
Jön az új év,
megy a régi…
(2019 VERESEGYHÁZI

KÖSZÖNTÉSÉRE)

Veresegyház dombos, tavas –
Margitája de szép magas!
S nézzünk bár itt fényre, árnyra:
mind a szívben lel tanyára!

Most is jó itt együtt lenni,
az ó évtől búcsút venni:
jön az új év, megy a régi –
ez is, az is földi-égi.

Bizony így van: ez a város,
mely az éggel is határos,
s napról napra egyre szépül –
szívekben és szívből épül.

Kettős így az áldás rajta:
szívek tartják – s az ég tartja.
Ide nem kell szidol, se máz…
Szép új évet, Veresegyház!

HORVÁTH FERENC

Sikerekben gazdag, boldogSikerekben gazdag, boldog

új esztendőt kívánúj esztendőt kíván

Veresegyház Város ÖnkormányzataVeresegyház Város Önkormányzata

Fotó: Veréb József



2019. január 19. (szombat) 19.00 óra
Csoportterápia (Vankó István bérlet)

•
2019. január 20. (vasárnap) 19.00 óra

Csoportterápia (Sejtes Vendel bérlet)
•

2019. január 23. (szerda) 19.00 óra
Csoportterápia (Dániel Kornél bérlet)

•
2019. február 10. (vasárnap) 19.00 óra

Csoportterápia (bérletszünet)
•

2019. február 22. (péntek) 19.00 óra
Anconai szerelmesek (bérletszünet)

•
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2019. január 18. 18.00 óra
Csernok Anna fotográfus kiállításmegnyitója

Udvarház Galéria, Innovációs Centrum
•

2019. január 25.
MAGYAR KULTÚRA NAPJA

18.00 óra
Módy Luca kiállításmegnyitója

Váci Mihály Művelődési Ház emeleti galéria

19.00 óra
KÁVÉSZÜNET zenekar koncert

a magyar kultúra napja alkalmából
Váci Mihály Művelődési Ház

•
január 25. 18.00 óra

Kövi Szabolcs koncert
Ezerkincs Életmód Centrum, Fő út 59.

•
január 26.  19.00 óra

HOLLYWOODI FABRIBULI
a Fabriczius Iskola jótékonysági bálja

Mézesvölgyi Iskola

február 2.  14.00 óra
VISSZAFELE FORGÓ KERÉK – AZ ÖREG-TÓ MALMA

Nagy Mercédesz Erika építész
diplomatervét bemutató kiállítás

a Városi Múzeumban (Szentlélek tér 5.)
•

február 2.  16.00 óra
Érdemes sportoló 2018. Díjak átadása

Mézesvölgyi Iskola épület aula
•

február 2.  19.00 óra
MENYECSKEBÁL a Hagyományőrző Népi Együttessel

vendég: Urban Verbunk
Váci Mihály Művelődési Ház

•
február 9.  19.00 óra

A Csonkási óvoda bálja
Váci Mihály Művelődési Ház

•
február 13.  19.00 óra

DUMASZÍNHÁZ – „Humor Sapiens” című előadás
Kiss Ádám és Benk Dénes közös estje

Váci Mihály Művelődési Ház
•

február 23.  19.00 óra
Ezerkincs bál

Váci Mihály Művelődési Ház

Eseménynaptár
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A hónap híre

Pásztor Béla polgármester úrral Veresegyház
2018-as évéről és a tervekről beszélgettünk.

Polgármester úr! Ön sokszor hangsúlyozza,
hogy Veresegyház anyagilag jó állapotban
lévő város. Hogyan áll a helyzet 2019 elején,
beleértve a hitelt is?
A város működésének természetes része, hogy
hitellel rendelkezünk, ennek az alap elv nek az a
lényege, hogy a fejlesztések, ezek előkészítései
akkor történjenek meg, amikor erre szükség van.
Ha megvárnánk, amíg összejön a pénzünk valamire,
az a hitelkamatot meghaladóan akkorra nagyon meg-
drágulna, ráadásul az építményt a város addig nem tudja
használni. Magam szeretem a hitelt, mert a gazdaság hitel nélkül nem
létezik. Veresegyház fejlesztési üteme annak köszönhető, hogy amikor
szükség volt valamire (iskolára, útra, óvodára stb.), akkor mindig hitelt
vettünk fel és megvalósítottuk. Így az intézmény rövid időn belül szol-
gálni tudta az embereket. Természetes, hogy a hitellel játszani csak kor-
rektül szabad. Egyáltalán, az egész munkánkban az abszolút korrektség,
tisztaság, megbízhatóság az alap. A bankok felénk megnyilvánuló bi -
zalma az elmúlt esztendőben egy bizonyos helyzetben azt tette lehetővé,
hogy minden fedezeti biztosíték nélkül- mert hirtelen kellett- adott a bank
600 millió forint áthidaló hitelt, egyik napról a másikra. Természetesen,
az ígért határidőre pontosan visszafizettük. Az élet egyik legfontosabb
része a bizalom, a megbízhatóság. Ezt a város mindmáig megőrizte, ezért
vagyunk hitelképesek. A mostani hitelünk összege 2,5 milliárd forint.
Hogyan alakultak az adóbevételek?
Közel a várakozásoknak megfelelően alakultak, köszönjük az itt működő
kis-, és nagyvállalatoknak és a lakosságnak. Veresegyház normális menet-
ben 5-6 milliárd forintból gazdálkodik. Természetesen a pénzügyi főszám
ezen összegnek közel a duplája, ennek okai a pénzügyi tranzakciók, a felvett
hitel és a visszafizetések. Ezekkel együtt 11-12 milliárdos a költségvetésünk.
Ennek a költségvetésnek mennyi lakost kell kiszolgálnia? Hány fő lakik
ma Veresegyházon?
Az állandó lakosok száma 19.845 fő. Az ideiglenesen bejelentettekkel és
az időszakosan itt lakókkal együtt közel 21 ezren vagyunk.
Sokan kritizálják a város létszámának bővülését, mondván, hogy
ennyi embert már nem bír el az infrastruktúra.
Egy várost bezárni, hogy ide már senki ne jöjjön, nem lehet. Ez egyébként
mindig azoktól vetődik fel, akik már itt vannak. Még soha senki nem jött
azzal, hogy itt már sokan vannak, ide már nem jövök, csak az jellemző,
hogy én már itt vagyok, de más ne jöjjön. Tudomásul kell vennünk, hogy
ami él, az állandóan növekszik, ami megáll, az előbb-utóbb meghal. Váro-
sunk minden intézménye ki tudja szolgálni a városi igényeket, elutasítás
egyetlen esetben sem történt és történik a bölcsődétől, az iskolákon át a
gim náziumig. A gondot a főúton való közlekedés mennyiségnövekedése
okozza. Amely nemcsak a városban megnövő autószám növekedése foly -
tán következett be, hanem az átmenő forgalom miatt is. Ez ma a legna gyobb
gondunk. Folynak a tárgyalások az egyszerűen csak elkerülő útnak nevezett
út megépítéséről, melyet országgyűlési képviselőnk is hathatósan segít.
A megoldásra vonatkozóan abban bízom, hogy ebben az évben elkészül-
nek az útépítés tervei és 2020-ban megfelelő intenzitással elkez dő dik az út
építése. Ezt a fontos témát az önkormányzat is nagyon sok ol dalúan segíti.
Az ügyben a szomszédos önkormányzatokkal szo rosan együttműködünk,
valamennyi érdekelt önkormányzat segíti a megvalósulását.

A lassan mögöttünk hagyott ciklusban más új igények is
jelentkeztek sürgetően. Gondolok itt a könyvtár és a

színház épületére.
Ahogy a szilveszteri beszámolómban is szóltam
róla, azt szeretnénk elérni, hogy a könyvtár épít -
kezése 2019-ben elkezdődjék és 2020-ban befe je -
ződjék. A színházra és a kulturális tér meg nö -
velésére vonatkozó tervezés idén megkezdődik
és az építés minden bizonnyal 2021-ig valósul-
hat meg. Kell, hogy legyen színházterem és kell,

hogy legyenek emellett megfelelő helyiségek a
kisebb emberi közösségeknek is. Egyfajta kultu -

rális fórumnak kell lennie ennek az épületnek,
mely nek úgy kell elkészülnie, hogy az esetleges ké -

sőbbi igényeknek megfelelő bővítésre is lehetőség ma -
radjon.

Mit tart 2018 legnagyobb sikerének?
Több is volt. A legnagyobb siker, hogy a gimnázium építése összes -
ségében a megfelelő ütemben folytatódhatott és az építés fedezetének
azt a részét, melyet korábban a város vállalt, a Váci Egyházmegye, az
állam segítségével, magára tudta vállalni. A másik siker, hogy a kosár-
labda munkacsarnok (volt Inox csarnok) építése megkezdődhetett,
melyet ez év közepén a fiatalok birtokba vehetnek. Felépítésével a fedett
tornatér nagymértékben bővül. A harmadik, hogy fedezetet tudtunk biz-
tosítani ahhoz, hogy a városon belüli fő útvonalak felújítást, új asz falt -
szőnyeget kaphattak, biztosítva ezzel a zajmentesebb közlekedést is.
(Például a Ráday, a Petőfi utca stb.) Fontos, hogy nem a már tönkrement
utat kellett megjavítani, hanem a még jól használható szakaszokat időben
tudtunk felújítani.
És mi volt a csalódás?
Ilyen nem volt, mert ha úgy látjuk, hogy egy tervünk nem jön össze,
akkor nem csalódottak vagyunk, hanem új megoldást keresünk, vagy
mást csinálunk.
A választási ciklus utolsó évébe fordulunk, vállalásainak hány száza-
lékát teljesítette az önkormányzat?
Körülbelül 80 %-át teljesítettük eddig, azzal együtt, hogy a kitűzött célok
mellé közel hasonló mértékű munka is elkészült. Ma Veresegyház egy jól
élhető város, kivéve az átmenő forgalmat. Az emberek többsége szeret itt
élni. Ezt az életkörülményt kell megtartani, bővíteni a szabadidő eltölté -
sére alkalmas helyekkel, épületekkel.
Egy nagy terv még azonban várat magára: a termálfürdő.
A ciklus fő célkitűzése volt a termálfürdő építése. A tervek elkészültek,
építési engedéllyel rendelkezünk. 2019-ben megtörténik az építési pá-
lyázat kiírása és a negyedik negyedévben elkezdődhet a kivitelezés is.
Ehhez a fedezet biztosítására a lakosság hozzájárulását is kérjük, amely
hozzájárulásért viszonzásként a majdan működő gyógyfürdőben hasz -
ná lati kedvezményt nyújtunk. Ennek a megoldásnak a részletes kidolgo -
zása most folyik. Kérünk minden Veresegyházhoz kötődő embert, hogy
legyen ebben segítőnk, hiszen a fürdő megépítésével a város, és annak
minden szeglete értékesebb lesz.
Önkormányzati választás lesz 2019-ben. Mindenkit érdeklő kérdés,
hogy indul-e a polgármesteri címért?
Mindenekelőtt megköszönöm az emberek érdeklődését és segítségét az
eddigi munkához. Azért dolgozom, hogy Veresegyház jó fejlődési pályán
maradjon és létezzen tovább. Hogy indulok-e? Az idő majd válaszol. A ta -
vasz folyamán, március-áprilisban mindenképpen döntenem kell. Addig
is kérem mindenki segítségét a város életéhez és fejlődéséhez. 

KOVÁCS PÉTER

Interjú PÁSZTOR BÉLA polgármesterrel

Fotó: Lethenyei László

„Ami él, az növekszik”
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Önkormányzat

299/2018.(XI.26.) Kt. határozat:
A Képviselő-testület úgy dönt, hogy a táblázatban foglalt, támogatásban
nem részesített pályázatokkal összefüggésben a költségvetés vonatkozó
tételei kerüljenek törlésre:
Pályázat címe
Pályázat száma Önrész összege KT határozat sz.
Veresegyház, Álomhegyi árvízcsúcs csökkentő tározó megvalósítása
PM_CSAPVIZGAZD_2017/19 87 000 000 Ft 146/2017.(IX.14)
Gyermekorvosi rendelő építése
M_EUALAPELLATAS_2017/84 17 626 027 Ft 143/2017.(VIII.28)
A veresegyházi Piros Óvoda felújítása
PM_OVODAFEJLESZTES_2017/53 36 214 427 Ft 159/2017.(X.18)
Belterületi utak fejlesztése
PM_ONKORMUT_2018/116 59 916 446 Ft 91/2018.(IV.23)
Kerekes kút helyreállítása Veresegyházon
– 572 500 Ft 77/2018.(IV.3)
EGYMI udvari kézilabdapálya
Országos Tornaterem Felúj. Prog. V. 8 125 000 Ft 155/2018.(VI.28)

1 625 000 Ft
Csonkási Óvoda étellift
MÁK pályázat 2 952 750 Ft 167/2018.(VII.4)
Összesen: 214 032 150 Ft 

300/2018.(XI.26.) Kt. határozat:
A Képviselő-testület kihirdeti a Veresegyház 1103/37 hrsz-ú ipari ingat-
lan értékesítésére kiírt pályázat nyerteseként a FLEX METÁL 2012 Fémi-
pari Kft-t. A Képviselő-testület hozzájárul, hogy a FLEX METÁL 2012
Fémipari Kft-vel – a pályázati kiírásban szereplő fizetési feltételek alapján
– az ingatlan adásvételi szerződés megkötésre kerüljön.

301/2018.(XI.30.) Kt. határozat:
A Képviselő-testület hozzájárul ahhoz, hogy a Veresegyház, Csokonai
utca 8. szám alatti önkormányzati tulajdonban lévő ingatlanban veres-
egyházi kötődésű hajléktalanok részére kialakított ESÉLY-Ház nyíljon és
működjön.

302/2018.(XI.30.) Kt. határozat:
1. A Képviselő-testület hozzájárul a Településszerkezeti Terv, a Helyi

Építési Szabályzat és a Szabályozási Terv véglegesítéséhez.
2. A Képviselő-testület a tervezőtől kéri a Tavirózsa Környezet- és Ter -

mé szetvédő Egyesület észrevételei és javaslatai közül, az előterjesztés
4. számú mellékletében felsorolt észrevételek szakmai szempontok
alapján történő megvizsgálást és a szükség szerinti átdolgozást.

3. A képviselő-testület hozzájárul a véglegesített Településszerkezeti
Terv, a Helyi Építési Szabályzat és a Szabályozási Tervdokumentáció
Állami Főépítészhez, végleges szakmai véleményezésre történő
megküldéséhez.

303/2018.(XI.30.) Kt. határozat:
1. A Képviselő-testület hozzájárul ahhoz, hogy a DUO-DENT VERES

Fo gászati Kft. által működtetett III. számú fogorvosi körzetben a
lakosság folyamatos fogászati ellátását tartós helyettesítéssel 2018.
január 1-jétől Dr. Sadegh Zadeh Behjooy végezze. 

2. A Képviselő-testület elfogadja, hogy Dr. Sadegh Zadeh Behjooy
akadályoztatása esetén helyettesei Dr. Szentesi Miklós János és Dr.
Szentesi Miklós Ádám legyenek.

304/2018.(XI.30.) Kt. határozat:
1. A Képviselő-testület a Veresegyház belterület 691 hrsz.-ú (termé -

szetben: Veresegyház, Ráday utca 36/A szám alatti) ingatlan 1/2 tu-
lajdoni részének térítésmentes önkormányzati tulajdonba adásáról
szóló 1042/2011. (III.10.) számú Kormányhatározatban foglaltakat
tudomásul vette, a részére térítésmentesen átadott 1/2 ingatlan -
hányadot elfogadta.

2. A Képviselő-testület a Veresegyház 691 hrsz.-ú ingatlan 1/2 tulajdoni
részének térítésmentes önkormányzati tulajdonba adásáról szóló,
2011. május 20-án aláírt „Megállapodás”-ban vállalt kötelezett ségé -
nek megfelelően nyilatkozik:
• az ingatlan birtokbaadásáról szóló jegyzőkönyvben foglaltaknak
megfelelően a szükséges havária intézkedéseket már 2011-ben meg -
tettük, az életveszélyes állapotban lévő, elhanyagolt épület bontása
és az ingatlan területén illegálisan elhelyezett hulladék elszállí tása
minden esetben megtörtént;
• a szomszédos ingatlant veszélyeztető kiszáradt fa kivágása meg tör tént,
• a további illegális hulladéklerakás elkerülése érdekében az ingat-
lan utcafrontját elkerítettük.

305/2018.(XI.30.) Kt. határozat:
1. A Képviselő-testület hozzájárul az Önkormányzat kizárólagos tulaj-

donát képező Veresegyház 5785/151/A/1 hrsz-ú, 49,10 m2-es alap te -
rületű, 734/10000 eszmei hányadú társasházi lakásingatlan érté ke sí -
téséhez (295 000 Ft/m2 ár figyelembevételével) összesen 14 484 500
Ft vételáron Lengyel Attila és Lengyel-Vaskor Dóra Vevők részére.
Vevők az ingatlan birtokába a végleges adásvételi szerződés aláírásá-
val és a teljes vételár megfizetésével egy időben lépnek, Vevők lakás-
bérleti szerződése eddig az időpontig érvényben marad.

2. A Képviselő-testület elfogadja, hogy Vevők az adásvételi szerződés
megkötésekor 1 000 000 Ft első vételárrészletet fizessenek meg,
melyet Felek foglalónak tekintenek. A Magyar Állam képviseletében

eljáró MNV Zrt. nyilatkozatának megérkezését vagy a nyilatkozat-
tételre rendelkezésére álló 35 nap elteltét követően Vevők – pénzin-
tézeti hitel felvételével – kívánják megfizetni fennmaradó vételár hát -
ralékukat (13 484 500 Ft-ot). 

3. A Képviselő-testület kiköti, hogy az adásvételi szerződés megkötésére
csak a tehermentesítést követően kerülhet sor és a vételárból befolyó
bevételt a TRAVILL INVEST Zrt-nél fennálló hitel törlesztésére kell
fordítani.

306/2018.(XI.30.) Kt. határozat:
1. A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy Kovács

Péter egyéni vállalkozóval (Adószám: 64526753-2-30) a Veresi Kró -
nika önkormányzati újság 2019. évi lapszerkesztési és nyomdai elő -
állítási munkáinak megrendelése tárgyában a vállalkozási szerződést
aláírja. Az újság havonta jelenik meg, a szerződés 12 lapszámra és 1
kü lönszám kiadására vonatkozik. A havi példányszám 7500 db.
A 12 lapszámból 2 lapszám oldalszáma 36 oldal, a fennmaradó 10
lapszám havi oldalszáma 32 oldal. A különszám 12 oldal terjedelmű.

2. A Veresi Krónika kiadására meghatározott szerződés 14 950 008 Ft +
áfa, bruttó 17 246 617 Ft összegű pénzügyi fedezetét a 2019. évi költ-
ségvetés terhére szükséges tervezni.

307/2018.(XII.11.) Kt. határozat:
Képviselő-testület elfogadja a Polgármesteri Hivatal SZMSZ-ének mó-
dosítását. 

308/2018.(XII.11.) Kt. határozat:
A Képviselő-testület a 2019. évi belső ellenőrzési tervet megtárgyalta és
elfogadja.

309/2018.(XII.11.) Kt. határozat:
1. A Képviselő-testület hozzájárul a 2018. május 21. hatályú, a Veres-

egy házi Katolikus Gimnázium megvalósítása érdekében a Váci Egy-
házmegye és Veresegyház Város Önkormányzata között megkötött
Konzorciumi Szerződés 4. számú módosításához:
A 4. számú módosítás a Magyar Állam és a Váci Egyházmegye közötti
teljes támogatási összeget tartalmazó támogatási szerződés aláírásá-
val lép hatályba.

a) A szerződés 5.1.1. pontja helyébe az alábbi rendelkezés lép:
5.1.1. A beruházás megvalósításának tervezett költsége bruttó 3 409 236
ezer Ft, amelyet Tagok pénzbeni és nem pénzbeni hozzájárulás for-
májában az alábbiak szerint biztosítanak:

b) A szerződés 5.1.3.pontja helyébe az alábbi rendelkezés lép:
Váci Egyházmegye a Konzorciumi Szerződés 3. számú módosítása
5.1.3. pontjában vállalta, hogy megtesz mindent azért, hogy a Veres -
egy házi Katolikus Gimnázium megvalósításához szükséges hoz-
zájárulása mértékét állami támogatásból 1 600 000 ezer Ft-tal, és át -
cso portosításból 200 000 ezer Ft-tal, összesen 1 800 000 ezer Ft-tal
2018. szeptember 30-ig megemelje. Felek rögzítik, hogy a 3. és 4.
szer ződés-módosítások együttes eredményeként Váci Egyházmegye
hozzájárulását 2 078 360 ezer Ft-tal megemelte, így fenti vállalását tel-
jesítette.

c) A szerződés 5.2.1. pontja helyébe az alábbi rendelkezés lép:
5.2.1. Tagok a beruházás megvalósításához az alábbi pénzbeni hoz-
zájárulásokat biztosítják

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

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

2. A képviselő-testület a Konzorciumi Szerződéssel kapcsolatban a
Taggyűlésbe, a Közbeszerzési Bíráló Bizottságba és a Tervtanácsba
delegált tagokról szóló 53/2017.(IV.07.) Kt. határozatban foglaltakat
változatlanul hatályban tartja.

310/2018.(XII.11.) Kt. határozat:
1. A Képviselő-testület az „Álomhegyi árvízcsúcs csökkentő tározó”

projekttel kíván pályázni a Pénzügyminisztérium által megjelentetett
„Települések felszíni csapadékvíz-elvezető létesítményeinek fej -
lesztése, a települési vízgazdálkodás korszerűsítésének támogatása
Pest megye területén„ nevű pályázaton.

2. A Képviselő-testület a megvalósításhoz szükséges önerő mértékéről
a pályázat beadását megelőző 30 napon belül összehívott képviselő-
testületi ülésen fog dönteni az indikatív ajánlatok ismeretében.

