
20 éves a Misszió Egészségügyi Központ
(Írásunk a 3. oldalon, fotó: Fári Fanni.)



március 17.  19.00 óra
Csoportterápia

•
április 3.  19.00 óra

A Grönholm-módszer (Kortárs bérlet)
•

április 7.  19.00 óra
Mennyei hang! (Sejtes Vendel bérlet)

•
április 12.   19.00 óra

Mennyei hang! (Vankó István bérlet)
•

április 17.  19.00 óra
Mennyei hang! (Dániel Kornél bérlet)

•
április 18. 19.00 óra

Pletykafészek
•
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március 15.   9.30 óra
Koszorúzás a katolikus temetőben a honvédsíroknál

10.00 óra
Városi megemlékezés a Petőfi téren

15.00 óra
Családi futóverseny 1848 méteren
Rajt: Váci Mihály Művelődési Ház

•
március 16. (szombat) 10.00–16.00 óráig

1848-as Honvéd Tábor
a Veresegyházi Katonai Hagyományőrző Egyesülettel

Parasztporta, Fő út 116.
16.00 óra

Süsü a sárkány – bábelőadás – Váci Mihály Műv. Ház
18.00 óra

Az Ipolybalogi Szent Korona Kórus ünnepi hangversenye
Szentlélek-templom

•
március 16-17.

Medve ébresztő a Medveotthonban
•

március 21. (csütörtök) 18.00 óra
Veresi vigasságok – fotókiállítás

Szabóné Vank Erzsébet gyűjteményéből
Városi Múzeum, Szentlélek tér 5.

•
március 23. (szombat) 19.00 óra

Kárpátia koncert – Váci Mihály Művelődési Ház
•

március 29.  (péntek) 18.00 óra
Müller Péter estje – Váci Mihály Művelődési Ház

•
március 29. (péntek) 14.00 óra

március 30. (szombat) 16.00 óra
Szabó Magda: Tündér Lala című mesejáték

a Veresi Ifjúsági Színház (VISZ) előadásában
Rendező: Ácsné Csáki Ildikó
Váci Mihály Művelődési Ház

március 30-31.
Medve kupa a Medveotthonban

•
április 5.   18.00 óra

Közmeghallgatás
Váci Mihály Művelődési Ház

•
április 7. (vasárnap) 14.30 óra

A Tavaszi Hadjárat huszárai Veresegyházra érkeznek
Petőfi tér

•
április 11. (csütörtök) 19.00 óra

KOVÁCS KATI koncert
Váci Mihály Művelődési Ház

•
április 13.

Hagyományőrző Népi Együttesek
Országos Minősítő Versenye

Házigazda: a Veresegyházi Hagyományőrző Népi Együttes 
Váci Mihály Művelődési Ház

•
április 13. (szombat) 18.00 óra

A Szent Efrém Férfikórus hangverseny
(Laczó Zoltán: Virágvasárnapi Passió)

Szentlélek-templom
•

április 26. (péntek) 18.00 óra
Kiállításmegnyitó a Veresi Művésztelep alkotásaiból,

csoportos kiállítás
Szabadidős és Gazdasági Innovációs Centrum

Udvarház Galéria, Fő út 45-47.
•

április 27. (szombat) 18.00 óra
Pál Feri atya előadása

Váci Mihály Művelődési Ház
•

április 28. (vasárnap) 8.00 órától
Városi Föld napja

várostakarítás a város több pontján
•

május 1. szerda 10 órától
MAJÁLIS a Fenyveserdőben

Eseménynaptár
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A hónap híre

A Misszió Egészségügyi Központ
1999. január 3-án nyitotta meg kapu -
it dr. Somody Imre vállalkozó és Ve -
resegyház Önkormányzatának kép -
vi seletében Pásztor Béla polgár mes -
ter úr összefogásának köszönhetően.
2006. január elsejétől az intézmény
100%-ban önkormányzati, majd 2012.
május 1-jétől állami tulajdonba került.

A Misszió részt vett az országosan
is nagy figyelmet kiváltó, 1999 és 2007 között működő, Irányított Betegel-
látási Rendszer szervezésében, mű ve lé sé ben, melyben 174 háziorvos és a
hozzájuk tartozó 240 000 lakos számára végzett szervezőmunkát. 
Az Egészségügyi Központ történetének legfontosabb mérföldkövei:
• OEP befogadás 1999. júliustól
• Az Irányított Betegellátási Modell indulása, szintén 1999. júliustól
• 2000-től a Misszió átvette az alapellátási ügyeletet
• A rehabilitációs osztály OEP befogadása 2000-től
• A nappali kórház 2001-től kezdhette meg működését
• 2006-tól az intézmény 100%-ban az Önkormányzat tulajdonába kerül,

közben akadozik az irányított betegellátási rendszer működése
• 2007 szeptemberében kezdi meg működését az egynapos sebészet
• 2009 januárjában jogilag megszűnik az Irányított Betegellátás és jogsza -

bályváltozás miatt átalakulás Nonprofit Kft-vé
• 2012-ben az intézmény állami tulajdonba kerül
• 2013-ban átalakul költségvetési intézménnyé
• 2017-től részesei az Egészséges Budapest Programnak: A 1673/2017. (IX.

21.) kormányhatározattal megítélt támogatás összege: 430 391 110 Ft.
Amennyiben az Egészségügyi Központ jelenlegi helyzetét nézzük, akkor

a következő területeken végez ellátást.
A járóbeteg szakellátás elsősorban Veresegyház és a térség települései,

Erdőkertes, Csomád, Őrbottyán, Vácegres, Váckisújfalu, Vácrátót, Galga má -
csa, Szada mintegy 40 ezer lakosa számára biztosít ellátást. Az intézményben
a kezdetektől huszonegyféle járóbeteg szakellátás működik, heti 332 szak -
orvosi- és 122 nem szakorvosi órában, ezen kívül 10 ágyas nappali meg figyelő
részlegen és egy 30 ágyas rehabilitációs osztályon zajlik a betegellátás. 

2007 szeptemberétől egynapos sebészet keretében végez beavatkozáso -
kat sebészet, érsebészet, ortopédia, traumatológia, urológia, szemészet szak -
mákban. A teljes műtéti kivizsgálás az intézményben biztosított. A szer-
 vezés folyamatát esetmenedzser bonyolítja.

Foglalkozás egészségügyi ellátás 1999 óta működik képzett szakszemély -
zettel. Ehhez az ellátáshoz kapcsolta a szív-érrendszeri prevenciós szűrő -
vizsgálatokat.

A Rehabilitációs osztályon 18 ágyon mozgásszervi és 12 ágyon központi
idegrendszeri rehabilitációt végeznek. Az agysérültek egyéni terápiájának
lényege a speciális szakterületek képviselői által alkotott munkacsoport
(konduktor, gyógytornász, logopédus, fizikoterapeuta, ergoterapeuta, neu-
ropszichológus, gyógymasszőr) együttes munkája.

A kistérségre kiterjedő központi ügyelet 2005-ben indult, melyet egy
időben két szakorvos lát el, munkájukat asszisztencia és sofőr segíti. Szom-
batonként az ügyelet munkája 4 órában gyermekgyógyásszal egészül ki.

Minőségirányítási rendszert 2009-től működtet, amelyet a Magyar Szab-
ványügyi Testület Tanúsítási Okiratában igazol.

Összesítve tehát a Missziónak a
járóbeteg szakellátás területi ellátási
kötelezettségét Veresegyház, Erdő -
ker tes és Csomád településekre hatá -
rozták meg. Valójában a kezdetektől,
az irányított betegellátási modell/
rendszer működési logikája alapján a
veresegyházi kistérség települései nek
lakosai számára biztosított ellá tást.
Ma is ez a populáció veszi igény  be a

szolgáltatásaikat. Tehát a terület nem változott, azonban a lakosságszám
58%-kal nőtt. A rehabilitációs osztály ellátási területe is megváltozott az évek
során, 2012-ben a mozgásszervi rehabilitáció tekintetében mintegy 250 ezer
lakosra, Pest megye keleti területére, a súlyos koponya- és agysérültek tekin -
tetében pedig mintegy 3 millió lakosra terjed ki az ellátási terület. Az alapel-
látási ügyelet területe ugyan nem változott csak a lakosság száma. Tehát,
napjainkban sokkal több ember ellátását kell biztosítani, mint az induláskor.
Napi átlagban ez 485 pácienst jelent.

A lakosság számára jelentős problémát okoz a hosszú várakozási idő bi-
zonyos szakmákban. A várakozási idő kialakulásának több összetevője van.
Az egyik fő ok a megemelkedett lakosságszám, melyet sajnos nem tud kö -
vet ni a kapacitás és a TVK (Teljesítmény Volumen Korlát), a másik össze -
tevő a megemelkedett igény, értve ez alatt például a mozgásszervi meg -
betegedések, elváltozások számának emelkedését egyre fiatalabb korban. 

Szakemberek szerint valamelyest segítséget tud jelenteni a várakozási
idő hosszának csökkentésében, ha azok a páciensek, akik rendelkeznek
időponttal, de tudják, hogy nem fogják igénybe venni – mert máshol, más
formában már ellátásban részesültek – lemondják az időpontjukat.
A korszerűség javítására megoldást az Egészséges Budapest Program kere -
tében megvalósuló fejlesztések jelenthetnek, amelyek közül a következőket
emelnénk ki:
• Diagnosztikában a telemedicinára alkalmas röntgen készülék és archi -

váló rendszer segítségével akadály nélkül tudja majd a Misszió is az
elkészült felvételeket és leleteket a 2017. november 1-jével indult Elektro -
nikus Egészségügyi Szolgáltató Térbe továbbítani, valamint a szakmai
konzultáció lehetővé válik.

• A Rehabilitációs osztály szakmai tevékenységének támogatása elektro-
mos betegmozgató és terápiás eszközökkel pl: váll-; csípőkimozgató,
betegállító, elektrostimulátor, elektromos betegágy, betegmozgató sín-
rendszer.

• Járóbeteg szakellátás orvos-szakmai eszközparkjának korszerűsítése
úgymint: fizioterápiás készülék, EKG, Holter, ABPM személyi egységek,
endoszkóp, rektoszkóp, szemészeti eszközök.

• Épület állagának megóvása – burkolatcsere, fizioterápia átalakítása, gé pé -
szeti korszerűsítés, légkondicionálás.

• Új épületrész kialakítása, itt kap helyet az egynapos sebészeti részleg,
köz ponti steril, valamint a rehabilitációs osztály új tornaterme és két
terápiás helyisége is. 

A remények szerint megvalósuló fejlesztéseken túl a szakma úgy véli, hogy
az intézmény jövőjét vizualizálva, nagy lehetőség a Misszió számára az
épületen belül lévő, de terápiára jelenleg nem használt termálvíz. Véle mé -
nyek szerint további fejlesztéseket a termálvíz terápiás hatásának kiak ná -
zása irányába kell tenni.                                                                   KOVÁCS PÉTER

JUBILEUM

20 ÉVES A MISSZIÓ EGÉSZSÉGÜGYI KÖZPONT
Február 8-án műsoros esttel ünnepelte működésének 20. évfordulóját Veresegyház legfontosabb egészségügyi in-
tézménye, a Misszió Egészségügyi központ. Az alábbiakban röviden emlékezünk a központ történetére és felvillantjuk
mai helyzetének legjellemzőbb vonásait.

Fotó: Lethenyei László
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Önkormányzat

10/2019.(II.05.) Kt. határozat:
1. A Képviselő-testület jelen határozattal hatályon kívül helyezi a 195/2018.

(VIII.31.) Kt. határozatot.
2. A Képviselő-testület a Veresegyház Városi Sportkör részére a Kosárlabda

csarnok megvalósítás önerejéhez szükséges 268 millió Ft-ot az alábbi üte-
me zésben biztosította és biztosítja:
2018. szeptember: 15 674 E Ft, 2019. február 4.: 20 000 E Ft, 2019. április 2.:
220 000 E Ft, 2019. május 2.: 12 326 E Ft

11/2019.(II.05.) Kt. határozat:
1. A Képviselő-testület jelen határozattal hatályon kívül helyezi a 196/2018.

(VIII.31.) Kt. határozatot.
2. A Képviselő-testület a Veresegyház Városi Sportkör részére a Kosárlabda

csarnok megvalósításához szükséges kivitelezői számlák kiegyenlítéséhez
az önerőn felül „felhalmozási célú visszatérítendő kölcsön államháztartáson
kívülre” címen 287 000 E Ft-ot biztosított 2018., illetve biztosít 2019. évi költ-
ségvetésében az alábbi ütemezésben:
36 210 E Ft  – 2018. szeptember; 70 790 E Ft – 2019. május 2.; 180 000 E Ft
– 2019. június 3.

3. A Képviselő-testület hozzájárulásával az átmeneti finanszírozásban biztosí-
tott 287 000 E Ft-ot a Veresegyházi Városi Sportkörnek 2019. évben az alábbi
ütemezésben kell visszafizetnie Veresegyház Város Önkormányzatának:
126 000 E Ft – 2019. július 30.; 126 000 E Ft – 2019. augusztus 30.
35 000 E Ft – 2019. szeptember 30.

12/2019.(II.05.) Kt. határozat:
1. A Képviselő-testület Vácegres Község Önkormányzata részére 5 833 000 Ft

összegű működési célú visszatérítendő támogatást, kölcsönt biztosít. 
2. A kölcsönt a beruházásra elnyert pályázati támogatás beérkezéséig nyújtja.

Visszafizetésének határideje: 2019. április 30. 

13/2019.(II.05.) Kt. határozat:
1. A Képviselő-testület a veresegyházi 5784/2 helyrajzi számon nyilvántartott

ingatlant elnevezi Sport ligetnek.
2. A képviselő-testület felszólítja Veresegyház Város jegyzőjét, hogy a közterület

elnevezését a közterület nevek nyilvántartásába jegyeztesse be, az elne ve -
zé sé ről a helyben szokásos módon tájékoztassa a lakosságot, illetve hivata-
los úton értesítse az illetékes katasztrófavédelmi, rendvédelmi, közlekedési
és a közüzemi szolgáltatókat, valamint a Magyar Postát.

3. A képviselő-testület felhatalmazza a jegyzőt, hogy az elnevezett területtel
határos ingatlanokra (építési telkekre) megfelelő házszámozást állapítson
meg és bejegyzésüket a központi címnyilvántartásba vezettesse át.

14/2019.(II.05.) Kt. határozat:
A Képviselő-testület a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról szóló beszá-
molót elfogadta.

15/2019.(II.05.) Kt. határozat:
1. A Képviselő-testület hozzájárul az Önkormányzat kizárólagos tulajdonát ké -

pező Veresegyház 5785/150/A/1 hrsz-ú, 49,10 m2-es alapterületű, 734/10000
eszmei hányadú társasházi lakásingatlan értékesítéséhez (295 000 Ft/m2 ár
figyelembevételével) összesen 14 484 500 Ft vételáron Garbacz Tímea Vevő
részére. Vevő az ingatlan birtokába a végleges adásvételi szerződés aláírásá-
val és a teljes vételár megfizetésével egy időben lép, Vevő lakásbérleti szerző -
dése eddig az időpontig érvényben marad.

