Rangos elismerés!
Pásztor Béla, Veresegyház polgármestere
a közösségért végzett több évtizedes munkájáért
Magyar Örökség díjat kapott.
(Írásunk a 3. oldalon, fotó: Szőts László)

Ajánló
Eseménynaptár
április 24. (szerda) 19.00 óra
Dumaszínház – Mogács Dániel
Váci Mihály Művelődési Ház
•
április 26. 18.00 óra
Magyar költészet napja – Versmondó est
Kölcsey Ferenc Városi Könyvtár
•
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. 18.00 óra
Zeneiskolai jótékonysági tanári hangverseny
Innovációs Centrum Konferencia terme
•
április 28. (vasárnap) 8.00 órától
Föld napja Veresegyházon
Várostakarítás a település területein
•
május 1. (szerda) 10 órától
Városi MAJÁLIS a Fenyveserdőben

május 5. (vasárnap) 16.00 óra
Süsü a sárkány – bábelőadás
Váci Mihály Művelődési Ház
•
május 17. (péntek) 8.00–19.00 óráig
Véradás (Magyar Vöröskereszt)
Váci Mihály Művelődési Ház
•
május 18. (szombat) egész nap
Dédi Vendégháza jótékonysági nap
a Zeneiskola javára
Sztárfellépő: Nagy Feró
•
május 18. (szombat)17.00 óra
Tavaszköszöntő koncert a Cantemus kórussal
Vezényel: Vadász Ágnes
Szabadidős és Gazdasági Innovációs Centrum
•
május 22. (szerda)
Kun Éva keramikusművész kiállítása
Menora Saag Centrum Artis
Ipolyság (Szlovákia)
•
május 24. (péntek) 14.00 óra
Presser Gábor–Sztevanovity Dusán–Horváth Péter:
A padlás
Előadja: a Fiatal Forrás Egyesület
Rendező: Molnár Klári
•
május 26. (vasárnap) 19.00 óra
Hősök Napja
Világháborús emlékművek (Fő út)

április 17. 19.00 óra
Mennyei hang! (Dániel Kornél bérlet)
•
április 18. 19.00 óra
Pletykafészek
•
május 8. 19.00 óra
Boldogság (Kortárs bérlet)
•
május 18. 19.00 óra
Minek nevezzelek? (Vankó István bérlet)
•
május 19. 19.00 óra
Minek nevezzelek? (Sejtes Vendel bérlet)
•
május 22. 19.00 óra
Minek nevezzelek? (Dániel Kornél bérlet)
•
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A hónap híre
PÁSZTOR BÉLA
A MAGYAR ÖRÖKSÉG RÉSZE!
Kimagasló elismerésben részesült városunk polgármestere, Pásztor Béla március
23-án. A Magyar Tudományos Akadémia dísztermében megtartott ünnepélyes
díjátadón sok évtizedes, a közösségért és az önkormányzatiságért végzett
munkájáért Magyar Örökség díjban részesült.
A Magyar Örökség díjat Farkas Balázs, Fekete György és Makovecz Imre javaslatára
a Magyarországért Alapítvány kuratóriuma hozta létre 1995-ben. A Magyar Örökség
díj gondozását 2003-tól a Magyar Örökség és Európa Egyesület vette át. A díj azon
magyar intézményeknek, csoportoknak és magánszemélyeknek adható, „akik tevékenységükkel hozzájárultak a magyar kultúra, gazdaság, sport, tudomány, azaz a
magyar társadalom erkölcsi, szellemi felemeléséhez”. Ezek együttesen alkotják a magyarság „láthatatlan szellemi múzeumát”.
Magyar Örökség díjra mindenkinek jogában áll javasolni az arra érdemesnek gondolt személyt, intézményt, teljesítményt. A díj bírálóbizottsága kizárólag az így beérkezett javaslatokból választja ki a díjazandókat. Évente négy alkalommal, esetenként hét-hét díjat osztanak ki. A díj nem jár pénzjutalommal, a díjazott eredményeit
oklevélben örökítik meg, amelyet 1999 óta kis arany díszjelvény egészít ki. A kitüntetettek egy merített papírból készült díszes oklevelet kapnak, valamint egy jelvényt,
amely a magyar Szent Koronát ábrázolja.
Március 23-án került sor a díjátadóra a Magyar Tudományos Akadémia Lotz Károly
freskói által ékesített impozáns dísztermében. A hagyományoknak megfelelően az
ünnepséget levezető Böszörményi Gergely, a Magyar Örökség és Európa Egyesület elnöke, lemezkiadó, zenei producer bemutatta a Magyarság Aranykönyvét, melybe a
díjazottak neve kerül, majd a Himnusz eléneklése után Klinghammer István akadémikus, a Magyar Örökség Bizottság elnöke köszöntötte a jelenlévőket.
Poprádi Géza, az Országos Széchényi Könyvtár volt főigazgatója első kitüntetettként
hirdette ki Pásztor Béla polgármester urat. Munkásságát pedig Zongor Gábor önkormányzati szakértő méltatta (a laudációt alább közöljük). Az átadón énekelt Lőrincz
Sarolta Aranka, Ipolybalog krónikása, Janicsák István és a Veresegyházi Asszonykórus.
További díjazottak: Sztehlo Gábor evangélikus lelkész gyermekmentő, Németh Antal színházi rendező, a Bethesda-kórház, Ilia Mihály irodalomtörténész, szerkesztő,
címzetes egyetemi tanár, a sepsiszentgyörgyi Székely Nemzeti Múzeum, és Mohayné
Katanics Mária, a magyar kórusművészet kimagasló alakja. A díjazottak nevében
Vargha Mihály, a Székely Nemzeti Múzeum igazgatója mondott köszönetet. Ahogy fogalmazott: „a díj nevében benne van munkásságuk számára a legnagyobb elismerés,
amit elérhetnek: Magyar Örökség”.
KOVÁCS PÉTER

PÁSZTOR BÉLA LAUDÁCIÓ
Hálás, ugyanakkor nehéz feladat Pásztor Béla munkásságáról szólni, mivel személye
egyedülálló – szinte megfejthetetlen – jelenség a magyar közéletben.
Pásztor Béla a felvidéki Ipolybalog községben született 1938. február 27-én. A kitelepítés elől 1946. januárban az Ipoly jegén át Ipolyvecére szekerezett a család, a maradó rokonokat a csehszlovák hatóságok a Szudétákhoz toloncolták. 1948-ban az akkor
Veresegyházhoz tartozó Erdővárosra (ma Erdőkertes) költöztek. Középiskolai tanulmányait Ráckevén az Ady Endre gimnázium reáltagozatán végezte, majd szerszámkészítő szakmunkás vizsgát tett. A Mechanikai Laboratóriumban a hadiüzem diszpécsereként, majd részlegek vezetőjeként dolgozott. 26 éves, amikor pályát vált. Erdőkertesen mozi vezető, sportköri elnök. 1964-től a veresegyházi művelődési ház igazgatója,
1965. júniustól tanácstag, szeptember elsejével pedig megválasztják a község tanácselnökévé. Ekkor így fogalmazza meg ars poeticáját: „köszönöm élet, hogy szolgálhatlak.”
Fiatal településvezetőként szerezte meg a munkája ellátásához szükséges ismereteket
a tanácsakadémián. Ezzel egy időben a Népművelési Intézet színjátszó iskoláján B kategóriás rendezői oklevelet szerez, beszédtechnikát Montágh Imrétől, színészmesterséget Mezei Máriától és Keleti Istvántól tanul, osztálytársa a „tanodában” többek között
Schütz Ila. Immáron több mint 54 éve „változatlan a színpad”, ő Veresegyház első embere. Három fiú édesapja, amikor ideje engedi többszörös boldog nagypapa. Felesége
Gregus Erzsébet, aki 59 éve hű társként biztosítja a nyugodt családi hátteret. Legkisebb
fia dr. Pásztor László 2002 óta Erdőkertes polgármestere.
Pásztor Bélával először a rendszerváltás mozgalmas időszakában találkoztam Budapesten, az Államigazgatási Főiskola Ménesi úti épületében, ahol az önkormányzati
rendszer feltételeiről vitatkoztunk. Nem csupán Liszt Ferencet idéző frizurájával, hanem pontos, gyakorlatból szerzett racionális álláspontjával tűnt ki a vitában.

Fotó: Szőts László

A Magyar Örökség és Európa Egyesület tagjai és a kitüntetettek csoportja
Az önkormányzás gazdasági alapjainak fontosságát, garanciáit hangsúlyozta, következetesen kiállt a vállalkozó önkormányzat eszméje mellett.
Az 1990. szeptember 30-i önkormányzati választásokat követő időszak az ő számára is új távlatokat nyitott. Azok közé az elismert helyi politikusok közé tartozik, akiket tanácselnökből választottak polgármesterré. Bizalmat szavaztak neki huszonöt
éves tanácselnöki tevékenysége elismeréséül. Ezzel kapcsolatban írja: „1990-ben a
rendszer megváltozott, de az emberek célja változatlan maradt: az, hogy az életük egyre
jobb legyen.” Veresegyház lakossága hatodszor választotta polgármesternek, legutóbb
2014-ben 87%-os többséggel.
Több mint félévszázados vezetői tevékenysége alatt a négyezer lakosú község előbb
nagyközséggé fejlődött, majd 1999-től városi címet kapott. Veresegyház vonzereje
óriási. Évente ötszáz fő költözik a városba, az átlagéletkor 37 év, a lakosság negyede
18 év alatti. Az immáron 20 ezer lakosú Veresegyház – többek között a polgármesteri
víziónak, a kockázatvállaló döntéseknek köszönhetően – távlatosan fejlődik és a jelentős ipari befektetések, beruházások eredményének köszönhetően országosan kiemelkedő mértékű helyi iparűzési adóból is gazdálkodhat.
Pásztor Béla a városi infrastruktúra megteremtését döntő fontosságú alapnak tekinti. A szolgáltatást igénybe vevők elvárásaira figyelve építették meg az óvodákat,
iskolákat, az egészségügyben „Misszió Modellként” ismert intézetet, az új Szentlélektemplomot, hozták létre a helytörténeti múzeumot, az Innovációs Központot, az új
városházát, hogy csak néhány, építészetileg is igényes „teremtményt” említsek. Ősszel
avatják a tizenöt tantermes katolikus gimnáziumot, és a húszéves városünnepen adják
át az új kosárlabdacsarnokot. Szívügye a négy saját fúrású kútból nyert 65 fokos termálvíz közösségi felhasználása. Valamennyi közintézményt ezzel fűtik, megspórolva
három és félmillió köbméter gáz árát, környezetszennyezését. Kész a terv a termálstrand–fürdő–szálloda komplexumra és az új városi könyvtárra. Ötvenöt civil szervezet, számos sportegyesület sok szakosztállyal működik a városban és élénk a művészeti, kulturális élet is.
Pásztor Béla kiváló érzékkel és jó ízléssel teremtett megfelelő marketinget városának. Gondoljunk csak az asszonykórusra, vagy az évi negyedmillió látogatót fogadó
Medveotthonra és a 2014-ben alakult, szezononként harmincezer nézőt vonzó Veres1
Színházra.
Pásztor Béla miközben kitartóan teljesíti a polgármesterség mindennapi teendőit,
a szinte állandó készenléti szolgálatot, nem csupán városa és az ott élők számára végez
közérdekű munkát, hanem az ország önkormányzati rendszere hasznára is. A 90-es
években, több ciklusban – a Pest Megyei Önkormányzat tagjaként – sok emlékezetes
kezdeményezését őrzi a jegyzőkönyv és az emlékezet.
Veresegyház polgármestere a szó legteljesebb értelmében elkötelezett az önkormányzatiság mellett. Így természetesen ott volt 1989. március 10-én, a Ménesi úton a
Tanácsi Önkormányzatok Országos Szövetsége (TÖOSZ) megalapításakor, és később
is aktív szerepet vállalt küldöttként, elnökségi tagként a szövetségben. Folyamatos
kapcsolatot tart a hazai és a szomszédos országok polgármestereivel, minden innovatív, kreatív megoldás, jó gyakorlat érdekli, és amennyiben lehetséges adaptálja saját
tevékenységébe.
Kiemelt figyelmet fordít a határon túli magyar közösségek, testvértelepülések támogatására. Szülőfaluja, Ipolybalog Szent Miklós temploma 2005-től Balogh Gábor korábbi polgármester, György Ferenc plébános, Csáky Pál és Pásztor Béla jóvoltából őrzi
a Szent Korona hiteles másolatát 1304-re emlékezve, amikor az Árpád-ház kihalása
utáni trónviszályok idején egy éjszakát a balogi templomban őrizték a valódi koronát.
Pásztor Béla az önkormányzati világ számára már régóta a magyar örökség része,
ezért nagy öröm, hogy most, aktív polgármesterként hivatalosan is bekerül a magyar
szellemi Pantheonba.
DR. ZONGOR GÁBOR
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Önkormányzat
VERESEGYHÁZ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK HATÁROZATAI
16/2019.(III.04.) Kt. határozat:
1. A képviselő-testület a 2011. évi CXCV. törvény 29/A.§ alapján a saját bevételek várható
összegét
2020-ban
3 822 250 000 Ft-ban,
2021-ben
3 822 250 000 Ft-ban,
2022-ben
3 722 250 000 Ft-ban állapítja meg.
2. A képviselő-testület a 2011. évi CXCV. törvény 29/A.§ alapján az adósságot keletkeztető
ügyleteiből eredő fizetési kötelezettségek várható összegét
2020-ban
486 000 000 Ft-ban,
2021-ben
486 000 000 Ft-ban,
2022-ben
486 000 000 Ft-ban állapítja meg.
17/2019.(III.04.) Kt. határozat:
A Képviselő-testület 2019. április 30-ig elindítja a Település Fejlesztési Koncepció elkészítését, egyeztetését és elfogadását.
18/2019.(III.04.) Kt. határozat:
1. A Képviselő-testület Veresegyház város teljes igazgatási területére vonatkozóan jóváhagyja az előterjesztés mellékletét képező jóváhagyó határozat szöveges, valamint
rajzi mellékleteit. A határozat szöveges és rajzi mellékleteit azok módosításáig együtt
kell alkalmazni.
2. Jelen határozatban és a hozzátartozó szöveges és rajzi mellékletekben foglaltak a Veresegyház Város helyi építési szabályzatáról és szabályozási tervéről szóló 6/2019.
(III.5.) önkormányzati rendelet kihirdetésétől számított 30. napon lépnek hatályba.
3. E határozat hatályba lépésével egyidejűleg a 177/2013. (XI.08.) Kt. határozat és a mellékletét képező tervlap érvényüket vesztik.
19/2019.(III.04.) Kt. határozat:
1. A Képviselő-testület hozzájárul a Türgyei Imréné 1/2 hányadú és Türgyei Imre 1/2
hányadú tulajdonát képező Veresegyház belterület, 633 hrsz-ú, kivett lakóház, udvar, gazdasági épület megnevezésű, 772 m2 alapterületű ingatlan megvásárlásához, 49 900 000 Ft
vételáron.
2. A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert az ingatlan adásvételi szerződésének jelen határozat meghozatalát követő aláírására. Az ingatlanvételár kifizetésére
2019. szeptember 30. után kerül sor. Az ingatlan vételárának kifizetése a 2019. évi költségvetés ingatlanvásárlásra elkülönített kerete terhére történik meg.
20/2019.(III.04.) Kt. határozat:
1. A Képviselő-testület hozzájárul ahhoz, hogy – városfejlesztési céllal – a Veresegyház
belterület 1562 hrsz-ú, 986 m2 területű, kivett lakóház, udvar megnevezésű ingatlan
megvásárlására vonatkozó adásvételi szerződés összesen 32 000 000 Ft értékben megkötésre kerüljön Kiss János Eladóval.
2. A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert az ingatlan adásvételi szerződésének jelen határozat meghozatalát követő aláírására. Az ingatlanvételár kifizetésére
2019. szeptember 30. után kerül sor. Az ingatlan vételárának kifizetése a 2019. évi költségvetés ingatlan beruházás szabad előirányzatának terhére történik meg.

