
Csonka András volt a nagy sikerű Majális sztár fellépője.
(Képes összefoglalónk a 10. oldalon. Fotó: Veréb József.)



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)

•
június 1.   19.00 óra

VERES MEDVE GÁLA

MÉZESVÖLGYI NYÁR
július 4.   20.30 óra
Mintha elvágták vol

(Nagyszínpad – Búcsú tér)
•
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május 17. (péntek) 8.00–19.00 óráig
Véradás (Magyar Vöröskereszt)

Váci Mihály Művelődési Ház
•

május 17. (péntek) 19.00 óra
Szerelempatak – Soós Ágnes dokumentumfilmje

a Veresi Filmklub műsorán
Kölcsey Ferenc Városi Könyvtár

•
május 18. (szombat) egész nap

Jótékonysági nap a Dédi Vendégházban
a Szinkópa Alapítvány támogatásával

a Lisznyay Szabó Gábor Zeneiskola javára
Sztárvendég: Nagy Feró

•
május 18. (szombat)17.00 óra

Tavaszköszöntő koncert a Cantemus kórussal
Vezényel: Vadász Ágnes

Szabadidős és Gazdasági Innovációs Centrum  
•

május 22. (szerda) 15.00 óra
Kun Éva keramikusművész kiállításmegnyitója

Menora Saag Centrum Artis – Ipolyság (Szlovákia)
•

május 25. (szombat) 16.00 óra
Könyvbemutató: Virgina Sol: A belső vad – Fogság

Szabadidős és Gazdasági Innovációs Centrum  

május 25. (szombat) 18.00 óra
GoodGuys koncert – Baptista Imaház

•
május 26. (vasárnap) 7.00 óra
Európai Parlamenti Választások

•
május 26. (vasárnap) 10.00 óra

Gyermeknap a Fenyvesben 
•

május 31.   18.00 óra
„A legendák köztünk élnek – ismert arcok

és ismeretlen történetek Veresegyházról” – mesél:
Vankó István – Kölcsey Ferenc Városi Könyvtár

•
június 1.   19.00 óra

Veres Medve Gála – Váci Mihály Művelődési Ház
•

június 4. (kedd)   18.00 óra
A Nemzeti Összetartozás Napja

Veresegyház, Trianon emlékmű (Margita)
•

június 7. (péntek)   18.00 óra
Veress Enéh és Ilés-Muszka Rudolf kiállításmegnyitója

MAMÜ Galéria • 1071 Budapest, Damjanich u. 39.
•

június 14. (péntek)   18.00 óra
Kopek Rita festőművész kiállításmegnyitója

Udvarház Galéria
•

június 28., 29., 30. (péntek, szombat, vasárnap)
Veresegyház 20 éves – VÁROSÜNNEP

Eseménynaptár
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A hónap híre

Megtelt a Művelődési Ház az idei közmeghallgatásra, a fokozott érdeklődés
vélhetően köszönhető volt a közelgő önkormányzati választásnak is.

Bevezetőként Pásztor Béla polgármester úr tartotta meg beszámolóját
városunk helyzetéről. Megtudhattuk többek közt, hogy Veresegyház ál-
landó lakosainak száma 19 800 fő, ideiglenes lakos 1800 fő, a városban 2800
vállalkozás működik, a helyben foglalkoztatottak száma 6000 munkavál-
laló. Mindennek köszönhetően a munkanélküliség gyakorlatilag a nullához
közelít. A szabadidő területén 64 kulturális és sportegyesület működik,
1200 sportolóval. Az utak aszfaltozása 98%-os, ami nemzetközileg is kima-
gaslónak számít, ugyanakkor tény, hogy a városnak a jövőben járdaépítésre
van szüksége és a legnagyobb probléma a kivezető utak hiánya, ami
csúcsidőszakban jelentősen nehezíti az autópályára történő feljutást. Ez
most a város legégetőbb problémája Pásztor Béla meglátása szerint. A 2019-
re tervezett, 16 milliárdos költségvetésben, mintegy 7 milliárdos hitelállo -
mánnyal számolnak, mely hitelt főleg beruházásokra, mindenekelőtt a
für dőépítés megkezdésére szánják. További tervek közt említette a bölcsőde
bővítését, a sportcsarnok beruházást, az Álomhegyi tó építését és az ipar -
telepítést is. A város jelenlegi optimális létszámát Pásztor Béla polgármester
úr 20-22 ezer főben látja.

A polgármesteri beszámoló utáni hozzászólásokban is ez volt a fő téma,
ami szoros összefüggésben van a közlekedési helyzettel. Többen kifogá-
solták a társasház építéseket, amely a hozzászólók véleménye szerint „él-
hetetlenné” teszi a várost. Különösen megfigyelhető volt, hogy az ezen a
vé leményen lévők többsége a Ligetekben lakik. Válaszaiban polgármester úr
kiemelte, hogy az önkormányzat nem tervez „betelepítést” és indokolatlan
telekértékesítést, de egy várost „bezárni nem lehet”, nem lehet azt monda -
ni, „hogy én már itt vagyok, más ne jöjjön.” Az autószám nem csak a lakos -
ság számának változása miatt nőtt meg, hanem sok családban ma már
ket tő, vagy akár három autó is van, jelenleg egyébként 12 ezer autó van be-
je lentve Veresegyházon, ezért az önkormányzat is lép, parkolók, utak épí -
té sével, de legfőképp az elkerülő út szorgalmazásával.

Többen felvetették az eladósodás mértékét, köztük Marik György lemon-
dott képviselő is, aki szerint irreálisak a fejlesztési tervek, a városnak lassan
a működésre sincs pénze. Leviczki Tamás képviselő ezt megerősítve tör -
vény telennek nevezte az idei költségvetést, az előző témában pedig kérte
olyan rendelet megalkotását, amely csak családi házak építését engedélyezi.
A költségvetést szintén bíráló Szalontai Boldizsár képviselő, némileg ár -

nyal tabban, cáfolta a törvénytelenség fogalmát, ugyanakkor maga is rossz
iránynak tartotta a hitelek felvételét.

Minderre reagálva, Pásztor Béla kihangsúlyozta, hogy a költségvetés tör -
vényes, minden pénzügyi szabálynak megfelel, ha hitelt nem kap a város,
akkor a fejlesztés fog csökkenni. Ugyanakkor Veresegyház jó anyagi helyzet -
ben van, köszönhetően sokmilliárdos ingatlanvagyonának és ipari bevé te-
lei nek.  A költségvetés mindig is ilyen merész volt, mert „ami nem fejlődik,
az meghal”. A törvényességet megerősítette Garai Tamás jegyző is, aki hang -
súlyozta, hogy az államháztartási törvény értelmében közgazdaságilag
meg alapozottnak kell lennie, ez jelen esetben az ingatlanvagyonnal két-
ségkívül megáll.

A közlekedésen, a hitelen és a népesség növekedésen túl további témák
voltak még a helyenként indulatos hozzászólásokban, a rendőrőrs fej -
lesztése, a Misszió helyzete, gyalogátkelő hiánya a Fő úti buszmegállónál,
a fürdő, a buszközlekedés és a sebességtúllépések. Ezeknél ígéret hangzott
el a valósnak ítélt problémák megoldására. 

Az éjszakába nyúló közmeghallgatás végén polgármester úr meg kö -
szönte mindenkinek a részvételt és az őszinte szavakat, mert ez utóbbiak
segítik a képviselők munkáját.

KOVÁCS PÉTER

***

NÉPSZAVAZÁSI KEZDEMÉNYEZÉS
A közmeghallgatáson Rekvényi László a Tavirózsa Egyesület képviseletében
nép szavazási kezdeményezést hirdetett meg, melyben a „Stop a városnö ve -
ke désre, igen a városfejlesztésre” programjukhoz kérik majd a lakosság tá-
mo gatását, egy ingatlanfejlesztési korlátozással. Információink szerint a
kezdeményezést, a beadók által is elismerten jogosan, formai hiányossá-
gok miatt egyelőre elutasította a Választási Bizottság, így a pontosított be -
adás  sal is legkorábban őszre tolódik az esetleges helyi népszavazás.

KÖZMEGHALLGATÁS 2019
Április 5-én tartotta éves közmeghallgatását Veresegyház képviselő-
testülete. Az időnként indulatoktól sem mentes hozzászólások fő té -
mája idén a lakosságszám növekedése volt.

Fotó: Lethenyei László

KORMÁNYABLAK NYÍLT VERESEGYHÁZON!
Április 4-én adták át a volt okmányiroda helyén, az Innovációs Centrumban a veresegyházi
Kormányablakot. A Kormányablak megnyitóján jelen volt és beszédet mondott Tuzson
Bence, a Miniszterelnökség közszolgálatért felelős államtitkára, a térség országgyűlési kép -
vi selője és Tarnai Richárd, a Pest Megyei Kormányhivatal kormánymegbízottja, valamint
Pásztor Béla, Veresegyház polgármestere.
Beszédében Tuzson Bence kiemelte, hogy a Kormányablak a korábbi okmányiroda ügyfél-
szolgálati tevékenységein túl egy sor olyan ügyin tézést is tud bonyolítani, amellyel Európában is egye dül álló módon magas szintű kiszol-
gálást nyújtanak az állampolgároknak. Tarnai Richárd szerint a veresegyházi Kormányablak munkatársai naponta átlagban 50 ember ügyét
intézik, mondhatnánk, hogy ennyi em  berrel tesznek jót. A Kormányablak, amely a gödöllői járásban másodikként kezdte meg működését,
évente közel 40 000 ügyfelet fogad majd. Pásztor Béla polgármester megköszönte a fejlesztést, egyúttal távlati célként megjelölte a veres-
egyházi Kormányhivatal létesítését. Arra kérte az iroda munkatársait, hogy sokat mosolyogjanak. Az ünnepélyes megnyitó után a résztvevők
megtekintették a munkaállomásokat, majd dr. Jávor Ágnes, a Gödöllői Járási Hivatal vezetője köszöntötte a megjelenteket.

(KOVÁCS PÉTER–PEST MEGYEI KORMÁNYHIVATAL)



4 2019. május

Önkormányzat

31/2019.(III.04.) Kt. határozat:
A Képviselő-testület Pásztor Béla polgármester 2019. évi
szabadságának ütemezését jóváhagyja.

32/2019.(III.04.) Kt. határozat:
1. A Képviselő-testület hozzájárul „településfejlesztési cél-

lal (tervezett elkerülő út mellett iparterület kialakítása
céljából)” – a Veresegyház külterület, 018/3 hrsz-ú,
szán tó művelési ágú ingatlan 1/1 tulajdoni hányadának
meg vásárlásához Serfőző László (2/4), Serfőző Berna -
dett (1/4) és Serfőző Kitti Rebeka (1/4) tulajdonosoktól
300 Ft/m2, összesen 2 721 300 Ft vételáron.

2. A Képviselő-testület hozzájárul „településfejlesztési cél-
lal (tervezett elkerülő út mellett véderdő telepítése
céljából)” – a Veresegyház külterület, 059/19 hrsz-ú,
szántó mű velési ágú ingatlan 1/1 tulajdoni hányadának
megvásárlásához Serfőző László (2/4), Serfőző Berna -
dett (1/4) és Serfőző Kitti Rebeka (1/4) tulajdonosoktól
300 Ft/m2, összesen 811 800 Ft vételáron.

3. A Képviselő-testület felhatalmazza a Polgármestert az
ingatlanok adásvételi szerző dé seinek jelen határozat
meghozatalát követő aláírására. Az ingatlanvételárak ki-
fi zetésére 2019. szeptember 30. után kerül sor. Az ingat -
lanok vételárának kifizetése a 2019. évi költségvetés
földvásárlásokra elkülönített kerete terhére történik meg. 

33/2019.(III.04.) Kt. határozat:
1. A Képviselő-testülete hozzájárul – a református közte -

me tő előtti parkoló terület bő ví tése céljából – a Veres-
egy ház belterület, 784/2 hrsz-ú, kivett beépítetlen te -
rü  let meg nevezésű, 2023 m2 alapterületű ingatlan meg -
vá sárlásához 6 069 000 Ft és a Veres egy ház belterület,
784/14 hrsz-ú, kivett beépítetlen terület megnevezésű,
2894 m2 alap te rületű ingatlan megvásárlásához 8 682 000
Ft vételáron Fekete Sándor Györgyné tulajdonostól. Az
in gatlanvásárlások vételárának kifizetése 2019. évi költ-
ségvetés ingatlan beruházás szabad előirányzatának
terhére történik meg.

2. A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert az
ingatlan adásvételi szerző dé sé nek jelen határozat meg -
hozatalát követő aláírására. Az ingatlanvételár kifize té sé -
re 2019. szeptember 30. után kerül sor. Az ingatlan vé -
 telárának kifizetése a 2019. évi költség vetés ingatlan
beruházás szabad előirányzatának terhére történik meg. 

34/2019.(III.04.) Kt. határozat:
A Képviselő-testület a Társulási megállapodás módosítást
és a módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt Társulási
megállapodást elfogadja.

35/2019.(III.04.) Kt. határozat:
A Képviselő-testület támogatja Garamszegi Márta vezető
védőnő Védőnői Szolgálatért díj adományozására történő
felterjesztését.

36/2019.(III.04.) Kt. határozat:
A Képviselő-testület elfogadja a Polgármesteri Hivatal 2018.
évi tevékenységéről készült beszámolót.

37/2019.(III.04.) Kt. határozat:
A Képviselő-testület elfogadja az alpolgármesterek beszá-
molóját 2018. évben végzett munkájukról.

38/2019.(III.04.) Kt. határozat:
A Képviselő-testület elfogadja a bizottsági elnökök beszá-
molóját a bizottságok 2018. évben végzett munkájáról.

39/2019.(III.04.) Kt. határozat:
A Képviselő-testület engedélyezi Osváth Norbert részére a
sporttámogatás pénzügyi elszámolásának határidő mó do -
sí tását 2019. március 31-re.

40/2019.(III.04.) Kt. határozat:
1. A Képviselő-testület jelen határozattal visszavonja az

alábbi határozatait: 7/2018.(I.19.), 16/2018.(I.19.),
17/2018.(I.19.), 172/2018.(VII.19.), 207/2018.(IX.10.),
227/2018.(IX.27.), 232/2018.(IX.27.), 242/2018.(IX.27.),
295/2018.(XI.26.), 297/2018.(XI.26.).

41/2019.(III.04.) Kt. határozat:
1. A Képviselő-testület jelen határozattal visszavonja az

alábbi határozatait: 32/2018.(II.22.), 74/2018.(III.29.),
88/2018.(IV.23.), 113/2018.(V.7.), 114/2018.(V.7.),
278/2018.(XI.12.), 314/2018.(XII.11.).

42/2019.(III.04.) Kt. határozat:
A Képviselő-testület hozzájárul ahhoz, hogy az Önkor-
mányzat kizárólagos tulajdonát képező Veresegyház bel-
terület 5785/139/A/9 hrsz-ú, 48,7 m2 alapterületű, tár sas -
házi la kás ingatlan eladására vonatkozó adásvételi szer ző -
dés – figyelemmel a 295 000 Ft/m2 árra –, bruttó 14 366 500
Ft értékben megkötésre kerüljön Kiss János Vevővel. Az
adás  vé  teli szerződés megkötésére kizárólag az ingatlan
tehermentesítését követően kerülhet sor.

43/2019.(III.04.) Kt. határozat:
A Képviselő-testület a Duna Menti Regionális Vízmű Zrt. által
összeállított Vízkorlátozási Intézkedési Tervet jóvá hagyja.

44/2019.(III.19.) Kt. határozat:
A Képviselő-testület a 2019. évi költségvetés 2019. március
19-i módosításának elfogadása napjával a fejlesztési célú
kiadási előirányzatainak végrehajtását a Kormányhoz
benyújtott hitelkérelem elbírálásáig felfüggeszti.

45/2019.(III.19.) Kt. határozat:
1. A Képviselő-testület a 2011. évi CXCV. törvény 29/A.§

alapján 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.
A saját bevételek összetételét az 1. számú melléklet rész  -
letezi.

2. A Képviselő-testület a 2011. évi CXCV. törvény 29/A.§
alapján adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő fizetési
kötelezettségek várható összegét 
2020-ban 460 000 000 Ft-ban,
2021-ben 460 000 000 Ft-ban,
2022-ben 460 000 000 Ft-ban állapítja meg.

46/2019.(III.19.) Kt. határozat:
A Képviselő-testület a Történelmi Lovas Egyesület számára
200 000 Ft vissza nem térítendő támogatást nyújt a 2019.
évi 31. Tavaszi Emlékhadjárat megrendezéséhez. A támo-
ga tási összeg kifizetése a 2019. évi költségvetés Egyéb
működési célú támogatás egyesületek, alapítványok részé -
re meghatározott keretösszeg terhére történik.

47/2019.(III.19.) Kt. határozat:
A Képviselő-testület 500.000,- Ft összegű támogatást nyújt
a Fabriczius Alapítvány részére a 2019. évi költségvetés
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kí -
vül re terhére.

48/2019.(III.19.) Kt. határozat:
1. A Képviselő-testület szükségesnek tartja az új Tele pü l és -

 fejlesztési Koncepció elkészítését.
2. A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert,

hogy a Korm. rendelet és Partnerségi egyeztetési sza -
bály zatban foglaltak szerint folytassa le az egyeztetési
és véleményezési eljárást.