2. A Képviselő-testület elfogadja, hogy Vevő az adásvételi szerződés megköté -
se kor 1 000 000 Ft első vételárrészletet fizessen meg, melyet Felek foglalónak
te kintenek. A Magyar Állam képviseletében eljáró MNV Zrt. nyilatkozatá-
nak megérkezését vagy a nyilatkozattételre rendelkezésére álló 35 nap eltel -
tét követően Vevő – 5 munkanapon belül – köteles megfizetni fennmaradó
vételárhátralékát (13 484 500 Ft-ot).

VERESEGYHÁZ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK HATÁROZATAI

H I R D E T M É N Y
Értesítem a Tisztelt Lakosságot,

hogy Veresegyház Város Önkormányzatának
Képviselő-testülete

2019. április 5-én (pénteken)
18.00 órai kezdettel

KÖZMEGHALLGATÁST tart.
Helye: Váci Mihály Művelődési Ház (Köves u. 14.)

A közmeghallgatás napirendje:
1. Beszámoló a város 2018. évi eredményeiről,

fontosabb eseményeiről
Előadó: Pásztor Béla polgármester

2. Lakossági kérdések, észrevételek, javaslatok

Veresegyház, 2019. március 6.
Tisztelettel:

Pásztor Béla polgármester

LEMONDOTT
DR. MARIK GYÖRGY KÉPVISELŐ

A képviselő-testület március 4-i ülésén (határozatait a kö -
vet kező számunkban közöljük) lemondott mandátumáról
Dr. Marik György képviselő. Marik György az ÉVÖGY egyé -
ni képvi se lő jeként jutott be a képviselő-testületbe, az 5. szá -
mú vá lasz tókörzet megnyerésével. Tekintettel az őszi ön kor -
mányzati választásokra – a vonatkozó törvényi rendelkezés
szerint – a megüresedett képviselői hely betöltésére időközi
választást már nem lehet kiírni.

Tisztelt Veresegyházi Lakosok! Kedves Ügyfelünk!

Tisztelettel felhívjuk a figyelmét, hogy Veresegyház településen
2019. április 1-jétől változik a szelektív gyűjtés rendje. 
2019. március 25-én még a szokásos rend szerint történik a szelek-
tív hulladékok begyűjtése a SZELEKTÍV 1 utcáiban. A következő
gyűjtési alkalom 2019. április 8-án lesz az egész településen, ezál-
tal a SZELEKTÍV 2 gyűjtési rendhez tartozó utcákban 3 hét fog el-
telni a szelektív hulladékok begyűjtése között. Ezt követően két -
hetente, minden páratlan héten lesz mindkét településrészen
(SZELEKTÍV 1 ÉS 2) a szelektív gyűjtés, azaz április 22-én, május
6-án és így tovább. 
A kommunális, szelektív és zöldhulladék gyűjtési napokat az
alább feltüntetett gyűjtési naptárban tudják figyelemmel követni.

TOVÁBBI INFORMÁCIÓK:
www.zoldhid.hu • ugyfélszolgalat@zoldhid.hu

facebook.com/www.zoldhid.hu
Együttműködését előre is köszönjük!

ZÖLD HÍD RÉGIÓ NONPROFIT KFT.

NINCSEN HULLADÉK, CSAK ÉRTÉK…
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Városfejlesztés

ÁTADÁS ELŐTT A VERESEGYHÁZI KATOLIKUS GIMNÁZIUM
ÉPÜLETÉNEK ELSŐ ÜTEME

Várhatóan húsvét után megkezdi beköltözését a Veresegyházi Katolikus Gimnázium (Verka) az épülő új iskolába.
Az első ütemben épülő szárny elkészült és jól haladnak a kivitelezők a második ütemben épülő részekkel is.

Ugyancsak felgyorsultak az események a nyáron átadásra kerülő sportcsarnok, a volt INOX-csarnok átépítésében is.
Közben járdát kap a Béke és a Szabadság utca is. (FOTÓK: VERÉB JÓZSEF)

BERUHÁZÁSI HÍREK

Az épülő gimnázium kivülről

Az épülő gimnázium egyik lépcsőháza

Egy folyosó

Az átjáró még készül...

A volt INOX-csarnok átépítése

A Szabadság utca

A Béke utca
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Amikor egy országban nő a gyermekvállalási
kedv, akkor ennek megfelelően kell gondos -
kodni a kicsinyek, vagyis a felnövekvő nem ze -
dékek ellátásról, neveléséről és oktatásáról is –
fogalmazott a Veresi Krónikának küldött nyi-
latkozatában Tuzson Bence, a Pest megyei 5.
számú választókerület országgyűlési képvise -
lő je. Mint mondta, a kormányzat az elmúlt é -
vek iskolafejlesztéseivel és az oktatási intéz -
mé nyek építésével is hozzájárult ahhoz, hogy
megteremtse a 21. század igényeinek megfe lelő
körülményeket, s ennek a munkának a pozitív
hozadékait Veresegyház lakosai itt hely ben, a
településen a saját szemükkel is láthatták, fo -
lyamatában követhették. A kormány minden
döntése arról szól, hogy könnyebb legyen gyer -
meket vállalni és nevelni Magyarországon, s
ennek a folyamatnak egy újabb lépése a feb -

ruárban bejelentett családvédelmi akcióterv –
mondta a politikus, aki lapunkat tájékoztatta
arról is, hogy három év alatt további huszon -
egyezer új bölcsődei fé rőhelyet létesítenek ha -
zánkban. Ez azt jelenti, hogy 2022-ben már
bár ki, akinek igénye van erre, bölcsődébe járat -
hatja majd gyermekét Magyarországon.
Amikor Orbán Viktor miniszterelnök bejelen-
tette a hétpontos családvédelmi akciótervet,
úgy fogalmazott, hogy „ez a magyarok válasza
és nem a bevándorlás”, az intézkedéseink to -
vábbra is ezt a felfogást és ezt a szemléletet
erősítik – mondta Tuzson Bence. Ehhez kap  -
cso lódva felhívta a figyelmet arra is, hogy Ma -
gyarországon húsz éve nem volt olyan magas a
gyermekvállalási kedv, mint tavaly, és ugyan -
csak két évtizede nem kötöttek annyi házassá-
got hazánkban, mint 2018-ban, amikor több

mint százezer fiatal mondta ki a boldogító
igent. Tuzson Bence értékelése szerint már
ebből is látszik, hogy az előző két kormányzati
ciklusban meghozott családbarát intézkedések
milyen határozottan éreztetik hatásukat, s nyil -
vánvalóvá teszi azt is, hogy az elmúlt időszak -
ban milyen mértékben javult a kisgyermekes
családok életminősége.
A februárban bejelentett családvédelmi ak-
cióterv számos eleme közül a képviselő első -
ként azt emelte ki, hogy bevezetik a fiatal há za -
sok gyermekvállalási támogatását, aminek kö -
szönhetően tízmillió forintos kedvezményes
kölcsönben részesülhetnek. Ez vissza nem té -
rítendő támogatássá alakítható át, hiszen a har-
madik gyermek megszületése után akár a tel -
jes, akkor még fennálló összeget elengedik a fi-
atal családoknak. De már az első gyermek ér -
kezésekor is három évre szüneteltetik a tör -
lesz tést, majd a második gyermek után újabb
három esztendőre felfüggesztik azt. Fontos
hang súlyoznunk, hogy ekkor már a tőketar to -
zás harmadát is elengedik – mondta Tuzson
Ben ce. Ugyancsak az intézkedéscsomag része -
ként július 1-jétől immár használt lakás vásár-
lásához is igényelhető lesz a CSOK kamattá -
mogatott hitele. Az agglomerációs régióknak
kedvez, hogy ugyancsak ettől a dátumtól gya -
korlatilag fél áron juthatnak autóhoz a nagy -
családosok, ugyanis elindul az autóvásárlási
prog ram, amelynek részeként a legalább há -
rom gyermeket nevelő családok 2,5 millió fo -
rint vissza nem térítendő támogatást kaphat -
nak abban az esetben, ha legalább hétszemé-
lyes új járműt szeretnének vásárolni – nyi lat -
kozta Tuzson Bence, aki szerint, amennyiben
élnek ezzel a lehetőséggel, a veresegyháziak is
a program nagy nyertesei lehetnek.
A családtámogatások bővítése továbbra sem
lezárt folyamat, tehát kitartóan folytatjuk ezt a
munkát – tette hozzá térségünk országgyűlési
képviselője.

A CSALÁDTÁMOGATÁSOK BŐVÍTÉSE
NEM LEZÁRT FOLYAMAT

TUZSON BENCE: A fiatal házasok tízmillió fo rintos kedvezményes hitele vissza
nem térí tendő támogatássá alakítható át
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Szerencsére a falurombolási tervet a diktátor és
rendszere már nem tudta befejezni. Már 1988-
ban nemzetközi felháborodás bontakozott ki,
ez 1989-ben tovább erősödött. A magyar sajtó is
tele volt a képtelen terv ellenzésével. Halász
Péter barátom, neves kultúrpolitikus, tudós és
író valamikor 1989 márciusában említette ne -
kem Atyha falut, egyiket a lerombolandó falvak
listájáról. Kérte, hogy ha tudok, segítsek. Már
ek  kori beszélgetésünkkor felvetette, hogy Ve res -
 egyház testvérközséggé fogadhatná Atyhát. Jól
ismerte és nagyra becsülte az akkor még ta nács -
elnök Pásztor Bélát.

Április harmadik hetében kerestem fel Pász-
tor Bélát, javasolva egy gyógyszercsomag össze -
állítását és az atyhai testvérközség ötletével,
mely eredetileg Halász Pétertől származott.
A ta nácselnök nagy megértéssel fogadta azt,
amit elmondtam. Jelezte, hogy a televízióból
értesült mindenről. Atyha sorsa különösen ag-
gaszt ja, látta a róla szóló dokumentumfilmet.
Vinczeffy bácsi a Korondra vivő út mellett álló
helységnévtáblára magyarul írta ki a község
nevét: Atyha (románul: Atia). Azokban a hó-
napokban ez igen bátor tett volt, majdhogynem
életbevágó. Később megbizonyosodtunk felőle,
hogy előre vetítette az idők jobbra fordulását.

Pásztor Béla elhatározta, hogy felvesszük a
kapcsolatot Atyha községgel. Ez másként nem
volt lehetséges, mint illegális úton. Ugyanis sem  -
milyen román hivatalos szerv megkeresésével
nem érhettünk volna célt, hogy Atyhát segít-
sük, hiszen éppen a halálát kívánták. A tanács -
elnöki irodában vállalkoztam rá, hogy szemé -
lyesen elmegyek Atyhára és felveszem a kap -
csolatot a plébánossal, mivel Atyha közigaz-
gatásilag Korondhoz tartozott és helyben csak
egyházi vezető volt jelen.

Pásztor Bélával való megbeszélésünk során
felvetődött, hogy Atyhára csak úgy beállítani
Magyarországról Veresegyház képviseletében
nem lehet. Valamivel igazolnia kell az ember -
nek magát. Egy székely faluba nem lehetett
csak úgy bemenni, hogy innen, meg onnan jöt-
tem és ezt szeretném. Természetes, hogy gya -
nak vással fogadtak volna, esetleg román pro vo-
kációnak veszik az egészet.

Levéltárosi-történészi ismereteim alapján azt
javasoltam, hogy kövessük a középkori gyakor -
latot. A király parancsával száguldó meghatal-
mazott azzal igazolta magát, hogy felmutatta a
király ércbillogát a falu népe előtt. Vagyis egy pa-
pírszeletre nyomjuk rá Veresegyház nagy község

hivatalos pecsétjét és ennek felmuta tá sával iga-
zolom küldetésemet. Pásztor Béla ta nácselnök
saját kezűleg nyom ta rá a hivatalos pe csétet egy
apró papír négy zet re, írta alá és adta át ne kem
bizonyságul, mely  nek még nagy szerepe lett
ebben a tör  té net ben.

Módy Elek nyíregyházi
nyomdász barátom, nagy
Erdély-rajongó vállalkozott
rá, hogy sze mély kocsijával
a segítségemre lesz kalan-
dos vál lalkozásomban. Áp ri -
lis 27-én reggel minden kü -
lönösebb nehézség nélkül
lép tük át a határt Csengernél.

Természetes bázisunk a vállalkozáshoz kö -
zös barátunk, Kertész Béla székelyudvarhelyi
gyermekorvos lakása lett. Fiával, Zsolttal Ko-
rondra mentünk autóval. Én Kertészék taná -
csára levetettem magyarországi felsőruháimat
és romániai szerelést véve magamra olvadtam
be a tömegbe. Tehát a fel nem ismerhetőségig
megváltozva – reméltük – Korondon keresztül
felhajtottunk Atyhára. Máté Ferenc plébánost
kerestük és ta láltuk meg, akinél a középkori
királyi billogusok módja szerint igazoltam ma -
gam, hogy Ve res  egyház hivatalos küldöttjeként
jövök testvér kapcsolatot ajánlva, hátha így tu -
dunk segíteni a pusztulásra ítélt Atyhának. Ez -
után néztük meg a falut, látogattuk meg a kán -
 tort és családját. A fo gadtatás olyan szíves volt,
hogy kezdett be esteledni.

Ahogy vittem Veresegyház hivatalos pecsétje
lenyomatát, úgy hoztam el az atyhai római ka-
tolikus plébánia pecsét jé nek lenyomatát bi-
zonyságul, hogy a hivatalos kapcsolatfelvétel
megtörtént 1989. április 29-én. A biztonság ked-

 véért, egy esetleges nyo mo zás -
ra szá mít va, a cédula össze -
gyűrve zsebpiszokként kelt át
Ro mánián. Ezt az ereklyét je-
lenleg is Veresegyház város
polgár mes teri hivatala őrzi.

Már ment le a nap a Firtos-
tető felett. Hosszabbra nyúlt
az atyhai látogatás, mint gon-

dol tuk. Mire Udvarhelyre hazaértünk, a
szülők már éppen tárcsázni akarták a román ren -
dőr séget, hogy megtudakolják ná luk vagyunk-e.
Akkoriban ugyanis, ha valaki nem érkezett meg
időre, azt a rendőrségen kellett keresni.

Május 2-ig utaztam Erdélyben, ottlétem so -
rán semmilyen hatósággal nem kerültem a leg -
cse kélyebb kapcsolatba sem. Bizonyosan tu -
dom, hogy Atyhára való bemenetelemkor és ki-
jövetelemkor nem követtek. Amennyiben a ro -
mán hatóságok értesültek ottjártamról, az csak -
 is az esemény után történhetett meg.

Így kezdődött Veresegyház és Atyha testvér -
települési kapcsolata…

HORVÁTH LAJOS

(Az írás a Pásztor Béla tanácselnök számára ké szült
1989-es feljegyzés és az Igazság és Élet 1999 augusztusi
számában megjelent írás felhasz nálásával készült.)

