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Casey Ott, a GE Aviation veresegyházi gyárigazgatója.
(Interjúnk a 3. oldalon, fotó: Veréb József.)

Ajánló
Eseménynaptár
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•
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•
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•
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A hónap híre
Interjú CASEY OTT gyárigazgatóval, a GE Aviation veresegyházi vezetőjével

„KOSSUTH ÉS SZÉCHENYI PÉLDÁJA
RENDKÍVÜL INSPIRÁLÓ!”
Dinamikus, igazi amerikai nő, ugyanakkor rendkívül határozott, ha kell, kemény főnök.
Mindezt racionális mérnöki gondolkodással ötvözi. Ő Casey Ott, a General Electric (GE)
Aviation veresegyházi gyárigazgatója, akit lenyűgöz Kossuth Lajos életútja. Vele beszélgettünk.

Fotó: Veréb

Mindig is egyértelmű volt, hogy mérnök lesz a
hivatása?
Azt hiszem, igen. Gyerekként is matematikából
és természettudományból voltam igazán jó, ehhez jött még a problémamegoldó képesség, és ha
hozzávesszük, hogy apukám is gyártástechnológiával foglalkozott, akkor igen, erre kellett, hogy
vezessen az utam. Apa sokat mesélt arról, hogy
hogyan készül el valami, ez mindig is lenyűgözött. Egyébként New York államból származom,
Rochesterből, amely az Ontario-tónál fekszik.
Csodálatos környezet, a szüleim évtizedek óta ott
élnek. Két egyetemi diplomával rendelkezem, az
anyagmérnöki végzettség talán a legfontosabb.
És egy gyors karrierre lehet büszke a GE-nél.
Az egyetem után egyből a GE-hez kerültem, előbb
Massachusettsben, majd Angliában és Ohioban
dolgoztam. Az első hat évben először csak kisebb
részlegeket vezettem, megtanultam a folyamatokat, így lettem termelésvezető. 28 évesen próbálhattam ki magam először egy csapat vezetőjeként,
itt tapasztaltam meg a növekedés erejét. Aztán elvégeztem a GE jóvoltából egy négyéves vezetői
képzést, így kerültem Angliába üzleti vezetőnek,
majd Ohioba értékesítési vezetőnek. Az angliai
megbízatás elfogadásával már jeleztem a cég felé,
hogy adott esetben kész vagyok áthelyezést is vállalni a munka miatt, ezután kaptam 2017 karácsonyán felkérést a magyarországi gyár vezetésére.
Mit szólt hozzá, egyáltalán mit tudott a családja
Magyarországról?
Számomra óriási kihívás volt, mivel tudtam, hogy
itt lehetőségem lesz személyes és szakmai értelemben is növekedésre, hiszen sok potenciál van
a veresegyházi gyárban. Ugyanakkor nagy kaland
is, hiszen előtte jóformán csak pár dolgot hallottunk Magyarországról és Budapestről, de ezen

kívül szinte semmit nem tudtam az országról.
A családom 42 évig élt nemcsak ugyanabban a városban, de ugyanabban a házban is, az ő első kérdésük az volt, hogy biztonságos ország-e egyáltalán. Aztán, amikor kicsit utána olvastak, megnyugodtak. Nekem hat hónapba telt mire érthetően ki bírtam mondani a Veresegyház nevet.
Milyen volt az első benyomásuk az országról?
2018 januárjában jöttünk Magyarországra először
a férjemmel. Minden sötét, hideg és szürke volt
Budapesten. Aztán másnap elmentünk sétálni,
láttuk, hogy szépek az épületek, de mellbevágó
igazán az volt, amikor este kigyúltak a fények a
Duna partján. Egyszerűen lenyűgözően szép volt.
Rájöttünk, hogy a legjobb helyre kerültünk, ma
már az otthonunknak tekintjük.
És mit szólt Veresegyházhoz?
Gyönyörű kisváros, Béla bácsi pedig úgy fogadott,
mintha régi ismerős lennék, azóta is kiváló a kapcsolat vele és Veresegyházzal. Ami azonban igazán tetszik a városban, az a közösség ereje. Nagyon kedvelem ezt, mondhatom, hogy Veres a
második otthonunk. A gyárban is elfogadtak,
nem volt gond, hogy nő vagyok, hiszen egyrészt
előttem is vezették már nők ezt az üzemet, másrészt pedig fontos volt, hogy a dolgozók úgy vélik,
hogy amerikaiként a központtal közvetlenebb
kapcsolatban tudok lenni, így hatékonyabb vezető lehetek. Nagyon sokan óvtak viszont a beosztottakkal való közvetlen stílusomtól, azt mondták, hogy ez Magyarországon nem fog működni.
Tényleg nem működik?
Nem ez a tapasztalatom. Nyilván van, aki hatékonyabban dolgozik távolságtartóbb, keményebb
főnökkel, de a többség jól fogadta a lényemből
fakadó közvetlenebb vezetőt. Az én filozófiám
ilyen. Nem gondolom, hogy a főnök van a piramis
csúcsán, hanem éppen fordítva. Nekem a vezetőket kell támogatnom, hogy ők is ezt tehessék az
üzemben dolgozókkal. Törekszem az átláthatóságra, a nyílt kommunikáció híve vagyok, bármilyen
kérdéssel hozzám lehet fordulni közvetlenül.
Ugyanakkor a megállapodásokat, amiben megegyezünk, be kell tartani. Úgy tűnik, jó úton járunk: 30%-os növekedés történt az eladásokban,
a versenyképesség javításával további 30%-os növekedésre van lehetőség. Ehhez további dolgozókat szeretnénk felvenni, mindez a cég történetében a legnagyobb növekedés.
Mennyire okoz gondot ebben a magyarországi
munkaerőhiány?
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Fotó: Veréb

Nagyon megérezzük, nehéz manapság jó munkaerőt felvenni. Ezért inkább az itt dolgozók hatékonyabb munkavégzésére törekszünk képzéssel, illetve azzal, hogy egyes munkafázisokat kiszervezünk külsős cégeknek, és így az itt maradó
javításokra nagyobb figyelmet tudunk fordítani.
A GE jelentős szerepet tölt be Veresegyház társadalmi életében. Tervez-e ebben változást?
Nem, dehogy. Ez vállalati kultúránk egyik alapvető
értéke. Folytatódni fog, hiszen a közösség része
vagyunk és örülünk a pozitív visszajelzéseknek is.
Említette, hogy megbirkózott Veresegyház nevével. Úgy tudom, magyarul is tanul. Hogy áll a
világ egyik legnehezebb nyelvével?
Meg fog lepődni, de nem tartom annyira nehéznek. Az én mérnök agyam úgy kezeli, mintha valamilyen tudományt tanulnék. És ilyen megközelítéssel a magyar logikusabb, kevesebb kivétellel rendelkezik, mint mondjuk a német nyelv. Természetesen időre van szükségem. Bár ma már jórészt megértem a kifejezéseket, ahhoz, hogy beszéljek is, még sokat kell tanulni. De nagyon jó a
magyartanárom, mert kulturális kérdések is felvetődnek az órákon. Ismerkedem a magyar történelemmel is. Nemrég Kossuth és Széchenyi életével
foglalkoztam és lenyűgözött, ahogy ezek az emberek éltek és amennyit tettek a hazájukért. Ez
nagyon inspiráló számomra. Tudta, hogy Kossuth
Lincoln elnöknek is az egyik példaképe volt? Nem
véletlenül van szobra Washingtonban.
Budapesten kívül szétnéztek már az országban?
Havonta egyszer elutazunk valahová. Eddig inkább a dunántúli részeket és a szomszédos országokat látogattuk. Voltunk például a balatoni borvidéken és jártunk Horvátországban, Ausztriában is.
A két gyerek, a munka és az ingázás mellett nem
is nagyon van időm az utazáson kívül más hobbira.
Férje könnyen igazodik a munkatempójához?
Ő is benne volt maximálisan az itteni munkavállalásban. Amikor kisebbek voltak a gyerekek, akkor
inkább én intéztem a családi ügyeket, most ő.
Egyébként jelenleg távoktatásban tanul. Szerencsés helyzet, hogy nemcsak én, de az egész család
jól érzi magát Magyarországon. Mondja meg Béla
bácsinak, hogy hosszú távra tervezünk! (Nevet.)
KOVÁCS PÉTER
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Városfejlesztés
BERUHÁZÁSI HÍREK

JÚNIUS VÉGÉRE VÁRHATÓ A KÖVES UTCA FELÚJÍTÁSÁNAK BEFEJEZÉSE
Városunk aktuális beruházási híreiről adott tájékoztatást Cserháti Ferenc alpolgármester.
Június végére szeretné az önkormányzat átadni a megújult Köves
utcát a lakosságnak. Némileg lassítja a munkálatokat, hogy hat alvállalkozó is dolgozik egyszerre a területen, hiszen a Digi, az Invitel, a
Telekom földkábel kiépítést végez, ahogy az elektromos vezetékek is
földkábelbe kerülnek, megújulnak a DMRV vezetékei. Miután a közüzemi kivitelezők végeznek, jöhet a kétoldali járdaépítés befejezése,
majd az útépítés. A munkálatok befejezéséig a lakosság türelmét kéri
az önkormányzat, különösen piacnapokon. Szintén júniusban aszfaltoznak a Béke utcában is, itt a vállalkozó kapacitási problémái miatt
késett az út befejezése.
Köves utca

Az első buszjárat a Medveotthonhoz

Fotó: Fári Fanni

Új Volánbusz járat közlekedik májustól Budapest – Veresegyház Medveotthon útvonalon. Képünkön a történelmi első járat fogadása.
A Veresegyházi Katolikus Gimnázium új épületének első üteme
megkapta a használatbavételi engedélyt.
Átadás előtt a kosárlabda csarnokká átépített volt Inox csarnok.
KOVÁCS PÉTER
Fotó: Fári Fanni

GEOTERMIKUS VILÁGSZERVEZETI LÁTOGATÁS
VERESEGYHÁZON

A Ráday utcában viszont elkészült a járda, az ellentétes oldalon
megújul a padka, a vízelvezetés, ezt követően kerül véglegesítésre az
aszfaltfelület. Elkészült a járda a Szent-Györgyi Albert utcában is.
Június közepén kerül sor az Erkel Ferenc utcai járdaépítés szerződésének megkötésére, a munkálatok várhatóan július elejétől augusztus
végéig tartanak majd.

