sára figyelmes lett a hangra. – Húúú, húúú, húhúhúúú, tudjátok-e
milyen nap van ma? – kérdezte Sárától. – Ma van a hullócsillagok ünnepe.
Sün Sára nagy szemekkel nézett Bagoly Benedekre. – Már itt lenne az
ideje? – csodálkozott. Hamar elszaladt ez a nyár – mondta Benedeknek.
A beszélgetésre a többiek is felfigyeltek. A sün család minden évben számon tartotta ezt a napot az erdő lakóival együtt. Ahogy a hír elterjedt,
lett nagy sürgés-forgás, mindenki készülni kezdett az esti látványosságra. Senki sem akarta kihagyni ezt a csodás égi tüneményt.
Sün Mama korán elkészítette a vacsorát. Amíg főzött, addig Sün Papa a
gyerekekkel hátizsákokba készítették a takarókat, termoszba töltötték a
friss limonádét. A szentjánosbogarakkal megbeszélték az esti világítást az

az érzésünk, hogy minden a lábunk alatt van. Városunk lakói által állított kopjafa előtt felolvastuk Sajó
Sándor: Magyarnak lenni című versét és elénekeltük
a magyar himnuszt. Szekeres utunk örök élményként
maradt meg mindannyiunkban.
Utunkat Székelyudvarhelyen folytattuk, ahol sétánk során megtekintettük a város látnivalóit, nevezetességeit, ellátogattunk a Székely Támadt várhoz.
Esténket a Boróka néptánc csoport fiataljai tették
hangulatossá és felejthetetlenné, nagy meglepetést
okozva azzal, hogy minden gyerekünket táncra
perdítették.
Negyedik napunk a csíksomlyói kegytemplom látogatásával kezdődött. A templom történetének ismertetése után minden diákunk megállt egy pillanatra a

ösvény mentén amerre
lesétálnak a
patak partjára.
Szürkületkor a sün család elindult a patak felé. Misi Mókus csatlakozott
hozzájuk, vidáman ugrált az ágakon. Az út mentén a szentjánosbogarak
lassan világítani kezdtek, fényüknél könnyen kikerülték a köveket, letört
ágakat. Mire megérkeztek, már teljesen besötétedett. A tiszta éjszakai égbolton csak a hunyorgó csillagok látszódtak, a hold majd csak később
kel fel. A parton nagy volt a nyüzsgés, mindenki igyekezett a legjobb
helyet elfoglalni. A madarak az ágakon
ültek, hozzájuk csatlakozott Misi Mókus.
A nagyobb köveken a nyuszik foglaltak
helyet, a puha homokban feküdtek a
nyestek, pockok. Egy ledőlt vastag fatörzsre telepedett a sün család. Már épp ideje volt, mert elkezdődött a csillaghullás.
Fejük felett fel-fel villantak az égi vándorok,
cikázva száguldottak, hosszú világító
csóvát húzva maguk után. Kisebbek,
nagyobbak, rövidebbek, hosszabbak, fényes fehérek, csillogó ezüstösek, halványnarancs színűek követték egymást. Nem volt két
egyforma köztük. Volt, hogy hosszú percekig nem
láttak semmit, volt, hogy egyszerre egy egész csapat
hullócsillag érkezett. Igazi tűzijátékot varázsoltak az
égre. Az erdő lakói tapsoltak örömükben, hangosan dicsérték a sziporkázó fényjátékot. A sün család a hagyományokhoz híven sok-sok szép kívánságot küldött feléjük. Senkinek
sem mondták el, de titokban remélték, hogy valósággá válik a
kérésük.
Telt-múlt az idő, a hold lassan felkúszott az égre, ritkultak a látnivalók.
Az erdő lakói elálmosodtak, nagyokat ásítottak, volt, aki már el is bóbiskolt. Csak Bagoly Benedek volt élénk, de róla mindenki tudta, hogy
éjszaka szereti a vidéket járni. Lassan mindenki elindult lefeküdni. A sün
gyerekek is fáradtan mentek hazafelé. Alig várták, hogy ágyba bújhassanak és kipihenjék ezt a mozgalmas napot. Sokáig fognak emlékezni
erre a csodálatos estére: Lefekvéskor újra megfogadták, hogy minden
évben ott lesznek a patak partján és gyönyörködnek az égi színjátékban.
Itt a mese vége, fuss el véle! Jó éjszakát gyerekek, szép álmokat kívánok.
NAZIMECKINÉ BÁZLIK ILDIKÓ