30 ÉVE TÖRTÉNT: ILLEGÁLIS KAPCSOLATFELVÉTEL ATYHÁVAL
A világot bejárta a román kommunista diktátor, Ceausescu „falurombolási” terve, amelynek a bevallott lényege az volt, hogy ezrével kell
a romániai falvakat lerombolni és lakosságukat városokba tömöríteni. A terv a románok millióinak is szenvedést hozott volna, ha végre-
hajtják, de Erdélyben kifejezetten magyarellenes volt. Hiszen a falusi magyarságot, székelységet kellett volna az elrománosított nagyvárosok
betonkolosszusaiba beterelni, hogy elszakítsák ősi gyökereitől és felszámolják a még mindig több mint ezer magyar többségű falut.

A Kővári család 1936-ban.

MÚLTIDÉZŐ                                                          SZABÓNÉ VANK ERZSÉBET GYŰJTEMÉNYÉBŐL
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Ezerkincs bál

A Szabadidős és Gazdasági Innovációs Centrum „A” recepcióján

Február 23-án került megrendezésre Veresegyház talán legele gán -
sabb farsangi rendezvénye, az Ezerkincs Életmód Centrum bálja.
A hagyományoknak megfelelően a színpompás ruhakölte mények-
ben előadott táncműsort vacsora, tombola és mulatás követte.
(FOTÓK: RUZSOVICS DORINA)
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A „NAGY GE” SIKEREI
A GE Hungary Kft. részeként a veresegyházi telep -
helyű Power üzletág (ahogy a veresiek ismerik, a „nagy
GE”) 2018-ban különböző pályá za tokon mutathatta meg erős -
ségeit, s elmondható, hogy a női, a fiatal és a családos munka -
vállalók körében is jelentős elismerésekben részesült.  
A cég a Magyar Női Karrierfejlesztési Szövetség 2018-ban kiírt
Legjobb Női Munkahely pályázatán indult el, ahol  a rend kí vül
meg tisztelő első helyet hozta el. Közel 400 női kolléga vissza  jel -
zése alapján a GE és önkéntes csoportjai kiemelkedően elkö te -
lezettek egy inspiráló mun kahely kialakítása mellett. A pá  lyá zaton
elismerték, hogy mit tesz a GE a munka és magán élet egyen sú -
lyá ért, illetve a női munkavállalók szakmai fejlő dé séért és karrier -
építéséért.
Hasonlóan szép eredményt ért el a cég a Pricewaterhouse Coo -
pers (PwC) globális tanácsadócég magyarországi felmérésében.
Közel húszezer fiatal megkérdezésével vizsgálták e korosztály
munkavállalási preferenciáit, melyből kiderült, hogy a rugalmas
munkavégzés, a munkatársak személye, valamint a közvetlen és
nyílt kommunikáció a legfontosabb számukra. Ezen elvárásokat

teljesítve a GE Magyarország a kiemelkedő Top 10 legvonzóbb
munkahelye címben részesült.
Ta lán kevesen tudják, hogy a GE 2014-től 2016-ig minden évben
nagyvállalati kategóriában első helyezett lett a Három Királyfi,
Három Királylány Mozgalom Családbarát Vállalat pályázatán. Ezt
követően 2017-ben Mentor Szervezet címben részesült, és így
történt ez 2018-ban is. A Családbarát Vállalat Mentor Szervezet
cím adományozásával a Mozgalom az ember- és családbarát kul -
túrát teremtő kiemelkedő szakmai teljesítményt és a példa értékű,
felelős munkáltatói szerepvállalást ismeri el.  
A GE nagyon büszke a közösen elért eredményekre, hiszen ezek
eléréséhez minden kollégájuk hozzájárult.

VERESEGYHÁZI SIKER
A BIZTONSÁGOS INTERNET NAPON

A Safer Internet Program (SIP) magyarországi konzorciuma a 2019-es Biztonságos In -
ternet Nap (2019. február 5.) alkalmából videópályázatot hirdetett hazai általános és
kö zépiskolások számára, egy maximum háromperces kisfilm elkészítésére.
A pályázatra több mint 50 munka érkezett be az ország minden területéről. Az általános
iskola alsó tagozat kategóriában 2. helyezett lett Koplányi Emma 4.D osztályos tanuló.
A díjazott pályamű: https://youtube/Zl4feEcCZk?fbclid=IwAR0hcJuhtaG6NAx2SPMBH
w8aOJtqqGdECklrkhsGFxPNhFhRmmqpA5FtPw

SZŰCS KATALIN

Iskolánk ezer négyzetméteres gyakorlókerttel gaz da -
godott, amelyet városunk Önkormányzatától kap-
 tunk.
A gyerekekkel megkezdtük a felkészülést, már nő -
nek a palánták tantermeink ablakaiban, ezeket 2019
tavaszán kiültetjük megfelelő helyükre.
Mielőtt belevágnánk,segítségüket szeretnénk kérni
az előkészületekhez.
Aki fel tudna ajánlani:
• munkagépes talaj előkészítést,
• deszkaanyagot magas ágyások és komposztáló

kialakításához,
• érett istállótrágyát,
• vagy pusztán a munkaerejét, azt nagy örömmel,

köszönettel vennénk.

A program 5 éves, a többi szükséges forrást, esz -
közt, gépet pályázati úton szeretnénk megsze rezni.
Az iskolakertekért.hu weboldalon megtalálják az
országos pályázati felhívást, amelyhez 1. lépcső -
ben csatlakoztunk, pályázatunkat elfogadták, de
nem választották be iskolánkat, hanem várólistára
kerültünk a sokszoros túljelentkezés miatt és leg -
közelebb előnyt élvezünk, azt ígérik.
Mi nem csüggedünk, amit szeretnénk, így is meg-
valósítjuk.
Ha összefogásunkhoz szívesen csatlakoznának,
kérem tegyék a 06 70 453 7162-es telefonon, vagy
a saraera62@gmail.com e-mail címen.

DR. KASZÁNÉ SÁRA ERIKA

pedagógus főszervező

FELHÍVÁS ISKOLAKERTHEZ
Tisztelt Fabriczius iskolás alsós és felsős Szülők, Nagyszülők!
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Hogyan kerültél kapcsolatba a főzéssel?
Már óvodásként is gondoltam, hogy szakács
leszek. Készült is rólam egy kép az egyik far san-
 gon, ahol szakácsnak öltöztem. Innen indult a
tör ténet. Emellett a té vé ben néztem a fő zős mű -
so rokat és megtetszett. Sőt ké sőbb a sport is a
ven déglátás felé kalauzolt. Nyolca di kos korom-
ban Vácra, kereskedelmi szakközépiskolába je-
lent keztem, de mivel Újpesten fociztam, így
át vet tek a Dobos C. József Vendéglátóipari Szak -
képző Iskola szakács tagozatára. Szerencsém
volt, mert szállodába kerültem gyakorlatra, ahol
elkezdtek felrugdosni a pályán. Ők küldtek elő -
ször külföldre is, Franciaországba. Bár nem sze -
rettem franciául tanulni, később kiderült, hogy a
megélhetésem alapja lett. Amikor jönnek hoz-
zám tanulók, mindig azt mondom nekik is, hogy
attól, hogy a gyakorlat nem is megy annyira jól,
ha jól beszélnek nyelvet, akkor van esélyük pro-
finak lenni. 
Mi lett a focival? 
A vendéglátás miatt abba kellett hagynom, hi -
szen ebben a szakmában hétvégén és esténként
is dolgozni kell. Sok tanuló érkezik úgy hoz-
zám, hogy szólnak előre, hogy ők sportolnak.
Meg szoktam adni nekik a lehetőséget, hogy rá -
jöjjenek maguktól, hogy melyik a fontosabb, a
sport vagy a munka. 
Hogyan folytatódott a karriered az iskola után?
Nagyon jó tanáraim és főnökeim voltak, akik
nem hagyták, hogy ellazáskodjam a munkát. Ezt
mutatja az is, hogy 28 évesen lettem kony ha -
 főnök, ami nagyon ritka ebben a szakmában.
Küzdeni kellett azért, hogy fiatal séfként elis-
merjenek az idősebbek is. Egyik legfiatalabb ként
nyertem el a mesterszakácsi címet 2012-ben. Ez
már mérföldkő volt a karrieremben. Hat évvel
ezelőtt elkerültem a Magyar Honvédséghez, a
Stefánia Palotába, ahol jelenleg is dolgozom
kony hafőnökként. Itt indult igazán felfelé a pá-
lyám, az első kulináris versenyem is velük volt.
Milyen ízvilág határozza meg a főztjeidet? 
Nagyon jó kérdés. Vannak kollégáim, akik in -
kább az új konyhát képviselik, vannak akik a
régit. Én ötvözöm a kettőt, mert még tanultam a
régi nagy séfektől is, viszont az új stílust is ked-
velem. Most érek arra a szintre, hogy a fine di -
ning jellegű ételeket is folyamatosan tanulom és
kezdem beépíteni a mindennapokba. Szeren  -
csé re annak ellenére, hogy a munkahelyem in -
kább a hagyományos ételeket ré sze síti előnyben,

a gálavacsorákon és az egyéb rendezvényeken
van lehetőségem már újabb dolgokat is kipró bálni. 
Januárban részt vettél egy híres nemzetközi ver -
senyen, az Internacional Catering Cup-on, Lyon -
ban. Hogy kell egy ilyen versenyt elkép zel ni? 
Egyéves felkészülés előzi meg a versenyt. Elő -
ször is megnézzük, hogy mi a menü. A normál
versenyeken (világbajnokság, olimpia) öt óránk
van arra, hogy megfőzzük ezt a menüsort, de
ezen a verse nyen tíz óránk volt minderre. Írunk
egy forgatókönyvet és elkezd tünk gyakorolni.
Mindig először csak az elemeket főzzük le, majd
amikor már minden összeállt, megnézzük, hogy
mindennel együtt, beleférünk-e az időkeretbe?
Ha beleférünk, akkor még adunk hozzá valamit,
ellenkező esetben pedig elve szünk a kínálatból.
Az utolsó hónapban minden héten kétszer vagy
háromszor lefőztük a teljes menü sort. 
És mit csináltok ennyi étellel? Megeszitek? 
Előfordul természetesen, de általában a világbaj -
nokság és az olimpiai felkészülés során készült
ételeket megpróbáljuk értékesíteni az étterem-
ben, például beírjuk a gálavacsorák menüjébe. 
Nagyon érzékeny az ízlésetek. Erre születni
kell vagy tanulható? 
Abszolút tanulható. Nekem az egyik szerencsém
ezzel kapcsolatban, hogy nem iszom alkoholt és
nem is dohányzom. Emellett alapanyag és gasz t -
ronómiai ismeret is szükséges hozzá. Ha példá -
ul kapsz egy halat, akkor tudd, hogy milyen
fű szerekkel lehet párosítani. Egy idő után rutin -
ná válik, illetve az interneten manapság már sok
gasztroblog, magazin is elérhető, és a csapat ta -
gok, akikkel együtt dolgozol, ki tudják még egé -
szíteni a tudásodat.
Három könyv is megjelent, amelyben részt vet-
tél, mint étel designer.
Az Így főznek a katonák című könyvben olyan
ételeket készítettünk, amelyeket a katonák küld -
tek be recept formájába. Az Így főz Európában,
amely csak angolul jelent meg, nekem is volt
egy saját menüsorom és  azért volt különösen
iz galmas, mert neves borászokkal működtünk
együtt. A harmadik könyv áll hozzám a legkö ze -
lebb, az Így főznek a birkózók. Az egyik kedvenc
ételem ezek közül a paradicsomos húsgombóc,
főtt burgonyával. Ehhez kapcsolódik a történet,
hogy ősszel mentem Csomád felé és elnéztem
oldalra, a mezőre. Innen jött az ötlet, hogy úgy
fo gom tálalni az ételt, hogy egy hosszúkás tá -
nyé ron a paradicsomszószt kihúzom, mintha

mező lenne, erre teszem rá a húsgombócot hen -
gerformákban, mintha szalmabála lenne, majd
ezzel szembe kerül a még össze nem kö tözött
szalmának látszó főtt burgonya. 
Részt szoktál venni a Városünnepi Gasztro Ver -
senyen zsűritagként. Milyen szempontok sze -
rint zsűrizel? 
Nem vagyok kritikus, mert a főzést az iroda lom -
hoz tudnám hasonlítani. Nem tudjuk, mit gon-
dolt a költő, amikor megírta a verset, így azt sem
tudhatjuk, hogy a szakács mit, miért csinált. Per-
sze vannak kiugró esetek, amikor az étel na gyon
el van sózva, vagy meg van éget ve, de egyéb ként
csak jó tanácsokkal szoktam ellátni a ver seny -
ző ket. Hogyha tehetem, akkor inkább tanító,
építő jelleggel mondom a véleményemet, nem
akarom senki kedvét elvenni a főzéstől. 
Milyen verseny lesz a következő, amin indulni
fogtok? 
Pontosan egy év múlva lesz az olimpia Stuttgart-
ban, most arra ké szülünk. Már március elsejével
megvan a menünk, a csapattagokat is össze szed -
tük, én leszek a csapatkapitány. A következőkben
pedig kezdünk gyakorolni, hogy minél tökélete-
sebb ételekkel tudjunk versenyezni.       FÁRI FANNI

ARCOK A VÁROSBÓL

Balázs Gergő nemzetközileg elismert szakács, aki számos világbajnokságon és olim -
pi án megmérette már magát, nem is kis sikerrel. Több ezüst, bronz és aranyérem la -
pul már a zsebében, de még mindig tele van lelkesedéssel és motivációval. Olyannyi -
ra, hogy idén januárban, Lyonban részt vett az Internacional Catering Cup-on az első
magyar csapat tagjaként. 