311/2018.(XII.11.) Kt. határozat:
1. A Képviselő-testület elfogadja, hogy a legkedvezőbb ajánlatot adó

PRO-REGIO Kft a „Települések felszíni csapadékvíz-elvezető létesít-
ményeinek fejlesztése, a települési vízgazdálkodás korszerűsítésének
támogatása Pest megye területén„ nevű pályázati kiírás szerint az
„Álomhegyi árvízcsúcs csökkentő tározó” projekt pályázati doku-
mentáció összeállítását végezze el az ajánlatában megadott feltételek
szerint.

2. A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a PRO-REGIO Kft-
vel pályázati dokumentációs feladatok ellátására szóló szerződés
aláírására.

312/2018.(XII.11.) Kt. határozat:
1. A Képviselő-testület hozzájárul a „Veresegyház, Ráday utca járdaé pí -

tés” tárgyú közbeszerzési eljárás megindításához, egyben bruttó
55 000 000 Ft költségvetési fedezetet biztosít a 2019. évi költségvetés
terhére.

2. A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a „Veresegyház,
Ráday utca járdaépítés” tárgyú közbeszerzési eljárás megindítására
és lefolytatására, és kijelöli a Közbeszerzési Bírálóbizottság tagjait:
A Közbeszerzési Bírálóbizottság tagjai: Cserháti Ferenc alpolgár mes -
ter, Garai Tamás jegyző, Jovanovic Dragutin műszaki osztályvezető,
Lakiné Szeker Tímea pénzügyi osztályvezető. A Közbeszerzési
Bírálóbizottság jegyzőkönyvvezetője: Dr. Simon Edit közbeszerzési
referens

313/2018.(XII.11.) Kt. határozat:
1. A Képviselő-testület visszavonja a hűtőkonténerek beszerzése tár-

gyá ban hozott 192/2018. (VIII.16.) számú Kt. határozatot.
2. A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a vonatkozó vál-

lalkozási szerződés felbontására.

314/2018.(XII.11.) Kt. határozat:
1. A Képviselő-testület hozzájárul a 1103/61 hrsz-ú, 1 ha 5176 m2-es

területű ipari ingatlanból telekalakítással kialakuló új, 1103/64 hrsz-
ú, 3000 m2 területnagyságú ipari ingatlan értékesítéséhez (5000
Ft/m2 + 27% Áfa) bruttó 19 050 000 Ft vételáron az NVSolar Energia
Kft. részére. Vevő az ingatlan birtokába a végleges adásvételi szerző -
dés aláírásával és a teljes vételár megfizetésével egy időben lép.

2. A Képviselő-testület hozzájárul, hogy Vevő, a teljes vételár megfize -
té séig 30 000 Ft/hó díj megfizetésével, területhasználati szerződést
kössön. Egyben előzetesen hozzájárul ahhoz is, hogy Vevő a teljes
vételár megfizetése előtt az ingatlant bekerítse és a tevékenységéhez
szükséges közműbeállásokat megvalósítsa.

315/2018.(XII.11.) Kt. határozat:
1. A Képviselő-testület hozzájárul az Önkormányzat kizárólagos tulaj-

donát képező Veresegyház 5785/141/A/5 hrsz-ú, 45,04 m2-es alap -
területű, 673/10000 eszmei hányadú társasházi lakásingatlan
ér  té kesítéséhez (295 000 Ft/m2 ár figyelembevételével) összesen 
13 286 800 Ft vételáron Ruffné Füredi Krisztina Vevő részére. Vevő az
ingatlan birtokába a végleges adásvételi szerződés aláírásával és a tel-
jes vételár megfizetésével egy időben lép, Vevő lakásbérleti szer -
ző dése eddig az időpontig érvényben marad.

316/2018.(XII.11.) Kt. határozat:
1. A Képviselő-testület hozzájárul az Önkormányzat kizárólagos tulaj-

donát képező Veresegyház 5785/145/A/5 hrsz-ú, 45,04 m2-es
alapterületű, 673/10000 eszmei hányadú társasházi lakásingatlan
értékesítéséhez (295 000 Ft/m2 ár figyelembevételével) összesen
13 286 800 Ft vételáron Bencze Attiláné Vevő részére. Vevő az ingat-
lan birtokába a végleges adásvételi szerződés aláírásával és a teljes
vételár megfizetésével egy időben lép, Vevő lakásbérleti szerződése
eddig az időpontig érvényben marad.

317/2018.(XII.11.) Kt. határozat:
1. A Képviselő-testület hozzájárul az Önkormányzat kizárólagos tulaj-

donát képező Veresegyház 5785/152/A/9 hrsz-ú, 48,70 m2-es alap -
te rületű, 728/10000 eszmei hányadú társasházi lakásingatlan ér té-
kesítéséhez (295 000 Ft/m2 ár figyelembevételével) összesen 14 366 500
Ft vételáron Nemecz Kata Vevő részére. Vevő az ingatlan birtokába
a végleges adásvételi szerződés aláírásával és a teljes vételár meg-
fizetésével egy időben lép, Vevő lakásbérleti szerződése eddig az
időpontig érvényben marad.

VERESEGYHÁZ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK HATÁROZATAI
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Önkormányzat

TÁJÉKOZTATÁS
A Polgármesteri Hivatal tájékoztatja a Tisztelt Lakosságot,

hogy FEDETT JÉGPÁLYA KIALAKÍTÁSA KEZDŐDÖTT meg a sportpálya területén,
amely beruházás megvalósulása esetén a korcsolyázás kedvelőinek

a téli szezonon túlnyúlóan is lehetőségük lesz a korcsolyapálya használatára.
Az idei télen az átépítés miatt nem nyit ki a korcsolyapálya. Kérjük szíves megértésüket.

315-317/2018.(XII.11.) Kt. határozatok 2. és 3. pontja:
2. A Képviselő-testület elfogadja, hogy Vevő az adásvételi szerződés

megkötésekor 1 000 000 Ft első vételárrészletet fizessen meg, melyet
Felek foglalónak tekintenek. A Magyar Állam képviseletében eljáró
MNV Zrt. nyilatkozatának megérkezését vagy a nyilatkozattételre
rendelkezésére álló 35 nap elteltét követően Vevő – pénzintézeti hitel
felvételével - kívánja megfizetni fennmaradó vételárhátralékát. 

3. A Képviselő-testület kiköti, hogy az adásvételi szerződés megkötésére
csak a tehermentesítést követően kerülhet sor és a vételárból befolyó
bevételt a TRAVILL INVEST Zrt-nél fennálló hitel törlesztésére kell
fordítani.

318/2018.(XII.11.) Kt. határozat:
1. A Képviselő-testület a Misszió Egészségügyi Központnak 2014. 04.

18-án adott államháztartáson belüli visszatérítendő támogatás
összegéből még fennálló 5 000 000 Ft visszafizetési határidejét 2019.
december 31-re módosítja. A szerződés egyéb feltételei változatlanok.

2. A Képviselő-testület a Misszió Egészségügyi Központnak 2014. 09.
11-én adott 10 000 000 Ft államháztartáson belüli visszatérítendő tá-
mogatás visszafizetési határidejét 2019. december 31-re módosítja.
A szerződés egyéb feltételei változatlanok.

3. A Képviselő-testület a Misszió Egészségügyi Központnak 2015. 12.
11-én adott 10 000 000 Ft államháztartáson belüli visszatérítendő tá-
mogatás visszafizetési határidejét 2019. december 31-re módosítja.
A szerződés egyéb feltételei változatlanok.

4. A Képviselő-testület a Misszió Egészségügyi Központnak 2016. 04.
05-én adott 10 000 000 Ft államháztartáson belüli visszatérítendő tá-
mogatás visszafizetési határidejét 2019. december 31-re módosítja.
A szerződés egyéb feltételei változatlanok.

319/2018.(XII.11.) Kt. határozat:
A Képviselő-testület a 2018.12.07-én megtartott Bíráló Bizottsági jegyző -
könyv, valamint a „Veresegyház Ligetek csapadékvíz csatornázása” tár-
gyú eredményes és érvényes közbeszerzési eljárás alapján a BLOGÉK
Kft-vel kíván szerződést kötni nettó 81 749 700 Ft értékben.

320/2018.(XII.11.) Kt. határozat:
A Képviselő-testület 2018. december 31-én az alábbi városi kitüntetéseket
adományozza:
Pro Urbe Díjban részesül:
Harcos Lászlóné nyugalmazott pénzügyi osztályvezető
Kelemenné Boross Zsuzsanna nyugalmazott intézményvezető
Dr. Nándori Kálmán nyugalmazott fogorvos
Vankó István Kisközösség Létrehozásáért Díjban részesül:
Zsitnyák Andrea alapítványi elnök
Éli Nóra színész, színjátszókör vezető

321/2018.(XII.12.) Kt. határozat:
1. A Képviselő-testület 600 000 000 Ft keretösszegű folyószámlahitel

igénybevételéről dönt az alábbi feltételekkel:
Folyósítás ideje: 2019.01.02. 
Hitel lejárata: 2019. év utolsó banki napja
Kamat: 1 havi BUBOR+2,30
Rendelkezésre tartási jutalék: 0,1%
Szerződéskötési díj: 0 Ft

2. A Képviselő-testület a fizetési számlához kapcsolódó 1 500 000 000
Ft keretösszegű rulirozó kölcsönszerződés megkötéséről, döntött az
alábbi feltételekkel:
Futamidő: 2019.01.02-től 2019. utolsó banki napja (várhatóan
2019.12.31.)
Kamat: 1 havi BUBOR+2,30
Rendelkezésre tartási jutalék: 0,10%
Szerződéskötési díj: egyszeri 0,5%

3. A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, a jegyzőt és a
pénzügyi osztályvezetőt a kölcsönszerződés megkötésére a K&H
Bank Zrt-vel.

322/2018.(XII.12.) Kt. határozat:
1. A Képviselő-testület bruttó 36 000 000 Ft költségvetési fedezetet biz-

tosít a 2019. évi költségvetés terhére „Veresegyház, Erkel Ferenc utca
járdaépítés” tárgyú közbeszerzési eljáráshoz.

2. A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a „Veresegyház,
Erkel Ferenc utca járdaépítés” tárgyú közbeszerzési eljárás megin dí -
tására és lefolytatására, és kijelöli a Közbeszerzési Bírálóbizottság
tagjait. A Közbeszerzési Bírálóbizottság tagjai: Cserháti Ferenc alpol-

gármester, Garai Tamás jegyző, Jovanovic Dragutin műszaki osztály -
vezető, Lakiné Szeker Tímea pénzügyi osztályvezető.
A Köz beszerzési Bírálóbizottság jegyzőkönyvvezetője: Dr. Simon
Edit közbeszer -zési referens

3. A Képviselő-testület felhatalmazza a jegyzőt, hogy a Veresegyház,
Erkel Ferenc utca járdaépítés – tárgyú közbeszerzési eljárás az Önkor -
mányzat 2019. évi Közbeszerzési tervébe bekerüljön.

323/2018.(XII.12.) Kt. határozat:
A Képviselő-testület 2018. december 31-én az alábbi sporttal kapcsolatos
városi kitüntetéseket adományozza.
Bellai János Testnevelés és Sport Díjban részesül: Szőke István kézilabda
edző, Szűcs Lajos ultramaraton futó
„Az év edzője” Díjban részesül: Papp Attila kick-boksz edző
„Az év sportolója” Díjban részesül: Molnár Kitti teniszező

324/2018.(XII.19.) Kt. határozat:
A Képviselő-testület a 2018. évi költségvetés III. negyedévi teljesítéséről
szóló tájékoztatót elfogadja.

325/2018.(XII.19.) Kt. határozat:
A Képviselő-testület elfogadja Veresegyház Helyi Esélyegyenlőségi Prog -
ramját (2018-2023).

326/2018.(XII.19.) Kt. határozat:
1. A Képviselő-testület a nemzeti vagyonról szóló 2011. évi CXCVI. tör -

vény 3.§ 1. pont a) pontjára, a 3.§ 19. pont c) alpontja, valamint a
11.§ (2) bekezdése, továbbá a Képviselő-testület 63/2016. (IV.14.) Kt.
számú határozata alapján elfogadja a Római Katolikus Egyház köz -
séggel kötendő, épületkiemelésre, tulajdonjog bejegyzésére és ha-
szon élvezeti jog alapítására vonatkozó megállapodást és felha -
talmazza a Polgármestert a megállapodásban foglaltak aláírására.

2. A Képviselő-testület megbízza Dr. Papp Dávid József egyéni ügyvédet
Veresegyház Város Önkormányzatának az ingatlanügyi hatóság
előtti, ingatlan-nyilvántartási államigazgatási hatósági eljárásban való
képviseletével.

327/2018.(XII.19.) Kt. határozat:
1. A Képviselő-testület hozzájárul az Önkormányzat kizárólagos tulaj-

donát képező Veresegyház 5785/132/A/27 hrsz-ú, 31,9 m2-es alap -
területű, 179/10000 eszmei hányadú társasházi lakásingatlan érté -
kesítéséhez (295 000 Ft/m2 ár figyelembevételével) összesen 9 410 500
Ft vételáron Barsi Zsuzsanna Vevő részére. Vevő az ingatlan birto -
kába a teljes vételár megfizetésével egy időben lép, Vevő lakásbérleti
szerződése eddig az időpontig érvényben marad.

2. A Képviselő-testület elfogadja, hogy Vevő az adásvételi szerződés
megkötésekor 1 000 000 Ft első vételárrészletet fizessen meg, melyet
Felek foglalónak tekintenek. A Magyar Állam képviseletében eljáró
MNV Zrt. nyilatkozatának megérkezését vagy a nyilatkozattételre
rendelkezésére álló 35 nap elteltét követően Vevő pénzintézeti hitel
felvételével fizeti meg a fennmaradó vételárhátralékot (8 410 500 Ft-
ot), legkésőbb 2019. február 28-ig.

328/2018.(XII.19.) Kt. határozat:
1. A Képviselő-testület hozzájárul az Önkormányzat kizárólagos tulaj-

donát képező Veresegyház 5785/150/A/2 hrsz-ú, 49,10 m2-es alap te -
rületű, 734/10000 eszmei hányadú társasházi lakásingatlan érté ke -
sítéséhez (295 000 Ft/m2 ár figyelembevételével) összesen 14 484 500
Ft vételáron Jakab Richárd Vevő részére. Vevő az ingatlan birtokába
a végleges adásvételi szerződés aláírásával és a teljes vételár meg-
fizetésével egy időben lép, Vevő lakásbérleti szerződése eddig az
időpontig érvényben marad.

2. A Képviselő-testület elfogadja, hogy Vevő az adásvételi szerződés
megkötésekor 1 000 000 Ft első vételárrészletet fizessen meg, melyet
Felek foglalónak tekintenek. A Magyar Állam képviseletében eljáró
MNV Zrt. nyilatkozatának megérkezését vagy a nyilatkozattételre ren-
 delkezésére álló 35 nap elteltét követően Vevő – 5 munkanapon belül
– köteles megfizetni fennmaradó vételárhátralékát (13 484 500 Ft-ot). 

3. A Képviselő-testület kiköti, hogy az adásvételi szerződés megkötésére
csak a tehermentesítést követően kerülhet sor és a vételárból befolyó
bevételt a TRAVILL INVEST Zrt-nél fennálló hitel törlesztésére kell
fordítani.

329/2018.(XII.19.) Kt. határozat:
1. A Képviselő-testület hozzájárul az Önkormányzat kizárólagos tulaj-

donát képező Veresegyház 8520/A/8 hrsz-ú, 33,38 m2-es alap te rü -

letű, 36/1477 eszmei hányadú társasházi lakásingatlan értéke sí té -
séhez (295 000 Ft/m2 ár figyelembevételével) összesen 9 847 100 Ft
vételáron Novák Kinga Vevő részére. Vevő az ingatlan birtokába a
teljes vételár megfizetésével egy időben lép, Bérlő lakásbérleti szer -
ző dése eddig az időpontig érvényben marad.

2. A Képviselő-testület elfogadja, hogy Vevő az adásvételi szerződés
megkötésekor 1 000 000 Ft első vételárrészletet fizessen meg, melyet
Felek foglalónak tekintenek. A Magyar Állam képviseletében eljáró
MNV Zrt. nyilatkozatának megérkezését vagy a nyilatkozattételre
rendelkezésére álló 35 nap elteltét követően Vevő – pénzintézeti hitel -
ből – kívánja megfizetni a fennmaradó vételárhátralékát (8 847 100 Ft-
ot), legkésőbb 2019. február 28-ig.

330/2018.(XII.19.) Kt. határozat:
1. A Képviselő-testület hozzájárul az Önkormányzat kizárólagos tulaj-

donát képező Veresegyház 8520/B/1 hrsz-ú, 46,56 m2-es alapte rü -
letű, 58/1477 eszmei hányadú társasházi lakásingatlan értéke sí-
téséhez (295 000 Ft/m2 ár figyelembevételével) összesen 13 735 200
Ft vételáron Mészáros Anita Vevő részére. Vevő az ingatlan birtokába
a teljes vételár megfizetésével egy időben lép, Bérlő lakásbérleti
szerződése eddig az időpontig érvényben marad.

2. A Képviselő-testület elfogadja, hogy Vevő az adásvételi szerződés
megkötésekor 1 000 000 Ft első vételárrészletet fizessen meg, melyet
Felek foglalónak tekintenek. A Magyar Állam képviseletében eljáró
MNV Zrt. nyilatkozatának megérkezését vagy a nyilatkozattételre
rendelkezésére álló 35 nap elteltét követően Vevő – pénzintézeti hi -
telből – kívánja megfizetni fennmaradó vételárhátralékát (12 735 200
Ft-ot), legkésőbb 2019. március 15-ig.

331/2018.(XII.19.) Kt. határozat:
1. A Képviselő-testület hozzájárul az Önkormányzat kizárólagos tulaj-

donát képező Veresegyház 8520/B/3 hrsz-ú, 45,92 m2-es alap terü le -
tű, 60/1477 eszmei hányadú társasházi lakásingatlan értékesítéséhez
(295 000 Ft/m2 ár figyelembevételével) összesen 13 546 400 Ft vé -
teláron Littomericzky Zsolt Attila Vevő részére. Vevő az ingatlan bir-
tokába a teljes vételár megfizetésével egy időben lép, Bérlő lakás -
bérleti szerződése eddig az időpontig érvényben marad.

2. A Képviselő-testület elfogadja, hogy Vevő az adásvételi szerződés
megkötésekor 1 000 000 Ft első vételárrészletet fizessen meg, melyet
Felek foglalónak tekintenek. A Magyar Állam képviseletében eljáró
MNV Zrt. nyilatkozatának megérkezését vagy a nyilatkozattételre
rendelkezésére álló 35 nap elteltét követően Vevő – 5 munkanapon
belül – önerőből köteles megfizetni fennmaradó vételárhátralékát
(12 546 400 Ft-ot).

332/2018.(XII.19.) Kt. határozat:
1. A Képviselő-testület hiánypótlási felhívás miatt hatályon kívül helyezi

a „Pályázat benyújtása – PM_KEREKPARUT_2018 számú pályázati
kiírásra – Kerékpárút-hálózat kiépítése Veresegyházon” tárgyban ho-
zott 212/2018.(IX.20.) Kt. számú határozatát. A képviselő-testület
egyben elfogadja a helyrajzi számokkal kiegészített pályázat-
benyújtási határozatot.
Pályázat benyújtása – PM_KEREKPARUT_2018 számú pályázati ki -
írás ra – Kerékpárút-hálózat kiépítése Veresegyházon az alábbiak
sze rint:

2. A projekt megnevezése: Kerékpárút-hálózat kiépítése Veresegyhá-
zon

3. Megvalósítás helyszínei: Patak utca, Kisrét utca, Mogyoródi utca,
And rássy út, Petőfi és Jókai utca

4. Érintett helyrajzi számok: Andrássy út 394 hrsz., Patak utca 2683,
2684, 2718, 038/2, 038/3, 048/5, 048/4, 048/11, 048/8, 048/13,
052/57, 051 hrsz., Kisrét utca 048/13, 051, 068/7, 068/6 hrsz., Mo-
gyoródi út 1522, 1519 hrsz., nem engedélyköteles kerékpáros nyom -
vonalak 556/2, 1524, 1523, 3695, 2840, 1521/3, 1521/4, 1521/5 hrsz.

5. A pályázati konstrukció: PM_KEREKPARUT_2018  
6. A tervezett fejlesztés teljes költsége: 208 636 890 Ft
7. A tervezett fejlesztésnek a támogatás szempontjából elismerhető

bekerülési költsége: 208 636 890 Ft
8. Az igényelt támogatás összege: 156 477 667 Ft
9. Szükséges önrész összege: 52 159 223 Ft
10. A Képviselő-testület határozatot hoz annak érdekében, hogy Veres -

egyház Város Önkormányzata a pályázatot benyújthassa, és a szük-
séges 52 159 223 Ft önrészt a 2019. évi költségvetés terhére
biztosítja.