28/2019.(III.04.) Kt. határozat:
1. A Képviselő-testület a nemzeti vagyonról szóló 2011. évi CXCVI. törvény (a továbbiakban: Nvt.) 3.§ 1. pont a) pontja, 19. pont bd) alpontja, valamint a 11.§ (3) bekezdése,
továbbá a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény
109.§ (3) bekezdése és az Mötv. 109.§ (11) bekezdése, valamint a 15/2013. (IV.17.)
önkormányzati rendelet IX. fejezete alapján elfogadja a Veresegyházi Városfejlesztő
Korlátolt Felelősségű Társasággal kötendő, a Veresegyház belterület 1869/5 hrsz-ú ingatlanra vonatkozó vagyonkezelési szerződést és felhatalmazza a Polgármestert a
megállapodásban foglaltak aláírására.
2. A Képviselő-testület megbízza Dr. Papp Dávid József egyéni ügyvédet (1203 Budapest,
Bíró Mihály utca 20. V/34., KASZ: 36066810) Veresegyház Város Önkormányzatának
az ingatlanügyi hatóság előtti, ingatlan-nyilvántartási államigazgatási hatósági eljárásban való képviseletével.
29/2019.(III.04.) Kt. határozat:
1. A Képviselő-testület a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény (a továbbiakban: Ptk.) 3:198. §-a alapján elrendeli a Veresegyházi Városfejlesztő Korlátolt Felelősségű
Társaság (székhelye: 2112 Veresegyház, Fő út 45-47. I. emelet 210., cégjegyzékét vezető
bíróság neve és cégjegyzékszáma: Budapest Környéki Törvényszék Cégbírósága
Cg.13-09-128844, adószáma: 14768138-2-13, a továbbiakban: Társaság) törzstőkéjének
pénzbeli vagyoni hozzájárulással történő felemelését.
a) A törzstőke-emelés mértéke: 20 000 000 Ft.
b) A törzstőke-emelést teljes mértékben pénzbeli vagyoni hozzájárulásként kell teljesíteni.
c) A törzstőke-emelést Veresegyház Város Önkormányzata teljesíti 100%-os részvételi
arányban – lévén Veresegyház Város Önkormányzata a Társaság egyetlen tagja.
d) A törzstőke-emelést banki átutalással kell teljesíteni legkésőbb 2019. év március
hónap 31. napjáig a Társaság OTP Bank Nyrt-nél vezetett 11742568-20000181-00000000
pénzforgalmi jelzőszámú bankszámlájára.
e) A törzstőke-emeléssel a Társaság törzstőkéje 58 367 000 Ft-ra emelkedik.
2. A Képviselő-testület elfogadja a Társaság Alapító okiratának a fenti 1. pontban foglalt
döntéssel összefüggő, 2019. év március hónap 4. napján hatályba lépő módosítását
(VI. pont első bekezdés) és felhatalmazza a Polgármestert az egységes szerkezetbe
foglalt Alapító okirat aláírására.
3. A törzstőke-emelés összegének kifizetése a 2019. évi költségvetés Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások előirányzata terhére történik.
4. A képviselő-testület megbízza Dr. Papp Dávid József egyéni ügyvédet (1203 Budapest,
Bíró Mihály utca 20. V/34., KASZ: 36066810), hogy a Társaságot a cégbírósági változásbejegyzési eljárásban a Budapest Környéki Törvényszék Cégbírósága és az Igazságügyi Minisztérium Céginformációs és az Elektronikus Cégeljárásban Közreműködő
Szolgálata előtt teljes jogkörrel képviselje.
30/2019.(III.04.) Kt. határozat:
A Képviselő-testület elfogadja Veresegyház Város Önkormányzat, a Veresegyházi Polgármesteri Hivatal és a Roma Nemzetiségi Önkormányzat integrált kockázatkezelési intézkedési tervét.

21/2019.(III.04.) Kt. határozat:
A Képviselő-testület a Kölcsey Ferenc Városi Könyvtár 2018. évi tevékenységéről szóló
éves szakmai beszámolót, valamint a 2019. évi szakmai munkatervet elfogadja.
22/2019.(III.04.) Kt. határozat:
A Képviselő-testület a Kölcsey Ferenc Városi Könyvtár – 2019. május 27. és 2019. június 28.
közötti időszakra tervezett – 2019. évi teljes körű állományellenőrzési ütemtervét elfogadja.
23/2019.(III.04.) Kt. határozat:
A Képviselő-testület elfogadja a Kölcsey Ferenc Városi Könyvtár Alapító Okiratának módosítását és az egységes szerkezetű Alapító okiratot.
24/2019.(III.04.) Kt. határozat:
A Képviselő-testület elfogadja a Váci Mihály Művelődési Ház Alapító Okiratának módosítását és az egységes szerkezetű Alapító okiratot.
25/2019.(III.04.) Kt. határozat:
1. A Képviselő-testület a Kölcsey Ferenc Város Könyvtár intézményvezetői állásának
betöltésére pályázatot ír ki.
2. A Képviselő-testület, mint a munkáltatói jogkör gyakorlója, felkéri a Polgármestert,
hogy gondoskodjon a pályázat közzétételéről.
3. A Képviselő-testület felkéri a Polgármestert, hogy a közalkalmazottak jogállásáról szóló
1992. évi XXXIII. törvény végrehajtásáról a művészeti, a közművelődési és a közgyűjteményi területen foglalkoztatott közalkalmazottak jogviszonyával összefüggő egyes
kérdések rendezéséről szóló 150/1992. (XI. 20.) Korm. rendelet 7. §-ában foglaltak szerint a beérkező pályázatok véleményezésére egy fő kulturális szakértőt bízzon meg.
4. A Képviselő-testület a Kölcsey Ferenc Városi Könyvtár intézményvezetői munkakörre
beérkező pályázatok véleményezésére a Művelődési, Ifjúsági, Informatikai és Sport
Bizottságot kéri fel.
26/2019.(III.04.) Kt. határozat:
A Képviselő-testület a Veresegyház város 2018. évi sportéletéről szóló szakmai beszámolót
elfogadja.
27/2019.(III.04.) Kt. határozat:
A Képviselő-testület a Veresegyház Sportkör 2018. évi tevékenységéről szóló beszámolót
elfogadja.
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Önkormányzat
Veresegyház Város Önkormányzata
FELHÍVÁS

SPORTTÁMOGATÁSI KÉRELMEK
BENYÚJTÁSÁRA!
Veresegyház Város Önkormányzata lehetőségeihez mérten eddig is támogatta a Veresegyház Városi Sportkör keretein kívül működő egyéniés csapatsportokat, a város lakosságát érintő szabadidősport rendezvényeket, civil kezdeményezéseket.
A város szoros költségvetéséből 2019-ben is szeretne lehetőséget biztosítani a sport támogatására. A rendelkezésre álló keret minél hatékonyabb, célirányosabb elosztása érdekében Veresegyház Város Önkormányzata kéri az érintett sportcsoportokat, civil szervezeteket, magánszemélyeket, hogy támogatás iránti kérvényüket az „IGÉNYLŐ LAPON”
szereplő tartalmi elemek megadásával 2019. április 23. napján 24.00
óráig a sportreferens @veresegyhaz.hu e-mail címre, vagy Veresegyház Város Önkormányzata 2112 Veresegyház, Fő út 35. „SPORTTÁMOGATÁS” címzéssel postai úton levélben elküldeni, vagy személyesen az önkormányzat recepcióján leadni szíveskedjenek.
• AZ „IGÉNYLŐ LAP” kitöltése és beküldése nem jelent automatikus támogatást!
• A támogatás elbírálásánál előnyt élveznek a Veresegyházon működő
sportcsoportok, valamint a Veresegyház színeiben sportoló, veresegyházi lakhellyel rendelkező személyek!
NEM NYÚJTHAT BE PÁLYÁZATOT:
• TAO támogatásban részesülő sportcsoport, vagy aki ilyen sportcsoport
tagja
• Aki az önkormányzattól 2019-ben már kapott támogtást tevékenységéhez
• Korábbi pályázati pénzzel elszámolni nem tudó sportolók, sportcsoportok!
A TÁMOGATÁS MÉRTÉKE:
• Egyéni sportoló maximum 200 000 Ft értékhatárig,
• Egyesület, szakosztály, csapat maximum 600 000 Ft értékhatárig
nyújthat be támogatási igényt.
• A beérkezett igények elbírálására a 2019. május 15-ig kerül sor, melyről minden támogatást kérőt levélben értesítünk.
• A felhívás és az adatlap elérhető a www.veresegyhaz.hu weboldalon
a SPORT menüpont alatt!
Felhívjuk a pályázók figyelmét, hogy a hiányosan kitöltött, vagy késve érkezett pályázatokat az elbírálásnál nem áll módunkban figyelembe venni!

NETRE NAGYI!

Internet használat rejtelmeibe
betekintő tanfolyam 65 év felettieknek!
Veresegyház Kistérség ESÉLY Szociális Alapellátási Központ
család és gyermekjóléti szolgálata, várja mindazon
65. életévüket betöltött Versegyházon élő lakosait,
akik a programban részt kívánnak venni:
A TANFOLYAM TEMATIKÁJA:
• A számítógép – okos telefon alapvető működése
• Az internetböngészők főbb elemei és működése
• Kultúra és szórakozás (zene, film, irodalom, egyéb –
képeslap küldés, recept keresés)
• Kommunikáció a számítógépen, okos telefonon
• Skype, Viber
• Levelezés (gmail)
• Az internet veszélyei
• Netezz az unokával!?
A tanfolyam 7 alkalmas és április hónapban kezdődik.
Jelentkezni a Családsegítő Szolgálatban 2019. május 10-ig
az intézményben található jelentkezési lapon lehet.
2112 Veresegyház Fő út 108.
A tanfolyamra max. 10 fő jelentkezését tudjuk elfogadni!
A tanfolyam ingyenes!
NAGYNÉ GÓDOR CSILLA INTÉZMÉNYVEZETŐ

FELHÍVÁS
Veresegyház Város Önkormányzatának
Művelődési, Ifjúsági, Informatikai
és Sport Bizottsága
2019-ben is kiírja az alábbi pályázatokat:

NYÁRI TÁBOROK TÁMOGATÁSA
(Benyújtási határidő: 2019. május 6. 12 óra)
•

VERESEGYHÁZON MEGVALÓSULÓ
KULTURÁLIS ÉS SPORT PROGRAMOK
TÁMOGATÁSA
(Benyújtási határidő: folyamatos, legkésőbb november 30.)

A pályázatok benyújtásáról, az elbírálás rendjéről
valamint az űrlapok letöltéséről Veresegyház
hivatalos honlapján (www.veresegyhaz.hu)
vagy a Polgármesteri Hivatalban,
Balogh Ildikó igazgatási ügyintézőnél
(I. emelet 119. szoba) kapnak részletes tájékoztatást.

FELHÍVÁS

Virágos, tiszta porta

2019
PROGRAM

Veresegyház Város Önkormányzatának Képviselő-testülete
az elmúlt hat évben meghirdette a „Virágos, tiszta porta” mozgalmat.
Annak érdekében, hogy városunk még szebb, még virágosabb,
még rendezettebb legyen, az idén is elindul
a „Virágos, tiszta porta” program,
melynek részese valamennyi veresegyházi ingatlan,
amelynek lakója, tulajdonosa számára fontos
a lakókörnyezete példamutató kialakítása,
a tiszta, rendezett, virágos városkép létrehozása.
Önkormányzati képviselőkből, a város főkertészéből
és a Virágos, tiszta porta programért felelős osztály
munkatársaiból alakult bizottság járja be a várost, és egységes
elvek alapján választja ki az elismerésre érdemes portákat.
Azok az ingatlantulajdonosok, akik 2019. évben először
kapnak elismerést, az előző évekhez hasonlóan házfalra
erősíthető kisplasztikát és emléklapot kapnak.
Azok az ingatlantulajdonosok, akik az elmúlt években kaptak
díjat és 2019-ban is szép a portájuk, ebben az évben is
emléklapot vehetnek át
a záróünnepségen munkájuk elismeréséül.
Az értékelő bizottság május–augusztus közötti időszakban
a város bejárása alkalmával írja össze
az elismerésre érdemes portákat, ingatlanokat.
A program lezárására és az elismerések átadására
várhatóan szeptember hónap folyamán kerül sor.

2019. április
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Önkormányzat
KISGYERMEKET NEVELŐ
VERESEGYHÁZI CSALÁDOK
FIGYELMÉBE

A Meseliget Városi Önkormányzati Bölcsőde
felvételi eljárásáról szeretném Önöket tájékoztatni.
A 2019/2020. gondozási évre történő jelentkezéseiket
2019. április 15-ig tehetik meg.
A felvételről és a bölcsődei ellátásról a 9/2006. (VI.21.) sz. Önkormányzati Rendelet és módosításai rendelkeznek. A rendelet megtalálható a város hivatalos
honlapján. Szeretném kiemelni, hogy idén jelentősen megnövekedett a bölcsődei elhelyezés iránti érdeklődés.
A jelenleg beadott felvételi kérelmek száma már közel azonos a várhatóan óvodába kerülő (így a megüresedő férőhelyek) gyermekek számával. Ezt a pontosítást az óvodai beiratkozást követően, az óvodavezetővel történő egyeztetés
után tudjuk megtenni.
A kérelmet benyújtó családok 2019. május 20-ig kapnak írásos értesítést postai
úton a felvétel tényéről, illetve az elutasításról.
Az intézménybe történő felvételnél előnyben kell részesíteni a helyi gyermekvédelmi rendelet alapján:
• a városban bejelentett lakosok gyermekeit,
• férőhely kapacitástól függően a városi intézményben, üzemekben dolgozók
gyermekeit,
• a rendszeres gyermekvédelmi kedvezményre jogosult gyermeket, ha a szülő
vagy törvényes képviselője munkaviszonyban vagy munkavégzéssel járó
egyéb jogviszonyban áll,
• akit egyedülálló vagy időskorú szülő nevel.
Területen kívüli gyermeket csak szabad férőhely kapacitásunk terhére
tudunk felvenni.

KÉZ A KÉZBEN ÓVODA
állást hirdet 2019. április 1-jétől

KARBANTARTÓI
munkakörben.

Munkavégzés helye: 2112 Veresegyház, Gyermekliget u. 32.
Bérezés közalkalmazotti bértábla alapján.
Jelentkezés:

A bölcsődei életről tájékozódhatnak a bölcsőde
honlapján a www.meseligetbolcsi.hu weblapon.
Kérdéseikre szívesen válaszolok szerdai fogadó óráimban
(előre egyeztetett időpontban), illetve
a vigh.eleonora@veresegyhaz.hu e-mail címen.

Pásztor Katalin óvodavezetőnél. • telefon: 06 70 504 6777
email: ovodavezeto.veresegyhaz@gmail.com
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Tisztelettel:
Vigh Eleonóra intézményvezető

Önkormányzat
FORGALMI REND VÁLTOZÁS
A CSONKÁS-TÓPART VÁROSRÉSZEN!

Tájékoztatjuk Önöket, hogy a Csonkás-Tópart városrészen a közelmúltban megváltoztattuk a közlekedés lassítását és biztonságát szolgáló
sebességkorlátozó táblák rendszerét.
Az eddigi, kereszteződésenként kihelyezett 30-as táblák helyett az
említett városrész „30-as ZÓNA” övezeti besorolást kapott.
A közúti közlekedés szabályairól szóló 1/1975 (II.15.) KPM-BM
együttes rendelet 14. §, z/1) pont „korlátozott sebességű övezet”
– pl. ZÓNA 30 – jelzőtábla azt jelzi, hogy a „korlátozott sebességű övezet vége” jelzőtábláig az úton a táblánál megjelöltnél nagyobb sebességgel haladni tilos.
Fenti intézkedéssel nincs szükség a sebességkorlátozó táblák útkereszteződések utáni megismétlésére, a legfeljebb 30 km/h haladási szabály
mindaddig a teljes területre hatályos, amíg a zóna végét jelző táblát elhagytuk. A közel azonos szerkezetű Csonkás-Tópart városrészek valamennyi utcájára egységesen vonatkozik, ezért a mellékelt térkép által
határolt területén kérjük az új forgalmi rend szabályait figyelembe venni.
A tábla, mint forgalomlassító tényező önmagában nem elegendő a
sebességhatárok betartatására, ezért egyben felhívjuk figyelmüket arra
is, hogy a rendőrséggel együttműködésben az erre alkalmas, és közlekedési szempontból leginkább indokolt helyi közutakon Veresegyház
területén a jövőben sor kerül sebességmérésekre. Célunk a városi közutakon történő biztonságosabb közlekedési morál megteremtése.