BALÁZS GERGŐ szakács

„A főzés olyan, mint az irodalom, nem tudjuk mit gondolt a szakács”
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Közélet

Nagy Mercédesz Erika gyermekkorában a
lehető legtöbb időt töltött a veresegyházi
Öreg-tó partján. Szeretett itt időzni, nézni a
szél fodrozta víz tükrét. A nádasból előbá -
tor kodó vadkacsacsaládot, ahogy a kicsi -
nyek anyjukat követve egyre közelebb úsz  -
nak a parton rájuk csodálkozó kislányhoz.
A fiatal építész diplomamunkájában vissza-
tér a gyer mekkor éveihez, a tavak hoz, az
Öreg-tó egy ko ron hűen őrlő, múltban fele -
dett malmá hoz, de merőben új meg kö ze -
lítésben a veres egyházi „ökotu risztikai
köz pont” koncepciój ához. A kiállí tás anya -
ga, a gondosan kivitele zett szem lél tető leírá-
sok, a grafikai munkák, az épí té szeti terv -
 ben foglaltak mind azt su gall ják: csakis ez
lehet a jövő útja, a „malom kerék képzelet-
beli visszaforgatása, ahogy ed dig a tó volt a
malomért, most a malom fog a tó ért működ -
ni”. Nekünk, embereknek nem elég elfo-
gadni mindazt, amit a termé sze  ti környezet
nyújt, tenni is kell az élet to váb bi fennma -
radásáért. Nagy Mercédesz Erika diploma -
tervében a tó ökoszisztémájára ki terjedő
szép gondolatsort fogalmaz meg. Elkép ze -
lése szerint a létrehozandó – az építészeti
tervben részletekbe menően ki fej tett – új
malomépület turisztikai központ ként, a tan -
ösvény meghatározó állomá saként a tó
ökológiai fenntartását fogja szolgálni.                                          

Ahogy Nagy Mercédesz Erika megfogal-
mazta: „Édesapámmal sokat jártunk hor -
gász ni, körbejártuk a tavakat, így kerültem
közel a természethez. A diplomatervem so -
rán kezdtem el igazából foglalkozni a gon-
dolattal: elképzelésem szerint minden kép -
pen gyermekkorom természeti kör nye ze -
tébe fogok majd építészileg tervezni és ezál-
tal adni valamit az ott élő embereknek, ahol
felnőttem. Eleinte nem is tudtam az életet
adó egykori veresegyházi malomról. A ku-
ta  tá saim során bukkantam rá az épület he -
lyé re, ekkor döntöttem el véglegesen az
Öreg-tó malma koncepcióját. Vajon milyen
funkcióval tud tovább üzemelni egy lisztet
őrlő ma lom? Az így felmerült kérdésre jött a
vissza felé forgó kerék ötlete. Végül is ez lett
a kulcs kér dése az egész diplomatervemnek.
Bol dog gá tesz a tudat, végeredményben si -
ke rült létrehoznom valami fontosat, amely
nem csak számomra, hanem a visszajel zé -
sek alap ján a közösség számára is értéket
kép visel. Miért lettem építész? Édesapám
igazi ezer mester, többször építkeztünk,
erdő  ker tesi házunkat is a család építette. 

Egyrészt az építkezések világa, a be ton ke -
verő mono ton morgása, a talicska kereké -
nek fá radt nyikorgása, ami megmaradt fe -
 jemben régről, az, hogy dolgos munkával
hogyan lesz a ho mok kupacból és téglara -
kásból fal, majd otthon. Másfelől a kéz mű -
vesség, amit nagymamám tól kaptam
aján  dékba. Megtanított kötni, horgolni,
var rni, hímezni, szépen felolvasni, verset
mondani, énekelni, kalácsot sütni. Átadta
azt, amit ő is megtanult kislányként, úgy
hiszem így őrizzük tovább hagyo má nyain -
kat, kultúránkat. Így kerültem 2012-ben a
műszaki egyetemre.”

Nagy Mercédesz Erika diplomamunkáját
2017-ben a Budapesti Műszaki Egyetem
„Ha usz  mann-díjával”, a Magyar Építő mű vé -
szek Szövetségének „MÉSZ-MÉK diploma -
díjával”, továbbá 2019-ben a „Média Épí té-
 szeti Díj Terv” kategória győzteseként is-
mer ték el.
A veresegyházi kiállítást megnyitotta Dr.
Várkonyi Gábor történész, az ELTE tanszék -
vezető tanára. Köszöntőt mondott: Pásztor
Béla polgármester. A kiállítás meg tekinthető
2019. március 31-ig (Városi Mú zeum, 2112
Veresegyház, Szentlélek tér 5. szám alatt.)                 

VERÉB JÓZSEF

VÁROSI MÚZEUM • NAGY MERCÉDESZ ERIKA építész diplomaterv kiállítása

„A fiatal építész programja kiváló példája
a napjainkban egyre fontosabb termé szet -
tu da tos, ökológiai szempontokat is figye -
lem be vevő településfejlesztési koncep -
cióknak. Tágabb értelemben az általa
kép viselt kör nyezettudatos szemlélet glo -
bálisan is a társa dalom fennmaradását
szolgálja.”

DR. VÁRKONYI GÁBOR

Az Öreg-tó malma

TECHNIKATÖRTÉNETI  KURI Ó ZUM MAL GYARAPODOTT
A VÁROSI MÚZEUM!

Az önkormányzat ajándékaként érkezett a
múzeumba egy 1980-ban gyártott MZ 250-
es, zöld színű motorkerékpár, OX 84-63
rendszámmal. Egykor a Nagyközségi Ta -
nács vásárolta szolgálati gépjármű ként, a
régi időkben gyakran lehetett látni rajta a
település vezetőjét és munkatársait.
Ezek az MZ motorok kelet-német gyárt-
mányok voltak és koruk legjobbjai közé
tartoztak. A jármű állapota a négy évtized
dacára kiváló, akár üzembe is he lyez hető.
A múzeum tárgyi gyarapodási naplójában
stílusosan a 250. számot kapta.

Az Öreg-tó malma Tájlabor és Ökoközpont
hátulról nézve (látványterv)

Az Öreg-tó malma Tájlabor és Ökoközpont
a vízről nézve (látványterv)

Nagy Mercédesz Erika

Fotó: Veréb

MÚZEUMI APRÓK
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Városlakó

TELEFONKÖZPONTOS
Az automata telefonközpontok elődje volt a – nevezzük így az
egyszerűség kedvéért – a dugdosós központ. Nem kell valami
nagy teremre vagy nagy szerkezetre gondolni, ahol a kedvesen
csattogó készülék működött. A vidéki, sokszor egy családi ház
egyetlen szobájában működő postákon is volt ilyen gépezet.

A kezelése nem volt túl
bonyo lult. Egy otthoni telefon -
ké szü lék ről, amit egy teke rő -
vel kel lett noszogatni, pár for -
gatás után elment a jel a helyi
telefon  köz pontba. Az ott ülő
kis asszony a csörgést hallva
be  kapcsolta a hall gatóját, az
előt te lévő asztal kából kiálló
vas kos jackdugók kö zül egyet,
ami nek a végén hosszabb szi -
getelt kábel lógott, ki húzott és
bedugta egy szabad lyukpár
egyikébe, meg kérdezte milyen
számot hívunk, majd a másik
jacket az előtte függő le ge sen
álló, lyu kakkal teli tábla meg -
 felelő má sik lyukába dugta,
ami vel össze kapcsolt két helyi
állo mást. Településen kívüli hí vás nál várni kellett távolsági vo -
nalra, amit a központos külön kért a járási központból.

Alig negyven éve Veresegyházon is ilyen központ működött.
A köz ségben, ha jól emlékezem, talán ha kétszáz telefonelő fi -
zetés volt. Állatorvosi munkám miatt kaptam egy számot és
egy, tárcsa nélküli otromba nagy, fekete készüléket. Ha hívni
szerettünk volna valakit, mielőtt felvettük a kagylót megforgat-
tuk az apró tekerőjét, az nyilván jelezett a központnak egy rövid
berregéssel és a telefonos kisasszony belépett a vonalba. Dél -
után, amikor a helyi postahivatal be zárt, a központot átirányí-
tották Gödöllőre, az ottani éjjel-nappal működő központba. Ott
is kisasszonyok ültek a központ előtt arra várva, hogy a járás
fal vaiból sürgős hívás érkezzen. Éjszakánként könnyebb volt
vidékre vagy a fővárosba telefonálni, mert nem vol tak annyira
terheltek a vonalak. Egy idő elteltével már kecsesebb ké szü -
lékek kerültek forgalomba, a színét is megválogathattuk. Tár  -
csás telefon csak az automata telefonközpont megjelenése után
került hozzánk.

Küldföldre interurbán hívást kellett kérni. Az beletelt egy kis
idő be. Bemondtuk az országot, a hívott számot, a fél nevét és
vár tunk, akár órákon keresztül. Egy külföldi hívás esemény volt
egy család éle tében, ilyenkor apraja-nagyja, sőt még rokonok is
összegyűltek. A hí vás létrejöttét szaggatott, türelmetlenkedő
csörgés jelezte, a köz pontos beszólt, hogy itt van a szám, és
beszélhettünk. Röviden persze, mert egy ilyen hívás komoly
summába került az akkori fi ze  té sekhez képest. Mit tud az em -
ber kapkodva kérdezni régen nem látott, hallott ismerősétől,
ro konától. Nagy titkokat nem lehetett kitárgyalni, mert abban
is bizonyosak lehetünk, hogy kéretlen hallgatója is van a be -

szélgetésnek, éberség hajtotta biztonsági okokból. Közben meg
csitítottuk egymást, hogy suttogással se zavarjuk a készüléket
remegő kezével szorongató megilletődött beszélőt.

Veresegyház életében a 80-as évek derekán megépített cross-
bar há ló zat minőségi változást hozott. Kétezer körüli elfizetés-
sel a tele pülés belépett a telefónia világhálójába. Ez nem csak
a magán- és hivatali beszélgetéseket könnyítette meg, hanem
lehetőséget biztosított a gombamódra szaporodó vállalkozá-
soknak is a korszerű és hatékonyan működő kapcsolatrendszer
kiépítésére.

Az írásnak akár azt a címet is adhattam volna, hogy Állat or-
vosi ügyelet. Álljon még itt egy
személyes történet a hős kor -
ból. 

Az állatorvosi ügyeleti kör -
ze tünk hosszú éveken át a fél
gö döllői járás 11 települését
érin tette Vácegrestől Pécelig.
Szolgálatra két havonta került
sor, a teljes hét végén, 48 órá -
ban fo lyamatosan. A betegek
bejelentése akkoriban ritkán
telefonon, gyakrabban sze mé-
lyesen tör tént. A bajba ke rült
gazda autóval elhozatta ma gát
a la ká  sunk hoz, elmondta a
problé máját és kérte a segítsé -
get. Sze ren csé sebb esetben
sze  mé lyesen ne künk tudta
elő adni a gondját. Ilyenkor

nyom ban au tóba ül tünk és indultunk. Ha a lakástól távol vol -
tunk éppen mun kában valahol, csak a felesé gek tudtak útba -
igazítást adni. Felírták a címet, meghallgatták a panaszt és
várták, hogy hazaér kezzünk. Gyakran előfordult, hogy mehet-
tünk vissza az ügye leti kör egyik-másik távoli településére. 

Ugyanez történt olyankor is, ha nem volt otthon családtag,
így a bejelentés a bejárati ajtó mellett, a falra felszegezett jegy -
zetfüzetbe került a mellé gondosan odakészített, madzagon
lógó ceruza segítségével.

Ebben a kusza helyzetben nagy könnyebbség volt a segélyhí -
vó ké szülékek használata. Ilyenek a főutak mentén, a tele pü -
lések köz pontjában pirosra festett telefonfülkékben voltak
el he lyezve. Ha az utam otthonról messzi településre vezetett, a
munkát elvégezve a legközelebbi segélyhívóhoz mentem, fel -
csör gettem a központot és R-beszélgetést kértem. Ez azt jelen-
tette, hogy a hívást a hívott fél fi zette. Minden pénzt megért,
hogy nem otthon tudtam meg, hogy vissza kellett mennem
Isaszegre vagy Kistarcsára. Aztán ha vé gez tem, hazaszóltam
megint. Hőskorszak volt ez igazából. Egy-egy ügyeleti napon
annyi hívásunk volt, hogy gyakran csak vacsorára értem haza.

A maroktelefonok világában elképzelhetetlennek tűnik ez a
néhány tízéve még mindennapos történet.

A lapos, mindent tudó okostelefonokat nyomkodva el tudják
kép zel ni a fiatalok, hogy az első zsinór nélküli telefonok több
kilót nyom tak? Az akkori viszonyok között méregdrága, keveset
tudó készülékekért órákig álltunk sorba és a fizetésünk jelentős
része a telefonszámlára ment a drága percdíjak miatt.

MOHAI IMRE

ÉRDEKESSÉG

Eltűnt szakmák II.
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Kultúra

Budapesten a Nyugati tér szomszédságában, a
Visegrádi utca 6. szám alatt található a – Kóka
Ferenc Munkácsy-díjas festőművész hagya -
tékának megőrzése és ápolása érdekében
létrehozott – Kóka Galéria. A művész felesé -
gé nek halálát követően, két évtizede a Művé -
sze ti Alapítványt és Galériát dr. Molnár Va lé-
 ria kuratóriumi elnök vezeti, helyt adva a kor -
társ képzőművészeti kiállítások bemutat ko -
zá sának is.     
Kállai András szobrászművész kezdemé nye zé -
sére és szervezőmunkájának köszönhetően,
Veresegyház Város Önkormányzatának támo-
gatásával 2017-ben létrejött a Veresegyházi Mű -
vésztelep. Az eltelt két év során kialakult egy
összetartó, egymást támogató, részben fiatal
alkotókból, egyetemi hallgatókból és tapasztalt
művészekből álló közösség, akik a budapesti
kiállításon is méltón képviselték városunkat. Az
első budapesti bemutatkozásuk alkalmával,
február 11-én az alkotásaikon keresztül tizen-
három képzőművész volt jelen, köztük olyan is-
mert személyek, mint Kun Éva, Ferenczy Noé -
mi-díjas keramikusművész, Horváth Böjte Ist -
ván szobrászművész, Németh Marcell, Révész
Ákos festőművészek, Hans Peter Bauer szob -

rász művész, vagy éppen a művésztelep vezető -
jének, Kállai Andrásnak a testvére, Kállai Hen -
rik festőművész. Kiállított még: Breszkovics
Bernadett, Csendom Veronika, Dankó Berna -
dett, Esse Bánki Ákos, Tejeda Erika Anna fes tő -
művészek és Maróti Dénes grafikus. A meg -
nyi tóra érkező vendégeket dr. Molnár Valéria, a
kiállítás rendezője hangolta rá az ízlésesen el-
helyezett festmények, grafikai munkák és szob -
rok világára.  Bevezetőjében bemutatva az al -
ko tókat és megragadva a művekben rejlő szép-
ség, szín és formavilág sajátosságait, a műtár -

gyak által közvetített értékeket. Zeneileg köz re -
működött: Bajovics Milán zeneszerző, hege dű -
művész.                                              VERÉB JÓZSEF

Az élet megértése

A VERESEGYHÁZI MŰVÉSZTELEP kiállítása a KÓKA Galériában

„Tizenhárom emberről lehet sokat és nagyon
keveset is mondani, de érdemes felemelni ezt
a pillanatot, az együttlétet azzá, hogy va la -
mit át tudjak adni abból, amit én kaptam a
kiállítóktól.”                      DR. MOLNÁR VALÉRIA

Kállai András és dr. Molnár Valéria

Tejeda Erika Anna: Rengeteg Csendom Veronika: KukoricaKun Éva: Veresi tópart

Menyecskebál

Fotó: Veréb

Fotók: Ruzsovics Dorina és Veréb József
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A veresegyházi hagyományőrzők egyik szívet-lelket
me len gető rendezvénye, a sokak által várt Me nyecs -
kebál. Az idei bál alkalmából beszélgettünk az
együttes művészeti vezetőjével, Tóth Judittal.