Mária kegyszobornál, elsétáltunk a templom közelében található borvízforráshoz, itt felfrissültünk és folytattuk kirándulásunkat Madéfalvára. Az emlékműnél
szalaggal emlékeztünk a székely vértanúkra.
Marosfőn először a Maros folyó turisztikai forrásánál töltődtünk a helyiek által csak szerelemvíznek
emlegetett vízből, majd egy esztenán megnéztük a
helyi állattartási szokásokat és házi finomságokkal
laktunk jól. A gyerekek által türelmetlenül várt Gyilkos-tó következett, ahol a tó történetével ismerkedtünk és csodálkoztunk rá a természet adta gyönyörű
kincsre. A Békás szorosnál sajnos leszakadt az ég,
így fél órás – a buszon énekléssel töltött – várakozás
után autóbusszal jártuk végig az utat a hatalmas sziklák között.

2018. augusztus

Hazafelé egy fotószünet erejéig rövid pihenőt tettünk a zetelaki víztározónál. Utolsó napunkon szomorú búcsút vettünk házigazdáinktól a zetelaki
Küküllő panzió tulajdonosaitól, és elindultunk Petőfi
Sándor nyomában. Először megálltunk az Ispánkútnál, ahol koszorút helyeztünk el ott, ahol utoljára látták Petőfit. Ellátogattunk a fehéregyházi Petőfi emlékházba. Erdélyi kirándulásunkat Segesváronzártuk.
Tapasztalataink: • Nagyon jó volt! • Az út illetve
az értékelő óra során kapott tanulói visszajelzések
egytől-egyig pozitívak voltak • Ez a korosztály már
tudja értékelni Erdély szépségét, amit a határon túli
magyarságról megtapasztalt, illetve amilyen élményt a kirándulás során kapott • Visszatérünk!
FERENCZ LÁSZLÓ
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Életmód
LEGYEN 2018 A FEJLŐDÉSÜNK ÉVE!
NE FOGYNI AKARJ, hanem VÁLTOZNI! Ahogy változtatsz a szokásaidon
úgy „jutalomként” kapod, mintegy mellékhatásként, a fogyást.
Lejársz edzeni, tartod az előírt étkezést és a ruháid már is jobban állnak rajtad. A család azt
mondja, ijesztően sokat fogytál, ne ess túlzásba. A mérleg (mivel például izmod is lett), megint mást mond, sokkal kisebb változást.
A barátnőid kommentálják a változásod, hű,
milyen jól nézel ki, na, már megint külön kaját
eszel, és edzeni mész mozi helyett. Aki felöltözve lát, gratulál, de te tudod, hogy fürdőruhában egyáltalán nem olyan fényes a helyzet.
Állsz a tükör előtt, és nem tudod eldönteni,
vékony-e a lábad, vagy vastag.
A nők mindig kövérebbnek, míg a férfiak mindig soványabbnak látják magukat a tükörben.
Ha megváltoztatod a tested, kemény kihívás elé
állítod a pszichéd. Az már nem lehetsz, aki
voltál, de ki ez az új, és milyen ő? És mikor lesz
végre készen, mikor ér véget a feladat? Lemegy
az utolsó három kiló, vagy még hármat? Már
rég jó vagyok?
A psziché játéka: higgy csak nyugodtan annak, amit a környezeted visszajelez, örvendj,

mosolyogj bátran, zsebeld be a bókokat, úgyis
az határozza meg a közérzetedet. Készíts vagy
készíttess sok fotót, hogy lásd magad kívülről.
Vedd föl a régi ruháidat és máris visszaigazolást
nyersz a változásról. Lassan megszokod majd
az új testedet.
„Fogyni könnyű, megtartani nehéz”
Az új életed: ne ess túlzásba, ne kövess túl
szigorú módszert, diétát, edzéstervet, amelyben csak elbukni lehet, inkább fokozatosan és
mértékletesen változtass. Ne görcsölj rá a kinézetedre, az az életmódváltásodnak az egyik állomása. Eddzél, ne állj sokat a tükör előtt, örülj
minden kis sikernek, és tarts ki. Törődj az
életed többi területével, a szeretteiddel is, őrizd
meg az egyensúlyt. Legyenek napok, amikor
kipróbálsz más sportot is, és legyenek pihenő
napjaid!
Ez egy új szemlélet, ami nem ér véget három
hónap múlva, mostantól nincs spontaneitás,
egész életedben figyelned kell edzésre és étkezésre, de ne görcsölj rá!