49/2019.(III.19.) Kt. határozat:
A Képviselő-testület a megüresedett bizottsági helyre meg -
vá lasztja Varga Józsefnét a Szociális és Egészségügyi Bi-
zottság új tagjának.

50/2019.(III.19.) Kt. határozat:
A Képviselő-testület megbízza Bobál Imrénét a Szociális
és Egészségügyi Bizottság elnöki tisztségével.

51/2019.(III.19.) Kt. határozat:
A Képviselő-testület hozzájárul a West-Bau Trans Kft-vel
kötött, 21/2018. számú ingatlan adásvételi előszerződés
felbontásához Vevői nem teljesítés miatt.

52/2019.(III.19.) Kt. határozat:
A Képviselő-testület jelen határozattal visszavonja a
314/2018.(XII.11.) számú határozatát.

53/2019.(III.19.) Kt. határozat:
A Képviselő-testület felhívást ír ki a Veresegyház Városi
Sportkör keretein kívül működő a sportcsoportok, civil
szer  vezetek, magánszemélyek részére a sport célú támo-
gatás igénybevételére a 2019. évi költségvetésben szereplő
„egyéb szakágak támogatása sport pályázat” előirányzati
keretből 2019. április 23-i benyújtási határidővel.

54/2019.(III.19.) Kt. határozat:
1. A Képviselő-testület meghirdeti a „Virágos, tiszta porta

2019.” programot.
2. A Képviselő-testület elfogadja a virágos, tiszta porták

kiválasztására és a díjazásra vonatkozó javaslatot.
3. A Képviselő-testület felkéri az Ügyrendi, Jogi és Közbiz-

tonsági Bizottságot a „Virágos, tiszta porta 2019” prog -
ram bíráló bizottságának megszervezésére, a feladatok
koordinálására, a bizottság által végzett munka ellenőr -
zésére.

55/2019.(III.19.) Kt. határozat:
A Képviselő-testület elfogadja a Veres1 Színház 2018. évi
szakmai beszámolóját.

56/2019.(III.19.) Kt. határozat:
1. A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a

2019. október 1-től 2021. október 1-ig tartó szerződéses
idő szakra szóló földgáz energia beszerzése közbeszer -
zési eljárásának megindításával. A közbeszerzési eljá rás
lebonyolításával megbízza a Sourcing Hungary Kft-t,
amelynek díja 720 000 Ft +áfa. A megbízási díj kifize té -
sére a 2019. évi költségvetés nyújt fedezetet.

2. A Képviselő-testület megbízza a polgármestert, hogy Ve -
resegyház Város Önkormányzata és intézményei vo nat -
kozásában a 2019. október 1-jétől 2021. október 1-jé ig
tar tó szerződéses időszakra az előterjesztés mellékletét
képező ajánlat elfogadásaként a szükséges nyilatkoza-
tokat, szerződéseket és dokumentumokat aláírja.

3. A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert ezt
követően az energia kereskedelmi szerződések aláírá -
sá ra is.

57/2019.(III.19.) Kt. határozat:
1. A Képviselő--testület hozzájárul a Veresegyház belte -

rület 5786/6 hrsz-ú, 7 ha 8457 m2 nagyságú, kivett be -
épí tetlen terület megnevezésű ingatlanból 5000 m2

területrész értékesítéséhez Kvaka Ferenc (Veresegyház,
Baragödör u. 9.) részére 6000 Ft +27% áfa (30 000 000
Ft +áfa), bruttó 38 100 000 Ft vételáron. Vevő a teljes vé -
tel  árat a telekalakítási eljárás jogerős lezárását, az új in-
gatlan kialakítását követően, 60 napon belül köteles egy
összegben megfizetni. Vevő az ingatlan birto kába a vég -
le ges adásvételi szerződés megkötését és a teljes vételár
kifizetését követően lép.

2. A Képviselő-testület kiköti, hogy amennyiben erdőtag
érintett részének a termelésből való kivonásáért erdő vé -
delmi járulék fizetendő, annak teljes összege és a telek -
alakítási eljárás teljes költsége a Vevőt terheli.

3. A Képviselő-testület a megvásárolni kívánt ingatlan
vo nat kozásában 5 évre szóló visszavásárlási jogot köt
ki, amely szerint a megvásárolt ingatlanon vevő 5
éven be lül általános iskolát épít és működtet.
Amennyiben az építés a fent meghatározott idő pon -
ton belül nem tör ténik meg, úgy az Önkormányzat –
visszavásárlási jogával élve – a szerződéskötéskori
ingatlanáron – esetleges felépítményeivel együtt –
vissza vásárolhatja.

VERESEGYHÁZ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK HATÁROZATAI
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58/2019.(III.19.) Kt. határozat:
1. A Képviselő-testület a 2019. 03. 12-én megtartott Bíráló

Bizottsági ülés jegyzőkönyvében foglalt javaslat alapján
a „Veresegyház, Ráday utca járdaépítés” tárgyú köz be -
szer zési eljárást eredményesnek nyilvánítja.

2. A képviselő-testület a közbeszerzési eljárás nyertesének
a legkedvezőbb érvényes ajánlatot tevő Monovia Épí -
tőipari és Szolgáltató Bt-t hirdeti ki nettó 42 701 440 Ft,
azaz bruttó 54 230 829 Ft ajánlati árral, amelyre a 2019.
évi költségvetés beruházási előirányzatában foglaltak
nyújtanak fedezetet.

59/2019.(III.26.) Kt. határozat:
1. A Képviselő-testület mai nappal visszavonja a 120/2018.

(V.15.) számú határozatát és erre tekintettel a már meg -
kötött adásvételi szerződést a mai napon a felek közös
megegyezéssel felbontják.

2. A Képviselő-testület hozzájárul – továbbértékesítési cél-
lal – a Veresegyház belterület, 5786/6 hrsz-ú, kivett be -
építetlen terület megnevezésű, 7 ha 8457 m2 alap  te  rü  -
letű ingatlan visszavásárlásához bruttó 1 378 338 176 Ft
vételáron a VERES-SPA Ingatlanhasznosító, Keres ke del -
mi és Szolgáltató Kft-től, mint tulajdonostól. A teljes vételár
megfizetése az alábbi ütemezés szerint történik meg:
• a tulajdonjog-fenntartással történő adásvételi szerző -
dés aláírásakor, de legkésőbb 2019. március 31-ig Ön kor -
 mányzatunk 698 537 100 Ft + 188 605 017 Ft (27% áfa)
= bruttó 887 142 117 Ft vételárrészletet fizet meg, mely -
ből Felek 100 000 000 Ft-ot foglalónak tekintenek.
• legkésőbb 2019. szeptember 30. napjáig Önkormány -
zatunk 386 768 550 Ft + 104 427 509 Ft (27% áfa) bruttó
491 196 059 Ft utolsó vételárrészletet fizet meg.
Ezzel a teljes vételár megfizetésre kerül. Eladó a tulaj-
donjogát a teljes vételár megfizetéséig fenntartja. A vé -
tel ár fedezetét a 2019. évi költségvetés ingatlan beru há -
zás szabad előirányzata biztosítja.

60/2019.(III.26.) Kt. határozat:
1. A Képviselő-testület a 2011. évi CXCV. törvény 29/A.§

alapján 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 adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő fizetési
kötelezettségek várható összegét 
2020-ban 566 227 289 Ft-ban,
2021-ben 555 062 706 Ft-ban,
2022-ben 544 195 844 Ft-ban állapítja meg.

61/2019.(III.28.) Kt. határozat:
A Képviselő-testület a Meseliget Bölcsőde 2018. évi mun -
ká járól szóló intézményvezetői beszámolót elfogadja.

62/2019.(III.28.) Kt. határozat:
A Képviselő-testület a Veresegyház Városi Önkormányzat
Idősek Otthona 2018. évi munkájáról szóló intéz mény ve -
ze tői beszámolót elfogadja.

63/2019.(III.28.) Kt. határozat:
A Képviselő-testület a Veresegyházi Waldorf Általános Is -
kola és Alapfokú Művészeti Iskola, a Hangvár Óvoda és Ál-
ta lános Iskola és a Jövő Iskolája Általános Iskola Veres egy -
ház 2018. évi tájékoztatóját tudomásul veszi.

64/2019.(III.28.) Kt. határozat:
A Képviselő-testület elfogadja Veresegyház Város Önkor-
mányzatának 2019. évre szóló közbeszerzési tervét.

65/2019.(III.28.) Kt. határozat:
A Képviselő-testület elfogadja Veresegyház Város Önkor-
mányzata, a Veresegyházi Polgármesteri Hivatal és a Veres -
egyházi Roma Nemzetiségi Önkormányzat Köz be szer -
zési Szabályzatát.

66/2019.(III.28.) Kt. határozat:
A Képviselő-testület a temetkezés helyi rendjéről szóló
2/2017. (III.3.) önkormányzati rendeletben szabályozott,
temetési helyek, illetve a temető használatával összefüggő
díjakat felülvizsgálta és megállapítja, hogy a díjakat nem
kívánja módosítani.

67/2019.(III.28.) Kt. határozat:
1. A Képviselő-testület a 1103/3, a 1103/23 és a 1103/26

helyrajzi számmal érintett „kivett út” közterületeket el-
nevezi Csarnok utcának.

2. A Képviselő-testület a 1103/7 helyrajzi számmal érin-
tett „kivett út” közterületet elnevezi Raktár utcának.

3. A Képviselő-testület felszólítja Veresegyház város jegy -
zőjét, hogy a közterületnév megállapításáról a helyben
szokásos módon tájékoztassa a lakosságot, illetve hiva -
talos úton az illetékes katasztrófavédelmi, rendvé del -
mi, közlekedési és az ingatlan-nyilvántartást ve  ze  tő
szerveket, a Magyar Postát, valamint a közüzemi szol-
gáltatókat.

4. A Képviselő-testület felhatalmazza a jegyzőt, hogy az
elnevezett közterülettel határos ingatlanokra (építési
telkekre) megfelelő házszámozást állapítson meg.

Búcsúzunk  VARGA IMRÉNÉ ERZSIKÉTŐL.
1980-tól dolgozott a Veresegyházi ABC-ben. Először főpénztárosként, majd 1984-től 35 éven át
boltvezetőként tevékenykedett.  Nem csak a vásárlók, a munkatársai is szerették és tisztelték őt.
Kereskedő Mester végzettségével számtalan tanulónak segített a szakma elsajátításában,
a boltvezetői képzettség megszerzésében. A 32 fős COOP áruház működését – mely a Gödöllő COOP Zrt.
legnagyobb forgalmú boltja – óriási rutinnal és a szakma iránti végtelen alázattal irányította.
Vezetése alatt az áruház, több bővítés és átalakítás után 2015-ben elnyerte az „ÉV BOLTJA” címet.
Az esztendők alatt olyan összetartó kollektívát kovácsolt, akik alapvető kötelességüknek tartják,
hogy ezután is kövessék a példáját. Közvetlen kapcsolatot ápolt a helyi intézményekkel,
készséggel segítette a város és a COOP Zrt rendezvényeit. Lelkiismeretes, pontos és precíz munkája
példával szolgál a szakmában. Lételeme volt a kereskedelem. 59 évesen érte őt a halál.

Életének 64. évében, hosszú betegség után elhunyt

BANKÓ LÁSZLÓ, Pest megye közművelődésének meghatározó alakja.
Több évtizeden át jelentős szerepet vállalt a Galga mente néphagyományainak, népszokásainak
gondozásában és átörökítésében. Számos folklór program, nagyrendezvény és fesztivál fűződik
a nevéhez. 2015-ben került Veresegyházra. Először a Medveotthon vezetésére kapott megbízást,
azzal a céllal, hogy zenei és kulturális programok szervezésével népszerűsítse az intézményt.
Ezt követően a Polgármesteri Hivatal rendezvényszervezőjeként – a szakmában szerzett értékes
tapasztalataival, ötleteivel és tanácsaival – segített a város tradicionális hagyományait, kulturális értékeit
feleleveníteni és életben tartani. A hivatásának élt és dolgozott. 

Nyugodjanak békében.  

A KÉZ A KÉZBEN ÓVODA
5 FŐ

ÓVODAPEDAGÓGUS
munkakör betöltésére

pályázatot hirdet.

A közalkalmazotti jogviszony időtartama:
határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony.

Foglalkoztatás jellege: teljes munkaidős

Munkavégzés helye:
2112 Veresegyház, Széchenyi tér 2.

Pályázati feltétel:
főiskola, óvodapedagógusi végzettség, magyar

állampolgárság, egészségügyi alkalmasság,
büntetlen előélet, cselekvőképesség.

A pályázat részeként benyújtandó iratok:
óvodapedagógusi diploma másolat,

fényképes szakmai önéletrajz, 3 hónapnál
nem régebbi erkölcsi bizonyítvány.

A munkakör betöltésének időpontja:
2019. augusztus 15.

Pályázat benyújtásának határideje:
2019. június 7.

A pályázat benyújtásának módja:
postai úton:

2112 Veresegyház, Széchenyi tér 2.
vagy emailben:

ovodavezeto@veresegyhaz.hu 

GYÁSZHÍREK
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BERUHÁZÁSI HÍREK

Jó ütemben épül át kosárlabda munkacsarnokká az egykori Inox-csar -
nok – tájékoztatta lapunkat Cserháti Ferenc alpolgármester. Az átadást
június végére tervezik, a csarnok délelőttönként az iskolai testne ve -
lésórák helyszíne lesz, a délután a kosárlabdáé, de a fennmaradó idő -
sávokban a városlakók is tudják majd bérelni.

Megkezdődött a Köves utca átépítése és felújítása. Ez a beruházás már
régóta várat magára, többek közt azért, mert akadályozta a piaci for-
galmat. Kétoldali járda, új közvilágítás és útburkolat készül, a lég ve -
zetékek földkábelekbe kerülnek, megújul a vízvezeték rendszere és  a
csapadékelvezetés is. A várható befejezési határidő: június vége.

Járdaépítés indult a  Szent-Györgyi utcában, illetve további beruházási
hír, hogy Ivacson, az Álomhegyi tónál megkezdődött a korábbi épít -
kezésekből keletkezett fahulladék darálása és a terület rendezése.

JÁRDA- ÉS CSARNOKÉPÍTÉS,
MEGÚJULÓ KÖVES UTCA!

FELHÍVÁS
AZ INGATLANOK ÉS KÖZTERÜLETEK TISZTÁNTARTÁSÁRÓL
Veresegyház Város Önkormányzata felhívja minden veresegyházi lakos figyelmét
a 11/2008. (IV.30.) ÖR. számú rendeletének – az ingatlan tulajdonosokra vo nat -
ko zó – közterület tisztántartási szabályaira.
A rendelet hatálya kiterjed Veresegyház közigazgatási területén állandó vagy ide ig -
lenes jelleggel tartózkodó magánszemélyekre, jogi személyekre, valamint jogi
személyiséggel nem rendelkező egyéb szervezetekre egyaránt.
Néhány fontos információ a rendelet tartalmából:
A település területén lévő ingatlanok tulajdonosai kötelesek gondoskodni az
ingatlan
• településképi követelményeknek esztétikai szempontból is megfelelő ren de -

zett  ségéről, ennek az állapotnak a fenntartásáról;
• tisztántartásáról, rendszeres takarításáról;
• rendezett, zsúfoltságtól, lomoktól mentesen tartásáról;
• növényvédelméről, gyomtól, gaztól történő megtisztításáról;
• rovar- és rágcsálómentesítéséről.
Az ingatlan előtti járda tisztántartása az ingatlan tényleges használójának köte-
lessége.
Intézmények, kereskedelmi és vendéglátó ipari egységek és más elárusítóhelyek
előtti járdaszakaszt a tényleges használónak kell tisztántartani függetlenül attól,
hogy a szemét üzleti tevékenységből származik-e.
A tényleges használó kötelessége a járda mellett növő gaz kiirtása, a járdára ki nyú -
ló ágak és bokrok megfelelő nyesése. Köztisztasági szempontból járdának minő -
sül az a gyalogos közlekedésre rendelt kiépített és kiépítetlen útterület, amely az
ingatlan telekhatárától az úttest széléig (szegélyéig), de maximum a telekhatártól
5 méterig terjed.
A közterületen lévő árkok, átereszek tisztántartása, a csapadékvíz akadálytalan
elfolyásának biztosítása – az ingatlan előtti szakaszra terjedően – az ingatlan tény -
le ges használójának, illetve tulajdonosának kötelessége. 
Az épület tulajdonosa köteles gondoskodni arról, hogy az épület tetőzetéről az
eső víz a járdára ne csorogjon, a szomszéd ingatlanra közvetlenül ne folyjon.
Építési területen és az építkezés közvetlen környékén az építést végző kivi te le ző -
nek kell biztosítani a tisztaságot.
Tilos közterületre (közútra, útpadkára, járdára) salakot, építési törmeléket, illetve
sze metet elhelyezni.
A rendelet által meghatározott előírások – közterület felügyelet által készített
fényképpel igazolt – nem teljesítése felszólítás nélkül is akár 50 000 Ft bírsá-
got vonhat maga után.
Amennyiben az ingatlantulajdonos önerőből nem tudja megoldani az ingatlan
rendben tartását, a kaszálását a GAMESZ munkatársai 25 Ft/m2 térítési díj elle -
né  ben elvégzik. További információ beszerezhető Nagy József Attilától a GAMESZ
igazgatójától a 06 20 249 4004 telefonszámon. 
A tiszta, rendezett és ápolt közterületek meghatározzák az egész település
hangulatát, szépségét és pozitív megítélését. Vigyázzunk rá és tartsuk rendben
környezetünket!