Harcos Lászlóné
nyugalmazott pénzügyi osztályvezető

(Pro Urbe Díj)

ELISMERÉSEK AZ ÉV VÉGÉN
Veresegyházon régi szép hagyomány, hogy az óév szilveszterének déli óráiban az önkormányzat részéről Pásztor Béla polgármester évértékelő
és a jövőt előre vetítő beszéddel ismerteti a város aktuális helyzetét, valamint ez alkalomból rangos városi elismerések átadására is sor kerül.
A 2018-as évbúcsúztatót különleges műsor tette emlékezetessé. A Sway Táncegyesület fiatal párostáncosai (a Gesztenye Kristóf–Rezsabek Eszter,

Antal Dávid–Váradi Réka és a Varga Nándor–Szántó Luca párosok) szemet gyönyörködtető bécsi keringőjét, Horváth Ferenc, veresegyházi
költő hagyományos, címlapunkon olvasható úlévi versét és egy igazán világszínvonalú produkciót, Szűcs Antal Gábor és Horváth János virtuóz
gitárjátékát csodálhatták meg a vendégek. E produkciókba, mintegy beágyazva, hangzottak el Pásztor Béla polgármester úr évbúcsúztató,

évköszöntő gondolatai. Beszédében kiemelte, hogy Veresegyház anyagi helyzete stabil, a város jól élhető település, köszönhetően többek közt
a 2018-ban is továbbfejlesztett infrastruktúrájának. Külön szólt a színház sikereiről, a gimnázium építéséről és a város ipari üzemeinek
fejlődéséről, amelyből különösen látványos volt a Veresi Paradicsom új üvegházának átadása, amely immáron a mezőgazdaság terén is

világszínvonalúvá tette a veresegyházi gazdasági termelést. A 2019-es tervek közül legfontosabbnak a sportcsarnokok, a könyvtár, a gimná -
zium építését nevezte, miközben véleménye szerint itt az idő elkezdeni a kulturális központként megálmodott színház és a mindenki által várt
fürdőfejlesztés előkészítését is, az immáron 20.000 fős városban. (Interjúnk Pásztor Béla polgármester úrral a 3. oldalon olvasható.) A városi

kitüntetések átadása után a meghívottak pezsgős beszélgetéssel hangolódtak az új évre. Boldog 2019-es esztendőt, Veresegyház!

A szép ünnepség keretében
külön köszöntötte városunk
Pest Megye Önkormányzatának
veresi kötődésű kitüntetettjeit,
akik a Közép-Magyarországi
Folklórszövetség Pest Megye
Népművészetéért Díját kapták
2018-ban: Kovács László
népzenészt, a Veresegyházi
Népdalkör művészeti vezetőjét
és Tóth Judit néptáncpedagógust,
a Veresegyházi Hagyományőrző
Népiegyüttes koreográfusát.

Nagyon nemes és szép gesztus volt továbbá,
hogy Soltész Tibor, neves veresegyházi hangszer készítő a műsor
részeként csodálatos kivitelezésű gitárt adományozott a városnak.
Az általa készített hangszerekből egy rögtönzött kiállítást is
megtekinthettek az érdeklődők.

Éli Nóra
színművész, diákszínpad vezető

(Vankó István Kisközösség Létrehozásáért Díj)

Molnár Kitti
teniszező

(Az Év Sportolója Díj)

Papp Attila
sportegyesület vezető

(Az Év Edzője Díj)

Szőke István
kézilabda edző

(Bellai János Testnevelés és Sport Díj)

Szűcs Lajos
ultramaraton futó

(Bellai János Testnevelés és Sport Díj)

Zsitnyák Andrea
alapítványi elnök

(Vankó István Kisközösség Létrehozásáért Díj)

Kelemenné Boross Zsuzsanna
nyugalmazott művelődési ház igazgató

(Pro Urbe Díj)

Dr. Nándori Kálmán
nyugalmazott fogszakorvos

(Pro Urbe Díj)

6 2019. január
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Önkormányzat

KÖSZÖNET
A SOKÉVES MUNKÁÉRT!

Nyugdíjba vonulása alkalmából kedves ünnepséggel köszönte meg az
ön kormányzat, a kollégák, a partnerek és a barátok közössége Kelemen -
né Boross Zsuzsannának, a Váci Mihály Művelődési Ház igazgatójá-
nak a város kulturális csoportjaiért, Veresegyház rendezvényeiért tett
sokéves kimagasló és emberséges munkáját. Ahogy Pásztor Béla pol-
gár mester úr fogalmazott: Veresegyház továbbra is igényt tart Zsuzsa ta -
pasz talataira és népművelői szakértelmére, csak más formában.
A Veresi Krónika szerkesztősége ezúttal is köszöni a sokéves segítő
együttműködést és jó pihenést kíván a nyugdíjas évekre!

Fotók: Lethenyei László
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2018. december 14-én átadásra került a Veresi Paradicsom Kft. új lámpás
üvegháza, amely lehetővé teszi az egész éves hidrokultúrás paradicsom -
termesztést. Ezzel a mesterséges pótmegvilágítással ellátott növényházi
fejlesztéssel Magyarországon elsőként jött létre a négy évszakon át tartó
termesztési képesség, amely lehetővé teszi a cég versenyképességének
növelését és piaci jelenlétének erősödését itthon és külföldön egyaránt. 

Az ünnepélyes átadáson Nagy István agrárminiszter, a rendezvény fő -
védnökeként mondta el köszöntő beszédét, melyben részletezte Magyar ország
versenyképes élelmiszertermelésének esélyeit, valamint a ker té szetnek a
mezőgazdaságban betöltött szerepét és támogatásának je len tőségét. „Isten
hoz ta önöket a 21. században, Isten hozta önöket a megújuló magyar mező -
gazdaságban. Igen, ilyen lesz a magyar mező gazdaság. Erre kell fölkészül-
nünk, ezért kell mindent megtennünk” – mondta Nagy István miniszter.
Hozzá tette, hogy céljuk egy fenntartható, minőségi mező gaz daság meg te rem -
tése, ami felveszi a harcot a klíma válto zással, ahol értékes és egészséges élel -
miszereket állíthatnak elő, illetve, ahol a dolgozóknak biztos a megélhetése.

Ezt követően városunk polgármestere üdvözölte a jelenlévőket, gratulált és
sok sikert kívánt a vállalkozáshoz. Valamint kifejtette, hogy az új üvegház meg -
épülésével Veresegyházon egy csoda született, amely nem csak a város, ha nem
az ország számára is nagyon hasznos és reméli, hogy a jövőben is az marad.

A beruházás teljes költsége 1,5 milliárd forint volt, melyből 500 millió forint
vissza nem térítendő támogatás a Vidékfejlesztési Program „Kertészet kor -
szerűsítése” című pályázati felhívásra benyújtott nyertes pályázatból került el-
számolásra. Ezáltal a Veresi Paradicsom Kft. számára lehetővé vált felvenni a
harcot a téli időszakban jellemző, kevésbé minőségi import paradicsom be-
hozatalával. A vállalkozás újratervezte az eddigi 95 százalékos exportra történő
termelését, így jelenleg elmond ható, hogy termelésének 70 százalékát a magyar
piacon, míg a maradék 30 százalékát külföldön értékesíti. Márkus Zsolt,
ügyvezető igazgató elmondta, hogy:„Olyan ipari technológiai fejlesztéseket haj-
tottunk végre, ami a mezőgazdaságra nem jellemző. Az üzleti stratégiánk arról
szólt, hogy téli időszakra szeretnénk termelni.” 

A megnyitón Tuzson Bence, térségünk országgyűlési képviselője is el-
mond ta, hogy a város élen jár az innovációban, hiszen egy olyan üvegház
alapú paradicsomtermesztés folyik, ami világszínvonalú, tech nológiai alapú
és Magyarország jövőjét szolgálja. A modern üvegház ban holland rendszerű

kertészet- és munkaszervezés, továbbá optimalizált klíma ve zérlés működik.
Ehhez hasonló spektrális LED alapú mesterséges meg vilá gításra irányuló,
kertészeti célú, ipari méretű tevé keny ség sehol a világon nem zajlik még, így
az átadást követően az Innovációs és Technológiai Minisztérium gazda ság -
stratégiáért és szabályozásért felelős államtitkára, György László fővéd nök sé -
gé vel a Veresi Paradicsom Kft., a Tungsram Ope  rations Kft., valamint a Szent
Ist ván Egyetem háromoldalú együtt mű ködési szándéknyilatkozatot írt alá ipari
szintű kutatási és fejlesztési tevékenység közös végzésére a Veresi Paradicsom
Kft. meglévő kapaci tá sának rendelkezésre bocsátásával.

A Magyarországon eddig megszokott, hagyományos hidrokultúrás üvegházi
kertészkedés mellett a Veresi Paradicsom Kft. számára kiemel ke dő en fontos az
innováció, valamint a kutatás-fejlesztés és az oktatás in tegrálása a termesztésbe,
az üzletfejlesztésbe és a kereskedelmi tevé kenységekbe. Éppen ezért a termelő
beruházás mellett, a vállalkozás saját forrásából megvalósít egy oktatási célú
kísérleti üvegházat is. A kutatás-fejlesztési, valamint látogatóközpontnak szánt
épületben lehetőség nyílik majd a kü lönböző termesztési technológiák elő nyei -
nek és hátrányainak megisme résére, fajtakísérletek végzésére, amely során a
Kárpát-medence klimatikus viszonyaira alapoznak majd, a paradicsom beltar-
talmi értékeinek kutatására, illetve kereskedelmi célú marketingkutatásra,
valamint folyama tos oktatási tevékenység, tudás és technológia-transzfer
végzésére is sor kerülhet majd. 

Az üvegházakban a szakmai munkát holland menedzsment veze tésé vel két,
a közeli gödöllői Szent István Egyetemen végzett kertészmérnök koordinálja.
Nekik a számítógép vezérlésű rendszer egy internetes alkal mazáson keresztül
küld értesítést arról, ha bármilyen hiba vagy eltérés tapasz tal ható a telep mű -
ködésében. Az itt dolgozó emberek 80 százaléka környékbeli, a többiek pedig
Erdélyből érkeztek a szezonra. Összesen 40-en dolgoznak a telepen, a 18 zöld-
munkás a kezdetektől itt van. A termálvíznek köszönhetően zéró emissziójú
fűtésrendszert üzemeltetnek, amihez Veres egyházon több termálkút áll ren-
del kezésre. Ez magas üzembiztonságot nyújt, a lehűtött vizet pedig nem a szen-
nyvízbe továbbítják, hanem vissza  sajtolják, így a technológiának nincs kör nye -
zetterhelése. Az öntözővizet 100 százalékban összegyűjtik és tisztítás után újra-
hasznosítják. Az eddigi 1,7 hektáros üvegházban évente átlagosan 500 tonna
paradicsomot szednek a 85 méter hosszú sorokban. Ez a kapacitás bővült most
30 000 m2-rel.                                                                                                  FÁRI FANNI

A decemberi átadón Nagy István agrárminisz ter elmondta, hogy az
üvegházban az automatizáció, a digitalizáció és a robotizáció egyaránt
megtalálható. Ezek hogyan segítik a termelést? 
A zárt hidrokúltúrás rendszerekben a legnagyobb előny, hogy a külső beha -
tá sokat nagyon jól lehet kontrollálni és ez az alapja a biológiai nö vény vé de -
lem nek, a tiszta termesztésnek. Emellett a növényegészségügyi álla  potot is
csak ak kor lehet egyensúlyban tartani, ha minden lé nye ges para métert pon-
to san tudunk mérni, elemezni és ezáltal a szabályozó rend sze rünkkel mindig
optimális körülményeket teremteni a paradicsomnak. Ehhez elengedhe tet -
le nül szükséges a digitalizáció, automatizáció és újabban a robotizáció is.
Ilyen például a szenzorokkal való mérés – sokezer adat rögzül 10 másodper -
cen ként a rendszerben –, vagy akár a saját és kül sős laborvizsgálatok, de még
a takarítást is egy ta karító robot végzi. Ráadásul a jelenlegi ker té szeti trendek
további automatizációt jeleznek előre és egyre inkább autonóm működést.

Valamint az is elhangzott, hogy 2018-ban a kapacitásuk 70%-át sikerült
a magyarországi piacon eladni. A jövőben szeretnék még tovább növelni
ezt a számot? 
2015-ös indulásunkkor még 95%-ban export piacokra termeltünk, azonban
2016-os spanyol or szági (Almeira) látogatásom során megdöb benve tapasz-
taltam hogy milyen a termesztési technológiája – vegyszerterhelés mértéke
és minő sége, zölden szüretelt – a magyarországra érkező téli paradicsom-
nak. Akkor eldöntöttem, hogy Ma gyarországon létre kell hozni téli ter-
mesztési képességet, tiszta jó minőségű paradicsomból. In nentől kezdve
ezért a célért dolgoztunk – kezd ve az export piacok tudatos leépítésével a
ma gyar piacra történő átcsoportosítással, egé szen a márkaépítésig és a komp -
lex beruházás megvalósításáig – azért, hogy most, az első téli szezonunk -
ban Magyarországon tudjuk érté ke síteni majd ezt a paradicsomot és ne
kell jen exportálni. Ebből a vásárló csak annyit érez, hogy a spanyol vagy

Átadták a VERESI PARADICSOM új lámpás üvegházát

VILÁGSZÍNVONALÚ
PARADICSOMTERMESZTÉS

VERESEGYHÁZON

INTERJÚ MÁRKUS ZSOLTTAL, A VERESI PARADICSOM KFT. ÜGYVEZETŐJÉVEL

Az együttműködési megállapodás aláírása
Fotó: Fári Fanni
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marokkói paradicsom íze nem összehasonlítható a magyaréval, de termé -
sze tesen az ára sem. Ezért ahhoz, hogy Magyar országon télen drágábban
megvásárolják a magyar paradicsomot, ismerniük kell minket és azt is tud -
niuk kell, hogy miben hiszünk és miben vagyunk jobbak, különben az árak
miatt, nem minket választanak majd. Kicsit egy missziónak fogtuk fel ezt a
feladatot és örömmel jelenthetem be, hogy jelenleg 100%-ban magyar piac ra
adunk el – még akkor is ha az export piac magasabb haszonnal kecseg tet -
ne.Természetesen ez majd változik, a nyári időszakra belép az export pi ac is.
A vállalkozásunk minden kertésze tisz tá ban volt a kitűzött céllal és nagy-nagy
erőfeszí tések árán sikerült elérnünk azt, amit ezúton is köszönök nekik.
Mi a baj a spanyol paradicsommal?
Azt ajánlom, nézzenek meg egy-két videót arra vonatkozóan, hogy mi-
lyen körülmények között termelnek Almeriában, például a youtube-on
Felicity Lawrence Guardian újságíró díjnyertes „Salad slave” riportját, ami
az ottani körülmé nye ket mutatja be a bevándorló munkások szempont -
jából. Ezekből egyértelműen kiderül: nagyon alacsony a kertészeti higié-
nia – a har minc ezer hektár egybefüggő termesztő fe lületen hogy is lehetne
más – a munkaerő „minősége”, a szennyezett talaj és víz, a robusztus, de
íztelen vető magok használata, magas vegyszerterhelés és a logisztika
miatt éretlenül szedett fürtök jellem zik a spanyol paradicsomot.
A rendezvényen egy Együttműködési Szándék nyi latkozat is aláírásra
került és szó esett egy kutatóközpont építéséről. Ez hogyan befolyásolja
a jövőben a fejlődést? Hogyan lehet majd bekerülni a kutatócsoportba?
Több projektet is fed ez a fantasztikus megállapodás, az akadémiai szférá -
ból. Helyes Lajos professzor úr által fémjelzett kutatócsapattal sikerült
megálla podnunk, akikkel többek között növény élettani vizsgálatokat, ma -

gyar országi klímára optimálizált vetőmag elemzéseket, beltartalmi vizs gála-
tokat és később, emberi élettani hatásokat is tervezünk majd vizsgálni.
Nagyon nagy különbség van ugyanis paradicsom és paradicsom kö zött,
jótékony hatásait tekintve, attól függően, hogy milyen módon termesztik.
Erről jelenleg li mitált tudással rendelkezünk. Éppen ezért felépí tettünk saját
erőből egy kísérleti üvegházat, amit kö zösen fogunk a Szent István Egyetem-
mel együtt üze mel tetni és a fenti K+F tartalommal meg tölteni. Kiemelném
még a Tungsram Operations Zrt.-t mint technológiai partne rün ket, akik kel
egy spektrum váltós led megvilágítású rend sze ren kezdtünk el dolgozni,
ami még nem léte zik a világon sehol. A kutatóközpont műkö dé sé nek alap -
vető célja az, hogy be tudjunk kerülni az európai kertészeti élvonalba.
A kutatócsoportba való bekerülésről elsősorban nem engem kellene
kérdezni, hanem professzor urat, de ígérem, ha aktuális lesz, bővebb in-
formációval szolgálunk majd Facebook olda lun kon.
Milyen újdonságok, fejlesztések várhatók eb ben az évben? 
Rengeteg tervünk van, de az elsődleges célunk, hogy jól sikerüljön az idei
évünk, mind terme lési, mind üzleti szempontból. Sok-sok nehéz séggel
küzdünk jelenleg, technológiai és kerté szeti terü leten is, de nyilván úttö rő -
nek lenni valamiben mindig nehéz. Ki kell emelnünk a leg újabb termé kün-
ket a Piccolót, ami egy nagyon aromás, a Cukorfalathoz hasonló paradicsom
faj ta, remé lem  ízleni fog a vásárlóknak – a teszteken és csa pa tunkban is
mindenki odavolt érte.
Amit prioritásként kezelünk még, hogy meg épül jön a kutató központ és
a veresegyházi üzlet is, ahol a helyiek termelői áron tudnak majd iga zi
paradicsom különlegességeket vásárolni.                                       FÁRI FANNI

– Térségünk és városunk országgyűlési képvise -
lő jeként hogyan értékelné az elmúlt időszakban
megvalósult helyi fejlesztéseket?
– Veresegyházon olyan fejlesztések valósultak meg,
amelyek mindenkinek, tehát a közösség egészének
a hasznára válnak. Így például új gyógypedagógiai
általános iskolát építettünk a speciális nevelési igé -
nyű gyerekeknek, de korszerűsítettük a szenny víz -
tisztítást és a közvilágítást is, a gimnázium építése
pedig a tél ellenére is a tervezett ütemben halad.
Jelentős összegű, másfélmilliárd forintos fejlesztés
valósult meg a Veresi Paradicsom Kft.-nél is, ahol
ezáltal nemcsak munkahelyeket sikerült teremteni,
de azzal, hogy a beruházás hozzájárul a vállalat
piaci szerepének a megerősítéséhez is, tartósan biz-
tossá teszi az ott dolgozók egzisztenciális helyzetét.
A fejlesztéshez a cég félmilliárd forintos állami tá-
mogatást kapott, amiből megnövelhette az üveg-
ház-kapacitását. Ez pedig azért is fontos, mert a
vállalat a termelésének hetven százalékát tavaly

már a magyar piacon értékesítette, és csak harminc
százalékát szállította külföldre. Ez is szépen jelzi,
hogy a vállalkozás nemcsak a településnek, de az
egész országnak is igen hasznos, és nagyon fontos,
hogy hosszú távon fennmaradjon, gazdagítva ezál-
tal a várost és a térséget. Az ágazat nagy humánerő   -
for rás igénye növeli a foglalkoztatást, a népes ség  -
megtartó erőt, de az itt élők életminőségét is. Min-
dez egyértelműen kedvező hatással van a veres egy-
házi családok hétköznapi életére is.
– A családok megerősítésére fordítandó köz pén -
zekről, vagyis a családtámogatásokról kérte ki a
lakosság véleményét a kormányzat a tavalyi
nemzeti konzultáción. Milyen politikai aktuali -
tásai vannak ma ennek a témának?
– Már a megelőző két kormányzati ciklusban is a
magyar családok megerősítésén dolgoztunk, s
ezért fontosnak tartjuk azt is, hogy minden eset-
ben nemzeti támogatással hozzuk meg a hosszú -
távra szóló, több nemzedék életét meghatározó

döntéseket. A konzultáció több olyan témát is érin-
tett, amelyet túlzás nélkül nevezhetünk nem zeti
sorskérdésnek. Ilyen például az is, hogy meg győ -
ző désünk szerint minden lehetséges módon támo-
gatni kell a gyermeküket nevelő nők munkába való
visszatérését. Erre az úgynevezett atipikus, vagyis a
részmunkaidős és egyéb, a ha gyo má nyos tól eltérő
foglalkoztatási formák szélesebb körben való elter-
jesztése lehet az egyik ké zenfekvő meg oldás. De tá-
mogatjuk a főállású anyaság intéz mé nyének be -
vezetését is, amire a nemzeti konzul tá ció kérdőívén
is rákérdeztünk, mert fontosnak tartjuk, hogy min-
denkinek le gyen beleszólása a nemzeti sorskérdé-
seinkben meghozott dönté sek be.
– Elégedettek a nemzeti konzultáció eredmé -
nyeivel?
– Az, hogy milliós nagyságrendű azoknak a pol-
gároknak a száma, akik kitöltötték és visszaküld -
ték a kérdőíveket, mindenképp azt mutatja, hogy
mindnyájunkat érintő kérdésekről kértük a véle -
ményüket. Ma már kétszer annyit költünk család -
tá mogatásokra, mint 2010-ben, és mivel a gazda -
ság jól teljesít, a családtámogatási rendszert to vább
lehet bővíteni. Ez a konzultáció jelölheti ki a további
intézkedések alapjait és legfontosabb irányait.

„ERŐS CSALÁDOKRA ÉPÍTJÜK VERESEGYHÁZ JÖVŐJÉT”
Azért volt különösen fontos a tavaly, az év végén lebonyolított családügyi nemzeti konzultáció, hogy
mindenkinek legyen beleszólása a nemzeti sorskérdéseinkben meghozott döntésekbe – nyilatkozta la-
punknak küldött interjújában Tuzson Bence, a Pest megyei 5. számú választókerület ország gyű lési
képviselője, aki szerint fontos, hogy mindenki elmondja a véleményét Magyarország jövőjéről. A kor -
mányzat, amelynek értékrendjében már eddig is kiemelt szerepet kaptak a családok, ezúttal a csa lád -
tá mogatási rendszer kérdéskörének különböző elemeire kérdezett rá. A politikus szerint a vá ro  sunk -
ban megvalósult fejlesztések is egyértelműen kedvező hatással vannak a veresegyházi családok
hétköznapi életére.

„Veresegyházon olyan fej -
lesztések valósultak meg,
amelyek a közösség egé szé -
nek a hasznára válnak.”