GYŐRI RITA ÉS VIGH MERCÉDESZ ROVATA
Életed új fejezete: a rossz időbeosztásod, a
silány minőségű ételek, édességek egy régi életszakaszhoz tartoztak, és te már nem akarsz
olyan lenni, mert az ahhoz tartozó testben
rosszul érezted magad. Ez itt az odafigyelés, a
tudatos tervezés, az ésszerűen követett egészséges ételek elkészítése, vásárlása hamar a
szokásoddá válik, és egyszer csak azt veszed
észre: hiányzik az edzés.
Fejlődj, változz, mert a minőségi élethez
akarat kell! Legyen öröm az edzés és az étkezés.
Legyünk együtt Fitten Veresen!
Minden, ami sport és táplálkozás,
így adva alapot a mindennapjainkhoz!

Mobil: 30 509 5084
Facebook: Fitten Veresen

TERMÉSZETESEN, EGÉSZSÉGESEN

Függőségek nélkül
A mindennapok kényszerű hajszájában és a
számos megoldásra váró probléma mellett
sokan keresnek megnyugvást olyan tevékenységekben, melyek lelki kielégülést okoznak akárcsak pár perc erejéig, és teszik
ezt olyan gyakorisággal és mértékben, amely
már addikcióhoz, azaz függőséghez vezet.
Függőségről akkor beszélünk, amikor már
nem tudatosan, hanem belső késztetés hatására folyamodunk olyan cselekvéshez, ami szenvedéllyé vált és egyre kevésbé kontrollálható.
Ilyen addiktív tevékenységek közé sorolandó
például a dohányzás, a kényszeres evés, a szerencsejáték függőség, a drogfüggőség, alkoholfüggőség, hogy a legismertebbekről szóljunk. Bármilyen más tevékenység is okozhat
addikciót, amivel pillanatnyi megnyugvást
érünk el, mint pl. a vásárlási láz, szexmánia,
édességfüggőség és még sorolhatnánk.
Ami viszont a testi és mentális egészségre
káros hatással van, azzal foglalkozni kell, mielőtt megmérgezi az egyén és a környezetében
élő emberek mindennapjait, felborítja életvitelét és betegségeket okoz. Ehhez elsősorban
fejben kell eldönteni, hogy akarjuk a változ-
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tatást. Még ha gyengének is érezzük magunkat
a leszokáshoz, az elhatározás már fél siker.
Segítséget kérhetünk a családtagoktól, igénybe
vehetünk különféle kiegészítő terápiákat, eszközöket. Folyamatosan tudatosítani kell magunkban, hogy a függőségünk nélkül újra teljes és kiegyensúlyozott életet lehet élni, amiben a magunk urai vagyunk. Keresni kell olyan
örömöt okozó egyéb tevékenységeket, amelyek egészségesek, mint pl. sport, természetjárás, relaxálás, jóga, olvasás, zenehallgatás stb.
Ezek fokozatosan felválthatják a káros szenvedéllyé fajult cselekvéseket.
A fülakupunktúra
Amennyiben súlyos fokú káros szenvedélyről
van szó, csoportterápiával és szakemberek, orvosok által vezetett kezeléssorozattal is számolni kell a leszoktatásnál. Drog-, alkohol- és
gyógyszerfüggőség esetén ugyanis a test fizikai
tüneteket is produkál megvonáskor. A detoxikálás az első lépés ezekben az esetekben,
vagyis folyamatosan ki kell vezetni a függőséget okozó szereket a szervezetből, és vissza
kell állítani a szervek, az idegrendszer működésének egyensúlyi állapotát.

