
Veresegyház Díszpolgára kitüntetést kapott augusztus 20-án 
Nagy István önkormányzati képviselő, nyugalmazott iskolaigazgató. 
(Interjúnk a díjazottal az 5. oldalon. Fotó: Ruzsovics Dorina)
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Ajánló

2018. október 5. (péntek)  19.00 óra 
Pletykafészek 

(Vankó István-bérlet) 
• 

2018. október 14. (vasárnap)  19.00 óra 
Pletykafészek 

(Sejtes Vendel-bérlet) 
• 

2018. október 17. (szerda)   19.00 óra 
Pletykafészek 

(Dániel Kornél-bérlet) 
• 

2018. október 28. (vasárnap)  19.00 óra 
Hajmeresztő 
(bérletszünet) 

• 
 

FŐ ÚTI JEGYIRODA: 
Innovációs Központ „B” recepció 

Veresegyház, Fő út 45. • Tel.: +36 70 3717 838 

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

Tel.: +36 70 907 2229 

www.veres1szinhaz.hu

szeptember 13.   17.00 óra 
Az Althannok öröksége-a Váci Székesegyházi Kincstár 

és Egyházmegyei Gyűjtemény vendégkiállítása 
Városi Múzeum (Szentlélek tér 5.) 

• 
szeptember 15.  10.00–14.00 óráig 

Óvodai Alapítványi Nap 
Gyermekligeti Tagóvoda 

• 
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 20. 18.00 óra 

A Magyar Képzőművészeti Egyetem végzős hallgatóinak 
kiállítása 

Udvarház Galéria, Innovációs Centrum 
• 

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 29.  18.00 óra 
Óbudai Danubia Zenekar koncertje 
Veresegyházi Szentlélek Templom

szeptember 29.  20.00 óra 
Szüreti mulatság 

Váci Mihály Művelődési Ház 
• 

szeptember 30.  13.00 óra 
Veresi Szüret – felvonulás, műsor 

Búcsú tér 
• 

október 3.   18.00 óra 
Duma Színház: 

Hadházi – Tévélaci, vendég: Szupkay 
Váci Mihály Művelődési Ház 

• 
október 6.   9.00 óra 

Sulibörze – középiskola- és pályaválasztás 
Mézesvölgyi iskola épület, aula 

• 
október 6.  16.00 óra 
Aradi vértanúk napja 

Lahner György vértanú szobrának avatása  
Széchenyi tér – Vértanúk ligete 

• 
október 12.   19.00 óra 

Balázs Fecó koncert 
Váci Mihály Művelődési Ház 

• 
október 13.   18.00 óra 

Kun Éva kiállítás 
Udvarház Galéria 

• 
október 13.   19.00 óra 

Enyém a vár – Fiatal Forrás Társulat 
Váci Mihály Művelődési Ház 

• 
október 14. 15.00 óra 

„Virágos tiszta porta” díjkiosztó ünnepség 
Mézesvölgyi iskola épület, aula

Eseménynaptár
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Városfejlesztés

ÚTÉPÍTÉSI MUNKÁLATOK 
Várhatóan szeptember közepéig elkészül a Mosonyi utca (a Sport-
föld utcától az Erkel utcáig tartó szakaszon) és az Erkel Ferenc utca 
(a Budapesti út és a Tinódi utca közötti részen) lapzártánkkor is zajló 
aszfaltozási munkálataival a kivitelező. Ahogy az utcák lakóinak tar-
tott lakossági fórumon is elhangzott, az önkormányzat tervei szerint 
még az idén megépül az Erkel utcán, 2 méter szélességben egy új jár-
daszakasz is. 
A Huszka Jenő–Egressy utcák kereszteződésében is aszfaltozás 
történt, illetve ezzel együtt a Huszka Jenő utcában a jobb vízelvezetés 
érdekében aszfaltszélesítési munkálatok zajlanak. 

 
KÖRFORGALOM ÉPÍTÉS ELŐKÉSZÍTÉSE 
Megkezdődtek a leendő körforgalom építésének előkészítő munkálatai 
az őrbottyáni határban, a Viczián utca és a Fő út kereszteződésénél. 
Kérjük az autósokat, hogy körültekintően vezessenek, az építkezés 
megvalósulása esetén vélhetően javulni és gyorsulni fog a Viczián utca 
(Revetek) felől érkező autóforgalom befogadása a Fő út felé. 
 
ÚJ PARKOLÓ AZ ÚJISKOLA UTCÁBAN 
Az általános iskola mögött újabb parkoló kialakítását kezdte meg az 
önkormányzat, az egykori Újiskola utca 4-es számú ház telkén. 

INDUL A VOLT INOX-CSARNOK SPORTCSARNOKKÁ 
TÖRTÉNŐ ÁTÉPÍTÉSE! 

Veresegyház Város Önkormányzatának támogatásával a Veresegy-
házi Városi Sportkör pályázott a helyi verseny és közösségi sportélet 
fellendítése érdekében a Magyar Kosárlabdázók Országos Szövet-
ségénél (MKOSZ) TAO program keretében 2017 áprilisában kosárlab -
da csarnok létesítésére. A város a pályázathoz 2017-ben biz tosította 
a 2014-ben megvásárolt 9796 hrsz. 6401 m2 területet (Inox-csarnok). 
A pályázat sikerrel zárult és az MKOSZ 2018. 02. 08-i határozatában 
jóváhagyta a beruházási kérelmet. 
A beruházás bruttó elszámolású és összege 913 millió Ft, melyhez 
az önkormányzat 268 millió Ft támogatást (önerőt) biztosított a 
Sport  kör részére. A határozatot követően a Városi Sportkör közbe -
szer zést indított a beruházás megvalósítására és a kivitelező kivá lasz -
tására. A közbeszerzés eredményesen zárult és 2018 augusztus 9-én 
aláírásra került a nyertes Laterex Építő Zrt.-vel a vállalkozói szer -
ződés. A vállalkozó vállalta, hogy a 2018. 08. 15-i munkaterület átvé-
telét követően 685 millió +áfa összegért 2019 nyarára elvégzi az 
átalakítási munkálatokat. 
2018 áprilisában újabb lehetőség kínálkozott TAO pályázat keretében 
ingatlan vásárlásra is a Veresegyházi Városi Sportkör részére. A pá-
lyázat beadásra került és az MKOSZ támogató határozatát követően 
2018 júliusában a Sportkör megvásárolta az önkormányzattól a már 
korábban számukra biztosított 9796 hrsz. ingatlant. 
A megvalósítandó csarnok 2019 nyarától fogadni tudja a Városi 
Sportkör kosárlabda szakosztályában sportolókat, a 2019 őszén vég -
legesen átadott gimnázium tanulóit, valamint az amatőr spor tolni 
vágyó városi lakosságot is. A csarnok 1395 m2-es, két egyenlő térre 
oszt ható épülete mellett kap helyet egy 283 m2-es öltöző és szociális 
épület. A csarnokba látogatók számára 52 db parkolóhely is 
kiépítésre kerül telekhatáron belül. Továbbra is fontosnak tarja a 
város hogy termálvíz felhasz nálásával biztosítsa az épületegyüttes 
fűtési és meleg víz igényét. 
A munkálatok elkezdődtek és kérjük a lakosságot, hogy az érintett 
Budapesti úti ingatlan környezetében fokozott figyelemmel köz leked-
jenek a balesetek elkerülése érdekében! 
 

KOVÁCS PÉTER 

BERUHÁZÁSI HÍREK

ÚTÉPÍTÉSEK ÉS SPORTCSARNOK ÉPÍTÉS 
Cserháti Ferenc alpolgármesterrel beszélgettünk városunk aktuális fejlesztéseiről. 

Fotó: Veréb

Fotó: Veréb

Fotó: Veréb
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2018. AUGUSZTUS 20-ÁN 
VÁROSI KITÜNTETÉSBEN RÉSZESÜLTEK 

az alábbi személyek:

Bodnár Erzsébet 
gazdasági vezető 

(Sejtes Vendel Közművelődési Díj)

Horváth Ferenc  
költő 

(Lisznyay Szabó Gábor 
Zene- és Előadóművészeti Díj)

Neczné Alapi Katalin 
zenepedagógus 

(Lisznyay Szabó Gábor 
Zene- és Előadóművészeti Díj)

Zsigmond Ágnes 
belsőépítész 

(Takács József Képző- és Iparművészeti Díj)

Petrovicsné Zsigri Piroska 
szakasszisztens 

(Szotáczky József Egészségügyi 
és Szociális Díj)

Dr Vámos István 
szakorvos 

(Szotáczky József Egészségügyi 
és Szociális Díj)

Bán Zsuzsanna 
logopédus 

(Fabriczius József Közoktatási Díj)

Bodáné Gyuricza Judit 
tanár 

(Fabriczius József Közoktatási Díj)

Nagy István önkormányzati képviselő 

Veresegyház Díszpolgára kitüntető cím 

Benkó Istvánné 
dajka 

(Darányi József Közszolgálati Díj)

Kalmár Emma 
szaKszolgálati titkár 

(Darányi József Közszolgálati Díj)

Könyvesi Csabáné 
köztisztviselő 

(Darányi József Közszolgálati Díj)

Polgármesteri elismerésben részesültek:

RÁCZ SÁNDORNÉ technikai dolgozó Darányi József Köszszolgálati Díját 
és FAZEKAS LÁSZLÓ villanyszerelő polgármesteri elismerését későbbi időpontban veszi át.

KITÜNTETÉSEK

Pethő Attila 
egyesületi elnök

Szőke Zoltán 
rendőrőrs parancsnok

Kovács Péter 
újságíró

Czibula Erika 
népművelő 

(Sejtes Vendel Közművelődési Díj)

Fotók: 
Lethenyei László, 
Ruzsovics Dorina
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Ünnep

Augusztus 20-án, ünnepélyes keretek között 
vette át a Veresegyház Díszpolgára kitüntető 
elismerésről szóló oklevelet és szobrot Nagy 
István képviselő, nyugalmazott iskolaigazgató. 
Életpályájáról beszélgettünk vele. 
Meséljen, kérem a családi indíttatásáról! 
Késői gyerekek vagyunk az ikertestvéremmel 
együtt. Édesapám 1901-ben született, édes anyám-
 mal 1924-ben házasodtak össze, mi 1945-ben szü -
lettünk két fiúbátyánk után. Szü leink való szí nűleg 
szerettek volna még egy ara nyos „Zsu zsi kát” mel-
lé jük, helyette kaptak még két csintalan fiút. De 
nagy szeretettel ne vel tek minket. Bátyáim közül a 
kiseb bel külö nösen sokat kirándultunk a Veres-
egyházhoz kötődő gyermekkorunkban. A tóparti 
iskolába jártam (ma: Piros Óvoda), később a mai 
Fabri czi us helyén lévő központi iskolába. Közép is -
kolai tanulmányaimat az újpesti Könyves Kál mán 
Gimnáziumban végeztem, naponta ingáz va a zsú-
folt vona ton. Sok veresi járt akkoriban abba az 
iskolába, sze rették a jó eszű veresi gye rekeket. 
Érdekesség, hogy két lányunk, sőt az ő pár juk csa -
ládjából is többen ott érettségiztek. 
Ekkor már tudta, hogy tanár lesz? 
Egyértelműen mondhatom, hogy a pálya vá lasz tá-
somat meghatározta általános iskolai ta nárunk, 
Bellai János. Az embersége, a gyerek sze retete pél-
da képemmé tette őt. Kirándulásokat, szakköröket 
szervezett, testnevelést ta nított, egyszerűen sze ret -
tünk vele lenni. Ezen túl bizonyára volt valami a csa -
ládi génekben is, hiszen édesapámat, a jó eszű al- 
 földi parasztgyereket mindenképpen taníttatni sze  -
rette vol na a falusi tanítója. Nagyszüleimnek viszont 
kellett a munkáskéz. Aztán mégis másfelé vitte az 
útja, 17 éves korától nyugdíja zá sáig vasutas volt. 
Forgalmista, állomásfőnök (Ve resegyházon, Ala -
gon), majd pénztárvizsgáló. Mi is az alagi állomás 
épületében születtünk. 1947-ben köl töztünk Veres -
re. Édesanyám háztartásbeli  ként gondoskodott ró -
lunk, varrónői szak má jában el nem helyezkedve.  
Az biztos volt, hogy valamilyen egzakt tudo mány 
felé fogok továbbtanulni. Mindig is volt bennem 
műszaki érzék, szerettem gyerekként is fabri kálni. 
Például az ikertestvéremmel csi náltunk egy máig is 
működő transzformátort. Középiskolában öt napot 
tanultunk, majd egy napra az Egyesült Izzóban vol -
tam gyakorlaton, az újító részlegen. Az ott dol gozó 
fiatal tehetséges emberek is erő sí tet ték ezt a vonalat. 
Így nem volt meglepetés, hogy a Szegedi Tanárkép -
ző Főiskolán tanultam to vább matema tika-fizika 
szakon, harmadik tárgy ként a műszaki ismeretek és 
gyakorlatokat (ma technikának hívják) felvéve. 
Itt ismerkedett meg a feleségével. 
Igen, a második évfolyamon lettünk egy pár, azó ta 
is összetartozunk, immáron 51 éves házasként. 
Szüleim is 57 évnyi házasságot éltek meg nagy sze -

retetben. Nagyon szép évek voltak egyébként 1963-
67 között a főiskolai évek. Az ember 18 éves ko rára 
elég érett, hogy önálló kollégiumi életet tudjon élni, 
ha hoz magával egy etikai, viselkedési normát a 
családból. Normális diákéletet éltünk ugyan, sok 
mozival, szórakozással, de közben komoly tanu -
lással is. Az évfolyamtársakkal egyéb ként mai na -
pig évente összejövünk vala  melyi künknél. 
Egyértelmű volt, hogy a főiskola után vissza-
térnek Veresegyházra? 
Abban a korban nem. Az embernek oda kellett 
mennie, ahová kihelyezték, mi persze ide akar-
tunk jönni. Szerencsére én Veresegyházra, fele -
ségem Vácbottyánba került. Pedagó gus köl csön - 
ből építkeztünk, jöttek a gyerekek. Tanári pályám 
elején rögtön osztályt is kaptam, rövidesen taní-
tottam a levelező gimnáziumban is. Matema ti ka -
tanárként a példaképem Kiss Mária volt, pontos, 
precíz szaktanárt ismertem meg benne, már álta -
lános iskolásként, majd kollégaként is. Kezdetben 
persze sokat kellett készülnöm az órákra, de min -
dig az volt a hozzáállásom a gyerekekhez, hogy 
úgy viselkedjek velük, ahogy én is szeretném, 
hogy velem viselkedjenek. Mit mondjak? Nagyon 
szerettem tanítani! 1979-ben felkértek igazgató -
he lyettesnek, majd 1980-ban Szadára igazgató-
nak, alig 35 éves voltam ekkor. 
Ilyen fiatalon nagy feladat lehetett. 
Az is volt, két műszakban tanítottunk akkor, a tár-
gyi körülmények bőven alatta voltak a veresinek, 
ráadásul a nálam jóval idősebb kollégákkal is el 
kellett fogadtatni magam. 1983-ra új iskola épült, 
ren geteg társadalmi munkával. Az iskola a szadai 
rendezvények állandó szereplője lett, majd a 80-
as évek végére az őrsökből szakrajokat szer vez -
tünk és létrehoztuk többek közt az óvoda, a mű - 
 ve lődési ház és egyéb helyi kulturális intéz mé -
nyek bevonásával az Általános Művelődési Köz -
pontot. Szép, sikeres éveket töltöttem Szadán, 
mígnem 1994-ben, nyáron megkeresett Pásztor 
Béla veresegyházi polgármester, hogy vállaljam 
el a veresi iskola igazgatói tisztségét. Csak úgy 
érez tem tisztességesnek, ha a következő tanévet 
még végigviszem Szadán, megszervezve a zök ke -
nő mentes átadást és 1995-től jövök Veresre. Innen 
is mentem nyugdíjba 2005-ben. 
Közéleti szereplése mikor kezdődött? 
Én soha nem voltam párttag, de a családunkban 
természetes volt a közért történő ténykedés, hi -
szen édesapám is éveken keresztül volt a „Sza-
 bálysértési Bizottság” tagja, amikor még község 
voltunk. Így egyértelmű volt, hogy én is teszek a 
településért, ahol tudok. Társadalmi munkában 
első veresegyházi tanári szakaszomban épült az 
úttörőtábor (ma: Termálfürdő), az iskola, a posta, 
az orvosi rendelő és még sorolhatnám. Magam is 

szívesen hordtam a téglákat. Később többször 
meg kerestek, hogy vállaljak önkormányzati kép vi -
selőséget. Addig azonban, amíg egy önkormány -
zati intézmény vezetője is voltam össze fér he tet - 
lennek, etikátlannak éreztem. De nyugdíja zásom 
után, 2006-tól a Szolgálattal Veresegyházért (SZOVE) 
színeiben indultam. Előbb lis tá ról, majd a későb bi -
ek ben egyéni körzeti jelölt ként kerültem be a tes -
tületekbe. A kulturális bizott ság elnöke voltam, 
amikor először komolyan fel merült egy nappali 
tagozatos gimnázium léte sítésének lehetősége. Itt 
nagyon jól jött a korábbi pedagógusi, iskolaigazga -
tói tapasztalatom. A Sza bó Éva vezette munkacso-
porttal közösen készí tettük elő a koncepciót olyan 
mélységig, hogy például még a Szervezeti és Mű -
ködési Szabályzat is elkészült, sajnos akkor leke -
rült a napirendről az ügy, de végtelenül boldog 
vagyok, hogy megvalósult végül. 
Ebben sem volt kis szerepe, főleg abban, hogy a 
Katolikus Egyház felkarolta az ügyet. 
2012-ben keresett meg nyugdíjasként egy isme rő -
söm, hogy ideiglenesen vállaljam el az egyházme -
gye tanügyigazgatói állását 3 hónapra, amíg nem 
találnak mást. Közel hat év lett belőle. A 28-29 intéz -
mény tanügyi dolgainak a segítése, kormányhivatali 
intézményellenőrzések voltak a feladataim. Ilyen 
pozícióból is volt szerencsém segíteni a vá ros veze -
tésnek ötlettel, akkor, amikor a meg szün tetés szélén 
állt az esti gimnázium, illetve se gítettem az együtt -
mű  ködés kialakulását régi ál munk, a nappali közép -
iskola megvalósí tá sá nál. Képviselőként és egyházi 
tanügyi vezető ként is szív ügyemnek tekintettem az 
oktatás, a kultúra támoga tását. Nagy sikernek tar-
tom a refor mátus iskolánk fejlődését is. 
És mit tart kudarcnak a képviselő pályafutásban? 
A fecskendőgyár elengedését annak tartom. Mai 
napig gond nélkül működik máshol. Rengeteg 
adó bevételtől és munkahelytől esett el a város a 
valótlan állítások miatt. 
Úgy hírlik, a ciklus végén visszavonul. 
Én úgy gondolom, hogy a koromból adódóan ezt a 
ciklust még tisztességgel végigszolgálom, de ú jabb 
5 éves ciklusban gondolkodva már a fiata lok nak 
kell jönni. Bár az egészségem jó, de nem kí vánom 
olyan helyzetbe hozni a várost, hogy probléma ese -
tén esetleg ciklus közben kelljen pótolni egy kép -
viselőt. Tudni kell, mikor kell abbahagyni. 
Mit jelent önnek a díszpolgári cím? 
Megtisztelő feladatot. Még inkább igyekezni kell 
tisztességgel dolgozni, élni. Én ezt megelőlegezett 
bizalomnak tartom, rá kell szolgálnom. További 
életpályámon is igyekeznem kell tisztességgel él ni 
az életemet egy olyan családban, ahol mun kám hoz 
a támogatás mindig megvolt. Csak kö szönettel tar-
tozom feleségemnek, aki a nyugodt hát teret mindig 
biztosította. Egy ilyen családi kö zeg ben nyugdí-
jasként is lehet alkotni. Számtalan ötletem van a 
kert szebbé tételére, várom az uno kákat, segítem a 
gyerekeket. Mindig is nagyon sze rettünk utazni. 
Nem aggódom, lesz tennivaló a jövőben is bőven. 