Fotó: Fári Fanni

Fotó: Fári Fanni

Fotó: Veréb
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Telnek a dolgos hétköznapok, tesszük a dol gunkat, intézzük az
elénk tornyosuló fel adatokat. Napok, hetek, hónapok múlnak, a
gye   re kek növekednek, munkánkban mind jobbakká válunk, gya -
rapodunk földi javakban. Az idő előrehaladását megállítani le he -
tetlen vállalkozás lenne, ha akarjuk, ha nem, ha szeretjük ezt, ha
nem, folyam a to san egy jövő felé sodródunk.

Nincs ez másként a Veresegyházi Városi Tv munkatársaival sem.
Napi feladatunk városunk életének megörökítése, évente megany -
nyi ünnepi eseményt, szép rendez vényt, sport- és kulturális meg-
mozdulást veszünk filmre, adjuk közre Nézőink szá mára, majd
helyezzük filmes archívumunkba. Ha vala ha egyszer, egy kíváncsi
lélek visszalapoz a 2010-es évekre, elé tárul majd a sok meg őr zött
emelkedett pillanat, gondosan megkoreo grafált, pontosan össze -
állított ünnepség.

Azok, akik a felvételeinken szép ruhában, meghatározott helyen
szerepelnek, az év leg nagyobb részében egészen mással töltik ide-
jüket. Dolgoznak, tanulnak, családjuk kö rében vannak, napi rutin
feladatokat vé gez nek, hétvégén kirándulnak, barátaikkal jól érzik
magunkat. Ezen gondolatok bátorították fel 2017 ta va szán stá bun -
kat, hogy meghirdessünk egy igazán különleges napot, amikor a
város la kosai, Önök válnak filmkészítővé.

Célunk, hogy megannyi szemen – objektíven – ke resz tül egy új
világ táruljon elénk. Így született meg az első EGY NAP VERESEN
című kisfilm. A hétköznapi élet tud szép és érdekes lenni! Örökít-
sük meg idén is! Tavaly nagyszámú filmfelvétel jutott el hozzánk,
így öröm volt összeállítani belőle a közel 24 percnyi klippet. Az a
nap május 25. volt.

Most ismét megkezdtük a felkészülést, eb ben az évben újra lesz
EGY NAP VERESEN, ez évben május 31-én. Célunk, ké résünk,
tervünk változatlan: legyen ez a m á jus végi péntek örökre beírva
Veresegyház képes történelmébe, amikor úgy lát hat juk magun -
kat, ahogy más napokon nem. Kérjük, ezen a napon is mutassák
meg mi történik Önökkel – reggeltől estig! Készítse nek rövid vi -
deó  fel vételeket aznap bármilyen történésről, szitu ációról, átlagos
vagy különleges pil la  natról! Emlékeztetőül keressenek rá az EGY
NAP VERESEN filmre a világhálón! Látható lesz, hogy a legszok -
ványo sabb pillanat meg örökítése is fontos része ennek a filmnek.

Technikai kritérium gyakorlatilag nincs, mobiltelefontól fény -
képezőn át bármilyen kamera megfelelő lehet. Elsősorban rövid,
8-10 mp-es snitteket várunk. Ma már számos módon el tudják jut-
tatni számunkra fel vételeket, a VVTV elérhetőségein keresz tül
szívesen segítünk. 

EGY NAP VERESEN – 2019-BEN ISMÉT

2019. MÁJUS 31. – EGY NAP VERESEN!

ÁLTALÁNOS TÁJÉKOZTATÓ
A BRINGÁZZ A MUNKÁBA! (BAM!) SZERVEZÉSÉHEZ

BRINGÁZZ A MUNKÁBA! – 2019-BEN KÉTSZER IS
Májusban indul a tizenhatodik Bringázz a munkába! kampány. A min-
dennapi munkába biciklizést népszerűsítő kampány újra emberek ezreit
szeretné nyeregbe ültetni idén tavasszal, és majd ősszel is. A cél, hogy
minél többen kipróbálják, mennyivel egyszerűbb, olcsóbb, egészségesebb
és környezetkímélőbb kerékpárral a munkába járni. A 2019. május 6-tól
31-ig tartó tavaszi, illetve a szeptember 9-től 22-ig tartó őszi, nyere mény -
játékkal összekötött kampányt a Magyar Kerékpárosklub szervezi, ezúttal
is az Innovációs és Technológiai Minisztérium és az Aktív Magyarország
támogatásával.

VIDD BE KEDVENCED A MUNKAHELYEDRE!
– ez az idei jelmondat, ami arra utal, hogy sok munkahelyen megengedett
már, hogy a dolgozók bevigyék magukkal házi kedvencüket, oldottabb
hangulatot és nagyobb munkakedvet teremtve. A Magyar Kerékpárosklub
hiszi, hogy a munkába kerékpározás is hasonlóan jó hatással van az em-
berekre, de számos járulékos haszna is van: jó hatással van vérkerin gé -
sünk re, ízületeinkre, csökkenti stressz-szintünket és zsírpárnáinkat, sőt
rendszeres űzése csökkenti egyes rákbetegségek kialakulásának kocká za-
tát is. Hollandiai kutatások szerint a hollandok fél évvel magasabb élet -
kor  ra számíthatnak csak azért, mert bicikliznek, és akkor még nem be  -
 széltünk azokról, akik a kevesebb autó miatt kevesebb kipufogógáz be lé -
legzésére kényszerülnek a városokban.

NYEREMÉNYEK
A Bringázz a munkába! kampányba regisztrálók nemcsak a stresszmentes
közlekedést élvezhetik, hanem értékes nyereményekre is szert tehetnek.
A 2,5 millió forint összdíjazású nyereményjátékon márkás kerékpárokat, iz-
gal mas kalandprogramokat, városnéző sétákat, BKK Bubi-bérleteket, belé -
pőket, kerékpáros kiegészítőket és más klassz ajándékokat sorsolunk ki.

HASZNOS LINKEK:
https://bringazzamunkaba.hu • a Bringázz a munkába! kampány honlapja

https://bringazzamunkaba.hu/mit-nyerhetek • a nyeremények listája

https://bringazzamunkaba.hu/applikacio • tudnivalók a Bike Citizens alkalmazásról

https://bringazzamunkaba.hu/hirek • további hírek, akutalitások, érdekességek

https://www.facebook.com/bringazzamunkaba/ • facebook-oldal sok infóval
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Egy kiélezett történelmi pillanatban tart -
ják meg az idei európai parlamenti válasz -
tásokat, ezért különös jelentősége van most
annak, hogy olyan képviselőket juttassunk
be ebbe a testületbe, akik Brüsszelben és
Strasbourgban is képviselik majd a nem -
zeti érdekeinket és nem szavaznak meg
olyan döntéseket, amelyek veszélyeztethe -
tik a civili zációnk fennmaradását –
mondta el a lapunknak küldött in terjúban
Tuzson Bence, a Pest megyei 5. számú vá -
lasztókerület or szág gyűlési képvise lő je.
A kormány tovább ra is azon dolgozik, hogy
Magyarországot családbarát országgá ala -
kít sa, aminek hatásait a saját életmi nő sé -
gük javulásán tapasztalhatják majd a ve -
resegyháziak is, ahol például egészségügyi
fej  lesztések zajlanak – fogalmazott a poli-
tikus. 

A családvédelmi akcióterv elsősorban a
családalapítás előtt álló fiatalokra fó -
kuszál, de a januártól elérhető nagyszülői
gyeddel tulajdonképpen az összes nem ze -
dékre kiterjesztik. Ez hogyan illik bele a
kormány programjába?
Fontos hangsúlyoznunk, hogy a családok-
nak nyújtott anyagi támogatások mellett sze -
ret nénk az egész országban családbarát
környe ze tet kialakítani. Vagyis azt akarjuk
elérni, hogy ez legyen az általános, a fővá -
rostól a legkisebb lélekszámú, legeldugot-
tabb zsákfaluig is, mert nem érhetjük be né -
hány kiemel ke dően pozitív példával. A kor-
 mány tehát igyek szik sokat tenni azért, hogy
Magyar or szág napról napra, évről évre,
lépésről lépésre egyre inkább családbarát
országgá váljon. Ez sem hat az újdonság ere-
jével azok számára, akik már az eddigiek-
ben is figyelemmel kísér ték a munkánkat,
hiszen ha visszatekintünk az elmúlt néhány
évre, elmondhatjuk, hogy a nemzeti kor-
mány a megalakulása, vagyis 2010 óta min-
den évben mindig többet akart, és tudott is
adni erre a célra, folyamatosan bővítet tük a
családtámogatások anyagi kereteit. Min dig
elmondtuk azonban azt is, hogy ezt a mun -
kát nem tartjuk befejezettnek és éppen ezért

ezt folytatjuk az idén és jövőre is. Vagyis
2019-ben és 2020-ban is több támoga tás,
még több kedvezmény és még több pénz jut
a családoknak, mint korábban ebben az
országban bármikor. Az az eltökélt célunk,
hogy a magyar fiatalok, a gyerme keket
nevelő családok a saját bőrükön, a pénztár-
cájukon is érezhessék, hogy igenis tudnak
előre lépni.
A nagyszülők nemzedéke hol találhatja
meg a helyét mindebben?
Szeretnénk, hogy ez az évtized a családok
évtizede legyen. Kormányunk keresztény
ala po  kon nyugvó szemléletéből ered, hogy
ami kor családbarát országról beszélünk,
akkor nemcsak a csecsemőkre, a kisgyerme -
kekre, vagy a kisgyermekes családokra, ha -
nem a nagyszülők generációjára is gon -
dolunk. Az idei és a jövő év pedig minden
eddiginél több lehetőséget kínál a gyermeket
nevelő családoknak, a gyermekvállalás előtt
álló fiataloknak, de ugyanígy a nagyszülők -
nek is. Gon dol junk csak arra, hogy a család-
védelmi akcióterv négy pontja már most
július elsejétől elérhető lesz bárki számára,
jövőre pedig jön a nagyszü lői gyed is, ami -
nek köszönhetően, ha úgy döntenek, az idő -
sebb nemzedékek is bekapcso lód hatnak a
gyermeknevelésbe.
Hogyan érzékelhetik mindezeknek az in-
téz kedéseknek a pozitív hozadékait a csa -
ládok helyben, az olyan kisebb közös -
ségekben, mint amilyen Veresegyház is?
Ezt a legszemléletesebben talán néhány pél -
dával tudnám illusztrálni. Április elején alá -
írták a veresegyházi egészségközpont épí -
tészeti-mű szaki bővítésének tervezői szer -
ző dését 21,5 millió forint értékben. A tervek
ennek nyomán még az idén, az év második
felében elkészülnek. Ezután kez dődhet meg
az építészeti be ru házás, amelyhez az idén
az Egészséges Bu dapest Prog ram járóbeteg-
szakellátási fej lesz té sek re szánt forrás ke re -
téből további 182,2 millió forint áll majd ren -
delkezésre. Egy másik közbeszerzési eljárás
pedig, amelyik május elején zárul, azt teszi
majd lehetővé, hogy Ve res egyház számára
mintegy 35 millió forint értékben sze rez -

zenek be orvostechnológiai esz kö zöket.
Lesznek ezek között elektromos be tegágyak,
betegmozgató rehabilitációs be  ren  de zések,
gasztroenterológiai vizs gá ló  esz  kö zök, de
EKG-készülék is. Mindez pedig nyil ván-
valóan és egyértelműen azt a magunk elé
kitűzött célt szolgálja, hogy hazánk család-
barát országgá váljon, s ennek hatásait, je -
len tő ségét a családok legidősebb tag jától a
leg fiatalabbakig, mindannyian a saját bő rü -
kön, a saját életminőségük javu lásán tapasz-
talhassák, attól függetlenül, hogy milyen
méretű tele pü lésen élnek.
Közelednek az európai parlamenti vá lasz -
tások. Azok várható eredményei mennyi -
ben befolyásolhatják a kormány ilyen irá -
nyú terveit és elképzeléseit?
A májusi európai parlamenti választások
egyik legfontosabb tétje Magyarország és
Európa kultúrája, ezzel együtt pedig a ke -
resztény civilizációnk jövője. Az elmúlt
években azt láthattuk, hogy sokkal kisebb
volt hazánkban a rész vétel az uniós választá-
sokon, mint a meg szo  kott, rendes hazai vok-
solásokon, mert az emberek valószínűleg
maguktól távolinak ér zik az európai parla-
mentet. Nagyon szeret ném, ha ez az idén
megváltozna, az uniós ügyek nagyon is kö -
ze liek és a mindennapja inkat érintik, be-
folyásolják, hiszen a Brüsszelben meghozott
rossz döntések ugyanúgy ve szé lyez tet hetik
a keresztényi alapokon nyugvó kultúránkat,
az életvitelünket itt helyben, akár Veresegy-
házon is, akárcsak Európa nagyvárosaiban,
Pá rizsban, Berlinben vagy Bécsben. Az idei
szava zás tehát egészen más lesz, mint a ko-
ráb biak voltak, mert az európai parlamenti
választások most nemcsak a migrációról
szól nak majd, hanem Magyarország és Eu-
rópa kultúrájáról és civilizációnk jövőjéről,
mert most ez a legna gyobb tét. Különösen
fontos tehát ebben a tör ténelmi pillanatban,
hogy olyan képvise lő ket juttassunk be az
európai parlamentbe, akik Brüsszelben és
Strasbourgban is képviselik majd a nemzeti
érdekeinket, és nem szavaznak meg olyan
döntéseket, amelyek veszélyeztethetik a
civi lizációnk fennmaradását.

CIVILIZÁCIÓNK JÖVŐJÉRŐL DÖNTÜNK
A MÁJUSI VÁLASZTÁSOKON

TUZSON BENCE

Közélet

„Megkezdődhet a veresegyházi egészség köz pont építé szeti-mű szaki bővítésének tervezése”
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Városlakó

A TOLLAS
Hol volt még a műanyag ágynemű, a gyapjútakaró, a különböző
márkájú memóriahabos vánkos?

A libákat évente több alkalommal szorgos kezű asszonyok meg -
tépték, a tollat válogatták, keverték. A pehely nagyon értékes dolog
volt, de annyira finom, hogy sokszor kevés tokos tollal kellett ke -
verni, hogy tartása legyen. Ha kevés volt a libatoll, kacsatollat is
kevertek hozzá, de az zsírosabb volt, emiatt a keverék kü lönösen
nehéz lett. Ha már tyúktoll is került az ágynemű töltelékébe, az
komoly minőségromlást okozott.

A dunyhába, párnába töltött toll a használat során törik, mi nő -
sége romlik és molyosodik. Ezt a laikus ember el nem hinné, pedig
így van. A molyos, törekes toll miatt a párnából finom por száll,
ami az arra érzékeny embert, de különösen a gyerekeket aller-
gizálhatja. A tollal töltött ágyneműt időnként tisztítani, regenerálni
kell. A tollat kimosni vétek, nehezen szárad, más módszert kellett
kitalálni.

Nagy, dobszerű gépbe tették az anginból kivett tollat, amiben
egy tengelyen villák forogtak. A dobot a művelet alatt kicsit fel me -
legítették, ami az egész eljárást még hatékonyabbá tette. A dob
aljába perforált lemez volt beépítve, amin keresztül a törött, molyos
toll a keverés során kihullott. A 10-15 perces regenerálás alatt a
régóta használt termék magához tért, felfrissült, a párna duplájára
duzzadt, ugyanakkor puhává, meleg tapintatúvá vált. Gyakran né -
hány dekával pótolni kellett az elvesztett tömeget. A gép ga rat jára
erősített új anginba egy rostély kihúzása után a forgó villák szinte
belefújták a megtisztított tollat, majd az angint levarrták.

A paplanoknak nagy divatja volt sokáig. A kétoldalt színes bro -
káttal borított, kockákra varrt paplan annak ellenére nehéz darab
volt, hogy igen jóminőségű pehellyel töltötték meg rendszerint.
Később divat lett hosszanti bordákba tölteni a pelyhet.

A feleslegessé vált ágyneműtől a tulajdonosok rendszerint a tol-
lasoknál vagy vándor kereskedőknél szabadultak meg. Aki fel -
vásárolta, az a piac igényeinek megfelelően keverte az árut. A ke ve -
 réshez nagy helyiség kellett, ahová a megtisztított, különböző
minőségű tollakat kiöntötték és favillával átdolgozták. A keverést
végző emberek fejükre nylon harisnyát húztak és sokszor a szálló
toll alatt haladva, az irányt tartva jutottak el a helyiség túlsó falá -
hoz. Ezt a műveletet többször megismételve homogén minő ségű
terméket kaptak, amiket hatalmas, akár kétméter magas, kender -
ből készült bálákba szedték fel. 

A magyar libatoll kelendő árucikk volt Európa-szerte.

A BŐRFESTŐ
Időtálló, de kényelmetlenül nehéz ruhadarab volt a bőrkabát. Bírta
a strapát, az esőt, legfeljebb kicsit megkopott a rendszeres hasz -
nálat során. Bőrkabátot nem csak a rossz emlékű titkosrendőrök
hordtak, hanem általános viselete volt gyerekeknek, felnőtteknek
egyaránt. Ha megkopott, a nyakánál kifényesedett, sérült, vagy
toldani kellett, termetes gépen megvarrták, aztán elvitték a bőr fes -
tőhöz.