2018. augusztus

Ehhez segít hozzá a fülakupunktúra, amelyet addiktológus vagy orvos szakemberek végeznek. Súlyosabb esetekben intézményesített
keretek között az elvonó kezeléssorozat részeként, enyhébb fokú függőségek esetében pl.
dohányzásról való leszoktatásnál önként vállalható kiegészítő terápiaként alkalmazzák a
fülakupunktúrát. A kezelés során mindkét fül
meghatározott 5 pontjába tű kerül. A kezelés
időtartama 40 perc. Az eljárás a szenvedélybetegek leszoktatásában csökkenti ill. megszünteti az elvonási tüneteket, a sóvárgást,
helyreállítja a vegetatív idegrendszer egyensúlyát. Mellékhatásmentes és azonnal érezhető a
hatása.
Azok számára, akik elzárkóznak a tűszúrásos kezeléstől, mágnesgolyókat is fel lehet
helyezni, vagy lehetőség szerint elektromos
stimulálással és lézerrel is végezhető az eljárás.
Lényegét tekintve reflexterápiáról van szó, ahol
a test fülkagylón való kivetüléséhez igazodva
meghatározott reflexpontokat stimulálnak,
ezáltal a funkciózavarok helyreállnak.
A leszoktatást segítő terápiák, eszközök még
hatékonyabbak, ha egyidejűleg vesszük igénybe őket, és ha igyekszünk a szenvedélybetegséghez vezető okokat is megszüntetni, megoldani. Ezzel elkerülhető a visszaesés és újra
kiegyensúlyozott életet élhetünk.
BARTALNÉ GÖNCZI ERIKA

Sport
VVSK • ÖTTUSA

Kovács Réka harmadik lett az Országos Bajnokságon!
Július 28-29-én a Budapesti Honvéd SE bázisán rendezték meg az országos kéttusa bajnokságot, ahol versenyzőink ismét a dobogóra állhattak.
Legjobb helyezést egyéniben Kovács Réka az
U-10 korosztályban érte el, aki 72 indulóból a
harmadik helyen végzett, ezzel megszerezte
Veresegyház első OB egyéni öttusa érmét.
Váltóink közül az U-11 korosztályban a Kovács Réka, Hargitai Csanád összetételű mix
váltó is történelmi érmet nyert a 2. helyen
végezve.

Jól szerepelt több váltónk is: az U-13 korosztályban a Baranyai Zsófi, Hargitai Bánk
mix váltó az 5., míg a fiú U-14 korosztályban
a Becsei Bendegúz, Becsei Bulcsú csapat a
7. helyen zárta a versenyt. Örvendetes, hogy
a felkészítésben és a versenyeken egyre több
gyerek vesz részt az U 10-es korosztálytól az
U 14-es korosztályig.
A legjobbak további eredményei:
U-11 korosztály, Fiúk: 10. Hargitai Csanád
U-12 korosztály Lányok: 15. Zsemle Hanna
EDZŐ: HICSÁK ZSOLT

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

2017. SZEPTEMBER 9-ÉN

(vasárnap)
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Helyszíne: A MÉZESVÖLGYI ISKOLA LÉTESÍTMÉNYEI (Veresegyház, Mogyoródi út 5-7.)
Időpontja: 10.00–16.00 óráig folyamatosan • Belépés: DÍJTALAN!
A rendezvény keretében bemutatkoznak a Veresegyházon működő sportcsoportok.
A sportágakat a látogatók kipróbálhatják, kérdéseket tehetnek fel közvetlenül
a sportcsoportok vezetőinek, edzőknek.

SPORTCSOPORTOK JELENTKEZÉSE 2018. augusztus 22-ig a sportreferens@veresegyhaz.hu email címen
BŐVEBB INFORMÁCIÓ:

BARANYÓ CSABA • 20 9749 686

2018. augusztus
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Sport
A

ÚJR

Gurulós
Nap
2018. szeptember 16-án
(vasárnap)

Veresegyház Város Önkormányzata a kerékpározás népszerűsítésére,
az Autómentes Hét program keretében GURULÓS NAPOT szervez, melyhez
várja a kerékpározni, tudó és szerető lakosok, családok csatlakozását!