KOVÁCS PÉTER

Interjú NAGY ISTVÁNNAL, Veresegyház díszpolgárával

„A díszpolgári cím megtisztelő feladat”
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MÚZEUMI HÍR 
 
Szeptember 15-16.: A Kulturális Örökség Napjai Veresegyházon is, a 
Városi Múzeum szervezésében! A Múzeumban a „Kincsek a föld 
alatt – pénzleletek a múltból” című tárlat mellett várja az érdek lő -
dőket „Az Althannok öröksége” című kamarakiállítás, valamint 
megtekinthető az öregtemplomban végzett régészeti feltárás is, 
mindkét napon 10-16 óra között. 

VARGA KÁLMÁN

Téli rezsicsökkentéssel kapcsolatos tájékoztató 
Tisztelt Lakosok! 

Ezúton tájékoztatjuk Önöket, hogy megjelent a 1364/2018. (VII. 27.) Korm. határozat a téli 
. A 

Kormány egyetért azzal, hogy a téli rezsicsökkentésben korábban nem részesült, a vezetékes 
gáz- 

 
Az érintett helyi önkormányzatok összesítik 

-   

- -

igénybejelentéseit.  

 
.).  

 
 (www.veresegyhaz.hu) 

-e után összesítik és haladéktalanul továbbítják az 
igénybejelentéseket a Belügyminisztériumnak. 

A Korm. határozat értelmében 
a) háztartás 

 
b) 

  korábban téli 
rezsicsökkentésben nem részesült, 
c)  nem fedezi az egyéb, 
például a szállítási, darabolási költségeket. 

iniszter 
tájékoztatja a Kormányt, és javaslatot  

 
            

MÚLTIDÉZŐ                  SZABÓNÉ VANK ERZSÉBET GYŰJTEMÉNYÉBŐL

ÉJSZAKAI TÚRA VÉGEREDMÉNYEK 
A csapat neve Csapatvezető Pontszám 
1. Örömpörkölt Szabó Edina 69 
2. Elhajlási engedély Vernyik Mónika 68 
2. Gereb Le Döbrösi Bence 68 
2. Mondd újra, hogy bácsi Horváth Imre 68 
3. Happy Finish Team Nagy Tamás 66 
3. Matyi & The Rats Márai Mátyás 66 
3. Őslakosok Koreny Mónika 66 
3. Showhivatal Kátai-Benedek Zalán 66 
3. Unikornis Héher Tamás 66 
3. Vegyes Ászok Mike Tünde 66 
4. A Megoldás Szappanos Sándor 65 
4. Bongi Beach Csongrádi Gábor 65 
4. Bori és Bandája Szekeres Bori 65 
4. Hegyaljai Baráti Kör Balogh Erzsébet 65 
4. Oszkár és a párttagok Lebek Bence 65 
4. Pálinkáék Matinovics László 65 
4. Tíz csapás Pálinkás Eleonóra 65 
4. Trollok Szeles Rita 65 
5. Octopus Pásztor Attila 64 
5. Paradicsom Köztársaság Deák Csenge 64 
6. Csepula Szentmiklósi Máté 63 
7. Czukor and team Czukorné Brigitta 62 
7. Csillámpóni Sándor Kata 62 
7. Éjjellátók Gulyásné Babett 62 
7. Ferkó Farkas Nóra 62 
7. Sas kenyér Csapó Bálint 62 
7. Szomszédok Váci Alexa 62 
8. Alkonyattól Pirkadatig Berki Sándor 61 
9. La Fiesta Zsiák Zsombor 60 
10. Kicsiktől a nagyokig Pintér Péter 59 
11. Gombai Klán Hanó Rita 58 
11. Holly-Molly Páthai Zoltán 58 
12. B és A és D Lukács Ákos 56 
12. Juve Fiai Budavári Zoltán 56 
12. Mozdonykerék-pumpáló Bacsik Bence 56 
13. Csipet Csapat Lakatosné Magdi 48

Veresegyházi Máriás-lányok a váci Hétkápolna búcsúnapján, 
Mária napkor az 1950-es években. A Mária szobrot Nepp István 

(bal oldalon) lovaskocsival vitte Vácra, míg a lányok vonattal 
mentek utána. Bal oldalon, Kurucz Margit, jobb oldalon Nepp 

Erzsébet. (Hétkápolna – a Váci Egyházmegye kegyhelye.)
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181/2018.(VIII.02.) Kt. határozat: 
A Képviselő-testület hozzájárul ahhoz, hogy – város-
fejlesztési céllal – a Stipka István tulajdonát képező 
Ve resegyház belterület 205 hrsz.-ú, 613 m2 terület-
nagyságú, kivett lakóház, udvar, gazdasági épület 
meg nevezésű ingatlannal kapcsolatban csere szer -
ződés megkötésére kerülhessen sor az Önkormány -
za t tulajdonát képező Veresegyház belterület 
5785/144/A/11 hrsz.-ú, 48,62 m2 alapterületű tár-
sasházi lakásra, összesen 15 315 300 Ft ingatlanon -
kénti csereérték figyelembevételével.  
 
182/2018.(VIII.02.) Kt. határozat: 
1. A Képviselő-testület hozzájárul a 1103/61 hrsz.-ú, 

1 ha 5176 m2-es területű ipari ingatlanból egy új, 
2183 m2 területnagyságú ingatlan értékesítéséhez 
(5000 Ft/m2 + 27% áfa) bruttó 13 862 050 Ft vétel -
áron az Alfa-Wintrade Kereskedelmi és Szolgáltató 
Kft. részére. Vevő az ingatlan birtokába a teljes 
vétel ár megfizetésével egy időben lép. 

2. A Képviselő-testület hozzájárul, hogy Vevő, a teljes 
vételár megfizetéséig 21 830 Ft/hó díj megfize tésé -
vel, területhasználati szerződést kössön. Egyben 
előzetesen hozzájárul ahhoz is, hogy Vevő a teljes 
vételár megfizetése előtt az ingatlant bekerítse és a 
tevékenységéhez szükséges közműbeállásokat 
meg valósítsa. 

 
183/2018.(VIII.02.) Kt. határozat: 
1. A Képviselő-testület hozzájárul ahhoz, hogy – 

városfejlesztési céllal – a Veresegyház belterület 68 
hrsz.-ú, 1800 m2 területű, kivett beépítetlen terület 
megnevezésű ingatlan megvásárlására vonatkozó 
adásvételi szerződés összesen 36 000 000 Ft érték-
ben megkötésre kerüljön. Az ingatlanvásárlás vé -
tel árának a kifizetése a 2018. évi költségvetés 
tar talékkerete terhére történik meg. 

2. Az ingatlan megvásárlása két lépcsőben történik. 
Az első ütemben az adásvételi szerződés aláírásá-
val egy időben 6 M Ft vételárrész, majd 2018. de-
cember 28-ig a fennmaradó 30 M Ft vételárhátralék 
kerül megfizetésre az ingatlan tulajdonosai ré szé re. 

 
184/2018.(VIII.02.) Kt. határozat: 
1. A Képviselő-testület hozzájárul az Önkormányzat 

kizárólagos tulajdonát képező Veresegyház 
8520/C/3 hrsz.-ú, 46,95 m2-es alapterületű, 50/1477 
eszmei hányadú társasházi lakásingatlan értéke sí -
téséhez (295 000 Ft/m2 ár figyelembevételével) 
összesen 13 850 250 Ft vételáron Schmidt András 
Vevő részére. Vevő az ingatlan birtokába a teljes 
vételár megfizetésével egy időben lép, Bérlő lakás-
bér leti szerződése eddig az időpontig érvényben 
marad. 

2. A Képviselő-testület elfogadja, hogy Vevő az adás -
vételi szerződés megkötésekor 1 000 000 Ft első 
vételárrészletet fizessen meg, melyet Felek foglaló-
nak tekintenek. A Magyar Állam képviseletében 
eljáró MNV Zrt. nyilatkozatának megérkezését 
vagy a nyilatkozattételre rendelkezésére álló 35 
nap elteltét követően Vevő pénzintézeti hitel fel -
vételével fizeti meg a fennmaradó vételárhátralékot 
(12 850 250 Ft-ot). 

 
185/2018.(VIII.02.) Kt. határozat: 
1. A Képviselő-testület hozzájárul az Önkormányzat 

kizárólagos tulajdonát képező Veresegyház 
5785/132/A/13 hrsz.-ú, 57,51 m2-es alapterületű, 
323/10000 eszmei hányadú társasházi lakásingat-
lan értékesítéséhez (295 000 Ft/m2 ár figyelem-
bevételével) összesen 16 965 450 Ft vételáron 

Bobál Dániel Vevő részére. Vevő az ingatlan birto -
kába a teljes vételár megfizetésével egy időben lép, 
Vevő lakásbérleti szerződése eddig az idő pon tig 
érvényben marad. 

2. A Képviselő-testület elfogadja, hogy Vevő az adás -
vételi szerződés megkötésekor 1 000 000 Ft első 
vételárrészletet fizessen meg, melyet Felek foglaló-
nak tekintenek. A Magyar Állam képviseletében 
eljáró MNV Zrt. nyilatkozatának megérkezését 
vagy a nyilatkozattételre rendelkezésére álló 35 
nap elteltét követően Vevő pénzintézeti hitel fel vé -
telével fizeti meg a fennmaradó vételárhátralékot 
(15 965 450 Ft-ot) 

 
186/2018.(VIII.02.) Kt. határozat: 
 A Képviselő-testület hozzájárul „településfej lesz tési 

céllal (tervezett elkerülő út mellett később ki ala kít -
ható iparterület részére szükséges terület biz tosítása 
céljából)” – a Veresegyház külterület, 043/18 hrsz.-ú, 
szántó művelési ágú ingatlan (10 661 m2) meg vásár-
lásához Vas Sándortól 300 Ft/m2, 3 198 300 Ft vé tel -
á ron. A vételár kifizetése a 2018. évi költség vetés 
föld vásárlásokra elkülönített kerete terhére történik 
meg. 

 
187/2018.(VIII.02.) Kt. határozat: 
1. A Képviselő-testület a Veresegyház Katonai Hagyo -

mány őrző Egyesület részére a Szent Korona lovas 
túra és az ipolybalogi ünnepségek kiadására 
450 000 Ft támogatást biztosít. 

2. A támogatás kifizetése a tartalékkeret terhére tör -
ténik. 

 
188/2018.(VIII.06.) Kt. határozat: 
A Képviselő-testület elfogadja 23 370 753 Ft+27% áfa 
vállalkozói díjjal a Swietelsky Magyarország Kft. ára-
jánlatát és vállalkozói szerződést köt a Ráday utca 
aszfaltozási munkákra vonatkozóan, amelyre Veres-

egy ház Város Önkormányzatának 2018. évi költség -
vetésének ingatlanvásárlás szabad előirányzata nyújt 
fedezetet. 
 
189/2018.(VIII.07.) Kt. határozat: 
A Képviselő-testület, a Parcella GM Kft. 89/2018. 
megosztási vázrajza alapján kialakuló új, Veresegy-
ház külterület 0116/2 hrsz.-ú ingatlant, „kivett helyi 
közút” megnevezéssel a törzsvagyonba sorolja. 
 
190/2018.(VIII.16.) Kt. határozat: 
1. A Képviselő-testület 2018. november 1. napjától 

2023. október 31-ig Dr. Csécsyné Dr. Drótos Edinát 
bízza meg a Váci Mihály Művelődési Ház intéz -
mény vezetői feladatainak ellátásával.  

2. Dr. Csécsyné Dr. Drótos Edina illetménye – min-
den bérelemet figyelembe véve – bruttó 362 000 
Ft/hó.  

 
191/2018.(VIII.16.) Kt. határozat: 
A Képviselő-testület elfogadja a Kéz a Kézben Óvoda 
pedagógiai programját és hozzájárul, hogy a követ -
ke ző, 2018/19-es nevelési évtől az intézmény a szak-
mai tevékenységét ennek alapján végezze. 
 
192/2018.(VIII.16.) Kt. határozat: 
1. A Képviselő-testület elfogadja 24 487 000 Ft+27% 

Áfa vállalkozói díjjal a MOBILBOX Kft. árajánlatát 
és vállalkozói szerződést köt 3 db hűtő konténer 
gyártásra és beüzemelésére vonatkozóan, amelyre 
Veresegyház Város Önkormányzatának 2018. évi 
költségvetésének ingatlanvásárlás szabad előirány -
z ata nyújt fedezetet. 

2. A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert 
a munkákra vonatkozó vállalkozási szerződés 
aláírására abban az esetben, amikor a fedezet az 
önkormányzat számláján rendelkezésre áll.

VERESEGYHÁZ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK HATÁROZATAI

 FELHÍVÁS  
Az afrikai sertéspestis (továbbiakban: ASP) hazai vaddisznókban történt megál-
lapításai, valamint az európai országok ASP járványhelyzetének gyors és drámai 
romlása miatt fokozott a veszélye annak, hogy A VÍRUS ÁTTERJED A HÁZISER TÉS 
ÁLLOMÁNYOKRA IS. 
A sertés állományokat kötelező bejelenteni az illetékes járási élelmiszerlánc-biz-
tonsági és állategészségügyi osztálynál. Kérem, amennyiben sertést tart, úgy 
szíveskedjék a Pest Megyei Kormányhivatal Gödöllői Járási Hivatal Élelmiszer-
lánc-biztonsági Osztálynál (továbbiakban: Osztály), mint az illetékes Hatóságnál 
bejelentkezni, hogy NYILVÁNTARTÁSBA VEHESSÜK! 
Amennyiben tudomása van a környezetében olyan sertéstartóról, aki esetleg nem 
szerepel nyilvántartásunkban kérem, hívja fel a figyelmét bejelentkezési kö te -
lezett ségére. 
Felhívom a figyelmét, hogy annak a sertéstartónak az állománya, aki jogszabályi 
kö telezettségének nem tesz eleget, járványhelyzet esetén állami kártalanítás nél -
kül kerül leöletésre.  