A Menyecskebál hozzátartozik a Veresegyházi
H a gyományőrző Népi Együttes életéhez, min-
den évben farsang idején kerül megrende -
zésre. Tulajdon képpen mit is takar ez a tán -
 cos, fán kos, pálin kakóstolgatós hagyomány?
Igazából a farsangi bálok általános időszaka ez
országszerte. A mienk specialitását a menyecs -
keviselet adja: az esküvő után immáron a jel-
legzetes kikötött menyecskekendőben jelenhettek
meg az újasszonyok a farsangi bálban. A bál jellege
batyus volt ré gebben is, szalagos fánk pedig azért kerül
farsangkor az asztalra, hogy a szél le ne vigye a házak tetejét.
A mostani rendezvény legfőbb különlegességét az Urban Verbunk
fia tal táncosainak produkciójában láttuk. Miképp lehetséges az
alig 10-13 éves gyerekeknél ez a nagyfokú fegyelmezett tánctu -
dás?
Alázat, szeretet és motiváció. Vagyis kell a gyerekekben egy nagy
adag szorgalom, kitartás, elhivatottság, hogy ezt a fizikailag és men-
tálisan sem könnyű műfajt valaki magáénak tudja érezni. Emellé tár-
sulnia kell a pedagógusok oldaláról is mindezeknek, de úgy, hogy ne
csak „erő fe szítésnek” élje meg a gyermek a tevékenységét, hanem
élvezze, szeresse, kapcsolja ki, pörgesse fel. És akkor itt jön a moti -
válás köl csönössége, vagyis, hogy hogyan tudják egymást – oktató
és táncos –, egyre jobb teljesítményre ösztönözni. Hogyan tudom el-
hitetni, elfogadtatni azokat a szabályokat, szükségszerű dolgokat,
amik bizony sokszor erőfeszítéssel járnak, de elengedhetetlenek a
testi korlátok fesze ge té sé hez, a folyamatos fejlődéshez. Mindezt csak
folytonos önfejlesztéssel és hiteles példával, valamint nagyon sok hu-
morral, játékkal lehet oldottan és eredményesen csinálni. Állandó
változásban van a gye re kek teste és lelke és ehhez a fo lya matosan
mozgó világhoz kell alkal mazkodnunk nekünk is, mind témában,
mind módszerekben. És persze kell a szülő is, aki mindig ott áll a
gyer meke mögött!
A Gödöllő Táncegyüttes (GTE) komoly eredményeket ért el az el -
múlt év tizedek során, maga a név is egy közösséghez való tartozást
felté telez, amire joggal büszkék a régióban élő emberek, hisz ma -
gu  kénak tudhatják az együttest. Mi volt a legfőbb oka a névvál-
toz  tatásnak?
Moussa Ahmed, az Urban Verbunk társ művészeti vezetője, együttes -
vezető, koreográfusa érezte elsőként, hogy immáron pontosabb, job-
ban körülhatárolható, pregnánsabb névre van szükségünk. A GTE
va ló ban összefogta és egybefonta a régió és a nagy múltú elődök tu -
dá sát, de egyben egy markáns utat is kijelölt immáron saját magá-
nak.  „Hagyomány és korszerűség” szlogenünk most is ugyanolyan
meg ha tározó, de a „néptáncvalóság” szóösszetételt talán az is kö ze -
lebb érzi magához, aki a hagyományos paraszti kultúra vagy a nép -
művészet (még) nem oly szakavatott ismerője, kedvelője. Az Urban
Verbunk, mint neve is jól mutatja, városi valóság, néptánccal, szín-
házzal, de megfor dítva is éppúgy igaz: ízig, vérig hagyományos nép-
tánc a városi színházban.

Hagyományőrzés és teremtés, vagy hagyomány és kor -
szerűség. Miben látja a sikerét a rendez vényeik nek?                  

Egy idézet szerint, „aki alkot, létrehoz, teremt vala -
mit, az elfogadja, hogy egyben át is írja a múl-
tat.” Számomra mindig na gyon fontos kérdés
ez, hogy meddig va gyok én, és hol van a hagyo -
mányos tudás határa, hogy mit tehetek, és
egyáltalán mit ne tehetnék meg, vagy, hogy
mit jelent egy általános mérték, mettől-med-
dig va gyok „köteles” vagy épp „sza bad” benne?
„Új szemmel nézni a régi képre, ez a mi alkotá-

sunk”, Fodor Ákos tűpontosan írja le, amit
hosszú ideje legbelül érzek, vagyis érzünk az

Urban Verbunk kapcsán is. Ez a szemlélet hatja át
minden tevékenységünket, legyen szó színpadi

alkotásról, oktatásról, workshopról, táncházról, kö -
zösségi programokról vagy hagyományőrző folkudvarainkról.

A Veresegyházi Hagyományőrző Népi Együttes tagjai döntő több-
ségben az idősebb korosztályt képviselik, többen már közel áll-
nak a nyolcvanadik életévükhöz. Milyen lehetőséget lát a fia  ta-
 lí tásra?
A generációról generációra való hagyományozódás volt mindig is a
népi együttesek utánpótlására a megoldás. Ez mára a mi esetünkben
nem tű nik megoldásnak, egy kezemen meg tudom számolni, hány
unoka fordul meg a próbákon. A gyerekek is sokkal leterheltebbek,
a szülők is, nehéz megoldani, hogy egy nap 24 órájába minden bele-
férjen. Bár mindig is volt és most is van Veresen gyermek néptánc ok-
tatás, ez még sem tűnik megoldásnak. Van már ötletem az utánpótlás
megoldására, (eddig is volt) de szeptembertől remélem kézzel fog -
hatóvá is válik, amiről most beszélek.                                                                   
Művészeti vezetője és koreográfusa a gödöllői és a veresegyházi
együt teseknek. Hogyan tudja mindezt ellátni, vannak segítői, ta -
nár társai?
A gödöllői munkát Ahmeddel közösen végezzük, a hét csoportból
mi már „csak” négyet viszünk. Természetesen nekünk is vannak
tehetséges fiatal kollégáink, akik időközben eredményesen bekap -
cso lódtak az Urban Verbunk oktatói gárdájába, de a szervezés, pá-
lyázás, mű vészeti iskola és az alkotás nehéz és folyamatos feladatai
javarészt még továbbra is rajtunk vannak. Veresegyházon pedig az
egész együttes szin te kiveszi a részét a szervezet működtetéséből,
mindig van valaki, aki épp pályázatot ír, programot szervez, kéz mű -
veskedik, süt-főz, díszít, termet rendez, archivál, fotóz, barkácsol és
nem utolsósorban kiválóan énekel és táncol.                                                       

Tóth Judit néptáncpedagógus, az Urban Verbunk (volt Gödöllő
Tánc együttes) és a Veresegyházi Hagyományőrző Népi Együttes
mű vészeti vezetője, kiemelkedően magas szintű tevékenységéért
2018-ban, a Közép-Magyarországi Folklórszövetség „Pest Megye
Népművészetéért” díjában részesült. Gratulálunk az elismeré sé -
hez!

Köszönjük a veresegyházi vállalkozók felajánlásait, adójuk 1%-át a
Veresegyházi Hagyományőrző Népi Együttes javára a 18701517-1-13
adószámon tehetik meg.  Köszönjük támogatásukat!                    

VERÉB JÓZSEF

VERESEGYHÁZI HAGYOMÁNYŐRZŐ NÉPI EGYÜTTES • Interjú TÓTH JUDIT néptáncpedagógussal

Kultúra

Fotó: Veréb

Nincs farsang Menyecskebál nélkül!



16 2019. március

Kultúra

A szerző, Martin Ford a Szilícium völgy közismert
vállalkozója és jövőkutatója olyan kérdést feszeget,
hogy mire számíthatunk a mesterséges intelligencia,
robotika, az infokommunikációs techno -
lógiák, a 3D nyomtatás vagy az önvezető
járművek térhódítását követően.
A negyedik ipari forradalom gyökeres
átalakulást hoz a munkaerőpiacon. 2010.
január 2-án a The Washington Post
egyik cikke arról számolt be, hogy az
Egyesült Államokban a 21. század első
év tizedében egyetlen munkahely sem
jött létre. Erre az 1929-es nagy gaz-
dasági világválság óta eltelt évtize -
dekben sohasem volt példa, sőt a II.
világháború után nem volt egyetlen
évtized sem, amely során a betölt -
hető állások száma 20%-kal ne
emel ke dett volna. Egy olyan új kor szak   ba léptünk az
információ-, és kommunikáció technológia fejlő dé -
sének kö szön hetően, amely az emberek többségét
váratlanul fogja érni. Megdőlni látszik az a nézet,
hogy az automatizálás elsősorban az alacsonyabb
képzettséget igény lő rutinmunkát fogja kiváltani. Egy

nap a dip lo más értelmiségi is arra ébred, hogy a
szoftverauto matizálás és az előre je lez hető algorit-
musok fejlő dé se miatt már az ő mun ká ja sem sokat
ér. Követ kezésképp az újabb végzett ségek és kép zett -
ségek megszerzése nem feltétlenül jelent hatékony

védelmet a jövőbeni automa-
tizálással szemben. Az olyan
cégek, mint például a Google
és a Fa ce  book úgy váltak
nagyágyú vá, hogy közben –
mére tükhöz és piaci befolyá-
sukhoz ké pest – viszonylag
kevés em  bert alkalmaztak.
Joggal szá mít ha tunk rá, hogy
az összes új ipar ág is hasonló
sors ra jut. Sokan lesznek
olya nok, akik mindent jól
csinálnak – dip lo mát és szak -
mát szereznek – mégsem
tud ják megvetni lá bu kat

ebben az újfajta gazda ság ban.
A tech nológiai fejlő dés összefo nódik majd az olyan
társadalmi és környe ze ti kihí vással, mint az elöre ge -
dő társadalom, a klíma vál tozás és az erőforrások ki -
me rü lése. Ennek követ kezménye pedig tömeges
mun ka  nél küliség, egyre nagyobb társadalmi egyen -
lőt lenség és végül meredeken csökkenő kereslet,

mivel a fogyasz tók egy re kevésbé rendelkeznek majd
vásárló erővel. A robotok eddig elképzelhetetlen em-
beri kreativitást igénylő területeken is megjelennek.
2012-ben a Londoni Szim  fonikus Zenekar olyan zenét
játszott, amelyet egy gép alkotott. Avagy: a Wall
Streeten, ahol a pénz ügyi ke res kedés szinte kizárólag
az emberi kommuni káción múlt, ott mostanra átvette
az uralmat az op  tikai kábe leken keresztül zajló gépek
kö zötti kommu nikáció. Kissé futurisztikusnak tűnik,
de az is el kép zelhető, hogy a mesterséges intelligen-
cia alapjaiban formálja át az orvosi szolgáltatásokat.
Ha a gé pek pontos diag nó zist tudnak majd felállítani
és ha tékony kezelést összeállítani, akkor közvetlen
orvosi jelenlétre már nem is lesz szükség. Az ön ve -
zető tech nológia foglal koz tatásra gyakorolt hatása a
fő állású sofőröket érintené. Nem lennének taxiso fő -
rök sem. A mesterséges intelligencia és a nanotech-
nológia is felvet ma még megoldhatatlannak látszó
problé m á kat. Az író célja, hogy ráirányítsa a dön-
téshozók, tu dó sok és hétköznapi emberek figyelmét,
hogy szük séges a megoldási stratégiákon komolyan
gondol kod ni. Addig is, amíg a világmegváltó meg -
oldás megszü letik – biztos, ami biztos, – hozzám ka -
rácsony kor be köl tözött egy kis robot, porszívó for  -
májában.                                                      RIMAI S. ÉVA

Robotok kora

KÖNYVAJÁNLÓ • Martin Ford: Robotok kora

Czigány Ildikóval, „Aki rám néz. Társállat -
könyv” című könyv írójával, az elmúlt évben
a Kölcsey Ferenc Városi Könyvtárban talál -
koz tunk. Ildikó a KoA Társállatotthon és Hip -
 po campus Stúdió vezetőjeként a (Társ) állat -
barátok Körébe várja azokat, akik felelős
gazdái szeretnének lenni kisállataiknak. Első
foglal ko zásukat 2019. március 5-én tartották
a könyv tárban, az új kezdeményezésről be -
szél  gettünk Ildikóval.
Milyen inspirációra indulnak a klubfog lal -
kozások?
Az állatok, élőlény társaink megfigyelése, léte -
zé sük mosolyt keltő csodája vezet az úton. Fan -
 tasztikus kaland végignézni az élet, az intelli -
gencia, az idegrendszer fejlődésének történetét!
Milyen állatokat nevezhetünk társálla tok nak?                                                                                             
A kifejezést régóta használja az állatorvosi szak -
 mai nyelv, amely az angol „companion ani mal”
átvétele. Kedvtelésből tartott állatokról van szó,
akikhez – jó esetben – erősen kötő dünk. Ez kó -
ros formákat is ölthet, ami az állat ra és a gazdá -
jára nézve egyformán rossz hatással lehet.                              
Milyen témákat tervez napirendre tűzni?
Például a fenti témát! Jó vagy nem jó társállat nak
lenni? Jó-e fogságban, mesterséges kör   nye zetben

élni? Hogyan lehet ez jó állatnak és embernek
egyaránt? Milyen előnyei vannak és mi az, amitől
óvakodnunk kell? Mi dolgunk az állatokkal a XXI.
században? A kutya, a társ álla tok királya. Macs -
ka mesék. A négy szénázó: nyúl, tengerimalac,
csincsilla és degu. Ma da rak, hüllők. Házi kódex.
Hány éves kortól javasolja a gyerekeknek az
állattartást? Milyen társállatot válasszunk?
Pontosan ezekre a kérdésekre keressük a vá -
laszt, amely csak nagy körültekintéssel, min -
dig az adott helyzet megfelelő értékelése után
adható meg felelősséggel.
Tervez-e vendégeket hívni a foglalkozásokra?
Remélem, alapítványunk baráti köréből nem -
csak elismert állatorvosok, zoológusok, állat -
 vé  delmi szakértők, hanem népszerű mű vé szek,
énekesek is örömmel csatlakoznak majd hoz -
zánk alkalmanként.
Milyen korú állatbarátokat vár a foglal ko -
zásokra?
Olyan – mindenképpen 10 évnél idősebb – fia -

ta lokat és családokat várunk, akik már tarta -
nak, vagy szeretnének kisállatot, illetve azokat
is, akik szívesen gondolkoznak el az emberi
viselkedést is érintő kérdéseken.
Milyen gyakran lesznek a foglalkozások?
A kör havonta egy alkalommal ül majd össze,
hogy komolyan és játékos formában is megis -
merje az adott este „főszereplőit”. Minden al ka -
lomnak három fő pillére lesz: egy rövid, gon do -
latébresztő előadás, ezt követően kötetlen be -
szél getés, majd vidám kvíz játék.
Milyen feltétele van a foglalkozáson való
részvételnek?                                                                         
A könyvtárban klubfoglalkozások minden hó -
nap első keddjén, 18.00 órától lesznek. A rész  vé -
telhez két nappal az ülés előtt regisz trá ció szük -
séges személyesen a könyvtárban, vagy a
konyvtar@veresegyhaz.hu e-mail cí men, esetleg
a (28) 385 231-es telefonszámon.      RIMAI S. ÉVA

(Társ)állatbarátok Köre

Kölcsey Ferenc Városi Könyvtár • Interjú CZIGÁNY ILDIKÓ íróval

„Állatok szemében tükröződünk. Nézésük
majd nem az angyaloké. Ártatlanságuk ve rő -
fényében járunk sóvárogva, szégyen ke zőn.”