TUZSON BENCE
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Ahagyományoknak megfelelő, meghitt, családias hangulatú
rendezvény várta a családokat és a gyerekeket december 5-én
(Mikulás) és december 18-án (Mindenki karácsonya) a Városháza
előtti Fő téren. A csípős hidegben fellépett többek közt a Ré-
paRetekMogyoró Együttes, Ricsi bohóc, a MaKacs duó, a Katáng
Zenekar és a Veresegyház Hangja  verseny több énekese. Volt Zenélő
Színpad, kisvonatozás, állatsimogató, zene, tánc, ételek és italok
(köszönhetően a támogató cégeknek is).
De a lényeg nem is ezen volt, hanem a baráti együttléten, az ünnep
várásán és a jóleső érzésen: Veresegyházon a karácsony valóban
mindenkié!
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Minden év decemberében a Székely kapunál kerül megrendezésre
a Betlehemi istálló, az Agora Kör kulturális prog -
ramja. 2016-ban Jézus szü letésének ünnepén,
egy nagyszabású műsorral készültek a szer-
  vezők. Akkor, egy beszélgetés során Illés
Zol tán a következőket mondta: „El kell
monda nom, szerencsés helyzet ben va -
gyunk, mert a vá ros ban feltűntek fiata -
lok, akik cselek vően szeret  nék meg  -
mutatni képessé gei ket. Többen keresik
a kapcsolatot velünk.” A két évvel ko-
ráb bi rendezvény egy kü lönle gességet is
takart, a tizenöt éves jubileumi évfordulót.
Így a há romnapos ra bővült rendez vény sorozat
jelentős ta pasz talatokat hozott a szervezők, az
Agora Kör életébe. Erről és a 2018-as programról beszélgettünk MÓDY
PÉTER szer ve zővel.

Az eltelt két év eseményeire visszatekintve mennyire sikerült bevonni a fi-
atalabb generációt a közös munkába?
A 15. Betlehemi programsorozatunk nagyon magas szintet igyekezett meg-
célozni, mind minőségben, mind a rendezvények sokszínűségében, amit
úgy érzem sikerrel valósítottunk meg. Ehhez akkor – megérezve és meg -
értve ennek jelentőségét – többen csatlakoztak, köztük fiatalok is. Velük
együtt értük el az eredményt. Például a zenészek mostani jelenléte annak
a rendezvénynek a „hozadéka” és az ezt feltételező profi hangosítás is ide
vehető. Az akkori intenzitást egy olyan baráti civil csapat, amilyen a miénk,
nem tudja minden évben felvállalni, de nem is kell. A mostani alkalom is
egy olyan baráti ta lál kozásra adott lehetőséget Veresegyház polgárai
számára, amit meg szok hattak, amit sokan várnak, sőt ennyi év után talán
el is várnak tőlünk.
A programban most is szerepeltek a Hagyományőrző Népi Együttes tán-
cosai és a Veresegyházi Népdalkör tagjai. Mennyire tudnak ők újat hozni
a műsorba?
Mindig nagy élmény számunkra az a természetesség, ahogyan megjelen-
nek, ahogyan egy kicsit mindig „csa var nak” a koreográfián, aho gyan a falat-
nyi „színpadon” min dig valamit újítva adják elő műsorukat, de ebben az
alkalomban éppen nem az újat hozás a lényeges. Ez egy évszázadok óta
létező és élő szakrális történet előadása a közösség által a közösségnek. Mi,
akik ott va  gyunk, részt veszünk akár szervezőként, akár előadóként, akár
csak ven dég ként, egyben a közösség részeivé válunk. Ez az igazi lényege a
misztérium játéknak.
Az idei évben is nagy volt az érdeklődés a lakosság részéről. Hogyan látod,
mi teszi vonzóvá ezt a rendezvényt a ma emberének?
Ahogy közeledett a rendezvény ideje, a szervezés és készülődés egy kicsit
fáradtan, muszájból indult. Aztán a begyakorlott rutin túlsegített bennün-
ket ezen a mélyponton, de én magam is egyre kerestem az okot: miért
csinálom még min dig? Aztán eljött a nap és a műsor kezdéseként felvonul-
tak az óvodások. Aztán az iskolások, majd már a létező gimnáziumunk ta -
nu lói is. Én ott álltam oldalt, szemben a büszke szülők seregével és már a
legkisebbek fellépésekor megkaptam a választ a saját kérdésemre is. Ré sze -
se lehetek egy olyan hagyomány életben tartásának, amelyben a Hagyo -
mány őrzők révén ott voltak közöttünk régi korok emberei és a gyermekek,
akik mindannyiunk számára meg ismét lik az egyszeri csodát. Akkor már
tudtam, ha lehet, akkor jövőre is itt leszek.

VERÉB JÓZSEF

Tizenhét éves a Betlehemi istálló • Interjú MÓDY PÉTERREL, a rendezvény egyik szervezőjével

Betlehemi Batyus Vigalom

Fotó: Veréb

Fotó: Veréb

Fotó: Ruzsovics Dorina

Fotó: Ruzsovics Dorina

Fotó: Ruzsovics Dorina
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MÚZEUMI APRÓK

VISSZAFELE FORGÓ KERÉK –
AZ ÖREG-TÓ MALMA

Nagy Mercédesz Erika építész
diplomatervét bemutató kiállítás

a Városi Múzeumban (Szentlélek tér 5.)
Megnyitó: február 2-án 14 órakor

Megnyitja: Dr. Várkonyi Gábor
történész (Eötvös Lóránd

Tudományegyetem, tanszékvezető)
A kiállítás megtekinthető: március 31-ig.

•
JELENKORI DVD GYŰJTEMÉNY –
A Mú zeum fotóarchívumán belül elkü lö -
nített gyűjteményként alakítottuk ki a je-
lenkori CD-k és DVD-k tárát. A mintegy
200 darabos kollekcióban a legkorábbi
mozgóképek 1991-es felvételek, a „legfia -
talabbak” pedig 2018-ban készültek. To -
vább ra is várjuk, hogy a különböző in téz -
mények és szervezetek – de akár magán-
személyek is – a készülő korongokból
egy-egy példány múzeumi leadásával
„adózzanak az örökkévalóságnak”.

•
A múzeumi Kisbolt kínálatából – 2008-
ban népszerű kiadvány volt a „230 éves a
veresegyházi római katolikus templom”
című kötet (szerkesztette: Lugosi Margit)
és szinte napok alatt el is fogyott. A Mú -
ze umnak sikerült a közelmúltban né -
hány példányt begyűjtenie, ezek megvá-
 sárolhatók, ahogy mondják: amíg a kész -
let tart. Szintén a Kisboltban kaphatók az
új templom színes képével készült egér-
 padok és hűtőmágnesek is.

VARGA KÁLMÁN

VÁROSI MÚZEUM

Új könyvvel jelentkezett múlt év novembe ré -
ben Horváth Lajos helytörténészünk. Az Aszód
Városi Kulturális Központ kiadásában megje-
lent kötetet ajánljuk olvasóink figyel mébe.

Kevés az olyan történész,
aki egyaránt ott ho no san mo -
zog a történelmi alapkutatá-
sok és a tör ténelem segéd tu-
dományai területén, miköz -
ben képes az elemző, szin kre -
tizáló, értékelő tör ténetírásra
is. Horváth Lajos ilyen, kö -
szön   hető en alighanem törté né -
szi vénáján túl a levéltárosi szak -
ma iránti alázatának és lelkiis-
meretes vég zé sének is. Ezért
időn  ként nagyléptékű, akár me -
rész következtetésekre is okot adó
történeti könyvek kerülnek ki tolla
alól, időnként pedig olyan kutatói alapművek,
amelyek egy-egy témakörben évtizedekre menő -
en alapműként funkcionálhatnak, érdeklődési
köréből adó dó an, elsősorban a helytörténeti ku-
tatások műve lői nek.
A 2018-ban megjelent, A Galga-mente birtokos
családjai 1541-ig című munkája ez utóbbi vonu-
latba illeszkedik. Olyan kutatómunka eredmé -
nyeit tárja elénk Horváth Lajos, amelyet ed dig
senki nem végzett el, és ismerve világunk mai
prioritásait, attól tartunk, a következő évtize -
dek ben senki nem is vállalkozna rá. Mert az em-
bert már fellapozáskor megdöbbenti a kötet
mögött meghúzódó óriási munkamennyiség.
A szerző évtizedeken át kutatta szűkebb tájegy -
ségünk múltját és e kutatások közben szorgo -
san jegy zetelte, rendszerbe állította a kutatások
során összegyűjtött genealógiai adatokat. Jelen-
tjük, e kutatás eredménye teljes szakmai elis-
merésünket bírja és nagy örö münkre szolgál,
hogy a korábban csak digi tá lisan nap vi lágot lá-
tott munka elnyerte az őt megillető, nyomtatott
formátumot is.
A szerző az időrendiséget is megtartva, ugyan -
akkor a könnyebb kutathatóság érdekében két
nagy fejezetre osztja művét: A Galga-mente ős -
foglaló nemzetségei és őshonos családjai címűre
és a későbbiekben újonnan betelepülő birtokos
családok ismertetésére. Az egyes fejezeteken
be lül ugyanakkor szigorúan ragaszkodik a csa -
ládok neveinek ABC sorrendjéhez, amely meg -
oldás kötetét kézikönyvként is jól haszno sít -
 hatóvá teszi, hiszen így a történészi szakma
képviselőin túl a történelem iránt mélyebben
érdeklődők is könnyedén utánanéz hetnek a
múltból elébük bukkanó családok magyar

középkori történetének. Az egyes családok ada -
tainak ismertetésénél bőséges jegyzetanyaggal
támasztja alá forrásai eredetét, időnként hely -
történeti adatokkal pontosítva, így lehetővé téve

a további kutatásokat. Véle mé -
nyünk szerint a kötet legna -
 gyobb erénye mindezeken túl,
hogy minden egyes családhoz
le származási ábra is készült,
segítve a könnyebb áttekint he -
tőséget a hatalmas adatanyag-
ban.
És, hogy milyen családok sze -
repelnek a műben? Felbuk -
kan nak országosan ismert
birtokosok is, mint például
Hunyadi Mátyás törvényte-
len fia, Corvin János vagy a

Csákok és a Rozgonyiak nemzet -
sége is, de az igazi csemegét nem ők, hanem a
helyi településhálózat korai történetét meg ha -
tározó családok, mint például a hévízgyörki
Györ ki család, vagy a ma Vácegresnek nevezett
egykori Zsidó falu névadó nemzetsége, a Zsidó
család jelentik.
Arcok, sorsok, birtokok és a birtokokért vívott
perek sora vonul el előttünk, családok tűnnek
elő, gazdagodnak meg, majd tűnnek el ismét a
zaklatott magyar történelem miatt hézagos for-
rásanyagokból felvillanóan. Ami történetükből
megmenthető, azt Horváth Lajos elénk tárja.
A Galga-mente birtokos családjai megkerülhe -
tetlen alapmunka a térség jövőbeli hely történeti
kutatásában, precizitása, szakmaisága csak a
magyar genealógiai kutatások legnagyobbjainak
(Nagy Iván, Kempelen Béla) szintjén értel mez -
hető. De helyenként túl is mutat a Galga-menti
kutatók érdeklődési körén. Magunk is érdekes,
új adalékokra bukkantunk az általunk koráb-
ban kutatott kun eredetű hevesi Bél-Bekény
nemzetség alagi ágáról, amely Mátyás idején
egészen a budafelhévízi prépostság udvarbíró -
ságáig emelkedett.
Gratulálunk a szerzőnek és böngészésre biz-
tatunk minden olyan olvasót, akit érdekel lakó -
helyének múltja. Alapmű, amely nem hi á nyoz -
 hat egyetlen helytörténeti kutató vagy érdek -
lődő polcáról sem.

Horváth Lajos:
A Galga-mente birtokos családjai 1541-ig

Kiadó: Aszód Városi Kulturális Központ, 2018
224 oldal, Megvásárolható a kiadótól

és a szerzőtől

KOVÁCS PÉTER

KÖNYVAJÁNLÓ
HORVÁTH LAJOS:

A GALGA-MENTE BIRTOKOS CSALÁDJAI 1541-IG
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A tabudöntögető fiatal történész, Antalffy Péter ezúttal az „ókori világ
Las Vegasába”, a titokzatos Petrába kalauzolta el hallgatóit. 2018. de-
cem ber 14-én este az előadás hírére ismét zsúfolásig megtelt a Városi
Könyvtár olvasóterme a történelmi „ínyencségek” iránt érdeklődő közön-
séggel. De valóban olyan titokzatos volt ez a város?

Petra jordániai romváros, amelynek neve görögül sziklát jelent. Az Ószövet-
ség által is említett különleges, sziklába faragott város, ahol Mózes egyetlen
botütéssel kőből vizet fakasztott. A Wikipédia szerint Petra 1985 óta az
U NESCO kulturális világörökségi listáján is megtalálható. A várost 2007-
ben „A világ hét új csodája” közé is megválasztották. Turisták ezreit mág-
nesként vonzotta ez a hely, mert Steven Spielberg itt forgatta az Indiana
Jones és az utolsó kereszteslovag című filmjének epizódját. 
A város a Holt tenger és az Akabai-öböl között, Ammántól 190 km-re fek-
szik. Lakói a gazdag arab nabateusok voltak. Petrát meredek sziklafalak
övezik, ahová a látogató csak gyalog, vagy teveháton tud bejutni. Itt, a közöt-
tük fakadó víznek köszönhető mesterséges oázis jött létre. A városlakók
kiváló hidrológusok voltak, akik a sivatagban kincsnek számító vizet
ciszternákba gyűjtötték. A Kr.e 5. és Kr. u. 3. század között a hely fontos ke -
reskedelmi útvonalak metszéspontjában fekvő karavánközpont volt. A lele -
mé nyes, jó üzleti érzékkel megáldott nabateusok a kereskedők áruinak
őrzéséből, szolgáltatásokból, adókból jelentős bevételre tettek szert. Az ókori
vallások fontos kelléke volt a tömjén és a mirha, amelyeket a kereskedők
ezen az útvonalon szállítottak. Petra Kr. e. 200 – Kr. u. 100 között élte virágko-
rát, akkoriban mintegy 20-30 000 lakosa lehetett. Virágzó kulturális életét
bizonyítja, hogy még színháza is volt. Építőmestereik a hellenisztikus
kultúrát átalakítva az egyiptomitól az asszír, a görög, a hellenisztikus stílus-
jegyekig eklektikus képet mutató, semmihez sem hasonlítható új stílust hoz-
tak létre. Templomaikat, fürdőiket, sírboltjaikat, a kőfalakat felülről lefelé

haladva, állványzat nélkül vésték ki. A sziklába vájt építmények vakolatla -
nok, azokat a kioldódó ásványi anyagok különböző színűre festették és így
azok a szivárvány színeiben tündökölnek. A város hanyatlásához két nagy
földregés, az arab hódítók, az éghajlatváltozás, és a kereskedelmi út vonal
változása is hozzájárult. Hosszú idő után a város újrafelfedezése az 1800-as
években kezdődött a svájci Johann Ludwig Burckhardtnak kö szönhetően.
Az első világháborúban a brit hírszerző, Arábiai Lawrence „A bölcsesség hét pil-
lére” című könyvében ezt írta: „Petra a világ legcso dá la tosabb helye, csak akkor
tudjátok meg mihez hasonlít, ha odamentek és megnézitek.” És va ló ban az.
Régészeti, építészeti és papirusztekercsek is bizonyítják, hogy Petra nem el-
dugott, titokzatos hely volt, hanem a korai arab világ egyik legtu da to sabb,
legérdekesebb, virágzó multikulturális helye, ahol mindent tudtak az akkori
világról és ezt a tudást kihasználva a maguk javára fordították. RIMAI S. ÉVA

Az ősi Petra titkai
Kölcsey Ferenc Városi Könyvtár • ANTALFFY PÉTER előadása

A kéményseprő, Bőhmer Imre 1955-ös fotójával
kíván boldog új évet a Múltidéző rovat

MÚLTIDÉZŐ                 SZABÓNÉ VANK ERZSÉBET GYŰJTEMÉNYÉBŐL

„Rózsavörös város feleannyi idős, mint az örökkévalóság.”
JOHAN WILLIAM BURGON
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Közélet

Veresegyház turisztikai jó hírnevét 2018-ban
a „Legvirágosabb Úti Cél” és az „Év tele pü lé -
se” díj mellett újabb elismerés is öregbítette.
A Szallas.hu hazai piacvezető szállás köz ve -
títő portál immár hatodik alkalommal adta
át a magyar turizmus legkiemelkedőbb
minőségi díjait. Ezúttal az Év Szállása III. he -
lye zett népszerűségi díját a szallas.hu-n ke -
resz tül foglaló másfél ezer vendég szavazata
alapján a veresegyházi Libra Hotel nyerte.
Hab a tortán, hogy a díjátadó ünnepségen is
képviselve volt a város, ahol a veresegyházi
asszonykórus díszvendégként lépett fel.
A szálloda ügyvezetőjével, LIPNICZKY MÁ -
RI ÁVAL, és az étteremvezetővel, PAPP GÁ -
BORRAL be szélgettem.

Ez a díj elismerése annak a sok és lelkiisme -
retes minőségi munkának, amely egy jó szál-
láshely és étterem üzemeltetésével jár. Ezt leg -
jobban a vendégek megelégedettsége tükrözi.
Ami meg fe lelési kényszert is jelenthet, mert a
látogatók egy re magasabb elvárásának is meg
kell felelni ük. Mire sarkallja Önöket a vendé -
gek véle ménye? 
Számunkra ez a legfontosabb. Mindketten ko-
molyan vesszük és igényeljük a visszajelzé se -
ket, mert ezek adnak inspirációt arra, hogy
mi l yen irányba fejlődjünk. Az erős piaci ver -
senyben csak úgy tudunk helytállni, ha követ -
jük az új trendeket és képesek vagyunk ezáltal
megújulni és a vendégek igényeit színvonalasan
kielégíteni. A siker kulcsa még a jó csapatmun -
ka, az együttműködés, a dolgozók erkölcsi és
anyagi elismerése. Sok családtag dolgozik ve -
lünk, akik biztosítják a stabilitást. 

Mióta működik a Libra Hotel és honnan kapta
a nevét? 
Az éttermünk 2010-ben, a szálloda 2012-ben
nyitott. A Libra (latinul: mérleg) nevet onnan
kapta, hogy a családom több tagja ebben a csil-
lagjegyben született. 
Milyen speciális szolgáltatásaik vannak?
Az étterem szolgáltatásai közül kiemelném,

hogy a szálloda vendégei részére a félpanziós
étkezésnél a vacsoránál nem kötött a menü,
hanem étlapról választható, vállaljuk ételeink
házhoz szállítását, ünnepi rendezvények le bo -
nyolítását. Érdekességként említeném, hogy a
hétvégén, aki három dobókockával egyszerre
hatost dob, annak az éttermi számláját mi áll -
juk. Ételeinket mindig friss és minőségi alapa-
nyagokból készítjük. Éttermünk nem csak a
szál lóvendégek, hanem a nagyközönség részére
is nyitva áll. Külön 49 fős konferenciateremmel
rendelkezünk. Wellness részlegünket (szauna,
ja kuzzi, masszázs) is bárki igénybe veheti elő -

zetes bejelentkezéssel. A szálláshoz változatos
szezonális csomagokat is kínálunk.
Kikkel működnek együtt a városban? 
Az önkormányzattal, a Veres 1 Színházzal, a
helyi gyárakkal, üzemekkel, iskolákkal, óvo dák -
kal. Külön büszkeséggel tölt el minket, hogy
szállodánk szobáinak falait a Fess Veres művé -
szei nek alkotásai díszítik. Jó kapcsolatokat ápo -
lunk a helyi vállalkozókkal. Munkáinkat, meg -
rendeléseinket helyi erőforrások igénybevé -
telével végezzük, hiszen mi is itt élünk és fontos
nekünk, hogy ez a város fejlődjék. Szerencsések
vagyunk, mert a munkánk biztosítja a megél-
hetésünket és egyben ez a hobbink is.

RIMAI S. ÉVA

ELISMERÉS

Az év szállása: a Libra Hotel

A REFORMÁTUS ISKOLA JÓTÉKONYSÁGI AKCIÓJA

100 DOBOZNYI SZERETET

„Az élet egy nagy utazás, sosem lehet minden
eshetőséggel számolni. Csupán a választásai-
dat befolyásolhatod, és azok határozzák meg,
ki is vagy.”                                      CASTLE CÍMŰ FILM

A Libra Hotel vezetői az oklevéllel

Az átadóünnepségen a Veresegyházi Asszony -
kórussal

Fotó: Rimai

Fotó: Rimai

Az elmúlt évek alatt több száz doboz tartós élelmiszert és gyer-
mekeknek szánt karácsonyi ajándékot gyűjtött össze a veresegyházi
Kálvin Téri Református Általános Iskola. December 13-án, reggel ad -
ták át a Magyar Református Szeretetszolgálat részére az idei gyűjtés
eredményét.
A 2006-ban alapított Magyar Református Szeretetszolgálat 2018-ban
is meghirdette adventi gyűjtési akcióját. Az újrahasznosítható, kör -
nyezetbarát anyagokból készült Szeretetdobozokban tartós élelmi -
szereket gyűjtenek a rászoruló családok számára, míg karácsonyi
csomagolásba rejtett cipősdobozokban, Nyilas Misi Pakk néven a
nélkülöző gyermekek számára játékokat, írószereket, sapkákat,
sálakat és tisztálkodási felszereléseket juttatnak el.
A veresegyházi Kálvin Téri Református Általános Iskola három éve

csatlakozott a gyűjtési akcióhoz, és azóta kiemelt támogatójává vált
az MRSZ adventi programjának. Az intézményben tudatosan felhív -
ják a gyermekek figyelmét az adományozás szerepére.
Fukász Lászlóné, az intézmény vezetője elmondta: a gyűjtés már
no  vember elején elkezdődött, és mind a gyermekek, mind a szülők
és pedagógusok aktív szerepet vállaltak benne. Örömmel tölti el,
hogy az osztályfőnökök megmutatták a diákok számára, hogy mit je-
lent a gyakorlatban: jobb adni, mint kapni. 
A Magyar Református Szeretetszolgálat munkatársai ez alkalommal
közel 100 doboznyi tartós élelmiszert, valamint gyermek-ajándék -
csomagot vehettek át az intézménytől.