Elérhetőségeink: 
PMKH Gödöllői Járási Hivatal 

Élelmiszerlánc-biztonsági és Állategészségügyi Osztály 
2100 Gödöllő, Kotlán S. utca 1. D. épület  

06 28 512 465, 06 20 556 5405, godollo-elelmiszer@pest.gov.hu 
ügyfélfogadási idő: hétfő, szerda, péntek 09–12 óra 

DR. MOLNÁR RITA osztályvezető járási főállatorvos 
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Társintézményük, a Budai Gyerekszem Pont 
Általános Iskola pedagógiai programját 
valósítják meg? 
A program a digitális és idegen nyelvi oktatás, 
valamint a finommotorikus készségeket fej -
lesztő komplex művészeti oktatás hárma sára 
épül. A kézműves és mozgásos foglalkozá-
sokat mi is angolul tartjuk. Időszakos projekt -
jeink hasonlóak, de vannak különbségek. 
Sportágválasztó rendszerben félévente más-
más sportágban próbálhatják ki magukat a gye -
rekek Az algoritmikus gondolkodás mellett, 
fontos az érzelmi intelligencia fejlesztése is. 
Valljuk, hogy önmagunk, társaink „érzelmi is-
me rete” nélkül, a tudás csak üres adathalmaz. 
Társintézményünkkel együttműködve fej leszt -
jük a pedagógiai programunkat. 
A Nemzeti Alaptanterv (NAT) enged-e tan -
sza  badságot az alternatív oktatásban?  
Az elvárt tananyagot tanítjuk, de az alkalma-
zott módszerekkel tesszük mássá az oktatást, 
időt hagyva az ismeretek elmélyítésére. 
Milyen létszámmal, hol kezdik meg az okta tást?  
Egy 16 fős első osztállyal kezdjük meg a tané -
vet. A gyerekek többsége a városból érkezett, 
de Őrbottyánból, Gödöllőről, Szadáról, sőt 
még a XVI. kerületből is vannak tanulóink. 
A je len legi épületünk egy évre szóló átmenti 
hely szín. A 2019/20-as tanévet a régi Vá ros -
háza épületében (Fő út 106.) kezdjük, és ahogy 
a megnyitón a polgármester úr is elmondta, – 
tervezőasztalon van egy új veresegyházi isko-
laépület, ahol mi is helyet kapunk. 
Lesznek felső tagozatos osztályok is?  
Nyolc osztályosra tervezzük az iskolát. Jövőre 
ismét indítunk első osztályt. Lehet csatlakozni 
időközben is, iskolánk átjárható. 
Milyen támogatást kaptak a városvezetéstől? 
Nagyon sok segítséget kaptunk Veresegyház 
önkormányzati munkatársaitól, a polgármes -
ter től, alpolgármestertől. Érezzük, hogy a mi 
iskolánk szívügye a városnak is. A Köves utcai 
ingatlan felújítását a városnak köszönhetjük. 

Veresegyház nélkül nem valósul-
hatott volna meg az iskola.  
Megtanítja -e tanulni a diá ko kat és ehhez 
kapnak-e mód szertani segítséget? 
A tanulás tanításának azt a módszerét alkal -
mazzuk, amely a megtapasztaláson és az aktív 
részvételen alap szik. A gyerekek leckét nem 
visznek haza, ma guktól kell feldolgozni az 
anyagokat a tanárok segítségével. 
Eltérő lesz-e az oktatás módszere, óraszáma 
az állami oktatási rendszerhez képest?  
Vannak olyan tantárgyak, elsősorban a magyar 
órák, ahol elengedhetetlen a frontális módszer. 
Matematikában a Polgár Judit-féle „Sakk palota” 
programot építjük be, a logikai gondol kodás és 
a térbeli látás fejlesztése a „Lego Ma tek”-on 
alap szik. Az óraszám ugyan az, mint az állami 
oktatásban, de az időtartam más, alapvetően 40 
percig tartanak, 9 és 16 óra kö zött vannak, de 
ezekben már benne vannak a máshol „külön -
óráknak” nevezett foglalkozások is. Beszél gető -
körrel kezdenek a gyerekek reggel, az órák el - 
osztásában és az órarend meg szervezésében 

igazodtunk a gyerekek napirend-
jéhez. 

Milyen gyereknek ajánlaná 
az iskolát? 
Annak, aki képes csoport-
munkában részt venni és 
társaival együttműködni. 
Mit bizonyít majd az itt 
szer zett bizonyítvány? 

Normál általános iskolai bi-
zonyítványt kapnak a gye -

rekek és hozzá kreativitást, a 
véleménynyilvánítás ké pes ségét 

és a tanulás szeretetét. 
Lesz mód az egyéni képességek kibontakoz-
tatására?  
Erről szól az iskola, a lényeg, hogy az egyé ni -
ségük megmaradjon és ösztönözzük őket új 
dolgok felfedezésére. 
Mely szervezet az iskola fenntartója? 
Az iskola fenntartója a Készségfejlesztő és 
Kommunikációs Egyesület. Önkéntes csapat, 
amely a saját szabadidejét, tudását tette bele a 
szervezésbe. Van köztünk közgazdász, cég ve -
zető, IT szakember, belsőépítész, kommuni -
kációs szakember. Így jöhetett létre Veresegy - 
házon ez az iskola. 
Mennyi tandíjat kell fizetni? Figyelembe 
veszik a szülők kéréseit, javaslatait? 
A tandíj havonta 100 000 Ft. amelyben már a 
különórák is benne vannak, plusz az étkezés 
díja. Idén a gyerekek a tankönyv- és tanszer  -
cso magot az egyesülettől kapták. A szülők öt -
leteit szívesen vesszük, ha azok az iskola fő 
célkitűzéseit támogatják.                 RIMAI S. ÉVA 

Napjainkban az oktatást sok kritika éri. Az intézmények között egyre nagyobb a 
verseny,  szülők, tanárok és a tanulók egyre nagyobb követelményeket támasz-
tanak az iskolával szemben. Erősen megnőtt a piacképes tudás, az új in-
fokommunikációs technikák szerepe. Városunkban az elhivatott alapítók 
önkéntes munkájának eredményeként és a városvezetés támogatásának 
köszönhetően 2018. szeptember 3-án megnyitotta a kapuját a Future Scool 
Veresegyház, a Jövő Iskolája, amely a hagyományos oktatás előnyeit ötvözi 
az alternatív módszerekkel. Célja, hogy a gyerekeknek olyan tudást nyújt-
son, amely képessé teszi őket eligazodni a jövőben, amely azoké lesz, akik 
együttműködve jól tudnak alkalmazkodni a változások hoz. Az új mód-
szer kulcsa az élménypedagógia és a rendszerszemélet. Brunáczky-Parádi 
Judittal, az egyik alapító taggal beszélgettem.

A JÖVŐ ISKOLÁJA

Fotó: Veréb

Milyen lesz a jövő iskolája? Egy tanár-gyerek-szülő hármasán alapuló 
közösséget építünk, ez iskolánk egyik célja.”   

BRUNÁCZKY-PARÁDI JUDIT
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Közélet

Tájékoztatjuk az érdeklődőket, hogy a városi könyvtár 

MÉLYOLVASÓ KLUBJA 
a nyári szünet után újraindul. 

 
Az első félévben foglalkoztunk Leonardo da Vinci: A nap és a 
becsvágyó vízcsepp c. meséjével, Karinthy Frigyes: Találkozás egy 
fiatalemberrel c. klasszikusával, Cserna-Szabó András: Viki c. 
majd Szabó Magda: Csibi c. novellájával és Hamvas Béla: Az el-
hagyott kert c. versével. 

• 
Szeptembertől újabb izgalmas irodalmi művekben fogunk elmé-
lyülni és egymás látásmódján, gondolatain keresztül tovább 
gazdagodni. 
 
Minden hónap utolsó szerdáján találkozunk a könyvtárban. 

Az első, szünet utáni alkalom 09. 26. 18.00-kor lesz. 
 

Várjuk az újabb érdeklődőket is szeretettel! 
 
 

KÖLCSEY FERENC VÁROSI KÖNYVTÁR
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Városlakó

Az utóbbi időkben egyre többet hallani arról, 
hogy Kossuth életművét a tényleges hasznánál 
ked vezőbben ítéli meg a hazai történetírás. 
Romsics Ignác nemrégiben megjelent köny vé -
ben pedig eléggé kritikusan fogalmaz vele kap -
cso latban. 
Kossuth mára ikonná merevedett a történeti em-
lékezetben, pedig ha az embert jobban megismer-
jük, árnyaltabb képet kapunk róla. Kossuth köz - 
tudottan nagyon jó szónok és kiváló szer ve ző volt. 
Amikor 1848-ban a császári udvar alkotmányel-
lenes támadása elkezdődött, a reform ellenzék ko-
rábbi vezetője vitathatatlanul a sza bad ságharc 
leg fontosabb személyiségévé vált. Nélküle lehe tet -
len lett volna a semmiből egy vi lághatalmat meg -
ve rő honvédsereg szervezése. Ugyanakkor kije - 
 lent hetjük, hogy katonai kér dé sekben dilettáns 
volt, ami folyamatos feszültség hez vezetett a kato -
nai szakemberekkel, a tiszti karral. Politikailag is 
több nagy hibát el kö vetett. A trón fosztást (ami u -
gyan válasz volt az olmützi alkotmányra) és ké -
sőbb a kiegyezés szüksé ges ségének téves ér té  ke- 
 lését kétségkívül politikai hibának tart hatjuk. A ko-
 ra beli vitákban én alap  vetően Széchenyivel és 
Görgeyvel értek egyet. A soknemzetiségű Magyar -
ország szá má ra az egyetlen reális út a Habsbur-
gokkal történő megegyezés volt, tekintve, hogy az 
európai egyen súly érdekében a nagyhatalmak a 
biroda lom fenntartásában voltak érdekeltek. 
A fiatalon képviselővé lett jogász hamar fontos 
szereplője lett a függetlenségi törekvéseknek. 
Kossuth összetett, nagyon érdekes személyiség, 
ízig-vérig a romantika korszakának embere volt. 
Haj lamos volt a nagy szavakra, az önmutoga tásra. 
Nemzeti küldetéstudata volt, ugyanakkor éles e -
szű, áldozatkész, önérzetes hazafiként ismerhet-
tük meg. Köznemesi család gyer meké ből emel  - 
ke dett a reformkori ellenzék egyik vezér alak jává. 
Hibái ellenére a róla kialakult össz kép azért pozi -
 tív. Az ő bátorsága, határozottsága és helyzetfel is-
merése kellett 1848 tavaszán a refor mok gyors 
ke resztülviteléhez. A háborút nem ő generálta, 
ha nem a reformtörvényekből a forradalmi hullám 
után visszakozni kívánó császári udvar. Alkotmá -
nyos talajon állt, azt csak az ese mények okozta 
kény szer hatására lépte át (pénz nyomtatás, önvé -
delmi háború). A köznép sze mében ikonná azért 
vált, mert a nép hozzá kötötte a jobbágyfelsza -
badítást. Szónoklataiban egyszerre beszélt az or -
szág védelméről és a jobbágyfelszabadításról. A 
két feladat össze kötése jó szónoki fogás volt (az 

utóbbi megma radt 1849 után is), amivel a sza bad-
ságharc mellé tudta állítani a tömegeket, leg -
főképp a jobbágy  ságot. 
Lelkesítő beszédei híresek voltak, a honvédse -
re gek kezdetben komoly katonai sikereket 
arattak. 
Olyannyira, hogy le is győzték a kor egyik nagyha -
talmát, Ausztriát. Kossuth legnagyobb hibája az 
volt, hogy politikusként a realitásokat időn ként fi-
gyelmen kívül hagyta. Mindenképpen a békére 
törekvőknek volt igaza (Görgeyéknek), akik a sike -
res önvédelem közben és utána is ke res ték a meg-
egyezés lehetőségét. A nemzeti sé gek kel szemben 
is korábban kellett volna en ged  nie, nem csak az 
emigráció alatt született alkotmányterveiben.  
Reformkori nagy ellenfele az ugyancsak mél tán 
híres gróf Széchenyi István volt. 
Széchenyinek – a realitásokat figyelembe vevő – re-
for mjaival talán évtizedeket vesztettünk vol a. Az 
al kot mány terén mindenképp. Így azzal, hogy Kos-
 suth 48 tavaszán felismerte a lehető sé get és lépett, 
sokat nyertünk egycsapásra. Arról nem Kossuth te -
het, hogy az udvar erő szak hoz folya mo dott, vi -
szont az ő ér deme, hogy létrejött a honvédsereg, 
amely sikeres harcot folytatott. Az orosz beavat -
kozás után már nem volt esély sem katonailag, 
sem politikailag. A magyar szabadságharc ellen az 
oroszok több kato nát küldtek, mint az 1800-as 
évek elején Napóleon ellen. 
Kossuth utasította Görgeyt a fegyverletételre? 
Görgey árulóvá kikiáltása egyértelműen Kossuth 
emberi bűne, mondhatni a magáról a felelősséget 
hárító ember gyarlósága. Görgey, a szabadság harc 
katonai vezetője kétségkívül katonai zseni volt. Az 
is érdeme, hogy nem áldozott fel sok tíz ezer nyi 
honvédet értelmetlenül és letette a fegy vert akkor, 
amikor már kilátástalan volt a harc. Erre egyébként 
minden joga megvolt, hiszen előtte pár nappal a 
kormány és Kossuth is teljhata lommal ruházta fel. 
Maga Kos suth pedig ezu tán Törökor szágba mene -
kült. Önmaga igazo lására ekkor hirdette Görgeyt 
árulónak. A tábornokon ez a bélyeg sajnos rajta is 
maradt. Hiába kérte, hogy tiszttársaival együtt ítél -
jék el, a győztesek ezt nem vették figyelembe, így 
nem osztozhatott mártír tiszttársai sorsában.  
Kossuth az emigrációban már álmokat kergetett. 
Azzal viszont, hogy fenyegetésként a neve állan -
dó an felvetődött, végső soron a kiegyezés felé te -
rel te az osztrákokat. A kiegyezést a magyar tör - 
 ténelem egyik legjobb kompromisszumának tar-
tom. Véle ményem szerint végül Széchenyi útja is 

valahová ide ért volna, lehet, hogy hosszabb idő 
alatt, de vér nélkül. 
Mennyiben árnyalja a Kossuthról kialakult ké -
pet, hogy vállaltan szabadkőműves volt? Ga ri -
baldi mellett fontos helyet foglalt el az európai 
szervezetben, Amerikában pedig pénz gyűj  tés re 
használta a kapcsolatait. 
A korban ez mondhatni divat volt. Nagyon sok, 
magára valamit is adó személyiség tagja volt egy 
páholynak. Kossuth 1852-ben lépett be a szabad -
kőművesek közé, elsősorban azért, hogy így is tá-
 mo gatást szerezzen egy új szabadságharchoz. 
Tag sága érdemben nem befolyásolta hazánk sorsát. 
Emigrációba kényszerült, sokat utazott. Hír ne vé -
nek megfelelően ovációval, ünnepléssel fogad ták, 
beszédeiben, írásaiban viszont folya  ma tosan tá-
madta a kiegyezést. 
Kossuthnak el kellett volna fogadnia a kiegye zést 
és akkor Andrássyhoz hasonlóan lehetett volna a 
Monarchiában még egy nagy korszaka a parla-
mentben. Talán. Csak addigra már maga is elhitte 
a közben róla itthon kiala kult mítosz valóságát, 
belemerevedett a „száműzött királyfi” szerepébe. 
Hibának tartotta a magyarság sorsát a soknem ze -
tiségű Monarchiához kötni. Csak azt nem han -
 goztatta, hogy maga Magyarország is ilyen sok - 
 nem zeti ségű volt. A nemzetiségekkel történő 
megegyezési terveire a nemzetiségi vezetők ré -
széről nem volt fogadókészség. Főleg tőle nem fo-
gadták volna el a békejobbot, mivel kezdetben a 
magyarokra támadó szerbek és a románok ellen 
maga is a kemény fellépést támogatotta. Rea litása 
csak a kiegyezésnek volt Ausztriával, ami Ma -
gyarország egyik legfejlő dőbb korszakának kez -
de tét jelentette. Végső soron Széchenyinek és 
Deáknak volt igaza. 
A 90-es évek elején sok településen átnevezték a 
vitatott történelmi szereplőkről elnevezett utcá -
kat, tereket. Veresegyházon két rövid utcácska 
lakóinak kellett igazolványukban a címüket át -
írat ni. Az állomásra vezető Lenin utca az Állo -
más, a Dobi utca a Dobó nevet kapta. Meg  ér  de - 
mel Kossuth is egy köztéri elnevezést váro-
 sunkban? 
Minden emberi hibája ellenére Kossuth a ma gyar 
történelem egyik legismertebb, legnagyobb ha tású 
és összességében pozitív alakja. Nem is kérdés, 
hogy jogosan vannak róla közterek elne vezve or -
szág szerte, így Veresegyházon is helye lenne egy 
ilyennek. De történelmi tudatunknak jót tesz, ha i -
kon jainkat lehozzuk a falról és a hagyományos 
kuruc-labanc bugyuta tör té ne lem felfogásunkon 
túllépünk. Valahogy úgy, ahogy az egykori veres-
egyházi parasztemberek konyhájában és tuda tá -
ban is jól megfért egymás mellett Kossuth és Fe - 
renc József képe. A történelem nem fekete-fehér, 
hanem igen sokszínű. 

MOHAI IMRE

Tavasszal egy városi ünnepségen merült fel az ötlet, hogy Veresegyházon el kellene nevezni 
egy közterületet Kossuth Lajosról. Nincsen olyan magyar híresség, akinek több szobra állna, 
mint a sza bad ságharc vezetőjének. A dicsőséges másfél év eseményeit mondává szépítő em-
lékezet és a hiteles történelmi értékelés bizonyos esetekben egymásnak ellentmondó. 
A Krónika történelemtanár főszerkesztőjét, KOVÁCS PÉTERT kértem meg arra, hogy a szak -
ember szem szö gé ből pontosítson né hány vitás kérdést.

Közteret terveznek elnevezni a városban Kossuthról?
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A Veres 1 Színház belépett az ötödik évadba. 
Alig, hogy véget ért a Mézesvölgyi Nyár 2018 
fantázianevű szabadtéri előadássorozat, má -
ris megindult a pezsgés a színfalak mögött. 
A koráb biakhoz hasonlóan négy felnőtt bér-
letsor került meghirdetésre. A három saját 
bemutató mellett további sikerelőadások 
kerültek a re pertoárba, melyek várhatóan a 
veresegyházi közönség előtt is méltán elis-
me rést nyernek. A 2018/19-es évad első be-
mutatójára október 5-én kerül sor, Molnár 
Kristóf rendezésében Neil Simon: Pletyka -
fészek című bohózata veresegyházi ízekkel 
fűszerezve. Olyan művészek közre mű kö dé -
sé vel, mint: Mihályfi Balázs, Miklós Krisz -
tina, Nagy Sándor, Verebes Linda, Buch 
Tibor, Zorgel Enikő, Pál Tamás, Laurinyecz 
Réka és Venyige Sándor. 
 