A program KERÉKPÁROS FELVONULÁSSAL kezdődik,
mely a város különböző részeit érinti!
SZÜKSÉGES FELSZERELÉS: saját eszköz, kerékpáros sisak, fényvisszaverő mellény!
TALÁLKOZÓ: 2018. szeptember 16-án (vasárnap) 9.15-kor a Városháza előtti téren.
INDULÁS:
9.30 órakor.
ÚTVONAL:
Városháza előtti tér – Fő utca (Szada felé) – vasúti átjáró – körforgalom
– Eötvös utca (enyhén emelkedik) – Csokonai utca – Petőfi utca – Petőfi
tér – Ráday utca – Fő út – Budapesti út – Gyermekliget utca – Bölcsőde
utca (enyhén emelkedik) – Sportföld utca – Fészekrakó utca – Liszt Ferenc utca – Bartók Béla utca – Körforgalom – Könyves Kálmán utca –
Szent Erzsébet körút – Csonkási Óvoda – Hétvezér utca – Anonymus
utca – Patak utca – Kinizsi utca – Nap utca – Köves utca – Kálvin utca –
Városháza előtti tér
TALÁLKOZÁSI- ÉS PIHENŐPONTOK AZ ÚTVONALON:
1. Csokonai utca – Attila utcai kereszteződés, játszótér
2. Petőfi tér
3. Fészekrakó utcai buszmegálló
4. Bartók Béla utca, Gombai cukrászda melletti füves területen az új körforgalomnál
5. Csonkási Óvoda előtt a Szent István téren
Programok a Városháza előtti téren a visszaérkezést követően kb 10.45 órától.
• Bölcsis korúak futama a szökőkút körül.
• Ovisok ügyességi futama (szlalom pálya időre) a Városháza előtti téren
• Ügyességi verseny, akadálypálya időre a Városháza parkolóban
Kategóriák: alsós korosztály, felsős korosztály, és 14 év felettiek.

KERÉKPÁROS BEMUTATÓ ÉS EGYÉB PROGRAMOK
A rendezvényen mindenki saját felelősségére vesz részt. Az útvonalat rendőrségi felvezetés
biztosítja. Az útvonalon több találkozási pontot jelöltünk ki, ahol a kerékpározók egymást
bevárják, illetve a lakóterületen élőknek, itt lehet csatlakozni a kerékpáros felvonuláshoz.

Ügyességi versenyekre nevezés a helyszínen!

Bővebb információ: Baranyó Csaba 20 9749 686
TÁMOGATÓNK:
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Sport
ATLÉTIKA

ATLÉTÁINK NAGYSZERŰ EREDMÉNYEI
AZ ORSZÁGOS BAJNOKSÁGON
A Miskolcon rendezett országos atlétikai
bajnokságon, serdülő kategóriában Tóth
Máté 180 cm-es nagyszerű egyéni csúcscsal ezüstérmet szerzett magasugrásban!
Az újoncoknál Horváth Máté gerelyhajításban szintén egyéni legjobbját dobta.
46,77 m-es dobásával szintén a dobogó
második fokára állhatott.

Máté a tervezett másik két számában, távolugrásban és ötösugrásban – melyekben
érmes reményei voltak – sajnos térdsérülése
miatt már nem indult el. Az ötösugrást ugyan
még megpróbálta, (ebben országos csúcstartó) de első ugrása után fájdalmai miatt
nem engedtük tovább ugrani. Ezzel az egy
„sérült” ugrással is az ötödik helyen végzett.

Gergely Fanni élete első gerelyhajító
versenyén 30,52 métert dobott, és bronzéremmel térhetett haza.
Nagyszerűen ugrott (ötös) illetve futott
(80 m) még Tábori Sára, mindkét számban egyéni legjobbját teljesítette, ugyan
úgy, mint Jakab Boróka 600 m-en, Nemes
Nóra és Bara-Fekete Panna 300 m-en.
FELKÉSZÍTŐ EDZŐK:
BORI-HORVÁTH ANNAMÁRIA,
HORVÁTH GERGELY ÉS SZALMA RÓBERT

VERESI FUTÓKÖR

VERESIEK
MOZGÁSÁÉRT
EGYESÜLET
A Veresi Futókör tagjai már egy éve fáradhatatlanul róják a kilométereket az Országos Kéktúra
útvonalán. Ez idő alatt 12 túrán vettek részt,
összesen több mint 400 km-t teljesítettek az
1165,3 km-es teljes útvonalból. Júliusban a
Bükkben túráztak 60 km-t.
ERŐS ISTVÁN