MTI OS-A MAGYAR REFORMÁTUS SZERETETSZOLGÁLAT

KÖZHASZNÚ ALAPÍTVÁNY KÖZLEMÉNYE
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Városlakó

ÉRDEKESSÉG

A világhálón kalandozva igen érdekes gyűj -
teményre akadtam. Egy képekkel is illusz t -
rált diasor egykor népszerű, a minden napi
életben feltétlenül szükséges szak mákat so -
rolt, amik idővel teljesen el tűntek. Találtam
olyan szolgáltatásokat, amikkel na pon ta ta -
lál kozhattunk, mert a háztartásokban feltét -
lenül szükség volt rá. És voltak olyan ván -
dorlók is, akik néhány filléres alamizsnáért
jártak házról házra napi rendszerességgel.
Forrásom az internet, ahonnan az alapötletet
is kaptam. Ez csinált kedvet ah hoz, hogy az
általam alább sorolt szakmák kal kapcsolat-
ban megpróbáljak további ér dekes és értékes
információkat össze gyűj teni és személyes
élményeimmel iparkodjak gaz dagítani azo -
kat.

VÁNDORÜVEGES
Amikor az üveggyárak még nem tudtak na -
 gyobb táblányi üveget gyártani, és a kis mé re -
tű, osztott nyílászárókban egy-két arasznyi
nagy  ságú üvegtáblák voltak csak szüksége-
sek, a törött üveg pótlását az árujukat a hátu -
kon, fakeretben cipelő vándorüvegesek vé gez-
ték. A cserét kis ékkel biztosították és gittel
húzták ki, amit éles szerszámmal simítottak
el. A szerszám alól kipödrődő hulladék volt a
gyerekek jussa, első gyurmája. (Hogy sokáig
nyers maradjon, szájukba vették és rágták.)

VÁNDORKÖSZÖRŰS
Lassú mozgású kerékpárján hátul kihajtható
háromszögletű láb volt azért, hogy a hátsó ke -
reket kissé megemelhesse és stabilan tudjon
ülve dolgozni. A láncot a hátsó kerékről egy
másik fogaskerékre tette át, amivel a kormány
mögött egy fém házban lévő köszörűkövet
forgatott. Piacok közelében táborozott vagy
forgalmas tereken, hogy a háziasszonyok köny -
nyen megtalálhassák.

JEGES
Az elektromos hűtőgépek előtt jégszekrény-
ben tartották a húsárút a városi emberek.

A vaskos faszerkezet oldalában bádog tartó
volt a jég tárolására. A jeget nyáridőben napi
rendszerességgel lovaskocsival hozták a je -
ges emberek és harsány kiáltozással tudatták
megérkezésüket a háziasszonyokkal. Azok
siettek is hosszú sorban állva türelemmel,
nehogy elhajtson a mogorva arcú jeges.
A szalmával kibélelt kocsiderékban a Du ná -
ból télen kivágott és vermekben tárolt táb -
lákat hordták. A kb. 20×20 cm vas tag ságú és
70-80 cm hosszú jégdarabokból jégcsákány -
nyal vágtak egy felet, esetenként negyedet,
amit a sorban állók vödörrel vittek haza a
jégszekrénybe. Ha kellett, kérésre akár egész
jégrudat is felvittek a lakásba. Ilyenkor vas -
tag zsákot terítettek a vállukra és a csákány
hegyével tartották biztonságosan a termetes
darabot.
A jég egy nap alatt persze elolvadt, a lecsur -
gó víz a jégszekrény elején lévő nyíláson egy
tálba csöpögött. Az elektromos fridzsider
minden háziasszony álma volt, amit a kapi-
talizmus egyik áhított vívmányának tartot-
tunk. A hűtőgép elterjedésével a jegesek
teljesen eltűntek. (És a Duna is rit kán fagy
be manapság!)

ÓSZERES (HANDLÉ)
A városi bérházakban rendszeresen megje-
lent egy óbégató ember – próbálok vissza-
emlékezni, mindig férfiak jöttek, szinte nem
is emlékezem nőkre ebben a „szakmában”
– a következő rigmussal: Ószeres, használt
ruhát, cipőt, tollat, mindent veszek! Dol-
gavégezetlenül sohasem ment el. Fillérekért
vásárolt talán, vagy cserében ajánlott vala -
mit, nem tudom, mert tranzakciót gye rekko-
romban nem-igen láttam személyesen. A
házról házra járó vándorkereskedők a batyu-
jukban összegyűjtött árut aztán valahol csak
értékesítették. A nagy piacokon voltak hasz -
nált ruhás standok, a legnagyobb az Ecseri
út végén volt. Ezeket a fáradtságos munká-
val vagyonokat ritkán gyűjtő kisembereket
napjainkban felváltották az ipari méretekben
kereskedő turik.

DRÓTOSTÓT
Régen divatba jöttek a törékeny porcelánból,
fajanszból készült használati tárgyak, kan -
csók, bögrék, korsók, fűszertartók. Mivel e -
rős, biztonságos ragasztó sokáig nem volt, a
törött edényeket drótos szakik össze illesztés
után vékony dróthálóval fonták körbe, így
ritkán folyadék, de inkább szilárd anyag
tárolására kiválóan megfeleltek. A drótostó-
tok kilyu kadt vödrök, fazekak foltozását is
elvégezték. Kis lemezdarabot kalapáltak a
lyuk két oldalára addig, amíg a folyadék már

nem talált utat magának. A vándoriparosok a
hátukon fa lá dában hordták a drótot, a darab
lemezeket és a kéziszerszámaikat és hangos
kiabálással tudatták érkezésüket a házi-
asszonyokkal.

TÖLTŐTOLLAS
A tintatartó és a mártogatós toll sokáig meg -
keserítette a diákok életét. Ebben a küzde -
lemben vált kedvelt használati eszközzé és
divatcikké a töltőtoll. A vastag nyélben apró
szivattyú volt beépítve, a végében csillogó
heggyel. A szivattyú felső részét óvatosan ki-
húzva lehetett megtölteni a tollat tintával, az
utolsó, már felesleges cseppet itatóspapírral
kellett eltüntetni. Az itatós mindig a kezünk
alatt volt, mert ha a toll kicsit többet eresztett,
oda lett a dolgozat vagy a házifeladat.
A töltőtollas a rosszul záró szivattyút javítani,
vagy cserélni tudta és lehetett új hegyet is
venni nála. A golyóstoll megjelenése óriási
megkönnyebbülést hozott a diákoknak, mert
a rosszul rácsavart kupak a tintásüvegen ka -
tasztrófális állapotokat tudott eredmé nyez ni.
Amig a golyós betétek nem voltak ilyen
elképesztő mennyiségben és minőségben a
piacon, bizony néhányszor meg lehetett töl-
teni a kiürült betétet. A mester egy hosszú
dróttal kinyomta a golyót a hegyéből, valami
szer kenytűre illesztette, taposott néhányat
egy pedállal és egy asztal alá rejtett tartály-
ból nehezen folyó tintát nyomott a betétbe.
Ami kor elkészült, a golyót egy ügyes mozdu -
lattal ismét bepréselte a betét hegyébe, meg -
törölgette és készen volt. Ha a hegy kicsit
meg kopott, azt a tinta vastag csíkot húzva
árulta el, a nyoma azonban kitörölhetetlenül
a füzetben maradt.

MOHAI IMRE

Eltűnt szakmák

Fotó:  Collectie Spaarnestad Photo

Fotó:  internet



Tasnádi Csabát elsősorban a rendezői mun kás -
sága tette ismertté. 1987 és 2017 között, az eltelt
három évtized során számos darabot vitt siker re,
többek közt: William Shakespeare: Sok hű hó
semmiért, Hasek: Švejk, Örkény István: Tóték,
Kosztolányi Dezső: Édes Anna, Vajda Katalin: An-
conai szerelmesek, Kálmán Imre: Csárdás ki rály -
nő, Mozart: Varázsfuvola, vagy éppen a Kép zelt
riport egy amerikai popfesztiválról című musi-
calt. Rendezéseinek száma – a Színházi adat tár-
ban regisztráltak alapján – 2017-ben el ér te a
ki lencvennégyet, mely azóta tovább gya rapodott.
A színházi évad egyik nagy megle pe tése, a Veres
1 Színház legújabb saját produkciója, Bolba–
Szente–Galambos: Csoportterápia című komé -
diája is Tasnádi Csaba rendezésében kerül a kö -
zönség elé. A művésszel közvetlenül a veresegy-
házi bemutatót megelőzően beszélgettünk.
Az ELTE Állam- és Jogtudományi Karán dip lo -
mázott, később elvégezte a BTK esztétika sza-
kát, mégis a színház világát választotta. Mi
motiválta a rendezés felé? Mi hajtja előre ezen
a pályán?
Biztos nem véletlen a színházi létforma iránti
vonzódásom. Személyiségjegyek, családi háttér,
érdeklődési kör, mind hozzájárultak a korai fer -
tőzöttséghez. Mint később megtudtam, nagy -
apám falusi kántortanítóként színjátszó kört is
szervezett, apám különböző nép szín mű vekben
játszott ott főszerepeket, majd egyetemi tanul-
mányai mellett is folytatta a színjátszást a mű -
egyetem színjátszó csoportjában. Valahogy en -
gem is elkapott a szereplési vágy, jópofa do log-
nak tartottam kiállni akár egy-egy viccel, vagy
vers sel a nézők elé és így kerülni a figye lem kö -
zép pontjába. A gimnáziumban színjátszó kört
szer  veztem. Az érettségi évében saját dramati  zá -
lásomban és rendezésemben a Švejk, a derék ka-
tonát állítottuk színpadra nagy lel kesedéssel. A
cím szerepet persze magamra osz tottam. Ez a
figura végigkísérte a katonaidőmet is, segített át -
ügyeskedni a nehézségeken. Mondanom se kell,
a tisztek kivételével mindenki nagyon élvezte az
alakításomat. Egyébként a Színház- és Filmmű -
vé szeti Főiskolára felvé te liz tem, színész szeret -
tem volna lenni, de – teljesen megérdemelten –
el tanácsoltak. Második helyen jelöltem meg a
jogi pályát, az a felvételi sikerült, így kerültem az
ELTE hallgatói közé. Az egyetemen már a gólya -
táborban megkerestem az ott működő színjátszó
csoportot, és évekre elkö te leztem magam az
amatőr színjátszás mellett. Később – második
sikertelen felvételimet kö ve tő en – nem kísérle -
teztem tovább a színészettel, de a színház, mint
gondolat nem hagyott nyugton, ezért elvé gez tem
az esztétika szakot és szín házesztétikából dip lo -

máztam. Három éven át dolgoztam
vállalati jo gászként, majd ott hagy-
tam csapot-pa pot és ren de ző  asz -
szisz tensnek álltam. Már 30 éves
vol tam, amikor sikerrel fel vé teliztem
a rendező szakra. Mi hajt elő re? Sze re -
tek fog lalkozni az embe rek kel és prob-
 lé  má ikkal, sze retek csoportkohéziót létre -
hozni, szeretem a színházat, mert egy fontos és
jó ventilációs le hetőség. A színház belső és külső
kommunikációra késztet, egy stimulatív té nye ző
az emberi sorskérdésekkel való foglalkozás
szempont já ból. Mindemellett szórakoztat, meg-
nevettet és megríkat. Ez volt a gö rögök színház -
esz ménye is, most sincs ez más képp.
Magyarország egyik legnagyobb összmű vé sze -
ti rendezvénye a Nyíregyházán megrendezésre
kerülő VIDOR Fesztivál. Alapítóként miben
látja ennek a kulturális rendezvénynek a je -
lentőségét?
A nevetés gyógyír. Nagyon fontosnak tartom a
szín vonalas szórakoztatást. Az ember színházi-
 lag is, a színházi étket tekintve is mindenevő.
Borzasztó lenne, ha mindig csak tragédiákat,
vagy bohózatokat nézhetnénk. Ez a rendez vény
a színvonalas szórakoztatást példaként mu tatja
fel. Különösen nagy jelentőséggel bír abban a
gazdaságilag viszonylag gyengébb régióban a
fesztivál jószolgálati jellege. A rangos színházi
elő adásokon túlmenően mindig nagy hangsúlyt
fek   tetünk az ingyenes világze nei koncertek,
filmvígjátékok – vetítések és egyéb kísérő prog -
ramok színvonalára. A méltán nép szerű ese mé -
nyeket naponta – minden szem pontból igen he -
  te rogén – többezres nézősereg kíséri végig önfe -
ledten. A fesztivál egy valódi, görög érte lem ben
vett népünnepéllyé nőtte ki magát. Ha az em be -
rek tudnak színvonalasan szórakozni, mentáli -
san feltöltődni, hasznosabb tagjaivá válhat nak a
közösségnek, ezt már a görögök is felismerték.  
Tizenhat éven át volt a Móricz Zsigmond
Szín ház igazgató-főrendezője. Jelenleg milyen
kapcsolatban áll a nyíregyházi színházzal?
A VIDOR Fesztivál szervezésénél segítek mű -
vé szeti konzultánsként. Nagyon jó a kapcso-
latunk szakmailag és emberileg egyaránt.  
A Veres 1 Színház éves szinten általában há -
rom saját gyártású darabot állít színpadra.
Ön a rendezője a 2019. január 19-én bemuta-
tás ra kerülő Csoportterápia című zenés, tán-
cos komédiának. Mit vár ettől a darabtól?
Örömforrást, hogy a nézők nevessenek, kacag-
janak, érezzék jól magukat és a végén egy ki -
csit gondolkozzanak el a látottakon. Ebben a
darabban bájos könnyedséggel működik a „tü -
kör effek tus”: a né ző a játék során ráismer is me -

rő sei, csa lád tagjai, átté -
telesen saját prob lé -

mái ra. A tör  té net -
ben vélet len sze rű -
en össze  ren de  ző -
dik egy kis kö  zös  -
ség, és tagjai a cse-

 lekmény során lelki
„él veboncolást” vé -

gez  nek, vagyis pró bál-
nak önma gukon segíteni

a többiek által.
Mi a véleménye a vidéki kis színházak jö vő -
jéről? Mennyiben okoz változást a magánszín -
házak esetében a társasági adó (tao) tá mo -
ga tás lehetőségének eltörlése?
Nem könnyű erre a kérdésre válaszolni, első sor -
ban azért, mert nincs ismeretem a magánszín-
házak esetében az összköltségvetés és a tao-tá -
mogatás arányáról. Viszont ha abból indulunk
ki, hogy egy színház általában négy lá bon áll:
központi költségvetés, helyi támogatás, jegybe -
vétel és tao-támogatás, és ha ebből a négy pillér -
ből az egyiket elveszik, az építmény elvileg fel -
bo rul. Egyes magánszínházaknál ez tragikus
vég kifejletű is lehet. A sokszínűség és a változa -
tos ság ellen adminisztratív módon nem szabad -
na semmit tenni. Remélhetőleg a kieső pénz for -
rást a központi kormányzat az ígéretéhez híven
más formában pótolni fogja. Ugyanakkor a szín-
házban az a csodálatos, hogy ideig-óráig vissza
lehet hátrálni a csupasz falakig. Az élő színját-
szás mindent felülír. A homo ludens, a játszó
ember, egy üres színpadon, egy fekete körfüg-
göny előtt is élményt tud nyújtani. Nem minden
esetben kellenek káprázatos díszletek, és min-
denkit lenyűgöző pompázatos jelmezek. A krí -
zishelyzetek mindig lökést adnak a művé sze -
teknek, ezért én nem féltem a színházcsinálókat.
A színház örökkévalóságának tárgyában opti-
mista akarok lenni.                            VERÉB JÓZSEF

VERES 1 SZÍNHÁZ • Interjú TASNÁDI CSABA Jászai Mari-díjas rendezővel
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Fotó: Veréb

TASNÁDI CSABA
• rendező •

1960-ban Budapesten született
1978-ban érettségizett a Berzsenyi Dániel Gimnáziumban
1979–1984 között az ELTE Állam- és Jogtudományi Kar
hallgatója
1984–1987 vállalati jogászként dolgozott
1984–1987 az ELTE – Bölcsészettudományi Kar esztétika
szakos hallgatója
1987–1990 között rendező asszisztens
1990–1993 a Színház- és Filmművészeti Főiskola
színházrendező szakán tanult
1993–1997 a Budapesti Operettszínháznál rendezőként
dolgozott
1997 és 1999 között a Szentendrei Teátrum igazgatója
1999-ben a Színház- és Filmművészeti Egyetem D.L.A.
hallgatója
1999–2015 a Móricz Zsigmond Színház igazgató-főrendezője
2002-ben megalapította a VIDOR Fesztivált
2009–2013 a Nemzeti Kulturális Alap Színházi Szakmai
Kollégiumának tagja
2016-tól a Móricz Zsigmond Színház örökös tagja

DÍJAI:
„Az év embere” Szabolcs-Szatmár-Bereg megye kitün-
tetése – 2008 • „Príma-díj” színház- és filmművészeti
kategóriában – 2008 • „Bencs Kálmán-díj” – 2008 •
„Jászai Mari-díj” – 2008 • „Móricz-gyűrű” – 2015

„Hasznos szakembernek tartom magam”
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Őrbottyánról és a környékbeli településekről
az Őrbottyáni Evangélikus Leányegy ház köz -
ség templomában karácsonyváró hang ver-
seny re gyülekeztek az emberek. Az evan gé -
li kus gyülekezett asszonyai már napokkal
ko rábban szeretetvendégséggel készültek
erre a nem mindennapi eseményre, Millner
Éva testvérük önálló orgonaestjére.

Millnerné Hegedűs Éva zenepedagógus tíz éven
át volt Veresegyházon a Fabriczius József Álta lá -
nos Iskola énektanárnője. Mindvégig sze retettel
és odaadással foglalkozott tanít vá nyaival. Fon -
tosnak tartotta a magyar népzene szépségeinek
megismertetését, ezért „kis éne kes pacsirtáival”
rendszeres résztvevője volt az évente megren de -
zésre kerülő helyi és területi népművészeti ver -
senyeknek, több esetben az országos döntőbe is
bekerültek. Időközben egy krónikus betegség
mi att a hallása elkezdett rom lani, melynek kö -
vet keztében énektanári pályáját is elhagyni

kény szerült. De ő nem adta fel! Mindent megtett
annak érdekében, hogy újra kedves hang szeré -
hez az orgonához ülhes sen. Tavaly implan tátu-
mot kapott, így pár hó nap ja visszanyerte lelkese -
dé sét, és önbizalmát, hogy újra zenéljen.
A kis evangélikus templom zsúfolásig megtelt,
a hallgatóság között ott voltak a tanárnő egy -

kori munkatársai, volt tanítványai, barátai, is -
merősei, mindenki, aki tisztelte és szerette őt.
Ott voltak a gyülekezet tagjai, asszonyai, szinte
az egész evangélikus közösség. Felcsendültek
a dallamok, olyan zeneszerzők művei, mint:
Jo hann Pachebel, Johann Christoph Bach,
Friedrich Wilhelm Zachau, Domenico Zipoli,
Samuel Scheidt, Johann Sebastian Bach és
Liszt Ferenc. Olyan zeneművek is elhang zot -
tak, melyek eredetileg nem orgonára íródtak.
Így szólalt meg Antonio Vivaldi: Négy évszak
című művéből a Tél második tételének átirata.
A koncerten közreműködött: Veréb Árnika
énekszóval, Millner István klarinéton. Köszön -
tőt mondott és a műsort vezette: Lajtos János
evangélikus lelkész. Millner Éva a koncertjével
köszönte orvosai segítségét, akik lehetővé
tették, hogy újra zenélhessen.

VERÉB JÓZSEF

Egy korhű hangszereken játszó zenekar német nyelvterületen is ku rió -
zum, nemhogy Veresegyházon. A Van Wassenaer zenekart a Hollan diá -
ban élő Makato Akatsu japán származású hegedűművész 1990-ben,
Hágában alapította. Az akkor nyolctagú együttes névadója a XVIII. szá -
zadi tehetséges holland zeneszerző és államférfi, gróf Unico Wilhelm van
Wassenaer. Az együttes az eltelt negyedévszázad alatt a holland váro sok -
ban számos hangversenyt adott, de bemutatták Európa szerte a barokk
zene feltárt szépségeit. Jártak Németországban, Olaszországban, Spa -
nyol országban, Franciaországban és Japánban is, de eddig még soha nem
koncerteztek Magyarországon. A zenekar 2018. december 19-én, az ad -
venti időszak hangulatában adott először hangversenyt Magyarországon,
a veresegyházi Szentlélek-templomban. Korhű hangszereken szólalt meg
Johann Sebastian Bach: Karácsonyi oratórium című művéből öt kantáta.
A hangverseny előtt már napokkal korábban elkelt minden jegy. Az elő -
adás napján a templomi térbe beférni már szinte lehetetlen volt. Az elő-
 adó művészek bevonulását követően Venyige Sándor a Veres 1 Színház
igazgatója köszöntötte a közönséget, kiemelve a következőket: „Ez a kon -
cert minden tekintetben unikális, egyrészt Bach: Karácsonyi oratórium
című zeneműve Magyarországon nagyon ritkán hallható. Ennek a fő oka,
hogy olyan hangszerekre íródott, amelyek nem, vagy csak kevés számban
lelhetők fel itt Európában. A hangverseny azért is lesz kuriózum, mert a
most megszólaló hangszerek azok, amelyekre 283 évvel korábban Bach
írta a művet.”
Az est koncertmestere Makoto Akatsu úr, megnyitó beszédében el hang -
zott: „A Van Wassenaer zenekar a ma esti előadáson XVII. és XVIII.
szá zadi hangszereken játszik. Kivételesen különleges a trombita, mely

billentyűk és lyukak nélkül szólal meg. Európában csak néhány, való -
színűleg csak tíz aktív trombitás játszik ilyen hangszeren. Számunkra
egy rendkívüli élmény, hogy itt Veresegyházon adhatjuk elő Bach művét.
Külön tisztelet és köszönet Márta Nórának, aki szervezője volt az egész
projektnek. Kérem, fogadják szeretettel az előadásunkat.”
Bach művét a veresegyházi előadás során egy huszonkét fős zenekar
szó laltatta meg, mely holland, japán, francia, lengyel, szlovák és ma -
gyar zenészekből állt, hat magyar énekes szólistával kiegészülve.
A koncert énekes szólistái: Tóth Zsuzsi – szoprán, Molnár Anna – alt,
Csapó József és Farkas András – tenor, Najbauer Lóránt és Kósa Lőrinc
– basszus.
Veresegyházon is hagyomány a karácsonyt zenével ünnepelni, kü lö -
nösen igaz ez az ünnep előtti várakozásra, az advent heteire. A Van
Wassenaer zenekar tolmácsolásában Bach gyönyörű dallamai is a
megbékélést, a karácsony emelkedett lelkiállapotát hozták el közénk.