Vankó-, Sejtes- és Dániel-bérletek műsorán: 
• Neil Simon: Pletykafészek című bohózata a 

Veres 1 színház saját előadásában. 
• Richard Baer: Hitted volna? című darabja, 

Hernádi Judit és Kern András fősze rep lé sé -
vel, az Orlai Produkció vendég előa dá sá -
ban. 

• Bolba Tamás – Szente Vajk – Galambos Atti la: 
Csoportterápia című musicalkomédiája. Egy 
élet ízű, igazi vígjáték az emberi esen dő ség -

ről, az útkeresésről és vágyakozásról, Szente 
Vajk – Galambos Attila szórakoztatóan szel -
le mes szövegeivel és Bolba Tamás fülbemá -
szó dallamaival, a Veres 1 Színház saját 
elő adásában. Szereplők: Balázs Andrea, Mé  - 
száros Árpád Zsolt, Molnár Gyöngyi, Dósa 
Mátyás, Zorgel Enikő és Pál Tamás. 

• A Játékszín előadásában kerül színre Peter 
Quilter: Mennyei hang! című vígjátéka, Bán-
sági Ildikó és Gálvölgyi János főszerep lé -
sével. 

• A Veres 1 Színház harmadik saját előadása 
egy kellemesen jó humorú, kortárs francia 
vígjáték Matthieu Delaporte – Alexandre de 
la Patelliére: Hogyan nevezzelek? című da -
rabja. Szereplők: Kálid Artúr, Mihályfi Ba -
lázs, Verebes Linda, Pál Tamás és Molnár 
Gyöngyi. 

 
A Kortárs-bérlet a nézői igények alapján is-
mételten útjára indult. Teszi mindezt a körülöt-
tünk levő világ minket érintő jelenségeire 
fókuszálva, egy bátrabb, szókimondóbb, egy-
ben felettébb szórakoztató programot kínálva.  
 
A Kortárs-bérlet előadásai: 
• Neil LaBute: Valami csajok, Pokorny Lia és 

Őze Áron főszereplésével a Rózsavölgyi Sza-
lon előadásában. 

• Second Life, avagy kétéletem című vígjáték 
az Orlai Produkció előadásában. Szereplők: 
Kovács Patrícia, Schruff Milán, Ötvös And -
rás, Mészáros Máté és Járó Zsuzsa. 

• Eric-Emmanuel Schmitt: Rejtélyes viszonyok 
című darabja a Rózsavölgyi Szalon előadá -
sában. Szereplők: Hirtling István és Lábodi 
Ádám. 

• Jordi Galcerán: A Grönholm-módszer című 
színdarabja a Manna Produkció előadá sá ban. 
Főszereplők: Botos Éva és Simon Kor nél. 

A Kortárs-bérlet ötödik előadása Székhelyi 
József sajnálatos halála miatt – ő játszott volna 
Trokán Péter partnereként a Halpern és John-
son című kétszereplős előadásban – egyelőre 
kérdéses, de bizonyosak vagyunk benne, hogy 
a megszokotthoz hasonlóan nívós produkció 
szerepel majd a bérletsorban. 
A színház korábbi nagysikerű előadásai is 
mind repertoáron maradnak, így újból látható 
lesz a Ne most, drágám!, az Anconai szerel me-
sek, a Hajmeresztő, A New York-i páparablás, a 
Játék a kastélyban, Az Egérfogó és a Hajszál 
híján Hollywood. 
A tavalyi négy helyett az ötödik évadban im -
már öt mesebérletet indít a teátrum. 
 
A 2018/19-es évadról további információk a 
www.veres1szinhaz.hu oldalon olvashatók 

 
 
 
 

Székhelyi József Jászai Mari-díjas magyar 
színművész, rendező 1971-ben végezte el a 
Színház- és Filmművészeti Főiskolát. Pályáját 
a kecskeméti Katona József Színházban kezd -
te, 1979–ben átszerződött a Budapesti Nem -
zeti Színházhoz. 1983-ban a Madách Színház, 
1992 és 1994 között az Arizona Színház tár-
sulatának tagja, majd 1998-től a Soproni Pe -
tőfi Színháznál dolgozott. 2003 és 2008 között 
a Szegedi Nemzeti Színház igazgatója. Pálya-
futása során harmincöt filmben és számos so -
rozatban, tévéjátékban szerepelt. Színpadon 
megközelítőleg háromszáz szerep és huszon -
öt rendezés van a háta mögött. Szinkron-
hangként is előszeretettel foglalkoztatták, 
egyik legismertebb munkája a Simpson csa -
lád című rajzfilmsorozatban Homer Simpson 
ma gyar hangjaként lett felejthetetlen, emellett 
több hangoskönyv felolvasója. 

Munkásságát Thália-gyűrűvel, Bartók-díjjal, a 
Magyar Köztársasági Érdemrend kiskereszt, 
2010-ben pedig tisztikereszt kitüntetéssel is-
merték el. 2018-ban Radnóti Miklós antirasz -
szista díj elismerésben részesült. 
2014-től a Veres 1 Színház társulatának tagja -
ként számos alakítással ajándékozta meg a 
közönséget. Az egérfogó című krimi Mr. Para -
 vicini-je, a Semmi pánik! című előadás Drob-
ney rabbija, A New York-i páparablás Meyer 
rabbija, és a Szép jó estét, Mr. Green! cím sze -
 repe egyaránt az ő nevéhez fűződik. Súlyos 
betegsége alatt végig színpadon volt, mert 
mint mondta: „A színpadon Mr. Green nem rá -
kos.” Eltávozásával hatalmas űrt hagyott maga 
mögött, mert olyan művész volt, aki ember tu-
dott maradni az elembertelenedésben. 
Szék helyi József szerette Veresegyházat, és a 
város viszont szerette Őt. 

VERES 1 SZÍNHÁZ • SAJTÓKÖZLEMÉNY

„Célunk a minőségi szórakoztatás. Előadásaink igényessége mára már közismert, így azokat 
az országban több felé sikerrel forgalmazzuk. Művelődési házakban, fesztiválokon, sza bad -
téri rendezvényeken játszunk, olykor egy héten több alkalommal is.” 

VENYIGE SÁNDOR SZÍNHÁZIGAZGATÓ

Az új évad küszöbén

Székhelyi József   1946–2018
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A veresegyházi népviseletbe öltözött menyecs -
kék és asszonyok látványa már fogalommá vált 
a város életében. Szinte nincs is olyan rendez -
vény ahol a hagyományőrzők ne lennének jelen. 
Az egyik alkalommal egy szemrevaló, népvise-
letbe öltözött fiatal lány fogadta a Mézesvölgyi 
Nyár esti előadására érkező vendégeket. Volt 
valami egyedien kedves báj a mosolyában. Bi-
zo nyára az ujján levő csillogó gyűrű, vagy éppen 
a rendezvény hangulata okozhatta az örömteli 
pillanatot. Nem messze tőle egy legény vigyázó 
tekintettel figyelte a nézőtérre beáramló tö me -
get. Hamarosan megtudtam az örömhírt: ő a 
menyasszonyom – kalapját hetykén félretolva 
üdvözlésképpen kaptam kérdésemre a választ. 
Már több éve ismerem a fiatal párt, hisz mind-
ketten rabjai a néptáncnak, és ha tehetik, kéz a 
kézben együtt járnak a Hagyományőrző Népi 
Együttes táncosaiként a rendezvényekre. Pezsgő 
élet folyik az együttesben. Tóth Judit művészeti 
vezető a próbákra mindig hoz valami újat, 
valami újszerűt, amivel a veresegyházi hagyo -
mányokat, az ismert koreográfiákat fűszerezi. 
Mi lehet a titka? Talán a fiatalos lendület, a 
közös munka öröme és az a csipetnyi humor, 
ami mindig tetten érhető az előadásaikban. 
Hibó Józsefnével, az együttes társadalmi vezető -
jével az eltelt egy év eredményeiről, az együttes-
ben folyó munkáról beszélgettünk. 
 
Hogyan lehetséges, hogy itt még az idősebb tán-
cosok is fürgén járják? 
Hetente szerdánként próbálunk, és amikor meg -
szólal a muzsika még a hetven éven felüliek is fi-
atalos lendülettel – feledve a sajgó derekukat – 
vé gigtáncolják a mozdulatsorokat. Művészeti ve -
ze tőnk, Tóth Judit jóformán szünetet sem engedé-
lyez, a táncot követi az ének, majd újból a tánc és 
ismét az ének, ez tart bennünket, a rendszeres 
mozgás fiatalon. 
Nem lehetett véletlen a márciusban megrendezett 
Debreceni Karikázó Fesztiválon elnyert I. díj. 
Hogyan történt? 
A verseny a Debreceni Művelődési Központ és a 

Fő nix Néptáncegyüttes szervezésében, a női cso-
portok részére került meghirdetésre „Gyertek lá -
nyok karikába” címmel. Ez kizárólagosan a höl - 
gyek részére találtatott ki. A repertoárunk tartal-
maz egy nagyon tetszetős, érdeklődésre számító 
produkciót, az „Isten hozott nálunk” című me -
nyecs ke öltöztetőt. Nem kis büszkeséggel mon-
dom, sikerült elkápráztatnunk a zsűrit. 
Minden évben több városi hagyományőrző ren-
dezvényen is részt vesztek. Melyik áll legközelebb 
a szívetekhez? 
Mindegyiken örömmel veszünk részt, mert a „má -
jusfa állítást” ugyanúgy szívesen végezzük, mint a 
„szüreti felvonulást”. Az idősebb korosztálynak 
még élő emlék, amikor a lányoknak ők vitték a 
„májfát”. A szüret is egy végtelenül színes prog -
ram, mi díszítjük fel a felvonuló kocsinkat, majd 
körbe kocsikázunk a városon énekelve, majd ezt 
követi a színpadi produkciónk. 
Mi történt a Héhalmi Böllér Fesztiválon, tényleg 
kaptatok egy másfél mázsás malacot? 
Veresegyház is benevezett a fesztiválra, és sorsolás 
útján egy 140 kg-os sertést kellett feldolgoznunk. Az 
egyik táncosunk Szentmiklósi Sándor, egy kitűnő 
hentes, az ő példáját követve gyürkőzött neki a cso-
port a böllérkedésnek. A végeredményt hurkában, 
kolbászban, pecsenyében lehetett mér ni. Csaptunk 
egy eredeti „veresi disznótoros mulatságot”. Fárasztó 
egy nap volt, reggeltől késő dél utánig dolgoztunk, 
majd este műsort adtunk a színpadon.  
Júliusban az együttes Horvátországban lépett fel. 
Milyen alkalomból utaztatok ki? 
Meghívással egy nemzetközi fesztiválra érkeztünk 
Novi Vinodolskiba, egy gyönyörű tengerparti kis -
városba. A fesztiválon résztvevő csoportok: észt, 
finn, lengyel, cseh, bolgár, litván és mi magyarok, 
rendkívül színes forgatagként vonultunk fel zász -
lainkat lobogtatva. Feledhetetlen élmény volt. Szín-
padon két alkalommal léptünk fel, így sze re pel - 
tünk Crikvenica város közönsége előtt is. 

Az idén 
nyáron meg -
rendezésre ke -
rült a Mű vé sze tek Völ - 
gye Fesztivál. Ismét Kapolcson a Muharay Udvar -
ban léptetek fel? 
Tízedik alkalommal vettünk részt a Muharay Ud-
varban, a fesztivál programjában, de a településen 
belül most más helyszínen. A délután során kéz -
műveskedtünk, majd az esti órákban volt a fel-
lépésünk a Gödöllő Táncegyüttessel. Mi kezdtük a 
programot az „Elvégeztük az aratást” című összeál-
lításunkkal, majd ezt követően jöttek a gödöllőiek. 
Gyönyörű napsütéses nyári időnk volt, sok érdek -
lő dővel, lelkes közönséggel. Még Veresegyház pol-
gármestere, Pásztor Béla úr és Kelemenné Boross 
Zsuzsanna, a Váci Mihály Művelődési Ház igaz-
gatója is megtisztelt minket a jelenlétével. Élő ze ne -
kari kíséret mellett táncoltunk, a püspökhatvani 
Bálint és Bandája kísérte a produkciónkat. Ők ad -
ták a zenekari kíséretet a horvátországi és a Szent -
end rei Szabadtéri Néprajzi Múzeumban (skan zen - 
ben) történt fellépéseink alkalmával is. Lelkes fia -
talokból álló együttes, jó velük együtt dolgozni. 
A Püspökhatvani Rétesfesztiválra milyen produk -
cióval készültetek, mikor került megrendezésre? 
A rétesek ünnepére érkeztünk a településre, de mi 
nem rétest vittünk, hanem színpadi műsort ad-
tunk. Egyik legkedvesebb koreográfiánkkal az 
„Elvégeztük az aratást” bemutatójával leptük meg 
a közönséget. A fesztivál szeptember 01-én került 
megrendezésre. 
Jelenleg hány fős az együttes? A fiatalabb kor -
osztály milyen arányban képviseli magát a cso-
portban? 
Harmincnégy tagú az együttes, a fiatalok aránya 
sajnos nem kedvező, mindösszesen heten vannak 
13 és 40 év közöttiek. A legidősebb táncosunk, Fe -
kete Feri bácsi az idén tölti be a 78. életévét, ő egy-
maga felér három legénykorúval.           VERÉB JÓZSEF 

Veresegyházi Hagyományőrző Népi Együttes • Interjú HIBÓ JÓZSEFNÉVEL

Fotó: Veréb

„Lehetőségeinkhez mérten igyekszünk hagyo mány -
tisztelő módon képviselni a települést énekszóval, tánc-
cal és a régi szép népviselettel.”                   HIBÓ JÓZSEFNÉ

Fotó: Veréb

Múltunk, jelenünk és jövőnk a hagyományőrzés
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Csomádon található Márton László festőművész 
ott hona, a művész műteremháza. Az épület min-
den szeglete magán viseli az alkotó ember kéz le -
nyo matát. Itt szinte minden a művész teremtő gon - 
  dos kodása, a ház, a kert, a különlegesen szép cser-
 jék és évelő növények sokasága. Márton Lász ló éle -
té nek volt egy több évre vissza nyúló idősza ka, ami  - 
kor türelmetlen kíváncsi termé szete más országok -
ba, más emberek és ér ték rendek közé hajszolta. 
Több évig élt Német or szág ban, ahol nyelvtanfo lya -
mokra járt, restaurátor ként dolgozott, oltáraszta -
lokat, olvasókat ter vezett. Németül beszélt, de 
mind  végig magyarul érzett és gondol  kodott. Távol-
léte alatt huza mo sabb időn keresz tül tanulmá nyoz-
ta Vaszilij Kan dinszkij orosz abszt rakt festő mű  - 
al ko tá sai nak születését, átala kulásait. A változás, 
a tovább lé pés igénye azóta is vé gigkíséri a mun kás -
ságát. Hónapokat töltött egy francia kisvárosban, 
ahol „fénytanulmányo kat” folytatott, majd egy na -
pon a szíve végleg ha za hoz ta Magyar országra. 
Márton László családos em ber, három gyermek 
édesapja. Találkozásunk al  kalmával a legkisebbik 
fia, a négyéves Simon mindvégig ott serénykedett 
édes apja műter mé ben, otthonosan keresgélve az 
ecsetek és festékek hal mában. 
Gyerekként már olyan mesterektől tanulhatott, 
mint Tamás Ervin és Bolgár József festő mű vé szek. 
Mennyire volt ez meghatározó a későbbi ek re? 
Édesapám kutatómérnökként dolgozott, rend-
kívüli módon érdekelte a képzőművészet, ha te -
hette rajzolt, festett, ötvösködött. A baráti köre is 
művészekből állt – szobrászok, festők, – így ismer -
kedtem meg Bolgár Józseffel, egy neves ko lo ristá-
val, tulajdonképpen ő vitt be a Dési Huber Művész 
Képzőművészeti Körbe, ahol Tamás Er vin volt a 
tanárom. A szüleim elbeszélése sze rint már gye -
rekként elhatároztam, hogy majd egy szer én is 
festő leszek. Kétségtelenül igaz, hogy sok minden 
érdekelt már akkor is a művészet vilá gá ból. A pá -
lya választás során így kerültem a „Kis kép zőbe”, 
ahol egy osztályba jár  tam a jelenleg Veresegyhá-
zon élő Megyeri László szobrásszal. Érettségit 
követően fel véte liz tem a Képzőművé sze ti Főisko -
lára, miután ez nem sikerült, díszlet fes tőként vál-
lal tam munkát a Budapesti Központi Műter mekben. 
Hogyan alakult a továbbiakban a sorsa? 
Nem adtam fel a továbbtanulási szándékomat, 
mindenképpen művészeti pályán akartam ma rad -
ni. Másodjára is nekivágtam a felvételinek. A dísz -
lettervezői szakra nehéz volt bekerülni, a főiskola 
helyett megtalált a honvédség, két évig voltam 
sorkatona. Leszerelés után rajzfilmgra fi kusként 
dolgoztam a Pannónia Filmstúdióban. Ez egy na -
gyon ér de kes idő sza ka volt az életemnek, o lyan e -
gész es tés filmek lét rehozá sá ban mű köd het tem 
köz re, mint „Az idő urai”. Együtt dolgozhattam 