2018. augusztus
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Sport
UGRÓKÖTÉL
Június és július hónapban minden kedden
ugrókötelesek töltötték meg a Mézesvölgyi
Iskola előtti teret. A KangaZone - Jumpplus World Veresegyház csapata ingyenes
ugrókötél fitnesz edzésre várta a város
apraja-nagyját nemre és korra való tekintet
nélkül. Az ingyenes edzéseken több mint
százan próbálták ki az ugrókötelezésben
magukat, a legfiatalabb résztvevő 2 éves, a
legidősebb 69 éves volt. Veresegyház
önkormányzatának támogatását ezúton is
köszönjük, szeptembertől ismét várunk
mindenkit ugrókötelezni a Mézesvölgyi
iskolában!
SZIRMAI EDIT

KAJAK-KENU

A FELKÉSZÍTŐ TÁBORT
KICSIT „TÚLTOLTUK” CSEPELEN!

Csepelre tervezett felkészítő táborunkat vendég résztvevőkkel dúsítottuk
az idén, ami nagyon jó kezdeményezésnek bizonyult.
Elszármazott férfi és női kenusaink helyére boldogan jelentkeztek
Nőtincsről és Szobról úgy kajakban mint kenuban igen jó képességű
fiúk és lányok.
Jót tett a hírünknek a téli tatai edzőtábor és az azt követő Márton
Tábor, amit a Dunakanyar Régió keretein belül vezettünk le.
A csapat nagyon-nagyot alkotott, élén Baranyi Danival, a szobiak üdvöskéjével, aki orrvérzésig hajtott, a szó szoros értelmében, úgy élvezte
a saját sebességét és az edzéseket. Nőtincsről Szuszló Benji kenuzó,
Fuchs Gergő és Szelén Benedek állt össze lányainkkal egy csapatba.
Kadók Nikolett és Takács Eszterünk – a hűség megtestesítőiként, akiket
Veresről bottal sem lehetett volna elzavarni – itt értek egy csapattá a
nagyon gyors fiúkkal. A két leányzó fokozatosan javuló tendenciát
mutat. Így nem is csodálkoztunk, hogy a Szob kupán ketten indulva
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három érmet gyűjtöttek be úgy (2000 méteren és a Nagy-Dunán), hogy
a futamok után még iskolai évzáró ünnepségen is részt vettek. Helyezéseik magukért beszélnek. Nikolett U15-ben ezüstöt, majd felnevezve
U16-ba, harmadik helyezettként bronzot szerzett, míg Takács Eszti,
kemény csatában állt helyt U14-ben, harmadikként állt a dobogóra.
Baranyi Dani barátunk Szobról a végén kapott ki két centiméterrel,
így alig várta a táborunkat Csepelen, hogy a finise is jó lehessen. Ezért
volt képes hajtani és teljesíteni az edzésmunkát.
Lányainknak a fiúk jelenléte és kemény edzésmunkája igen sokat
adott és bizakodóan vártuk a Budapest Régiós versenyt. Ez azonban
nem úgy zajlott, ahogy reméltük. A negyedik, az ötödik és a hatodik
helyezések azt mutatják, hogy a nagyon jó hangulatú és ellátású tábort
„túltoltuk” egy kicsit. Dani barátunk pedig egyszerűen lekéste a döntőjét
ezer egyesben! Mindenből kizárták.
Nikolett Braca lapátja egy rajtgyakorlatban, még a tábor végén eltört
és az újítottat nem szokta meg, egy jóval kisebbel indult harcba. Nem jött
össze!
Ami viszont összejött, az a kisebbek megmérettetése Nőtincsen,
Reindl Erik negyedik győzelmét zsebelte be simán ebben az idényben.
U12-ben a Régiós Indián és Eszkimó Játékok bajnoka lett, mely evezésből, futásból, húzódzkodásból és céldobásból áll. A teljesen kezdő
TC-4-es legénységünk Molnár Dániel, Hegedűs Dávid, Tóth Patrik és
a vezér Tóth Ruben nagyon bátor versenyzéssel, egyedül, csak szülői
támogatás mellett lettek életük első versenyén negyedik helyezettek
U11-U12-es korosztályban.
Sajnos a betervezett nyaralások elterelték a további munkától a gyerekeket, így a „kemény maggal” indultunk a formába hozó edzőtáborba,
Tassra, ami az országos bajnokságra készíti fel a csapatot. Közben hat
ember – Kadók Niki, Takács Eszti, Reindl Erik, Hegedűs Dávid, Tokai
Zsófi és Udvardi Dóri – profi módon segítettek az országos aquatlon
verseny lebonyolításában. Kísérték a csapatokat a vízben a bólyákig és
vissza, egész nap a tűző napon, minden nehezítő körülmény dacára.
Rendkívűl büszke voltam rájuk !
FROHNER FERENC,
VERESEGYHÁZI KAJAK-KENU CLUB EDZŐJE ÉS ELNÖKE
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Sport
JUDO