KÉZDIVÁSÁRHELYEN járt
Önkormányzatunk delágációja március 15-én

LOMTALANÍTÁS VERESEGYHÁZON
2019

VERESEGYHÁZ VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT

IDŐSEK OTTHONA
KARBANTARTÓI

munkakörbe munkatársat keres.
A KARBANTARTÓI MUNKAKÖRBEN:
Feladatok: Gépkocsivezetői feladatok: árubeszerzés, idős emberek
szállítása kirándulásokra és rendezvényekre • Épületkarbantartási
munkálatok • Fürdőgépészeti tevékenység
Elvárás: valamilyen szakirányú végzettség (pl.: villanyszerelő, asztalos,
vízvezetékszerelő, stb.) • „B” kategóriás jogosítvány, 3-5 éves vezetői
gyakorlat • segítőkészség, rugalmasság
Bérezés:
Az illetmény megállapítására és juttatásokra a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény és a 257/2000. Kormányrendelet
a közalkalmazotti törvény végrehajtásáról az irányadók.
A kinevezés határozatlan időre szól és az állás azonnal betölthető.
•

TAKARÍTÓI

munkakörbe munkatársat keres.
ELVÁRÁSOK: 8 általános iskolai végzettség
AMIT KÍNÁLUNK:
• bejelentett munkaviszony • hosszú távú munkalehetőség
• cafeteria • változatos feladatok • utazási költségtérítés
• meleg étkezés • munkaruha • stabil munkahely • jó hangulatú csapat.
A kinevezés határozatlan időre szól és az állás azonnal betölthető.
BÉREZÉS: KJT szerint (alapbér+pótlék)

Fotó: Cserháti Ferenc

Érdeklődés személyesen: az intézményvezetőnél
Idősek Otthona 2112 Veresegyház, Fő út 106.
Telefon: 06 20 428 5507 • E-mail: idosekotthona@veresegyhaz.hu
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Városfejlesztés
BERUHÁZÁSI HÍREK

ENERGIAHATÉKONY TELEPÜLÉS!
HÁROM VERESEGYHÁZI DÍJAZOTT
AZ ENERGIAHATÉKONYSÁGI DÍJÁTADÓN!
Veresegyház városa lett az egyetlen olyan település,
amely három díjazottal is büszkélkedhetett a Magyar
Innováció és Hatékonyság (MI6) Nonprofit kft., 10 éve
fennálló, „Virtuáis Erőmű Program” díjátadó gáláján,
amely 2019. március 6-án került megrendezésre a Parlament felsőházi üléstermében. Díjat nyert a General
Electric (GE) Power üzletágának veresegyházi gyára, a
Kálvin Téri Református Általános Iskola és Veresegyház Város Önkormányzata.
Egy (virtuális) erőmű, amelynek teljesítményét energiamegtakarításban mérik, és nem a szokásos módon
megawatt teljesítményben? Ez az ötlet a Virtuális Erőmű Program
(VPPP) központi eleme, amelyet 10 évvel ezelőtt indított el az „MI6“,
a Magyar Innovációs és Hatékonyság Nonprofit Kft. A program célja,
hogy a Virtuális Erőmű Program 2030-ra Magyarország második legnagyobb erőműve legyen és bevonjon minél több hazai vállalatot,
gazdasági társaságot, önkormányzatot a környezetünk védelme
érdekében.
Az MI6 a Virtuális erőmű programja keretében idén is meghirdette
az Energiahatékonysági kiválósági pályázatát. Ennek keretében energiahatékony, illetve energiatudatos vállalatokat, intézményeket,
iskolákat és önkormányzatokat ismertek el. A köztársasági elnök, az
Országgyűlés korábbi elnöke, a Pannónia Szíve térségért felelős miniszterelnöki biztos és a főváros vezetésének képviselői részvételével, a Parlament felsőházát megtöltve ünnepelte 10 éves jubileumát
a 6. legnagyobb hazai erőműként számon tartott Virtuális Erőmű
Program (VEP), amely ma már nemcsak Magyarország legnagyobb
zöld erőműve, hanem nemzetközileg díjazott mintaprojekt is. A rendezvényen 13 kategóriában díjazták az energia-hatékony, energiatudatos vállalatokat, szervezeteket, önkormányzatokat, iskolákat,
továbbá egyéni elismeréseket is átadtak.
A díjazottak között többször is elhangzott Veresegyház neve. Hatékony energiafelhasználásáért, környezettudatos programjaiért elismerésben részesült a Kálvin Téri Református Általános Iskola. A GE
Power veresegyházi gyára nyerte el a Virtuális Energiahatékonysági
Kiválósági Pályázat „ENERGIAHATÉKONY VÁLLALALAT” díját.
A projekt mellyel elnyerték ezt a díjat a GE Power veresegyházi

A gimnazisták bejárták az új iskolájukat
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Fotó: Veréb

Fotó: Cserháti Ferenc
GE Power vezetősége átveszi a díjat a Parlamentben

gyártócsarnokában valósult meg, mely során lecseréltek több mint
2000 elavult, régi világító fényforrást, korszerű LED technológiával
gyártott lámpákra. A projektnek köszönhetően 2,4 GWh elektromos
energiát takarítanak meg évente, amivel hozzájárulnak ahhoz, hogy
több mint 2000 mt CO2 ne jusson ki a környezetünkbe.
Veresegyház városa az Energiahatékony Önkormányzat címet
érdemelte ki. Ezt az elismerést azok az önkormányzatok kapják,
amelyek a kész terveken és benyújtott pályázatokon túl megvalósított és lezárt energetikai beruházásokkal, így mérhető megtakarításokkal vagy mérhető megújuló energiatermeléssel rendelkeznek.
Városunk esetében az MI6 a geotermikus energiarendszerünk (termálvíz) működtetését, hatékony, környezettudatos felhasználását
tartotta elismerésre méltónak.
KOVÁCS PÉTER

Járdaépítés a Ráday utcában

2019. április

Fotó: Veréb

Az idei MÁRCIUS 15-I ÜNNEP vezérmotívuma a hit szerepe
volt. Ez tükröződött Gyombolai Gyulának, az esti gimnázium igazgatójának rendhagyó beszédében és a Veresegyházi
Hagyományőrző Népi Együttes ünnepi műsorában is.
Közreműködött, a 16-án FORRADALMI FORGATAGOT is
szervező, Veresegyház Katonai Hagyományőrző Egyesület
és Veresegyház Város Fúvószenekara.
Március 10-én, a hagyományoknak megfelelően oldott, vidám hangulatban zajlott a VÁROS NŐNAPI KÖSZÖNTŐJE.

Márciusi ünnepek

Fotók: Ruzsovics Dorina és Veréb József

MÚLTIDÉZŐ
SZABÓNÉ VANK ERZSÉBET GYŰJTEMÉNYÉBŐL

Sándor István és M. Tóth Mária családja
az 1920-as években.
(Sándor István, Istvánné és a gyerekek: Sándor Imre,
Sándor János, Sándor József, Sándor István)

2019. április
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Közélet
Tíz éves a Veresegyházi Városi Televízió • Interjú JÓNÁS SZABOLCS főszerkesztővel

Kamerával Veresegyházon
Tizedik életévébe lépett a Veresegyházi Városi Televízió (VVTV), az
eltelt évekről, és a további terveiről beszélgettünk Jónás Szabolcs
főszerkesztővel.
Hogyan látod a kezdeti időszakot, az első lépéseket? Kitől, illetve kiktől kaptál támogatást, biztatást a vállalkozás megvalósításához,
vagy mindent saját erőből kellett létrehoznod?
Fiatal korom óta vonzódom a technika iránt, ezen belül különösen a videotechnika csábít. 2009
nyarán jutottam el oda, hogy megvásároltam első
komolyabb Canon típusú digitális kamerámat. Jó
alkalom kínálkozott ekkor az új képfelvevőeszköz kipróbálására, miután az interneten, a veresegyhaz.hu oldalon szembe találtam magam a
város tíz éves ünnepi programkínálatával. Június
26-án volt az első napja a rendezvénynek és jött
az ötlet, ha már odamegyek, akkor legyen valami
tétje is ennek a munkának. Megbeszéltem Toll
Tibor barátommal az elképzeléseimet és akkor
mi ketten elhatároztuk: csináljuk ezt a „filmkészítést” egy kicsit komolyabban.
A rendezvényt megelőzően a kamerához állványt vásároltam, és már mint a helyi televízió
munkatársai jelentünk meg. Gyakorlatilag nulláról indult a televíziózás, minden előzetes konkrét elképzelés nélkül, csak adtuk önmagunkat
és élveztük az élményt, az alkotás szabadságát.
Az első lépéseket továbbiak követték, és végeredményben 2010 júniusáig teljesen önerőből,
családi és baráti kölcsönök segítségével teremtettük meg az alapját a városi televíziónak. Ez átmenetileg rendkívül megterhelő volt, igazából
ezt az ember – az adott lehetőségek mellett –
csak lelkesedésből, az új iránti fokozott vágyból
tudja megvalósítani. Ma is nosztalgiával gondolok vissza az első riportokra, az át nem aludt
éjszakákra. Ez egy nagyon mozgalmas, szép időszaka volt az életemnek.
Kivétel nélkül minden jelentősebb városi eseményen forgattok. Az így ledokumentált képsorok a továbbiakban mi módon kerülnek
feldolgozásra illetve hasznosításra?
A legjelentősebb műsorunknak a híradót tartjuk,
ami az elmúlt egy hét általunk megítélt legfontosabb eseményeinek az összefoglalóját tartalmazza. Egy átlagos híranyagot 3-5 percben mutatunk be, ez már az országos médiában szinte
magazinanyagnak számítana, de így is a 30 perces műsoridőnkbe, jó esetben 7-8 anyagot tudunk bemutatni. Egy ötperces hírrel valójában
akár 5-8 órát is kell foglalkozni. Hogyan lehetséges ez? Első lépés a helyszínre való kijutás
megszervezése, majd a forgatás, és ezt követik az
utómunkálatok: szerkesztés, vágás, montírozás,
és a felkonferálási anyag elkészítése. A heti híra-
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dóink jelenleg három
helyen láthatóak. Elsősorban a Telekom kábelhálózatán, a Keszi-Channel csatornáján minden héten, csütörtökön 19
órától, továbbá ezzel egy időben a DIGI hálózatán, a Szilas TV betétműsoraként is jelen vagyunk.
Természetesen megtalálhatóak, visszanézhetőek az anyagaink az internetes rendszerben is.
Ismereteid szerint megfelelő a nézettsége a
híradós anyagoknak?
Hogy megfelelő, ez egy relatív dolog. Azt tapasztaljuk, hogy ha elkészítünk egy híradós anyagot
például az iskolai eseményekről, azt igazából
azok a szülők nézik meg, akiknek a gyerekeik
szerepelnek a műsorban, tehát azt viszonylag
sokan látják, míg a szennyvíztelepről készített
beszámolónk iránt már jóval kevesebben érdeklődnek. Mi ennek az oka? Talán az a tény, hogy
a világ nagyon kinyílt, és mindenkinek ott van a
kezében a telefon és ez által a tájékozódási és
fényképezési lehetőségek sokasága.
Hány munkatárssal dolgozik a televízió, menynyire jellemző a fluktuáció?
A kezdeti időszakban is hárman voltunk, operatőr, szerkesztő és hírolvasó, bár ezek a feladatkörök a hírolvasó kivételével gyakorlatilag
nem nagyon választhatóak szét. Jelenleg rajtam
kívül Vadász Anett látja el, mint vállalkozó napi
nyolc órában munkaviszonyszerűen az operatőri és szerkesztői feladatokat. Külső munkatársként Bedőcs Andrea, mint hírolvasó dolgozik nálunk. Az évek folyamán több fiatal is rendkívül lelkesen kapcsolódott be az itt folyó munkába, de csak átmeneti jelleggel.
Mit jelent számodra a televíziózás, megélhetési munkát vagy ennél többet?
Nagy szerelmem a természetben zajló életnek a
megörökítése. Lefilmezni mindazt, ami a világban történik, és ez által megörökíteni, majd közkincsé tenni, megmutatni az embereknek, miáltal ők is megismerhetik, átélhetik a történéseket,
ez számomra egy élethivatás. A VVTV mint megélhetési forrás minimális lehetőség, mindezek
mellett vállalkozóként elektromos gépek, eszközök javításával és szervizelésével is foglalkozom.
Március 2-án tartottátok a VVTV I. Jótékonysági Média Bálját. Hogyan értékeled a rendezvényt, elérte a célját?
Nem vagyok egy bálozós típus, nem is szeretek
bálokba járni, mégis néhány hónappal ezelőtt
felmerült a médiabál ötlete. A cél, amit megfogalmaztunk fellelkesített: mutassuk meg ma-
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„Öröm és megtiszteltetés számunkra, hogy városunk mozgalmas életét, a különböző egyesületek, művészeti csoportok rendezvényeinek
pillanatait lencsevégre kaphatjuk, örök emléket adva ez által önöknek és a jövőnek. Bízunk benne, hogy heti műsoridőnk alatt jól
szórakoznak, élő adásainkat továbbra is szívesen nézik.”
JÓNÁS SZABOLCS

gunkat, teremtsünk közvetlen kapcsolatot az
emberekkel, ne csak a híradóból ismerjék az
„arcunkat”. Úgy érzem ez a célkitűzés maximálisan megvalósult.
A jövőt tekintve, mik a terveid, gondolok itt a
műsorkészítésre, az eszközpark fejlesztésére?
A televíziózás az egy kihegyezetten technika orientált feladat, megfelelő eszközök nélkül nem
létezhetünk. A főkameránkat 2010-ben vásároltuk, még működik, de előbb, vagy utóbb kénytelenek leszünk lecserélni. Jelenleg a technikai
parkunk, a számítógépeket, a vágó programokat
is beleértve még elfogadhatóak, de belátható
időn belül ezt is fejlesztenünk kell. Egy kisvárosnak a kistévéje igazándiból nem tud egy előremutató, minden tekintetben korszerű eszközparkot felvonultatni, nincs rá megfelelő anyagi
fedezete, de természetesen erőn felül is ezt a
nagy feladatot is igyekszünk megoldani. Az eddigi alapfeladataink mellett terveinkben szerepelnek egyes kiemelt eseményeknél az élő adások
bővítése, kreatív, szórakoztató műsorok gyártása,
ez által is a nézettségünk emelése. VERÉB JÓZSEF

JÓNÁS SZABOLCS

• villamosmérnök, főszerkesztő •
1970-ben Budapesten született. 1988-ban érettségizett
a I. (Kőbányai Szent) László Gimnáziumban.
1988-tól 1989-ig sorkatonai szolgálatot teljesített.
1989 és 1991 között a Budapesti Műszaki Egyetem hallgatója, majd felvételt nyert a Kandó Kálmán Villamosipari Műszaki Főiskola nappali tagozatára.
1995-ben villamosmérnök diplomát szerzett.
1995-től 2009-ig különböző munkahelyeken végzettségének megfelelő feladatkörökben dolgozott.
2001-ben Veresegyházra költözött.
2009-ben létrehozta a Veresegyházi Virtuális Televíziót,
majd 2009. szeptemberben bejegyzik a Veresegyházi
Városi Televízió Kft., mint vállalkozást. 2009. december
3-án, a Dunakeszi kábelcsatornán (Keszi Channel térségi
hírcsatornán) jelentkezett be először a VVTV.
Elvált, két gyermek édesapja. Kedvenc időtöltése a természetfilmezés, a Cserhát hegység bebarangolása.

Közélet

I. Médiabál

Fotók: Ruzsovics Dorina és Lethenyei László

Lisznyay Szabó Gábor Alapfokú Művészeti Iskola hírei

Programjainkra szeretettel
invitáljuk városunk
zenekedvelő közönségét!
ZENEISKOLAI PROGRAMOK:

május 18.
ÚJRA DÉDI JÓTÉKONYSÁGI NAP

NAGY FERÓ KONCERT LESZ A DÉDIBEN!
Nem kisebb név, mint Nagy Feró fog fellépni (a helyi fellépőkön túl) május
18-án a Dédi Vendégháza, immáron hagyományos jótékonysági napján.
Mint ismeretes, a kezdeményezés lényege, hogy a Dédi Vendégháza egy
egész napi teljes bevételét – beleértve a borravalót is! – ajánlja fel egy, az
önkormányzat által meghatározott veresegyházi alapítvány javára. Ráadásul a bevétel összegét az önkormányzat megduplázza és az így jut el a
címzettekhez. A nagylelkű adományon túl a Dédi állja a napra eső teljes
költséget, beleértve többek közt az anyagköltségeket és a munkabért is.
Idén a Zeneiskola Szinkópa Alapítványa kapja a támogatást, melyből
a gyerekek hangszervásárlását fogják támogatni. A szervezők szeretettel
várják az adományokat az alapítvány számlaszámára (6600001111033097 Veresegyház és Vidéke Takarékszövetkezet), az átutalásnál
mindenképpen jelezzék, hogy „Dédi jótékonysági nap”. Továbbá az
elmúlt évhez hasonlóan várják újabb támogató cégek csatlakozását is.
A nap részletes programjáról jövő számunkban beszámolunk.