CZIGÁNY GYÖRGY

Fotó: Juhász Melinda

„Már ahhoz is nagyon gyorsan kell futnunk,
hogy egy helyben maradjunk.” 

(JOHN FITZGERALD KENNEDY)
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Antalffy Péter 2019. február 8-án azt a
Dzsin gisz kánt vette górcső alá, aki min -
den kétséget kizáróan a mai napig a leg -
 híresebb mongol a világon, nemzeti ön -
tudatuk megtestesítője. Miként lett egy
sze rencsétlen sorsú fiúból a világ leg na -
gyobb hódítója? Hogyan maradt fenn a
hí res Mongolok titkos története, és mit
árul el Dzsingisz koráról? Ilyen kér dé -
sekre kereste a választ a fiatal történész.

Kevés vitatottabb személyisége van a tör té -
ne lemnek, mint Dzsin gisz kán. Neve egyet
je  lent a kegyetlenséggel, ugyanakkor évszá  za dokon át az ő nevével
zászlaján harcolt a mongol nép függet len ségéért a mandzsu hódítók
ellen. A hódítások után azonban új államok születtek, melyek egyesí -
 tették magukban a letelepedett né pek szorgalmát a pusztalakók
dinamizmusával. A Mongolok titkos történetét Dzsingisz kán halála
után nem sokkal jegyezték le ujgur betűkkel, mongol nyelven. A ma -
gyarul is olvas ható, műfaját te kint ve változatos írás tartalmazza a
nagy hódító őseinek leszármazási listáját, gyerekkorát, harcait, had -
já ratait. A kán minden idők egyik legnagyobb hadászati újítója is
volt Frank McLynn történész, Dzsingisz életrajzírója szerint. Ő és
fiai egy szerre vívtak sikeres háborút több fronton, meghódították
télen az orosz pusztaságot – két olyan tett, amely sem Napóleonnak,
sem Hit ler nek nem sikerült. A mongol lovasok sebessége és mozgé -
kony sága, az a tökéletesség, ahogyan íjaikat és lovaikat kezelték,
pá    ro sulva Dzsingisz könyörtelen „megadás vagy halál” politi ká já -

val, illetve azzal a zseniális felismerésével,
hogy ez lehetővé teszi szá má ra, hogy to váb -
bi hó dí tásait a beszedett sarcokból finan -
szírozza – legyőzhetetlenné tette őket.

Dzsingisz elterjesztette az egységes mon -
gol ábécét, annak ellenére, hogy ő anal fa  -
bé ta volt. Adómentesítette az orvosokat és
tanárokat, megengedte a vallásszabadságot.
Hódításai révén került kapcsolatba Kína az
iszlám világgal, ezen ke resztül a keresztény
Európával. A keres ke delem, a mongol posta -

há lózat és a nevéhez kapcsolódó törvény gyűjtemény voltak a fő
pillé rei annak a békés időszaknak, amelyet a Mongol Birodalom
sta bili záló hatása hozott létre.

A Mongol Birodalom területe Dzsingisz kán uralkodása alatt a
két szeresére nőtt. A Föld lakosságának mintegy negyede a mon go -
lok fennhatósága alatt élt. Bár a birodalom ezután hanyatlásnak
indult, de a hatalmas államalakulat alapjait lerakó kánt a mongolok
valószínűleg még évszázadokig félistenként fogják tisztelni. „Dzsin -
gisz nem volt megátalkodott fickó, csak rossz volt a sajtója” – adta
meg néhány évvel ezelőtt tréfásan Dzsingisz kán negatív megítélé -
sének modern magyarázatát – akkor még miniszterelnökként –
Cahiagijn Elbegdordzs, a Mongol Köztársaság elnöke. A mongolok
államalapítóként, nemzetük atyjaként tekintenek a nagy elődre és
közterületek egész sora mellett többek között bankot, cukrászdát,
cigarettát, sört és vodkát is neveztek el róla.                    RIMAI S. ÉVA

Adva van egy hideg, borongós péntek délután, a
Kölcsey Ferenc Városi Könyvtár, mint helyszín és
egy maroknyi lelkes ember, aki még kíváncsi arra,
mi rejlik az oktatásban. A nap főszereplője Majsai
László pszichopedagógus és terapeuta.  Az elő -
adás másfél órára tervezett. És jön Majsai László,
aki olyan lelkesedéssel, szeretettel és elfogadással
beszél a gyerekekről, felnőttekről, legyenek azok
szülők vagy pedagógusok, hogy az ember azt érzi,
most itt, a könyvtári szobában kicsit megszűnik a
tér és idő.
Amikor egy ember, aki felkészült, aki érti a szak -
máját, akinek vannak ötletei, tanácsai, de nem to -
la kodó, nem erőszakolja rá a véleményét a hallgatóságra, hanem
csak terel, javasol, akkor a másfél órából két és fél lesz észrevétlenül.
Az a végtelen sok empátia, humor, kedvesség, amely ezt az előadást
kiemeli ebből a szürke hétköznapból, felveti a kérdést, vajon miért
nem hallgatják meg többen? Vajon miért nem nyitottabbak az em -
berek a nevelés kérdései felé? Talán, mert úgy érzik, hogy értenek
hozzá? Vagy nem szeretnének befolyásolás alá kerülni?
Az előadó hasznos tanácsaival, meglátásaival, mindennapi tapasz -
ta lataival, hiszen terapeuta is, olyan példákat hozott, amelyeken a

közönség hol derült, hol belátóan nevetgélt. Jó ér -
zés volt hallgatni egy olyan embert, akinek nagy
rá  látása van a szülői és a gyermektársadalom szé -
les skálájára, hiszen óvodásoktól a kamaszokig
terjedő korosztállyal foglalkozik napi szinten. Az
iskolaérettség témája most nagyon aktuális, hiszen
sok szülő kap a fejéhez és próbálja a napokban
beíratni a gyerekét a legjobb helyekre. Szeretne
tökéletes iskolát, tökéletes körülményeket és ha
lehet, még tökéletesebb pedagógust választani.
A törekvés nemes és érthető, de szinte lehetetlen.
Viszont nagyon sok segítséget kaphatnak szak -
emberektől, ha hozzájuk fordulnak. Majsai László

tapasztalatait megosztva, példákkal szemléltetve elmondta, hogy
szerinte mi a legjobb a mai társadalom szülőjének és gyerekének.
És a közönség mosolygott, hümmögött és hangosan nevetett a
szülői lét buktatóin, azon, amit meg kell értenünk, nekünk is van -
nak hibáink, legyünk akár felnőttek vagy gyerekek. Tévedni pedig
lehet és szabad is, csak meg kell tanulni ezt elfogadni mind ön ma -
gunknál, mind másoknál. Talán ez volt az est egyik legszim pa ti -
kusabb mondanivalója. Nagy kár, hogy kevesen érezték, hogy
tanulhatnának.                                                                      IMRE HILDA

Kölcsey Ferenc Városi Könyvtár • MAJSAI LÁSZLÓ előadása

Iskolaérettség, a szülői lét felelőssége és a döntés

Dzsingisz kán pusztítása

Majsai László

Kölcsey Ferenc Városi Könyvtár • ANTALFFY PÉTER történész előadása „Előre a napkeltéig, jobbra a nap dele lé -
séig, hátra a napnyugtáig, / északra az éj -
szaka közepéig reám tekint minden nép,
/ birodalommá szerveztem minden népet,
mely e tájakon él.” KÜL-TEGIN TÜRK

HADVEZÉR FELIRATÁBÓL, I.SZ. VIII. SZÁZAD

Fotó: Veréb

Fotó: internet
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Kultúra

Nehéz időszakot él át a Veres 1 Színház a
kul  turális tao-rendszer átalakításával. Er ről
és a klasszikus kultúra igényről is be szél-
gettünk az igazgatóval. 

2014-ben alakult a Veres 1 Színház, a színház -
 csináláshoz milyen anyagi erőforrások álltak
rendelkezésre?
Gyakorlatilag a semmiből indultunk, a lelke -
se désen kívül a családi ezüstöt leszámítva más
anyagi háttérrel nem rendelkeztünk. Az indu -
lás kor elkezdtük árulni a bérleteket, ebből
hoztuk létre az első darabunkat, a Ne most,
drá gám! című produkciót. A színháznak je -
len tős segítség volt, amikor decemberben kap-
tunk a várostól 3,5 millió forint anyagi tá mo -
ga  tást, majd a rá következő években 10-10 mil-
lió forintot. Végeredményben egymásra épül -
ve, fokozatosan alakult ki a színházi működés.
De a legfontosabbnak a már a kezdetektől
meg nyilvánuló kölcsönös bizalmat tartom. Mi
itt Veresegyházon lehetőséget kaptunk, me -
lyet képességeink és szándékaink szerint ki-
tar tó munkával igyekszünk honorálni. Végső
so ron a város elfogadott minket és támogatja a
tevékenységünket.
Az eltelt közel öt év eredményekben gazdag
volt. Miben látod a siker titkát?                                   
Alapvető a folyamatosság, nem lehet leállni,
dolgozni kell, kreatívnak lenni és menni előre.
Nagyon lényeges a város vezetésének a befo-
ga dó készsége, az, hogy teret adott, és szabad -
sá got. A mai napig sem szólnak bele a mun -
kánk ba, gyakorlatilag azt csinálhatunk – jó ér -
telembe véve – amit akarunk. Mert mindany -
nyian tudjuk, a szabadság, ha jól használjuk,
az a legnagyobb korlát az ember életében. Na -
gyon fontos az igényesség, olyan színházat
hoztunk létre, ami találkozik a nézői igé nyek -
kel. Az ízlés egy bizonyos szint fölött már szak -
mai kérdés, nem lehet olyan előadásokat lét -
rehozni, amivel morálisan, esztétikailag és
egyéb tekintetben sem értünk egyet. Ré szünk -
ről tudatos volt már a kezdetektől a népszerű
daraboknak, jó nevű színészekkel való szín-
revitele. El kell fogadni, innen pénzt nem igen
le het kivenni, a színészeket, a munkatársakat
ki kell fizetni, a maradékot visszaforgatni, és
tovább építkezni.                                                                
A színház repertoárjában elsősorban szóra koz-
 tató, könnyebb műfajú darabok szerepelnek.
Ha a közönség esetleg másra, klasszikus mű -
vekre – Csehov, Shakespeare, görög drá mák –
vágyik, milyen elképzelésekkel számoltok?                                                
Az igény már az első évad folyamán jelent ke -
zett. A mi színház eszményünk nem fel tét lenül

az, ami a mostani
műsor po li ti kánkat
jellemzi, en nél sok -
kal mélyebb. Viszont
az életben ma radá-
sunkhoz nép sze rű
da rabokat kell, leg -
aláb  bis a kezdetekben
bemutatnunk. Vég -
ered  ményben ez egy
tanulási folyamat, a né -
zők és a mi ré szünk ről
is. A kérdés az: hol tud -
juk megtalálni azokat a
pontokat, ahol szé pen,
lassan lesúlyozzuk a színháznak az esz té ti -
káját. A második évadtól pontosan ezért indí-
tottuk el a Kortárs bérletet, itt már komo lyabb,
mélyebb színházi élményt nyújtó alko tá sokat
tudunk a nézői igények szerint be mu tatni. Em-
lékezzünk csak a Szép jó estét, Mr. Green! című
előadásunkra. Ez is egy ilyen pró bálkozásunk
volt, előre nem is sejtettük a né zői fogadtatást.
Az idei évad harmadik saját bemutatója, a
Hogyan nevezzelek? nem pusz tán egy ka cag ta -
tó vígjáték, hanem mindemellett komoly tár-
sadalmi, az emberi kapcsolatok kérdéseit fe -
szegető kortárs színdarab.                          
Mit jelent számotokra a „mi színházunk”,
küldetést vagy vállalkozást?
Mindkettőt és egyiket se, mert a küldetés az
mindig valami olyannak a feltételezése, mi -
sze rint az illető megfellebbezhetetlen tudás és
ismeret birtokában van, aminek segítségével
embereket tud átformálni, irányítani. Ezt a Ve -
res 1 Színház nem akarja. Mi az egyes darab-
ja inkkal nem üzenni, hanem mesélni szeret -
nénk. Történeteket elmondani és ha a néző
tud azonosulni a látottakkal, a történetekben
elmondottakkal, akkor valamit mi is elértünk.
Másrészről nem is vállalkozás, mert ebből
nem lehet meggazdagodni a szónak abban az
ér telmében, mint ahogy a gazdasági szféra
sze replői teszik. Nyugodt szívvel idesorolha -
tom a társulat, az alkotóközösség egészét, –
nem tudok rá jobb szót – nekünk a színház az
életünk, a létformánk.                                                                                                                                           
A tao támogatás lehetőségének megszű né -
sével milyen további pénzügyi kondíciókat
lehet figyelembe venni?
2018-ban a Mézesvölgyi Nyár 30 millió forint
veszteséget termelt, de nem volt probléma,
mert a 2017-es tao bevételből ki tudtuk gaz dál -
kodni ezt is. A támogatás adott egy megfelelő
biztonságot, utat nyitott a további fejlődésnek.
Most nagyon pesszimista vagyok, mert a ko-

rábbi tao-t pótolni hivatott elkülönített összeg,
ismereteim szerint különböző pre fe renciák

alapján kerül majd szétosztásra.
A szín házakat beso rol ták és a mi
színházunk, mint ma gán színház
egyik kategóriába sem fér be, vagy-
 is magánszínház kategória nincs.
Van ugyan egyéb alternatív szín-
ház, de szerintünk mi ide sem tar-
tozunk. Mi most nem va gyunk.
A túlélés érde ké ben kény telenek
voltunk egy ki csit emelni a jegy -
árakat, és to vábbra is várjuk a tá-
mogatói ado mányokat. Fo lya ma -
 tosan pályázunk, de ha na gyon
nagy lesz a baj, akkor már csak az
Önkormányzatra számíthatunk.