A bőrfestő műhely legalább két helyiségből állt. Elől állvá nyo -
kon, vagy a mennyezetre rögzített rudakon csüngtek a festésre váró

és már kész kabátok, a hátulsó helyiségében volt a kompresszor, a
szórópisztoly, egy hatalmas terelőlemez a felesleges festék
felfogására, meg valami szellőzőféle. Az átható szagú hígítótól
bűzlött az egész utca. Ezt a munkát nem is lehetett gázálarc nélkül
végezni. A kiválasztott színt több soron, a kabátot forgatva fújták
rá, éppúgy, mint a strandokon a napolajat a barnulni vágyó
fürdőzőkre. (Abban az időben ugyanis sem kerítések vagy graffi-
tik festésére alkalmas flakonos festéket, sem sokszoros fényvédő
faktoros naptejet nem lehetett kapni.)

A frissen festett bőrkabát fényesen ragyogott, többnyire termé -
szetellenes fénnyel. Az így feljuttatott festék egyáltalán nem volt
tartós, hamar lekopott, de egy rövidke ideig tulajdonosának az az
illúziója lehetett, hogy új kabátban kelletheti magát.

MOHAI IMRE

ÉRDEKESSÉG

Eltűnt szakmák IV.

MÚLTIDÉZŐ                 SZABÓNÉ VANK ERZSÉBET GYŰJTEMÉNYÉBŐL

Fazekas Sándor és Ujvári Erzsébet családja az 1910-es években.
Gyerekeik:Sándor és János, a lakásuk az Andrássy úton volt.

Fotó: Internet
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Veresegyház nemes hagyománya, hogy minden
év április végén, a Föld napjához közeli hét vé -
gén várostakarításra hívják a lakosságot a szer -
vezők. Az idei borús idő ellenére is tucatnyi al -
kalmi brigád szedte a szemetet egy-egy rá eső
te rületen. Bár mindig akadnak kirívó esetek,
örvendetes tény, hogy évről-évre kevesebb a ta -
ka rítandó kidobott szemét, különösen most
örültünk ennek, hiszen volt némi aggodalom, a
2018-ban elmaradt lomtalanítás miatt. És hogy
bolygónk szeretetét nem lehet elég korán kez-
deni, arra jó példa a Fabriczius Iskola játékos
tisztasági akadályversenye, a Rinya túra, amely
szintén a Föld napjához kapcsolódóan kerül
mindig megrendezésre. Köszönet mindenkinek
e két program szervezéséért!

Jó idő, jó levegő, barátok, nagy beszélgetések, kacagás, finom falatok és italok, nívós elő -
adók és jó zene. „Mindössze” ennyi egy jó majális titka! Városunkban szerencsére ismerik
a szervezők a receptet, nem véletlenül volt idén is nagyon népszerű családi program a Veresi
Majális. A színpadon folklór- és gyermekműsorok, zenei és sportbemutatók váltották
egymást, miközben a gyerekek önfeledten lovagolhattak vagy játszhattak.
Az idei Majális sztárvendége Csonka András volt, aki örökzöldjeivel emelte a már egyébként
is kiváló hangulatot.

Rinya túra, Föld napja

Majális

Fotók: Ruzsovics Dorina és Veréb József

Fotók: Lethenyei László és Ruzsovics Dorina
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Áprilisban történt még...Április végéig 178 díszfát, 725 cserjét, 104 tő évelővirágot
és 2906 árvácskát ültetett el a GAMESZ Kisák Péter
fő ker tész vezette csapata

Pál Feri atya tartott előadást
az Ezerkincs szervezésében

Épül a gimnázium kápolnájának tornya

Veresegyházra érkeztek a Tavaszi emlékhadjárat
lovas hagyományőrzői

Betyártalálkozó volt a Magyar Kincsek Portáján

Kovács Kati életműkoncertet adott Veresegyházon

A bölcsődei dolgozókat köszöntötte az önkormányzat a bölcsődék napján

Fotó: Lethenyei László

Fotó: Ezerkincs Facebook

Fotó: Szabóné Vank Erzsébet

Fotó: Lethenyei László

Fotó: Lethenyei László

Fotó: Ruzsovics Dorina Fotó: VVTV
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Kultúra

A Muharay Elemér Népművészeti Szövetség ál -
tal szervezett, Hagyományőrző Együttesek Or -
szágos Minősítő Fesztivál 2019-es rendez  vény -
sorozat egyik helyszíne Veresegyházon, a Váci
Mihály Művelődési Ház szín ház terme volt.
A ran gos eseményen ötfős szakmai zsűri minő -
sí tette az együttesek produkcióit, a követ kező
értékelési szempontok szerint: folklo risz ti kai
hitelesség, műsorszerkesztés, koreográ fiai meg-
formálás, viselet és színpadi megjelenés, szö -
veg-ének-zenei előadás. A csoportok mind egyi -
kének magas szintű tudása megnyilvánult a
szép viselet, a tájegységi hagyo má nyok, nép-
szokások felelevenítésében, a nép tánc tudás és
a színpadi megjelenés sok szí nű ségében.
Különösen értékesek voltak az együt tesek által
bemutatott helyi népszokások, mint például a né -
pi játékok, lakodalmas hagyo má nyok, a búcsú -
járás, vagy éppen a farsangi vigas ságok ko re o g -
ráfiái. A hat fellépő együt tes ből négyen minő -

sültek „kiválóra”, míg a többi ek „jól minősült” il-
letve „minősült” okle vél bir tokosaiként térhettek
haza. Ismét egy színvonalas, értékes programnak
voltunk a részesei. Köszönet érte a szervezőknek,
a Héra Éva által vezetett Muharay Elemér Nép mű -
vé szeti Szövetségnek, a résztvevő együtteseknek,
to vábbá a házigazda Veresegyházi Ha gyo mány -
őrző Népi Együttesnek.                          VERÉB JÓZSEF

FÜLÖP FERENC-DÍJAS TÁNCOSAINK • SIMONFI NOÉMI és GYURTA NOEL

Ha megszólal a muzsika
Két budapesti egyetemista évek óta, legyen akár téli hófúvás vagy
nyári rekkenő hőség, minden héten vonattal elindul Veresegyházra.
Az ő történetük igaz példája egy néptáncos közösséghez való tarto zás
szeretetének, a hagyománytiszteletnek. A Muharay Elemér Nép mű -
vé  szeti Szövetség által 2019 tavaszán megrendezett Fülöp Ferenc
Szólótáncversenyen, a Veresegyházi Hagyományőrző Népi Együttes
táncospárja, Simonfi Noémi és Gyurta Noel „Fülöp Ferenc-díj” elis-
me  résben részesült. A verseny névadója, Fülöp Ferenc a sárközi Decs
községéből emelkedett a legtehetségesebb néptáncosok közé. Ő volt
a paraszti táncosok közül az első, aki elnyerte a Népművészet Mestere
címet 1953-ban. A tiszteletére elnevezett díjat kétévente ítéli oda a
szö  vetség a versenyen kiemelkedő tudást mutató táncosoknak.
Az idei versenyt 2019. március 23-án, Bagon rendezték meg, ahol het-
ven egy produkció közül választotta ki a díjazottakat a szakmai zsűri.    
Simonfi Noémi kedves, megnyerő egyéniségénél fogva rövid időn belül a
veresegyházi asszonyok, a néptáncos menyecskék befogadó kö zös sé gé be
került. Noémi 2012-ben a Könyves Kálmán Gimnáziumban érett sé gizett,
majd ezt követően segédápolóként a Magyar Református Egy ház Bethesda
Gyermekkórházban vállalt munkát. 2014-ben felvételt nyert a Semmelweis
Egyetemre, beszélgetésünk során elmondta, az általános orvosi diploma
megszerzését követően a gyermekgyógyászatban képzeli el a jövőjét.  
Gyurta Noel 2014-ben, a budapesti Eötvös József Gimnáziumban érett -
ségizett, még ebben az évben felvételt nyert az ELTE Pedagógiai és Pszi-
chológiai Karára. Osztatlan képzésben jelenleg ötödéves hallgató, bio  -
lógia-történelem szakpárral. Határozott elképzelése a tanítás, középis ko-
lai tanárként a fiatalok oktatása, nevelése. A táncospárral Veresegyházra
kerülésükről, a néptáncról és a ha gyo mányőrzésről beszél gettünk.
Nagyvárosból Veresegyházra jártok hagyományt őrizni. Budapesti
létetekre hogyan kerültetek kapcsolatba az itteni táncegyüttessel? 
A térséggel Noel nagyszülei által kerültünk kapcsolatba, nekik van
nyaralójuk Erdő ker te sen. Ő a gyerekkora egy jelentős részét itt töltötte. Mi

már koráb ban, tíz
éves korunktól kezd -
ve táncoltunk az új -
pes ti Bem Tánc - 
együt tesben. Volt egy
elképzelésünk, ha
már annyiféle tájegy -
ség táncát megtanul-
tuk, miért pont a ve -
res egyházi népszoká-
sokat, táncokat ne is-
mernénk meg.  2014
nyarán vettük fel a kapcsolatot az együttessel. Egy nagyon jó közösségbe
csöppentünk, rövidesen megszerettük nemcsak az itteni táncokat, ha -
nem a közösségen belüli embereket is.
Mit jelent számotokra a néptánc, a hagyományőrzés?                                           
Egészen fiatalon kezdtük a tánctanulást, már akkor is egy párt alkot-
tunk, valahogy egymásra találtunk. A néptánc számunkra különleges,
örömteli élmény, nem pusztán csak sport. Ami különösen tetszik az it-
teni táncegyüttesben, az a sokszínűség, a több korosztály találkozása.
Nagyon megnyerő a közösségi összetartozás megléte, a közös ünnep -
lések, legyen az egy névnap, vagy születésnap. A veresegyházi nép vise-
let egyedisége, szépsége minket mindig is elvarázsolt.                                             
Fülöp Ferenc díjasként mik a további terveitek?
A díj számunkra egy megerősítés, hogy amit csinálunk az a szakma sze -
rint is jó. Végső soron lehetőséget teremt olyan rendezvényeken való fel-
lépésre, – a közösség, a város képviseletére – ahol korábban erre nem
volt alkalmunk. Nagyon hálásak vagyunk az együttes tagjainak és ve ze -
tőinek, Tóth Juditnak és Hibó Józsefnének a támogató segítségéért,
nélkülük nem juthattunk volna el erre a versenyre sem. További terve -
ink? Ha megszólal a muzsika, mi örömmel táncolunk!            VERÉB JÓZSEF

Simonfi Noémi és Gyurta Noel

A Kalocsa Bokréta Népművészeti Egyesület táncosai

Fotó: Veréb

Fotó: Veréb

Váci Mihály Művelődési Ház • HAGYOMÁNYŐRZŐ EGYÜTTESEK VERESEGYHÁZON

A RÉSZTVEVŐ EGYÜTTESEK
ÉS MINŐSÍTÉSÜK:

• Szil Hagyományőrző Egyesület „kiváló”
• Felsőtárkány Hagyományőrző

Néptáncegyüttes „kiváló” 
• Kalocsa Bokréta Népművészeti Egyesület

„kiváló”
• Pörböly Hagyományőrző Egyesület

„minősült”
• Őcsény Bogár István Hagyományőrző

Egyesület „kiváló”
• Nagykálló Kállai Lakodalmas Egyesület

„jól minősült”

Ha ismerjük hagyományainkat, megismerhetjük önmagunkat
„Öröm megtapasztalni, hogy az a csoda,
ami a magyar hagyományos népi mű velt -
ség, ismét kivirágozni látszik. Egyre több
olyan közösség van, ahol az összetartó erő
a helyi hagyományok átadása, visszatanu -
lása, újraélése vagy újrateremtése. Ez most
már nem „csak” hagyományőrzés, hanem
misszió is.”

SZTANÓ HÉDI ETNOGRÁFUS, FILMRENDEZŐ
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Toczauer Júlia elsőkönyves íróként rendkí -
vül nehéz témát választott, a könyv karak-
terein keresztül kendőzetlen őszinteséggel
mesél az emberi félelmek világáról: egy ha -
sadt személyiségű lány életéről, az árvaság, a
kényszermunka, küzdés és menekülés, a
remény útvesztőiről. Már a cím is ígéretes,
A belső vad. Júliával a regény keletkezéséről,
az írói pályakezdéséről beszélgettünk.

Kérem, beszéljen az életéről, mikor kezdett el
foglalkozni az írással?  
Egészen korán, már tizenegy évesen elkezdtem
a saját történeteimet, mesevilágomat csokorba
gyűjteni. A szüleim, látva az igyekezetemet, biz-
tatásként beköttették a mintegy kétszáz oldalnyi
első munkámat. Így született meg később a
három színes borítású mesegyűjteményem is.
Nagyon megszerettem Vass Albert írásait, Re -
ményik Sándor költészetét, mondhatnám azt is,
ők voltak a mentoraim. Bevallom az évek múl tá-
 val sem tudtam kinőni Fekete István állat tör té -
neteiből, vagy például Jack London ame ri  kai író
elbeszéléseiből. Végeredményben a ha tásukra
kezdtem el más irodalmi témákkal kísérletezni.
Honnan ered a regény alapötlete?                                                                                                                
Mindig is érdekelt a mélylélektan, az emberek
viselkedése, egyénisége. Szoktam játszani a
gondolattal, ezért ha tehetem, megfigyelem az

embereket, vajon kiben mi rejtőzik. Sok eset-
ben elég egy beszélgetés, és máris kialakul
bennem egy értékítélet a beszélgető partner
egyéni sé géről. Mi adta az alapötletet? A kö rü -
löt tünk levő világ, a megtörtént és megtör tén -
hető ese mé nyek sokasága. A regény cselek mé -
nye Magyar or szágon, egy mesebeli tájon, az
Őrségben ját  szódik. A történet öt szálon fut, öt
emberi sorsot mutat be, köztük egy sztriptíz -
táncost, aki anya ként a legfontosabbat kény -
 sze rült elfeledni, a saját gyermekét. A regény
az embereknek a múlt kísértetétől való sza ba -
dulási küzdelmét tárja elénk, műfaját tekintve
lélektani krimiként tálalva.

Virginia Sol, olvasom a borítón. Miért nem a
saját nevén jelentette meg a művet?    
Az álnév amolyan emlékeztető nekem is, az
éle tünk során minden helyzetben meg kell pró -
bálnunk embernek, ha úgy tetszik „tiszta lel -
kű nek” maradni. Számomra ez volt a legna -
gyobb tanulság a saját könyvem írásakor, hogy
ez mennyire lehetetlen vagy legalábbis nehéz
feladat egy ember számára.
Melyik korosztálynak szánja a könyvet?
Mindenkinek, de elsősorban a fiatal felnőttek -
nek, mivel magam is a huszonéves korosztály-
hoz tartozom.                                                                          
Toczauer Júlia (szerzői néven Virginia Sol)
A belső vad című regényének veresegyházi
be mutatója, 2019. május 25-én 16–18 óráig a
Szabadidős és Gazdasági Innovációs Cent -
rum konferencia termében kerül megtar tás ra.
Köz reműködik: Zsebők Csaba költő, törté-
nész, Balogh Flóra – gitáron és énekszóval,
Toczauer Réka – zongorán. A jelenlevőket
köszönti: Pásztor Béla polgármester. 
További információk: https://www.virginia-
sol.hu https://www.facebook.com/Virginia-
SolLora/                                              VERÉB JÓZSEF

A Városi Múzeum „mikrokiállí -
tásai” a Vá ros há zán, a Városi
Könyvtárban és a Szentlélek-temp lomban.
A hónap műtárgyai májusban:
A VÁROSHÁZÁN: Traianus római császár
(98–117) ezüst dénárja
A dénár (denarius) a Római Birodalom fő ezüst-
 pénze volt a Kr. előtti 3. század végétől. A bemu -
tatott példány előlapján az uralkodó arcképe,
hátlapján Niké, a győzelem istennője látható,
utalva a császár katonai sikereire. Traianust a
történetírás az erőskezű, hódításaival a birodal-
mat megszilárdító császárként érté keli. Győzel -
mei nek híres emléke a Traianus-oszlop, amely
Rómában ma is áll. (A lelet az Álomhegyen
került elő 1984-ben.)