VERÉB JÓZSEF

Fotó: Veréb

„Isten tenyerében ébredtem, s lenéztem a Földre,
Hófehér csúcsokra, kopár legelőkre.
Kanyargós folyók tükrében láttam kelni a Napot,
Sugaraiban álmos hajnal mosakodott...”

HAMVAS BÉLA

Szentlélek-templom • J. S. BACH: KARÁCSONYI ORATÓRIUM

Karácsonyi orgonaest • MILLNERNÉ HEGEDŰS ÉVA zenepedagógus koncertje

A Van Wassenaer zenekar
Magyarországon

Advent negyedik vasárnapja
előtti szombat estén

A koncert résztvevői – a Van Wassenaer zenekar

Fotó: Veréb
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Az egyik legszebb, legünnepélyesebb programja az iskolának
az advent idején megrendezésre kerülő karácsonyi hangverseny.
Évekkel korábban felmerült annak a lehetősége, hogy az előadás
helyszínéül a veresegyházi Baptista Imaház meghitt, családias
légkörét válassza az iskola. A kérés meghallgatásra talált és 2018
decemberében már negyedik alkalommal adott helyszínt a kon-
certnek a gyülekezet.
Bacsó Benjámin lelkipásztor köszöntő szavai után Udvard Gizella
műsorvezetésével részesei lettünk egy közel másfél órás zenei él -
mény nek. A növendék furulyazenekar Olajos György tanár úr fel -
készítésével nyitotta meg a koncertet. Ezt követően Tóth Emese és
Horváth Boglárka gitárjátékát hallottuk, majd következtek a szaxo-
fo nosok, szoprán, alt- és tenorszaxofonok máshoz nem hasonlít -
ható szólamai. A fuvolista növendékek, Nagy Réka, Dudás Panna és
Boga Zsuzsanna előadásában részletet hallottunk az 1964-ben be-
mutatott Mary Poppins című Oscar-díjas amerikai zenés film víg já -
ték ból. A növendékek felkészítő tanárai, Fritschéné Ambrus Gabri -

ella és Kutas Dominika méltán lehettek büszkék tanítványaik sze -
rep lésére. Az egyik legnagyobb közönségsikert Vivaldi: d-moll
kettősverseny előadásával Tóth Fióna és Mondics Ágnes növendékek
hegedűjátéka aratta. Felkészítő tanáruk: Neczné Alapi Katalin. Zon-
go rán kísért: Licsák Attila. A koncert további részében felléptek a
rézfúvós és a népzene tanszak növendékei. Mihálydeák Barna tanár
úr vezetésével a népzene tanszakosok vonós kísérettel karácsonyi
dalcsokrot adtak elő. Hallottunk továbbá marimba és harangjátékot,
John Williams: The House című szerzeményének előadása során
Nagy Nándor tanár úr tanítványainak jóvoltából. Végezetül a fúvós,
majd a vonószenekar, továbbá a tanári kórus előadásaival, és Csécsy -
né Dr. Drótos Edina, az intézmény leköszönő vezetőjének ünnepi
szavaival zárult a hangverseny. Az idén is feledhetetlen koncertnek
voltunk a tanúi, egy igazi öröm já téknak, ahol tanár és növendék
együtt muzsikált. VERÉB JÓZSEF

Fotó: Veréb Fotó: Veréb

A szeretet hangján „Ezek a dallamok a művészi tökéletesség megtestesítői. Példái
annak, miként lehet leg kisebb formában, legszerényebb esz kö -
zök kel valamilyen zenei gondolatot leg tö ké letesebben kifejezni.”

BARTÓK BÉLA GONDOLATAI A NÉPZENÉRŐL

• Októberben került megrendezésre a zene világnapja alkalmából,
egymás után két nagy sikerű koncertünk, hogy kiszolgáljuk váro-
sunkban a bővülő iskolák megnövekedett igényeit.

• Belák Erzsébet, a Szent István Király Zeneiskola és Zeneművészeti Szak -
gimnázium tanárának kurzusán vettünk részt a zongora tanszakról
passzív és aktív – Herman Dalma (tanára: Bacsa Gabriella) – részt ve -
vő ként. Iskolánkat két növendék képviselte a XIV. Országos Oboa- és
Fagottverseny válogatóján: Vasas Bence 1. osztályos fagottos (tanára:
Olajos György) és Kalkó Patrik 3. osztályos oboista (ta ná ra: Olajosné
Kurucz Orsolya). Mindketten továbbjutottak az or szágos döntőbe.

• Október-november hónapokban magas szakmai színvonalú nö ven -
dék hangversenyeket tartottunk szinte minden, iskolánkban okta-
tott hangszeres tanszak részvételével.

• Novemberben a zongora tanszak tanárai és növendékei vendég sze rep -
 lőként koncertet adtak, a fóti zeneiskolával közösen, a csomádi Mű -
velődési Házban. Hajdu Zsófia, Elláné Papp Katalin 1. osztályos nö -
vendéke a VIII. Farkas Ferenc Zongoraversenyen „különdíjat” ka pott.
Az V. Országos Bihari János Hegedű Fesztiválon Veres Regina Sá ra,
Novák Gyuláné tanítványa, „arany minősítést” érde melt. A házi Szol -
fézsversenyen 8, alkalmi, 3-4 fős csapat vett részt nagy lelkesedéssel.

• Decemberben, Advent első vasárnapján a Szentlélek-templomban –
örömünkre szolgált, hogy a két évvel ezelőtti kezdetekhez ké pest

népesebb nézőközönség előtt – szép kon-
certet tartottunk. Az idén sem hiába vártuk
a Mikulást. Iskolánkba december 4-én érke zett a
zsúfolásig megtelt koncertterembe, ahol tiszteletére rendkívül szó ra -
koztató műsort produkáltak a fellépők. Mini karácsonyi koncertet
vit tünk a város óvodáiba és a szociális otthonba egy decemberi
délelőtt. A XIV. Országos Oboa- és Fagottverseny soproni döntőjébe
jutott növendékeink dicséretesen szerepeltek a nagy megméretésen.
Kalkó Patrik oboista növendékünket a zsűri „különdíjban” részesí -
tette. Iskolánk Karácsonyi Koncertje idén is hatalmas érdeklődéssel
és nagy sikerrel került megrendezésre a Baptista Imaházban. Nö -
ven  dékeink számos városi és településünkön kívüli rendezvényen
sze repelnek. A teljesség igénye nélkül: népművelők napja, szilvesz-
teri fellépés, Erdőkertes – Falukarácsony, Ipolypásztói fellépés. 

• 2019. január a vizsgák hónapja.
• PROGRAMELŐZETES: Kihelyezett tagozatok hangversenye (janu -

ár), Családi hangverseny (február), Tanszaki hangverseny (március).
Tanári hangverseny és Magyar Zeneszerzők hangversenye (április)

Kövessék honlapunkon, Facebook oldalunkon eseményeinket!
Szeretettel várjuk az érdeklődő zeneszerető közönséget a II. félévi ren-
dezvényeinkre is!

BACSA GABRIELLA MB. IGAZGATÓ

Lisznyay Szabó Gábor Alapfokú Művészeti Iskola • KARÁCSONYI HANGVERSENY a Baptista Imaházban

ZENEISKOLAI HÍREK



Amikor egész évben a Mézesvölgyi Iskola aulája az érkezések, elválások
színhelye, ahol a gyerekek futkosnak, táskák lapulnak a fal tövében, itt-
ott egy-egy tornazsák is megbújik, nehéz elhinni, hogy ez a helyszín
egyszer csak varázslatnak ad majd otthont. De a csoda idén is meg tör tént.
December 21-én este mintha minden más lett volna. Az emberek arca
kisimultabb, a gyerekek izgatottak, valahogy senki nem siet, nem tolak-
szik. Észrevétlenül lesz mindenki szemtanúja annak, hogy ez a vára ko -
zással teli időszak milyen mássá is tudja formálni a hétköznapjain kat.

Ácsné Csáki Ildikó drámapedagógus kellemes hangján konferálja be
a műsort. Már az ő megjelenése is jelzi, hogy azon az estén részesei le -
szünk valami különlegesnek. A hagyományos betlehemi műsor helyett,
„A kis gyufaárus lány” történetébe mélyedhettünk el. Lovász Dóra
tanítónő fantasztikus munkát végzett. A gyerekek szinte beleolvadtak
a történetbe. Mi, nézők pedig visszarepültünk velük egy másik korba,
ahol a világosság nem volt annyira természetes, ahogy manapság. A
szegénység viszont nagyon is. Halljuk az énekeket és a történet akarva-
akaratlanul átmelegíti a nézők szívét. Azt érezzük, jó itt lenni.

És a varázslat csak fokozódik, mert a kórusok szárnyalnak. A kicsik,
a Tátikák olyanok, mint a törpeangyalok. A szülők, ismerősök arca ra -
gyog. Mintha váratlanul beleshettünk volna az emberek lelkébe. De csak
most, így karácsony előtt. A nézők vastapssal jutalmazzák a szár nya ló
énekeket, Templom Erika és Énok-Nagy Levente karvezetők mun káját.

Mukk József operaénekes hangja teszi fel a koronát a műsorra. A kö -
zönség érzi, hogy most valami különlegesnek lett a része.

A szépséges aula, amelyen keresztül máskor csak átfutunk és nem is
vesszük már észre, hogy mennyire nem mindennapi, megtelik fénnyel,
várakozással.

A műsor zárásaként felvonul az összes kórus és mindenki énekel. A
kö zönség is, hiszen a dalok olyan messziről jönnek, ahol mindenki járt.
Abból a gyönyörű gyerekkorból, ahol kevés volt a szomorúság, de annál
több az öröm. Újra meg újra kiül az arcokra a remény, hogy a karácsony
meghozza a mindennapok boldogságát, hogy újraéleszti a szeretet
parazsát. Jól esett ebben hinni ott és akkor.

IMRE HILDA

Boldog fényhozó Luca-napot! Svédországban a
Luca-napi ünnepségre izgalommal teli vára ko -
zással készülődik az egész ország. December
13-án, a hagyományoknak megfelelően, kedves
játékossággal ünnepelnek a svéd emberek. Az
ország városaiban, falvaiban, az iskolákban
saját Lúciákat, fényhozókat választanak. Az
ünnep nemcsak a családi fészkek, az iskolák
boldog pillanata, hanem a svéd egyházi szer-
tartásoknak is a szerves részét képezik. A kivá -
lasztott Lúcia a hagyományos fehér jelmezben,
eredeti tradíció szerint a fején hét égő gyertyá-
val ellátott koszorúval vonul végig az ünnepi
rituálén, jelképezve ezzel a fényhozó alakját.
A Svéd Királyság Magyarországi Nagykövetsé -
gének meghívására a Fabriczius József Általá -
nos Iskola ének-zene tagozatos 6.a osztályos
diákjai, a Tátika Kórus december 13-án Bu-
dapesten, a Brody Studióban tartott Luca-napi
ünnepségen vendégszerepelt. Kedves, örömteli

együttlét volt ez, erről kaptunk tájékoztatót
Énok-Nagy Levente tanár úrtól.

Énok-Nagy Levente: „Szent Lúcia napja, azaz
a fény eljövetele a legszebb ünnepek egyike, hi -
szen ez a karácsonyi időszakra való ráhang-
olódás kezdete. Ez a nap (jelképesen – a szerk.)
az év legrövidebb, így a legsötétebb napja is.
Különösen így van ez a skandináv országok-
ban, ahol a fényre, a hosszú zord tél miatt
nagyon vágynak az emberek. Luca-napja ezért
lényegesen jelentősebb ünnep, mint nálunk.
A Svéd Királyság Magyarországi Nagykövetsége
is őrzi ezt a hagyományt, ezért zenés estélyt,
látványos ünnepséget rendeznek ezen a napon
minden évben. Ebből az alkalomból érkezett a
felkérés a veresegyházi Fabriczius József Álta -
lános Iskola zenei tagozatának Tátika Kórusa
felé, hogy énekükkel tegyék emlékezetesebbé
ezt az ünnepet.
A gyermekkórus, kiegészülve a VIII. Országos
Kodály Zoltán Kórusverseny másik győztes csa -
patával, a budapesti Tutti Cantabile vegyes kar-
ral, valamint Mukk József, Bartók-Pásztory
díjas operaénekes közre mű kö désével, iga zán
szívet, lelket melengető él mény ben ré sze sítette
a közönséget ezen az estén. A gyermek kórus a
közel 30 perces műsorát svéd nyelven énekelte.

A felkészülés és az estélyen való rész vétel külön
feladatot, ugyan akkor nagy él ményt is jelen-
tett a gyerekek számára. Szent Lúcia szerepét
Rabb Mária 6.a osztályos tanuló vállalta, aki
égő gyertyakoszorúval a fején szólót is éne -
kelt.”

Niclas Trouvé úr, Svédország budapesti nagy -
követe, a veresegyházi gyerekek szerepléséért
külön köszönetét fejezte ki az iskola vezető -
ségének, az iskola kis énekeseinek és felkészítő
tanáruknak, Énok-Nagy Leventének.

VERÉB JÓZSEF

Fabriczius József Álalános Iskola • KARÁCSONYI HANGVERSENY
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Fabriczius József Általános Iskola • TÁTIKA KÓRUS a Svéd Nagykövetség ünnepén

Fotó: Veréb

Fotó: Svéd Nagykövetség

Adventi varázslat

Fotó: Svéd Nagykövetség

Happy St. Lucia Day!
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A Veresegyházi Gaudeamus Kórus színvona -
las koncerttel ünnepelte fennállásának húsz -
éves évfordulóját. A hangversenyre december
1-jén a Szentlélek-templomban került sor.
Különösen szép volt ez a program, mert nem-
csak Charles Gounod: Szent Cecília misé jé -
nek gyönyörű dallamai, hanem az énekesek
hangja és a jubileumi koncert alkalmából
ala kult szimfonikus zenekar játéka is köze -
lebb hozta a karácsony békéjét. Pásztor Béla
pol gármester üdvözlő beszédében elisme ré -
sét fejezte ki a női karnak az eltelt két évtized
alatt végzett tevékenységükért, az egyetemes
magyar kóruskultúra terjesztésében vállalt
sze repükért, külön kiemelve Kovács Katalin
elhivatott, lelkiismeretes munkáját. A hang-
ver  senyt követően Kovács Katalin kórus ala -
pító val és László Gergely karvezetővel be -
szél gettünk.
Egy szívet melengető hangversenynek vol -
tunk a részesei. Hogyan állt össze a vegyes -
kar, az énekes szólisták, továbbá a zenekar?
László Gergely: Eredeti elképzeléseink szerint a
vegyeskart hatvan főre álmodtuk, ahol a férfiak
száma legalább 15-20 fő lett volna. A veresegy-
házi férfiakon kívül segítséget kaptunk a Váci
Szent Cecília Kórus részéről is. A férfi szó listá -
kat, Jekl Lászlót és Papp Viktort édesapám szer -

vez te közénk. Köszönet illeti Illyés Zsanett mun -
káját, aki az utolsó pillanatban ugrott be énekes
szopránként Száraz Lívia helyett a mű sorba. A
zenekar a helyi zeneiskola tanáraiból, a város
fúvósaiból, a Gödöllői Szimfonikus Ze nekar és a
Gödöllői Városi Fúvószenekar tagjaiból szerve -
ző dött. Ezúton is köszönjük Necz né Alapi Ka ta -
lin és Ella Attila szervezői mun ká ját a vonósok
és a fúvósszekció összeállításában.
Miért épp a Szent Cecília misére esett a vá -
lasztás?
László Gergely: Édesanyám ötlete volt a jubileu -
mi koncert zenei anyagaként a mise. Egy alka-
lommal karácsonykor hallgattuk, és annyira
megragadó volt, hogy az elhatározást tett kö -
vet te, ez egy dallamos, nagyon szép darab.
Milyen élmény volt ebben a templomi kör nye -
zet ben levezényelni a zeneművet?

László Gergely: Kihívás és egyben élmény is
volt számomra, már maga a hangzás is. Sze -
ren csémre már egész kiskoromtól fogva nagy -
szerű tanáraim voltak, mindig profiktól tudtam
tanulni. Ha az ember a zene iránti alázattal áll
ki, akkor eredményeket tud elérni.  
Eltelt két évtizednyi idő a kórus megala ku -
lásától. Mik a további tervek, feladatok?
Kovács Katalin: Jelentős mérföldkő volt a kó -
rus életében a mostani jubileumi koncert. A jö -
vő ben is azon leszünk, hogy színvonalában
mindig egy kicsit többet tudjunk nyújtani a
közönség számára az előadásaink során.

VERÉB JÓZSEF

A Veresegyházi Cantemus Kórus 2017-
ben ünnepelte megalakulásának negy -
venedik évfordulóját, ebből az alka lom -
ból a Szentlélek-templomban emlé ke -
zetes jubileumi hangversenyt ad tak.
Az eltelt évtizedek során számos euró-
pai ország kis- és nagyvárosában hang-
versenyeztek. Munkásságukat díjak és
elismerések sokasága fémjelzi, de soha
nem feledkeztek meg városuk, Veres-
egyház zenei életében való szerepvál-
lalásukról. Alapító karnagyuk, Vadász
Ág nes vezetésével, sokunk örömére é -
ven te több alkalommal is felléptek egy-
egy különleges koncert erejéig a város -
ban. Legutóbbi adventi hangver se -
nyük, a „Karácsonyi Muzsika” decemberben, a
Szentlélek-templomban örvendeztette meg a
kóruséneket szerető, az ünnepre készülő embe -
reket. Az elhangzott művek szárnyra keltek a lel -
kek ben, ezzel is közelebb hozva a szeretett ün  -
nepét. A koncert maga volt az élet, a reménység

üzenete egy szebb, teljesebb világ beteljesülése
felé. A programban olyan ismert művészek mű -
ködtek közre, mint Ella István Liszt-díjas orgona -
művész, Elláné Papp Katalin zenetanár és Cséplő
Csaba szólóénekes. Mint ahogy történni szokott,
most sem maradhatott el dr. Fehér Anikó nép  -

rajz  kutató műsorvezetőnek az alka-
lom hoz illő, stílusosan előadott, az élet
rej -tett titkairól szóló meséje. Selma La -
ger löf, svéd írónő: A szent éjszaka című
története, mely nem másról szól, mint
Jézus születésének éjszakájáról. Egy
mogorva, vén pásztoremberről, akinek
a rideg szíve a kisded láttán „megnyílt”
és melegséggel telt el. „Mi is láthat-
nánk, amit a pásztor, hiszen az an gya -
lok azóta is a boltozatos ég alatt röp -
ködnek minden karácsony éjszakáján.
De mi nem látjuk őket. Nem gyertyák és
nem lámpák, nem a hold és nem a nap,
hanem Isten ereje nyithatja meg sze -
münket, hogy lássuk az ő dicső ségét.”

Befejezésképp szeretetvendégségre került sor,
ahol együtt örvendezhettek az előadók a ven -
dégsereggel. A karácsonyi koncertre a belépés
ingyenes volt, ugyanakkor lehetőség adódott
arra, hogy a nézők adományokkal támogassák a
kórust.                                                   VERÉB JÓZSEF

Szentlélek-templom • a Veresegyházi GAUDEAMUS KÓRUS jubileumi koncertje

Szentlélek-templom • CANTEMUS KÓRUS hangversenye

Húszéves a Gaudeamus Kórus

Karácsonyi Muzsika

„Várjuk a Megváltó születését, aki reményt
adott az emberiségnek, hogy a fény le tudja
győzni a sötétség és gonoszság erőit. Hisszük
és valljuk, hogy a zene és az énekszó is képes
korlátokat ledönteni, szíveket megnyitni, és
fényt, örömet, békét hozni azok életébe, akik
hallgatják. Legyen erre példa a Szent Cecília,
a szűz vértanú élete.”

ELEKESNÉ BELLAI KLÁRA

„Nagyon fontosnak tartom azt, hogy a zene
szép legyen, másodsorban tiszta legyen, har-
mad sorban pedig igaz legyen. Amíg élek, csak
ilyet szeretnék írni.”                 SZOKOLAY SÁNDOR

Fotó: Veréb

Fotó: Veréb



A kislány tanácstalanul nézett körbe. Minden
ismerős volt, mégis ismeretlen. Tudta vagy in -
kább érezte, valamikor régen járt már itt, de ar -
ra alig emlékezett. Minden fehér volt, ragyogó,
meg világoskék, néhol halványsárga, teli fény -
nyel. Akármerre nézett, mindenhonnan nyu-
galom áradt felé. Nem tudta, mit tegyen. Végül
úgy döntött, leül a fa tövébe és vár.

Hosszú idő telt el. Nem történt semmi. Le het,
hogy el is aludt közben, mert a fények meg vál-
toztak. Most minden narancssárgában ját szott.
A fű is, a virágok is. Nem félt, nem ér zett sem-
mi féle szoron gást, de sze ret -
te volna már, ha kiderül,
med dig kell itt ma radnia.