Az átépített kosárlabda csarnok

Veresegyházi Katolikus Gimnázium

Fotó: Fári Fanni
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Fotó: Fári Fanni

Pásztor Béla polgármester május 12-én délután a Városházán fogadta a
Nemzetközi Geotermikus Egyesület (International Geothermal Association, IGA) Igazgatótanácsának tagjait, akik szakmai kirándulásra
érkeztek Veresegyházra. A látogatás előzménye, hogy a Magyar Geotermális Egyesület (MGtE) elnöke, Szita Gábor meghívására az IGA
legfőbb döntéshozó szerve Budapesten tartotta soros ülését. A tagok
által képviselt országok között megtalálható Új-Zéland, Indonézia,
Japán, India, Oroszország, Lengyelország, Olaszország, Franciaország,
Németország, Hollandia, Svájc, Izland és az USA.
A háromnapos megbeszélés lezárásaként a geotermikus világszervezet igazgatótanácsi tagjai és jelen lévő hozzátartozói Veresegyházra
érkezve rövid tájékoztatást kaptak a város fejlődéséről, a termál rendszer kiépítéséről, a település hévízföldtani adottságairól és a jövőbeli
tervekről. A vendégek ezután megtekintették a Búcsú téri első termálkutat, megálltak a Budapesti út menti visszasajtoló kútnál, elmentek a paradicsom kertészethez, és meglátogatták a Mézesvölgyi
Általános Iskolát.
A program a Holdfény étteremben megtartott vacsorával zárult, ahol
a Cantemus vegyeskar adott rövid koncertet a vendégek tiszteletére.

Fotó: Cserháti Ferenc
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Önkormányzat
AZ EURÓPAI PARLAMENTI VÁLASZTÁS
VERESEGYHÁZI EREDMÉNYE:
Veresegyház (Pest megye) eredményei:
Frissítve: 2019. május 26., 22:53:59
Feldolgozottság: 100,00%
A belföldi szavazóköri névjegyzékben szereplő
választópolgárok száma: 14 432 fő.
Megjelent: 6912 (47,89%)
Nem szavazott: 7520 (52,11%)
Bélyegzőlenyomat nélküli szavazólapok száma: 1
A lebélyegzett szavazólapok száma: 6911
Érvénytelen, lebélyegzett szavazólapok száma: 18 (0,26%)
Érvényes szavazólapok száma: 6893 (99,74%)
Listákra leadott érvényes szavazatok:
LISTÁK, ÉRVÉNYES SZAVAZATOK (%):
FIDESZ-KDNP: 3110 (45,12%)
DK: 1380 (20,02%)
MOMENTUM: 1093 (15,86%)
MSZP-PÁRBESZÉD: 350 (5,08%)
JOBBIK: 269 (3,90%)
MKKP: 266 (3,86%)
MI HAZÁNK: 207 (3,00%)
LMP: 195 (2,83%)
MUNKÁSPÁRT: 23 (0,33%)

OROSZLÁNOK VERESEGYHÁZON!

Veresegyház önkormányzata úgy döntött, hogy az érdi „Noel
Tanyán” engedély nélkül tartott oroszlánokat (3 hím, 4 nőstény)
a Veresegyházi Medveotthon Állatkertbe befogadja és tartásukhoz a megfelelő feltételeket kialakítja. Egyúttal kéri a megmentési akcióhoz a lakosság támogatását is.

FELHÍVÁS A VERESEGYHÁZ VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNÁL
BEVEZETETT HELYI ADÓK BEJELENTÉSI KÖTELEZETTSÉGÉRE!
Tisztelt Ingatlantulajdonosok!
Az alábbi cikkben hívjuk fel azok figyelmét, akik az Önkormányzat
illetékességi területén ingatlan tulajdonnal rendelkeznek és helyi adó
bejelentési kötelezettségüknek nem tettek eleget.
ÉPÍTMÉNYADÓ, TELEKADÓ
Adóköteles az önkormányzat illetékességi területén (közigazgatási bel- és
külterület) lévő építmények közül a lakás és nem lakás céljára szolgáló
épület, épületrész, az önkormányzat illetékességi területén lévő beépítetlen
földrészlet (telek), amelyet a tulajdonosa vállalkozás céljára használ.
KOMMUNÁLIS ADÓ
Kommunális adókötelezettség terheli a magánszemélyt, aki az önkormányzat illetékességi területén nem vállalkozási célra használt ingatlan tulajdonosa, továbbá azt a magánszemélyt is, aki az önkormányzat
illetékességi területén nem magánszemély tulajdonában álló lakás,
bérleti jogával rendelkezik.
ÉPÍTMÉNYADÓ, TELEKADÓ, KOMMUNÁLIS ADÓ
Amennyiben az építményt, telket az ingatlan-nyilvántartásba bejegyzett vagyoni értékű jog terheli (kezelői jog, vagyonkezelői jog, tartós
földhasználat, haszonélvezet, használat joga – ideértve a külföldiek ingatlanhasználati jogát is –, földhasználat, lakásbérlet), az annak gyakorlására jogosult az adó alanya.
Az adó alanya az, aki a naptári év első napján az építmény, illetve telek
tulajdonosa. Több tulajdonos esetén a tulajdonosok tulajdoni hányadaik arányában adóalanyok.
A tulajdonosok az adóalanyisággal kapcsolatos jogokkal és kötelezettségekkel egy tulajdonost is felruházhatnak, valamennyi tulajdonos által
írásban megkötött és az adóhatósághoz benyújtott megállapodásban.
Társasház, -garázs és -üdülő esetén a tulajdonosok önálló adóalanyok,
a közös használatú helyiségek után az adó alanya az említett közösség.
Az adózás rendjéről szóló 2017. évi CL. Tv. 18. § szabályozza a bejelentkezést az önkormányzati adóhatósághoz.
Az adózó az önkormányzati adóhatóság hatáskörébe tartozó adó esetén az adókötelezettség keletkezését, annak bekövetkezésétől számított tizenöt napon belül, – építményadó, telekadó, kommunális adó
esetében január 15. – az erre a célra rendszeresített nyomtatványon jelenti be az önkormányzati adóhatóságnak.
A bejelentés elmulasztása esetén mulasztási bírság szabható ki. [Art. 2017.
évi CL. tv. 220 § (1) bekezdés] Természetes személy adózót kettőszázezer forintig, nem természetes személy adózót ötszázezer forintig
terjedő mulasztási bírsággal sújthatja.
Gazdálkodó szervezet, egyéni vállalkozó a bejelentését elektronikusan köteles megtenni.
Bejelentéshez a nyomtatványok elérhetők az Önkormányzat honlapján, vagy magánszemélyeknek az adóügyi osztályon.
www.veresegyhaz.hu -> ügyintézés -> adóügyek -> adónem kiválasztása
-> kapcsolódó dokumentumok
Az elektronikus ügyintézés menete elérhető a www.veresegyhaz.hu
-> ügyintézés -> elektronikus ügyintézés menüben.
Kérjük azokat, akik bejelentési kötelezettségüknek még nem tettek
eleget, mulasztásukat haladéktalanul pótolják.
ADÓÜGYI OSZTÁLY

A VERESEGYHÁZI POLGÁRMESTERI HIVATAL részéről tájékoztatjuk a Tisztelt Ügyfeleket, hogy

2019. JÚLIUS 8. (hétfő) JÚLIUS 12. (péntek) KÖZÖTT
a POLGÁRMESTERI HIVATAL

IGAZGATÁSI SZÜNETET TART.

Az igazgatási szünetben munkatársaink minden osztályon ügyeletet tartanak. Kérjük szíves megértésüket!