A VÁROSI KÖNYVTÁRBAN: Veresegyházi
református iskola névkönyve (1861–1890)
A névkönyvben tanévről tanévre rögzítették az
iskolába járó gyerekek neveit és tanulmányi
ered ményeit. Emellett feljegyeztek számos e -
gyéb adatot (például a szülők nevét) és fon to -
sabb eseményeket is (például az iskolaszéki
ü léseket), ezért a családtörténeten túl a doku-
mentum hiteles forrása a helyi református élet-
nek és a nevelési intézmény históriájának is.
A SZENTLÉLEK-TEMPLOMBAN: (Szent)
Ágoston püspök (354–430): Meditációk és
mo nológok (Velence, 1772)
(Szent) Ágostont, Hippo (ma: Annaba, Algéria)
püspökét a kereszténység egyik nagyhatású fi lo -
zófusaként és a középkori ideológia meg ha tá -

rozó alakjaként tartjuk számon. Műveit száza -
do kon át rendszeresen kiadták, mint az itt kiál-
lí tott példányt is, amely Velencében jelent meg
1772-ben latin nyelven. A kötet a római katoli -
kus plébánia könyvtárában maradt meg, és va -
ló színűleg a barokk templom építésekor, 1777/
78-ban került Veresegyházra.           VARGA KÁLMÁN

Interjú TOCZAUER JÚLIA íróval, A BELSŐ VAD című könyv szerzőjével

„Lélektöredékek”

Fotó: Veréb

Fotó: Veréb

A HÓNAP MŰTÁRGYA

Kultúra

„Miután kikerültem a nagy életbe, hamar rá kellett ébrednem, ez
mégsem az, amiről én mindig is álmodoztam. Családon belül és a
baráti köreimben mindig is nyughatatlan természetemről voltam is-
mert, a mai napig is keresem a helyem a világban. Friss diplomásként
nem tudtam a szakmámban elhelyezkedni, így kerültem kapcsolatba
a jelenlegi munkahelyemmel.”                              TOCZAUER JÚLIA
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A magyar költészet napjának tiszteletére
2019. április 26-án a Kölcsey Ferenc Vá rosi
Könyvtár az idén harmadik alkalommal
rendezte meg telt há zas versmondó estjét.
Először 2017-ben, az Arany-év alkal mából
hívták a verseket szeretőket a könyvtárba,
hogy mondják el kedvenc Arany költe -
ményüket. A múlt évben már mindenki
attól a költőtől „hozhatott” el egy verset,
aki a szívének leg kedvesebb.
A jeles eseményről Berze Lajos könyvtár -
igazgatót kérdeztem.

Miért tartja fontosnak a versmondó estet?
A vers az egyik legkülönösebb formája az
írott és elmondott szövegeknek. Ahogy Si -
mai Mihály írta: „A költészet a lélek ünne -
pe. A szabadság végtelenje. Csoda és titok.”
Nekem ez az este egy olyan alkalom, ami -
kor egy közösséget alkotnak azok, akik ré -
szesei ennek a csodának és titoknak.                                                                                                
A tavalyi évhez képest hogyan alakult a
résztvevők száma? Mely költők verseit vá -
lasztották a legtöbben?    

Nagyjából minden évben 30-35 szavalónk
van. Az ötletgazdával, dr. Németh Imrével
már az első alkalommal abban állapodtunk
meg, hogy az est időbeli terjedelme ennyi
szereplőt enged meg. Jellemzően egy picivel
több hölgy érkezik hozzánk, elsősorban
felnőttek. Idén nem csak Veresegyházról, de
a szomszédos Erdőkertesről is érkezett sza -
valónk. Sajnos azonban a fiatalok kisebb
számban jönnek hívásunkra. Az idén nagy
örömünkre két külföldi fiatal is részt vett az
eseményen Can Kirişcioğlu Törökországból
és Swenja Kraus Németországból, akik saját

anyanyelvükön verseltek. Voltak, akik saját
költeményüket adták elő, így például Ge csey
Enikő és Kusik Nikoletta. Az est részt ve vői
közül legtöbben Ady Endre, Petőfi Sán dor
és József Attila költe mé nyeit választották,
de elhangzottak versek Babits Mihály tól,
Tóth Árpádtól, Várnai Zsenitől, Dsida Je -
nőtől, Horváth Ferenctől és másoktól is.

RIMAI S. ÉVA

A MAGYAR KÖLTÉSZET NAPJA • Kölcsey Ferenc Városi Könyvtár • Versmondó est

Fotó: Veréb

„A vers olyan, mint a lábbeli: mindenki a
maga lelki lúdtalpa szerint taposhatja.”

KÁNYÁDI SÁNDOR

A vers mindenkié

A magyar költészet előtt szerkesztőségünk két veresegyházi költő verseivel tiszteleg.

HORVÁTH LAJOS: IDENTITÁS
Volt egyszer egy Horváth Lajos,
nagyapja huszár, apja asztalos,
anyja német perszóna,
önmaga magyar,
kiben olykor horvátul
szól a Kossuth-nóta.

***

HORVÁTH FERENC: DISZTICHONOS
AKROSZTICHON
(A magyar költészet napjára)

Játszol a szóval amott is, költőnk, József Attila?
Ódivatún a tökélyt célzod-e, mint idelenn?
Zeng-e a hangod, zúg-e, ahogy nem is oly rég?
Semmid birtokosa, megvan-e mindened ott?
Eltemeted lassacskán szíved mély keserűjét?
Férfias érdemedért díjaz igaz szeretőd?

Annyi a gond itt, jobb is mostan messzire néked,
Tengünk ál-igazak bábeli szózatain.
Tágas a végtelened, nincs korlát arra sehol sem,
Itt lenn szűk tereken senyved a lélek, a szív.
Légyen, Attilánk, békéd végre tiéd az örökben:
Adhass égi reményt, hogyha velünk szemezel.

***

HORVÁTH LAJOS: TRIKOLOR
A veresi piacon
göndör feketék árulnak
illatos fehérneműt.

***

HORVÁTH FERENC: 06 00 1905 411
(Aszklepiadészi strófás sms József
Attilának)
Csá, Költő, Atikám, József Attila! Ez
költészet napi vers; várj csak: episztolám
rögvest friss sms szárnyaival repül,
s űröd kék hidegébe hull.

Vágynak mind elibéd jutni e verssorok,
mert itt lenn nemigen lesnek ilyenre már:
röppennek szanaszét kerge karakterek,
billentyűz a zavart világ.

Blogdogság-keresés korszaka a miénk,
hol regnál a kimért, szimpla komolykodás.
Játszhatnánk, ahogyan játszik a kisgyerek:
könnyebbülne talán a szív.

Játékból, Atikám, indul episztolám,
napszél-gyors sms szárnyaival repül,
s űröd mély hidegén végre reád köszön:
Költő, József Attila, csá!

FABRICZIUS JÓZSEF
ÁLTALÁNOS ISKOLA

SZÍNJÁTSZÓ CSOPORTJAINAK
VERSENYEREDMÉNYEI

A Magyar Drámapedagógiai Társaság az
ille tékes megyei szer vezettel együtt mű -
ködve, 2019. április 13-án, Csepelen ren-
dezte meg a XXVIII. Weöres Sándor Or   -
szágos Gyermekszín játszó Ta lálkozó Pest
megyei fordulóját.
A Fab riczius József Általános Is kola Tűz -
ma darak és Tűz test vé rek csoportjai, a
„Szárnyak nél kül” és a „Fülemüle” című
előadásaikkal, mindkét produkció val kü -
lön-külön „arany mi nősítést” értek el. To -
vábbá „kü löndíjban” ré szesült az 5.a osz -
 tályos Csibi-Kuti Gergely, a kiemel ke dő
színpadi jelenlétért. A művészeti mun -
kában, ebben az évben 29 tanuló vett részt.

ÁCSNÉ CSÁKI ILDIKÓ

DRÁMAPEDAGÓGUS, RENDEZŐ
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BABÉRLEVELEK AZ IRODALOM KOSZORÚJÁBÓL • Tandori Dezső: Hommage, A Semmi Kéz

Tandori Dezső (1938-2019) korai köl té sze -
te a hatvanas években még a késő mo dern
utolsó szelében kezdett lélegezni, később
kitüntetett szerepet játszott a kor társ líra
alakulásában, leginkább az új holdas, a
neoavantgárd, illetve a nyelv kritikai atti -
tűd törekvések jegyében.                     
Köl tői életútján kívül azonban a kevésbé
klasszikus stílusokban is alkotott, töb bek
között krimit is írt Nat Roid álnéven (trük -
kösen rejtette el benne vezeték ne vét), il-
letve fantasztikus regényeket is közölt Hc.
G. S. Solenard néven. Téves elképzelés,
hogy egy költő kizárólag ver seket írhat, és
nem tekinthet ki az iroda lom más hori-
zontjai felé, ahogy az a közhiedelem sem
valós, miszerint a nagy
szerzők zsáner mű fajban,
mint amilyen a krimi
és a sci-fi, nem al kot-
nak, mivel alan tasnak
tartják.
Valóban lehetnek effé le
elitista elkép ze lé sek, de
ha más nem, Tan dori De zső
gazdag és ne mes élet mű ve
álljon előt tünk jó példa ként,
mi képpen sem a műfaj, sem
a forma nem jár önmagában
értékkel és egy krimi éppúgy le -
het magas mű vé szet, mint a líra.

Az itt közölt Hommage az 1968-as nyi -
tó kötetének (Töredék Hamletnek) nyitó-
verse. Különös és nemes gon dolat egy
életutat tiszteletadással nyit ni, azonban
szokatlan módon az áldozat itt nem a lo -
vas, hanem a hátrahagyott lovak, akiket
leváltanak, ha kidőlnek s hűlő testük –
akár egy fonák János vitéz – felkiált: ki
sze di össze váltott lovait? A szöveg töre -
dék, már születésekor az, erősen meta fo -
ri kus képekkel dolgozik, átforgatja a meg  -
szokott centrumokat, így nyitja fel ép pen
a fókusz által a perspektívát.

Ezúton szólítom fel az Olvasókat, lassan
forgassák szájukban Tandori Dezső sza -
vait, hogy ily módon adhassák meg neki
és hátrahagyott életművének azt a tisz te -
letet, amelyet megérdemel. Le gyünk azok,
akik lehajolnak a lovak után, s hajlan dó -
ak meghallani a zokogást.

HOMMAGE

Ki szedi össze váltott lovait,
ha elhulltak, ki veszi a nyakába?
ki teszi meg még egyszer az utat
értük, visszafelé, hiába?

Kardél-nyargalásod két oldalán
még kettészelve is az állatok
hozzád lassult múlásukkal bevárják,
amíg kidől utolsó hátasod:

ma még, nem deszka-földes-álruhásan,
visszanézhetnél e hűlő vetésre –
hogy zokogás kockázzon koponyádban,
kopogjon tört szemük dióverése.  

•

Tandori Dezső kedvelt témája és figurája a
madár, különösképpen a veréb. Ehhez a
szóhoz az irodalmi és tapasztalati hagyo -
mány rengeteg asszociációt kapcsolt a
porban fetrengéstől a piciny barnaságig,
amely szinte világít a hóesésben. Tandori
költészetében a madár nem egy távoli
alak, akit az ablakból figyel a városi nép,
hanem társ, sőt tiszta valójában akár em-
beren túli, akit téves hierarchiában gon-
dolunk el. A veréb Tandorinál közel van,
nem a levegő árnya, hanem tapintható,
lényegi, s pihegésében ott forog mindaz,

ami az ember csak akar lenni. A vers sű -
rű, minden szava teremt, tollat, csőrt, test-
súlyt alkot, s ebben a közegben valóban
simítható az álmodó madár háta.

A SEMMI KÉZ

Egy vak madár azt hiszi, álmodott,
pedig csak megsimogattam a hátát,
mit ő engedni nem szokott,
s kezünket is ez az egy pár madárláb
nem érinti önszántából soha,
de majd annak is lesz sora,
mikor néhány lelkünkkel tovatűnten,
egy-test, ott fog feküdni tenyerünkben;
miféle előleg ez a halálra,
hogy megsimogatható volt a háta?

Szárnyra ki volt dobva a szürke toll,
ahogy álldogált a tel-
jes sötétben,

tudtam, ott vagyunk
valahol:

nem is padlón, nem is csonk
deszkalécen,

melyen parányi hő a talpnyoma,
s még annyi se az örök éjszaka,

melyről tudnom kell, hogy két elürült
szem
közvetíti bár tudatunkba, szűrten,
előleg ez a tiszta nemtudásra,
mit magunk is elérünk valahára.

Csak annyi voltam, mint a Semmi Kéz,
mely nem mutat se innenre, se túlra,
nem kerül, el se vész,
mintha az idő ide-oda múlna;

ujjam alatt a hát mintázata
nyugodt volt; mintha nem is látszana,
a csőr lassan kinyílt, nem lihe gő sen,
inkább csak mártózni valami hűsben,

mert a forró ság a nem várt hatásra
a harminc grammnyi testet be- s bejárta.

És hangom szólt hozzá, az ismerős,
az örökké megválaszolhatatlan,
három-verébnyi-ős
helyett ő állt világtalan-alakban,
mint kérdezetlenségünk válasza,
melynek elég, hogy önmaga;
kezem távolodott kalitka-űrben,
nem érzett hullámlásába vegyülten,
s a másfél perc még-sosem-volt csodája
jó ok lett neki egy tollászkodásra.

SZERKESZTETTE ÉS A BEVEZETŐKET ÍRTA:
VERÉB ÁRNIKA

Tandori Dezső költészete

A Semmi Kéz (illusztráció: Veréb Csilla)
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Igen, te! Mindig, mindenkor, jól és rosszul.
Még sem ilyen fekete-fehér a világ.
Öt fiatal kiállt a színpadra és olyan előadást mu-
tatott be a szenvedélybetegségekről és annak
következményeiről, hogy az az elejétől a végéig
a székhez szögezte a nézőket. Az első sorokban
vihogó, fészkelődő kamaszok is egy idő után
egy szerűen megdöbbentek. Öt fiatal színész,
kü lön böző, nagyon is ismerősnek tűnő életúton
ke resztül játssza el, hogy mit jelent jól és rosszul
választani. Minden párbeszédük, mozdulatuk
annyi ra életszerű, magával ragadó, hogy hol be -
kia bálni szeretne a néző, hogy elég, tudja, hogy
rossz lesz a vége, hol meg sírni, mert nincs más
út.  
Végtelenül könnyű rosszat lépni, belesodródni
egy este kellemesen folyó eseményeibe. Még
könnyebb ítélkezni és azt gondolni, hogy mi
biztosan tudnánk nemet mondani az alkoholra
vagy a drogra. Sokkal, de sokkal nehezebb az
életek ajtaján belesni, észrevenni mások fájdal -
mát, keserűségét, szeretetlen sorsát. A színpa -
don mindez életre kel. Felemelő látni, ahogy

meg szenvedik a rosszat, az elkövetett hibák kö -
vetkezményeit, azt, hogy a megbánás sokszor
nem elég. Utólag rájönni arra, hogy valamit
nem kellett volna megtenni, elkésett bánat.
A rendező, Pozsonyi Fanni hagyja kibonta koz -
ni, szenvedni, őrlődni a színészeit, akik olyan
átéléssel küzdenek, sírnak, csapkodnak a min-
dennapok terhei alatt, hogy minden szavukat
elhisszük. Esendőségük, sérült lelkük, tehetet -
len ségük a mi tehetetlenségünk is.
Az előadás a halállal kezdődik, és a halállal vég -
ződik. Mégis, mi nézők nagyon jól tudjuk, érzé -
keljük, megéljük, hogy a közte lévő idő számít.
Ez az az élet, amelyben észre kell vennünk má -
sok bajait, gyötrelmeit. A jelenetek között Varga
Péter, drogprevenciós szakértő kérdez, magya -
ráz. A fiatal nézősereg nehezen nyílik meg, de ő
nevel, tanít. Próbálja megértetni a felfoghatat-
lant. Azt, hogy ez nem távoli probléma, hogy a
drog bekúszott az életünkbe, és sokan körülöt-
tünk nem mondanak nemet, nincsenek tisztá -
ban a valódi következményekkel, hárítanak. És
há rítanak a szülők is, mert végtelenül nehéz
elfogadni, hogy a saját gyerekük is bekerülhet a
fogyasztói spirálba. Segítséget várni, kérni pedig

talán a legnagyobb bátorság, legyen szó barátról
vagy hozzátartozóról.
Nem könnyű előadás ez, amin átsuhanunk és
ha zasétálunk, menet közben a telefonunkat
nyom kodva. Úgy megfog, megragad, hogy a
gon  dolatok nem hagynak bennünket másfelé
kalandozni. Ez az öt fiatal, a Logo Színtársulat
tagjai (Gulyás-Csombor Renáta, Téglás Leven -
te, Meskó Kinga, Nervetti Viktor, Krenedits
Fefe Ferenc) oly módon tanít, hogy fel sem tű -
nik, hogy az élet előttünk folyik el jól, rosszul,
akárhogyan, de a döntés a mi kezünkben van
mindvégig. Döntsünk jól! A színházi előadás a
Veresegyházi Kábítószerügyi Egyeztető Fórum,
a Támaszpont MOPKA és a Logo Színtársulat
közös munkájának eredményeként került szín-
padra.                                                       IMRE HILDA