• „Magyar Zeneszerzők” hangversenye 2019. április 16-án 17 óra
30 perckor, a zeneiskola nagytermében
• Jótékonysági Tanári Hangverseny 2019. április 28. 18 órai kezdéssel az Innovációs Centrum konferenciatermében
• Nyílt napok 2019. május 13-tól 15-ig, 14 és 18 óra között, az iskola
tantermeiben
• Kamarazenei hangverseny és hangszerismerkedő 2019. május
15-én, 18 órai kezdéssel az Innovációs Centrum konferenciatermében
• Fúvószenekari délután 2019. május 25-én 17 órakor
• FELVÉTELI MEGHALLGATÁS 2019. május 16-án, 14-től 19 óráig,
az iskola tantermeiben.
Előzetes bejelentkezés és időpontkérés szükséges, a 06 30 741 4194
vagy a 06 28 387 210 telefonszámokon!
Várjuk a zene iránt érdeklődő, hangszeren játszani vágyó, valamint
rajzolni, festeni, alkotni szerető gyerekek jelentkezését!

2019. április
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Közélet
VÁROSI MÚZEUM • Kiállítás SZABÓ FERENCNÉ VANK ERZSÉBET gyűjteményéből

Veresi Vigasságok
Veresegyház várossá avatásának 20. évfordulójára szervezett ünnepségek egyik nyitánya a „Veresi Vigasságok” c. kiállítás a Városi Múzeumban. Az eseményt Pásztor Béla
polgármester úr és dr. Varga Kálmán, a múzeum vezetője nyitotta meg. A kiállítás fotó
és tárgyi emlékei Szabó Ferencné Vank Erzsébet lelkiismeretes munkájának köszönhetőek, aki évtizedek óta gyűjti és rendszerezi városunk helytörténeti emlékeit. A fotókért hálás az utókor Fekete László fényképésznek is, aki az 1920-as évektől 1971-ig
örökítette meg városunk lakóit és jelesebb
eseményeit, így hagyatéka fontos kor- és településtörténeti jelentőségű.
A farsang, a szüret, a lakodalom a múlt században is jó alkalmat kínált a vigalomra. Az ünnepek helyszínei akkoriban elsősorban a családok otthonai voltak. A múlt század 20-as, 30as éveiben a mai városi strand is jelentős közösségi helyszínné vált, ahol vidám baráti társaságok jöttek össze. A fotókon olyan híres emberek is felfedezhetőek, mint Simándi József
operaénekes Simon József barátjával, Dr. Darányi József háromszoros olimpikon, aki az
1950-es években állatorvosként dolgozott a városban, valamint Berki Béla zenész. A kiállított
tárgyak között láthatóak a mulatságok kellékei,
edények, tányérok, evőeszközök, poharak, te-

„A valódi ünnep: az idő és az öröklét érintkezése/
Igaz, csak pillanatra tarthat, órákra vagy pillanatokra, / de enélkül a „pillanat” nélkül puszta körforgásba merül vissza naptárunk”
PILINSZKY JÁNOS

Fotó: Veréb

rítők, demizson, kézzel hímzett ün- Fotó: Veréb
nepi ruhadarabok: pruszlik, meny- Veresi Vigasságok kiállításmegnyitó
asszonyi koszorú, vőlegény bokréta.
A fényképekről az életöröm, a megélt pillana- Az ENSZ március 20-át a boldogság világnapjátok boldogsága sugárzik. Polgármester úr meg- nak nyilvánította, de mi legyen az év többi napnyitójában, személyes ismeretsége révén fel- ján? Az flow elmélet az, amikor az ember tér és
idézte a régmúlt tréfás anekdotáit, amely még időérzékét elveszítve olyan tevékenységet folyélményszerűbbé tette a kiállítást. Felgyorsult tat, amibe teljesen belefeledkezik. Mindenkinek
világunkban egyre kevesebb idő jut egymásra, meg kellene találnia életében azt, amely ilyen
az ünnepek valódi megélésére. A legértékesebb hatással van rá. Boldogságra, alkotásra teremaz az idő, amit egymással tölthetünk. Az élmé- tettünk, higgyük el végre és éljünk e szerint.
nyek, a vidám együttlét megtöri a hétköznapok A kiállítás 2019. június 10-ig tekinthető meg
monotóniáját, feltölti az embert, elviselhetőbbé szombaton és vasárnap 10-16 óráig, vagy előteszi az életet. Ezt sugallja ez a kiállítás is, be- zetes bejelentkezéssel a 06 20 910 7533 vagy a
mutatva azt, hogy eleink őrizték hagyományai- 06 70 948 3558 telefonszámokon más időkat és a közösségi, családi események öröm- pontban is.
RIMAI S. ÉVA
forrást jelentettek számukra.

A HÓNAP MŰTÁRGYA
A Városi Múzeum „mikrokiállításai” a Városházán, a Városi Könyvtárban és a Szentlélektemplomban. A hónap műtárgyai áprilisban:
A VÁROSHÁZÁN: Vörös színű kő a középkori templom alapfalából (13. század)
Veresegyház nevének eredetéről a köztudatban
két olyan legenda is kering, amelyek időben az
1241-es tatárjárás pusztításához köthetők.
A valóságban azonban csak az időpont áll kö- összevonásával keletkező településnév a legkozel: a névadó „veres” (vörös) és „egyház” szavak rábbi templom köveinek a színéből ered. Ilyen
kövek kerültek elő a középkori templom feltárásakor (2013) az alapfalak legkorábbi rétegéből.
A VÁROSI KÖNYVTÁRBAN: Webőczy István:
Hármaskönyv (Nagyszombat, 1735)
Webőczy István (1465–1541) jogtudós, az ország
nádora 1525–26-ban, 1514-ben fejezte be a Magyar Királyság szokásgyűjteményének összeállítását, melynek jogérvénye 1848-ig meghatározó volt. A „Hármaskönyv”-et először Bécsben
adták ki 1517-ben, majd századokon át többször
is. A kiállított példány egykor a veresegyházi katolikus plébánia könyvtárát gazdagította.
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A SZENTLÉLEK-TEMPLOMBAN: Faragott kő
a középkori templomból (14. század)
Városunk ma is álló barokk temploma 1777/78ban épült, felhasználva a korábbi, középkori
eredetű hajlék építőanyagát. Az épületben
2013-ban végzett régészeti feltárások során kirajzolódtak a korábbi templom méretei, napvilágra kerültek az alapfalak és egyéb részletek
is. Itt került elő a kiállított faragott kőtöredék,
mely az egykori kistemplom 15. századi, gótikus időszakának emléke.
VARGA KÁLMÁN

Közélet
JUBILEUM

A huszonöt éves Magdi Szépségszalon titka

„Mind azt mondjuk, hogy a belső érték számít.
De a fodrászhoz azért mindenki eljár.” CARRIE

Március 1-jén virággal, tortával és szép
szavakkal köszöntötték a törzsvendégei és üzletfelei Hrubosné Szokodi
Magdit, aki éppen 25 éve ezen a napon
nyitotta meg szalonját Veresegyházon.
A mesterfodrásszal beszélgettünk.
Mi a titka a sikeres vállalkozásnak?
Vendégeinket kellemes környezetben fogadjuk, jó minőségű anyagokkal dolgozunk és mindezt elérhető áron nyújtjuk.
Szeretni kell a szakmát, annak fejlődésével is lépést kell tartani, ezért mestervizsgát is tettem. Eddig 44 fodrásztanulót
avattam be a szakma rejtelmeibe, akik
Fotó: Rimai
közül van aki itt a városban dolgozik, de
olyanok is, akik külföldön állják meg a
helyüket sikeres fodrászként. Fontosnak tartom szerettünk volna nyitni, de az működött már az
a vendégek tiszteletét és az udvariasságot.
üzletsoron, ezért döntöttünk inkább a szépMiért éppen itt nyitotta a szalonját?
ségszalon mellett. Sikerült stabil vendégkört
1983-ban kezdtünk építkezni Veresegyházon. kialakítanom. Van olyan hűséges vendégem,
1994-ben eredetileg a szakács fiamnak éttermet aki nyitás óta hozzám jár. A szalonomban férfi-

és gyermekfodrászaton kívül kozmetika
is található. Több alkalommal divatbemutatón, majálison is részt vettünk.
Mi változott az elmúlt években?
Az emberek ritkábban járnak fodrászhoz és nagyon szoros időbeosztással élnek, ezért nincs türelmük várakozni.
A korszerű anyagokkal sokan házilag
igyekeznek maguknak több-kevesebb
sikerrel frizurát készíteni.
Mit tart a város vonzerejének?
A közvetlen légkört, barátságos, nyitott
embereket, barátokat, a gyógyfürdőt, a
színes kulturális lehetőségeket. Szívesen
járunk színházba, táncolni a férjemmel.
Egyszóval, jó itt élni, megtaláltuk a számításunkat. Köszönöm kedves vendégeimnek,
hogy hűségesen jönnek hozzánk szépülni.
Továbbra is szeretettel várjuk régi és új vendégeinket.
RIMAI S. ÉVA

ISKOLAKERT PROGRAM

A szülők és diákok összefogásban művelik meg
a Fabriczius Iskola gyakorlókertjét

103. születésnapja alkalmából köszöntötte
az önkormányzat és az Idősek Otthona városunk
legidősebb lakóját, Gyöngyössy Kálmánné, Gizi nénit.
ISTEN ÉLTESSE MÉG SOKÁIG!

Fotó: Fabriczius József Általános Iskola

Fotó: Veréb

VERESEGYHÁZI MŰVÉSZTELEP KIÁLLÍTÁSA
A II. Veresegyházi Művésztelep 2018 évi hívó témája a város és az ember kapcsolatát vizsgáló, „Emberi Város” címet
kapta. A telep ideje alatt színvonalas elméleti előadások, társművészeti előadók és vendégek perfomanszai gazdagították a művészeti munkát. Meghívást kapott Németh Ágnes képzőművész, aki művészeti kreatív jó-gyakorlatot mutatott
be az alkotóknak. A kortárs zeneművészet bemutatására, Dóra Attila és Baráth Bálint vállalkozott. A telep záró kiállítására
látogatók a termékeny időszak magas színvonalú alkotásait egy szabadtéri rendezvény keretein belül tekinthették meg.
A kiállítást Pásztor Béla polgármester nyitott meg.
Az Udvarház Galériában jelen megvalósuló kiállítás, válogatást ad a 2018 nyarán létrejött Veresegyházi Művésztelep
résztvevőinek munkáiból.
Megnyitó időpontja: 2019. 04. 26. péntek 18.00 óra • Kurátor: KÁLLAI András • Helyszín: Udvarház Galéria
2112 Veresegyház, Fő út 45-47. II. em. 331.
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Városlakó
ÉRDEKESSÉG

Eltűnt szakmák III.

bőrbe, ami aztán kifeszülve lapos, vasalótalpszerű formát vett fel. Felaggatva hetek alatt teljesen kiszáradt és akár hosszabb ideig is tárolható
volt. A Pannónia Szőrmegyár vásárolta fel végül a szőrmés bőröket és
többnyire bundákat, gallérokat készítettek belőle.
Kevesen értettek a szőrmés bőrhöz. Mivel egy-egy bőr nem volt küA BŐRKERESKEDŐ
lönösebben súlyos, postára adva szállítható volt. Édesapám rendszeAz elmúlt század derekáig a vidéken élő lakosság hússal történő el- resen hirdetett a vadászok havilapjában, aminek a révén legalább
látását kisebb vágóhidak biztosították. A környékbeli termelők szar- kétszáz vadász szállított neki úgy, hogy személyesen sohasem találvasmarháit (a bikákat és a selejt teheneket), a sertések és a juhállo- koztak. Az áru értékét ő postafordultával küldte vissza. Amennyire
mány egy részét ezeken vágták le. (A kisgazdaságokban tartott serté- emlékezem, soha nem volt reklamáció, viszont igen sok köszönő levesek vágása – különösen télen – sokáig a háztájikban zajlott, mert a let kapott a korrekt üzletvitel miatt.
családok alapvető húsellátását így biztosították.) A nagyobb városokAz évek múltával az üzlet lecsendesedett, talán a Szőrmegyár is
ban és a fővárosban természetebezárt.
sen voltak vágóhidak, mert ezeA visszatekintés régmúltat idéz.
ken a helyeken tömegek ellátása
A közelebbi múltból ugyanakkor
volt a feladat.
felderengett pár történet, ami anyA szállítás akkoriban közel sem
nyit megér, hogy legalább említést
volt ilyen nagyságrendű, egy-egy
tegyünk róla.
vágóhíd leginkább a környezetét
A 80-as, 90-es években egyszerlátta el hússal. A vágások szükségre nagy divatja lett a nutria teszerű mellékterméke volt a nyersnyésztésének. Sokan belevágtak
bőr. Különösen nyári időben ezek
ennek a magát folyton tisztogató,
tárolása komoly gondokat okozott
de mégiscsak leginkább a pata vágóhíd üzemeltetőinek.
kányra hasonlító állatnak a teKisgyermekkorom emléke, sanyésztésébe minden tapasztalat
ját élményem a következő törtéés előzetes információ nélkül, a
net. Édesapám bőrkereskedő volt,
gyors meggazdagodás reményéő végezte ezt a ritka szakmát.
ben. A baj azonban elsősorban az
Sofőrjével kis Csepel teherautóvolt, hogy mindezt nem előzte
val, heti rendszerességgel járta a Freyberger Sándor bőrkereskedő üzlete – Kőszeg, 1900. (Fortepan)
meg tenyésztési program, hanem
vágóhidakat, ahonnan besózva és
a hirtelen megnövekedett igények
összegöngyölítve hozták el a bőrt. A telephelyen, vagyis a házunk ud- miatt mindenféle nőstényt szaporítani kezdtek. Ennek persze az lett az
varában a valamikori állattartó helyiségekben nagy betonplaccok vol- eredménye, hogy egy kabátra való azonos színű szőrmét sem voltak
tak kialakítva, amik enyhén lejtettek és körülöttük körben kis árok képesek előállítani, így az ágazat hamar zátonyra futott. A nutria húfutott. A bőröket kiterítették, alaposan besózták, aztán fogták a követ- sából kiváló kolbászt lehetett készíteni, csak azt nem volt szabad megkező bőrt, azt is széthajtották, rárakták az előző, a nyers oldalával mondani a vendégnek, hogy éppen mit eszik.
felfelé rakott bőrre és azt is alaposan besózták. És rakták a halmot így
akár 2 m magasan. A sózás elengedhetetlen volt, mert a nyers áru Még néhány érdekes dolog volt a közelmúltban az állatvilággal kapegyébként megromlott volna. A sózás hatására a bőrben lévő ned- csolatban.
vesség kivált, a sós lé a placc melletti árokból az udvarra folyt a legyek
Veresegyházon évekig felvásárolták az árokpartokon gyűjtött éticsilegnagyobb örömére.
gát. A tavaszi szezonban évente legalább 50 vagonnal vagy kamionnal
De nem csak a sós lé tette terméketlenné az udvarunkat, hanem a fo- szállították a koplaltatott és megtisztogatott élő csigákat a görög, franlyamatosan odaszállított és külön raktárban tárolt só is. A hatalmas cia vagy svájci partnereknek. A fáradtságos gyűjtést egy időben teBelsped-es kocsik a két rámás, hidegvérű lóval folyamatosan hordták nyésztéssel akarták egyesek kiváltani, ami hamar fiaskóval zárult.
a vasútról a sót.
A biológiai életterétől megfosztott csúszómászók egyszerűen elszökMivel az udvaron 3-4 külön helyiségben gyűlt a sózott bőr, a szál- tek a tartásukra nagy gonddal kialakított csigakertekből.
lításra már vagont kellett rendelni. A nyersbőr felvásárlását a Táncsics
A földigiliszta szaporítása igazi piramisjátékká vált, fellángolt és
Bőrgyár végezte az újpesti Duna-parton. A marhabőrt leginkább cipők nagyon hamar füst nélkül el is égett. Sokan belevágtak a soha meg
készítésére használták, a birkabőrből irhabunda és takaró, a kevésbé nem számolt és túlárazott szaporítóanyag megvásárlásába, a prizmába
értékes sertésbőrből ruhanemű vagy használati tárgy készült.
hordott zabos lótrágya komposztálásába, de legtöbben soha nem
A Tisza mentén rengeteg hörcsög, pézsma tanyázott. A kártételük tudták a megszaporított gilisztaállományt értékesíteni.
miatt ezeket a kis állatokat csapdával fogták, prémjüket bunda készíHasonló karriert futott be a hazánkban a struccok tenyésztése. Ez
tésére használták. A vadászatok során kilőtt mezei nyulak és rókák az állatfaj elbírja ugyan a hideg telet, szaporodik is, nem is ez a baj,
bőrét, és az ugyancsak vadászott, vagy csapdával fogott nyest és görény hanem az, hogy a hazai táplálkozási kultúrában nem volt és nem is
prémjét is bőrkereskedők vásárolták fel. A szőrmés bőrt a szőrrel be- lett helye a strucc húsának, a tojásának. Legfeljebb ínyencek vagy a
felé fordítva húzták le a tetemről, vagyis megnyúzták azokat.
ritka csemegét virtusból fogyasztók asztalán jelent meg, a bőre kikéMár a fővárosban éltünk, ahol édesapám folytatta a szőrmésbőr szítve és feldolgozva sem szakította szét a piacot.
felvásárlását. Egy raktárt bérelt, ahol a magasban hosszant drótok futottak. Kettőbe hajlított méteres, vastag dróthurok került egy-egy
MOHAI IMRE
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Kultúra
Veresi Balett Tánccsoport • Interjú TAKÁCS ANDREA tánckarvezetővel