2019. június
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Önkormányzat
VERESEGYHÁZ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK HATÁROZATAI
68/2019.(III.28.) Kt. határozat:
1. A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a „Veresegyház, Hajó utcai iparterület ivóvíz és szennyvíz vezeték bővítése” tárgyú feltételes közbeszerzési eljárás
megindítására és lefolytatására, egyben kijelöli a Közbeszerzési Bírálóbizottság tagjait: A Közbeszerzési Bírálóbizottság tagjai: Cserháti Ferenc alpolgármester, Garai Tamás jegyző, Jovanovic Dragutin műszaki osztályvezető,
Szabó Katalin mb. pénzügyi osztályvezető. A Közbeszerzési Bírálóbizottság jegyzőkönyvvezetője: Dr. Simon Edit
Katalin jogi és közbeszerzési referens
2. A közbeszerzési eljárás fedezete a 2019. évi költségvetés
beruházási előirányzatában szereplő bruttó 92 M Ft, melynek felhasználásához a Képviselő-testület erre vonatkozó
külön döntése szükséges.
3. A Képviselő-testület a Kbt. 135. §. (12) bekezdésének
megfelelően kiköti, hogy a közbeszerzési eljárás eredményeként megkötendő szerződés abban az esetben lép hatályba, amennyiben Veresegyház Város Önkormányzata
2019. évi költségvetésének e tárgyra vonatkozó beruházási
előirányzata (bruttó 92 millió forint) a szerződés megkötésétől számított 90 napon belül rendelkezésre áll.
4. A Képviselő-testület felhatalmazza a jegyzőt, hogy a Veresegyház, Hajó utcai iparterület ivóvíz és szennyvíz vezeték
bővítése – tárgyú közbeszerzési eljárás az Önkormányzat
2019. évi Közbeszerzési tervébe bekerüljön.
69/2019.(III.28.) Kt. határozat:
1. A Képviselő-testület 100 000 Ft összegű támogatást nyújt
az Országos Mentőszolgálat Alapítvány részére a 2019. évi
költségvetés kerete terhére.
2. A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy
a támogatási szerződést az Országos Mentőszolgálat Alapítvánnyal megkösse, a Veresegyházi Polgármesteri Hivatal pénzügyi osztályának vezetőjét, hogy a támogatás
összegét utalja át az Országos Mentőszolgálat Alapítvány
10700608-49891102-51200002 számú számlaszámára.
70/2019.(IV.09.) Kt. határozat:
1. A Képviselő-testület hozzájárul a Sződ-Rákos patak veresegyházi közigazgatási területen levő 0105/1 helyrajzi
számú terület és 0105/2 helyrajzi számú terület 13+660
szelvénytől a 15+900 km szelvényig tartó szakasz Veresegyház Város Önkormányzat tulajdonába vételéhez.
2. A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy
a tulajdonba vételi eljárásban a Magyar Nemzeti Vagyonkezelő Zrt.-nél járjon el.
71/2019.(IV.09.) Kt. határozat:
1. A Képviselő-testület a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 107. § utolsó mondata alapján és az egyes törvények Alaptörvénnyel összefüggő módosításáról szóló 2011. évi CCI. törvény 153. §
(9) bekezdésével módosított, az ingatlan-nyilvántartásról
szóló 1997. évi CXLI. törvény 32. § (1) bekezdés f) pontjának megfelelően feltétlenül és visszavonhatatlanul hozzájárul, hogy a Városházát magában foglaló épület „A”
betűvel jelölt felépítményként Veresegyház belterület
1457/2/A hrsz. alatti épület „kistérségi igazgatási és szolgáltató központ” megnevezéssel 1162 m2 alapterülettel a
Veresegyház belterület 1457/2 hrsz-ú ingatlanból ráépítés
jogcímén (2013. évi V. törvény – Ptk. 5:70. §) kiemelésre
kerüljön a Parcella GM Kft. (2100 Gödöllő, Rómer Flóris
u. 9.) 35/2019. számú záradékolt változási vázrajza alapján.
2. A Képviselő-testület megbízza Dr. Papp Dávid József egyéni ügyvédet (KASZ: 36066810) Veresegyház Város Önkormányzatának az épületkiemelés során az ingatlanügyi
hatóság előtti, ingatlan-nyilvántartási államigazgatási hatósági eljárásban való képviseletével.
72/2019.(IV.09.) Kt. határozat:
1. A Képviselő-testület elfogadja Veresegyház Város Önkormányzata módosított vagyongazdálkodási tervét.
2. A Képviselő-testület felkéri a Polgármestert, hogy gondoskodjon az elfogadott közép és hosszú távú vagyongazdálkodási terv szükség szerinti felülvizsgálatáról.
73/2019.(IV.09.) Kt. határozat:
1. A Képviselő-testület hozzájárul az Önkormányzat kizárólagos tulajdonát képező Veresegyház 5785/150/A/7 hrsz-ú,
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49,01 m2-es alapterületű, 734/10000 eszmei hányadú társasházi lakásingatlan értékesítéséhez (295 000 Ft/m2 ár figyelembevételével) összesen 14 457 950 Ft vételáron
Berta Lívia Vevő részére. Vevő az ingatlan birtokába a végleges adásvételi szerződés aláírásával és a teljes vételár
megfizetésével egy időben lép, Vevő lakásbérleti szerződése eddig az időpontig érvényben marad.
2. A Képviselő-testület elfogadja, hogy Vevő az adásvételi
szerződés megkötésekor 1 000 000 Ft első vételárrészletet
fizessen meg, melyet Felek foglalónak tekintenek. A Magyar Állam képviseletében eljáró MNV Zrt. nyilatkozatának megérkezését vagy a nyilatkozattételre rendelkezésére álló 35 nap elteltét követően Vevő – 5 munkanapon
belül – köteles megfizetni fennmaradó vételárhátralékát
(13 457 950 Ft-ot).
3. A Képviselő-testület felhatalmazza a Polgármestert az
adásvételi szerződés aláírására. Egyben felhívja a Jegyzőt,
hogy az ingatlanértékesítésből keletkező változást a vagyon-nyilvántartásban és a Földhivatali ingatlan-nyilvántartásban vezettesse át.
74/2019.(IV.09.) Kt. határozat:
A Képviselő-testület a Baranyai János Vasútbarát és Modellező Klub számára 400 000 Ft vissza nem térítendő támogatást
nyújt a 20. jubileumi kiállításuk megrendezéséhez. A támogatás a Váci Mihály Művelődési Ház költségvetéséből kerül
kifizetésre.
75/2019.(IV.15.) Kt. határozat:
1. A Képviselő-testület hozzájárul, hogy Veresegyház Város
Önkormányzata és a Veresegyház Medveotthon Kft. között 2010. szeptember 15. napján létrejött szerződés 17.
pontjában foglalt – az elmúlt évek során inflációval emelt
– havi vállalkozói díj 2 488 484 Ft +áfa összege 944 882 Ft
+áfa összeggel 3 433 366 Ft +áfa összegre emelkedjen
2019. január 1-jétől visszamenőleges hatállyal.
2. A 2019. évi költségvetést a megemelt vállalkozói díj bruttó
14 400 000 összeggel terheli, amelynek fedezetét a 2019.
évi költségvetés tartalékkerete biztosítja.
3. A 2020. évi költségvetést terhelő bruttó 10 200 000 Ft
összegű, megemelt vállalkozói díjat a költségvetés kiadási
előirányzatában tervezni szükséges.
4. A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy
a módosított szerződést a Veresegyház Medveotthon Kftvel megkösse, a Veresegyházi Polgármesteri Hivatal Pénzügyi Osztályának megbízott vezetőjét, hogy a szerződésmódosítás aláírását követően a megemelt vállalkozói díj
összegét – 2019. január 1.–2019. március 31. közötti időszakra vonatkozóan – a költségvetés tartalékkerete terhére utalja át a Veresegyház Medveotthon Kft.
66000011-11083229-00000000 számú számlaszámára.
76/2019.(IV.15.) Kt. határozat:
1. A Képviselő-testület a Veresegyházi Városfejlesztő Kft.
2018. évi beszámolóját elfogadta.
2. A képviselő-testület a Veresegyházi Városfejlesztő Kft.
2019. évi likviditási tervét elfogadta.
77/2019.(IV.15.) Kt. határozat:
A Képviselő-testület a GAMESZ részére 5 000 000 Ft +áfa
összegű finanszírozást biztosít a 2019. évi költségvetés tartalékkerete terhére az eszközbeszerzés fedezetének biztosítására.
78/2019.(IV.15.) Kt. határozat:
1. A Képviselő-testület az Élhető Vidékért és Összefogás a
Gyermekekért (ÉVÖGY) Közhasznú Egyesület részére a
2019. május 26-i városi gyermeknap lebonyolításához
1 000 000 Ft összegű működési célú támogatást biztosít.
2. A támogatási összeg kifizetése az önkormányzat 2019. évi
költségvetésének „Egyéb működési célú támogatások
egyesületek részére” előirányzata terhére történik.
79/2019.(IV.15.) Kt. határozat:
A Képviselő-testület a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról szóló beszámolót elfogadta.
80/2019.(V.02.) Kt. határozat:
1. A Képviselő-testület 2019. július 1. napjától 2024. június
30-ig Berze Lajost megbízza a Kölcsey Ferenc Városi
Könyvtár intézményvezetői feladatainak ellátásával.

2019. június

2. Berze Lajos illetménye – minden bérelemet figyelembe
véve – bruttó 430 000 Ft/hó.
81/2019.(V.02.) Kt. határozat:
A Képviselő-testület a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi
CXC törvény 83.§ (4) bekezdés (h.) pontjában biztosított
jogkörében eljárva a Lisznyay Szabó Gábor Alapfokú Művészeti Iskola (2112 Veresegyház, Nap utca 14/A.) intézményvezetői feladatainak ellátására pályázó személy kérdésében
nem kíván javaslatot tenni. A képviselő-testület indítványozza, hogy a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC törvény
68.§-ban foglaltak szerinti megbízási jogkör gyakorlója – a
köznevelésért felelős miniszter – egy év időtartamra bízza
meg az általa megfelelőnek tartott, és a Dunakeszi Tankerületi Központ által is támogatott személyt az intézmény vezetésével.
82/2019.(V.02.) Kt. határozat:
1. A Képviselő-testület a Helyi Választási Bizottság tagjainak
az alábbi személyeket választja meg: Földesiné Varga Éva
(Veresegyház, Eötvös u. 4.), Harcos Györgyné (Veresegyház, Kölcsey u. 8.), Ladjánszkiné Könczöl Margit (Veresegyház, Hajnal u. 3.), Lebek László (Veresegyház, Árpád
u. 34.), Szekszárdiné Bányai Katalin (Veresegyház, Táncsics u. 20.)
2. A Helyi Választási Bizottság tagjainak megbízatása a
választási eljárásról szóló 2013. évi XXXVI. törvény 33.§ (3)
bekezdés a) pontja alapján a következő általános választásra
megválasztott választási bizottság alakuló üléséig szól.
83/2019.(V.02.) Kt. határozat:
1. A Képviselő-testület jóváhagyja a Váci Mihály Művelődési
Házzal megkötött, a Veresegyház belterület 29/2 hrsz-ú
ingatlanra vonatkozó vagyonkezelési szerződést közös
megegyezéssel megszüntető megállapodást és felhatalmazza a Polgármestert a megállapodásban foglaltak aláírására.
2. A Képviselő-testület megbízza Dr. Papp Dávid József egyéni ügyvédet (1203 Budapest, Bíró Mihály utca 20. V/34.,
KASZ: 36066810) Veresegyház Város Önkormányzatának
az ingatlanügyi hatóság előtti, ingatlan-nyilvántartási államigazgatási hatósági eljárásban való képviseletével.
84/2019.(V.02.) Kt. határozat:
1. A Képviselő-testület elfogadja a Kölcsey Ferenc Városi
Könyvtárral kötendő, a Veresegyház belterület 29/2 hrszú ingatlanra vonatkozó vagyonkezelési szerződést és felhatalmazza a Polgármestert a megállapodásban foglaltak
aláírására.
2. A Képviselő-testület megbízza Dr. Papp Dávid József egyéni ügyvédet (1203 Budapest, Bíró Mihály utca 20. V/34.,
KASZ: 36066810) Veresegyház Város Önkormányzatának
az ingatlanügyi hatóság előtti, ingatlan-nyilvántartási államigazgatási hatósági eljárásban való képviseletével.
85/2019.(V.02.) Kt. határozat:
A Képviselő-testület úgy dönt, hogy a Veresegyházi Városfejlesztő Kft. Felügyelő Bizottság tagjának megválasztja Kosik
Józsefet 2019. év június hónap 01. napjától 2024. év május
hónap 31. napjáig terjedő öt éves időszakra.
86/2019.(V.02.) Kt. határozat:
A Képviselő-testület úgy dönt, hogy a Veresegyházi Városfejlesztő Kft. Felügyelő Bizottság tagjának megválasztja Bobál
Imrénét 2019. év június hónap 1. napjától 2024. év május
hónap 31. napjáig terjedő öt éves időszakra.
87/2019.(V.02.) Kt. határozat:
A Képviselő-testület úgy dönt, hogy a Veresegyházi Városfejlesztő Kft. Felügyelő Bizottság tagjának megválasztja Tóth
Sándort 2019. év június hónap 1. napjától 2024. év május
hónap 31. napjáig terjedő öt éves időszakra.
88/2019.(V.02.) Kt. határozat:
1. A Képviselő-testület elfogadja a 28/2019. (III.04.) Kt. határozattal jóváhagyott, 2019. év március hónap 4. napján
kelt, a Veresegyházi Városfejlesztő Korlátolt Felelősségű
Társasággal létrejött vagyonkezelési szerződés módosítását azzal, hogy a szerződést annak megkötése napjától
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hatályosan rendeli módosítani oly módon, hogy a vagyonkezelési szerződés 1. pontjában a „294 240 000 Ft” szöveg
helyébe a „77 873 489 Ft” lép.
2. A Képviselő-testület megbízza Dr. Papp Dávid József
egyéni ügyvédet a szerződésmódosítás elkészítésére.
89/2019.(V.02.) Kt. határozat:
A Képviselő-testület hozzájárul ahhoz, hogy a DUO-DENT
VERES Fogászati Kft. helyettesítő orvosként 2019. május 1jétől az I. és a IV. számú fogorvosi körzetben Dr. Pakravan
Mohammad fogorvost és Dr. Borics Éva fogszakorvost alkalmazza.
90/2019.(V.02.) Kt. határozat:
A Képviselő-testület elfogadja a „Beszámoló a környezetvédelem 2018. évi helyzetéről és 2019. évi fenntarthatósági
intézkedési terv” című dokumentumot, egyben felkéri a jegyzőt, hogy Veresegyház Város hivatalos honlapján tegye közzé.
91/2019.(V.02.) Kt. határozat:
1. A Képviselő-testület hozzájárul az Önkormányzat kizárólagos tulajdonát képező Veresegyház 5785/141/A/8 hrszú, 48,70 m2-es alapterületű, 728/10000 eszmei hányadú
társasházi lakásingatlan értékesítéséhez (295 000 Ft/m2 ár
figyelembevételével) összesen 14 366 500 Ft vételáron
Szabó Katalin és Szabó Balázs Vevők részére. Vevők az ingatlan birtokába a végleges adásvételi szerződés aláírásával és a teljes vételár megfizetésével egy időben lépnek,
Vevők lakásbérleti szerződése eddig az időpontig érvényben marad.
2. A Képviselő-testület elfogadja, hogy Vevők az adásvételi
szerződés megkötésekor 1 000 000 Ft első vételárrészletet
fizessenek meg, melyet Felek foglalónak tekintenek. A Magyar Állam képviseletében eljáró MNV Zrt. nyilatkozatának megérkezését vagy a nyilatkozattételre rendelkezésére
álló 35 nap elteltét követően Vevők a szerződésben foglaltak szerint – pénzintézettől felvett hitelből – kötelesek megfizetni fennmaradó vételárhátralékukat (13 366 500 Ft-ot).
92/2019.(V.02.) Kt. határozat:
A Képviselő-testület a Z’zi Labor Zenekar részére 3 220 000
Ft összegű támogatást biztosít a 2019. évi költségvetés tartalékkerete terhére.
93/2019.(V.06.) Kt. határozat:
1. A Képviselő-testület a 71/2019. (IV.09.) Kt. határozatában
foglaltakra figyelemmel módosítani rendeli a 2013. év augusztus hónap 6. napján a Veresegyházi Polgármesteri Hivatallal, a Veresegyház belterület 1457/2 hrsz-ú ingatlanra
kötött vagyonkezelési szerződést.
2. A Képviselő-testület a nemzeti vagyonról szóló 2011. évi
CXCVI. törvény (a továbbiakban: Nvt.) 3. § 1. pont a) pontjára, az Nvt. 3. § 19. pont bb) alpontja, valamint az Nvt. 11.
§ (3) bekezdése, továbbá a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 109. § (3)
bekezdése és az Mötv. 109. § (11) bekezdése alapján elfogadja a Veresegyházi Polgármesteri Hivatallal kötendő, az
épületkiemeléssel létrejövő Veresegyház belterület
1457/2/A hrsz-ú ingatlanra vonatkozó, generálisan módosított vagyonkezelési szerződést és felhatalmazza a polgármestert a szerződés aláírására.
3. A Képviselő-testület megbízza Dr. Papp Dávid József egyéni
ügyvédet (1203 Budapest, Bíró Mihály utca 20. V/34.,
KASZ: 36066810) Veresegyház Város Önkormányzatának
az ingatlanügyi hatóság előtti, ingatlan-nyilvántartási államigazgatási hatósági eljárásban való képviseletével.
94/2019.(V.06.) Kt. határozat:
1. A Képviselő-testület a nemzeti vagyonról szóló 2011. évi
CXCVI. törvény (a továbbiakban: Nvt.) 3. § 1. pont a) pontjára, az Nvt. 3. § 19. pont bd) alpontja, valamint az Nvt. 11.
§ (3) bekezdése, továbbá a Magyarország helyi önkor-

mányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 109. § (3)
bekezdése és az Mötv. 109. § (11) bekezdése alapján elfogadja a Veresegyházi Városfejlesztő Korlátolt Felelősségű
Társasággal kötendő, a Veresegyház belterület 5785/139/
A/14 helyrajzi számú, 5785/140/A/14 helyrajzi számú,
5785/141/A/14 helyrajzi számú, 5785/143/A/14 helyrajzi
számú, 5785/144/A/14 helyrajzi számú, 5785/145/A/14
helyrajzi számú, 5785/146/A/14 helyrajzi számú, 5785/
150/A/14 helyrajzi számú, 5785/151/A/14 helyrajzi számú,
5785/152/A/14 helyrajzi számú, kivett egyéb helyiség,
hőközpont megnevezésű ingatlanra vonatkozó vagyonkezelési szerződést és felhatalmazza a polgármestert a
megállapodásban foglaltak aláírására.
2. A Képviselő-testület megbízza Dr. Papp Dávid József egyéni ügyvédet (1203 Budapest, Bíró Mihály utca 20. V/34.,
KASZ: 36066810) Veresegyház Város Önkormányzatának
az ingatlanügyi hatóság előtti, ingatlan-nyilvántartási államigazgatási hatósági eljárásban való képviseletével.
95/2019.(V.16.) Kt. határozat:
1. A Képviselő-testület összhangban a Képviselő-testület
85/2019. (V.02.) Kt. számú, 86/2019. (V.02.) Kt. számú és
87/2019. (V.02.) Kt. számú határozataival dönt a Veresegyházi Városfejlesztő Korlátolt Felelősségű Társaságnak
(székhelye: 2112 Veresegyház, Fő út 45-47. I. emelet 210.,)
Alapító okiratának XI. pont 3. alpontja módosításáról.
2. A Képviselő-testület elfogadja a Társaság Alapító okiratának a fenti 1. pontban foglalt döntéssel összefüggő, 2019.
év június hónap 1. napján hatályba lépő módosításait.
3. A Képviselő-testület felhívja a most megválasztott Felügyelő Bizottságot, hogy a megválasztását követő első ülésén az Alapító okirat XI. pont 5.1. pontja alapján válasszon
tagjai sorából elnököt és elnökhelyettest.
4. A képviselő-testület megbízza Dr. Papp Dávid József egyéni ügyvédet (1203 Budapest, Bíró Mihály utca 20. V/34.,
kamarai azonosító száma: 36066810), hogy a Társaságot a
cégváltozásbejegyzési eljárásban a Budapest Környéki
Törvényszék Cégbírósága és az Igazságügyi Minisztérium
Céginformációs és az Elektronikus Cégeljárásban Közreműködő Szolgálata előtt teljes jogkörrel képviselje.
96/2019.(V.16.) Kt. határozat:
A Képviselő-testület a Kéz a Kézben Óvoda Alapító Okiratában szereplő felvehető gyermeklétszámot 1100 főre módosítja és elfogadja az egységes szerkezetű Alapító okiratot.
97/2019.(V.16.) Kt. határozat:
A Képviselő-testület – mint alapító tag – Veresegyház és Környéke Szennyvízközmű Társulás 2018. évi beszámolóját elfogadja.
98/2019.(V.16.) Kt. határozat:
A Képviselő-testület a Váci Mihály Művelődési Ház 2018. évi
tevékenységéről szóló beszámolót elfogadja.
99/2019.(V.16.) Kt. határozat:
A Képviselő-testület a Váci Mihály Művelődési Ház által szervezendő 2019. évi Városünnep programjainak tervezetét
jóváhagyja.
100/2019.(V.16.) Kt. határozat:
1. A Képviselő-testület kérelmezi a Magyar Állam tulajdonát
képező, 8832/104 helyrajzi számú ingatlanból, a Praxisház orvosi rendelő bővítéséhez szükséges 3014 m2 terület
Veresegyház Város Önkormányzata részére történő ingyenes önkormányzati tulajdonba vételét és a 8832/103
helyrajzi számú ingatlanhoz történő hozzácsatolását.
2. A területet Magyarország helyi önkormányzatairól szóló,
2011. évi CLXXXIX. törvény 13.§ (1) bekezdés értelmében, egészségügyi alapellátás, mint kötelező önkormány-

Köszönetet mondunk mindazoknak,
akik drága szerettünk,

SÁNDOR LAJOS

temetésén megjelentek.
Részvétükkel, virágaikkal
fájdalmunkat enyhítettek.
SÁNDOR CSALÁD

zati feladat ellátása érdekében, háziorvosi és gyermekorvosi rendelő bővítésre kívánja felhasználni.
3. A tulajdonba vétel érdekében felmerülő költségeket az önkormányzat átvállalja.
101/2019.(V.16.) Kt. határozat:
A Képviselő-testület a Fabriczius Alapítvány (székhelye: 2112
Veresegyház, Fő út 77-79.) számára 997 622 Ft összeget biztosít a Fabriczius József Általános Iskola szociálisan rászoruló
tanulóinak osztálykiránduláson való részvételéhez, a rászoruló gyermekekre jutó költség 2/3-át kitevő összegben.
A támogatás a Művelődési, Ifjúsági, Informatikai és Sport Bizottság 2019. évre meghatározott keretének terhére kerül
megállapításra.
102/2019.(V.16.) Kt. határozat:
A Képviselő-testület a Veresegyház Város 2019. évi költségvetésben szereplő „egyéb szakágak támogatás sport pályázat”
című kiadási előirányzat terhére elfogadja az előterjesztés 1.
sz. mellékletében szereplő sporttevékenységgel foglalkozó
szervezetek részére szóló támogatási javaslatokat.
103/2019.(V.16.) Kt. határozat:
A Képviselő-testület hozzájárul, hogy a Pest Megyei Kormányhivatal Érdi Járási Hivatal Környezetvédelmi és Természetvédelmi Főosztály által elkobzott, Érd 26126 hrsz-ú „Noel
Tanya” ingatlanon, Kolonits Attila tulajdonában lévő 7 db oroszlán a Veresegyházi Medveotthonban kerüljön elhelyezésre.
104/2019.(V.16.) Kt. határozat:
A Képviselő–testület a „Veresegyház, Erkel F. utca járdaépítés”
tárgyú közbeszerzési eljárásra a 322/2018. (XII.12.) Kt. határozatában biztosított bruttó 36 MFt-on felül további bruttó
4 035 302 Ft fedezetet, valamint 1 400 000 Ft +áfa összeget –
a közbeszerzési eljárás és műszaki ellenőrzés lefolytatásának
költségét – biztosítja a 2019. évi költségvetés tartalékkerete
terhére.
105/2019.(V.16.) Kt. határozat:
1. A Képviselő–testület a 2019. 05. 06-án megtartott Bírálóbizottsági ülés jegyzőkönyvében foglalt javaslat alapján a
„Veresegyház, Erkel F. utca járdaépítés” tárgyú közbeszerzési eljárást eredményesnek nyilvánítja.
2. A képviselő-testület a közbeszerzési eljárás nyertesének a
legkedvezőbb érvényes ajánlatot tevő Monovia Építőipari
és Szolgáltató Bt-t hirdeti ki nettó 31 523 860 Ft + áfa, azaz
bruttó 40 035 302 Ft ajánlati árral.
106/2019.(V.21.) Kt. határozat:
1. A Képviselő-testület hozzájárul a Veresegyház belterület
8522 hrsz-ú, 2478 m2 területnagyságú tehermentes ingatlan értékesítésére szolgáló pályázat kiírásához, meghívásos (zártkörű pályáztatás) eljárással. A Képviselő-testület
a zártkörű pályázatra a veresegyházi székhelyű West-Bau
Trans Kft.-t, a veresegyházi székhelyű Veresmester Kft.-t
és a szintén veresegyházi székhelyű BLOGÉK Építő és
Szolgáltató Kft.-t hívja fel ajánlattételre, az elfogadott pályázati kiírás alapján.
2. A Képviselő-testület elfogadja, hogy a pályázatokat értékelő munkacsoport tagjai: Pásztor Béla polgármester, Nagy
István a Pénzügyi Bizottság elnöke, Tóth Sándor az Ügyrendi, Jogi és Közbiztonsági Bizottság elnöke) legyenek.
3. A Képviselő-testület tudomásul veszi, hogy az értékelő
munkacsoport véleménye alapján megjelölt nyertest a
benyújtási határidőt követő első ülésén hirdeti ki.
107/2019.(V.21.) Kt. határozat:
A Képviselő-testület a 2019. május 26-án tartandó, Európai
Parlament tagjainak 2019. évi választásához kapcsolódó
744 340 Ft költségtöbbletet biztosítja a 2019. évi működési tartalékkeret terhére.