Köztudottan ismert, a város erőforrásai is
korlátozottak. Ennek tudatában lehet-e hosz -
szabb távra tervezni, például új színház ban,
egy multifunkcionális épületben gondolkodni?
Hálásak vagyunk, amiért helyet kaptunk a je-
lenlegi művelődési házban, de őszintén szól va,
és ezt mindenki tudja, az épület már nem felel
meg a XXI. századi színházi igényeknek. Nem
is beszélve a városban működő nagy szá mú
kulturális csoport működéséről, az ő igé nyeik -
ről. A városvezetés látja a helyzet sú lyosságát,
a polgármester úr is elszánt ebben a kérdésben,
ígéretet kaptunk a közeljövőben történő meg -
ol dásra. Előzetesen már készültek tervek az új
épületegyüttesre vonatkozóan, konkrét elkép -
ze léseink vannak egy minden szempontból
meg felelő színház, illetve multifunkcionális
épü let megvalósításához. Mennyiben lehet ezt
realizálni? Anyagi erőforrás kér dése. Úgy látom
az akarat, a jó szándék megvan, de ez önma -
gában kevés, pénz is kell hozzá!                                          
A Mézesvölgyi Nyár az elmúlt két évben je -
lentős szakmai sikerrel zárult. Meglehet ezt
az idén is ismételni?                                                           
Készítettünk egy üzleti tervet, és ha ezt sikerül
realizálni, akkor előreláthatóan 15 millió forin-
tos veszteséggel meg tudjuk valósítani a Sza -
badtéri Színházat. Az így keletkezett hiányt
pe  dig ki kell gazdálkodnunk másképp. Az idén
nem lesz kisszínpad, ez is költségmegta karí -
tás sal jár, minden előadást a Búcsú téri nagy
színpadra tervezünk. Kényszerűségből az el -
múlt évhez viszonyítva kismértékben e mel ni
kell majd a jegyárakat, de cserébe egy merőben
kényelmesebb, a közönség igé nyei nek jobban
megfelelő nézőtér kerül majd ki ala kításra.
Hogy miért csináljuk? Két évvel eze lőtt kitalál-
tunk valamit, ami rengeteget adott a város -
imázs hoz, viszi a hírünket és imádják a nézők.
Egyszerűen bűn lenne abbahagyni. Számunk -
ra ez a lehetőség már önmagában is egy kincs!

VERÉB JÓZSEF

„A legfontosabb alaptőkénk a bizalom”

VERES 1 SZÍNHÁZ • Interjú VENYIGE SÁNDOR igazgatóval

Fotó: Veréb
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Fiataloknak, fiatalokról

MESE

Egyszer volt hol nem volt, az
Óperenciás tengeren túl, az
üveghegyen innen, a kerek er -

dő közepén egy gyönyörű kis tisz -
tás. Az öreg fák, a bokrok, de még
a facsemeték is hangosan nyög -
tek, zúgtak a tomboló szélben. Az
őszi, száraz avart fel-felkapta a
fagyos szél, majd jóval arrébb
ledobta egy fa tö vébe vagy befúj ta a
bokrok csupasz ágai közé. Az erdő lakói fázósan húzták össze
magukon a toll kabátokat, a szőrme bun dákat, vagy bújtak a
fészkük, barlangjuk mélyébe. A nap elbújt a vastag, szürke
felhőtakarója mögé, egy árva napsugarat sem lehetett látni.
A hatalmas öreg tölgyfa tövében, a Sün-lakban a Sün család,
Sün Papa, Sün Mama, Sün Sára, Sün Balázs és Sün Samu a
meleg kály ha körül ültek. Hallgatták a kinti zajokat, a suhogá-
sokat, zi ze gé seket, zörrenéseket, reccsenéseket, puffanásokat.
A szél be hu hogott a kályhába is. Ilyenkor nagyokat pattant a
tűz, és hatalmas szikraesőt indított a kémény felé. Nagyon
élvezték a benti me le get és egy porci kájuk sem kí ván kozott ki
a szélviharba. Sün Balázs kártyavárat épített Sün Samuval.
Már a harma dik eme letet építették, amikor Samu hírtelen
nagyot tüsszentett. – Hhá-hháá-hápci-hapci és még egyszer
haaaapccciii! A kártyavár tüstént összedőlt, a lapok szanaszét
szóródtak.
– Bocsánat, nem akartam! – mondta Samu, mert Ba lázs nagyon
csalódottan nézett rá. Rögtön neki is látott, hogy össze szedje a
szétszóródott kártya lapokat. De alighogy neki kezdett, újra: –
Hhá-hháá-hápci-hapci és még egyszer haaaapccciii! – aztán
megint: – Hhá-hháá-hápci-hapci és még egyszer haaaapc-
cciii! – és abba se tudta hagyni a tüsszögést.

Erre már Sün Mama és Sün Papa is
össze néztek. Sün Sárát meg kérték
hozza elő a gyógysze res ládikát. A
lázmérő csiklandozta Samut, de
rögtön el szon tyolodott, ahogy a hi-
ganyszálra nézett. 38,8 °C-ot mutatott. Samunak bizony láza
volt. Sün Mama tüs tént ágyba fektette, majd neki látott teát
főzni. A homlokára vi zes borogatást tett, és egy puha meleg sál-
lal a torkát is bekötötte.
Sün Papa felöltözött és elsietett Bagoly Benedekért, aki nagy gyó-
gyító volt. Az erős szél meg-meg cibálta Sün Papát, a kalapját
több ször is lefújta a fejéről, de csakhamar megérkezett Be ne -
dekhez.

– Kedves Bagoly Benedek! Samu lázas, nagyon tüsszög. Kérlek,
vizsgáld meg!
– Húúúú-húhúúú hú-húúú – huhogott nagyot Benedek.
– Máris repülök, Te gyere utánam.
Azzal elrúgta magát az odú széléről és lágyan a szélre feküdve
elvitorlázott a Sün-lak felé.
Sün Sára már az ajtóban várta Bagoly Benedeket. Tüstént Sa -
mu hoz vezette. A vizsgálat alapos volt. Meghallgatta a szív ve -
rését, megkopogtatta a hátát, bekukucskált a torkába, meg -
számolta a pulzusát. Kérdéseket tett fel, de Samu hangja na -
gyon rekedt volt, már beszélni sem volt kedve.
– Hát bizony ez egy alapos nátha torokgyulla dással! Jól meg -
fáztál, ezt bizony ki kell kúrálni. – mondta a vizsgálat végén.
Pár napig ágyban kell feküdnöd, nincs ugrálás, hun cutkodás.
Bagoly Benedek Sün Mamával megbeszélte a gyógymódot.
A gyógy teák között mindent megtaláltak, amire most Samunak
nagy szüksége volt. Volt fűzfa kéreg, hogy csillapítsa a lázát, a
csipkebo gyó teába pedig méz került, hogy a torka is meggyó-
gyuljon. Egy gőzölgő tálkában kamillavirág illatozott mentával,
hogy Sa mu ne tüsszögjön, köhögjön. Sün Balázs mesekönyvet

hozott Sa munak, abból olvasott fel. Samu hamar
elaludt. Sün Mama na gyon örült neki, mert alvás

közben gyorsabban gyógyul a kis be teg.

Sün Sára közben egy batyuba aszalt gyümölcsö ket csomagolt
Bagoly Benedeknek. Hálás szív vel köszönték meg a segítségét.
Benedek elköszönt és hazarepült a vacsorára valóval.
A Sün család halkan folytatta a tennivalóit, hogy Samut fel ne
keltsék, hogy újra egészséges legyen. Sün Balázs Sárával
felépítette a kártyavárat, Sün Papa befejezte a barkácsolást, Sün
Mama pedig végre befejezte a könyv olvasását.

Itt a mese vége, fuss el véle! Jó éjszakát gyerekek, szép álmokat
kívánok!

NAZIMECKINÉ BÁZLIK ILDIKÓ

A nátha
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Életmód

DIETETIKA:  Asiama Evelyn rovata 

A SAJÁT KIS „ÁLLATKERTÜNK” –

A MI KIS BELEINK

GYŐRI RITA ÉS VIGH MERCÉDESZ ROVATA

HELYTELENÜL VÉGZETT GYAKORLATOK
ÉS AZOK VESZÉLYEI

Hibásan végezni a gyakorlatokat, vagy rossz
moz gástípust választani a leggyakoribb hi -
bák közé tartozik. Az, hogy valakitől látunk
egyfajta gyakorlatot, az nem biztos, hogy
szá munkra is megfelelő. Ezért mindenkép-
pen konzultálni érdemes egy edzővel. Min-
denkinek a saját egészsége a tét!
Lássuk a guggolást, ami egy természetes
moz gás. Amennyiben  egészségesek és kel -
lő en mozgékonyak vagyunk, akkor  képesek
vagyunk guggolást végrehajtani úgy, ahogy
azt gyerekkorban is tudtuk. Sok ember a ko -
ra előrehaladtával azonban elveszti ezt a ké -
pességét. Ahogy az ember iskolás korba lép,
napjai nagy részét ülve tölti, ami a mozgás-
tartomány beszűküléséhez vezet.

Amit a guggolás megkövetel: • Az alsótest
lágy szövetéinek nyújtását és a hajlékonyság
fejlesztését • porcegészség a csípőben, tér -
dek ben, bokában • a bokaízület mobili tásá-
nak fejlesztését. 

A rossz guggoló technika:
1. Túlzott előre dőlés és/vagy hajlított ge -

rinc. Oka: a csípő hajlítók túlzott merev -
sé ge, a rossz törzsizomzat, a vádli merev  -
sége és a boka mobilitásának a hiánya. 

2. Fokozott ágyéki lordózis. Oka: berövidült
csípőfeszítők, gyenge hasizmok, rossz bo -
ka mobilitás.

3.Befelé kacsázó térdek. Oka: gyenge csípő
tá volítók, túlzottan aktív közelítők, eset-
leg a súlypont túlságosan a belső talpélre
esik, mert a láb fokozottan pronált hely -
zet ben van.

4. A térdek túlságosan előreesnek. Oka: hely -
telen csípő mobilitás, illetve gyenge a nagy
farizmom, nincs tónus, nincs izommunka

5.A lábujjak vagy a sarkak felemelkedése a
talajról. Oka: A súlypontot nem a  meg fe -
le lő helyre van téve, a törzs túlságosan ma-
 gasan tart, nincs aktiválva a nagy farizom.

Következő cikkünkben megmutatjuk a leg -
jobb korrekciós gyakorlatokat, amelyekkel
megerősíthetjük a testünket és tökéletessé
tehetjük a  mozdulatsort.

Fitten Veresen – minden, ami
sport és táplálkozás,

így adva alapot a mindennapokhoz!

Legyünk együtt fittek Veresen!
Mobil: 30 509 5084

Facebook: Fitten Veresen

Elsőre talán furcsán hangzik, és egyáltalán
nem megszokott a bélrendszert ilyen kon-
tex tusban említeni. Ám szándékos ez a
becéz getés, ugyanis az elmúlt néhány
évben (és nemzetközileg már évtizedek-
ben is) számtalan kutatás igazolta, hogy a
bélrendszerünk több, mint pusztán egy
csatorna az emberi testben.

Csodaszervként jellemzően az agyat, a szí -
vet, májat, veséket stb. szoktuk jellemezni.
Pedig a beleink, pontosabban a bélmikrobi -
om baktériumai (korábbi nevén baktérium-
flóra) óriási szerepet játszanak a fenti szervek
harmonikus működésében is – már csak sú-
lyuk ból adódóan is, ugyanis közel 2 kg-ot is
kitehetnek!

Korábbi tudományos vizsgálatok már ész -
lelték a mikrobiom szerepét, főleg olyan kór -
képek esetén, mint például IBD (gyulladá -
sos bélbetegségek), IBS (irritábilis bélszin-
dróma). Azonban olyan akut esetek fenn  -
 állásakor is ápoljunk a bélbaktériumo kat,

mint amikor orvosunk az antibiotikum át -
meneti szedése mellé a probiotikumok
azon nali fogyasztását is javasolja! 

Vagy akár gondoljunk csak egy gyen gél -
kedő, hasme néses időszakra! Ilyenkor mi-
lyen törő déssel gondoskodunk és teher men -
tesítjük bélrendszerünket?

Ugyanilyen figyelmet kell szentelnünk rá
minden egyes nap! Ezzel nem pusztán a
gyo  mor-bélrendszeri kóros állapotokat, ha -
nem számos immunrendszeri és egyéb
krónikus megbetegedést is megelőz he -
tünk. Ideértve az elhízást, II-es típusú cu -
kor be tegséget, magas vérnyomást, vas tag -
bél daganatot, de akár mentális problé -
mákat is!

A bélbaktériumok sokszínűsége támo-
gatja az emberi szervezet egészséges mű -
ködését. Ez azért fontos tudnivaló, mert ez
is magyarázza, hogy miért nem elegendő
csak probiotikus étrendkiegészítőt fo-
gyasz  tani a bél baktériumok táplálására.

A változatos étrend az egyik alapeleme a
megfelelő bélmikrobióta kialakulásához.
Mire ügyeljünk mindenféleképpen?
• Legyen az étrendünk élelmi rostokban

gazdag! Zöldség- és gyümölcsfélék esetén
ne feledkezzünk meg a hüvelyesekről és
natúr olajos magvakról sem! Gabonafélék
esetén a hántolatlan változatokat részesít-
sünk előnyben! A rostok nagy mennyiségű
folyadékot kötnek meg, ezért elengedhe -
tetlen a bőséges vízfogyasztás!

• Étrendünk tartalmazzon „élő” forrá-
sokat, fermentált nyersanyagokat, pl. kefir,
jog hurt, savanyúságok, ecet.

ASIAMA EVELYN, dietetikus
evelyn@evediet.hu

Cikksorozatunkban a rossz mozgásmintával, a helytelenül végzett gyakorlatokkal
és azok veszélyeivel, illetve a rosszul megválasztott edzéssel, sportolással foglalkozunk.

Fotó: internet
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VERESEGYHÁZI VÁROSI SPORTKÖR eredményei

Sakk Szakosztály

Pest megyei csapatbajnokság Szuper csoport (10 táblás)
12.09. Veresegyház – Gyömrő 7,5 – 2,5
01.20. Dunaharaszti – Veresegyház 6 – 4
02.17. Veresegyház – Szentendre 5 – 5 
Pest megyei csapatbajnokság I/A csoport (5 táblás)
12.02. Veresegyház – Szigetszentmiklós 1,5 – 3,5
01.27. Szigetszentmárton – Veresegyház 2,5 – 2,5
02.10. Veresegyház – Vác 2 – 3 
02.24. Gödöllő – Veresegyház 2 – 3

Kézilabda Szakosztály

Férfi felnőtt (Pest megyei Bajnokság B csoport)
12.07. Veresegyház VSK – Tápiószele SE 56 – 42
02.03. Csömöri SSZN Kft II. – Veresegyház VSK 35 – 29
02.10. Veresegyház VSK – Gyömrő VSK 27 – 36
02.17. Üllői VKSK – Veresegyház VSK 45 – 23
02.24. Veresegyház VSK – Domony KSE 28 – 40 
Serdülő (Országos Serdülő bajnokság III. oszt. Közép csoport)
12.06. Körte HVSE – Veresegyház VSK 29 – 23
02.15. Mogyoródi KSK – Veresegyház VSK 25 – 28
02.22. Veresegyház VSK – Gyömrői KA 26 – 23 
U15 (Országos Gyerekbajn. III. o. Pest megyei Régió Felsőház)
12.08. Hatvani KSZSE – Veresegyház VSK 18 – 24

Kőrösi KDSE Érd – Veresegyház VSK 18 – 21
02.09. Gyömrői KA – Veresegyház VSK 26 – 17

Veresegyház VSK – Diósdi DSE 18 – 14
02.24. Veresegyház VSK – Vecsési SE 28 – 17

Váci KSE – Veresegyház VSK 23 – 18
U14 (Országos Gyerekbajnokság Pest megyei Régió B csoport)
12.15. Veresegyház VSK – Diósdi DSE 19 – 14
02.17. Gyömrői KA – Veresegyház VSK 22 – 18

Gyáli BKSE – Veresegyház VSK 5 – 39
Női felnőtt (Pest megyei Bajnokság A csoport)
12.01. Veresegyház VSK – Sülysápi SE 41 – 25
12.08. Vácrátót KSE – Veresegyház VSK 16 – 33
02.10. Albertirsa SE – Veresegyház VSK 26 – 21
02.17. Veresegyház VSK – Dunavarsányi TE 36 – 26
02.23. Bugyi SE – Veresegyház VSK 28 – 20

Labdarúgó Szakosztály

Felnőtt (Pest megyei bajnokság II. osztály Északi csoport) 
02.24. Veresegyház VSK – Isaszegi SE 1 – 1

MOLNÁR KITTI REMEKÜL KEZDTE AZ ÉVET

A 2018-ban Veresegyházon az év sportolójának választott Molnár
Kitti szettvesztés nélkül nyerte az U14-es korosztály fedett pályás
országos bajnokságát. Az egy évvel idősebb favoritok távollétében
már elsőévesként is az esélyesség terhével kellett megküzdenie a
Metro RSC tizenkét és fél éves játékosának. 
Jó szereplését tovább folytatva a február utolsó hétvégéjén megren-
dezett Park Kupán a  L16. kategóriában játékot sem vesztett és negye -
dik kiemeltként, mindenkit maga mögé utasítva nyerte meg az
egyéni versenyt, majd párjával a páros küzdelmeket is. A felnőtt or -
szágos bajnokságon a legjobb nyolc közé jutott.               MOLNÁR EDINA

VÁROSI FUTÓVERSENY
2019. MÁRCIUS 15.
2019. március 15-én szeretettel várunk

minden kedves érdeklődő családot, 
munkahelyi és baráti társaságot, osztályközösséget

a hagyományos utcai futóversenyre!