Tizenkét eltáncolt cipellő
A VERESI BALETT TÁNCCSOPORT ELŐADÁSÁBAN
Négy alkalommal került idén tavasszal színpadra a Veresi Balett Tánccsoport
előadásában a Grimm fivérek meséje nyomán koreografált mesebalett, a Tizenkét eltáncolt cipellő. TAKÁCS ANDREA tánckarvezetővel beszélgettünk a
Veresi Balett titkairól.
Korábban, 2013-ban már színpadra vittétek a mesét. Mennyiben volt más a
mostani előadás?
A korábbihoz képest az összes tánc újra át lett gondolva, továbbá a zenei anyagot is
átszerkesztettük. A jelmez maradt a régi, de a ruhák is átestek egy szükség szerinti
felújításon. A díszletben viszont jelentősebb változások történtek, megpróbáltuk
elegánsabbá, szebbé varázsolni ez által is az előadást. A korszerűbb fény- és
hangtechnikával egy varázslatosabb világba
tudtuk vinni a nézőt, mert a megvilágítás kifejezőbben irányult a díszletre és a táncosokra.
A szereplők láthatóan örömmel vettek
részt a játékban. Milyen korosztályt képviseltek? Hogyan volt lehetséges kezdő táncosoknak pár hónap leforgása alatt megtanulni, illetve megtanítani a darabot?
A negyvenhárom szereplő életkorban rendkívül széles skálán mozog, a résztvevők mintegy ötven százalékban négy és tizennégy
éves korúak, míg a többiek már tizenöt éves
nagy lányok. Van egy férfi szereplőnk, Hack Fotó: Veréb

István személyében. Hogyan volt lehetséges a gyerekekből mindezt kihozni? Ők a mozgatói az eseményeknek,
én csak végrehajtó vagyok a történések sodrában.
Fotó: Veréb
A gyerekek maximálisan akarnak a színpadon teljesíteni, és
ennek megfelelően végzem én is a feladataimat.
A mostani előadásban a Veresi Balett minden egyes növendéke szerephez jutott?
A növendékeim létszáma eléri a hatvan főt, heti négy alkalommal tartunk foglalkozásokat, két csoportban. A keddi és a csütörtöki próbák résztvevői vettek részt
a mesebalettben, míg a hétfői és a szerdai csoportok az előképzősök, ők nem.
A szülők most is aktívan segítették az előadást. Mennyire meghatározó a
szülői támogatás?
A szülők nélkül gyakorlatilag semmire nem mennék, nélkülük nem lennének
előadások. A díszletek kikölcsönzésében az egyik apuka, Simon Tamás volt a támaszunk, a hangosítást és a fénytechnikát Sárhegyi Károlynak köszönhetjük,
az anyukák pedig minden másban ott működtek közre, ahol éppen a legnagyobb
szükség volt rájuk, fellépőruhát, jelmezt
készítettek, öltöztették a balerinákat.
Legközelebb mit láthatunk majd a „Tündérkék” előadásában?
Ha sikerül az elgondolásunk, akkor egy kortárs darabot szeretnék felépíteni, természetesen klasszikus balett elemekkel, de sokkal
több színházi jelenettel kiegészítve. Hogy
mi lesz konkrétan az előadás, az hadd legyen a mi titkunk még egy rövid ideig.
VERÉB JÓZSEF

Udvarház Galéria • Kiállítás a VERESI FIATALOK munkáiból

„Érzékek útján”

már az impasto-hatás művészetébe kalauzolja a
szemlélőt. Egy másik festménye, az „Akt fény-árnyékban” az emberi test rejtekét tárta elénk, megmutatva annak szépségeit. A kiállított munkák
mindegyike az „érzékek útjára” visz, néhol döbbenetet, majd csodálatot, és elismerést váltva ki az
emberből.
Pozsonyi Fanni drámapedagógus a kiállításmegnyitón a következőket mondta: „Hihetetlen érzés
most itt állni és megérezni az egész kiállítást önmaga valóságában. Nagyon köszönjük a lehetőséget az Udvarház Galériának és Klement Zoltánnak, hogy évről évre részesei lehetünk ennek az
érzésnek és kívánok magunknak még sok ilyen pillanatot együtt. Köszönöm szépen fiatal művészeinknek: Deák Csengének, Hajdu Annának, Sándor Annának, Módy Lucának, Makó Annamá-

A Köz-Pont Ifjúsági Ház és az Udvarház Galéria
együttműködésében egy olyan képzőművészeti
kiállításnak voltunk a részesei, immár harmadik
alkalommal, amely sokszínűségében, kreativitásában is újszerű Veresegyház művészeti életében.
2019. március 8-án utazásra indultunk, kilenc fiatal
érzéki utazására a szellem világába, ahol minden
egyes megálló egy-egy különleges műalkotás: festmények, szobrok, illusztrációk, fotográfiák, installációk, interaktív alkotások és végül egy animációs
film, ahol hosszan elidőzhetett a szemlélődő. Veresegyházi fiatalok, ahogy ők éreznek, ahogy ők
látják világunkat, mindezt megmutatták festményekben, kisplasztikákban, vagy éppen a fal síkján
felsorakoztatott fotográfiák sokaságában.
Huszai Tünde egyedien sajátos fényképfelvételei „Halld a hangom, és láss a szememmel!” címmel önmagukért beszélnek. Beszélnek a tiltakozásról, a szépségről és a
mindannyiunk számára oly fontos szeretetről, majd a megnyugvásról. Meskó Kinga festményei szinte szárnyra keltek, ott lebegtek pazarul a színes selymek tengerén. Deák Csenge munkáinak egyike a Magánbéke I-II. (páros önarckép) címet viFotó: Veréb
seli. A szembefordított férfi és női portré
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„Fantasztikus látni a sok embert, akik eljöttek ma a nyitóünnepségre és a csodás
légkört, ami itt a galériában uralkodik.
Köszönjük, hogy részesei voltak ennek az
utazásnak.”
SWENJA KRAUS
riának, Meskó Kingának, Huszai Tündének, Varga Bencének, és végül, de nem utolsó sorban Swenja Krausnak, aki nem csak mint művész van ma
jelen, hanem ennek a fantasztikus kiállításnak ő a
kurátora is. Így engedjék meg, hogy elmondjam,
nagyon büszke vagyok rá, és minden művészre,
aki ezen a kiállításon keresztül beengedett minket
saját kis világába. Köszönöm a rengeteg munkát,
lelkesedést, amit beletettetek, nagyon megérte.”
Swenja Kraus 19 éves hölgy, a németországi Ausburgból érkezett. Jelenleg az Európai Szolidaritási
Testület nevű program keretében egyéves önkéntes szolgálatát tölti Veresegyházon. Fő tevékenységei közé tartozik a Támaszpont MOPKA által fenntartott Köz-Pont Ifjúsági Ház
különböző délutáni szabadidős programjainak vezetése, mint például a nagy
sikerű német klub, melyre csütörtökönként 18.30-tól várja az érdeklődőket.
Swenja jelenleg a művészeti tevékenységek felelőse is, így lett az „Érzékek
útján” című kiállítás kurátora. Gitáron
közreműködött: Erős Tamás. A kiállítást
rendezte: az alkotó fiatalok közössége.
VERÉB JÓZSEF

Kultúra
Szentlélek-templom • Az ipolybalogi SZENT KORONA KÓRUS hangversenye

Emlékezetes este

„Ipolybalog ősidők óta az itt élő nyugati
palócok egyik ősi fészke. Az itt élőkben
mély vallásosság, makulátlan becsület,
Ipolybalog az Ipoly jobb partján, a határ mélységes emberszeretet és hagyományos
szlovákiai oldalán fekvő, Árpád-kori, döntő törvénytisztelet lakozik.”
többségében magyarlakta település. Egykoron földjein „szép gabonát, kukoricát, do- Veresegyház jubileumi évfordulóját ünneplő
hányt és főzelék növényeket” termesztettek. rendezvénysorozat.
Az itt élő emberek a XIX. században még
A Szent Korona Kórus 1997-ben női karként
sörfőzdével is büszkélkedhettek. Lakosai- alakult, majd az évek során fokozatosan venak száma a legutóbbi népszámlálás alkal- gyeskarrá fejlődött. Nevét a magyar királyi
mával meghaladta a nyolcszáz főt, a viszony- koronáról kapta, melynek másolata Ipolybalog
lag kis lélekszám ellenére a település mégis község templomát ékesíti. A kórus repertoárja
kiemelkedő kulturális kinccsel rendelkezik. a gregoriántól a reneszánsz és a barokk tempHa történetesen Ipolybalog nevezetességei lomi zenén át a kortárs magyar egyházzenéig
után érdeklődnénk és ott jártunkban meg- terjed. A harminc fős kórus az egyházi liturgikérdeznénk a helyieket, a falu gazdag népi kus szolgálattétel mellett rendszeres résztvehagyományai mellett biztosan megemlíte- vője a felvidéki és magyarországi koncertéletnék kulturális életük kiemelkedő szerep- nek, kulturális rendezvényeknek. Veresegylőjét, a Szent Korona Kórust.
házi fellépésük alkalmával olyan zeneszerzők
Az 1848-49-es forradalom és szabadságharc műveit szólaltatta meg, mint: Liszt Ferenc, Koemléknapja, továbbá Veresegyház városi rang- dály Zoltán, Johann Sebastian Bach, Alessandra történő emelésének 20. évfordulója alkal- ro Scarlatti, Wolfgang Amadeus Mozart, César
mából március 16-án, a Szentlélek-templom- Franek, Erkel Ferenc. Az elhangzott művek, a
ban ünnepi hangversenyt adott az ipolybalogi kórus megjelenése, előadásmódja, a vendégkórus. Ezzel az eseménnyel kezdetét vette a művészek – Szerekován János operaénekes
Kölcsey Ferenc Városi Könyvtár • DR. HAJDU ZSANETT biológus előadása

Kétéves bolíviai utazásom

Egy fiatal biológus vallomása élete nagy kalandjáról, amely megváltoztatta a világról alkotott
szemléletét. Mint mondta: „Nemcsak végigrohantam egy világon, de megmerítkezhettem
benne, és közben annyi mindent levedlettem
magamról.” Hajdu Zsanett a Szegedi Tudományegyetem harmadéves hallgatójaként alig
töltötte be a huszonegyedik életévét, amikor
igent mondott. Igent mondott egy régi álmának
és harmadmagával útnak indult egy távoli, isFotó: Veréb
meretlen világba, az andoki és amazóniai indiánok semmi máshoz nem hasonlítható kulturális terébe. Hajtotta a
tudásszomj, a kalandvágy, az ismeretlen megismerése, az őserdő
kincseinek, a gyógynövényeinek felfedezése. Kétéves kutatómunkáját
követően tapasztalatokkal gazdagon megrakodva tért vissza Szegedre,
ahol tanulmányainak befejezését követően neurobiológiai szakirányon
diplomázott. Majd hasznosítva az őserdei gyógynövénykutatásban szerzett ismereteit, a Szegedi Tudományegyetem Gyógyszerészeti Kar,
Farmakognóziai Tanszékének hallgatójaként 2014-ben, a gyógynövények
idegrendszeri hatóanyagainak kutatásából doktorált. 2016-ban Costa Rica
különböző kutatási és oktatási központjaiban több hónapon keresztül
az amerikai Duke Egyetem oktatójaként egyetemistáknak tartott előadásokat etnobiológia, a trópusi betegségek és a környezeti változás témakörében. Magyarországon napjainkban is rendszeresen tart országjáró –
ismeretterjesztő és szemléletformáló – előadásokat, az etnobotanikáról,
a Bolíviában eltöltött éveinek tapasztalatairól, különösen a gyógynövények és a természetvédelmi teendők ismereteiről.

Fotó: Veréb

tenorista, Gedai Ágoston orgonaművész és
Gedai Eszter fuvolista – játéka különleges
élményt nyújtott a veresegyháziaknak. Szép,
magasztos kezdete volt ez a hangverseny a
város ünnepi rendezvénysorozatának, melyet a templom meghitt környezete font a
zene koszorújába. Vezényelt: Molnár Ottó
és Pászti Károly karnagyok. Az est házigazdája: H. Varga Mariann a Klasszik Rádió ismert műsorvezetője volt.
VERÉB JÓZSEF
„Ott álltam a Föld nevű bolygó túloldalán
– fejjel lefelé ahhoz a pozícióhoz képest,
ahogy egy nappal ezelőtt voltam – és ez
volt a valóság”
DR. HAJDU ZSANETT

Munkásságát több elismerés és díj fémjelzi. 2015-ben „Nemzeti Kiválósági Díj”
elismerésben is részesült tudományos és
tudománykommunikációs tevékenységéért.
Veresegyházi látogatásán Dr. Hajdu Zsanett személyében egy rendkívül elszánt, öntudatos fiatalt
ismertünk meg. Olyan embert, aki bátran neki
mer vágni az ismeretlennek mert hajtja a tudásszomj, érdeklik az anyagi világ rejtelmei, az indián közösségekben élő emberek mindennapjai.
Előadása során kitért a bolíviai kalandozásának
útvesztőire, egy őserdei indiánok lakta faluban eltöltött hónapjaira. Személyes tapasztalatai alapján beszélt a Dél-Amerika legszegényebb országában
élő emberek küzdelmeiről, kultúrájukról, segítőkészségükről, az általa
megismert indián – Uru, Iruhitó, Guarasug'we, Kallawaya, Araona és
Aymara – törzsek életéről. Lebilincselően mesélt a Föld legmagasabban fekvő állóvízének a Peru és Bolívia határán levő Titicaca-tó totoranádból készült
úszószigetein élő „tavak, vizek népének” világáról. Beszámolt a Paraguá
folyó mentén megvalósult teknős védelmi projektben való részvételéről.
A trópusok ajándékai – Szenvedélyes kutatóutam igaz története Bolívia
indiánjai között című, 2016-ban megjelent útleíró regényében a következőképpen ír: „Csodálatos kaland volt ezt a könyvet írni. Olykor a könnyeim
hullattam, máskor nagyokat nevettem, helyenként pedig rácsodálkoztam,
hogy mi minden eszembe jut ennyi idő távlatából.” Hajdú Zsanett könyvét
csak ajánlani tudom fiataloknak és idősebbeknek egyaránt. Lebilincselő
olvasmány a kíváncsi egyetemista lányról, aki szenvedélyesen kutatta az
indiánok gyógynövényekkel kapcsolatos tudását.
VERÉB JÓZSEF
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Kultúra
„Ez a könyv Önnek szól”
KÖNYVAJÁNLÓ • Catherine Price: DIGITÁLIS DETOX