Köszönetünket fejezzük ki mindazoknak,
akik elkísérték velünk BANKÓ LÁSZLÓT utolsó útjára.
Hálásak vagyunk a látogatásokért, a szívből jövő segítő
szándékért, az együtt érző beszélgetésekért,
a sok imáért és virágokért.
A GYÁSZOLÓ CSALÁD
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KÉPVISELŐI

„EGY ÉLETRE SZÓLÓ KEDVEZMÉNY”
Újabb intézkedések könnyítik meg a fiatal magyar családok életét – mondta lapunknak
Tuzson Bence, térségünk országgyűlési képviselője.
Egyszerre több unoka után is jogosulttá
válhat majd a nagyszülő a gyermekgondozási díjra, vagyis közismert nevén a gyedre,
miután a parlament elfogadja a családvédelmi akcióterv újabb intézkedését,
amely január elsejétől lép életbe – tájékoztatta lapunkat Tuzson Bence, a Pest megyei
5. számú választókerület országgyűlési
képviselője. A négy- vagy többgyermekes
anyák szja-mentessége – attól a pillanattól
számítva, hogy valaki jogosulttá válik rá –
egy életre szól.
Az oly sok családban már nagyon várt új
kedvezményes lehetőség, a nagyszülői gyed
esetében – az Országgyűlés elé terjesztett
törvényjavaslat szerint – a még nem nyugdíjas nagyszülők is jogosulttá válhatnak
a gyermekgondozási díjra, tehát azzal segítenek a dolgozó szülőknek, hogy vállalják
unokájuk gondozását, nevelését – válaszolta

lapunknakTuzson Bence, az új intézkedések
részleteiről. Hiszem, hogy ez nagyon sok
veresegyházi család életét is igen nagy mértékben megkönnyíti majd – tette hozzá.
Az európai parlamenti választások eredménye azt is megmutatta, hogy a magyarok támogatják a kormány családpolitikai kezdeményezéseit – fogalmazott a képviselő.
Mint mondta, a magyar emberek számára a
gyermek az első, ezért hirdette meg a kormány a családvédelmi akciótervet. Most
tehát nemcsak az a dolgunk, hogy megköszönjük a szavazóknak, hogy a májusi voksoláson visszaigazolták törekvéseinket,
hanem az is, hogy hatékonyan kitartsunk a
célkitűzéseink mellett – fogalmazott a képviselő. A kormányzat továbbra sem tartja
elfogadható megoldásnak a demográfiai
problémák megoldására a migrációt és a bevándorlást, ezért felvállalva az európai szinten is egyedülálló családvédelmi intéz-

kedésekkel járó esetleges brüsszeli konfliktusokat is, kitart a fiatalok családalapításának támogatása mellett. Ennek pedig csak
egyik formája a nagyszülői gyed, amely
lehetőséget teremt arra, hogy a gyermek
megszületése után mindkét szülő visszamehessen dolgozni, és a nagyszülő maradjon
otthon a gyerekekkel.
A másik, ugyancsak januártól elérhető kedvezmény, a négy- vagy többgyermekes anyák
szja-mentessége. Kérdésünkre válaszolva a
képviselő elmondta, hogy azok a nők mentesülhetnek a személyi jövedelemadó megfizetés alól, akik már felneveltek vagy most
nevelnek négy vagy annál több gyermeket,
illetve azok is, akik január elseje után válnak
majd négygyermekes anyává. A képviselő
hangsúlyozta azt is, hogy ez a kedvezmény –
attól a pillanattól számítva, hogy valaki jogosulttá válik rá – egy életre szól. A nagyszülői
gyedet a még nem nyugdíjas nagyszülő a
gyermek két éves koráig, illetve ikrek esetén
három éves koráig veheti majd igénybe –
tájékoztatta lapunkat Tuzson Bence.

VERESEGYHÁZ SZÁZ20 SZÓBAN
PÁLYÁZATI FELHÍVÁS

Irodalmi pályázatot hirdet a Kölcsey Ferenc Városi Könyvtár. A pályázatra olyan történetírók jelentkezhetnek, akik vagy Veresegyházon élnek, vagy nem, vagy itt tanulnak/dolgoznak, vagy nem,
vagy idevalósi a nagymamájuk/nagypapájuk, vagy nem… és a sor
a végtelenségig folytatható lenne, de a lényeg az, hogy
• a pályázónak legyen egy jó és eredeti története,
• a történet Veresegyházhoz kapcsolódjék és
• férjen bele maximum száz20 (120) szóba;
A díjazott és a publikálásra alkalmas pályaműveket megjelentetjük
a Veresi Krónikában, illetve a Könyvtár honlapján és Facebook
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oldalán. Amennyiben erre lehetőségünk lesz, egy későbbi időpontban kötet formájában is kiadjuk majd.
Az anonim módon beérkezett pályázatokat egy 3 fős szakértői
zsűri bírálja el, s közösen választják ki a nyerteseket.
Nyeremények:
1. helyezett: 30 000 Ft-os könyvutalvány,
2. helyezett: 20 000 Ft-os könyvutalvány,
3. helyezett: 10 000 Ft-os könyvutalvány
A pályázattal kapcsolatos legfontosabb tudnivalók a Könyvtár
honlapján (http://konyvtar.veresegyhaz.hu) olvashatók.
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DÉDI JÓTÉKONYSÁGI NAP • REKORDBEVÉTEL
Mint ismeretes, a 2016-ban indult kezdeményezés lényege, hogy a Dédi Vendégháza felajánlja egy teljes napi bevételét egy, a Pásztor
Béla polgármester úr által kedvezményezettnek jelölt veresegyházi alapítvány javára, és
az adományozók, vagyis az étteremben aznap
fogyasztók vásárlása által összegyűlt összeget
az önkormányzat megduplázza. Idén a Lisznyay Szabó Gábor Zeneiskola Szinkópa Alapítványa volt a kedvezményezett.
Egész nap egymást váltogatták a zenetanárok
és a diákok színvonalas műsorai az üvegezett
terasz színpadán, miközben a játszósarokban
animátor szakemberek foglalták le a legkisebbeket, így a szülők nyugodtan hódolhattak az
összetett élménynek: kulturális műsor, finom
ételek és baráti beszélgetések.
Megindító jelenetekből nem volt hiány, kettőt
ki is emelnénk közülük. Pindroch Csaba színművész gyakori vendégeként az étteremnek
fontosnak érezte, hogy segítsen: felajánlotta
pincéri segítségét a kiszolgálók és a vendégek
hangulatán nagyot lendítve. Az első rendeléseinek felvételekor lépett hozzá egy szemmel
láthatóan rossz anyagi körülmények között
élő férfi és szinte bocsánatot kérve adott 500

forintot a színész-pincérnek. Mondván: „Én
csak ennyit tudok adni, de ezt jó szívvel odaadnám a gyerekeknek!”.
A másik ilyen jelenet az est sztár fellépőjéhez
kötődött, Nagy Feró az unokájával énekelt
pár dalt, két koncert között időt szakítva az
unikális, szívmelengető produkcióra. Az pedig már csak tovább emelte nagyságát a szemünkben, hogy végül az eleve csökkentett
gázsiját is teljes egészében felajánlotta az alapítvány javára.
Egy szó, mint száz, a Dédi jótékonysági nap
ismét kiváló program volt, a hármas összefogásnak köszönhetően az eddigi legnagyobb
bevétellel: 1 368 810 forinttal gyarapodott a
Zeneiskola Alapítványa. Pontosabban kétszer
ennyivel, hiszen ahogy ünnepi köszöntőjében
Pásztor Béla fogalmazott, az az igazán boldog
ember, aki jó szívvel adni tud, jó célra. Azt
már később erősítette meg az éttermet üzemeltető, ötletgazda Bartha Melinda, Várnagyi
Ákos házaspárnak, hogy ennek megfelelően
örömmel teszi hozzá a rekord összeg másik
felét az önkormányzat, a rendezvény sikerét
megismerően érthetően boldog zeneiskolások számára.