TÁVOK: 1848 m egyéniben (női, férfi,)
korcsoportos értékelés.
1848 m váltóban (három fő).

NEVEZÉS: a www.vertri.hu weboldalon,
vagy 14.00–14.50-ig a helyszínen.

RAJT: Egyéni: 15.00 órakor, Váltó: 15.25 órakor
HELYSZÍN: Veresegyház, Váci Mihály Művelődési Ház 
(Köves u. 14.)

HELYEZÉSEK MEGÁLLAPÍTÁSA:
• Az egyéni futóversenyen indulókat nemenként és

korcsoportonként értékeljük! 
• A váltót alkotó futók összeadott életkora alapján a

vál tó futásban az eredményeket hét kategóriában
hirdetjük:      
I. KATEGÓRIA: 24 évig 
2. KATEGÓRIA: 25 évtől–30 évig
3. KATEGÓRIA: 31 évtől–36 évig
4. KATEGÓRIA: 37 évtől–42 évig 
5. KATEGÓRIA: 43 évtől–50 évig 
6. KATEGÓRIA: 51 évtől–100 évig 
7. KATEGÓRIA: 101 évtől.

Az időmérés elektronikus rendszerrel (chip) történik.
A regisztráció is elektronikusan zajlik.

Bővebb információ:
Baranyó Csaba 20 9749 686 • Szalma Róbert 20 373 9596 

TENISZ
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ATLÉTIKA

ÚJABB ARANYÉREM A DIÁKOLIMPIA ORSZÁGOS DÖNTŐJÉN

A Fabriczius József Általános Iskola és a Kálvin Téri Református Álta lá -
nos Iskola tanulói diákolimpia aranyéremmel, két ötödik és egy hatodik
helyezéssel tértek haza a február 14-17. között, Karcagon megrendezett
asztalitenisz diákolimpia országos döntőjéről. 
Már harmadik éve folyamatosan a karcagi sportcsarnokban rendezik az
or szágos döntőt. Mondhatni, haza járunk, mert városunk iskolái eddig
mindegyik ott rendezett országos döntőn jelen voltak! Ez az év kiemel -
kedően jól sikerült, hiszen a megyei döntőről hat egyéni versenyző és két
csapat jutott el Karcagra. 
EGYÉNI
EREDMÉNYEK: 
Letanóczki Dalma (Fab -
riczius József Általános
Iskola) 2016 után ismét
egyéni diákolimpiai or -
szá gos bajnok lett immár
az „A” kategóriában, az -
az az igazolt versenyzők
között. Ezzel történel-
met írt, mivel a lány me -
zőnyben ez még sen ki  -
nek sem sikerült.
Nyer ni tudott korábban az „amatőr B” kategóriában és most már az „iga-
zolt”-ak között is, az „A“ kategóriában. 
Dudás Réka (Fabriczius József Általános Iskola) a nehéz sorsolása el-
lenére is nagy akarattal kiválón küzdött és az ötödik helyezést érte el.
Ozsváth–Sarok Ákos (Kálvin Téri Református Általános Iskola) hatodik
helyen végzett. Nagyon sokat fejlődött az elmúlt időszakban, látvá nyo -
san javult a játéka. Ez a döntő reménykeltő a jövőre nézve. 

SULYÁN ALEXA SERDÜLŐKÉNT A FELNŐTT

ATLÉTIKAI ORSZÁGOS BAJNOKSÁGON 

Sulyán Alexa a serdülő országos bajnokságon második helyezést ért
el. Ezzel az időeredményével teljesítette a nevezési szintet a felnőtt  or -
szágos bajnokságra, így indulhatott (14 évesen) február 16-17-én a  fel -
nőt tek között 60- és 200 m-es síkfutásban.
Mindkét számban a 16. helyen végzett úgy, hogy 60 m-en 8.08-cal a
B dön tőbe is bekerült, 200 m-en pedig, egy egészen kiváló idővel,
26.38-cal  ért a célba.                                                   

FELKÉSZÍTŐ:  SZALMA RÓBERT

MEGHÍVÁS

Veresegyház szlovákiai testvérvárosa, Ipolyság (Sahy), meghívta a Fab-
riczius József Általános Iskola alsós évfolyamainak atlétikai csapatait
egy ügyességi atlétikai versenyre, ahol Ipolyság oktatási intézményeinek
hasonló korosztályos csapataival mérhetik össze tudásukat.
A versenyre 2019. március 27-én kerül sor!
Ez a nagyszerű kezdeményezés az első sportesemény a testvérvárosok
oktatási intézményei közötti kapcsolat kialakításában. Nagyon re mél -
jük, hogy tovább folytatódik és viszonozni tudjuk majd ezt a baráti meg -
hívást.

BARANYÓ CSABA

ASZTALITENISZ

A szülőkkel

Dudás Réka

Letanóczki Dalma

Sulyán Alexandra a zöld mezben

Bakó Oszkár a középiskolások mezőnyében a 9-12. helyen végzett.
A me zőny kiegyenlített erőviszonyát mutatja, hogy a végső győztest a
budapesti döntőn megverte. 
Varga Vince az általános iskolai korcsoportban, míg  Fekete Erika
a kö  zép iskolás leányok mezőnyében volt érdekelt még az országos
dön tőn.
CSAPATBAN ELÉRT EREDMÉNY:
Kálvin Téri Református Általános Iskola csapata Ozsváth-Sarok
Ákos, Herman Benedek, Varga Csanád összeállításban ötödik  he lye -
zést ért el. Ez az eredmény az eddigi legjobb a veresegyházi iskolák
országos dön tőn elért csapathelyezési rangsorában.
Fabriczius József Általános Iskola kicsi leány csapata (Dudás
Réka, Dudás Emese, Voith Emese) sajnos az egyik csapattag beteg -
sége miatt, nem tudott kiállni. Országos döntőbe jutásukhoz ismétel-
ten gratu lá lunk.

FELKÉSZÍTŐ: LETANÓCZKI ISTVÁN

Kálvin Téri Református Általános Iskola csapata
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KÉZILABDA DIÁKOLIMPIA, VÁCRÁTÓT
A Fabriczius József Általános Iskola III. korcsoportos lány csapata
Vácrátóton szerepelt a körzeti második helyezettek tornáján. Csapatunk
becsülettel küzdött a tőlük egy évvel idősebb lányokból álló szentendrei
és sződi csapatok ellen, és már tetszetős megoldásokat is bemutatott.
Most nem sikerült a továbbjutás, de mi a jövőre készülünk, hiszen a csa -
pa  tunkban kilencven százalékban ötödikesek szerepelnek. 

SULIKÉZI FESZTIVÁL, BUDAPEST
A Kézilabda az iskolában program keretében a Fabriczius József Álta -
lános Iskola 3-4. osztályos fiú csapata február 17-én Mezőtúron, az 1-2.
osztályos leány és fiú csapatai 2019. február 24-én Budapesten, a Vasas
sportcsarnokában vettek részt a Sulikézi Fesztivál első fordulóján. Nagy
volt az izgalom a gyerekek körében, hiszen ez volt az első nyilvános sze -
replésük. Közösen utaztunk autóbusszal, ami önmagában már egy nagy
élmény volt számukra.
Minden csapatunk 2-2 mérkőzést játszott. Ezeken a tornákon nem szá-
molják az eredményt, itt csak a játék és az örömszerzés a lényeg. A gye -
rekek jól érezték magukat és jelenlegi felkészülési szintjüknek meg -
fe lelően, ügyesen játszottak. Köszönjük a gyerekeket elkísérő szülők
szurkolását.
FELKÉSZÍTŐ TANÁROK: REISZNÉ JUSZT ÁGNES, ENDRŐDI TAMÁS, BARANYÓ CSABA

FELNŐTT I. OSZTÁLYÚ MAGYAR KUPA, CEGLÉD
A Veresi Küzdősport Egyesületet három fő képviselte a viadalon.
Kerstner Róbert egy véleményes bírói döntés miatt szorult a második
helyre, Gaál Bendegúz hetedik lett.

V. KŐRÖS KUPA NEMZETKÖZI JUDO VERSENY, NAGYKŐRÖS
36 egyesületből közel 600 induló állt rajthoz a viadalon! Városunkat öt
ifjú harcos képviselte a megmérettetésen, nekik ez volt az első igazi
nagy versenyük. Gyermekeink nagyszerűen megállták a helyüket a me -
zőny ben, a szívüket adták a mérkőzéseken.
Elért eredményeink: Bukovinszky Ádám harmadik helyezés, Udvar he-
lyi Gergő és Surin Zsolt ötödik helyezés, Szász Vince és Halász Milán,
a hetedik helyen végzett.

IFJÚSÁGI ORSZÁGOS BAJNOKSÁG, FELNŐTT I. OSZTÁLYÚ
ORV, SIKLÓS

Az ifjúsági kategóriában a Veresi Küzdősport Egyesületet Ballon And -
rea képviselte a versenyen. 
A felnőtt I. osztályú mezőnyben Kerstner Róbert lépett a küzdőtérre a
nehézsúlyban a Király Kategóriában. Robinak ebben az évben ez már a
harmadik judo országos versenye volt. Gyönyörűen megoldotta a fe-
ladatot, minden mérkőzését ipponnal, azaz teljes értékű győzelemmel
zárta, esélyt sem hagyva vetélytársainak! 

FELKÉSZÍTŐ EDZŐK: ILYÉS GYULA ÉS KERSTNER RÓBERT

KÉZILABDA • DIÁKSPORT
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A Bogolya Ház sportruházati üzletben

HÚSVÉTIG MINDEN CIPŐHÖZ
5000 Ft értékű vásárlási utalványt ajándékozunk!

VERESEGYHÁZ, FŐ ÚT 59.

BOGOLYA HÁZ
Minőségi sportruházati áruház Veresegyházon
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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

REUMATOLÓGIA
MAGÁNRENDELÉS

minden pénteken
15.00–19.00 óra között

IDŐPONT EGYEZTETÉS 
szerdán és csütörtökön

8.00–16.00 óra között
a 06 30 254 3601 telefonszámon.

Dr. Lengyel Ágnes
reumatológus szakorvos
(Misszió Egészségügyi Központ)

FODRÁSZAT ANDREÁHOZ
S T Í L U S  •  M I N Ő S É G  •  M E G B Í Z H A T Ó S Á G !

NŐI, FÉRFI, GYERMEK FODRÁSZ
VERESEGYHÁZ, LEHÁR FERENC U. 6.

Gyakorlott fodrász vállalja
Veresegyházon Jázmin szépségszalonban

női, férfi, gyermek frizurák elkészítését.

+36 30 667 4565
A hirdetésre jelentkezőnek

20% kedvezmény jár!
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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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VERESEGYHÁZ SZADAI ÚT 17/B
(Citroen Szalonnal pont szemben, világoszöld homlokzat alatt)

Telefon: 06 20 444 0020 • 06 20 429 1235
Nyitva tartás: hétfő–péntek  7–16 • szombat  7–13

Boneker MBNK Kft.

KERÍTÉS–FESTÉK
CENTRUM

RÉGI AKCIÓINK FOLYTATÓDNAK!
Gipszkarton 1,2 m×2 m erősített 1199 Ft
Ágyásszegély 20 cm×2 m erősített 1740 Ft
Vadászkerítés 80 cm×2,5 m erősített 3990 Ft
Fém oszlop 60×40×2 m (zöld, antracit) 3960 Ft
Fém táblás kerítéselem 1,5m×2,5m 6580 Ft/db
Csirkeháló 50 cm és 1 m (zöld/horganyzott) már 280 Ft/fm-től
Beltéri, fehér, színezhető falfesték 15 liter 5990 Ft
Dryvit ragasztó 1440 Ft

LAMELLA KERÍTÉS, APÁCARÁCS, FA TÁMFAL ELEM, OSZLOPOK
PONTHEGESZTETT CSIRKE-, MADÁR-, VADHÁLÓK

ÁTLÁTÁSGÁTLÓ, GEOTEXTÍLIA, VAKONDHÁLÓK, NÁDSZÖVET
GIPSZKARTON: PROFILOK, CSAVAROK • RIGIPS FESTÉKEK

HOMLOKZATI HŐSZIGETELŐ RENDSZER
SZÍNKEVERÉS: vakolat, festék, lábazati anyag

AKRIL, SZILOPLAST, PURHAB, GV NEHÉZLEMEZ, YTONG
ÜVEG-, ÁSVÁNYGYAPOT, DRÉNCSŐ, DRÉNLEMEZ, KŐFUGÁZÓ

ESZTRICHBETON, FALAZÓ-VAKOLÓHABARCS, KALCIDUR
FESTŐ-, KŐMŰVES SZERSZÁMOK, FA ÉS FÉM LÉTRÁK

Rendelhető építőanyagok: TÉGLA, CSERÉP, CEMENT stb.
RUGALMAS, GYORS KISZÁLLÍTÁS! • OLCSÓ ÁRAK!





Márciusi programok
III.15. 9.30 
  10.00 
  15.00 

III.16–17.  
III.16.  10.00–16.00  
  

III.16. 16.00  
  

III.16. 18.00 
  
III.21. 18.00  
  
III.23. 19.00 

III.24. 16.00 és 19.00
    
  
III.29.  18.00  

III.30. 16.00  
  
III.30–31.  

 
  