Három évvel korábban már színpadra került a Veresi Ifjúsági Színház –
a Fabriczius József Általános Iskola színjátszósainak – előadá sá ban Szabó
Magda nagy sikerű története a tün dérfiúról, akinek ember szíve van. Ács -
né Csá ki Ildikó drámapedagógussal, a darab rende ző jével beszélgettünk
a Tündér Lala című me se játék létrejöttéről, a 2019-es előadás si ke ré ről.
Mennyiben volt más a most bemutatott darab a korábbihoz képest?   
A tanítványaim időközben cserélődtek, újak érkeztek, ezáltal a csoportok
összetétele is változott. Általában a főszerepeket a tapasztaltabb Szín-
skálások alakítják, így volt ez most is a Tündér Lala előadása során. Igaz,
többen más karakterben próbálták ki magukat. Mint minden a világon,
mi is állandóan változunk, én magam is sokat fejlődtem, például tapasz-
tal tabb lettem a rendezésben. Több időt szántunk a dramaturgiára, tanul-
tunk a korábbi hibákból. Gaál Júlia táncművész volt a segítségünkre a
koreográfiában, ettől is más lett a produkció. Sárhegyi Károly jóvoltából
változott a technikai háttér. Károly a lehetőség szerinti legmagasabb szín-
vonal elérése érdekében nem sajnálta az időt és fáradságot, ezért nagyon
hálás vagyok a se gítségéért. A díszlet kialakítását az egyik anyu ka Clemen-
tis-Katus Mónika zsenialitásának köszönhetjük. Végeredményben egy
előadás szín vonalát mindig az adott csoport és a közre mű ködő szemé-
lyek energiája határozza meg.                                                              
Az előadás a gyermek színjátszó csoportok, továbbá a Színskála Stú dió
együttes mun ká ját dicséri, hogyan kerültek „külsős” felnőt tek, – Nagy
László (Csill, a patikus) és Timár Zoltán (Péter) – a produk cióba? 
Nagy Lászlóval régi a szín játszós kapcsolatunk, játszottunk mi már
együtt korábban több darabban. Most is nagy kedvvel vállalta el a pati -
kus megszemélyesítését. Timár Zoltán egy nagyon kedves kollégám, ő
a világ legjobb angoltanára, ennél fogva nagyon elfoglalt ember, mégis
vállalt fellépést a darabban.                                                                                                                  

Mesebelien varázslatos volt a díszlet, a szí -
nes párnák, a háttér szinte elrepítették a
nézőt Tün dér országba. Miben rejlik a va -
rázslat, van en nek valami titkos receptje?
Titkos recept? Az nincs. Mivel nem rendel ke -
zünk óriás és milliós értékű díszlettel, ezért a hangu-
lat és a tér megteremtése érdekében a lehetőségeink mértékében tud -
tunk csak gondolkodni. Így jött a sok színes párna ötlete.
Kérem, beszéljen a további terveiről. Leg kö zelebb mit láthat a veresi
közönség a színjátszó sok előadásában?
Az új előadásunkhoz Szabó Magda egyik re génye adta az ötletet. A cse-
lek mény a valós és a fantázia világában játszódik. A főhős egy kis fiú, aki
szíve parancsára elindul egy nehéz ú ton. Nagyon szeretem Örkény
világát, ezért a Szín skálásokkal is készülünk egy humoros összeál-
lítással.                                                                                         VERÉB JÓZSEF

Tündér Lala
VERESI IFJÚSÁGI SZÍNHÁZ • Interjú ÁCSNÉ CSÁKI ILDIKÓ drámapedagógussal

Váci Mihály Művelődési Ház • DROGPREVENCIÓS SZÍNHÁZI ELŐADÁS

TE DÖNTESZ!

Fotó: Papp Erika

Fotó: Veréb

Fotó: Veréb
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A Veresegyházi Művésztelep tizenhárom alkotójának kiállítása az Ud-
varház Galériában. A kiállításmegnyitón Pásztor Béla polgármester be -
vezető köszöntőjét követően Orsós Julianna történész a veresegyházi
művészeti életben szerzett személyes tapasztalatait osztotta meg a je -
len levőkkel. Beszélt a kiállított művek gazdagságáról, az alkotások sok -
színűségéről, szépségéről. Többek közt elmondta: „Amikor 2018 nyarán
velük voltam, nem volt jelen a sznobizmus, az álszerénység, az önhittség
és a művészkedés. Jelen volt viszont a feszült figyelem, a nyitottság, az ér -
te  lem és egymás támogatása. Kívánom a Művésztelep közösségének, hogy
vigyázzanak egymásra, a szép és fontos találkozásaikra. A városnak
pedig kívánom: legyen rájuk büszke, és saját magára, amiért felismerte,
mennyire fontos az, hogy minél többen megismerjék mun kás ságukat,
aho gyan a jelen kiállítást is.”     

A kiállító művészek: Böjte Horváth István, Breszkovics Bernadett,
Csendom Veronika, Dankó Bernadett, Esse Bánki Ákos, Hans Pe ter
Bauer, Kállai András, Kállai Henrik, Kun Éva, Maróti Dénes, Németh
Marcell, Révész Ákos, Tejeda Erika Anna.
Hegedűn közreműködött: Neczné Alapi Kata lin, Tóth Fióna. Zongorán
kísért: Licsák Attila. Kurátor: Kállai András, a Művésztelep alapítója.
Rendezte: Klement Zoltán. Megtekinthető: 2019. június 1-jéig, naponta
10 és 17 óra között.    VERÉB JÓZSEF

Kultúra

„A VÁROS ÉL, AHOGY A VÁROSBAN AZ EMBER IS ÉL”

Udvarház Galéria • Veresegyházi Művésztelep kiállítása

A Virágvasárnapi passió mintegy utolsó figyel -
mez tetésként csendült fel virágvasárnap elő es -
téjén a veresegyházi Szentlélek-templom falai
közt, figyelmeztetésként, hogy „Krisztus már
indul a Kálváriára, lassan húsvét hetébe fordu-
lunk”. A passió, mint Krisztus szenvedés tör té -
ne tét bemutató zenemű, a középkortól nap ja-
inkig számos zeneszerzőt megihletett. A Szent
Efrém Férfikar által tolmácsolt mű, a Szentírás
szövegének felhasználásával Tóth Sándor áti-
ratában, és a kortárs magyar komolyzene egyik
legsokoldalúbb zeneszerzőjének Laczó Zoltán
Vincének a dallamaival került előadásra.                                                                                     
Laczó Zoltán Vince a Lisznyay Szabó Gábor Ze -
ne iskola tanáraként nyolc éven át oktatta a ve  -
res egyházi iskola növendékeit, majd ezt köve tő-
en 2004-től a Magyar Katolikus Rádió zenei szer -
 kesz tője és rendezője. Zeneszerzői sokol dalú sá -

gának egyik szép példája a Veresegyházon be-
 mutatott passió, ahol az orgonaszó, a réz fúvó-
sok játéka, a férfikar hangzásvilága különleges
élményben részesítette a hallgatóságot.   
A Szent Efrém Férfikar 2002-es megalakulását
követően, az évek során Magyarország egyik
legnépszerűbb vokális együttesévé vált.
Számos hazai liturgikus fellépés mellett ven -
dég  sze  repeltek Szlovákiában, Ausztriában,
Szer biában, Né met-, Lengyel-, Olasz-, Francia-,
Oroszor  szág ban, valamint Argentínában és
Uru guayban. Az együttes tagjai olyan éneke-
sek, akik kivételes hangi adottságaikkal a keleti
kereszténység ze né jének hazai legfőbb szó szó -
lói. Munkás sá gu kat számos elismerés és díj
fémjelzi. Többek közt megkapták 2006-ban a
lengyelországi Haj nówka Nemzetközi Ortodox
Egyházzenei Fesztivál professzionális kama-

rakórus kategória „el  ső helyezés” elismerést,
továbbá 2014-ben a keleti keresztény hagyo -
mány őrzéséért és mű ve lé sé ért elnyert „Ma gyar
Örökség díj” kitünte tést.
Az együttes alapítója és művészeti vezetője
Bubnó Tamás Liszt Ferenc-díjas karvezető, fő -
iskolai docens, egy alkalommal a követ ke ző ket
mondta: „Ha a közös éneklési formák ki vesz -
nek, amire sajnos van esély, csak szigetek ma -
rad nak: a táncházak és a kórusok. Pedig az
ének lés nemcsak a zenéről szól, hanem a közös
élményről, a közösséget formáló erőről is.”

VERÉB JÓZSEF

LACZÓ ZOLTÁN VINCE: VIRÁGVASÁRNAPI PASSIÓ

Szentlélek-templom • SZENT EFRÉM FÉRFIKAR koncertje

Fotó: Veréb

Az okostelefonok elterjedésével szinte minden -
ki, úton-útfélen kattintgathat. Felmerül a kérdés,
van napjainkban még a fényképeknek értéke?
Lehet-e még a képalkotásban újat nyújtani? Ér -
de mes ezen elgondolkodnunk! Áprilisban, „Ob-
jek tíven keresztül” címmel nyílt kiállítás egy
reprezentatív anyag bemutatására felkért nyolc
veresegyházi fotográfus munkáiból. A Váci Mi-
hály Művelődési Ház emeleti terében, az Ud-
varház Galéria U/2 kiállítóhelyén elhelyezett
fény képek mindegyike egy-egy pillanata a kö rü -
löttünk levő világ, az élet számos csodájának.
Sza bóné Vank Erzsébet, Bese Mariann, Feren -
czi János fényképei veresegyházi élettöredékek,
az itt élő emberek mindennapjaiból, egy-egy
feledhetetlen emlék. Cirkos Veronika, Nagy

György szép állatfotói szinte megismételhe tet -
lenek, a pillanat lenyomatai. A „fénnyel raj zo -
lás” mestersé gé hez nem elég csak rögzíteni a
lá tottakat, kell valami különleges esszencia, egy
csipetnyi plusz, ami által nem csupán csak egy
fény  kép ölt testet, hanem megszületik maga a
va rázslat.  Ehhez hason ló érzés fogott el miután
szembe találtam ma gam Huszai Tünde, Schin
Júlia és Kozári Ákos munkáival.                                                           
Veresegyház köztudottan befogadó a művé sze -
tek irányába. Számos alkotó ember él itt, képző-
és iparművészek, szobrászok, festők, grafiku-
sok, textilesek és a fotográfusok. Az Udvarház
Galéria a közelmúltban hozta létre az U/2-es

kiállítóterét, azzal a megfontolással, hogy töb -
bek közt lehető séget biztosítson a tehetséges,
pályájuk elején álló képalkotók bemutat ko zá -
sára. Elsősorban Ve resegyház kulturális életét
rep re zen táló fotog rá fiák által. A most szárnyra
kelt kiállítás egy fo lya mat kezdete, melyet vár ha -
tóan továbbiak fog nak követni.
A kiállítást megnyitotta: Cserháti Ferenc alpolgár -
 mester. Rendezte: Lethenyei László fotográfus.
A kiállítás anyaga megtekinthető: 2019. au gusz-
tus 1-jéig, a Váci Mihály Művelődési Ház Veres-
egyház, Köves u. 14. sz. alatt.               VERÉB JÓZSEF

A „FÉNNYEL RAJZOLÁS” MESTERSÉGE

Váci Mihály Művelődési Ház • Veresegyházi fotográfusok kiállítása

Fotó: Veréb

Fotó: Veréb

„Háromféle fotós létezik. Az amatőr, a profi és
a művész. Az amatőr a felszereléséről beszél, a
profi a pénzről, a művész pedig a fényekről.”
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Életmód GYŐRI RITA ÉS VIGH MERCÉDESZ ROVATA

HELYTELENÜL VÉGZETT GYAKORLATOK
ÉS AZOK VESZÉLYEI

Múlt havi számunkban a helyesen végzett
FALNÁL GUGGOLÁS gyakorlatot ismertettük.
Májusi kihívás gyakorlataink: a KITÖRÉS és a
GUGGOLÁS.

KITÖRÉS

Nagyon fontos, hogy helyesen végezzük a gya -
korlatot, hogy elkerüljük a sérüléseket. A kiin-
duló helyzetben a két lábfejünk pár hu za mosan
van egymással, a hátunk egyenes. Ne dőljünk
előre! Egyik lábunkkal lépjünk előre kitörésbe.
Nagyon fontos, hogy lábfejünk előre nézzen, a

vállunk és hátunk legyen kihúzva. Térdünk ne
menjen a lábfejünk elé. Jól ereszkedjünk le,
majd álljunk vissza kiinduló helyzetbe. Ott ho -
ni edzésünk során ezt a gyakorlatsort ismé tel -
jük meg a másik lábunkkal is. Végezzünk lá -
 banként 3×20-25 ismétlést.
Otthoni edzésünk következő gyakorlata, ha
már jól megy a falnál guggolás (lásd: áprilisi
számunk), legyen a TÁMASZ NÉLKÜLI GUG-
GOLÁS. Ez egy klasszikus gyakorlat, ami na -

gyon szé pen megdol -
 goztatja a nagy és a
kö zép  ső farizmot egy  -
aránt. Álljunk csípő -
szé les ségtől kicsit na -
gyobb terpeszbe,
majd egye nes háttal
guggoljunk le. Addig
guggoljunk le, míg

com bunk vízszintes helyzetben nem lesz a ta-
lajjal, ott tartsuk ki a gyakorlatot pár másod-
 percig majd emel kedjünk fel. Edzés során
vé g ezzünk 4×10-20 ismétlést.                                             
Nehezítésképpen vegyünk súlyzót, vagy egy-
egy félliteres ásványvizes palackot a kezünkbe.
Megfelelő bemelegítés után végezzük a gyakor -
latokat és írjuk a mindennapi teljesítményünket. 
Következő cikkünkben bemutatjuk a guggolá-
sok nehezített verzióit. 
Gyakoroljunk szorgalmasan, mert jön a júniusi
kihívás! 

Fitten Veresen – minden, ami
sport és táplálkozás,

így adva alapot a mindennapokhoz!

Legyünk együtt fittek Veresen!
Mobil: 30 509 5084

Facebook: Fitten Veresen

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

Fotó: internet

A Kéz a kézben óvoda 5. számú tagóvodája a
Lévai utcában található. 2018-ban átírt progra-
munk lehetővé tette számunkra, hogy saját ar-
culatot tervezzünk. Az óvodai program kere -
tében nagy hangsúlyt helyezünk az egész sé ges
életmódra, kiemelten a mozgásra. Fon tosnak
tartjuk, hogy már az óvodában megje lenjen az
egészséges életmódra nevelés, hi szen az eb ben
az életkorban szerzett benyo mások, viselke -
dé si minták hosszú időre, akár életre szólóan
meghatározzák a gyermekek személyiségét.
Ennek harmonikus fejlődé sé hez elengedhe -
tetlen a testi és lelki folyamatok kölcsönha tá -
sa. Különböző gyakorlatok koor di nálásával,
saját mozgásprogram kidolgozásával igyek -

szünk a gyermekeket életkori sajátosságaik-
nak megfe le lően fejleszteni. A mozgásos fog -
lal kozásokat előbb csoportbontásban végez -
zük, így a gyermekek részké pes ségekben való
elmaradását, a fejlesztési lehe tő ségeket, vala -
mint a fejlesztés hatékonyságát nyomon tud -
juk követni.

Idén rendeztük meg első alkalommal az
„Egész ség-hét” elnevezésű programunkat,
amit az Egészség világnapjához kötöttünk.
Minden napra változatos programokat biztosí-
tottunk a gyermekeknek, hogy játékosan is-
mertessük meg őket az egészséges életmóddal.
Az óvoda területén található műfüves pályán a
gyermekek minden reggel zenés reggeli tornán

vettek részt, melyeket az óvónénik tartottak.
Hétfőn az egészséges táplálkozás került a
középpontba. Ida nénivel a gyermekek az
óvoda kiskertjében kukoricát, borsót, répát,
retket ültettek, amiket az év folyamán együtt
gondoznak. Szinte minden csoport zöldség- és
gyümölcssalátát ké szí tett. Ellátogatott hozzánk
Csomádról a Zöld me ző major tulajdonosa, aki
kisfilmen mutatta be a biokertészetüket. Ked-
den a torna után a gyermekek táplálékpiramist
készítettek, melyhez újságokból élelmisze re -
ket vágtak ki, és elhelyezték azokat egy pira -
mis megfelelő részében. Ezen a napon Berni
né nivel minden gyermek ovi fittness foglal -
kozáson vett részt. Napközben egy egészségü-
gyit végzett kolléganő, Ica néni különböző
or  vosi eszközökkel ismertette meg a gyerme -
ke  ket, felnőtteket. Szerdán a Veres Dent fogá -
szati központból érkezett hozzánk egy kedves
hölgy, aki a helyes fogápolási technikáról és az
étkezésről tartott előadást. Majd’ minden cso-
port részt vett egy Jóga Móka foglalkozáson,
me lyet Csíki Mariann jógaoktató vezetett.

Szeretnénk köszönetet mondani elsősorban
a szülőknek, akik mindenben támogatnak és se -
gítenek minket. Továbbá Halász Bernadett fitt -
ness edzőnek, a Veres Dent fogászati Köz pont  -
nak, a Garden Investnek (veresi paradi csom), és
Csíki Mariann jógaoktatónak.