Fotók: Ruzsovics Dorina

Egy falatnyi jótékonyság! Ez volt az idei rendezvény szlogenje. Ez viszont nem falatnyi,
hanem lakományi jótékonykodás volt.
Köszönet érte mindenkinek, aki hozzájárult!
KOVÁCS PÉTER

Fabriczius József Általános Iskola • ÉNEKLŐ IFJÚSÁG Pest megyei minősítő hangverseny

ÉNEKLŐ IFJÚSÁG KÓRUSTALÁLKOZÓ VERESEGYHÁZON
A Fabriczius József Általános Iskolában évente kerül megrendezésre az
Éneklő Ifjúság Pest megyei minősítő hangverseny. Fontos eseménye a rendezvény az iskolai életnek, tanárnak, tanulónak és a szülőknek egyaránt.
Bizonyíték minderre az idei hangverseny iránti fokozott érdeklődés, a
résztvevő kórusok száma, és a gyermekkarok énektudása. 2019. május
25-én a nagy érdeklődésre való tekintettel két helyszínen, nyolc település,
tizenkét iskola tizenhat kórusának diákjai tettek tanúbizonyságot énektudásukról, a zene iránti szeretetükről. A résztvevő kórusok elismerése
„A” és „B” kategóriában „bronz” (a kórustalálkozón bronz minősítés nem
került kiosztásra), „ezüst”, „arany” és „arany diplomával” fokozatú minősítés. A veresegyházi Kálvin Téri Református Általános Iskola gyermekkórusa fennállása óta első alkalommal vett részt a találkozón. Teljesítményüket a zsűri „A” kategóriába átsorolással „arany minősítéssel” ismerte el. Templom Erika énektanár, karvezetővel a hangverseny szervezési feladatairól, a kóruséneklés szépségeiről beszélgettünk.
Templom Erika: „Nagy és felelősségteljes feladat egy megyei szintű találkozó megszervezése. Az iskola felhívására viszonylag sok kórus jelentkezett, ebből adódóan a minősítés lefolytatásához két helyszín biztosítása
vált szükségessé. Ragaszkodtunk az elmúlt évek tapasztalatai alapján a
korábbi zsűri tagok felkéréséhez, és mivel két zsűrit kellett számításba
venni, így adta magát a helyzet a további személyek, Vadász Ágnesnek, a
KÓTA főtitkárának és dr. Döbrössy János tanszékvezető, egyetemi docensnek a meghívására. Nagyon megörültünk, amikor a minősítésre jelentkezők között megpillantottuk a veresegyházi Református Általános Iskolát,
szeretettel várjuk az elkövetkező években is az énekkarukat. Szakmai
szempontból nagyon fontosnak tartom az évente megrendezésre kerülő
találkozót, mindenképpen egy tükröt tart a fellépő kórusok és tanáraik elé.
Láthatóvá válik az út, melyet megtettünk, láthatóvá válik a tudásunk és a

további feladataink. A zsűri minden esetben – a jövőre nézve – szakmai
iránymutatással, értékeléssel segíti a tanárok munkáját. 2011-től dolgozom énektanárként az iskolában, most már a nyolcadik tanévet zárjuk.
Szeretem ezt a hivatást, különösen jól érzem magam a gyerekek között.
Kíváncsian várom a kollégák visszajelzéseit a mostani kórustalálkozóval
kapcsolatban, annál is inkább, mert ez volt az első ilyen jellegű szervezési
feladat az életemben.”
VERÉB JÓZSEF

A RÉSZTVEVŐ KÓRUSOK ÉS MINŐSÍTÉSÜK:

1. SZ. ZSŰRI: Zakariás Anikó elnök, Vadász Ágnes és dr. Döbrössy János
„B” KATEGÓRIÁS MINŐSÍTÉSEK:
• Ceglédi Táncsics Mihály Általános Iskola „Gyermekkara” – arany
• Ceglédi Református Ált. Isk. és Óvoda „Jubilate Deo Gyermekkar” – arany
• Dunakeszi Fazekas Mihály Német Nyelvoktató Nemzetiségi Általános
Iskola „Iuvenes Voces” Kórus – ezüst
• Gödöllői Erkel Ferenc Ált. Isk. „Normál tagozatú kórus” – elismerő oklevél
• Üröm, József Nádor Általános Iskola és AMI „Ürömi Csicsergők” – ezüst
• Budapest, Kapocs Magyar-Angol Két Tannyelvű Általános Iskola „Blue &
Yellow Gyermekkórus” – ezüst
• Budapest, Medgyessy Ferenc Német Nemzetiségi Nyelvoktató Általános
Iskola „Gyermekkórusa” – elismerő oklevél
• Szentendre, Szent András Katolikus Ált. Isk. és Óvoda „Kicsinyek Kórusa” – arany
„A” KATEGÓRIÁS MINŐSÍTÉS:
• Veresegyház, Kálvin Téri Református Ált. Isk. „Gyermekkórusa” – arany
2. SZ. ZSŰRI: Igó Lenke elnök, Újváry Gézáné és Györe Zoltán zsűri tag
„A” KATEGÓRIÁS MINŐSÍTÉSEK:
• Törökbálint, Bálint Márton Ált. Isk. és Középiskola „Pacsirták Kórus” – ezüst
• Törökbálint, Szőnyi Erzsébet AMI „Kamarakórus” – arany
• Gödöllői Erkel Ferenc Általános Iskola „Gyermekkara” – arany diplomával
• Veresegyház, Fabriczius József Ált. Isk. „Napraforgó Kórus” – arany diplomával
• Veresegyház, Fabriczius József Ált. Iskola „Kicsinyek Kórusa” – arany
• Veresegyház, Fabriczius József Ált. Iskola „Tátika Kórus” – arany
• Veresegyház, Fabriczius József Ált. Iskola „Szinkópa Kórus” – arany
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VÁROSI MÚZEUM

MÚZEUMI HÍREK

Szentlélek-templomban:
HÁRMAS EREKLYETARTÓ
A HÓNAP MŰTÁRGYA
(18. század második fele)
A Városi Múzeum „mikrokiállításai” a Városházán, a Városi
Az ereklyekultusz barokk
Könyvtárban és a Szentlélek-templomban. A hónap műtárgyai
kori emlékei között ritka a
júniusban:
három szent ereklyéjét
együtt mutató díszes tartó.
Városházán: VERESEGYHÁZI KATOLIKUSOK ANYAKÖNYVE A kiállított műtárgy Szent Fábián (kb. 200–250, 236-tól pápa) és
(Kereszteltek, 1746–1775)
Szent Bonifác (672 körül–754, szerzetes és hittérítő) csontereklyéit,
A veresegyházi katolikus
valamint a szegények istápolója, Szent Fülöp (1515–1595) köpöplébánia egyik legkorábbi
nyegének egy darabkáját őrzi. Valószínűleg a barokk templomot
család-, település- és egyépíttető Migazzi Kristóf (1714–1803) váci püspök ajándékaként
háztörténeti dokumentukerült a veresegyházi római katolikus plébániára.
mát latin nyelven vezették,
•
rögzítve benne a keresztvíz
A KIÁLLÍTÁS MEGNYITÓ
alá tartott csöppségek, szüA Városünnepen: VERESEGYHÁZ – A JÖVŐ TERVEIBŐL
leik és keresztszüleik neveit, a keresztelés időpontjával együtt. Megnyitja: Pásztor Béla, Veresegyház polgármestere
(Külön könyvbe írták a házasságkötéseket és a halálozásokat.) Kiállításunk a várossá válás 20. évfordulójának ünnepi rendezvéA sorjázó neveken túl az anyakönyvben számos feljegyzést olvas- nyeihez kapcsolódva Veresegyház jövőbeli terveiből mutat be váhatunk a plébánia életéből is. A települést ekkor még „Vörösegy- logatást: településrendezési tervek, megépíteni tervezett közintézház”-nak írják.
mények, magánépületek látványrajzai és más, a város élhetőségével és közlekedésével kapcsolatos tervek engednek bepillantást
Városi Könyvtárban: RÁKÓCZI ALBUM (A Pesti Napló kiadása, abba, hogy milyen lesz (lehet) Veresegyház a következő években,
1907)
évtizedekben.
II. Rákóczi Ferenc (1676–1735) veA kiállítás megtekinthető: december 31-ig.
zérlő fejedelem törökországi emigVARGA KÁLMÁN
rációban, Rodostó városában
hunyt el 1735-ben. Maradványait
– több hű hívének hamvaival
együtt – 1906-ban hozták haza és
a kassai dómban helyezték örök
nyugalomba. Megújuló kultuszának egyik jele volt ez a gazdagon
illusztrált könyv is, mely a fejedelemnek és az általa vezetett szabadságharcnak állított emléket,
meglehetősen idealizálva a kuruc
világot.

MÚLTIDÉZŐ

SZABÓNÉ VANK ERZSÉBET GYŰJTEMÉNYÉBŐL

Rózsai Gyula asztalosmester és Nagy Rozália családja.
Gyerekek: Mária, Rozália, Gyula, László, Julianna, Miklós.
Lakásuk és a műhelyük a Fő úton (Fővégben) volt.
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Gyereknap

Fotók: Veréb József

Ünnep

Tizenharmadik alkalommal rendezte meg
az Élhető Vidékért és Összefogás a Gyermekekért Egyesület (ÉVÖGY) és az önkormányzat közösen a veresegyházi gyermeknapot május 26-án. A színes és ingyenes programkavalkádra sok család látogatott ki a Fenyvesbe, köszönhetően a jó időnek is. Volt ugrálóvár, kisvonat, íjászkodás, ügyességi játékok, lovaglás, cukorágyú, körhinta és még sok minden, ami az
önfeledt gyerekmókát biztosította. Mindeközben a színpadon a táncos és harcművészeti bemutatók váltakoztak a Répa
retek zenés produkciókkal, Habók János
bűvésszel, Nokedli bohóccal, vagy éppen a
gyermek Ki Mit Tud-dal.
Tartalmas, jó program volt! Köszönet érte
a szervezőknek a város kicsi lakóinak
nevében is.
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Helytörténet/Közélet
90 ÉVE TÖRTÉNT

EGY FELEDETT VERESI POLGÁRI SZÖVETSÉG
A Veresegyházi Faluszövetség 1929. június 23-án vasárnap zászlószentelő ünnepséget tartott. A felszentelt zászló leírása: díszes zöld selyem,
egyik felén a magyar címer és Veresegyházi Faluszövetség 1929. felirat,
a másik felén: Szeretetben egyesüljünk az igazságért és a hazáért.
A vendégek között volt Patay Tibor, a kerület országgyűlési képviselője, Horváth János főszolgabíró és Nagy Sándor, a Faluszövetség
igazgatója.
A helyi notabilitások közül jelen volt O’Donell Roderik földbirtokos,
Faludy Ivor földbirtokos, Piszter János főjegyző, K. Bódis József, a helyi
elnök, dr. Nagy Lajos ügyvéd, titkár, Fekete János, pénzügyi szemlész,
Cservenka Lajos gazda stb.
Az ünnepség a Szent Erzsébet katolikus templomban kezdődött.
Népviseletbe öltözött lányok és díszruhás leventék sorfala között vitték
FABRICZIUS JÓZSEF ESTI GIMNÁZIUM
Nem kevesebben, mint 49-en érettségiznek idén
Veresegyház legrégibb középiskolájában,
a Fabriczius József Esti Gimnáziumban.
A tanulók ide vezető életútja csak egy valamiben
egyezik meg: korábban családi, szociális,
munkaügyi stb. okokból kikerültek a nappali
oktatási rendszerből. Most azonban az új esélyt
adó veresegyházi esti gimnázium remek tanári
gárdájának köszönhetően az érettségi után
minden téren jobb lehetőségek nyílnak számukra.