Nagy sokára egy tá vo li ár nyat
pillantott meg. Ha mar ki de -
rült, hogy egy sző ke fiú kö -
zeledett feléje. Nyú lánk volt,
mosolygott és a ru há ja fe -
hér színben játszott.
Túlsá  gosan tiszta,
nem föl di jelenség -
nek tűnt. A kis lány
ek kor esz mélt rá…
Már nem a Föl dön volt.
E zért nem volt benne
nyugtalanság, kétség vagy türelmet lenség.
Amíg várakozott, akár száz meg száz év is
elmúl ha tott, de az is lehet, hogy csak
néhány földi óra.

Ezt itt nem lehetett tudni, mert az idő
itt nem létezett. Csak azok érezték, akik
nemrég még ahhoz a másik világhoz voltak
kötve. Ahogy ő is. A szőke fiú szó nélkül leült
mellé és megfogta a kezét.

– Örülök, hogy megjöttél, már vártalak! –
mond ta neki kellemes, lágy hangon. – Ugye,
nem emlékszel rám?

A kislány belenézett a ragyogó szempárba,
ami kíváncsian várta a választ. Ekkor mintha
egy időgép repítette volna visszafelé. Látta,
ahogy a fiúval beszélget egy másik mezőn, egy
másik felhő szélén. Rögtön tudta azt, hogy
megint búcsúzni jött hozzá, ahogy oly sokszor.

– Megint el kell mennem? – kérdezte mély szo -
morúsággal a hangjában. – Újra? Meddig még?

A fiú lehajtotta a fejét. Sokáig nem válaszolt.
Lassan megfogta a kislány kezét.

– Mondj valamit! – kérlelte a kislány. – Tu -
dod, hogy szeretlek téged. És mindig itt kell
hagynom téged.

– Tudom – hangzott a válasz.
– Ez még sokadszorra is fáj. Ígérd meg, hogy

odalenn találkozunk! Ígérd meg, hogy a követ -
kező földi létben szerethetjük egymást!

A fiú elengedte a puha kis kezet. Nézte a
lányt, aki nem egy ötéves hangján faggatta ar ról
a másik világról. Egy olyan hang volt, aki már
sok életet megélt, de visszajutva mindig őt ke -
reste. Ő tudta, hogy soha nem lehetnek egy -
máséi. Sem itt, sem ott, ahol a szerelmek ke ser  -
vessé, de egyben cso dá latossá teszik az embe -
rek életét. Hányszor, de hányszor reménykedtek
már a feloldozásban, de nem sikerült.

– Én most megyek le, te pedig 70 évvel ké -
sőbb… – mondta végül nagyot sóhajtva. – Nem
találkozhatunk. Sőt még az óceán is elválaszt
majd bennünket. Én vénember testet öltök,
mire te kisbabaként egy család öröme leszel.
Nincs meg a reménye a mi szerelmünknek.

A kislány lehajtotta a fejét és a könnyek las-
san gördültek végig az arcán. A fiú meg döb -
benve nézte, hogy még képes sírni. Ezen a
helyen, itt, ahol fehér vagy sárga fényben eltűn -
tek az érzések, senki nem tudott már sírni.

A könnyeiket mind lenn hagyták a Földön, ahol
a helyük volt. Itt a szomorúság, a bánat is-
meretlen volt. Ők mégis érezték egymást. Kü -
lönleges kapocs volt köztük, amely még ebben
a világban sem szakadt meg. Hogy lehet ez?

Vagy még nem voltak teljesen idevalók?
A fiú ráébredt, hogy valaminek történnie

kellett, ha a kislány még könnyezni tud.
– Mit tettél odalent, hogy még most is érzel

bánatot? – kérdezte tompa hangon.
– Nem tudom. Talán valami rosszat. Valami

olyasmit, ami még itt sem bocsájtható meg.
– Olyan nincs… Itt mindenki feloldozást

nyer. Kérlek, ne sírj! Fogadd el, hogy nem sze -
rethetsz engem.

A kislány megreme gett. Hideg
borzongás futott át rajta. Nem

sze retheti ŐT? Vajon
miért nem? Ki tilt hatja
meg, hogy szeresse?

– Várni fogsz arra, hogy
vissza jöjjek? – puhatolózott.
A hangjából sütött a remény.

– Tudod, hogy erre magam
sem tudom a választ. Hosszú
földi évek várnak rám, és te
addigra elfelejtesz. Itt még
hosszabb a várakozás. Talán
már az emlékeidben is csak
köd leszek. Így van ez min-
degyi künkkel.

– Soha nem leszel köd! Tu -
dom. Én itt fogok rád várni
e zer meg ezer évig is, ha

le het.
A fiú elmosolyo-

dott. Hitte is, meg
nem is. A szerelem

itt, a fel hők szélén, nem múlik el, ezt tudta, de
helyette mindig jöhet valami más.

– Úgy érzem, eljött az ideje útra kelésemnek.
Nézd, már nagyon várnak! – és lemutatott.

Valahol egy poros kisvárosban egy barna-
hajú nő mosolyt erőltetve az arcára erőlködött.

A kislány bólintott. Valóban. Ideje volt az el -
engedésnek. És a fiú egyszer csak halványodni
kezdett. Még utána nyúlt. Még meg akarta
érinteni, de már késő volt. 

IMRE HILDA
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A felhők szélén ülve

IMRE HILDA TANÍTÓNŐ
A Vajdaság északnyugati részén, Bácsgyulafalván töltötte gyermekkorát.
Érettségi után a szabadkai Magyar Tannyelvű Tanítóképző Kar hallgatója volt.
Friss diplomásként 1990-ben Magyarországon telepedett le, Budapesten, a Keve
Utcai Általános Iskolában vállalt tanítónői állást. Kislánya megszületéséig dolgo-
zott az intézményben, majd 2000-ben családjával Veresegyházra költözött. Jelenleg
a Fabriczius József Általános Iskola alsó tagozatán tanít, immár közel két évtizede.
Rendszeresen ír az életből merített történeteket és novellákat, melyek megtalálhatóak az internetes
blogján, a következő címen: https://hildasagok.blog.hu (Nőkről, lélekről, sorsról...)

Fotó:
Cseh Klára

A felhők szélén (Rajz: Veréb Csilla)
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Életmód

DIETETIKA:  Asiama Evelyn rovata 

ÚJ ÉV – RÉGI ELHATÁROZÁS, ÚJ KÖNTÖSBEN –

AZ ÉV ELEJI DIÉTÁKRÓL

GYŐRI RITA ÉS VIGH MERCÉDESZ ROVATA

Az újévi fogadalmakról szól ilyenkor januárban minden híradás, de mi nem fogadalmakat
szeretnénk tenni, tetetni, hanem inkább 4 olyan apró, könnyen bevezethető rutint sze ret -
nénk megosztani, ami egészségesebbé tesz és a fogyásban, illetve az életmódváltásban segít
bennünket.

4 KÖNNYŰ SZOKÁS AZ ÚJ ESZTENDŐRE,

FITTEN VERESEN MÓDRA

1. Legyen étrendünk és bevásárló listánk. Így
könnyebb lesz a gyorséttermeket elkerülni.

2. A korunknak és egészségi állapotunknak
megfelelő edzést válasszuk ki, amit legalább
heti 2-3x teljesíteni tudunk. Ha nem a meg -
felelő edzést végezzük, lesérülhetünk vagy
feladjuk a próbálkozást.

3. A jó példák ott vannak előttünk, csak kö vet -
ni kell őket, erőt meríteni belőlük, és amikor

fogy a lelkesedés, akkor egy pillanatra meg
kell állni és megkérdezni magunktól: ugyan -
úgy akarjuk-e zárni ezt az évet is, mint a töb-
bit?

4. A célt soha nem szabad szem elől téveszteni.
Akkor sem, ha az élet mindenféle furfangos
eszközzel megpróbálja azt elhomályosítani.
A változás magától nem fog bekövetkezni.
TE, Mi vagyunk azok, akik tudunk változ-
tatni! 

Kívánunk Neked sok-sok erőt, egészséget, és
szűnni nem akaró motivációt 2019-ben is!

Fitten Veresen –
minden, ami sport és táplálkozás,

így adva alapot a mindennapokhoz!

Mobil: 30 509 5084
Facebook: Fitten Veresen

Idén lefogyok! 2019-ben rendszeresen fo -
gok sportolni! Az újévben több zöldség-és
gyümölcsfélét fogyasztok! És még sorol-
hatnánk a leggyakoribb január eleji foga -
dalmakat.

Dietetikusként ebben az időszakban
gyak ran találkozom „méregtelenítő” étren-
deket folytató páciensekkel. Ezeket az igen
drasztikus diétákat fogyás céljából egyál-
talán nem helytálló tartani. Az idézőjel sze -
repét pedig később kifejtem.

Az étrendben való változtatási szándék
is gyakori újévkor. Fontos hangsúlyozni:
amennyiben teljes testi-lelki megújulásra
vá gyunk, nem elég pusztán magunkban
meg hozni a döntést! Párunkkal, csalá-
dunk kal is szükséges erről beszélni, hi szen
környezetünket is érintő változásra ké -
szülünk, ami átfogóbb ráfordítást igé nyel!

A méregtelenítő kúrák során gyors (kis -
mértékű) testsúlycsökkenést tapasztalha -

tunk. Ez azonban a rövid ideig tartó, ám
annál erősebb motiváltságnak és a hason-
lóképp rövid idejű, de szigorú magatartás-
nak az eredménye. Ha pedig testösszetételt
vizsgálunk, nem a többletzsírból történik a
fogyás, hanem a test folyadéktartalmából
(ami igen könnyen mozgósítható). Ez pe -
dig baj, mivel ha normál energiatartalmú
étrendre térünk vissza, rögtön vissza- (vagy
túl) ugrik a súlyunk a korábbira – ami már
a zsírraktárakba épül. 

Méregtelenítő étrendre testünknek nincs
szüksége. Ezt a funkciót mindennap elvég -
zik helyettünk csodaszerveink: a májunk
és a veséink. Mint minden megbetegedés
el len, itt is a megelőzés a leg célszerűbb.
Tehát mitévők legyünk év elején?

Az alábbiakat már a mai naptól valósít-
suk meg, nehogy a soha meg nem érkező
holnap csapdájába kerüljünk! 
• Adjuk meg az étkezések módját: ke rül -

jük az evés közbeni tévénézést, ol va sást,
kütyüzést! 

• Fogyasszunk legalább napi háromszor
három különböző féle zöldség- vagy
gyümölcsfélét!

• Alkoholt csak kis mennyiségben és rit -
kán fogyasszunk!

• Fokozzuk fizikai aktivitásunk napi szin -
ten!

A Magyar Dietetikusok Országos Szövet-
ségének táplálkozási ajánlása az OKOS -
TÁNYÉR: http://mdosz.hu/uj-taplalkozasi-
ajanlasok-okos-tanyer

A Veresegyházi SZENIOR
ÖRÖMTÁNC CSOPORT
januártól AZONOS HELYEN,

de új időpontban várja az érdeklődőket:
CSÜTÖRTÖKÖNKÉNT 14.00–15.30-IG,

az Innovációs Központ 308-as termében.

ASIAMA EVELYN, dietetikus
evelyn@evediet.hu
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SPORTOLÓINK KITÜNTETÉSE
Az év utolsó napján a városi ünnepség keretén belül, ebben az
évben is  kitüntetéseket vehettek át a kiemelkedő teljesítményt
nyújtó sportolóink, sportvezetőink. A Bellai János Testnevelési és
Sport Díj mellett először vehetett át díszplakettet az év sportolója
és az év edzője. Utóbbi díjakat 2018 decemberében szavazta meg
a képviselő testület, mely díjakkal tovább bővült városunk sport-
társadalmának elismerési lehetősége. 
Bellai János Testnevelési és Sport Díj elismerésben részesült:
SZŐKE ISTVÁN kézilabda edző, aki városunkban meghonosí-
totta a szivacskézilabdát, ezáltal több száz gyerekkel szerettetve
meg a kézilabda sportot.
SZŰCS LAJOS ultramaratoni futó, aki ebben az évben telje sí tette
az Athén és Spárta közötti 246 km-es távot, a Spartatlont, mely tel-
jesítményét példamutató szorgalommal, kitartással, aka rattal érte el.
Az Év Sportolója Díjat MOLNÁR KITTI teniszező érdemelte
ki, aki a korosztályos Európa-bajnokságon negyedik helyezést ért
el csapatban, és itthon minden országos versenyt megnyert,
melyen elindult egyéniben vagy párosban. 
Az Év Edzője Díjat PAPP ATTILA kick-box edző vehette át.
Tanítványaival ebben az évben több világ- és Európa-bajnoki
helyezést értek el, világkupa versenyeket nyertek. Munkája
elismeréseként a Kick-Box Szövetség szövetségi kapitányi fel -
adatokkal bízta meg.
A díjátadásról a képes beszámoló lapunk 6. oldalán található.

JÓTÉKONYSÁGI EST

NÉGY ÓRÁS MINIMARATON
ÉS JÓTÉKONYSÁG

2018. december 5-én volt 15 éve, hogy a Fabriczius József Általános
Iskola Mézesvölgyi épületét teljes egészében birtokba vehették a
gyerekek. Az épület részeként átadott uszoda és tornaterem meg -
kezd te működését, ami soha nem látott diáksport sikereket hozott
a városnak! Az immáron hatodik alkalommal megrendezett éjsza-
kai sportrendezvény mindig nagy érdeklődésre tart számot. Most is
több száz ajándékcsomag gyűlt össze nevezési díjként, amit veres-
egyházi családoknak ajándékoztunk a Veresegyház Kistérség Esély
Szociális Alapellátási Központ közreműködésével. 
Ebben az évben rövidebb, de annál intenzívebb váltóverseny volt
az uszodában, ahol ismét csapatot alkottak az elmúlt 15 év sikere-
inek részesei. Hatalmas élmény volt ez mindenkinek. Érezhető volt
az emelkedett, barátságos, boldogsággal teli hangulat az uszodában. 
A tornateremben ez idő alatt a Fabriczius- és a Református Általános
Iskola évfolyam-válogatottjai fociztak egymás ellen, óránként váltva
egymást a küzdőtéren, az aulában pedig négy órán át közel ötvenen
tekertek!
A sport újra megmutatta nagyszerű arcát. Köszönjük mindazok-
nak, akik ezt lehetővé tették.



ASZTALITENISZ

24 2019. január

Sport

6 arany-, 2 ezüst- és 4 bronzérem a Pest megyei és
a budapesti asztalitenisz diákolimpiai dön tő kön!
A GALAXIS asztalitenisz klub fennállása óta a
legjobb megyei eredményeket érték el a veresegy -
házi gyermekek és iskolák a megyei és a buda pes -
ti döntőkön. 2018. december 8-án a Pest megyei
asztalitenisz diákolimpia döntőn, Taksony ban
városunkat is mét népes gyermeksereg képviselte,
ahol csapatonként és egyéniben is csak a területi
döntők győztesei vehettek részt a küzdelmekben.
Mindenki a legjobb tudását adta a versenyen,
akart és megtett mindent a jó helye zé sért, aminek
meg is lett az eredménye.
Veresegyházi érdekeltségű eredmények: 
I.-II. összevont korcsoport (2008-2011) 
Leány csapat: 1. Fabriczius József Általános
Iskola (Dudás Réka, Dudás Emese, Voith Emese) 
Leány egyéni: 1. Dudás Réka (Fabriczius József
Általános Iskola) 
Fiú csapat: 1. Kálvin Téri Református Általános
Iskola (Ozsváth-Sarok Ákos, Herman Benedek,
Varga Csanád) 
Fiú egyéni: 1. Ozsváth-Sarok Ákos (Kálvin Téri
Református Általános Iskola) 
III.-IV. összevont korcsoport (2004-2007)
Fú egyéni: 1. Varga Vince (Kálvin Téri Reformá-
tus Általános Iskola) 
Fiú csapat: 2. Kálvin Téri Református Általános
Iskola (Varga Vince, Varga Gergő, Benkő Má-
tyás) 
Leány egyéni: 3. Vidéki Tímea (Fabriczius József
Általános Iskola) 
Leány csapat: 3. Fabriczius József Általános Iskola
(Vidéki Tímea, Szappanos Éva, Tóth-Fidler Petra) 
V.-VI. összevont korcsoport (2000-2003) 
Leány egyéni: 2. Hegedüs Réka (Váci Boronkay) 
Fiú egyéni: 3. Drozd Balázs (Gödöllői Reformá-
tus Líceum) 
Fiú egyéni igazolt: 4. Cserey Bálint (Veresegyházi
Katolikus Gimnázium)
Leány egyéni igazolt: Letanóczki Dalma (Fab-
riczius József Általános Iskola)
2018. december 17-én a budapesti Ormai asztali -
tenisz csarnokban a budapesti asztalitenisz diák -
olim pián – a középiskolások mezőnyében – is
vol tak veresegyházi gyerekek, akik szintén szép
sikereket értek el. Bakó Oszkár 1., Fekete Erika
pedig 3. helyen végzett, ezzel ők is bejutottak az
országos döntőbe!

BUDAPESTI KERÜLETI-BAJNOKSÁG I. OSZT.
Szép félévet zárt mind a négy felnőtt Galaxis Ve -
res egyházi SE csapat a bajnokságban: 
Galaxis VSE I. 3. hely: (Bakó Oszkár, Drozd Ba -
lázs, Gubai György, Molnár Gábor, Sztranyan
János), 

8 ORSZÁGOS DIÁKOLIMPIAI

DÖNTŐS HELYEZÉS!

Aranyérmes kisfiúk

Dudás család – családi bajnokság 2. hely

Aranyérmes kislányok Aranyérmes Dudás Réka Aranyérmes Ozsváth-Sarok Ákos

Fekete Erika a 3. helyen Drozd Balázs bronzérmes Aranyérmes Varga Vince

Ezüstérmes nagyfiúk

Galaxis VSE II. 2. hely: (Bohus Pál, Mókus Mik-
lós, Szuhanyik György, Takács Andor, Vajda
Zoltán) 
Galaxis VSE III.11. hely: (Batizi Sándor, Cserey
Bálint, Deliagosz Achilles, Drozd Péter, Király. A.
László, Sárosdi István 
Galaxis IV-Fortuna, 5. hely: (Bacsa István, Cse -
rey Zoltán, Erős Tibor, Héregi László, Horváth
Lóránt, Papp László). 

CSALÁDI ASZTALITENISZ BAJNOKSÁG,
BUDAPEST, BUDAIPINGPONG

Ritka lehetőség a gyerekeknek a szüleikkel együtt
játszva küzdeni a dobogós helyekért.

Nagy csatával a hátuk mögött Dudás Réka apu -
ká jával Dudás Balázzsal az előkelő 2. helyen
végzett. 

EGYÉB HÍREK
Letanóczki Dalma (KSI, U13) a serdülő (S14-15
évesek) TOP 24 versenyzőt felvonultató 2 napos
küzdelmei során a 80 ranglistapontot jelentő 5.
helyen zárt, mely az eddig legjobb serdülő ered-
ménye. 

Szaszák Csongor (KSI, U11) az ebben az évben
leigazolt játékosok budapesti Reménységek
Kupáján első helyen zárt a 11 évesek közt. 

FELKÉSZÍTŐ: LETANÓCZKI ISTVÁN

Fabricziusos lányok a 3. helyen
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VERESI KÜZDŐSPORT EGYESÜLET

DECEMBER 1. VIII. HEPE-HUPA KUPA, BAG
A Veresi Küzdősport Egyesület immáron nyolcadik alkalommal rendez -
te meg a kezdő judokáknak szóló versenyét, ezúttal Bagon. A ver senyen
hét klub képviseltette magát. Egyesületünkből 15 ifjú, tehetséges ju-
doka vett részt a küzdelmekben.
Első helyezettek: Szégner Bertalan, Sziklai Tamás, Bosznai Ákos,
Leskó Vince. Második helyezettek: Bencs Ákos, Vígh Zorán, Gender
Tamás, Almási Sebestyén Boróka, Péli Domonkos, Hajdú Zalán,
Bischof Álmos. Harmadik helyezettek: Hajzer Tamás, Németh Regő,
Bessenyei Kirill, Hőgyes Ákos. Szervező Kerstner Róbert.

DIÁK „C” ORSZÁGOS BAJNOKSÁG MÓRAHALOM 
Színeinket Szégner Dániel képviselte a viadalon. Dani megalkuvás nél -
kül, remekül küzdött, valóban csak kevésen múlott a fényesebb szerep -
lés. Teljesítményével kilencedik helyezést ért el a hatalmas mezőnyben.

DECEMBER 8. SPORT JU-JITSU ORSZÁGOS BAJNOKSÁG, GÖDÖLLŐ 
Három versenyző, három érem! A Newaza versenyszámban, teljesen
más szabályrendszerben, a veresi judokák most is, mint mindig, a judo
tudásukra, a fizikumukra építettek. A versenyen mindhárom versenyző,
Kerstner Róbert, Ballon Andrea és Szégner Dániel is második he lye -
zést ért el.

DECEMBER 9. JUDO OPEN ORSZÁGOS BAJNOKSÁG SOPRON 
A Veresi Küzdősport Egyesületet Kerstner Róbert képviselte. Robinak
saj nos ezen a versenyen nem sikerült az éremszerzés, a negyedik he -
lyen végzett. Robi szépen dolgozott, támadt, minden mérkőzése egy
csata volt. A versenyt a háromszoros olimpikon, világ- és európa-baj -
no ki ezüstérmes, Bor Barna nyerte meg.

DECEMBER 15. PILIS
Az egyesület Pilisre kapott meghívást, hogy a helyi küzdősport vá lasz -
tón népszerűsítse a sportágat, tartson egy bemutató edzést. Nos, a
kirándulás remekül sikerült, jó hangulatú, tartalmas, színes edzéssel, il-
letve bemutatóval járultak hozzá a rendezvény sikeréhez.

DECEMBER 16. VIII. CSEPPKŐ KUPA, BUDAPEST 
Hat ifjú tehetséges judoka vett részt a viadalon. Aranyérmes lett:
Szégner Bertalan és Tellinger Maxim, aki egy szép kupát is kapott
különdíjként. Második helyen végzett: Sziklai Tamás és Bencs Ákos.
Bronzéremnek örülhetett: Gender Tamás és Vorel Csaba.