Rófusz Fe renc rajz- 
 film ren dező vel. Ezt kö -
ve tő en saját épí tésű épí té -
sze ti fény  ké pező gépemmel az 
Or szá gos Mű emlék védelmi Hivatal részére fény -
kép felvételeket készí tettem Budapest belvá rosáról 
és Veszprém óvárosi részéről. A fény ké pé szeti fel  -
ada tokhoz a speciá lis optikákon és a film kazettán 
kívül nem volt meg a teljes felsze re lésem, ezért ma -
gát a gép testet vá sárolt és saját ké szítésű al kat ré -
szekből építettem fel. A fény  ké pe ző gép lé nyege az 
épü letek fotogra fá lá sánál a pers pekti vi kus tor zí -
tás men tesség, a pár hu za mos fel vé telek készíté sé -
 nek lehetősége. Gra fi kus isme  rőseim ha tá sára két 
évig bejártam a főiskolai rajz órákra, közben sza  -
bad fog lal kozású grafikusként dolgoztam, töb bek 
közt én tervez tem a KFT együt tes dísz  le teit és pla -
kátjait is. Az é let viszont meg tré fált, minden nek el le - 
nére az újbóli felvételi pró bál  ko zá som sem sike rült. 
Ekkor hagyta el Magyarországot? 
Úgy gondoltam, hogy ki kell próbálnom önma ga-
 mat, vajon mire vagyok képes egy merőben más 
helyzetben és körülmények között. Vég ered  -
mény  ben azt is mondhatom, hogy elmen tem egy 
hosszabb tanulmányútra Németor szágba. Egy év 
után megnyílt a lehetőségem és felvettek Bajor -
országban egy nagy restaurátor céghez. A II. vi -
lág háború pusztítása a temp lo mo kat sem kímél - 
te, a konjunktúra idején az egyház jelentős anya-
giakat fektetett az épületek és a műemlékek hely -
rehozatalába. Az itt eltöl tött két év alatt, – mivel 
na  gyon sokat kellett dolgoznom – szinte alig ma -
radt időm a festésre. Végül eljöttem a vállalattól, 
keresve a fejlődésem további irányát. 
Ezért utazott Provence-ba? 
Egy barátom teremtette körülmények által egy 
három hónapos tartózkodásra adódott lehető sé -
gem. Magával ragadott a település atmosz fé rá ja, a 
régi házak, a keskeny utcák, a tengerpart és a me -
di terrán fények ragyogása. Élvezve az alkotói sza -
bad ságot minden áldott nap festettem. Ma gyar  - 
or szágra történő hazaérkezésemet követően meg -
ragadott a csomádi üdülőterület dombos sajátsá -
gá nak hangulata. Nekibuzdulva az ott hon  terem - 
tésnek mindenek előtt a kert lét re ho zá sával kezd -
tem az építkezést, mégpedig japán tájépítési elvek 
alapján alakítottam ki a ház mö götti teret. A kert 
meditatív épí tése, a mik ró atmosz férák ritmikus 
illesztése minden képpen in spirálóan hat még a 
mai napig is a festé szetemre. 
Hogy volt képes egyedül felépíteni ezt a nagy 
házat? 
A kőműves munkáknál volt segítségem, de a 
tetőszerkezet kiala kítá sát, a tervezéstől kezdve a 
kivite  le zé  sig végig egyedül végez tem. Ez egy igen 
izgalmas, emberpróbáló feladat volt. 

Az elmúlt tanévben rajz- és fes-
té szeti fog lal  ko zásokat tartott 

Mézes völ gyi Kis Képző kör cím-
mel. Mik a to vábbi tervei? 

Mizser Pál festőművésztől vettem át a 
szak kört. Véleményem szerint nagyon 

fontos a gye re kek fej lődéséhez a kreativitás fej -
lesztése, ezért a nyá ri al ko tótábort is ennek szel -
lemében ve zet tem. Úgy gondolom, feladatom a 
meg szerzett tudás tovább adása, ennek egyik le he -
tősége a szak köri foglal kozások tartása. Befejez -
tem Hor váth Ferenc költő barátomnak az „Egy 
Képzel mész Iramata” című verseskötetéhez az il-
lusz trációkat. A végéhez kö z e ledik a „Színek Nyel -
ve” című könyvem, jelenleg a német nyelvű kéz - 
iraton dolgozom. Még mindig úgy érzem, hogy 
nagyon az elején vagyok a festé szetnek, épp elin-
dul tam csak az út végtelen síkján.         VERÉB JÓZSEF 

Az út végtelen síkján
MŰVÉSZPORTRÉ: MÁRTON LÁSZLÓ festőművész

MÁRTON LÁSZLÓ 
• festőművész •  

1957-ben Budapesten született                                                                   
1969-től 1970-ig a Dési Huber Művész Képzőművészeti 
Kör növendéke 
1976-ban a Képző- és Iparművészeti Szak közép iskolá -
ban érettségizett 
1978 és 1979 között díszletfestő a  Színházak Központi 
Műtermeiben 
1981–1984-ig rajzfilmgrafikus a Pannónia Filmstúdiónál 
1984 és 1986 között szabadfoglalkozású grafikus 
1986-ban kivándorol Németországba 
1987-től 1989-ig restaurátorként dolgozik Bad 
Tölzben a „Werkstatten Wiegerling”-nél                                    
1989-ben tanulmányokat folytat Murnauban                                          
1990-ben tanulmányúton a franciaországi Provence-ban 
1991-től a Magyar Képzőművészeti Alap tagja                                        
1992-ben visszaköltözött Magyarországra                                               
1993-ban műteremházat épít Csomádon                                                  
1994-ben házasságot kötött Bálint Dorottyával, három 
gyermek édesapja                                                                                         
2016-ban művészettörténeti előadásokat tartott Bu-
dapesten és Veresegyházon. 

EGYÉNI ÉS CSOPORTOS KIÁLLÍTÁSAI: 
Haus der Begegnung – München 1991                                                      
Bad Tölzer Künstlerwoche – Bad Tölz 1993                                             
„Licht und Ton” LTGV GmbH – München 1993                                       
„Festészet az ezredfordulón” Műcsarnok – Budapest 2000 
„Gulácsy Lajos emlékezete” – Szekszárd 2002                                        
„Táblaképfestészet  Biennálé” – Szeged 2004                                          
„Eső éve” Átrium Galéria – Veresegyház 2006                                         
„Madártávlat” GÖMB éves kiállítás – Gödöllő 2007                                
„Műveleti Terület Galéria” – Budapest 2008                                            
„Nyári Tárlat” – Gödöllő 2008                                                                     
„Kávé- Tea- Süti” – Gödöllő 2009                                                                
„Rétegek-Vrstvy” Limes Galéria – Komárom 2013                                   
„H2O” Udvarház Galéria – Veresegyház 2014                                          
„Harmónia” Művészetmalom – Szentendre 2016                                    
„Hiány” Udvarház Galéria – Veresegyház 2017

Fotó: Veréb

Fotó: Veréb
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A Gyermekliget hűs fái alatt, családias, meghitt 
környezetben került megrendezésre 2018 nya rán 
tizenhárom képzőművész aktív részvételével a II. 
Veresegyházi Művésztelep. A 2017-ben indult 
kezdeményezés jelentős eseménye városunk 
kulturális, művészeti életének. Fiatal al kotók 
önszerveződése a kulturális azonosságokra épü -
lő művészeti párbeszéd meg terem tése cél jából. 
Hogy mennyire voltak elegendőek a természeti 
környezet adta lehetőségek az elmélyült szabad 
alkotáshoz? Mennyire volt gyü mölcsöző a mű -
vészet nyelvén történő közös gondolkodás alkotó 
ereje? A késő estékbe hajló eszmecserék, az al -
kotással együtt töltött idő a résztvevők több-
ségében minden bizonnyal épít kező tanulsággal, 
meghatározó emlékkel bír az elkövetkező évekre. 
Erről adott bizonyosságot a közös záró kiállítás 
hangulata, a kiállított művek sokszínűsége, a mű -
vésztelep egyedisége. Pásztor Béla polgár mes ter 

a kiállításon elhangzott szavaival: „Nagyra be  -
csülöm a kitartását Kállai András szobrász mű -
vész nek, mert nem lehetett könnyű ezt az egész 
programot megszervezni, barátokon és isme rő sö -
kön kívül ismeretlen embereket megszólítani és a 
művésztelep mun kájába bevonni. Köszönöm ezt 
a kitartó munkát és azt kívánom, hogy minél 
több alkotót vonzzon ide az elkövetkező években 
az itt zajló mű vészeti tevékenység. A továbbiak-
ban is mutassák meg a helyi közösségeknek, a 

világnak, hogy a képző mű vészetben miképp je-
lenik meg mindaz, ami ben most mi itt élünk.” 
2018. augusztus 17-én a záró kiállításon, a le me -
nő nap fényében bemutatott grafikák, rajzok, 
festmények és szob rok rendhagyó élményt nyúj-
tottak mindannyiunk számára.   
A kiállításon közreműködött: Kállai Dezső rit-
mus gitáron, Babindák István klarinéton. A mű -
vész telep munkáját segítette: Klement Zoltán 
kiállításrendező.                                   VERÉB JÓZSEF

Az Ipolysági Zsinagóga Galéria és az Udvarház Galéria közös együtt mű -
ködésen alapuló kiállításának témája a II. világháború során az Ipolyság ról a 
haláltáborok sötét mélységébe elhurcolt, a város lakosságának csak nem egy -
ötö dét kitevő zsidó közösségben élő emberekre a képzőmű vé szet nyelvén 
tör ténő megemlé ke zés. Emlékezés mindazokra, akik vé gig szen ved  ték a kor -
szak embertelen világát. A kiállí tásra a város köz pont já ban, a Bartók Béla téren 
– az egykori zsinagóga épületében – a Menora Saag Centrum Artis kiállító ter-
mében, Ipolyság város kulturális központjában került sor. Tizen három alkotó 
változatos technikák alkal mazásával ké szült mun kái, köztük: fém-, réz-, papír- 
és fa-plasz tikák, szobrok, fény ké pek, olaj festmény, széngrafika, továbbá talált 
tárgyakból összeállított többdimenziós művek kerültek a kiállítási térbe. 
A mű vészet erejével bemutatásra került a vészkorszak időszaka, az elhur-
coltak, a megalázottak és meggyilkoltak halálsikolyának szív szorító rémülete. 
Kozák Csaba művészeti író a kiállításmegnyitón elhangzott beszédében 
szót ejtett a kiállítási tárgyakról, a bennük rejlő fájdalomról. Többek közt 
ismertette: Hans Peter Bauer svájci-magyar származású képzőművész alu -
míniumból vágott, hajlított szobra a Bika (Romboló náci), a náci pusztítást 
szimbolizálja. Kun Éva kerami kusművész rogyasztott samott és üvegből 
álló hármas sorozata az Út a pokolba címet viseli. A föl dön sorban fekvő 

lapok a háború elembertelenedett szörnyűségeire figyel meztetnek. A ke -
rí  tésre támaszkodó Fájdalmas Anya című fi gu ratív kisplaszti kája azt a pil-
lanatot örökítette meg, ahogy csak egy anya tud érezni. A meg hitt családi 
otthonba hazavárni a háború poklába veszett fiát, örökkön, ö rökké. Megye -
ri László faszobrász Muzsikusok kopjafája című alko tá sa, egy tömbös fa -
oszlop, benne egy árva hege dűvel. Nem feledhetjük a holokauszt magyar 
ál dozatait sem, benne több ezer cigány szárma zású ember emlékét. Tóth 
Lívia Rettegés című művén több embe ri alak körvonala jelenik meg. Légbe 
kapaszkodó kezeikkel, kitárt ujjaik kal várják a Megváltó segítségét. Kállai 
András képző művész Amnézia című alkotása egy videó installáció, mely-
ben egy kéz az okos tele fon kép ernyőjén megjelenő horogkeresztet próbálja 
eltüntetni, de az maka csuk minduntalan visszatér. Lehetséges-e eltörölni 
a múlt borzalmait? Lehetséges-e elfeledni a holokauszt bűneit? Teszi fel a 
kér dést a művész. Kozák Csaba: „Nem tudom, hogy a túlélők, vagy a leszár-
ma  zottak, vagy bár ki megbocsájthat-e a népirtás kitervelőinek és el kö ve tői -
nek. Azt viszont tu dom, hogy a holokauszt borzalmaira mindenkinek 
emlékeznie kell. Te gyük meg ezt akár egy kiállítás erejéig, a művészet össze-
tar tó erejével.” 
Ki állító művészek: Kun Éva, Veress Enéh Erzsébet, Tóth Lívia, Böjte Hor váth 
István, Chesslay György, Für Emil, Hans Peter Bauer, Ilés-Muszka Ru dolf, Lasz - 
lo Milasovszky, Megyeri László, Tarcsi Dániel, Lázár András és Kállai And -
rás. Kurátorok: Kutak Adrienn, Kozák Csaba, Klement Zoltán. A kiállításról 
bővebben: https://www.ujmuveszet.hu/2018/08/memento-kiallitas-a-holo -
kauszt- aldozatainak-emlekere/ címen olvashatunk.                      VERÉB JÓZSEF 

MŰVÉSZTELEP VERESEGYHÁZON

Udvarház Galéria és a Zsinagóga Galéria együttműködésen alapuló kiállítás

Alkotólázban égve

„Az AMNÉZIA című videómunkám a holokauszt kapcsán fi gye lem -
felkeltő szereppel is bír. Azokra, a sajnos ma is aktuális, ordas esz mék -
re hívja fel a figyelmet, amelyek etnikai, nemzeti vagy faji alapon 
em bercsoportok kiirtását hirdetik. Videómunkám korunk náci esz méi -
nek banális félreállítási vagy inkább elhessegetési kísérleteit illuszt -
rál ja. Napjainkban Európa hanyag mozdulattal próbál úgymond 
továbblapozni a történelem holokausztba torkolló korszakán, és enge -
di ma is a gyűlölködő eszmék térnyerését, mintha világtörténelmi em-
lé ke zetkiesésben szenvedne.”                         KÁLLAI ANDRÁS SZOBRÁSZMŰVÉSZ

Mementó

Fotó: Veréb

Fotó: Veréb

RÉSZTVEVŐ ALKOTÓK: 
Böjte Horváth István • szobrász 

Breszkovics Bernadett • festő 
Csendom Veronika • festő 
Dankó Bernadett • festő 
Esse Bánki Ákos • festő 
Hans Peter Bauer • festő 
Kállai András • szobrász 

Kállai Henrik • festő 
Kun Éva • keramikus 

Maróti Dénes • grafikus 
Németh Marcell • szobrász 
Tejeda Erika Anna • festő 

Révész Ákos • festő

A kiállító művészek egy csoportja

Kállai András szobrászművész
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AISZÓPOSZ ÉS A GÖRÖG PRÓZA KEZDETE 
A görög próza kezdeteit a Kr. e. VI. századra 
tehetjük, s Aiszóposzt, az állat me sék atyját 
mint a görög próza egyik első kép -
viselőjét tarthatjuk számon. 
A mesék va  ló  szí nűleg 
csak a hang zó kultú -
rában él tek, így nehéz 
el dönteni, me lyik 
mese szár   mazik 
va ló jában tőle – 
de ahogy Ho mé -
rosz esetében is, ta -
lán itt is megelé   ged - 
hetünk a legendás 
fel té te le zéssel. Ezek 
a tör té ne tek a köznép ked-
velt műfa já nak számítottak, 
hiszen egyszerre szó ra koz tatók és 
okító szándé kúak. A kö vetkezőkben 
két mesét olvas hatnak az ókor ból, 
me lyek  nek hu mora és éleslátása a 
mai napig meg kérdő je lez hetetlen.

A MACSKA ÉS A KAKAS 
A macska megfogta a ka kast, és fel akarta falni, 
de tettét alaposan meg akarta indokolni. 

Belekezdett hát a vádas kodásba, s 
kijelentette, hogy zavarja 

az embereket, 
mikor éjsza ka 
kukorékol, és 

nem hagyja 
alud ni őket. 

Mi kor a ka kas arra hi-
vatkozott, hogy saját 

hasznukra te szi ezt, 
mert szokott 

mun ká jukra 
kelti fel 

őket, másodszorra 
ezt ve tette ellene: 

– De erkölcste-
len ter mészetű 
is vagy! 

A kakas azzal véde kezett, hogy ez is gazdái 

hasznára van, mert a tyú kok így tojnak szá-
mukra sok tojást. A macska kifogyva az 
érvekből, így szólt: 
– Ha bővében vagy is az ellen ér vek nek, azt hi -
szed, azért én nem esz lek meg? 
A mese bizo nyítja, hogy a bűnre elszánt hit -
vány termé szet, ha tetszetős ürüggyel nem 
teheti, leplezetlenül is elköveti tettét. 
 

• 
 
A FARKAS ÉS A KÓCSAG 
A farkas csontot nyelt; körbejárt hát, és kere-
sett valakit, aki meggyógyítaná. Mikor találko-
zott a kócsaggal, azt kérte meg, hogy fizetség 
fejében húzza ki a csontot. Az bele is dugta a 
fejét a farkas tor ká ba, kivette a csontot, és 
aztán kérte a fizetséget. Amaz azonban így 
felelt: 
– Hát te nem örülsz annak, hogy a farkas tor -
kából épen húzhattad ki a fejedet, hanem még 
fizetséget is kívánsz? 
A mese bizonyítja, hogy a hitványak részéről a 
jótétemény legnagyobb viszonzása csak az, ha 
nem szenvedünk tőlük igazságtalanságot. 

 
• 
 

A görög prózairodalomról bővebben: A görög 
irodalom = Világirodalom, szerk. Pál József, 
Akadémiai Kiadó, Budapest, 2008, 52-120. 
A mesék a következő kötetből származnak: A 
nősténykentaur (Antik prózaírók), szerk. Zsolt 
Angéla, Európa, Budapest, 1977. 