be a zászlót a templomba. Itt Eller Ferenc beszentelte. Ezután a lobogót
a református templomba hozták, a zászlóanya, dr. Horváth Jánosné
főszolgabíró neje kíséretében. Eöry Lajos református lelkész beszélt és
áldotta meg. Az evangélikus templomban pedig Holáczy János lelkész
mondott áldást és a Hősök emlékszobrához elkísérte a zászlót. Itt a református énekkar, vitéz Antal Sándor vezényletével énekelt, majd K.
Bódis József, a Veresegyházi Faluszövetség elnökének beszédével véget
ért az ünnepség.
Azután közebéd következett Sejtes József száz százszázalékos hadirokkant, a vak vendéglős feldíszített vendéglőjében.
Felköszöntőt Horthy Miklós kormányzóra Horváth János főszolgabíró, majd a zászlóanyára K. Bódis József mondott.
HORVÁTH LAJOS

Fotó: Veréb

12/A osztály
Fotó: Veréb

12/SZ osztály

Az Esti Gimnázium végzős tanulói
szerenádot adtak a Polgármesteri Hivatal előtt Fotó: Kisné Takács Ildikó
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Kultúra
VÁCI MIHÁLY MŰVELŐDÉSI HÁZ • CANTEMUS KÓRUS: TAVASZVÁRÓ HANGVERSENY

Nincs tavasz Cantemus nélkül
Mint minden évben az idén is egy kellemes estébe hajló koncerten élveztük a tavasz bársonyos simogatását. Vadász Ágnes karnagy vezetésével igazi hangulatos eseményen vettünk
részt. Ahol sorra szólaltak meg a szebbnél
szebb kórusművek, mint például Hubertus
Weimer, Félix Mendelssohn, Michael Praetorius,
Kodály Zoltán művei, vagy éppen Toni Ortelli –
Luigi Pigarelli: La Montanara című olasz népdalfeldolgozása. A kórus igazi meglepetéssel is
kedveskedett a hallgatóságnak, Kulinyi Ernő
szövegével felcsendült Vincze Zsigmond: Szép
vagy, gyönyörű vagy, Magyarország című műve, és aki szólóban énekelte, a Cantemus Kórus
tagjaként Cséplő Csaba tenorista. „Ilyen tenoristák vannak a kórusban!” – jegyezte meg dr.
Fehér Anikó néprajzkutató, az est műsorvezetője. A közönség, mint minden alkalommal
pihenésként most is elkalandozott Fehér Anikó
ízes szavainak segítségével a Székelyföld mesevilágába. Mi dolga van az asszonynak? című
klasszikus népmese az emberről szól, aki meg-

irigyli feleségét, mert az ember egész nap kapál
a mezőn, izzad és fárad, az asszony pedig otthon ellátja az életet. „Melyen jó az asszonyoknak, nem dolgoznak semmit, egész nap csak
mereszgetik otthon a tureszukat.” Hát a mese

végén kiderült, ez a szegény ember mekkora
nagyot tévedett. Befejezésül Bárdos Lajostól
Tiszai dallamok címmel három magyar népdal
és John Ruttertől a Gyönyörű mind című műve
hangzott el.
A zongoránál közreműködött: Tóka Szabolcs,
vezényelt: Vadász Ágnes.
VERÉB JÓZSEF

Fotó: Veréb

Cséplő Csaba, Vadász Ágnes, Tóka Szabolcs

Fabriczius József Általános Iskola • A TÁTIKA KÓRUS Erdélyben

Szovátai kórusfesztivál egy szülő szemével
Több szülővel együtt lehetőségem volt, hogy
elkísérjem a Tátika Kórust az erdélyi Szovátán
megrendezett kórusfesztiválra. A meghívás egy
nemzetközi fesztiválra szólt, de elmondhatom,
az éneklés öröménél is többet adott mindenki
számára.
Szovátai vendéglátóink nagy szeretettel fogadtak bennünket, és ezt a szeretetet éreztük minden magyarlakta székelyföldi településen is,
legyen szó Parajdról, Korondról vagy a Gyilkostó vidékéről. Felejthetetlen élményben volt

részünk a varázslatos Békás-szorosban, megcsodálhattuk a Tordai-hasadék szépségeit. Vörös László nemcsak a buszt vezette, hanem érdekes erdélyi történetekkel tette színesebbé a
gye-rekek utazását.
A kórusok, a gyerekektől a felnőttekig színvonalas műsorral ajándékozták meg egymást és
a közönséget. Nagyon megható volt, ahogy
igazi átéléssel, a haza iránt érzett őszinte szeretettel énekelték a magyar Himnuszt, a Szózatot és a Székely Himnuszt. Hiszem, hogy a

gyerekek olyan élménnyel tértek haza, amelyre
még felnőttkorukban is emlékezni fognak!
Ahogy az igazgató asszony is elmondta, mi
szülők is reméljük, hogy ennek a kapcsolatnak
lesz folytatása, és mi is vendégül láthatjuk városunkban erdélyi honfitársainkat!
Köszönjük az iskola támogatását, hogy a Tátika
Kórus (5. és 6. évfolyamok ének-zene tagozatos
osztályai) részt vehetett a fesztiválon! Külön
köszönet Énok-Nagy Levente tanár úrnak a
felkészítésért, valamint az osztályfőnököknek,
Sutina Andreának és Ácsné Csáki Ildikónak a
szeretetteljes gondoskodásért!
RAJCSÁN SZILÁRD
A Fabriczius József Általános Iskola énekzene tagozat 5. és 6. osztályos tanulóiból
álló TÁTIKA KÓRUS 2019. április 25-én a
reggeli órákban útra indult a XI. Szovátai
Tavaszi Kórusfesztivál egyik meghívott fellépőjeként a rendezvényre.
Erről a székelyföldi útról a kórus tagjai
élményekben gazdagon, örömtől csillogó
szemmel az indulást követő negyedik napon tértek haza. Nem kis büszkeséggel
mesélték szüleiknek a megérkezésüket
követően az élményeiket és a fesztiválon
elért kimagasló, „arany diplomával minősítés” elismerésüket.
Gratulálunk!

Fotó: Ácsné Csáki Ildikó
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Kultúra
Lisznyay Szabó Gábor Alapfokú Művészeti Iskola • TANÁRI JÓTÉKONYSÁGI HANGVERSENY

AZ EGYÜTT ZENELÉS ÉLMÉNYE
A Lisznyay Szabó Gábor AMI művésztanárainak
közreműködésével az idén tizenkettedik alkalommal került megrendezésre a 2008-ban útjára
indult Tanári Jótékonysági Hangverseny. Mint
minden évben most is a Gazdasági és Innovációs
Centrum konferenciaterme adott otthont az eseménynek. A másfél órás programban olyan zeneszerzők művei csendültek fel, mint például
Mozart, J. S. Bach, Sosztakovics, Hacsaturján,
Telemann, Alexandre Guilmant, Astor Piazzolla,
Jules Mouquet. A műsor második felében részlet hangzott el az 1978-ban bemutatott – „minden idők legsikeresebb filmmusicaljének”, a
Grease-nek dallamaiból, melyet a közönség
szűnni nem akaró tapsvihara fogadott. A hangverseny sztárjai mégis a zeneiskola tanárai voltak, hangszeres játékuk, zenei sokoldalúságuk
szinte lenyűgözte a hallgatóságot. Zán András
csellóművész-tanárral az előadást követően
beszélgettünk a szakmai életútjáról.
Zán András: „Kárpátalján születtem, az iskolai
éveimet is itt éltem meg, hét éven át jártam a P.
Tschajkovszkij Zeneiskolába, majd az általános
iskolai tanulmányaimat követően felvételt nyer-

Fotó: Veréb

Fotó: Bodogán Sándor

tem az ungvári Zádor Dezső Zeneművészeti
Szakközépiskolába, ahol 2006-ban érettségiztem. Zeneművészeti diplomámat az ukrajnai
Lvivben, az M. Lysenko Nemzeti Zeneakadémia
cselló szakán 2011-ben kaptam kézhez. Pályafutásom során, már középiskolás koromtól kezdve
több zenekarban játszottam, többek közt a Lembergi Filharmonikus Zenekarban, velük utaztam be Európa számos országát, közben tenoristaként két éven át énekeltem az Ukrán Nemzeti Operában is. A feleségemmel és két fiunkkal

2014-ben költöztünk Magyarországra, a harmadik gyermekünk már itt született. Először Budapesten, majd később Veresegyházon telepedtünk
le. A város zeneiskolájában 2015-től dolgozom,
mint csellótanár. Kifejezetten jól érzem itt magam, meghívott előadóként hegedűművész feleségem egyes hangversenyeken részt vesz a zeneiskola életében. Nagyon jó a kollektív szellem, a
tanárok felkészültsége kimagasló, a növendékekhez való hozzáállásuk pedig példaértékű. Harmadik alkalommal vettem részt a Tanári
Hangverseny programjában, mindvégig élveztem
a közös munkát, az együtt zenélés élményét.”
Köszönet a kiváló hangversenyért a zeneiskola
tanárainak!
VERÉB JÓZSEF

Lisznyay Szabó Gábor Alapfokú Művészeti Iskola • KAMARAZENEI HANGVERSENY

A ZENE SZERETETE

Az Innovációs Centrum konferenciatermében tartotta kamarazenei hangversenyét a veresegyházi zeneiskola. Olyan esemény ez, ami tanárnak,
növendéknek és a hallgatóság soraiban helyet foglaló szülőknek is
maradandó élményt nyújtott. Tizennyolc fellépő, réz- és fafúvósok, vonósok, billentyűsök, ütősök, és végül a népzene tanszakosok mutatták meg
a tanév során elért tudásukat. A hangverseny jó példája a közös munka,
az együtt zenélés élményének, a tudás, a rátermettség és a szorgalom kibontakozásának. Nem egy fiatal bizonyította zenei tehetségét, a kitartó
gyakorlás és a zene iránti alázatát, a muzsika szeretetét. Olyan hangversenynek voltunk a részesei, ami azt bizonyította, hogy van még
remény, robbanásszerűen fejlődő és rohanó világunkban is él még a
zene iránti érzelem.
VERÉB JÓZSEF