SZŰCS GÁBORNÉ, TÜNDE

TAGÓVODA VEZETŐ

Egészséges életmód és mozgás a LÉVAI ÚTI ÓVODÁBAN
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VERESEGYHÁZI VÁROSI SPORTKÖR eredményei

Sakk Szakosztály

Pest megyei csapatbajnokság I/a csoport (5 táblás)
03.31. Veresegyház – Aszód 3 – 2
04.28. Szentendre – Veresegyház 4 – 1
Pest megyei csapatbajnokság Szuper csoport (10 táblás)
04.07. Veresegyház – Érd 4,5 – 5,5
04.14. Gyömrő – Veresegyház 3,5 – 6,5

Labdarúgó Szakosztály

Felnőtt (Pest megyei bajnokság II. osztály Északi csoport) 
03.31. Veresegyház VSK – Csömör KSK 1 – 0
04.06. Kistarcsai VSC – Veresegyház VSK 3 – 3
04.14. Veresegyház VSK – Piliscsaba SE 2 – 0
04.21. Valkó KSK – Veresegyház VSK 1 – 7
04.28. Veresegyház VSK – Kisnémedi MSE 1 – 1
Felnőtt (Pest megyei kupa 3. forduló) 
04.03. Zsámboki SE – Veresegyház VSK 1 – 2
U19 (Pest megyei bajnokság I. osztály Északi csoport) 
03.30. Veresegyház VSK – Fóti SE 6 – 2
04.07. Verőce SE – Veresegyház VSK 1 – 8
04.07. Veresegyház VSK – Aranyszarvas SE 9 – 3
04.27. Fortuna SC-Kismaros – Veresegyház VSK 4 – 2
U17 (Pest megyei bajnokság I. osztály Keleti csoport) 
03.31. Veresegyház VSK – Isaszegi SE 7 – 1
04.14. Tápiószecső FC – Veresegyház VSK 1 – 5
04.28. Veresegyház VSK – Főnix ISE-Gödöllő 3 – 0
U15 (Pest megyei bajnokság I. osztály Északi csoport) 
03.31. Dunabogdány SE – Veresegyház VSK 2 – 2
04.13. Veresegyház VSK – Erdőkertesi SE 0 – 6
Öregfiúk (Pest megyei öregfiúk bajnokság Keleti csoport) 
04.01. Veresegyház VSK – Szada SE 0 – 4 
04.08. Heréd LC – Veresegyház VSK 3 – 3 
04.16. Őrbottyán KSE – Veresegyház VSK 2 – 3
04.23. Veresegyház VSK – Bagi TC ’96 0 – 3
04.29. Hévízgyörki SC – Veresegyház VSK 5 – 0

Kézilabda Szakosztály

Férfi felnőtt (Pest megyei bajnokság B csoport)
04.07. Veresegyház VSK – Budakalászi SC II. 32 – 34
U14 (Országos Gyerek bajnokság III. osztály Pest megyei
Régió Felsőház)
04.07. Veresegyház VSK – Hevesi SE 22 – 22

Veresegyház VSK – Gyömrői KA 21 – 23
04.28. Váci KSE – Veresegyház VSK 34 – 21

Veresegyház VSK – Diósdi DSE 14 – 23 
U15 (Országos Gyerek bajnokság III. osztály Pest megyei
Régió Felsőház)
03.31. Veresegyház VSK – Hatvani KSZSE 19 – 16

Veresegyház VSK – Kőrösi KDSE Érd 28 – 12
04.14. Veresegyház VSK – Gyömrői KA 22 – 21

Diósdi DSE – Veresegyház VSK 21 – 22
Serdülő (Országos Serdülő bajnokság III. osztály Közép csoport)
04.26. Veresegyház VSK – Esztergomi Vitézek RAFC 43 – 28
Női Felnőtt (Pest megyei bajnokság A csoport)
04.06. Veresegyház VSK – Jászberényi NKE 29 – 30      

VI. VÁROSAVATÓ KUPA
FÉRFI KISPÁLYÁS LABDARÚGÓ TORNA

VERESEGYHÁZ
2019. JÚNIUS 23. (VASÁRNAP) 9.00 ÓRA

HELYSZÍN:

Veresegyházi Városi Sportkör Sporttelep MŰFÜVES PÁLYÁI
(Veresegyház, Csokonai utca 2/A)

RÉSZTVEVŐK: 10 fős férfi csapatok 
A KUPA LEBONYOLÍTÁSA:

Játékidő 2×15 perc, 4+1 felállásban.
A kupán mindenki saját felelősségére vesz részt
és minden játékos csak egy csapatba nevezhető!

NEVEZÉS ÉS A JÁTÉKSZABÁLYOK:
Nevezési lap és a játékszabály letölthető a www.veresegyhaz.hu weboldalon

a SPORT menüpontból. HELYSZÍNI NEVEZÉSRE NINCS LEHETŐSÉG,
A HATÁRIDŐN TÚL ÉRKEZETT NEVEZÉSEKET NEM TUDJUK FIGYELEMBE VENNI!

A nevezéseket e-mailben sportreferens@veresegyhaz.hu címre várjuk.
A benevezett csapatoknak elküldjük a részletes versenykiírást.

NEVEZÉSI DÍJ: NINCS
NEVEZÉSI HATÁRIDŐ: 2019. június 17. (hétfő) 16.00 óra

BŐVEBB INFORMÁCIÓ: Baranyó Csaba +36 20 9749 686

ATLÉTIKA

FELPEZSDÜLT AZ ÉLET ÉS MÁR JÖNNEK A SZÉP EREDMÉNYEK IS!

SPORT XXI RÉGIÓS VERSENY, GÖDÖLLŐ
Gödöllőn szerepeltek a 2007-2008 és a 2009-2010-es korosztályos csa -
pa taink a SPORT XXI. régiós versenyén. A nyolc fős csapatokból álló
versenyen 2-2 csapattal indultunk. A kicsik bronzéremmel és egy nyol -
cadik helyezéssel, míg  a nagyok egy negyedik és egy kilencedik he -
lyezéssel térhettek haza.

ATLÉTIKAI DIÁKOLIMPIA KÖRZETI SELEJTEZŐ
Csömörön a diákolimpa körzeti selejtezőjén a lányoknál aranyérmet
szerzett a 2008-2009-ben születettek korcsoportjában  a Fabriczius
József Általános Iskola csapata, míg a 2006-2007-ben születetteknél
a Kálvin Téri Református Általános Iskola csapata, így ők képvisel-
hetik városunkat a Pest megyei döntőn Albertirsán.

NEMZETKÖZI ATLÉTIKAI VERSENY, TISZAÚJVÁROS 
Serdülőknél Sulyán Alexa 60 m-es síkfutásban 12,73 másodperces
idővel aranyérmet, ifjúságiaknál Tóth Máté András magasugrásban
180 cm-rel ezüstérmet, míg az újoncoknál Kiss Enéh 300 m-es sík-
futásban 48,35 másodperccel 5. helyet szerzett.
Ugyan ezen a napon Gödöllőn gerelyhajításban a serdülőknél Hor -
váth Máté 49,31 m-es eredménnyel bronzérmes, Gergely Fanni
29,01m-rel 10. helyezett lett.

EDZŐK: BARA FEKETE LÍVIA, BORI-HORVÁTH ANNAMÁRIA,
HORVÁTH GERGELY, SZALMA RÓBERT
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Elekes Tamara

SAKK DIÁKOLIMPIA

2019. április 5-7-e között, Miskolcon, a Ren -
dészeti Szak közép isko lában rendez ték meg
az Országos Sakk Diákolimpia egyéni dön -
tőit. Varga Ádám a Fabriczius József Általá -
nos Iskola (7.c) tanulója a negyedik korcso -
portos fiúk amatőr kategóriájának huszonöt
fős mező nyé ben képviselte iskolánkat. A ki-
lenc fordulós, fordulós, svájci rend szerű ver -
se nyen, a gondolkodási idő a pest megyei
sakkverseny so rozaton és a pest megyei di -
ák olimpián alkalmazott 15-15 perchez ké -

pest 20-20 perc volt, lépésenként 3-3 mp bónuszidővel.
Ádám három győzelemmel, egy döntetlennel és négy vereséggel a
tizenkettedik helyen zárt.
Köszönjük a Fabriczius Alapítvány támogatását, amely lehetővé tette
Ádám sikeres országos diákolimpiai szereplését.

BREITENBACH ZOLTÁN, SAKKTANÁR

VVSK ÖTTUSA SZAKOSZTÁLY

ÚJABB EGYÉNI ÉS VÁLTÓ ÉREM!

MAGYAR KUPA II. forduló • Székesfehérvár, április 17-18.
Ismét mérföldkőhöz érkezett a veresi öttusa történelem, megszületett
az első férfi egyéni érem is Hargitai Csanád révén, aki váltótársával,
Kovács Rékával a mix váltóban is dobogós lett. A legjobbak eredményei:
Egyéni: Lányok – U-11 korosztály: 8. Kovács Réka; U-13 korosztály: 8.
Kovács Enikő, 10. Zsemle Hanna; U-14 korosztály: 12. Baranyai Zsófi
Fiúk – U-12 korosztály: 3. Hargitai Csanád; U-14 korosztály: 15. Har-
gitai Bánk; U-15 korosztály: 10. Becsei Bulcsú
Váltó I. forduló (Mix) – U-10 korosztály: 9. Kovács Ajsa, Becsei Csa -
nád; U-11 korosztály: 3. Kovács Réka, Hargitai Csanád; U-14 kor osz -
tály: 4. Kovács Enikő, Hargitai Bánk, 10. Cseh Blanka, Becsei Ben -
degúz; U-15 korosztály: 4. Baranyai Zsófi, Becsei Bulcsú
Fiú U-11 korosztály: 10. Cseh Botond, Becsei Hunor
Leány U-14 korosztály: 14. Szabó-Galiba Noémi, Vadász Orsolya

EDZŐ: HICSÁK ZSOLT

ORSZÁGOS ÚSZÓ DIÁKOLIMPIA GYŐR 2019.

A Fabriczius József Általános Iskola tanulói a sikeresen teljesített Pest
megyei döntőt követően Győrbe utaztak az országos döntőre, ahol
hagyományainkhoz híven szép eredményeket értek el.
„B” kategória III. korcsoport: Szőke Márton 100 m hátúszás 3. hely,
Baranyai Zsófia 100 m hátúszás 11. hely
4×50 m lány gyorsúszó váltó: Kovács Enikő, Szabó-Galiba Noémi, Kür -
tössy Hanna, Baranyai Zsófia összeállításban a 4. helyen ért a célba.
Elekes Tamara az „A” kategóriás országos úszó diákolimpián III. kor -
cso portban, 200 m vegyesúszásban és 100 m pillangóúszásban egy -
aránt 2. helyezést ért el!

FELKÉSZÍTŐK: HICSÁK ZSOLT, CSOMBOR ZOLTÁN, HEGEDÜS GABRIELLA,
CSOMBORNÉ HALMAI ÁGNES, SZEGEDI ATTILA. 

ÚSZÁS • DIÁKOLIMPIA

JUDO • VERESI KÜZDŐSPORT EGYESÜLET

KERSTNER RÓBERT SORRENDBEN NYOLCADSZOR HARMADIK!
FELNŐTT I. OSZTÁLYÚ JUDO OB.
Négy veresi induló a Magyar Bajnokságon! A még ifjúsági korú Bal-
lon Andrea, Gaál Bendegúz, Gyetván Zsolt és Kerstner Róbert
alkották csapatunkat. Minden versenyzőnk harcolt, küzdött, de az
érmekért vívott küzdelmekre csak Kerstner Robi maradt állva. A töb-
biek a legjobb nyolc között búcsúztak. Robi sorrendben nyolcadszor
küzdött meg a bronzért és sorrendben nyolcadszor nyerte meg azt 
és állhatott a dobogó harmadik fokára!

CSALÁDI NAP A VERESI KÜZDŐSPORT EGYESÜLETBEN 
Egyesületünkben nagy hagyománya van ennek a rendezvénynek,
minden évben kettőt hozunk tető alá belőle. Az a rengeteg szeretet,
a sok csillogó szempár, a szeretetteli érintések jelzik, hogy jó ez az út.
Szin te elrepült az együtt töltött idő. Mindenki nagyon jól érezte
magát. Jó volt látni, ahogy a gyerekek tanították szüleiket a külön -
bö ző sportmozgásokra. 
ÁPRILIS 25. ÖVSZERZŐ VIZSGA 
VI . Kyu-ra (sárga csíkra) sikeres vizsgát tett: Salánki Dávid, Farkas

Regina, Urbán Dorottya, Vas-Lőrincz Kitti, Szabó Tamás, Elek
Kristóf, Yokota Hugó, Sári Kristóf, Lászlóffy Dénes, Szabó Fru -
zsina, Hajzer Tamás, Gulyás Erik, Nagy Richárd, Barna Zsóka, és
Bencs Ákos. V. Kyu-ra  (sárga övre) vizsgázott sikerrel: Ballon Gábor.

CSEPPKŐ KUPA
Két arany, két ezüst és három bronzérem a veresi judokák termése!
Aranyérmet szerzett: Leskó Vince, Szabó Tamás. Második helyen
végzett: Vígh Zorán, Budai Bodó Kristóf. Bronzéremnek örülhetett:
Sziklai Tamás, Bosznai Ákos és Gulyás Erik. Különdíjat vehetett
át: Gulyás Erik!

FELKÉSZÍTŐ EDZŐK: ILYÉS GYULA, KERSTNER RÓBERT, GAÁL BENDEGÚZ
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NORDIC WALKING

ULTRAMARATONI FUTÁS

MEGÉRKEZTEK AZ IDEI ELSŐ ÉRMEK

Idei első NW versenyén április 27-én, szombaton vett részt a Nordic
Walking Sport Veresegyház csapata. A Káli medencében, Kővágóőrsön
rendezték meg azt a futó és NW versenyt, amelyre Debrecenből, Érdről
is érkeztek nordic-os versenyzők. Veresegyházat idén három fő kép vi -
selte, akik ismét ragyogó eredményekkel tértek haza. Ezúttal egy arány-
lag hosszú, 13,6 km-es távot kellett a helyes NW technikával legya logol -
nia a résztvevőknek (egy lábnak és egy botnak mindig érinteni kell a
földet), tehát a futás kizárva.
A felnőtt női indulók közül Vigh Mercédesz 1 óra 58 perc alatt teljesítette
a kitűzött távot, ezzel az I. helyet szerezte meg (a fotón középen, mellette
jobbról a II. helyezett Muk-Hammerliedl Andrea a NW Érd csapatából,
balról pedig egy debreceni nordic-os hölgy, Darai Gabi látható).
A felnőtt férfi indulók közül I. helyezett Schmidt András (a képen kö -
zépen), II. helyezett Mátyás Dezső (jobb oldalon) lett. A III. helyezettnek
járó érmet a debreceni NW csapat tagja, Nagy Gábor (bal oldalon) vitte
el. Szívből gratulálunk mindenkinek!

Szűcs Lajos ultramaraton futónk április hónapban Olaszországba
utazott, hogy teljesítse Európa leghosszabb távú futóversenyét, a
Milánó és San Remo közötti 285 kilométeres távot.
72 egyéni indulóból Lajos a 23. lett (39-en értek be szintidőn belül,
ami 48 óra volt). Lajos 45 óra 36 perc alatt teljesítette a távot. A Vere-
siek Mozgásáért Egyesületből hárman is elkísérték és futottak vele
160 km-t. A 285 km-en összesen 4 db frissítő pont volt.
Lajoson kívül még két magyar vett részt a versenyen, akiknek itt is
óriási gratuláció: Toldi Péter a 3., Badics Attila pedig a 16. helyen
fu tott be a célba.                                                                          ERŐS ISTVÁN

VERESI ÖNKÉNTESEK
AZ ASZTALITENISZ VILÁGBAJNOKSÁGON

A GALAXIS ASZTALITENISZ SE. tagjai holtidőben sem tétlenkednek.
Minden lehetőséget megragadnak, hogy formájukat ne veszítsék el. Ha
pedig nincs verseny, akkor önkénteskednek a Budapesten megrendezett
asztalitenisz világbajnokságon.

NYUSZI KUPA SZADA,  2019.04.27. 
Nagy létszámmal voltak jelen a Szadán megrendezett hagyományos
asztalitenisz versenyen. Eredmények:
Fiúk (2008-2011): 1. Ozsváth-Sarok Ákos, 2. Törőcsik Ferenc,
3. Herman Benedek.
Fiúk (2005-2007): 1. Varga Vince, 3. Dudás Ákos. 
Fiúk (2001-2004): 1. Ákoshegyi Zsolt 
Lányoknál Dudás Réka, Vidéki Tímea első-, Dudás Emese pedig a
második helyen zárta a versenyt. A versenyen részt vett és helyezést ért
el Ábry Benjámin, Csomay  Szabolcs, Csomai Márton, Szaszák
Áron, Szaszák Ábel, Ifj. Szappanos Sándor is. 
Felnőtt hobbi kategóriában Voith László ezüstérmet. Szappanos Sán-
dor és Szaszák Csongor (12 évesen) csoportban szerzett győzelmet
könyvelhetett el. 

IMRE KUPA BUDAPEST, FELNŐTT VERSENY 2019.04.27. 
Népes mezőnyben (40 fő) a még ifjúsági korú Bakó Oszkár (Galaxis
VSE I.) ezüstérmet nyert a 2. kategóriában. 

LETANÓCZKI ISTVÁN

ASZTALITENISZ

Pongi és Dudás RékaJobbról Bakó Oszkár önkéntes
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A VERESI PÁRBAJTŐR ÚJRA FÉNYLIK!
A 2019-es év első versenye egy veterán válogató verseny volt, ahol Szak -
máry Sándor magabiztosan nyerve minden asszóját, végül a dobogó
legtetejére állhatott. Január végén került megrendezésre a juniorok or -
szágos bajnoksága, ahol a, még kadet korú Nagy Balázs 132 induló
közül a szenzációs 9. helyet szerezte meg. A csapatversenyekben a ju-
nioroknál, a korosztálynál lényegesen fiatalabb csapataink közül a
lányok teljesítettek jobban. A Kálózi Anna, Szakmáry Janka, Zsótér
Lilla összeállítású csapatunknak a nyolcadik helyezést szerezték meg.
A fiúknál a népesebb és nagyon komoly tudással bíró csapatok közül a
12. helyezés is dicséretet érdemel, mivel a csapat egyetlen tagja sem juni -
or korosztályú még. A csapat tagjai: Balázs Bence, Nagy Balázs, Nagy
Nándor, Sinka Gáspár. 