Bizonyára ön is ült már olyan idegesítő baráti
társaságban, vagy családi ebéden, ahol mindenki a telefonját nyomogatta, a helyett, hogy
egymással beszélgettek volna. Catherine Price írónő, – aki a legnevesebb amerikai egyetemeken, a Yale-en és a Berkley-n szerzett
újságírói diplomát és olyan rangos folyóiratokban publikál, mint a The New York Times
vagy a The Washington Post – épp ezt a nagyon aktuális témát feszegeti Digitális detox
c. könyvében: hogyan hat az okostelefon általi folyamatos elérhetőség az agyra, a testre,
a társas kapcsolatokra, a társadalomra.
A probléma nem maga az okostelefon, sokkal
inkább a vele való kapcsolatunk. Meg kell húznunk a határt az online és az offline életünk
között. Az okostelefon fantasztikus eszköz,
csak éppen általa mi magunk is eszközként
viselkedünk. Legtöbbünk még egy étkezést,
vagy filmet, de még annyi időt sem bír ki a telefonja nyomogatása nélkül, amíg zöldre vált a
lámpa. A technológia egyrészt felszabadít, másrészt viszont magához is köt – és minél erősebb
a függés, annál inkább el kell gondolkodnunk,
hogy tulajdonképpen ki a főnök? Minél többet
használjuk a telefonunkat, annál kevésbé vagyunk képesek irányítani az életünket. A társas
kapcsolataink képernyőre helyezése súlyos
mentális problémákat okozhat. A veszélyeket
felismerve Price férjével a digitális méregtelenítés eszközéhez nyúlt: szombatonként 24

órán át nem használták a telefonjukat, vagy
más internetre kapcsolt eszközt. Az élmény
pihentető volt. Sokan követték a példájukat. A telefonnal való „szakításhoz” az írónő ajánl egy
30 napos programot,
amelynek végére egészségesebb kapcsolat alakítható ki a telefonnal és
a való világgal. És még
valami: minél többet
olvasunk online, annál
inkább felületességre
tanítjuk az agyunkat,
nehezebben tudunk
egy dologra koncentrálni. Sajnos minél
kevésbé tudunk kitartóan figyelni, annál értékesebbek vagyunk a közösségi média számára. Az újságok
a látogatók kattintásszámától függnek. Ezért
olyan gyakoriak a linkek, diavetítések. Vagyis
nem a koncentráció, hanem a figyelemelterelés
hoz hasznot. A digitális detox már világszerte
mozgalommá és marketing eszközzé is vált. A
tavalyi év végén egy igen különleges fogadást
ajánlott az amerikaiaknak a Coca-Cola leányvállalata, a Vitamin Water. A kihívás lényege,
hogy a jelentkezők közül egy kiválasztottnak
egy éven át nem szabad okostelefont használnia (helyette egy 1996-os mobilt kap kézhez),

és ha kibírja, 28 millió forintnak megfelelő dollár üti a markát. Most úgy tűnik, másoknak is
megtetszett a kezdeményezés, és ha nem is ebben a formában, de szintén szerveznek ilyesmit. Egy svédországi hotel ingyen kínál lakosztályt azoknak, akik nem neteznek
az okostelefonjukkal. Aki viszont nyomkodni kezdi a készüléket, annak 30 perc használat után a szállás teljes árát ki
kell fizetnie. Egy budapesti étterem is csatlakozott a mozgalomhoz, hiszen filozófiájában
fontos szerepe van a családoknak. Éttermükben dobozokat helyeztek el a kijelölt asztalokon,
ahova azok a 14 év alatti gyermekkel érkező családokat ültetik, akik
előzetesen asztalt foglaltak. A telefonokat kikapcsolva az étkezés
végéig bezárják a dobozba. Amenynyiben a fizetésig nincs elővéve
egyetlen mobiltelefon sem, a gyerekmenüket ajándékba adják. Ha szeretnénk
feltalálni egy olyan eszközt, – írja Price, amely
átprogramozza az elménket, ha szeretnénk
létrehozni egy olyan társadalmat, amelynek
tagjai folyamatosan figyelmetlenek, elszigeteltek, ha szeretnénk visszaszorítani az empátiát,
valószínűleg az okostelefon lenne a megoldás.
Tartson önvizsgálatot: ha ébredés után azonnal
a telefonjához nyúl és elalvás előtt a telefon kijelzőjét nézi utoljára, ha órákig a közösségi oldalakat böngészi, akkor ön telefonfüggő, és ez
a könyv önnek szól.
RIMAI S. ÉVA

VÉLEMÉNY • Egy példa az internet világából

A FACEBOOK BŰVÖLETÉBEN
Korunk egyik nagy vívmánya az internetes tartalomfogyasztás, tájékozódás és kommunikáció. A felhasználók tömegei világszerte a Facebook igénybevételével olvassák a híreket, információkat osztanak meg, a saját oldalukon
tartalmakat gyártanak, közzétesznek, véleményt mondanak, igét hirdetnek, bírálnak, és
mindeközben nem is gondolják át, vajon mit
is tesznek. Az emberek a nyilvánosság előtt
felfedik a legbelsőbb érzéseiket, görgetnek,
lájkolnak és posztolnak. Helyesen cselekszünk? Egy biztos, ami tartalom megjelenik az
internetes világban, az kitörölhetetlenül valahol, valakiknél ott gyűlik adatként a személyiségünkről, cselekedeteinkről, mindennapjainkról, hovatartozásunkról, gondolkodásunkról, kapcsolatainkról, családunkról. Tömeges
kommunikáció! Jól van ez így? A minap kap-
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tam egy e-mailt, egy aggódó anyuka bejegyzést tett közzé az egyik helyi közösségi oldalon. Kedves Szülők! – kezdi a levélíró, majd
folytatja: Olyan dolog történt velünk, amit
nem hittem volna, hogy megtörténhet. Bence
fiam tegnap este jött haza a farsangi buliból a
veresi vasútállomástól, a Vasút utcában megállt mellette egy fekete autó és el akarták vinni
őt. Szerencsénkre volt annyi jelenléte, hogy kiabáljon és elszaladjon segítséget kérni. Kérek
minden szülőt, figyeljen gyermekére és ne engedjék sötétben egyedül csatangolni őket.
Ennyi a felhívás, ami önmagában egy jó szándékú közlés, felhívja az emberek figyelmét a
fiatalokat fenyegető egyik veszélyforrásra. Bár
nem derült ki pontosan, hogy mi is történt, de
a leleményes Facebook fogyasztók képzeletét
már be is indította. Rövid időn belül hatalmas
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csokorra való bejegyzés született: emberrablási kísérletekről, riogató fekete kabátos, kapucnis férfiakról, a közbiztonság szörnyű állapotáról, a rendőri szervek tehetetlenségéről,
a szülői felelőtlenségről. A bejegyzések sokasága nem nélkülözte a migráció kérdését, a
szervkereskedelmet, a végsőkig menő személyeskedést, egymás bírálatát, kigúnyolását és
sértegetését. Kérdem én: jól van ez így? Lehet
itt nagyokat mondani, okosnak lenni és ezáltal is (?) manipulálhatóvá tenni az embereket.
A közösségi oldal használatáért direkt módon
nem kell fizetni, de fizetünk helyette profitot
termelő információkkal. Tartalmakat, fényképeket osztunk meg magunkról, aztán várjuk a
visszajelzéseket, a lájkokat. Nem is sejtjük a
valós veszélyeit az internetezésnek, amíg esetleg fel nem használják ellenünk az általunk
megosztottakat. Tényleg csak ennyire vagyunk képesek?
VERÉB JÓZSEF

Kultúra
MŰVÉSZPORTRÉ: MÉSZÁROS ÁRPÁD ZSOLT színész, énekes

A sors ajándéka
Mészáros Árpád Zsolt az ország egyik legnépszerűbb énekes színésze, életútját több olyan
musicalben nyújtott teljesítménye fémjelzi,
mint a Rómeó és Júlia (Benvolio), a Rudolf
(Rudolf, trónörökös), vagy éppen a Szépség és
a Szörnyeteg (Lefou). A Veres 1 Színház Csoportterápia című komédiájának előadása előtt,
a veresegyházi Váci Mihály Művelődési Házban beszélgettünk a művésszel.
Sport tagozatos általános iskolásként színjátszókörbe járt, már gyerekként is a színészi
pályára készült?
A nővérem vitt magával a színjátszókhoz, beöltöztettek Kupidónak, valahogy ez nem tetszett, a többiek csúfolódtak és emiatt idővel
kimaradtam. Ahogy cseperedtem sok időt töltöttem a szabadban, mondhatnám úgy is: utcagyerek voltam. Vonzott a vendéglátás, ezért általános után továbbtanulásként ezt a célt jelöltem meg, de túljelentkezés miatt nem sikerült
bejutnom a vendéglátóipariba. Édesanyám féltő
gondoskodása eredményeként ezt követően kerültem egy szakmunkásképzőbe, mondván: legyen a gyereknek egy biztos szakma a kezében.
Így lettem gépi forgácsoló végzettségű. Ahogy
teltek a napok, megcsillant előttem a remény,
Gaál Erzsébet színésznő és Zsótér Sándor rendező, színházi statisztákat kerestek. Természetesen az elsők között jelentkeztem, így kerültem a színészképzőbe, végül a színészi pályára.
Színházi karrierjét prózai szerepekben a Móricz Zsigmond Színházban kezdte, mégis énekesként lett ismertebb. Miért fordult a musical felé?
Gyerekként is szerettem a zenét, különösen a
rock hangzása vonzott. Amikor a világ nyitott
a zenés színház felé, ezt mi Nyíregyházán is
időben felismertük. Mindig is vállalkozó típus
voltam, ezért többedmagammal – lehettem
vagy huszonkét éves – egy színházi vállalkozás
keretében megalapítottuk a NapFolt produkciót. Gyakorlatilag különböző támogatásokból
a nyári szezonban előadásokat hoztunk létre.
Amikor bemutattuk a Rémségek kicsiny boltja
című darabot, az egyik alkalommal a fináléban
elég zűrös körülmények között leestem a színpadról, beestem a zenekari árokba, és eltörött
a lengőbordám. Majd egyéb komplikációk
miatt veseműtétre is sor került. Mondtam is
édesanyámnak, ne sírjon, nem lesz semmi baj,
a zene meg fog gyógyítani! Ekkor határoztam
el végérvényesen az énektanulást. Így jutottam
Toldy Mária védőszárnyai alá.
Jelenleg is a Budapesti Operettszínház tagja,
miképp került a társulathoz?

„Szegény fiúk ott legfelül /Talpig aranyban, de tök egyedül / A
hatalom nyűg, csak
ostoba lánc / Amíg itt
lenn folyton szabad a
tánc!”

Jól alakultak a dolgok, több zenés darabhoz is felkértek, országszerte egyre ismertebbé
váltam. Vidéken még hagyomány
a „temetés”, egy pici paródiával
megtűzdelve búcsúztattuk Veszprémben az egyik alkalommal a
A Csoportterápia című
Hair musicalt, amikor az eredeti
komédiában a drámardi Ágnes
szöveg helyett, Berger nagy mo- Fotó: Dolnay–Sá
szakkörös Lajost alanológjában a következőket mondkítja. Mennyiben más az itt megszemélyetam: elmegyek Budapestre, és az Operettszín- sített karakter a rajongók által korábban isházban sztár leszek! Két napra rá ültem a vona- mert MÁZS-hoz képest?
ton, amikor megcsörrent a telefonom. Kerényi Ez is egy kiváló komédia, lubickolás a színpaMiklós Gábor vagyok, mutatkozott be az Ope- don. Szeretem Lajos karakterét, a humorát, az
rettszínház igazgatója. Mit mondjak? Kivert a hi- elhangzott dalokat. A veresegyházi színháznak
deg, biztos megtudta a sztorimat és most kapok is meg van a varázsa, kicsi, ezért családias hanaz arcomra.
gulatot áraszt, végül is a játékon belül önmaFöldes Tamással megosztva elnyerte az „Év gam lehetek.
Operett-Musical színésze” elismerést. Egy i- Pár évvel ezelőtt éttermet nyitott, mi késztette
lyen rangos díjat hogyan lehet kiérdemelni? erre a lépésre?
Az Operettszínház vezetése ebben az időben na- Az évek folyamán belekezdtem egy internetes
gyon jó arculatot hozott létre, külföldön is felfi- üzletbe, egy táplálék kiegészítőket forgalmazó
gyeltek ránk, jöttek az impresszáriók, kíváncsiak vállalkozásnál, ahol elég jó eredményeket érvoltak a magyar zenés színházra. 2004-ben én tem el. Az itt megkeresett jövedelmemet inlettem az ország legnépszerűbb színésze, ekkor vesztáltam az étterembe. Célom az egészséges,
kaptam a „Súgó Csiga-fődíjat”, majd éveken ke- ínycsiklandozó finomságok kínálata, mellyel
resztül további díjakat nyertem el.
egy régi álmom, a vendéglátás iránti vonzalTöbb szólólemeze is megjelent, melyik áll kö- mamat szeretném megvalósítani.
zelebb az egyéniségéhez, a MÁZS-képp éne- Elégedett a sorsával?
kelek, mely a saját dalokat tartalmazza, Az eltelt harminc év alatt elértem azokat a sikevagy a MÁZS-képpen című albumok?
reket, amit itt Magyarországon a színházi szakMint mindenki más, én is megpróbáltam elő- mában elérhet az ember. Igaz, nem lettem Járukkolni saját lemezekkel. Kazár Pál barátom- szai Mari-díjas, de van négy gyönyörű gyeremal irtunk egy pár dalt, ami akkor nagyon jó kem, akiket nagyon szeretek. Úgy érzem, én itt
kalandozás volt az életemben. Közel tíz éve jó helyen vagyok, elfogadnak a kollégák és én is
voltam a zenés színháznál, így a MÁZS-kép- szeretek velük együtt dolgozni.
VERÉBJÓZSEF
pen énekelek című albumban az életemnek a
szakmán belüli fontosabb állomásait énekel- MÉSZÁROS ÁRPÁD ZSOLT
tem meg, egy kicsit másképpen, egy kicsit új• színész, énekes •
szerűbben. Ezt a kezdeményezésemet a kö- 1974-ben Nyíregyházán született
1989–1992 a 110. sz. Ipari Szakmunkásképző Intézet
zeljövőben is szeretném folytatni.
tanulója (gépi forgácsoló)
Pályafutása során prózai és musical, továbbá 1989-ben megkezdi tanulmányait a Móricz Zsigmond
Színház színészképzőjén
film- és televíziós szerepek követik egymást. 1996-ban megalapította a NapFolt produkciót
1998-tól énekórákat vesz Toldy Mária, Nagy Anikó és G.
Melyik műfajt részesítené előnyben?
Simon Zsuzsa énektanároktól
Amit nagyon szeretnék, az a mozi lenne, ahol, 1999–2002 a következő színházaknál játszott: Móricz ZsigSzínház (Nyíregyháza), Csokonai Színház (Debrecen),
mint filmszínész is meg tudnám mutatni ma- mond
Veszprémi Petőfi Színház, Thália Színház (Budapest)
gam. A film maradandó érték, mert generáció- 2000-ben „Színész I. diplomát” kapott a Magyar Színész
kon át is élményt tud nyújtani az embereknek. Kamarától
2002-től a Budapesti Operettszínház tagja
A színház az mindig örök, ezt nem is tudnám 2012-ben IMÁZS néven éttermet nyitott
2014-től kreatív menedzser egy nemzetközi vállalkozásnál
semmivel összehasonlítani. A színpadon nap, 2014-től a Veres 1 Színház társulatának tagja
mint nap más intuitív erővel találkozom, más a Elvált, jelenleg élettársi kapcsolatban él, négy gyermek
édesapja
közönséggel való együttlétem, ez egy rendkívüli
ELISMERÉSEK, DIJAK:
„Művészeti kitüntetés”– Szabolcs-Szatmár-Bereg megye 1990
érzés, ezt nem lehetne semmivel felcserélni.
„Súgó Csiga – fődíj” – 2004
Öt éve indult a Veres 1 Színház, a Ne most, drá- „Súgó Csiga-díj” – 2006
Operett-Musical színésze” – 2006
gám! című komédia első olvasópróbáin még ott „Év
„Eurovíziós dalfesztivál magyarországi döntő III. hely” – 2008
„Magyar Tolerancia-díj”– 2011
volt. Mi történt, miért maradt ki a darabból?
„Pepita-díj ezüst fokozat” – 2011
Egyeztetési probléma volt, az elfoglaltságaim „Príma közönség-díj” – Szabolcs-Szatmár-Bereg megye 2012
miatt az Operettszínház akkor nem járult hoz- „Csillag-díj” – a legjobb férfi főszereplő – 2013
„Arany Kotta-díj” – 2016
zá az itteni szereplésemhez.
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Életmód

GYŐRI RITA ÉS VIGH MERCÉDESZ ROVATA

HELYTELENÜL VÉGZETT GYAKORLATOK
ÉS AZOK VESZÉLYEI
Idei cikksorozatunkban a rossz mozgásmintával, a helytelenül végzett gyakorlatokkal
és azok veszélyeivel, illetve a rosszul megválasztott edzéssel, sportolással foglalkozunk.
Hibásan csinálni a gyakorlatokat, vagy rossz
mozgástípust választani, a leggyakoribb hibák
közé tartozik. Az, hogy valakitől látunk egyfajta gyakorlatot, az nem biztos, hogy az számunkra is megfelelő. Ezért mindenképpen
érdemes konzultálni egy edzővel. Mindenkinek a saját egészsége a tét!
Lássuk a guggolást, ami egy természetes
mozgás. Amennyiben egészségesek és kellően
mozgékonyak vagyunk, akkor képesek vagyunk guggolást végrehajtani úgy, ahogy azt
gyerekkorban is tudtuk.
Amit a guggolás megkövetel:
• Az alsótest lágy szövetéinek nyújtását és a
hajlékonyság fejlesztését
• porcegészség a csípőben, térdekben, bokában
• a bokaízület mobilitásának fejlesztését.
Nézzünk három korrekciós gyakorlatot,
amikkel megerősítheted a tested és tökéletessé
teheted a mozdulataid.
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Áprilisi kihívás gyakorlatunk: A FALNÁL
GUGGOLÁS.