 
SZERKESZTETTE: VERÉB ÁRNIKA 

Szentlélek-templom • SEBASTIAN FUHRMANN német orgonaművész hangversenye

Július 28-án került megrendezésre a Mézesvöl-
gyi Nyár nagyszínpadán, a Kossuth-díjas Bródy 
János zeneszerző, énekes Ráadás című koncert -
je. A nagyszabású szabadtéri előadás ellenére a 
Szentlélek-templom padsorai sem maradtak ár -
ván. A szervezők Johann Sebastian Bach német 
zeneszerző halálának napjára, a zeneművészet 
kiemelkedő egyéniségének tiszteletére tűzték ki 
a hangverseny időpontját. Sebastian Fuhrmann 
orgonaművész Németországból, Meiningen 
városából érkezett hozzánk, tarsolyában olyan 
művekkel, melyek több ponton is kapcsolódnak 
Bach életéhez. 

A fiatal orgonaművész 1979-ben Lutherstadt 
Willenbergben született, hétéves korában már 
zongorázni tanult, majd hamarosan orgona órá -
kat is vett. Sebastian egészen fiatalon megcsil-

lantotta ragyogó tehetségét, az orgonaszó iránti 
elhivatottságát, így nem is volt kérdéses a pályá -
já nak további sorsa. 2006-ban fejezte be tanul-
mányait a Weimar Zeneművészeti Egyetemen, 
ahol Rainer Böhme és Martin Schmeding pro-
fesszorok voltak a mesterei. Ösztöndíjasként 
munkásságát Ohrdrut városban kezdte, ahol tel-
jes idejű egyházi zenészként dolgozott egészen 
2007-ig. Az ohrdruti időszakot követően Meinin - 
 gen ben vállalt a gyülekezeti körzetben egyházi 
zenei kántori feladatokat. Jelenleg is a meinin-
geni Evangélikus Lutherán Közösség kántora. 

A művész Veresegyházra olyan művekkel ér -
ke zett, mint: Dietrich Buxtehude: d-moll tok ká -
ta, J. S. Bach: c-moll prelúdium és fúga, és egy 
korálelőjáték, a „tízparancsolat”, továbbá Louis 
Vier ne: Prelude-Allegro és Louis-Nicolas Clé -

ram bault francia zeneszerző: Szvit a második 
hangnemben, hét tételben című szerzeményei. 
A művészt Ella István Liszt-díjas orgonaművész 
mutatta be a közönségnek. Veresegyházon ezen 
az estén is az igényes muzsika hangja szólt, mé-
lyen megérintve az értő lelkeket. 

VERÉB JÓZSEF 

Szvit a második hangnemben

Babérlevelek az irodalom koszorújából 
 
Jelen számunkkal új sorozatot indítunk a Krónika hasábjain, nem titkoltan azzal a céllal, 
hogy felkeltsük a Tisztelt Olvasók érdeklődését a világ- és a magyar irodalom klasszikus 
gyöngyszemei iránt, amelyeket irodalmi tanulmányaink alatt talán néha elérhetetlennek 
éreztünk. Sorozatunk be kívánja bizonyítani rövid „koszorús babérleveleivel”, hogy ezek 
az alkotások és műfajuk ma is szórakoztató és aktuális olvasmányok. Érdemesek rá, hogy 
a Krónika adta terjedelmi kereteknél jobban is megismerkedjünk velük. Elsőként az ókori 
görögöknél kalandozunk. 

(KOVÁCS PÉTER FŐSZERKESZTŐ)

Illusztráció: Veréb Csilla
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Négy éve történt. 2014. július 26-án Veresegyház „karaoke színpadán” egy 
csokorra való tehetséges fiatal mutatta meg ének tudását, a közönség és a 
szakmai zsűri legnagyobb megelégedésére. A fellépők olyan jól szerepel-
tek, hogy a zsűri (Szakcsi Lakatos Béla – Kossuth-díjas zongoraművész, 
Csík Sándor énektanár és Lantos-Lyka Antal zenész) csak újbóli meghall-
gatást kö vetően tudott dönteni. Első helyen egy középiskolás fiatal lány, 
Walter Bianka (Szada) végzett. A program annyira sikeres volt, hogy az 
elkövetkező években a verseny még három alkalommal került megren-
dezésre. 2015-ben újabb meglepetést tartogatott a versengés, színpadra 
léptek a nagymamák és nagyapák lélekben fiataljai is. A nyugdíjas fellépők 
igencsak dalos kedvüket lelték, oly annyira, hogy komoly kihívást jelentet-
tek a fiatalabb fellé pőknek. A zsűri (Poór Péter táncdalénekes, Frankl Gábor 
zenei menedzser, Pál Tamás színész és Lantos-Lyka Antal) hosszas mér-
legelését követően Krizsma Gwendolin Sarmen (Veresegyház) került a 
dobogó felső fokára. A huszonegy éves lány lenyűgözően jellegzetes 
énekhangjával szinte elbű völte a nézőket. Hogyan tovább? Nem is lehetett 
kérdéses a 2016-os megrendezés. A produkciókat háromtagú szakmai zsűri 
értékelte (Lantos-Lyka Antal, Székely Péter zeneszerző, és Dósa Mátyás 
színész), szinte minden fellépőhöz volt néhány biztató, bátorító jó szavuk. 
Az első díjat Kurdiné Kolozsvári Flóra (Erdőkertes) nyerte. Flóra vég zett -
ségét tekintve közgazdász, de foglalkozik az éneklés mellett ékszer készítés-
sel és képzőművészettel is. Hogy mit jelent számára a művészet? Erre a 
következőket válaszolta: „Mindig érdekelt a zene világa, ezért főis kolásként 
folyamatosan képeztem a hangomat. Egyetemi éveimet követően olyan ének-
tanároknál tanulhattam, mint Kővári Judit és Lajtai Katalin. A zene, szá-
momra egyfajta szeretet és léleknyelv, az én csodavilágom.” 2017-re a 
dalverseny már olyan népszerűvé vált, hogy nemcsak Veresegyház és 
vonzáskörzetéből, hanem messzebbről, a fővárosból és az ország más tá-
jairól is érkeztek versenyzők. A tizenhét előadó minden korosztályt 
képviselt, így idősebbek és fiatalok egyaránt összemérték a tudásukat. A 
fellépők sorra lepték meg a közönséget, dalválasztásukkal, színpadi mozgá-
sukkal, vagy éppen az alkalomhoz illő humorukkal. A szakmai zsűri (Lan-
tos-Lyka Antal, Vándor Attila színész-rendező, Dósa Mátyás és a közönség 
képviseletében Takács-Boda Henrietta) a veresegyházi dalverseny eddigi 
történetének legnehezebb döntése elé került. A ver senyzők felké  szültsége 
és énektudása, messze túlmutatott a karaoke megszokott bulizós, jól érzem 
magam hangulatától. Többen már nem is amatőrként, hanem profi 
énekesként mutatták meg magukat. Jó példa erre az első helyezett Török 
Ildikó (Budapest), aki megjelenésén túl a dalválasz tásával (Puccini: Gianni 
Schicchi – Lauretta áriája) és kimagaslóan szép énekhangjával kápráztatta 
el a jelenlevőket. Török Ildikó polgári foglalkozását tekintve optometrista. 
Budapesten egy optikai üzletet igazgat, szakemberként szemészeti szűrő -
vizs gálatokat végez, és mindemellett rendszeresen énekel: sanzont, musi-
calt, operettet, szinte mindent. Tehetsége akár egy profi előadóé. 

*** 
2018-ban elmaradt a dalverseny. Vajon mi lehet az oka? Mik a további 
elképzelések? Erről kérdeztük a szervezőket, akik eddigi munkájukkal, – az 
eredmények ismeretében bátran elmondhatjuk – szinte mindent megtet-
tek a versenyek magas szintű lebonyolítása érdekében. A kérdésekre a 
Zsuzsa és Fecó Karaoke Team részéről Huszai Ferenc, a Váci Mihály 
Művelődési Ház képviseletében Pásztor Ildikó intézményvezető-helyettes 
válaszolt. 
Huszai Ferenc: A rendezvény technikai megszervezésével 2018-ban ki csúsz-
tunk az időből. A korábbi négy dalverseny tapasztalatait összegezve min-
denképpen változtatnunk kell a lebonyolítás menetében. Az idei évben főleg 
az erőgyűjtésre, a szponzori támogatásokra összpontosítottunk, felkészülve 

a 2019-es dalversenyre. Folytatni szeretnénk a megkezdett utat, nagyobb nyil  -
vánossággal, színesebb műsorral. Célunk a résztvevők és a közönség részére 
egy színvonalas, maradandó élményhez a feltételek megteremtése. Sze ret -
nénk a versenyzőválogatást átgondoltabbá tenni, biztosítva az internet adta 
lehetőségek kihasználásával a közönség részére is az előzetes informá-
ciókhoz való hozzáférést. A dalversenyre amatőr énekeseket várunk, ez nem 
zárja ki a képzett énekeseket, de mindenképpen kizárja a profi elő adókat, 
az ének művészeket. Legyen ez a verseny az ének szeretetének dia dala! 
Pásztor Ildikó: Elképzeléseink szerint 2019-ben már több kategóriát indí-
tanánk, figyelembe véve a versenyzők felkészültségét. Nem lehet összemérni 
az általános iskolai kórusokban megszerzett énektudást azzal, aki hosszú 
évek munkájával magánénekórákon is képezte a hangját. Vankó István kon-
feranszié tevékenységére a jövőben is számítunk, mert hihetetlenül jó egyéni 
stílusban tudja végigvezetni a műsort. Mindenképpen szeretnénk folytatni 
a dalversenyt, van rá igény, várják az emberek, és nem utolsósorban a szer -
vezéshez kapcsolódó feladatokat mi is szívesen végezzük. 
 

VERÉB JÓZSEF 

VÁCI MIHÁLY MŰVELŐDÉSI HÁZ • ZSUZSA ÉS FECÓ KARAOKE TEAM

Egy tehetségkutató dalverseny nyomában
„Ha az ember bárhol színpadra kerül, legyen szó amatőr vagy hivatásos 
énekesről, nem engedheti meg magának, hogy hamisan énekeljen. 
Ha zongorázom, én sem engedhetem meg magamnak a hamis hangokat.” 

SZAKCSI LAKATOS BÉLA KOSSUTH-DÍJAS ZONGORAMŰVÉSZ 
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Szeptember közepétől a már megszokott helyen (Fő út 68.) bővülő prog -
ramkínálattal, októbertől pedig meghosszabbított nyitvatartási idővel 
vár minden kicsit és nagyot a Köz-Pont Ifjúsági Ház. 

Természetesen a már jól bevált programjainktól sem búcsúzunk el, így 
szeptemberi kezdéssel újra indul a Búgócsiga Totyogó, ovira hangoló 
foglalkozásunk, melyre 2-3,5 év közötti apróságokat várunk. A fejlesztő 
torna, a mese és a bábozás, a sok-sok mondóka és ének, valamint a masza-
toló kézműves foglalkozás mellett olyan programmal készülünk, melyben 
központi szerepe van az értelem, a fantázia, a kreativitás, az érzelmi intelli-
gencia a szép magyar beszéd és a személyiség komplex fejlesztésének. 

Iskola előkészítő Zeneovink is folytatódik, képzett zenepedagógusok 
vezetésével, ahova nagycsoportos korú gyermekeket várunk minden héten. 

Hétfőnként a kreativitásé lesz a főszerep, 16.00-tól 17.15-ig a divattervezés 
csínját-bínját sajátíthatjátok majd el (részvétel 7 éves kortól lehetséges) 17.30-
tól 19.00-ig pedig a reklámgrafika világába kalauzolunk el titeket (részvétel 
13 éves kortól lehetséges) Stylist és reklámgrafikus segítségével. 

A nagy sikerre való tekintettel a már közel egy éve remekül működő 
Német klub (novembertől minden csütörtökön 16.00-17.30) mellé Angol 
klubot (novembertől minden szerdán 16.00-17.30-ig) is indítunk, ahova min-
den lelkes érdeklődőt várunk tudásszinttől függetlenül. 

Ezeken kívül számtalan más régi és új kedvenccel készülünk, így lesz Esti 
mese klub, Film Klub, Gamer klub, Társasjáték est, Szülők Iskolája, valamint 
rendszeres tájékoztató az Erasmus+ program nemzetközi mobilitásokkal 
kapcsolatos lehetőségeiről. 

A bővülő programok miatt nyitvatartásunkat is meghosszabbítjuk, így ok-
tóber 1-jétől minden hétköznap 12:00-20:00 óráig várjuk a programokra 
érkezőket, és a csak úgy betérőket egyaránt.  

Itt sosem lehet unatkozni, hiszen van ping-pong, csocsó, X-box, focipálya, 
rengeteg sport kellék, és hozzáértő kreatív szakember. 

Ha felkeltettük az érdeklődésedet, keress minket bátran, a további rész -
letekért pedig folyamatosan figyeljétek a Támaszpont MOPKA/Köz-Pont 
Ifjúsági Ház Facebook oldalát, vagy látogassatok el a www.tamaszpont.net 
weboldalra. Találkozzunk a Köz-Pont Ifjúsági Házban!   

POZSONYI FANNI IRODAVEZETŐ

Időutazók, világjárók és olimpikonok vették be az MaciZoo Házat a 
nyáron. Amikor beköszönt a nyár, a gyerekek táborról táborra járnak 
és örök életre szóló élményeket szereznek. Idén sem volt ez másképp 
azokkal a táborozó kicsikkel és nagyokkal, akik közösen négy héten 
keresztül élvezhették a veresegyházi Gamesz által támogatott MaciZoo 
nyári táborokat.  
 
Kovács Annamária szervezésében és szakmai irányításával ezen a nyáron 
négy hét tábort élvezhettek a gyerekek, amelyet ebben az évben is a Med-
veotthon melletti MaciZoo Házban rendeztek meg. Egy hét, vagy több, 
mindegy volt. A gyerekek számos élménnyel gazdagodtak, hiszen a heti té-
mák úgy, mint az Időutazó, Világjáró és Olimpiai tematikára épülő játékok 
még színesebbé tették az amúgy sem unalmas napokat. „A világ járó héten 
körbejártuk a világ főbb részeit és Magyarország volt az utolsó állomás, 
amikor a szürkemarhákat hajtottuk, de jártunk például Görögországban, 
ahol ízkóstoló versenyt rendeztünk feta sajttal, olíva bogyóval és zorbát 
tanultunk táncolni. Emellett volt íjászkodás, lovaglás, hoverboard. Ter-
mészetesen körbejártuk a Macifarmot és teljesítettük a Ka landpark fela-
datait is. Egy-egy kirándulós napot minden hétre beiktattunk. Ilyenkor 

korosztálytól függően választottunk helyszínt, a kisebbekkel Újpestre men-
tünk a Tarzan Parkba, a nagyobbakkal pedig a bobozást próbáltuk ki a 
Mátrában. A kézműves napunkon Kemencéről jött hozzánk egy hölgy, aki -
vel bőrdísztarisznyát, kis kosarat készítettünk, életmentő karkötőt fontunk 
és agyagoztunk. Az egyik napunk pedig a helyi strandon telt, már amikor 
az idő engedte. Ezeken a napokon nyitott ki a Nagymamák Palacsin tázója 
is. Zárásképpen pedig ezen a napon este tábortüzet gyújtottunk és katonai 
sátrakban éjszakáztunk, így búcsúztattuk azt a hetet, amit szintén nagyon 
élvezett minden táborozó. Emellett a benti térben volt szabaduló szobánk 
is, ahol kódokat kellett keresni és walkie talkie-val kellett a gyerekeknek 
kommunikálni, úgyhogy ezt is nagyon élvezték. Kívül pedig az új Jumanji 
– Vár a dzsungel című film alapján mi is berendeztünk egy kis Jumanji Ját-
szót, ahol a csapatoknak meg kellett keresni a bűvös követ. A Gombai 
Cukrászda pedig beengedett bennünket a kulisszák mö gé. Megleshettük, 
hogyan készül az igazi marcipán, sőt voltak, akik pogá csát is sütöttek a 
cukrászokkal.” – meséli mindezt még most is hatalmas lelkesedéssel An-
namária, a táborvezető, aki hozzátette: „Természetes a jövő évre is tervez-
zük a tábort, már valószínűleg korcsoportos bontásban, mert szeretnénk a 
nagyobbaknak egy vándortábort szervezni, úgyhogy mindenképpen 
érdemes lesz jövőre is figyelni a lehetőségeket.” 

FÁRI FANNI

Fiataloknak fiatalokról

SZEPTEMBERTŐL MEGÚJUL A KÖZ-PONT IFJÚSÁGI HÁZ! 