TÁBORZÁRÁS AGÁRDON

Tartalmasan, izgalmasan, jó hangulatban töltöttük el a közel egy
hetet. Tényleg szuper volt!
A tábor végén munkája elismeréséül mindenki oklevelet vehetett
28 résztvevővel vágtunk bele a kalandba. Vendéglátónk a VVSI át.
remek körülményeket biztosított számunkra. A szállásunkról, elKöszönet mindenkinek, aki segített a tábor lebonyolításában látásunkról csak felsőfokon beszélhetünk.
Almási Dániel, Dorka néni (Ilyés-Dubecz Dorottya), Kerstner
Célunk az volt, hogy a judo mellett sok programot, mozgásos Róbert – köszönet a szülőknek, hogy ránk bízták gyermekeiket.
sportélményt biztosítsunk az ifjú judokáinknak.
ILYÉS GYULA
Voltak futó-, és erőnléti edzések, felfedeztük a nádas szépségeit
sárkányhajóval, vitorláztunk, kerékpár túrákon voltunk, sétahajóztunk, voltak floorball mérkőzéseink, fürödtünk a tóban, csocsóztunk, asztaliteniszeztünk, edzettünk a sólyán és természetesen
judoztunk is.
A hajókiránduláson sporttársunk, Levák Arnold előadást tartott
a PÁKOZDI CSATÁRÓL.
Az Akváriumházban tájékoztatást hallhattunk a tó élővilágáról,
majd meg is néztük a tóban élő halakat.
...a Nap, amikor Kapuk nyíltak. És nyitva is maradtak...
Természetesen néztük a foci VB -t, mindenki szurkolhatott kedvenc csapatának.
Szeretettel hívunk Mindenkit az Ezerkincs Életmód Centrum

Ezeregy… 10 éve
Születésnapi Táncgála
2008. szeptember 7.

10 ÉVES SZÜLETÉSNAPI ESTJÉRE. Élmények és öröm ... ebben lesz részünk
2018. szeptember 7-én pénteken 19.00 órától.
Az est műsorából:
• „Ezeregy... 10 éve” az Ezerkincs Tánc Csoport Ünnepi Gálaműsora
• „Mi így...” a New Dance World Hiphop Dance School műsora
• „Egy Nap Veresen 2018” – filmbemutató
• „Együtt szeretetben...” – közös születésnapi tortázás

Hirdessen
a Veresi Krónikában
VERESEGYHÁZ VEZETŐ LAPJÁBAN!

Legyen ajándék ez a Nap mindannyiunknak, mert adunk és kapunk
azzal, hogy újra együtt vagyunk, megköszönve Önöknek, Vendégeinknek
az elmúlt 10 évet az Ezerkincs Egyesület nevében.

Helyszín: Váci Mihály Művelődési Ház, Veresegyház, Köves u. 14.
Belépő: 1500 Ft
Jegyek már kaphatók az Ezerkincs Életmód Centrumban, Veresegyház, Fő út 59.
Rendelhetők a 06 70 370 1460-as telefonszámon, ezerkincs@gmail.com.
Mindenkit szeretettel várunk!