Fitten Veresen – minden, ami
sport és táplálkozás,
így adva alapot a mindennapokhoz!

zetéig menjünk le és ott próbáljuk magunkat
megtartani. Végezzük a gyakorlatot az első
héten mindennap 5×15mp-ig, a második héten
mindennap 5×30mp-ig, és így tovább, míg eljutunk az 5×1 percig. Aki edzésben van, annak
ajánljuk, hogy a combokat a talajhoz képest
vízszintesen tartva végezze a nehezített gyakorFotó: internet
latot, ami már igazán nagy kihívás tud lenni.
Következő cikkünkben bemutatjuk a guggoEz a guggolás izometrikus (azaz kitartott). lást különböző sportezközök alkalmazásával.
Segít abban, hogy megerősítsük a quadricepGyakoroljunk szorgalmasan, mert jön a mászet, illetve ízületkímélő és roppant egyszerű: a jusi kihívás!
hátunkat a falnak szorítva ereszkedjünk le
addig, amíg a combunk párhuzamos nem lesz
Legyünk együtt fittek Veresen!
a talajjal. Ha úgy érezzük, hogy még gyenge a
Mobil: 30 509 5084
combunk, akkor csak a negyed guggolás helyFacebook: Fitten Veresen
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VERESEGYHÁZI VÁROSI SPORTKÖR eredményei

Labdarúgó Szakosztály

Kézilabda Szakosztály

Felnőtt (Pest megyei bajnokság II. osztály Északi csoport)
03.16. Vác-Deákvár SE – Veresegyház VSK
2–2
03.24. Veresegyház VSK – Gödi SE
4–1
U19 (Pest megyei bajnokság I. osztály Északi csoport)
03.16. Veresegyház VSK – Szobi SC
4–0
03.24. Foci Suli Alapítvány-Vác – Veresegyház VSK 2 – 4
U17 (Pest megyei bajnokság I. osztály Keleti csoport)
03.24. SK Tóalmás – Veresegyház VSK
2–9
U15 (Pest megyei bajnokság I. osztály Északi csoport)
03.23. Veresegyház VSK – PILE-Szántó SE
12 – 0
Öregfiúk (Pest megyei öregfiúk bajnokság Keleti csoport)
03.25. Isaszegi SE – Veresegyház VSK
1–4

Férfi felnőtt (Pest megyei bajnokság B csoport)
03.24. Albertirsa SE – Veresegyház VSK
34 – 31
Női felnőtt (Pest megyei bajnokság A csoport)
03.24. Alsónémedi SE – Veresegyház VSK
26 – 21
Serdülő (Országos Serdülő bajnokság III. osztály Közép csoport)
03.12. Treff ’07 SE – Veresegyház VSK
26 – 36
03.22. Veresegyház VSK – Főnix ISE
19 – 23
03.27. Domony KSE – Veresegyház VSK
29 – 30
U14 (Országos Gyerek bajnokság III. osztály Pest megyei
Régió Felsőház)
03.24. Veresegyház VSK – Gyáli BKSE
33 – 9
Diósdi DSE – Veresegyház VSK
19 – 20

MÁRCIUS 15-I CSALÁDI FUTÁS
Mindig szeretnénk egy picit előrébb lépni, de
ez a legnagyobb jóindulat, segítő szándék ellenére sem sikerül úgy, ahogy azt elképzeltük.
Az előnevezések leadása az elektronikus felületen ebben az évben már nagyobb népszerűségnek örvendett, mint korábban bármikor és ez
előre lépés. A lelkes szervezői csapat, mint
mindig, a Veresi Futókör tagjaiból, a családtagokból, ismerősökből tevődött össze és már kiépített helyszínnel várta az érkezőket.
Most először a Maylaps Sports Timing jóvoltából, profi elektronikus eszközökkel mértük a futók idejét. Bokára erősíthető chip, időmérő szőnyeg, teljes számítógépes háttér. Sajnálatos,
hogy az a sok munka és lelkesedés most még
nem tükröződik az eredmények gyors és precíz
feldolgozásában, de nem adjuk fel, tudjuk, hogy
előbb-utóbb sikerül. Visszalépni már nem lehet!
Új elem volt az előző városi futóversenyekhez
képest, hogy nem volt hosszan elnyúló tombo-

lasorsolás, helyette a beérkezés sorrendjében
mindenki választhatott egy ajándékot.
A díjakat dr. Csécsiné dr. Drótos Edina alpolgármester asszony és Szakmáry Sándor az önkormányzat Sportbizottságának tagja adták át!
A részletes eredménylista Veresegyház Város
weboldalán a Szabadidő/Sport menüpont alatt
megtekinthető!
A női mezőny győztese Portik Boglárka, míg a
férfi mezőny győztese Mészáros Tamás lett.
A legfiatalabb versenyzőink, akik a távot mért
idővel teljesítette Kovács Ajsa és Kukucska Nolen, a legtapasztaltabb versenyzőink pedig Mayerné Huszár Katalin és Repcsik Gábor voltak.
Köszönjük a Mylaps Sports Timing időmérő
rendszernek, a Váci Mihály Művelődési Háznak, a polgárőrségnek, a rendőrségnek, a Veresi
Futókör tagjainak és a lelkes szervezőknek a
lebonyolításhoz nyújtott segítségüket.
BARANYÓ CSABA

Az 1848 m-es EGYÉNI FUTÁS
korcsoportos győztesei
Korcsoport
6-7 évesek:
I. korcsoport:
II. korcsoport:
III. korcsoport:
IV. korcsoport:
V. korcsoport:
FELNŐTT I.
FELNŐTT II.
FELNŐTT III.
FELNŐTT IV.
SENIOR I.
SENIOR II.
SENIOR III.

Név
Kovács Ajsa
Hála Godvin
Lesch Hanga
Becsei Neste
Liszicsán Sára
Fekete Ákos
Zsemle Hanna
Mayer László
Portik Boglárka
Becsei Bulcsú
Seregi Enikő
Karner Soma
Csapó Melinda
Horváth Péter
Asiama Evelyn
Mészáros Tamás
Dobránszky Bernadett
Kozsa Kornél
Muhari Gabriella
Kotra Attila
Halászi Gábor
Mayerné Huszár Katalin
Kapitány László

A VÁLTÓK GYŐZTESEI

a váltótagok összeadott életkora alapján
Korcsoport
I. kategória: (24 évig)

Csapat név (tagjai)
VILLÁMTALPAK:
Sessler Dávid, Bíró Borond,
Kalincsák Richárd
II. kategória: (25–30)
GYORSCIPŐK: Sessler Ádám,
Felvégi Örs, Sasvári Tamás,
III. kategória (31–36)
BIGFOOT: Becsei Neste,
Becsei Hunor, Becsei Bulcsú
IV. kategória (37–42)
FUTURISTÁK: Helembai
Balázs, Veres Rebeka,
Szabó Panna
V. kategória (43–50)
A 3 KISMALAC: Borsodi Máté,
Borsodi Márton,
Megyeri Tibor
VI. kategória (51–100) Anticsókák: Dudás Réka,
Székely Katalin, Dudás
Emese
VII. kategória (101 évtől) GÁBOR TEAM: Mészáros
Tamás, Karámos András,
Várnai Krisztián
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IPOLYSÁG (SAHY)

NAGYSZERŰ ÉLMÉNNYEL TÉRTÜNK HAZA
Március 27-én Ipolyságon jártunk, a testvérvárosunk meghívásának
eleget téve. Oktatási intézményeik alsó tagozatas osztályainak szerveztek atlétikai versenyt, melyre meghívták a Fabriczius József Általános
Iskola atlétikai csapatait is!
Nagy volt a készülődés a gyerekek között, akik szorgalmasan gyakoroltak a versenyre. Négy csapatot állítottunk össze, csapatonként 3-3 fiú és
lány részvételével. A 26 fős gyereksereget hat felnőtt és néhány szülő
kísérte el.
Vendéglátóink fantasztikus élményt adtak gyerekeinknek. Már maga a
verseny is az volt, de az ellátás, a sok program, az ajándékok és a felénk
áradó szeretet örökre szép emlék marad minden résztvevő szívében.
Nagyon reméljük, hogy mihamarabb viszonozni tudjuk ezt a fantasztikus meghívást.
Külön öröm, hogy egyik csapatunk a második helyen végzett a közel két
órás versenyen.

ATLÉTIKA • DIÁKSPORT

VVSK ÖTTUSA SZAKOSZTÁLY

Nagyszerű sikert ért el a Fabriczius József Általános Iskola 2008-2009es születésű leány csapata a Dunakeszin rendezett diákolimpia megyei
döntő 1500 méteres távján, ahol 19 csapat közül Pest megye bajnoka
lett. A csapat tagjai: Kovács Réka, Sum Nikolett, Horváth Laura,
Dudás Emese, Böröcz Fédra, Mezei Panna, Zsilinszki Hanna.
Ezzel a nagyszerű eredménnyel bejutottak az április 10-én Gödöllőn
megrendezésre kerülő országos döntőbe. Negyedik lett, és alig maradt
el a továbbjutást érő bronzérmes helytől a 2004-2005-ös leány váltónk
(13 csapat indult). Ebben a korcsoportban a legjobb egyéni eredményt
Portik Boglárka érte el a 11. helyezésével (87 induló). SZALMA RÓBERT

Szép eredmények az év első versenyén!
A Magyar Kupa első fordulóját Móron rendezték március 23-án. Legjobb versenyzőink az alábbi eredményeket érték el:
Lányok: U-10 (61 induló): 19. Kovács Ajsa, U-11 (53 induló): 7.
Kovács Réka, U-13 (51 induló): 14. Zsemle Hanna, 15. Kovács
Enikő, U-14 (59 induló): 21. Baranyai Zsófi
Fiúk: U-12 (42 induló): 5. Hargitai Csanád, U-14 (42 induló): 13.
Hargitai Bánk, U-15 (32 induló): 10. Becsei Bulcsú
EDZŐ: HICSÁK ZSOLT
TENISZ

Molnár Kitti fedettpályás versenyekkel készül
a szabadtéri versenysorozatra
A fiatal tehetség az elmúlt hónapban három versenyen indult L16-os és L18-as korosztályban. Ezeken
a versenyeken három egyéni és három páros döntőt
játszott, melyekből kettőt-kettőt meg is nyert. Óriási
csatákban múlta felül a nála idősebb játékosokat.
Párosban minden versenyt más párral játszott, ami
komoly hátrányt jelentett a velük szemben álló
sokkal jobban összeszokott párok ellen.
Kemény edzésekkel és versenyekkel készül a szabadtéri versenysorozatra, ami áprilisban egy horvátországi versennyel kezdődik számára.
MOLNÁR EDINA
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KÉZILABDA • DIÁKSPORT

KICK-BOX • MUSICAL FORM

KÉT GYŐZELEMMEL A MEGYEI DÖNTŐBEN
KÉZILABDA DIÁKOLIMPIA FIÚ IV. KORCSOPORT

A Fabriczius József Általános Iskola IV. korcsoportos fiú kézilabda
csapata Abonyban, a megyei területi döntőn második helyezést ért
el, amivel jogot szerzett arra, hogy részt vegyen az úgynevezett „második helyezettek tornáján”, ahol a további területi döntőkön második helyezést elért csapatokkal küzhetett meg a megyei döntőbe
kerülésért. Ezt a tornát 2019. április 1-jén Dunakeszin rendezték.
A házigazdákon és Veresegyházon kívül a torna résztvevője volt még
Szigetszentmiklós csapata is. Mindkét iskolai csapatot nagy gólkülönbséggel verték a fiúk.
A két győzelemmel bejutottak a 2019. április 3-án, Százhalombattán megrendezésre kerülő megyei döntőbe, ahol nagy csata várható
a továbbjutást jelentő első két hely valamelyikéért Százhalombatta,
Dabas, Pilisvörösvár és Veresegyház csapatai között.
FELKÉSZÍTŐ: GYÖRGY GÁBOR

ORSZÁGOS KICK-BOX DIÁKBAJNOKSÁG
TAROLT A „VERESI MUSICAL FORM” CSAPAT
Március 23-án, szombaton, országos kick-box diákbajnokságot rendeztek Békéscsabán, ahol a 2017-ben alakult „Veresi Musical Form”
csapat is részt vett. Magyarországon először szerepelt a bajnokságon
a musical/creative form szakág is, mely zenére vagy a nélkül végrehajtott formagyakorlat versenyt jelent. A gyakorlatokat pontozóbírók
értékelik és az összpontszámok határozzák meg a végeredményt.
Csapatunk több hónapja keményen, heti 5 edzéssel készült a megmérettetésre. A zenés formagyakorlat az ütések és rúgások mellett trükköket és akrobatikus elemeket is tartamaz, így igazán látványos gyakorlatokat lehet összeállítani a gyerekek számára. Nyolc fővel utaztunk a
versenyre, melyből hatan már jó eredményekkel szerepeltek a tavalyi
világkupán és világbajnokságon. Harcos Levente és Harcos Lóránt
csak januárban csatlakozott a csapathoz, de kiemelkedő akrobatikus
képességük, kimeríthetetlen mozgásigényük és tudásszomjuk lehetővé
tette számukra, hogy részt vegyenek a versenyen. Csapatunk izgatottan figyelte az ellenfelek gyakorlatait és szurkoltak csapattársaiknak.
A zenés formagyakorlatok közül a fegyveresek kerültek először sorra.
Müncz Kata és Nagy Bálint karddal, míg Gergely Enikő bottal lépett
tatamira és mindhárman első hellyel távozhattak. Ezután a pusztakezesek következtek. A cadet 1-es korosztályú lányok 7 fős mezőnyében 3
indulónk elhozta az első 3 helyet, Müncz Kata 1., Nagy Boglárka 2. és
Tar Kriszta 3. helyezést ért el. A cadet 1-es fiúk között szerepelt a két
újoncunk és hihetetlen eredményt értek el, ikrek lévén Harcos Levente
és Harcos Lóránt pontosan ugyan olyan pontszámot szereztek, így osztott első hellyel mindkettőjük nyakába aranyérem került. Végül pedig a
cadet 2-es lányként Tar Petra szintén aranyérmes lett. Tehát amely
kategóriában veresiek indultak, ott bezsebelték a legjobb helyezéseket,
ezzel titkon remélt vágyunk vált valóra. Csapatunk 7 arany, 1 ezüst és
1 bronzéremmel és örömteli hangulatban térhetett haza, de a munka
nem áll meg. A diákbajnokságon szerzett ranglista pontok mellé még
jön a májusi budapesti világkupa és a nyári országos bajnokság. A tét
pedig az augusztusi győri utánpótlás kick-box Európa-bajnoki kvalifikáció megszerzése. Mindent megteszünk a siker érdekében!
PINTÉRNÉ GAZDAG ANETT 70 388 8716
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ASZTALITENISZ

JÓL TELJESÍTENEK A GALAXIS CSAPATAINK!
ÚJRA KÖRZETI AMATŐR ASZTALITENISZVERSENY!
Két csapatunk a dobogó első két fokán áll a felnőtt csapatok 2019-es
csapatbajnokságában. Eredmények és a tabellán elfoglalt helyezések a
15-16 csapatos bajnokságokban.
BUDAPEST-BAJNOKSÁG KERÜLETI 1. OSZTÁLY
I.csoport: Galaxis Veresegyházi SE (Bakó Oszkár, Drozd Balázs, Gubai György, Molnár Gábor, Sztranyan János) összeállításban a tabella első helyén foglal helyet a kilenc fordulóban elért nyolc győzelmével.
II. csoport: Galaxis VSE II. (Bohus Pál, Mókus Miklós, Szuhanyik
György, Takács Andor, Vajda Zoltán) összeállításban a csoport második helyén áll jelenleg nyolc győzelemmel és egy döntetlennel.
III. csoport: Galaxis VSE III. (Batizi Sándor, Cserey Bálint, Deliagosz
Achilles, Drozd Péter, Király A. László, Sárosdi István, Szalay Tamás)
csoportjukban a tizenegyedik helyet foglalják el két győzelemmel és két
döntetlen eredménnyel.
Galaxis VSE IV. Fortuna (Bacsa István, Cserey Zoltán, Erős Tibor,
Héregi László, Horváth Lóránt, Papp László) összeállítású csapat a negyedik helyen foglal helyet a tabellán öt győzelemmel és egy döntetlennel.