MaciZoo tábor
Fotó: Bruno A. Pizzini
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Fiataloknak fiatalokról

Ebben a hónapban Módy Lucával készítettem interjút, aki a 
MOME ani máción szakán végzett 2017-ben. A művé szet 
ezen ágáról nem so kat tudunk, annak ellenére, hogy egyre 
nép szerűbb és a mindennapjainkban is folyamatosan 
körülvesznek bennünket az animált rek lá mok, plakátok, 
filmek. Animáció területén ráadásul Magyar ország kiemel -
ke dő szerepet játszik. Bízom benne, hogy amellett, hogy Luca 
munkásságába nyerünk betekintést, egy kicsit az animáció is kö -
ze lebb kerül minden olvasóhoz. 
A családodban nem te vagy az egyetlen művész, mennyire voltak a 
szüleid hatással a pályaválasztásodra? 
Általánosban sport iskolába jártam, rengeteg edzésen vettem részt napi szinten, 
viszont már akkor eljött egy pont, mikor azt éreztem, hogy túl sok az edzés, és 
mi vel nem akarom azt professzionálisan űzni, el kéne kezdjek rajzolni. Közép -
iskolába is szívesen mentem volna művészeti suliba, de mivel éltanuló voltam, 
pont a szüleim mondták, hogy inkább hozzam ki magamból a legtöbbet, men-
jek gimnáziumba, legyen egy erős alap mű velt ségem és remélték, hogy nem az 
anyagilag instabil művészet mellett kötök ki az adottságaimmal. Emellett nyilván 
mindig rengeteg kreativitás ragadt rám otthonról. Egy olasz tagozatos osztályba 
jártam gimibe, több országos olaszversenyen nyertem, OKTV-n vettem részt, 
felső fokú nyelv vizsgát is szereztem és nem nagyon foglalkoztam a rajzzal. Arra 
gondo tam, hogy az orvosira megyek, de az utolsó évben meggondoltam magam. 
A löketet egy balett tábor adta, ahol egy művész tele pen szállásoltak el, Szol nokon. 
Elhatároztam, hogy elkezdek komolyan rajzolni, képezni fo gom magam és elin-
dulok a művészet felé. Akkor még nem gondoltam, hogy az animáció is sok-sok 
év tanulással jár.  
Miért éppen az animáció? 
Láttam, hogy a grafikával milyen jó dolgokat lehet csinálni, de ha van rá le -
hetőség, akkor miért ne mozgassam meg? Emellett egy sokkal használhatóbb, 
élőbb műfaj mint pl.a festészet és anyagi szempontból stabilabb terepnek 
ígérkezett. Így jelentkeztem az Iparművészeti Egyetemre, ahova nyilván nem 
vettek fel elsőre. Először grafikára mentem Sopronba a Nyugat-magyarországi 
Egyetemre, de nem igazán tetszett, úgyhogy jelentkeztem egy OKJ-s képzésre, 
az Illyés Művészeti Szakképző Akadémiára, ahol szakmai animációs képzést 
kaptam. Ez nagyon sokat segített például abban, hogy a MOME-n már könnyen 
tudjak használni prog ramokat, illetve ott értettem meg először mi is az animáció.  
Mást vártál az egyetemtől és a szakmától?  
Persze. Az egyetem nekem nehéz volt, sokszor éreztem azt, hogy magasra tet-
ték a mércét, ami egyáltalán nem segített a kreatív folyamatban. Irányítottak ben-
nünket, határidők és szakmai feladatok voltak. Az éjszakázás itt is hozzátartozott 
a mindennapokhoz, főleg leadások előtt. Meg kellett tanuljak külön odafigyelni 
az egészségemre is, mert ez hosszú tá von kimerítő. Nem is a rajzok elkészítése 
a sok idő, hanem azok technikai kivitelezése, ebben a szakaszban biztosan 
mindig fellép valami kompli káció. Ilyenkor szaladnak az órák, a napok, a hó-
napok és az évek. Emellett so kat láttam és tanultam a szakmáról az egyetemen. 
Ez egy nagyon össze tett műfaj. Nem csak mozgatni tanultunk, hanem dra-
maturgiát, vágást, gyártásvezetést is, ami mind az animáció szerves része.  
Megbántad? 
Nem, egyáltalán nem. Szerencsésnek mondhatom magamat, hogy azzal fog lal -
kozhatok, amit igazán szeretek. Szerencsés voltam azért is, hogy felvettek. Erre 
a szakra 12 em bert vesznek csak fel minden évben. Ezen kí vül csak fizetős an-
imációs kép zés van. Nyil ván nehezebb megtalálni azokat a munká kat, amiket 
szívesen csinálok és még jól is keresek vele. Sokan elkezdenek a reklám iparban 

dolgozni, ahol sok pén zért gyárt ha tod egész nap a 
reklámokat. Én is pró   báltam ilyet, de szeretném 
magamból a krea ti  vi tást úgy kihozni, hogy olyat 
tudjak csinál ni, ami kicsit személyesebb, ami az 
én vilá gom.  
Mi történt a diploma óta? 
A tavalyi évben, az egyetem után elkezdtem dol-
gozni egy sorozat kivitelezésében, amelyet most 
fognak vetíteni az MTV-n. Ez egy tizenhárom ré -

szes sorozat az 5-12 éves korosztálynak. A címe: 
Hajó töröttek. Arról szól, hogy egy nagypapa az uno  -

kájával egy lakatlan szigetre kerül, ahol csak egy más -
ra számíthatnak. Az epizódok mind kalandos helyzetek, 

a nagypapa csupa hasznos dolgot tanít meg az unokának és 
sok mindenre együtt jönnek rá. Jelenleg egy dokumentumfilmhez 

ké szítek animációt, az animációs rész gyártásának kivitelezését vezetem. 
Hol dolgozol legszívesebben?  
Szoktam itthon, Veresen is dolgozni a gyerekkori szobámban, sokáig Pesten lak-
tam, ott készítettem a legtöbb munkám, de a sulis projekteket sokszor az egyete-
men belül készítettük. Sokszor benn aludtunk. Annak is megvan egy jó 
hangulata, mikor sokan benn dolgozunk. Gördeszkával közlekedünk a büféig 
vagy a wc-ig. Egyébként nehéz volt, és sokáig tartott amíg rájöttem, hogy milyen 
is az a környezet, ahol szívesen és hatékonyan tudom végezni a munkám. Je-
lenleg Budán bérlek egy szobát, ott fogok majd dolgozni is, ez is olyan hely, ahol 
hatalmas ablakok vannak és inspiráló a közeg, ez nagyon fontos. Néha nem jó ott -
hon dolgozni, mert minden más otthoni teendőt csinálna az ember, ilyenkor 
például elmegyek egy kávézóba vagy barátokhoz, de máskor meg van, hogy 
napokig ott tudok ülni a gép előtt és nem számít semmi. Persze emellé kell az 
aktív pihenés is, mert egy idő után máskülönben egy saláta vagy droid ül a gép 
előtt. Stúdiókban is szoktunk dolgozni és most is két ilyen helyen is fogok dol-
gozni ősszel. 
Hogyan vágsz bele a munkába?   
Kell, hogy legyen egy jó ötlet, egy kép a fejemben ahhoz, hogy el tudjak indulni egy 
úton. Olyan is volt már, hogy csak elkezdtem rajzolni és lett belőle valami nagyon 
szuper, de ilyen azért ritkán van. Kell lennie egy víziónak, amivel lehet tovább dol-
gozni. Munkát is úgy vállalok el, hogyha miközben beszélünk a megrendelővel, 
születik egy elképzelés arról, mit is csinálnék. Ha megvan ez a vízió, akkor elvál-
lalom. Persze sokszor teljesen mást várnak el, mint amit én szerettem volna. 
Legtöbb esetben ilyenkor a meg rendelő sem tudja, hogy valójában mit akar és ez 
egy nehéz helyzet. Ezen úgy tudok segíteni, hogy ott van mellettem, miközben 
csinálom a munkát és akkor hozzá tud szólni, hogy ő mit szeretne.  
Melyik munkádra, vagy munkáidra vagy a legbüszkébb?  
Az egyetemen készítettem egy mozgó képregényt, amely egy pszichológia témá-
val foglalkozik, a „dysfunctional disorder”-rel. A képregény tu da tos és tudattalan 
tartalmak harcát ábrázolja. Az ösztönén a tudatos én nel beszélget egy nagy lápon, 
ami az agyat jelképezné, és megpróbálnak eljutni a célig. Ez azért is különleges, 
mert ez az első összefüggő mozgó képregény Magyarországon. Csináltunk egy ani - 
mációs klippet is az osz tály  társaimmal, amire büszke vagyok, a Middlemist Red 
banda Illuminair című számához. Valamint nagyon szeretem a bábanimációt. Ezt 
az egyetemen szerettem meg az Escape című stop-motion animáció elké szíté se -
kor. Ez az animáció is több animációs és filmes rövidfilm fesztiválon szerepelt.  
Volt esetleg olyan megbízásod, ami a városhoz kapcsolódik? 
Igen, a Sellő Akadémiának terveztem sellő uszonyokat és ékszereket, nem 
olyan régen, illetve könyvborítót és belső illusztrációkat terveztem egy könyv -
höz. Szívesen fogadok amúgy megkereséseket, azt hiszem még nem ismernek 
itt az emberek, viszont eléggé be vagyok táblázva decemberig, így maximum 
kisebb projektek férnek bele.                                                                          FÁRI FANNI 

Fotó: Fári Fanni

MÓDY LUCA 
ANIMÁCIÓS LÁTVÁNYTERVEZŐ„MOZGASSUK MEG, 

              HA LEHET!”

FIATAL TEHETSÉGEINK
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DIETETIKA:  Asiama Evelyn rovata 

A reggeli kérdésével foglalkozó kutatások ered-
ménye igen vegyes. Többük igazolja, hogy a 
reggeli fogyasztása során kisebb lesz a napköz -
beni energiabevitelünk, ezzel a testtömeg  -
csökkenést serkenthetjük. Más eredmények 
szerint azonban a reggeli hiánya nincs hatás-
sal a napi étvágyunkra. 
A kulcs itt is az étkezési szokások külön bö -
zőségein alapszik: vannak, akik a reggeli mel -
lőzése során a következő étkezésekkor „kom - 
 penzálják” a kimaradt (vagy többlet) kiló ka -
lóriákat, másoknál viszont egyáltalán nem je-
lentkezik fokozottabb étvágy.  

Ha valaki már huzamosabb ideje nem étkezik 
reggelente, ám „hirtelen” ezen változtat, annál 
testtömeg-gyarapodás figyelhető meg, mivel a 
megszokott étkezések mellé fogyaszt egy 
újabb fogást, nem a meglévőket osztja el 
egyen letesen. 
Érdekes kérdés az alapanyagcsere alakulása. 
Pusztán az egyes étkezések kihagyása, ill. a 
sok szor kis adag fogyasztása csak nagyon kis 
mértékben befolyásolja az alapanyagcserét.  
Gyakran hallani, hogy valaki a fogyás érde ké -
ben reggel éhgyomorra végez aerob jellegű 
sporttevékenységet (futás, jogging, úszás stb.). 

Ez is kerülendő, ön-
magában nem ser -
ken ti a test zsír  tö - 
  me gének csök ke né -
sét. (Amennyi ben 
vala ki nek kife jezet -
ten kom fortosabb így ed ze ni, az termés zetesen 
teheti, de nem javasolt!) 
Összefoglalva: önmagában nem káros a reggeli 
mellőzése egy egészséges felnőtt szerve zet -
nek. Azonban fontos ismerni a napi étkezési 
szokásainkat, az egészségi állapotunkat, fizi -
kai aktivitásunk mértékét. Ezeknek meg fe lelő -
en alakítsuk ki a napi étkezéseink számát, vagy 
kérjük ki die tetikus véleményét! 
Kiknek szükséges a rendszeres reggeli fogyasz -
tása? Gyermekeknek és serdülő ko rú ak nak, vá -
randós kismamáknak, szénhidrát anyag csere - 
zavarban szenvedők esetében, spor tolóknak 
reggeli edzése előtt. És mindazoknak, akik egy -
szerűen szeretnek reggel egy finomat enni! Jó 
étvágyat kívánok! 

ASIAMA EVELYN, DIETETIKUS 

EVELYN@EVEDIET.HU

A REGGELI A NAP LEGFONTOSABB ÉTKEZÉSE 

– VAGY MÉGSEM? 
Életünk során számtalanszor hallhatjuk a fenti állítást, és ezt javasoljuk gyermekeinknek is 
rendszerint. Sok megfigyelés és vizsgálat igazolja, hogy azok, akik nem fogyasztanak rend-
szeresen reggelit, hajlamosabbak pl. a magas testtömegindex (testmagasság és testtömeg 
arányszáma) kialakulására. De mi történik akkor, ha hosszú évek, évtizedek után se tudjuk 
rávenni magunkat? Bennünk van a hiba?

A „flow-élmény” 
Az elnevezés Csíkszentmihályi Mihály pro-
fesszor nevéhez fűződik, aki ennek az él mé ny -
nek a kutatásával foglalkozik. Szerinte „a sport 
célja, hogy a legnagyobb fizikai és szel lemi él -
ve zet származzon belőle”. A flow-el képzelés 
mögött, ellentétben a „kitalált” el méletekkel, 
pszichológiai kutatások állnak. 
A sport lényege az általa nyújtott élmény mi -
nő sége. Ha sportoltál már úgy, hogy tökélete-
sen átadtad magad a tevékenységnek, kizáró - 
lag ar ra koncentráltál, amit csinálsz, meg szűnt 
a kül világ (mi legyen a vacsora, hol a gye rek), 
a tér és az idő, akkor te is átélted már a flow ér -
zést. Ez azt jelenti, hogy a flow nem a tarta -
lom tól függ, hanem a tevékenység minő  sé gé- 
től, fel erő södik a koncentrációd, a tested feletti 
kont roll. 
Mindenkinek más a saját „flow-élménye”. Ez 
olyan harmonikus élmény, ami eredménytől 
füg getlenül is jutalomértékű – persze nem csak 
a sport során élhető át, hanem főzés, sakkozás, 
vagy kertészkedés, kirándulás közben is. Ez 
egy pszichológiai állapot, amikor az agy képes 
arra, hogy teljesen kikapcsoljon, és mentesítse 
magát a hétköznapok terheitől. Ha nem is 
érjük el min dig ezt a hatást egy huzamosabb 
ideig végzett sportolás (más ténykedés) köz -
ben, legalább né hány percre belefeledkezünk 

abba, amit csiná lunk. Ezzel elérjük, hogy a tes -
tünk ben felsza badítsuk az öröm effajta for-
rását, ami oldja a stresszt.  
Tudományos kutatások igazolják, hogy a spor -
toló nők önmagukról alkotott képe a sport kö -
vet keztében lényegesen pozitívabbak, maga - 
 biztosabbak, érzelmileg erősebbek, és a nemi 
vágyukra is hatással van.  
Itt is fontos a cél, a tevékenység meghatározása 
(pl. heti 1-szer elmegyünk a férjemmel/bará-
tommal táncórára, minden 2-ik szombaton ki -
rán dulok a gyerekekkel, sütisütés a barát nőm- 
mel, stb). A célt vagy a feladatot ne tegyük túl 
magasra vagy alacsonyra, mert nem hoz kel lő 
eredményt, fejlődést! Ez azért fontos, mert az 
ered   mény befolyásolja a kedélyállapotunkat, 
pozitív gondolkodásmódunkat, hiszen ha jól 
tel jesítünk, jól érezzük magunkat és boldogok 
vagyunk. 
Ha nem tudunk teljesíteni, rossz hangulatunk 
lesz, a sorozatos kudarc pedig a negatív gon-
dolatokat erősíti, ami a környezetünkre is rossz 
hatással van.  
A sport és hobbi által szerzett flow-élmény 
nemcsak azért fontos, hogy vonzóbb és szebb 
le gyen a testünk, hanem mert a pszichénkre és 
a lelkünkre is hatással van. Így leszünk tü rel -
mesebbek, mosolygósabbak, mentálisan ter -
hel he tőb bek, hiszen a bennünk felgyülemlett 

feszült séget és a stresszt olyan, a kör nye zetünk 
szá mára ártalmatlan eszközökkel vezetjük le, 
mint a sport vagy a hobbi. 
„A flow a komplexitás evolúciójának motorja, 
hiszen arra ösztönöz, hogy a saját határainkat 
meghaladva fejlődjünk. De nem adja meg az 
etikai irányt. Feladatunk tehát abban áll, hogy 
megtanuljuk a saját életünket olyan módon 
élvezni, hogy azzal ne csökkentsük mások esé-
lyeit a saját életük élvezetében” Csíkszentmi-
hályi Mihály professzor, Széchenyi-díjjal kitün - 
tetett-2011(Forrás: Flow élmény-Csíkszentmi-
hályi Mihály professzor/https://24.hu/tudo-
many/2014/12/03/ader-kitunteti-a-flow-elmelet
-atyjat) 
(segédlet: Sport pszichológia/sportelmélet tk.) 

GYŐRI RITA ÉS VIGH MERCÉDESZ ROVATA

LEGYEN 2018 A FEJLŐDÉSÜNK ÉVE!
NE FOGYNI AKARJ, hanem VÁLTOZNI! Ahogy változtatsz a szokásaidon 

úgy „jutalomként” kapod, mintegy mellékhatásként, a fogyást.

Mobil: 30 509 5084 
Facebook: Fitten Veresen

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

így adva alapot a mindennapjainkhoz! 

Életmód
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Sport
VERESEGYHÁZI VÁROSI SPORTKÖR eredményei

Kézilabda Szakosztály 
 

VIII. VERESEGYHÁZI KÉZILABDA ALAPÍTVÁNY 
UTÁNPÓTLÁS TORNA 

Szeptember első hétvégéjén megrendezett tornán az U14-es 
és az U15-ös korosztályok voltak érintettek. 
A torna kiválóan szolgálta a felkészülést a bajnoki idényre. Az 
U14-es csapatunk a Pilisvörösvári KSK és a Százhalombattai VUK 
SE. csapataival játszott két fordulós körmérkőzést, ahol egy 
győzelemmel és három vereséggel a harmadik helyen végzett, az 
U15-ös korosztályban hét csapat vett részt a tornán, a Százhalom-
battai VUK SE, a Salgótarjáni Strandépítők, a Dabasi KC VSE, a 
Pilisvörösvári KSK, a Vecsési SE és a VVSK csapata. Két csoport-
ban körmérkőzést játszottak a csapatok, majd a csoportokban 

elfoglalt helyezésük alapján a helyosztókért küzdöttek. Csapatunk 
lelkes játékkal végül a harmadik helyezést szerezte. A torna 
győztese a Salgótarjáni Strandépítők KC csapata lett, akik Dabast 
verték meg a döntőben. 