Február 1-3-án ismét a 10-14 éves korosztályon volt a sor a Vasas által
rendezett Olimpici GP. párbajtőr versenysorozat 3. állomásán, ahol szin -
te minden korosztályban több, mint 100 ellenfelet felsorakoztató
mezőnyben kellett helytállni vívóinknak. Ez ismét Nagy Nándornak si -
ke rült a legjobban, aki csak a döntő asszóban szenvedett vereséget egy
bolgár vívótól, így a dobogó második fokára léphetett. Ez az ezüstérem
azért is csillog nagyon fényesen, mert Nándi a döntőbe jutásért most
először legyőzte a ranglistavezető BVSC-s ellenfelét! A különböző kor -
osztályokban induló összes veresi vívó dicséretet érdemel, mert a
folyamatos fejlődés mellett a legjobbjukat nyújtották és sokuknak csak
egy hajszálon múlott a döntős szereplés. Szakmáry Janka azonban a
számára eggyel magasabb serdülő korosztályban élete legjobb teljesít-
ményét nyújtva a 8. helyezést érte el. 

A tél vége és a tavasz eleje egyértelműen Balázs Bence tündöklését
hozta. Január 20-án megnyerte a Komlón rendezett Gaál Csaba emlék-
tornát, majd február 16-án a  Budapesten rendezett diákbajnokságon di-
adalmaskodott veretlenül.

Ezt követte március 1-jén a magyar Grand Prix pontszerző nemzetközi
versenye Bükön, ahol 97 hazai és külföldi vívóból álló mezőnyben óriási
küzdelemben nyert aranyérmet, kupát, vándorserleget, különdíjat és
320 ranglistapontot. Ezen a versenyen Nagy Nándor korosztályában
harmadik ehlyezést ért el, és ezzel szinte behozhatatlan módon bebiz-
tosította magának a szezonvégi összetett ranglista dobogós helyezését.

És itt még nem volt vége a sikereknek. 
Március 22-én már a 3 kontinens 41 országának versenyzőit regisz t -

ráló wroclawi versenyen indult Bence. Korosztályában 223 vívó között
az 5. helyet szerezte meg, 1 tussal maradt le a dobogóról. Nem sok ideje
maradt regenerálódni; március 30-án a BOK-csarnokban a 3000 részt -
vevőt felvonultató országos diákolimpia „A” kategóriás mező nyé nek  III.
korcsoportjában kellett helytállnia. 107 vetélytársa előtt érde melte ki
győztesként a Magyarország Diákolimpia Bajnoka 2019® címet és állt fel
boldogan a dobogó tetejére az ünnepélyes díjátadón, ezzel zárva le ezt
az eredményekben kivételesen gazdag negyedévet.

Kis szusszanásnyi szünetet követve március végén, két fronton kel-
lett helytállniuk a veresegyházi vívóknak. A csapat egyik része az Orszá-
gos Diákolimpián Budapesten, a másik része pedig Eszéken egy nem zet-
 közi versenyen vett részt.

A Diákolimpia nyitónapján, a szezonban először versenyzési lehető -
ség  hez jutottak a 2018. szeptemberében kezdő versenyzőink is. A na -
gyon komoly külsőségek és rekord indulói létszám mellett megrendezett
versenyen derekasan szerepeltek újoncaink. Az első pillanatok megille -
tő dése után rendre nyerték az asszókat és mindenki felejthetetlen
élménnyel, néhányan pedig éremmel fejezhették be a napot. Diák olim -
piai érmeseink a kezdő vívók kategóriájában: Ivántsy Ede 3. hely,

Kriston Patrik 6. hely, Sasvári Tamás 7. hely. A leigazolt versenyzőket
is magában foglaló nyílt kategóriában: Balázs Bence 1. hely, Kriston
Pat  rik 2. hely, Nagy Darinka 6. hely. A csapatversenyek során is jutott
érem Veresegyházra. A Kriston Emma, Nagy Darinka, Rabóczki Tekla,
Szal kai Kinga összeállítású csapat, a Fabriczius József Általános Iskola
színeiben aranyérmet szerzett, míg a nagyobbak között Nagy Balázs és
Szabó Márton a gödöllői Török Ignác Gimnázium csapattagjai éppen
lemaradva a dobogóról a 4. helyen végeztek. 

Mindeközben Horvátországban versenyzőink a horvát, szerb, szlo -
vén, angol, lengyel, macedón, román, bulgár és magyar versenyzők al -
kot ta mezőnyben több érmet is nyertek. Szakmáry Nándor a juniorok
között, míg édesapja és edzője, Szakmáry Sándor a veteránok között bi-
zonyult a legjobbnak. Varga-Labóczki Vazul csak egy honfitársától
szenvedett vereséget a döntő asszóban, így neki egy ezüstérem jutott.
Szakmáry Janka egy tussal maradt le a dobogóról, és végül a 6. helye -
zést érte el. Nagy Nándornak a saját korosztályában is, és az idősebbek
között is a negyeddöntő jelentette a végállomást és egy 7. és egy 8.
helyezéssel kellett megelégednie.

Összességében nagy dicséret illeti a veresi vívókat, elsősorban a szor-
galmas edzéslátogatás miatt, amely eredménye a fent említett sok érem
és dobogós helyezés. Gyere Te is vívni és legyél a következő bajnok! Je-
lentkezés és érdeklődés telefonon: 20 665 3374

BESZÉDES ZOLTÁN ÉS SZAKMÁRY SÁNDOR

VÍVÁS

Lányok a 2019-es Diákolimpán

A kajak-kenusok is végig dolgozták a telet. Gimnasztika, erőtorna,
kondi edzések, futás és úszás volt a palettán. Kiegészítve egy kis kor -
csolyázással a veresegyházi tavakon  és tanmedencével az MTK Nép-
szigeten lévő komplexumában. 
Húsvét előtt zártunk egy „hosszúvízi” dömsödi tábort a Kis-Dunán
és azt követően Tokajban, a megszokott táborhelyünkön dolgoz-
tunk. Tokaj mindíg csodát tett, így most is abban bízom, hogy az
újjá alakúlt  leány és fiú csapatunk készek, hogy a jövőt biztosítsák,
komoly eredményekkel. A feladat nagy, de a  „Veresi Virtus” még lé -
te zik, ami a körülmények javulásával komoly eredményesőt fog
hozni városunk sportszerető lakóinak. Gyökeres változást fog je-
lenteni a felkészülésünkben  az „igazi otthon” a várva várt Álomhe-
gyi-tó átadása.                          FROHNER FERENC EGYESÜLETI ELNÖK-EDZŐ

KAJAK-KENU
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Sport

VILÁGBAJNOKI CÍM ÉS VILÁGBAJNOKI HELYEZÉSEK
BÜSZKE TULAJDONOSAI A ROCKIN’ BOARD TSE TÁNCOSAI

Rendkívül nagy horderejű esemény résztvevői voltak a Rockin’ Board
TáncSport Egyesület ifjú táncosai április első hétvégéjén Krakkóban,
(Lengyelország), a World Rock and Roll Confederation égisze alatt le -
bo nyolított két napos világméretű táncversenyen. Egyesületünk nagy
létszámú csapattal négy kategóriában is képviselte Magyarországot.
A BRILL junior nagyformációs csapat a középdöntőig menetelve a ki-
lencedik helyezést érték el. Felnőtt női nagyformációs kategóriában a
LADIES a 13. helyen végzett, a junior párosok mezőnyében Szoljár
Zsombor és Vass Nikolett a 18. helyezést érték el, míg Polyánki Bene -
dek (Rók and Roll SE) és Fórián Kata a Világkupa 11. helyezett párosa
lett. Junior páros formációs kategóriában, a FORCE csapat tagjaként
Tardosi Zétény, Ruzsa Lilla, Ujvári Bálint, Ihász Dóra és Fórián Kata
8. helyezést ért el a Világbajnokságon. Nagy-nagy örömünkre ugyaneb -
ben a kategóriában a HOME ALONE (Rock and Magic SE) formáció
tagjaként Szoljár Zsombor és Vass Nikolett VILÁGBAJNOKOK let-
tek, csak úgy, mint Bíró Sebestyén veresegyházi táncos a Rock and
Magic SE színeiben.
További versenyeredmények: 
ÁPRILIS 13. REGIONÁLIS TÁNCVERSENY BUDAPEST
Polyánki Benedek (Rók and Roll SE) és Fórián Kata junior kategória
3. helyezés. Hajrázók felnőtt kisformáció 2. helyezés, Brill junior
nagyformáció 2. helyezés, Ladies felnőtt nagyformáció 2. helyezés

ÁPRILIS 27. ORSZÁGOS TÁNCVERSENY DABAS
Love junior kisformáció 3. helyezés

ÁPRILIS 28. ORSZÁGOS TÁNCVERSENY DABAS
Home Alone (Rock and Magic SE) junior páros formáció 1. helyezés
(Szoljár Zsombor–Vass Nikolett) Force junior páros formáció 3.
helyezés, Polyánki Benedek–Fórián Kata 4. helyezés, Jump serdülő
nagyformáció 5. helyezés
NÍVÓDÍJJAL jutalmazta a Magyar TáncSport Szakszövetség a Rockin’
Board TáncSport Egyesületet és vezetőit a 2018. április 28-29-én
megrendezett, kétnapos országos akrobatikus rock and roll táncver -
seny rendkívül magas színvonalú lebonyolításáért.
Köszönjük támogatóinknak, segítőinknek és mindenkinek, aki hoz-
zájárult a sikerhez.

GYÖNGYÖSÖN KEZDTÜK AZ ÁPRILISI HÓNAPOT

Regionális versenyen adtak számot tudásukról az egyesület táncosai.
A Pleasure nevű formáció 2. lett a junior kisformációs kategóriában.
A Balla Zsombor és Dömötör Ramóna alkotta páros szintén a má-
sodik helyen fejezte be a versenyt a juveniles páros kategóriában.
Szin tén ebben a kategóriában Kereszti Kristóf és Jenei Kitti az
előkelő 4. helyig menetelt. Az idei félév első Világkupa versenyét
Krakkóban rendezték meg. Dénes Zoárd és Helembai Boglárka a
juveniles páros kategóriában a 3. legjobb magyar párosként az elő ke -
lő 15. he lyen végzett a 88 párost felvonultató népes mezőnyben.
Jelenleg a világranglista 12. helyén állnak.
Ezt követően Dabasra utaztunk, ahol Zoárd és Bogi a döntőben a 7.
helyen fejezte be az Országos Baj nokságot. Szívből gratulálunk min-
den táncosunknak a nagyszerű eredményekhez! 

EDZŐK: HORVÁTH ANDRÁS, HORVÁTH VIKTÓRIA, PAPP EVELIN

TÁNCSPORT • STEP BY DANCE

A London melletti Hatfield
városban rendezték a Pole
Theatre World versenyt, ahol
szép magyar sikerek szület-
tek.
A kétszeres junior világbaj -
nok Floch Bernadett (Pole-
Bernadett) profi kategó  riá -
ban felnőttek között is világ-
bajnoki címet zsebelt be.
Ezzel ő az első profi Pole -
Theatre magyar világbajnok!
A fináléban produkciójával
le nyűgözte a közönséget, a
zsűrit és még a versenyző -
társakat is!

Web: polebernadett.hu

RÚDTÁNC

TÁNCSPORT • ROCKIN’ BOARD TSE.

Szoljár Zsombor és Vass Nikolett világ-
bajnok páros

A Nívódíjjas edzőpáros:
Farkas Krisztina és Farkas
Gergely
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Nyári táborok

MÉDIATÁBOR • Szabó Barnabás fotóművész vezetésével
június 24–28. és augusztus 12–16.
Helyszín: Szabadidős és Gazdasági Innovációs Centrum
(Veresegyház, Fő út 45-47.)

KÉZMŰVES TÁBOR • Rétfalvi Ágnes vezetésével
július 22–26.
Helyszín: Városi Múzeum (Veresegyház, Szentlélek tér 5.)

KARATE TÁBOR • Szalay Zsolt edző vezetésével
augusztus 2–16.
Helyszín: Váci Mihály Műv. Ház (Veresegyház, Köves u. 14.)

ANIMÁCIÓS TÁBOR • Módy Luca animációs oktató
vezetésével • augusztus 12–16.
Helyszín: Udvarház Galéria – Szabadidős és Gazdasági
Innovációs Centrum (Veresegyház, Fő út 45-47.)

GRAFIKAI TÁBOR • Módy Luca animációs oktató
vezetésével • augusztus 5–10.
Helyszín: Udvarház Galéria – Szabadidős és Gazdasági
Innovációs Centrum (Veresegyház, Fő út 45-47.)

A Veresegyházi Kézilabda Jövőjéért Alapítvány
szervezésében 

a VERESI SPORTPÁLYÁN

2019. JÚNIUS 8.
2x15p mérkőzések, 5p félidő

13:00 Megnyitó
13:15 FU14 – FU15
14:00 Szülők mérkőzése
14:45 FU13 bemutatkozása
15:15 Alapítók – Serdülő
16:00 Veresi Hölgyek – Veresi Lányok
16:45 Veres 2000 – Veres 2019
17:30 A nap zárása

PROGRAM: 
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Telefon: 30 437 7582
Nyitva: kedd–péntek: 9–16 • szo.: 9–12

http://katona-sandor.varga-gomba.hu/

VARGA GYÓGYGOMBA
S Z A K Ü Z L E T

szakképzett tanácsadókkal várja az érdeklődőket

Veresegyház, Kálvin tér 6. szám alatt
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Még 2019-ben
ÉPÍTHET VELÜNK!

Válasszon típusházaink közül
és kérje ajánlatunkat a honlapon!

Készházas szerkezetépítésekhez
munkájára igényes

SZAKEMBEREKET KERESÜNK.

Jelentkezés telefonon vagy e-mailen:

30 565 4830
info@energiasziget.hu

www.energiasziget.hu

Gondtalan Évek
WELLNESS NYUGDÍJASHÁZ

szeretettel várja Veresegyházon
20-40 m2-es egyágyas, fürdőszobás elhelyezéssel

BEKERÜLÉS: egyszeri, vissza nem térítendő hozzájárulás: 4 M Ft
ELLÁTÁSI DÍJ: 160 000 Ft/hó/fő

SZOLGÁLTATÁSOK:
egészségügyi felügyelet, étkezés, takarítás, mosás,

orvosi ellátás, wellness

ELÉRHETŐSÉG:
gondtalanevek@hotmail.com • 06 70 638 4685
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VERESEGYHÁZ SZADAI ÚT 17/B
(Citroen szalonnal pont szemben, világoszöld homlokzat alatt)

Telefon: 06 20 444 0020 • 06 20 429 1235
Nyitva tartás: hétfő–péntek  7–17 • szombat  7–13

Boneker MBNK Kft.

KERÍTÉS–FESTÉK
CENTRUM

Gipszkarton 1,2 m×2 m 1199 Ft
Termomaster Fix hungarocell ragasztó 1440 Ft
ÚJ Vadászkerítés 60 cm×2,5 m 3420 Ft
Fém táblás kerítéselem 1,5m×2,5m 6580 Ft/db
Csirkeháló 50 cm és 1 m (zöld/horganyzott) már 280 Ft/fm-től
Beltéri, fehér falfesték 3 liter 999 Ft
Zománc festék 3 in 1 (több színben) 2990 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,

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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V. 5. 16.00 Süsü – bábelőadás a Váci Mihály Művelődési Házban

V. 10. 18.00 A tudományok tévedései régen és ma – Dr. Németh Imre előadása
a Kölcsey Ferenc Városi Könyvtárban

V. 11. 9.00 20 éves a Gyermekliget tagóvoda – Családi nap
a Gyermekliget tagóvodában

V. 11. 19.00 Kálvin Téri Református Általános Iskola jótékonysági bálja
a Mézesvölgyi Általános Iskolában

V. 15. 17.30 A Lisznyay Szabó Gábor Zeneiskola
kamarazenei együtteseinek hangversenye
az Innovációs Központ Konferencia termében

V. 17. 19.00 Szerelempatak – Soós Ágnes dokumentumfilmje
a Veresi Filmklub műsorán
a Kölcsey Ferenc Városi Könyvtárban

V. 18. 10.00 Jótékonysági nap a Lisznyay Szabó Gábor Zeneiskola javára
a Szinkópa Alapítvány támogatásával. Sztárvendég: Nagy Feró
a Dédi Vendégházban

V. 18. 17.00 Tavaszköszöntő Koncert a Cantemus Kórussal 
az Innovációs Központ Konferencia termében

V. 22. 15.00 Kun Éva keramikus művész kiállítása
Ipolyságon, a Zsinagóga Galériában

V. 26. 7.00 Európai Parlamenti Választások

V. 26. 10.00 Gyermeknap a Fenyvesben

V. 31. 18.00 „A legendák köztünk élnek – ismert arcok és ismeretlen
történetek Veresegyházról” – mesél: Vankó István
a Kölcsey Ferenc Városi Könyvtárban

VI. 1. 19.00 Veres Medve Gála a Váci Mihály Művelődési Házban

•  Minden érdeklődőt szeretettel várunk!  •