Velünk sikeres lesz!!
7500 PÉLDÁNY, KEDVEZŐ ÁR

*

SZÁMLAKÉPES HIRDETÉSSZERVEZŐKET
KERESÜNK JUTALÉKOS RENDSZERBEN!
Bővebb információ:

veresikronika@veresegyhaz.hu

30 9304 831
2018. augusztus
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Az Értelmi Sérültek Gyöngyház Egyesülete

segítő munkatársat munkatársakat
keres
az Otthonban élők mindennapjainak (hétköznap délelőtt, vagy délután
és/vagy hétvége) kísérésére, segítésére, /az ellátottak foglalkoztatásának
(hétköznap) segítésére
napi 4-6 vagy 8 órában határozatlan idejű munkaszerződéssel.
Amit ajánlunk:
• folyamatos fejlődési lehetőség
• kreativitást igénylő munka
• barátságos, otthonos munkakörnyezet
• versenyképes bérek
• kis létszámú munkaközösség
• 50%-os támogatás a szakképesítés megszerzéséhez

Meseház
Waldorf Óvoda
INTÉZMÉNYVEZETŐT
KERES

Elvárások:
• középfokú végzettség,
• szakirányú képesítés megszerzésének vállalása egy éven belül,
• önálló, megbízható munkavégzés,
• más személyek iránti felelősségvállalás képessége,
• nyitottság, együttműködési készség
Előnyt jelenthet:
• szociális vagy egészségügyi szakirányú végzettség
• fogyatékos, autizmussal élő felnőttek bentlakásos, vagy nappali
ellátásában szerzett munkatapasztalat, szociális segítői gyakorlat
• képzőművészeti készségek, kézműves technikákban való jártasság,
drámapedagógiai ismeretek, kertészeti ismeretek
Kérjük fényképes szakmai önéletrajzát, motivációs levelét, fizetési
igény megjelölésével a gyongyhaz@szederfa.hu e-mail címre küldje
2018. szeptember 10-ig!
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SZADAI

20 éves múlttal, 2 csoporttal működő szadai
Meseház Waldorf Óvoda keres intézményvezetőt.
Az állás betöltéséhez
az állami és Waldorf óvodapedagógusi végzettség,
az intézményvezetői végzettség
vagy a képzésben való részvétel feltétel.
Waldorf óvodában szerzett gyakorlat szintén szükséges.
Az önéletrajzokat és motivációs leveleket
2018. augusztus 20-ig várjuk
a mesehazkuratorium@gmail.com címen.
További információ a 06 20 386 9890 telefonszámon kérhető.
Az óvoda címe:

2111 Szada, Korizmics u. 32.

2018. augusztus
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www.kobalt.hu

e-mail: info@kobalt.hu

Telefon: +36 70 631 2368

2112 Versegyház, Fő út 30.

KOBALT INGATLAN

Gondtalan Évek
WELLNESS NYUGDÍJASHÁZ
szeretettel várja Veresegyházon
1 db 36 m2 egyágyas, fürdőszobás szobába
BEKERÜLÉS: egyszeri, vissza nem térítendő hozzájárulás: 4 M Ft
ELLÁTÁSI DÍJ: 150 000 Ft/hó/fő
SZOLGÁLTATÁSOK:
egészségügyi felügyelet, étkezés, takarítás, mosás,
orvosi ellátás, wellness

ELÉRHETŐSÉG:

gondtalanevek@hotmail.com • 06 70 638 4685

2018. augusztus
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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 erősített
7890 Ft/db
Fém táblás kerítés 1,5m×2,5m
6580 Ft/db
Pontheg, tekercses hálók, oszlopok
10% kedvezménnyel
Fagyálló csemperagasztó 25 kg
1070 Ft
Tikkurila beltéri falfesték 10 liter
3590 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, KŐFUGÁZÓ
ESZTRICHBETON, FALAZÓ-VAKOLÓHABARCS, CSEMPERAGASZTÓ

FESTŐ-, KŐMŰVES SZERSZÁMOK, FA ÉS FÉM LÉTRÁK
RUGALMAS, GYORS, AKÁR INGYENES KISZÁLLÍTÁS!
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Virágos Veresegyház

Fotó: Baranyó Csaba

Fotó: Veréb József

Fotó: Veréb József

Fotó: Veréb József

Fotó: Baranyó Csaba

Fotó: Ruzsovics Dorina

Fotó: Veréb József