Galaxis Veresegyházi SE I. csoport
9. GALAXIS BAJNOKSÁG FÉLÉVI
VÉGEREDMÉNYE
Lányok: 1. Dudás Réka 2. Vidéki Tímea
3. Szappanos Éva
Fiúk: 1. Varga Vince 2. Pintér Gábor
3. Ákoshegyi Solt
Felnőttek: 1. Trudics Péter 2. Szekeres
Tamás 3. Voith László
Trudics Péter

VERSENYSPORT
1. Letanóczki Dalma (KSI) és csapattársai a Serdülő Leány Csapat
PINGPONGVÁR KUPA, BUDAPEST
Országos Csapatbajnokságon ezüstérmet nyertek, míg az Ifjúsági OrszáA versenyen Gubai György (Galaxis VSE I.) egyéniben első, párosban gos Bajnokságon, a három-négy évvel idősebbek között párosban az 5harmadik helyezést ért el.
8. helyen végeztek.
LETANÓCZKI ISTVÁN
KARATE • DIÁKSPORT

A Reiniku Kyokushin Karate Klub hírei
A 2018/2019-es tanév diákolimpia országos döntőjén Győrffy-Molnár Dávid 3. helyezést ért el, Hoksza Bálint a legjobb 8 közé jutott.
Az idei évben is részt vett klubunk egy maroknyi csapata a hagyományos városi futóversenyen március 15-én, ahol egyéniben és
váltóban is indultunk. Majdnem mindenki éremmel gazdagodott.
Köszönjük a szervezők munkáját!
HORVÁTH ÁGNES
VERESI FUTÓKÖR

TÚL A KÉKTÚRA FELÉN!

A Veresi Futókör tagjai minden hónapban teljesítenek egy túrát, (nyáron
kétnaposakat), alkalmanként 25-30 km-es távokkal. Eddig 20 túrájuk
volt, ahol közel 600 km tettek már meg a Kéktúra 1165 km-ből.
Külön busszal utaznak és igyekeznek a helyi nevezetességeket is megnézni, ha az időbe belefér. A pihenőiket sokszor helyi éttermekben, sörözőkben tartják. A túrák nagyon jó hangulatban zajlanak, alkalmanként
15-20 fő részvételével. Állandó társuk egy vizsla kutyus, akit a második
túrájukon találtak és az egyik társuk örökbe is fogadott.
ERŐS ISTVÁN
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JUDO

TÁNC • AKROBATIKUS ROCK AND ROLL

MEGPEZSDÜLT AZ ÉLET A VERESI KÜZDŐSPORT EGYESÜLETBEN!

ROCKIN’ BOARD

Jászapátiban kezdtünk versenyezni a Sport-Jitsu országos rangsorversenyen, ahonnan három ezüstöt hoztunk haza. A Budaörs Kupával
folytattuk, ami egy nemzetközi judo verseny az utánpótlás korú
versenyzőknek. Halász Milán ötödik, Szász Vince és Udvarhelyi
Gergő a hetedik helyen végzett.
Észtország volt a következő állomás, ahol Kerstner Róbert Sumo Európa Kupán vett részt és a versenyt az ötödik helyen fejezte be.
A Master's Magyar Bajnokság következett, ahol Sziklai Péter révén szintén
sikerült pontszerző helyezést elérni. A hónap végén, a Miskolcon rendezett
nemzetközi ifjúsági judo versenyen Ballon Andrea képviselte egyesületünket, a kilencedik helyezésével ott is értékes pontokat gyűjtöttünk.
Aztán a hónap utolsó napján Kerstner Róbert megvédte címét a Sumo
Országos Bajnokságon a nehézsúlyúak mezőnyében, míg OPEN kategóriában ezüstérmet szerzett.
Sztárvendégekből sem volt hiány. Előbb Zala György kétszeres olimpiai
bronzérmes, világ-, és Európa-bajnok volt a vendégünk, aztán Horváth
László a junior judosok szövetségi kapitánya és három válogatott
tanítványa járt nálunk remek edzést tartva judokáinknak. Csák József
olimpiai ezüstérmes Európa-bajnokot és Szabó Frigyes válogatott
versenyzőt is köszönthettük egyesületünkben. A sort Drobina Norbert
zárta, aki az EXATLON-ban versenyzett a kihívók csapatát erősítve.
Részt vettünk az MJSZ-KMRJSZ közgyűlésén, voltunk edző továbbképzésen, feleségemmel, a judo sportot népszerűsítve sikeres előadást tartottunk Székesfehérváron.
Mindeközben a Fitness Akadémián egy újabb csoportnak tanítottam a
„Coaching az edzésben, a sportban” tantárgyat, majd március utolsó
két napjában Cross-Training Instruktor képzést tartottam ugyanott.
Hogy mit csináltunk még? Edzéseket tartottunk hat helyszínen közel 300(!)
ifjú judokának, fiatal felnőttnek. Parádés márciust produkáltunk, tényleg
nem unatkoztunk! Köszönjük mindenkinek, aki segített, illetve támogatott bennünket, hogy ilyen káprázatos hónappal köszönthessük a tavaszt!
Örömmel jelentjük, hogy karnyújtásnyi távolságban van az 1300. megnyert
érmünk! Nagy öröm, hogy kiváló versenyzőnk, Gaál Bendegúz, főiskolai
tanulmányai mellett csatlakozott az edzői csapathoz.
ILYÉS GYULA

A téli versenyszünet után márciusban végre elkezdődtek a megmérettetések. Március elején rögvest egy regionális versennyel kezdtük, ahol a
Hajrázók a felnőtt kisformációs kategóriában 2. helyezést, a Collage a 4.
helyet szerezte meg. Junior párosaink közül Szoljár Zsombor és Vass
Nikolett a 3. helyet, Polyánki Benedek és Fórián Kata pedig a 4. helyezést érték el. Serdülő kisformációnk éppen hogy csak, egy hajszállal maradt le a dobogóról, ők 4. helyen végeztek.
Március 24-én az utánpótlás versenyen is brillíroztak a gyerekek. A legkisebbek között Kiss Álmos és Fórián Anita 2. lett. A junior kategóriában Simon Bálint és Mezey Csenge, a felnőttek között versenyző Mirage is a dobogó legfelső fokára állhatott fel.
Ugyanezen a hosszú napon egy területi verseny is megrendezésre
került. Serdülő kategóriákban a Shine és a Jump is a 4. helyen végzett.
Junior kategóriában a Brill és a Frappé a 6. és a 9. helyen, a junior párosaink: Szoljár Zsombor és Vass Nikolett a 3. helyet, Polyánki Benedek
és Fórián Kata pedig a 4. helyezést érték el. A felnőttek, a Hajrázók és
a Ladies egyaránt a dobogó második fokára állhattak fel.
Március 9-én már WRRC Országos versenyre készültünk, ahol a nemzetközi porondon is részt vevő csapatok versenyeztek. Junior párosok
versenyén Szoljár Zsombor és Vass Nikolett a 4. helyet, Polyánki
Benedek és Fórián Kata pedig a 6. helyezést érték el. Ezen a versenyen
vadonatúj koreográfiával lépett fel mindegyik formációnk. A Brill a juniorok között az 5. helyezést, a Ladies Felnőtt formáció a 4. helyezést
érte el. A Force nevű formációnk pedig első helyen végzett.
Ezekkel a fantasztikus eredményekkel az összes versenyzőnk kvalifikálta magát az április elején megrendezésre kerülő Világ Kupára és
Világbajnokságra, ami Krakkóban kerül megrendezésre. Már nagyon
várjuk! Gyerekek, szülők, edzők egyaránt nagy erőbedobással készülnek. A felkészülés részét képezte az a komplex workshop, ahol a táncosok különböző órák keretében ismerkedhettek meg más edzéstechnikákkal külső vendégedzők segítségével.
A márciusi hónapot egy országos megmérettetés zárta Ajkán, ahol azok
a csapatok szerepeltek, akik nem készülnek nemzetközi versenyekre.
Serdülő kisformációs kategóriában a SHINE 5., serdülő nagyformációs
kategóriában a JUMP 5., míg az EXCELLENT 6. helyezést ért el. A junior kisformációsok között a LOVE a 3., míg felnőtt kisformációban a HAJRÁZÓK a 4. helyen végeztek.
FARKAS KRISZTINA, FARKAS GERGELY, WESSELÉNYI RÉKA

TÁNC • AKROBATIKUS ROCK AND ROLL

STEP BY DANCE
Elég sűrű és mozgalmas hónapon vagyunk túl. Nagy mérföldkő az
egyesület életében, hogy az idény első területi versenyét rendezhette meg.
A szülők és a támogatók nélkül ez nem sikerülhetett volna, ezért ezúton
is szeretnénk megköszönni mindenkinek, akinek része volt ebben.
Hatalmas öröm volt, hogy a versenyen a juveniles páros kategória első
két helyét a mi táncosaink szerezték meg. Első helyen végzett Dénes
Zoárd és Helembai Boglárka, a dobogó második fokára Balla Zsombor és Dömötör Ramóna állhatott. A félév első Országos Bajnoksága
Móron került megrendezésre. Balla Zsombor és Dömötör Ramóna egy
kisebb hiba miatt a 15. helyen fejezte be a versenyt. Dénes Zoárd és
Helembai Boglárka 5. lett a juveniles páros kategóriában.
Újfehértón egy újabb mérföldkövet hagyott maga mögött az egyesület.
Frissen alakult kisformációnk, a Pleasure, első versenyén 2. helyezést
ért el. Nagyon büszkék vagyunk a lányokra!
Juveniles páros kategóriában három párosunk mérettette meg magát.
Kereszti Kristóf és Jenei Kitti a 6. helyen végeztek. A Balla Zsombor és
Dömötör Ramóna alkotta páros a 2. lett, még Dénes Zoárd és Helembai
Boglárka megnyerte a kategóriát. Az utánpótlás versenyen Erdős Bence
és Fitos Lídia a 2. helyet szerezte meg a kategóriájukban. Nincs megállás, teljes erőbedobással készülünk a következő versenyekre.
EDZŐK: HORVÁTH ANDRÁS, HORVÁTH VIKTÓRIA, PAPP EVELIN
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Hirdessen
a Veresi Krónikában
VERESEGYHÁZ VEZETŐ LAPJÁBAN!

Velünk sikeres lesz!!
7500 PÉLDÁNY, KEDVEZŐ ÁR

*

SZÁMLAKÉPES HIRDETÉSSZERVEZŐKET
KERESÜNK JUTALÉKOS RENDSZERBEN!
Bővebb információ:

veresikronika@veresegyhaz.hu

30 9304 831

Gondtalan Évek
WELLNESS NYUGDÍJASHÁZ
szeretettel várja Veresegyházon
20-40 m -es egyágyas, fürdőszobás elhelyezéssel
2

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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Még 2019-ben
ÉPÍTHET VELÜNK!
Válasszon típusházaink közül
és kérje ajánlatunkat a honlapon!

www.energiasziget.hu

20 éves múltra visszatekintő
gödöllői bázisú orvosdiagnosztikai cég
munkatársat keres

SZERVIZES

Készházas szerkezetépítésekhez
munkájára igényes

SZAKEMBEREKET KERESÜNK.
Jelentkezés telefonon vagy e-mailen:

30 565 4830

info@energiasziget.hu

pozíció betöltésére.

A FELADAT: laboratóriumi automaták beüzemelése,
szerviz szolgáltatása, helyszíni támogatás
Magyarország egész területén.
Az elvárások:
• min. középfokú végzettség
• műszaki érdeklődés
• informatikai jártasság
• önálló munkavégzés
• jó kommunikációs képesség, megnyerő stílus
• „B” kategóriás jogosítvány (gyakorlott vezetés)
• angol nyelvtudás
Előnyt jelent, de nem elvárás:
• felsőfokú műszaki végzettség
• elektronikai jártasság
• már meglévő szakmai tapasztalat,
Amit nyújtunk
• dinamikus csapat
• szakmai továbbképzési lehetőség Magyarországon
és külföldön
• versenyképes fizetés,
• kulturált munkakörülmények
Fényképpel ellátott önéletrajzát küldje
a következő e-mail címre:

hr@biomarker.hu
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A Központi Statisztikai Hivatal
adatgyűjtés-szervezését végző
Statek Kft.
LAKOSSÁGI KÉRDEZŐBIZTOSI HÁLÓZATÁNAK BŐVÍTÉSÉHEZ
munkatársakat keres Veresegyház és környékére
FOGLALKOZTATÁS:
• munkaszerződéssel
• teljes vagy részmunkaidőben
• teljesítmény alapú bérezéssel
FELADATOK:
• kijelölt háztartások felkeresése
• kérdőíves adatfelvétel a felkeresett háztartásokban,
a válaszadó válaszainak rögzítése számítógépen
• az összegyűjtött adatok továbbítása a megbízónak

ELVÁRÁSOK:
• kiváló empátiás, kapcsolatteremtő
és kommunikációs készség
• nagyfokú önállóság
• pontosság, precizitás
• informatikai alapismeretek
• megfelelő fizikai állóképesség

Amennyiben hirdetésünk felkeltette az érdeklődését,
küldje el fényképes, lakcímet és telefonszámot tartalmazó önéletrajzát
a hr@statek.hu e-mail címre.
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Boneker MBNK Kft.

KERÍTÉS–FESTÉK
CENTRUM
VERESEGYHÁZ SZADAI ÚT 17/B

(Citroen szalonnal pont szemben, világoszöld homlokzat alatt)
Telefon: 06 20 444 0020 • 06 20 429 1235
Nyitva tartás: hétfő–péntek 7–17 • szombat 7–13
Gipszkarton 1,2 m×2 m
Dryvit ragasztó
Vadászkerítés 80 cm×2,5 m
Fém oszlop 60×40×2 m (zöld, antracit)
Fém táblás kerítéselem 1,5m×2,5m
Csirkeháló 50 cm és 1 m (zöld/horganyzott)
Beltéri, fehér, színezhető falfesték 15 liter
Zománc festék 3 in 1 (több színben)

1199 Ft
1440 Ft
3990 Ft
3960 Ft
6580 Ft/db
már 280 Ft/fm-től
5990 Ft
1499 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, OSB
ÜVEG-, ÁSVÁNYGYAPOT, DRÉNCSŐ, DRÉNLEMEZ, KALCIDUR,
ESZTRICHBETON, FALAZÓ-VAKOLÓHABARCS, KŐFUGÁZÓ

FESTŐ-, KŐMŰVES SZERSZÁMOK, FA ÉS FÉM LÉTRÁK
Rendelhető építőanyagok: TÉGLA, CSERÉP, CEMENT stb.
RUGALMAS, GYORS KISZÁLLÍTÁS! • OLCSÓ ÁRAK!
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