ASZTALITENISZ

Labdarúgó Szakosztály 
 
Felnőtt (Pest megyei bajnokság II. osztály Északi csoport)  
08.19. Isaszegi SE – Veresegyház VSK 0 – 2 
08.26. Veresegyház VSK – Verőce KSE 0 – 1 
09.02. Leányfalu SE – Veresegyház VSK 1 – 4 
 
Öregfiúk (Pest megyei Öregfiúk bajnokság Keleti csoport)  
09.03. Veresegyház VSK – Isaszegi SE 4 – 2 

ÚJÉVNYITÓ CSÚCSLÉTSZÁMMAL 

 
Kereken 50 fővel nyitotta meg a következő asztalitenisz szezont a 
Galaxis Veresegyházi SE és Asztalitenisz Klub 2018. augusztus 25-
i évnyitó kerti partiján.  
Bár az időjárás előrejelzések mindegyike gondokat jelzett délutánra 
és estére, mégis ezen a napon számunkra ideális körülmények között, 
szép meleg időben lehettünk újra együtt, egészen a 23 órás zárásig.  
Köszönjük mindenkinek hogy ott volt (aki nem tudott eljönni, de 
szeretett volna, nekik is) és ezzel emelte a nap fényét, valamint, 
hogy otthonról hozott specialitásokkal, finomságokkal, italokkal, 
tűzifával gondolt másra is.  
 
NYÁRI GALAXIS VSE FELNŐTT AMATŐR VERSENY  
 
Eredmények a Magyar-Kínai Asztalitenisz Klub versenyeiről:  
Július 10.    1. hely Papp László – Galaxis VSE IV-Fortuna.  
Július 18.    2. hely Gubai György – Galaxis VSE I.  
Augusztus 8.: 1.hely Papp László – Galaxis VSE IV.-Fortuna  
2. hely Héregi László – Galaxis VSE IV.-Fortuna  
 
Szeptembertől újra indul az élet! Szeretettel várunk - 18 minőségi 
asztallal - minden kis és nagyobb fiú-leány gyermeket, felnőttet, 

akár egész családot a Mézesvölgyi Általános Iskola tornatermébe, 
asztalitenisz edzéseinkre. Időpontok: kedd, szerda, szombat.  

Bővebb felvilágosítás: Letanóczki Istvántól. 
Tel.: +36 30 9000 175 

E-mail: istvan.letanoczki@wellcamino.hu 
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TRIATLON

HÁROM ORSZÁGOS BAJNOKI CÍM! 
A VERESEGYHÁZI MANTA SWIM TRIATLON 

NYÁRI SZEREPLÉSE 
JÚNIUS 

FONYÓD, RANGLISTA VERSENY: A legkisebbeknél Tóth Anna 
6., újoncoknál Zsemle Hanna 6. Kürtösi Hanna 24., gyermek 
kor csoportban Ferencz Janka 4., Portik Bogi 23., Foky Réka 34., 
serdülőknél Kárpáti Ákos 13., Jankov Milán 14., Soós Lívia 25., 
Tóth Márton 39., ifiknél Ferencz Domonkos 14., felnőtt nőknél 
Vajkovics Viktória 3. 
BAJA, SPRINT OB ÉS UTÁNPÓTLÁS RANGLISTA VER SENY:  
Legkisebbeknél Tóth Anna 8., újoncoknál Zsemle Hanna 2. Kár-
páti Máté 8.  Tóth-Vári Tamara 23. Kürtösi Hanna 28. gyer-
mekeknél Ferencz Janka 2. Portik Bogi 26. serdülőknél Jankov 
Milán 11. Soós Lívia 22. Tóth Márton 25. Lesták Ármin 35. ifiknél 
(OB) Ferencz Domonkos 7. Portik Botond 23. Junioroknál (OB) 
Jankov Máté 8. Ferencz Ábel 14., felnőtt nőknél Vajkovics Vik-
tória 3., szenior férfiaknál Ondi Levente 9.  

JÚLIUS  
BALASSAGYARMAT, RANGLISTA VERSENY: Újonc kategória, 
Kárpáti Máté 13. gyermek kategóriában Foky Réka 31. serdü -
lőknél Kárpáti Ákos 10. 
FADD-DOMBORI, RANGLISTA VERSENY: Gyermek kategória, 
Ferencz Janka 2. serdülő kategória, Kárpáti Ákos 15. 
AQUATLON ORSZÁGOS BAJNOKSÁG, VERESEGYHÁZ 
Július 15-én a csapatunk által szervezett aquatlon verseny 
nagyon fontos számunkra. 
A versenynek a csodálatos környezetben elhelyezkedő Pamut tó 
és a Fenyves környezete adott otthont. A verseny során az ország 
minden tájáról érkező 560 kiváló sportoló mérte össze erejét a 
bajnoki cím megszerzéséért. 
Eredményeink: ORSZÁGOS BAJNOKI CÍMET SZERZETT: 
Zsemle Hanna újonc korcsoportban, Döry Gábor a szeni o rok -
nál. A dobogó 3. fokára állhatott: Vajkovics Viktória.   

További eredmények: 
Tóth Anna 17., Kárpáti Máté 10., Molnár Gergő 41., Kürtösi 
Hanna 28., Tóth-Vári Tamara 31., Szabó Márk 50., Ferencz Janka 
6., Portik Bogi 23., Foky Réka 46., Kárpáti Ákos 11., Jankov 
Milán 16., Lesták Ármin 28., Tóth Márton 37., Soós Lívia 27., Fe -
rencz Domonkos 11.,  Jankov Máté 5., Ferencz Ábel 7., Varró 
Bálint 7.,  
 
HOSSZÚTÁVÚ ORSZÁGOS BAJNOKSÁG, NAGYATÁD 
A „Medve” csapat hosszútávú országos bajnokságon járt Nagy-
atádon, a klasszikus IronMan távon (3,8 km úszás, 180 km 
kerékpár és 42 km futás) ahol az alábbi szép eredményeket érték 
el: Ondi Levente 10 óra 07 perces idővel 4., Sessler László 31., 
Jankov István 32., Ésik Tamás 52., Fritz Balázs 57. helyezés.  

AUGUSZTUS  
PÉCS, UTÁNPÓTLÁS ORSZÁGOS BAJNOKSÁG: 
Legkisebbeknél Tóth Anna 11. Az újoncoknál Zsemle Hanna 1., 
Kárpáti Máté 19., Kürtösi Hanna 24., Tóth-Vári Tamara 31., 
Tellinger Márton 65., Molnár Gergő 66., Gyermek kategóriában, 
Ferencz Janka 8., Nagy Richárd 32., Portik Bogi 34., Foky Réka 
50., Serdülőknél, Jankov Milán 9., Kárpáti Ákos 15., Soós Lívia 
25., Tóth Márton 29. A junior kategóriában  Jankov Máté 3., Fer-
encz Ábel 4., Ifjúságiaknál,  Ferencz Domonkos 11. Felnőtt nők 
versenyében Vajkovics Viktória 4. helyezést ért el.  Szeniorok 
között Zsemle Viktor 22.,  Soós András pedig 24. helyezést ért el. 
Csapatban: Az újonc2 leány csapat, Zsemle Hanna,Tóth-Vári 
Tamara,Kürtösi Hanna összetételben 4.helyezés. 
PÉCS, VÁLTÓ OB.:  Az UP2-ben 
a Ferencz Ábel, Jankov Máté, Fer-
encz Domonkos alkotta váltó a 3. 
helyen zárt. 
Újonc lány váltó: Zsemle Hanna, 
Tóth-Vári Tamara, Kürtösi Hanna 
4. helyezés. 
Gyermek fiú váltó: Kárpáti Máté, 
Szabó Márk, Nagy Richárd 11. 
helyezés. 
Gyermek lány váltó: Foky Réka, 
Ferencz Janka, Portik Boglárka 7. 
helyezés. 
Felnőtt: Nagy Tamás, Zsemle Vik-
tor, Soós András 8. helyezés 
Gratulálunk a szép szerepléshez! 
 
SZEGEDI ATTILA SZAKOSZTÁLYVEZETŐ 
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KAJAK-KENU

A sportban, úgy mint az életben adódik úgy , hogy minden jól alakul 
egy szer, máskor pedig „a kenyér a megkent felére esik” és minden 
rosszul sül el. Ezen mi, kajak-kenusok nem csodálkozunk, hanem 
tudomásul vesszük, levonjuk a tanulságot és megyünk tovább. Ez 
az év többnyire tanulságokat hozott kajak-kenusaim számára, akik 
szorgalmukkal, eredményeikkel példát mutatnak környezetüknek. 
Kiemelkedik tehetségével, szorgalmával és eleganciájával Kadók Niki,  
aki évről-évre hozza a teljesítményt és idén országos bajnoki negye dik 
helyet szerzett U15-ben 2000 m- en Serdülő női kajak egyesben! 
Amennyiben a 2018. évi Monte Velho-i vb eredményeit megnézzük 
a magyar női mezőny minden címet elhozott kajakban, hasonlóan 
erősek az utánuk felzárkózó leány kajakosok, ahol Nikolett letette a 
névjegyét és Veresegyházét. 
 
Teljesítménye annál is inkább figyelemre méltó , mivel a harmadik helyet 
vette el tőle az egyik piros bója, ami az élboly szétválásakor az utolsó 200 
m-en – robbantáskor – pont elállta az egyenes haladásának útját .A kike -
rülést a harmadik helyünk bánta! Niki sebessége meg volt a dobogóra 
való fellépéshez. 
Hasonlóan – eredménytől függetlenül – emberfeletti teljesítményt mu-
tatott Reindl Erik U12-es kis kenusunk MC-1 2000 m-en a Budapest 
Régiós Megyei Bajnokságon. Vírusos gyomorfertőzés gyötörte négy 
napig, de korábbi győzelmei feledtették a fájdalmát és nagyon kemény 

és okos versenyzéssel éppen csak lemaradt a dobogóról ezen a 
versenyen. Negyedik lett, a görcsök dacára! 
A Gyermek és Kölyök OB-n nem volt szerencsés, kettő nappal a verseny 
előtt, futás közben elesett és szétnyílt a „térdelő térde”, ami nagyban 
hozzájárult váltóban a második helyen való borulásához . 
A Zagyvai-testvérek, Borka és Áron technikai hiányosságaik révén 
kizárásra kerültek, pályaelhagyásért. Mellesleg nagyon erős szél zavarta 
a gyerek mezőnyöket és csúcsot döntött a kizárások száma.  
Biztatóan mutatkozott be két újonc női kenusunk Magyari Regina és 
Horváth Hanna U11-U12-ben , akiknek sokat kell még fejlődni, de szor-
galmasak. Hasonlóan kezdi bontogatni „kenus szárnyait” Valastyán Do-
minik. Jelenleg U16-ban próbálkozik egyesben, a Budapest Megyei 
Régiós Bajnokságon C-1 500 m-en döntőbe került és így kilencedik 
kenusnak számít a megyében.  
Büszke vagyok gyerekeinkre, a komoly versenyeken való teljesítményük 
igen nagy edzésmunka elvégzésével jár, ami olykor kizárással, borulás-
sal végződik. Ők nem rendülnek meg. Jönnek tovább, épülnek, szépül-
nek és készülnek az igazi fellépésre a serdülő, ifi és felnőtt versenyekre, 
válogatott szintre az ország legeredményesebb sportjában,a kajak-
kenuban.Köszönöm nekik és szüleiknek a biztosított hátteret ! 
Jó egészséget, szép őszi napokat, Veresegyház!  

FROHNER FERENC, 
VERESEGYHÁZI KAJAK-KENU CLUB EDZŐJE ÉS ELNÖKE

KYOKUSHIN KARATE TÁBOROK – A HŐ -
SÉG NEM ÁLLÍTOTT MEG BENNÜNKET 
 
Nyári táborunkban a rengeteg edzés mel-
lett nagyon sokat nevettünk, a csapat még 
jobban összekovácsolódott. Ez volt az elő -
szobája a még komolyabb nemzetközi 
edző tábornak, mely övvizsgával zárult. 
Gratulálunk a sikeres vizsgázóknak! 
Szep tembertől folytatódnak az edzések, a 
ver senyfelkészülések, mind Veresegyhá-
zon, mind Szadán.                   HORVÁTH ÁGNES 

KYOKUSHIN KARATE

Kadók Nikolett országos bajnoki negyedik helyezett U15-BEN , 2000 m-en!
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TÁNC

Junior párosaink

Világkupa győztesek!

VILÁGKUPA GYŐZELEM 
Zielona Goraban! 

 
Csodás eredményekkel tértek haza a ROCKIN’ BOARD Táncsport 
Egyesület táncosai a Lengyelországban megrendezett, legutóbbi 
akrobatikus rock and roll világkupáról. Négy kategóriában szálltak 
ver  senybe a tánciskola növendékei. A serdülő páros kategóriában 
parkettre lépő Dénes Zoárd és Helembai Boglárka, a több mint 80 
párost számláló mezőnyben a 17. helyen végeztek. Junior kate góriá -
ban két páros is képviselte egyesületünket. Mindkét pár élete első 
junior kategóriás nemzetközi versenyén szerepelt. Polyánki Be -
nedek (Rók and Roll SE) és Fórián Kata a középdöntőig jutva a 
nagyszerű 12. helyen végeztek, míg Szoljár Zsombor és Vass Niko-
lett a fináléba kerülve 6. helyezést értek el. Junior nagyformációs 
kategóriában a BRILL a 10. helyen végzett, míg a felnőtt nagyformá -
ciós kategóriában nagy örömünkre Világkupa győzelmet aratott 
a LADIES. Hosszú, kitartó, szorgalmas munka eredménye ez. Na -
gyon büszkék vagyunk a táncosokra, gratulálunk a csodaszép ered-
mé nyekhez! Köszönjük a sok támogatást. További sok sikert kí - 
vánunk!                                             FARKAS GERGELY – FARKAS KRISZTINA
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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 Fe-
renc 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: 

ÚJRA



252018. szeptember

Hirdessen 

a Veresi Krónikában 
VERESEGYHÁZ VEZETŐ LAPJÁBAN! 

Velünk sikeres lesz!! 
7500 PÉLDÁNY, KEDVEZŐ ÁR 

* 
SZÁMLAKÉPES HIRDETÉSSZERVEZŐKET 
KERESÜNK JUTALÉKOS RENDSZERBEN! 

Bővebb információ: 
veresikronika@veresegyhaz.hu 

30 9304 831
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ÜGYITÉZÉS • BONYOLÍTÁS 
 

VÁLLALOM ÉPÍTENDŐ CSALÁDIHÁZZAL 
KAPCSOLATOS ÜGYINTÉZÉST: 

• Építőanyag beszerzését • Telek rendezést 
• Kert építést • Bontást 

• Vállalkozók felkutatását, referenciával 
• Egyébb ügyitézéseket 

 

06 30 455 9976 

ÓVODAI DAJKA, 
KONYHAI KISEGÍTŐ, 

ÚSZÁSOKTATÓ 
munkakörben 

az ÁRNYAS ÓVODA pályázatot hirdet. 
 
• 

FOGLALKOZTATÁS JELLEGE: 
8 órás és részmunkaidős 

 

MUNKAVÉGZÉS HELYE: 
2112 Veresegyház, Árnyas u.1. 

 

PÁLYÁZATI FELTÉTELEK: 
Óvodai dajka végzettség, 8 általános 

 

A PÁLYÁZATOK BENYÚJTÁSÁNAK MÓDJA: 
Elektronikus úton Gazdag Mónika részére 

az arnyas@arnyasnet.hu e-mail címre,  

Telefon: 06 20 222 0287 
 
 

www.arnyasnet.hu

COACHING GYEREKEKNEK ÉS 
FELNŐTTEKNEK VERESEGYHÁZON! 

• ha egy nehéz helyzetből nem látod kiutad 
• ha csak szeretnél boldogabban élni 
• nagyobb sikereket szeretnél karrieredben, magánéletedben 
• nem látod merre az előre 
• párkapcsolati problémáid vannak 
• nem bírsz gyermekeddel 

GYERE EL MEGOLDJUK, KÖLTSÉGHATÉKONY GYORS MEGOLDÁS, 
ITT NINCS HÓNAPOKON ÁT TARTÓ ÜLÉSSOROZAT.

Klenk Andrea 
Business és Life Coach 

www.klenkcoaching.com 
06 30 510 73 86 





28 2018. szeptember 

K
O

B
A

LT
 I

N
G

A
T

L
A

N
 

21
12

 V
er

se
gy

há
z,

 F
ő 

út
 3

0.
 

 T
ele

fo
n:

 +3
6 7

0 6
31

 23
68

 
e-

m
ai

l: 
in

fo
@

ko
ba

lt.
hu

 

w
w

w
.k

o
b
a
lt

.h
u

 

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

VARGA GYÓGYGOMBA 
S Z A K Ü Z L E T  

szakképzett tanácsadókkal várja az érdeklődőket 

Veresegyház, Kálvin tér 6. szám alatt 
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Gondtalan Évek 
WELLNESS NYUGDÍJASHÁZ  

szeretettel várja Veresegyházon 
1 db 36 m2 egyágyas, fürdőszobás  szobába 

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

SZOLGÁLTATÁSOK: 
egészségügyi felügyelet, étkezés, takarítás, mosás, 

orvosi ellátás, wellness 

ELÉRHETŐSÉG: 
gondtalanevek@hotmail.com • 06 70 638 4685
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Augusztus 20. képekben...

Fotó: Veréb József

Fotó: Ruzsovics Dorina

Fotó: Ruzsovics Dorina

Fotó: Ruzsovics Dorina

Fotó: Ruzsovics Dorina

Fotó: Ruzsovics Dorina

Fotó: Veréb József

Fotó: Lethenyei László

Színpompás tűzijáték

A Budapesti Bach Kórus hangversenye, 
Ella István vezénylésével

Kínálás a kenyérszentelő ünnepi szentmise után 

Éjszakai túra a Margitára 

Az új kenyér megszegése 

Térzene Veresegyház Város Fúvószenekarával 

A Kenyérünnep című táncszínházi műsor a Gödöllő Táncegyüttes 
és a Veresegyházi Hagyományőrző Népi Együttes előadásában