DECEMBER 19. SZERDA A BERCELI OTTHONBAN JÁRTAK
A Veresi Küzdősport Egyesület képviseletében Ilyés-Dubecz Dorottya
(Dorka néni), Kerstner Róbert és Ilyés Gyula Bercelen jártak, hogy az
egyesület által összegyűjtött pénzből vásárolt eszközöket átadják az ott  -
honnak. Ez már a negyedik gyűjtésük volt. Mint mindig, most is jó hely -
re került a segítség. TV, rádiók, mikrohullámú sütők, kávéfőzők, ke nyér-
 pirítók, táblagép, projektor és még jó néhány hasznos eszköz volt a cso-
mag tartalma. A berceli otthon még sosem részesült hasonló támo-
gatásban. Kicsit talán szebbé tudtuk varázsolni a karácsonyt. Ahogy
Dorka néni szokta mondani, „jónak lenni jó”!

DECEMBER 20. ÉVZÁRÓ ÉS KARÁCSONYI ÜNNEPÉLY A VERESI
KÜZDŐSPORT EGYESÜLETBEN
Hagyományainknak megfelelően készültünk. Saját készítésű díszekkel
közösen díszítettük a karácsonyfát. Sok finomság került az asztalokra.
A díjátadón többen örülhettek. 2018-ban az év férfi judosa címet Gyetván
Zsolt érdemelte ki, míg a hölgyeknél a cím Ballon Andreáé lett!

Kimagasló teljesítményéért elismerésben részesült Gaál Bendegúz,
Szégner Dániel és Ballon Gábor. Cross-Training különdíjat vehetett át
Lindert Nyári Jenőné. Apró kedvességgel köszöntük meg Dorka né ni
munkáját, aki nagyon sokat tesz értünk és ifj. Ilyés Gyula (Gyusz kó)
segítségét, aki szeptember óta töretlen lendülettel segíti az uKIDo cso-
port edzéseit. Köszönjük a szülőknek, hogy hétről hétre, hónapról hó-
napra ránk bízzák gyermekeiket!

A VERESI KÜZDŐSPORT EGYESÜLET 2018-AS ÉVE SZÁMOKBAN
• 38 versenyen vettek részt, ebből 10 országos verseny, 10 országos bajnok -

ság, 4 nemzetközi verseny, 2 világbajnokság és 1 Európa-baj nokság volt! 
• 4 különböző sportágban indultak.
• 154 érmet szereztek, amiből 55 arany.
• Több mint 200 főt mozgatnak rendszeresen!
• Négy sportági szakszövetségnek is a tagjai.
• A hazai egyesületi rangsorban, judo sportágban, több mint 200

egyesület közül, az 55. helyen, míg az országos bajnoki pontversenyben
a 38. helyen végeztek. Soha rosszabbat!

EDZŐK: ILYÉS GYULA, KERSTNER RÓBERT
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MUSICAL FORM VERESEGYHÁZ

A KIME-Veresegyház 1. danos aikido mestere Schersing András 2018.
november 18-24. között a Mariborban (Szlovénia) megrendezett Kick-
box Európa-bajnokságon eszközös formagyakorlatban Veresegyházat
és hazánkat képviselhette. Mindezt azok után, hogy a november 4-ei
music form országos bajnokságon a korábbi Európa-bajnoki dobogós
Puravecz Pétert sikerült legyőznie és így or szá gos bajnok lett. András
gyakorlata jól összerakott, kiforrott munka volt, hisz már a budapesti
világkupát is ezzel a gyakorlatával nyerte meg, mely a szamuráj kard-
forgatáson túl, rúgásokat, gurulásokat és akrobatikus elemeket is tar-
talmazott. Jó esélyekkel várhatta az Európa-bajnokságot, azonban az
első kick-box válogatott ver senyén nem bírta el az esélyesség terhét és
hibázott, így végül a IV. helyen végzett. Eredményéhez gratulálunk és
további sikereket kí vánunk!
A Veresi Musical Form csapatba folyamatosan várjuk az új je lent -
kezőket, edzéseink helye és ideje: Budapesti út 3. Kick-box terem, kedd
és csütörtök 18-19 óra. 

PINTÉRNÉ GAZDAG ANETT, KIME-VERESEGYHÁZ ELNÖK, 70 388 8716

KIME-VERESEGYHÁZ AIKIDO ÉVZÁRÓ VIZSGÁK

Egyesületünk 27 tagja tett sikeres kyu (színes öv) vizsgát 2018 de-
cemberében. A nagyobbak december 8-án Makón a Nemzeti Aikido
Szövetség Magyarország évzáró rendezvényén vizsgáztak, ami egy
edzéssel kezdődött 120 aikidoka részvételével. Ezután következtek
a kyu vizsgák, ahol egyesületünkből 5 fő sikeresen szerepelt. 6. kyu:
Káplár Aletta, Bene Mariann, Horváth Kinga; 5. kyu: Gergely
Enikő; 4. kyu: Áron Gergő. Díjátadó következett, ahol az év aiki-
dosa és a Pierro emlékdíjat adták át, másnap pedig a dan vizsgákra
(fekete öv) került sor a 3 tagú dankollégium előtt (sensei Márton
Imre 6. dan, sensei Héjja László 5. dan, sensei Pintérné Gazdag
Anett 5. dan). 
A kisebbek december 18-án Veresegyházon vizsgázhattak, ahol a
pusztakezes technikák mellett már a fa bot (jo) és a fa kés (tanto) is
előkerült. A 22 főből a legmagasabb fokozatot (5. kyu) Czene János
szerezte meg, aki kiemelkedő teljesítményével kivívta a vizsgáztatók
elismerését is. Narancssárga övet pedig 6 aikidoka köthetett magára
a vizsga végén (Kababik Szonja, Gergely Gréta, Pintér Tamara,
Kispál Szabolcs, Jánvári Benedek, Szutor Martin).
PINTÉRNÉ GAZDAG ANETT, KIME-VERESEGYHÁZ ELNÖK, 70 388 8716

TÉLI KARATE TÁBOR ÉS ÖVVIZSGA

2018. december 15-16-án Budapesten a Kozma Lajos Faipari Szakgim-
názium tornatermében került megrendezésre a Shitokai Hungary
Karate Szövetség által rendezett karate tábor gyerek tanítványok szá -
mára. A táborban a szövetség közel 150 tanítványa vett részt, köztük a
Veresi Karate Sportegyesület tanítványai is. A program nagyon szoros
volt, szombaton két edzés, vasárnap is két edzés majd a végén övvizsga
következett. A veresi csapat tagjai szépen teljesítették a tábort, a vizs-
gáról mindenki boldogan, új övfokozattal térhetett haza.
A Magyar Karate Szakszövetség Bírói bizottsága 2019. január 5-én tar-
totta továbbképzését Budapesten a BKSZC Kozma Lajos Faipari Szak -
gim názumában. A program reggel 9 órakor kezdődött regisztrációval,
majd elméleti oktatás következett, témája a kata (formagyakorlat) bí -
ráskodása a január 1-jén érvénybe lépett új szabályok alapján. Az el -
méleti oktatást követően gyakorlati képzés következett, majd délután
4 órától az elméleti vizsga már modern eszközökkel, számítógépen
történt. A gyakorlati vizsgára az Újpesti JUDO teremben került sor. 
Tanítványaink közül Ritter Csaba utánpótlás segédbíró „A”, Kocz -
fán Gergő segédbíró „A”, és Kővári Péter segédbíró „A” kategóriára
vizsgáztak sikeresen.                                                        SZALAY ZSOLT

Sport
AIKIDO • WAKO MUSICAL FORM

KIME • AIKIDO KARATE
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KÖLYÖKATLÉTIKA TEREMBAJNOKSÁG, 2018.
December 7-én került megrendezésre az alsós évfolyamokban a Fabriczius
József  Általános Iskola kölyökatlétika bajnoksága a Kálvin Téri Református
Általános Iskola csapataival kiegészülve! A Mézesvölgyi tornateremben
megrendezett versenyre a két iskola alsós évfolyamaiból 40 csapat nevezett,
ahol minden osztályból 6 gyerek alkotott egy csapatot! Így 240 gyermek
részvételével, jó hangulatú, izgalmas és nagyon szoros versenyekre került
sor. Az érmekkel díjazott versenyen gátfutásban, helyből távolugrásban,
zsámolyszökdelésben, távolugrás rövid nekifutásból szivacsra és medicin-
labda dobásban csaptak össze a csapatok. Eredmények
Első osztályosok 1.  Ref. 1/B 2.  1/H 3.  1/C
Második osztályosok 1.  2/E 2.  Ref. 2/A 3.  2/G
Harmadik osztályosok 1.  3/F 2.  3/E 3.  Ref. 3/A
Negyedik osztályosok 1.  4/F 2.  4/D 3.  4/A

SZALMA RÓBERT

Az év végén és új év kezdetén illik mérleget vonni működésünk, hasznossá-
gunk, eredményeink tekintetében. 
Nehézségeink ellenére van elismertségünk szakmai körökben, amint ez
Mátraházán is megnyilvánult a Kolonics György Alapítvány által megren-
dezett kenus összejövetel alkalmával, ahol Kadók Niki kajakossal, Kadók
Márk, Reindl Erik, Magyari Regina és Horváth Hanna kenuzókkal
reprezentáltunk. A rendezvényen jelen volt Wichmann Tamás kétszeres
olimpiai ezüst és egyszeres bronzérmes kenus ikonunk, aki 10 000 m-en
kilenc, 1000 m-en – a király kategóriában –pedig egy világbajnoki aranyérem
tulajdonosa is, valamint Kozmann György sportállamtitkár, aki olimpia
aranyérmet nyert Kolonics Györggyel és olimpiai bronzérmet Kiss Tiborral
párban. Ők ketten az egész napos program alkalmával igyekeztek feltüzelni
a kenus szakág megjelentjeit.
Az elért eredményeink ismeretében a kuratórium tagjait szemlátomást
érdekelte  a veresegyházi helyzet, az itteni vízviszonyok. A mi lehetőségeink
messze nem olyanok, mint a Kajak-Kenu Szövetség által indított fejlesztések
eredményeképpen felemelkedő egyesületeké, akik szinte azonnal hozzák az
eredményeket mind létszámban, mind eredményben. (Törökbálint, Sződ -
liget, Nagymaros, Nőtincs és Göd pl. teljesen új környezetben edzhetnek,
Dunakesziről nem is beszélve.)
Velük mi nem versenyezhetünk és sorban veszítjük el az általunk kinevelt
tehetségeket, akik máshol, másnak hozzák az eredményeket! Mert van
bőséges eredménylistánk!  
Magyari Regina kölyökválogatott kenuzó, Mile Sára az UTE-ban váloga-
tott kenuzó, Regenye Julia a KSI-ben válogatott kajakozó, Prehoda Le -
vente, Juhász András és Bagyánszki Kristóf váltóban az első vidék- és

országos bajnokaink voltak. Prehoda Huba volt az első válogatottunk, de
ő befejezte. Kenu négyesünk 2000 m-en országos bajnoki harmadik
helyezett Halász Balázs, Tóth András, Reindl Erik, Zagyvai Áron
összetételben. Vidékbajnokság harmadik helyezett párosa kenuban a
Bagyánszki Kristóf–Kardos Benedek PC-2-es 2000 m-en. Horváth Barna -
bás egyévi kenuzással a háta mögött az UTE-ba igazolt és négy hét múlva
országos bajnoki második helyezett lett, Sztolyka Rita ma már az MTK
színeiben, maratoni távon a női kenu válogatott tagja.
Minden évben újult erővel, bizakodva vágunk az idénynek, dolgozunk
tovább és bízunk a jövőben. Boldog új évet minden veresegyházi lakosnak!
Sikeres új esztendőt kívánunk!                       FROHNER FERENC ÉS A VKKC TAGJAI

Sport

ATLÉTIKA

KAJAK-KENU

VERESI FUTÓKÖR

RÖVID HÍREK

Évzáró túrájuk úticélja a Vértes volt, ahol szép őszi időben teljesítet-
ték a kitűzött távot. Így a tavalyi 12 túrájukon több mint 400 km-t
(közel egyharmadot) teljesítettek az Országos Kéktúrából. Az Orszá-
gos Kéktúra – gyakran egyszerűen csak Kéktúra – Magyarország
északi tájain végighaladó, jelenleg az Írott-kőtől Hollóházáig tartó
folyamatos, jelzett turistaút. Hossza 2018-ban 1164 km volt, amely
azonban az útvonalmódosítások miatt változhat. A Kéktúra nemcsak
Magyarország, de Európa első hosszútávú turistaútja is.
Az év utolsó napján egy nagy közös futással búcsúztatták az évet.



28 2019. január

November 27-én nyitotta meg ka-
puit Veresegyházon, a Fő út 59.
szám alatt a Bogolya Ház sport ru -
házati áruház. Lapu Fe rencné Ha -
mar Csillával, az üz let e gyik meg -
álmodójával beszélgettünk.

Honnan jött az ötlet a sportru há -
za ti áruház nyitására?
Sokat gondolkodtunk azon a fér-
jem mel, hogy gyermekeim szüle -
tése és a hosszú, velük otthon töl-
 tött idő szak után milyen formában
tudok visszatérni a munka erő pi acra. Az egyértelmű volt, hogy tős -
gyökeres veresegyházi lévén va lamilyen helyi vállalkozásba kívánok
fogni, amely közel áll az érdek lődési körömhöz, valamint ruházati
eladói és közgazdász vég zett sé gem hez, ugyanakkor piacilag is meg -
áll a lábán. Veresegyház adott ságaiból indultunk ki. Ez az ország
egyik legfiatalabb városa, ren geteg sportoló gyerekkel és fiatal, vagy
fiatalos felnőttel. Hiányt éreztünk a sportruházati kínálat területén,
különösen miután a korábbi sportbolt megszűnt. Így vágtunk bele.
Nagyon frekventált helyen, a Fő úton sikerült e szép boltot kialakí-
tani.
Mindenképpen jól látható helyet szerettünk volna, ami könnyen
megközelíthető. Örömünkre szolgált, hogy az épület átalakítása sikerült
és nagy, utcai kirakatokkal mutatkozhatunk be az erre elhaladóknak.
De miért Bogolya Ház a neve? 
Lányainkat Boglárkának és Orsolyának hívják. Ezért lett a cég és az
üzlet neve is Bogolya, a nevükből képezve. Nem áll mögöttünk mul -

 ti  nacionális cég, mégis igyekszünk
a helyi igényeknek meg felelő, már -
kás, világszínvonalú ter mé ke ket kí -
nálni. 
Valóban nagyon kedvező áron lá -
tok minőségi Adidas, Nike vagy
akár Speedo sportruházatot a kí -
ná la tukban.
A mi stratégiánk az, hogy hosszú tá -
von, jó áron elérhető árukész lettel
sze ressenek meg minket a ve vők.
Nem egyszeri akciókban, ha nem
tartós partneri kapcsolatok ban gon-

dolkodunk. Megbízható partnerei szeretnénk lenni a vá rosban és kör -
nyékén élőknek. Nálunk sokszor akciók nélkül is ked vezőbb árat
találhatnak, mint máshol akciósan. Ugyanakkor na gyon fontos, hogy
valóban minőségi sportruházattal szolgáljuk ki a vevőket.
Van valamilyen sportágspecifikus irányuk?
Az igényekhez igazítjuk. Az uszoda miatt nyilván az úszás, a ren ge -
teg városi futó miatt a futás felszerelése fókuszban van, de alap -
vetően általános utcai sportruházatot kínálunk, azzal együtt, hogy
rendeléssel a beszállító partnereinktől a speciális sportruházatot is
be tudjuk szerezni.
Milyenek az első visszajelzések?
Örömmel tapasztaltuk, hogy nagyon sokan vásároltak nálunk de-
cemberben. De szeretném hangsúlyozni, hogy szeretettel várunk
mindenkit, azt is, aki csak nézelődni szeretne e szép boltban. Szívből
csináltuk az üzletünket, reméljük, hogy Veresegyház és a környező
települések örömére.

KUPON 2500 FORINT ÉRTÉKBEN
Jelen kupon értéke 10 000 Ft feletti vásárlás esetén 2500 Ft!
Felhasználható: 2019. február 16-ig. • Egy vásárlás alkalmával egy kupon használható fel!

BOGOLYA HÁZ • VERESEGYHÁZ, FŐ ÚT 59.

BOGOLYA HÁZ
Minőségi sportruházati áruház Veresegyházon
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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: 160 000 Ft/hó/fő

SZOLGÁLTATÁSOK:
egészségügyi felügyelet, étkezés, takarítás, mosás,

orvosi ellátás, wellness

ELÉRHETŐSÉG:
gondtalanevek@hotmail.com • 06 70 638 4685
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REUMATOLÓGIA
MAGÁNRENDELÉS
minden pénteken 15.00–19.00 óra között

Időpont egyeztetés szerda és csütörtök
8.00–16.00 óra között

a 06 30 254 3601 telefonszámon.

Dr. Lengyel Ágnes reumatológus szakorvos
(Misszió Egészségügyi Központ)

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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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

Bartalné Gönczi Erika
talpreflexológus,

fülakupunktúrás addiktológus terapeuta

Veresegyház: Budapesti út 3/A
Vác: Cházár András utca 17.

Tel:  06 30 656 3539
www.terapiakneked.hu

Természetgyógyászat

Gyógyszergyártó vállalat VERESEGYHÁZI GYÁREGYSÉGÉBE
KERESÜNK

ÉPÜLETGÉPÉSZ, illetve VILLANYSZERELŐ kollégákat
azonnali kezdéssel.

Nagyteljesítményű kazánfűtő végzettség előnyt jelent, de nem feltétel.
Délelőtti (6.00–14.00) illetve délutáni (14.00–22.00) műszakrend, heti váltásban.

Bejelentett munka; béren felül a kollégákat megilleti béren kívüli juttatási csomag;
műszakpótlék és igénybe vehető családi adókedvezmény is.

Érdeklődni illetve jelentkezni Szendi Józsefnél lehet a 06 30 389 5522-es telefonszámon.
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Megújul a régi
MŰSZAKI ÁRUHÁZ

Új tulajdonossal és megújuló árukészlettel várja régi és új vá sár-
lóit egyaránt. A változásról az üzlet egyik tulajdonosa, ERZSE
IMOLA mesélt.

Mikor történt a váltás és milyen hatással volt ez az üzletre? 
A cégnél a tulajdonosváltás 2018 júliusában történt, azóta ketten
üzemeltetjük a társammal, Kalóczkai Péterrel az üzletet. Amikor
átvettük már eléggé le volt amortizálódva a bolt, így teljesen újra fel
kellett töltenünk az árukészletet. Az áruvá lasz té kunk innentől csak
bővülni tudott és a jövőben arra törekszünk, hogy egy kert- és bar -
kács áruházat alakítsunk ki a boltból, ami azt jelenti, hogy olyan
árucikkeket szeretnénk tartani, amire egy ház, egy kertesház körül
szükség lehet. Nem gazdaboltot, vagy villanyszerelési boltot sze ret -
nénk kiváltani, hanem tényleg ezt a kert, barkács jelleget kívánjuk
kialakítani. Valamint az áruválasztékunk hosszútávon a vevők
igényeit figyelembe véve tud bővülni. Igyekszünk az árut a szezo -
ná lis igények alapján is formálni, tehát nem fogunk lomb söprűt
tartani decemberben. 
Az üzlet jelenleg is a megszokott nyitvatartási rendben (hét fő től
péntekig 8.00–17.00, szombaton 8.00–13.00) üzemel. Emellett
azonban kisebb felújítások is zajlanak. 
Így van. Szépen lassan felújítjuk magának az üzletnek az álla gát
is. Az első nagyobb változás az volt, hogy lekerültek az 1978-ban
felrakott reklámbetűk és azok helyére egy molinó fog ki ke rülni
egyen lőre. A matricák már kicserélődtek és a tél folyamán, ha az
idő járás is engedi, akkor felkerül az új reklámfelület is, amelynek
a látvány tervei már láthatóak. Folya ma tosan üze me lünk, eközben
pedig töltögetjük fel a boltot a különböző szezo nális igényeknek
meg fe le lően. December elején felkészültünk a karácsonyra, ta -
vasszal pedig a Hecht nevű cégnek a kerti esz kö  zeit és szerszámait
fogjuk forgalmazni, amik eddig is megtalálhatóak voltak a boltban,
de szeretnénk ezek kínálatát kibő víteni.
Azonban fontos hang súlyozni, hogy a fő változás az üze mel te tés-
 ben van, mert egy teljesen más üzletpolitikával próbáljuk talp ra ál-
lítani a boltot és új lendületet adni neki. Éppen ezért döntöttünk
amellett, hogy az árukészletet a vásárlók igényihez mérten fej -
lesztjük. Készítettünk egy Facebook oldalt is, Mű szaki Áruház
Veresegyház néven, ahol az érdeklődők nyomon követhetnek ben-
nünket, és az aktuális ajánlataink is megtalálhatóak.

Az üzlet címe:

Veresegyház, Fő út 52.
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A katonai hagyományőrzők ostorcsattogtatása
Szilveszter napján

Fotó: Kovács Péter

Fotó: Lethenyei László

Fotó: Lethenyei László

Fotó: Lethenyei László

Decemberben történt még...

Fotó: Szabóné Vank Erzsébet

Fotó: Veréb József

A Gyermekliget Általános Iskola karácsonyi
műsorral köszöntötte a Városháza dolgozóit

Emberségből jeles. Több száz adag ételt főzött a rászorulók részére
a karácsony előtti napokban az ÉVÖGY csapata.

Fotó: Kisné Takács Ildikó

Nagy hóval köszöntött be a január

Idén is táncolt Veres apraja-nagyja a Kolompos Táncházban

Hóban is épül a gimnázium

A Veresegyházi Katolikus Gimnázium énekkara
karácsonyi hangulatot varázsolt a veresi piacon