Fotó: Veréb

Veresegyházi Baptista Imaház • GOODGUYS KONCERT

JÓ HAVEROK
A GoodGuys együttes 2018-ban alakult hangszeres zenei formáció. A négyfős felállás az énekhang nélküli zenei előadásmódra építkezik, repertoárjuk felöleli a pop, a rock és a klasszikus
zenei világ ismert dallamait. A három vonós, és
egy ütős zenészből álló formáció jelenleg hazánkban az egyetlen zenész együttes, amely
ebben az instrumentális formában játszik. Zán
András csellóművész régi álma valósult meg
amikor Budapesten két volt iskolatársával, gyerekkori barátjával egy napon összefutott. A találkozást tett követte, és közösen megalakították
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saját együttesüket. Első saját bemutatkozó koncertjüknek a Veresegyházi Baptista Imaház
adott otthont, ahol egy izgalmas, minden szempontból különleges zenei élménynek lettünk a
részesei. Zán Júlanna és Lev Júlianna hegedűművészek, Zán András csellóművész és Donec
István dobos olyan dallamokkal kényeztette a
közönségét, ami hosszú időn keresztül emlékezetessé tette ezt a szép, hangulatos koncertet. Az
elhangzott zenei összeállításban többek közt
felcsendültek Astor Piazzolla argentin zeneszerző, Antonio Vivaldi, Rolf Lovland művein kívül
a Led Zeppelin és a Coldplay angol rock együttesek szerzeményei, Michael Jackson amerikai
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Fotó: Veréb

énekes és a '80-as évek diszkós hangulatvilága
is. Mikor megszólalt Leonard Cohen világhírű
dallama, a Hallelujah, a hegedű hangja szívhez
szólóan töltötte be a templomi teret. Imádság
volt ez, meghatóan szép dallamok szárnyán!
VERÉB JÓZSEF

Kultúra
TE DÖNTESZ! • Interjú VARGA PÉTER drogprevenciós szakértővel

ÖT FIATAL A SZENVEDÉLYBETEGSÉGRŐL
Interaktív színházi előadás Te döntesz! címmel a Veresegyházi Kábítószerügyi Egyeztető Fórum, a Támaszpont MOPKA valamint a
Logó Színtársulat összefogásával Veresegyházon. Öt sors, öt életút a
színpadon. Vajon a fiatalok jól kufárkodnak az életükkel, hogyan
alakulhat ki a szenvedélybetegség, mik a következményei és hogyan
tovább? Az előadás Pozsonyi Fanni drámapedagógus rendezésében
május 26-án került színre a Váci Mihály Művelődési Házban. Ezt
követően beszélgettünk Varga Péter drogprevenciós szakértővel, az
előadás narrátorával.

A Központ Ifjúsági Házban már évek óta tartasz drogprevenciós interaktív és áldozatvédelmi órákat. Mennyiben volt más a mostani előadás
a korábbi foglalkozásokhoz képest?
Akármennyire is érdekes módon adja elő a hallgatóságnak az ember az
adott témát, az mégiscsak egy ember hangja, aki csak beszél. Abban az
esetben, ha egy történet formájában ezt eljátsszuk, akkor testközelbe
lehet hozni a mondanivalót. Gyakorlatilag megmutatjuk a szituációt, így

a nézőhöz sokkal közelebb kerül a tartalom.
Az előadással több szülőt is meg tudtunk érinteni, ami egyébként nagyon nehéz feladat,
Fotó: Veréb
mert a szülők többsége egy tájékoztató alapján nem tud feltétlen azonosulni a problémával. Abban a hitben van: „az én gyerekemmel ez úgy sem történhet meg!”
Tapasztalataid szerint a jelenetek milyen hatást váltottak ki a nézőkből?
Ha a hallgatóság érzelmileg meg van fogva, és figyelnek az előadásra
akkor elértük a célunkat, mert megmutattuk a mindennapokban bárkivel előfordulható élethelyzetek negatív oldalát. Az ember szembe
találja magát a felmerülő problémáival, ami eredhet a múltjából, vagy a
jelen szülői mivoltából. Úgy gondolom, ez az előadás a bemutatott
élethelyzetek által nyugtalanító, és ez által elgondolkodtató is egyben.
Elmondhatjuk, hogy napjainkban a drogélvezet elsősorban a fiatalokat érinti, vagy az idősebb korosztályt is veszélyezteti?
Adataink és becslések szerint egy hétvégén megközelítőleg négyszázezer
adag kábítószer fogy el országosan. A statisztikai adatban benne van az
is, aki kéthavonta egyszer elszív egy „füves” cigarettát, ehhez képest az
igazi kábítószerfüggő nyolc és tizenötezer fő között van ma Magyarországon. Mennyire veszélyeztetettek a felnőttek? Egyszerű a képlet, aki egyszer már fiatalkorában kipróbálta, az egy idő után akár vissza is szokhat.
Az igazi nagy veszély abban van, miszerint senki nem tudhatja előre, –
amikor rápróbál a drogra –, hogy később majd merre visz az útja.
Mik a további terveitek, más településekre is elviszitek a színházi
előadást?
A szenvedélybetegség annyira érzékeny terület, és ennélfogva nagyon
keveset tudnak róla az emberek, ezért mindenképpen szeretnénk elsősorban az itt élő fiataloknak, szülőknek megmutatni a produkciót, de
több kíváncsi kérdést kaptunk Burgenlandból és Újvidékről is. Természetesen szeretnénk elvinni tágabb körbe az előadást. Terveink szerint
akár kiválthatná a korábbi foglalkozásokat, de ehhez még meg kell
teremtenünk a megvalósítás további feltételeit is.
VERÉB JÓZSEF

Könyvajánló • ORSOLICS ZÉNÓ: FLASHBACK

VISSZATÉRTEM A FÜGGŐSÉGBŐL
A könyv Orsolics Zénó meghatóan őszinte vallomása arról, hogy a drogos, heroinfüggő fiatalból hogyan lett diplomás szociális munkás,
majd 2008-tól magánpraxist folytató coach,
aki segíti a mélyponton lévő fiatalokat és
felnőtteket.
Miért tanulságos Zénó története? Zacher Gábor
főorvos szerint azért, mert a legkeményebb bugyorból is van visszaút, csak meg kell találni. A
drogos attitűd nem elsősorban az anyagtól,
hanem leginkább a kontrollálatlan, nihil élettől
alakul ki. Az író egy-két éve heroinozott már,
amire észrevették a szülei. Vitték mindenhová:
kórházba, addiktológiai osztályra, pszichiátriára,
de nem akarta abbahagyni. A zárójelentés szerint meggyógyult, de a kórház kapujából már
ment is a dílerhez. A lelkével senki nem törődött,
nem volt körülötte olyan hiteles ember, akinek

„Istenem, adj lelki békét annak
elfogadására, amin nem tudok
változtatni, bátorságot, hogy
változtassak azon, amin tudok
és bölcsességet, hogy felismerjem
a különbséget.”
érdekelte volna a véleménye.
A sorkatonai szolgálatát sikerült 20
percre szorítania heroinfüggősége
miatt. Kisebb-nagyobb bűncselekményekbe is belesodródott. Otthon
már a mikrohullámú sütőt is eladta,
hogy anyagot vehessen rajta. Zénót
túladagolás miatt egyszer a mentősök, egyszer
barátai hozták vissza az életbe. Két hét csövezés
után került Ráckeresztúrra, rehabilitációra. Egy
közösség mentette meg, amely a feltétel nélküli
elfogadás, szeretet és hitelesség, hit elvein szerveződött.
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Az élete teljes fordulatot
vett: drogosból segítő
szakember lett. Az önkéntes munka közben
ismerte meg a feleségét, akivel azóta három gyereket nevelnek. Óriási értéknek
tartja szakmai munkájában a saját tapasztalatait és ez
teszi Zénót valóban
hitelessé. A könyvet
mindenkinek ajánlom, akinek a
közelében kamaszok, fiatalok élnek, mert szerzője tárgyilagosan ír személyes drámájáról, patetikus felhangok nélkül említi Istent, kioktatás
nélkül tud segíteni azokon, akik úgy érzik, hogy
rajtuk már senki sem tud.
RIMAI S. ÉVA
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Kultúra
Kritika • VERES 1 SZÍNHÁZ: Hogyan nevezzelek? című vígjáték premierjén

NOMEN EST OMEN, MEG MINDEN, AMI UTÁNA JÖN
A Veres 1 Színház nem titkolt álma vált valóra, amikor sok jogi vita és rengeteg befektetett energia
után színpadra állíthatta a francia Le prénom, vagyis Hogyan nevezzelek? című vígjátékot. Franciaországban színdarab és filmváltozat is létezik
belőle. A Schlanger András által rendezett veresegyházi bemutató minden bizonnyal a színdarab
szövegkönyvét használta, azonban ügyesen építették be a film eszköztárát a dramaturgiába. Bátor és
jó döntés volt színpadra állítani ezt a darabot, ugyanis egyszerre szórakoztató és mélyen elgondolkodtató előadás. Ez a vígjáték a Veres 1 Színház történetében a korábban nagy sikert arató Szép jó estét
Mr. Green! vonalának kiváló folytatása.

mentálja az érkező szereplőket mind foglalkozásukat, mind életstílusukat és gondolatvilágukat
illetően, akiről később derül csak ki, hogy Vincenthez tartozik. Okos rendezői megoldás volt a családi tévén keresztül, mintegy háttérműsorként
kihasználni ennek a narrációs formának a lehetőségeit a színpadon is. Ugyanis, ha Reményik Zsigmondhoz1 hasonlóan a szerző vagy annak megbízottja mutatná be a karaktereket, a vélemény tulajdonképpen autoritást nyerne. Azonban, ha egy
szereplő perspektíváját halljuk, mindjárt érdekes
és megkérdőjelezhető minden állítás. Ezen túl sokat elárul arról is, milyen ember az, aki megfogalmazta őket. Simon Kornél harsány, nyegle karak-

Fotó: Veréb

A darab címét a kezdőtréfa adja, Vincent (Simon
Kornél), a nagyszájú luxusingatlanügynök a húga
családi vacsoráján rossz viccet csinál születendő
gyermeke keresztnevéből. A számára ártatlan, de
később csúnyán elfajuló csíny felszínre hozza a
családtagok egymásról alkotott titkos ítéleteit,
amely egészen tettlegességig fajul. Szóba kerül
sokféle tabu és kényes kérdés a homoszexualitástól, a fasizmuson keresztül a másodrangú női életmodellig. Érdekes tablója ez az udvariasságnak és
határainak, illetve az előadás megkísérel választ
adni valamilyen formában arra a kérdésre: meddig
tart a család mint egység megbocsátása és összetartó ereje?
Vincent voltaképp a történet főszereplője és mesélője. A filmváltozatban egy testetlen hang kom-

tere egyszerre szimpatikus és ellenszenves, olyan,
akár a család főhercege, aki egészen addig nevet ki
mindenkit, amíg rá nem irányul a tréfa éle. Simon
Kornél alakítása hiteles és szórakoztató, az egyik
legjobb figura, akit a Veres 1 Színház deszkáin
megformáltak.
Vincent felesége, Anna (Molnár Gyöngyi) a divatszakmában dolgozik, látványosan kilóg a család
többi tagja közül, viszont méltó párja az ingatlanosnak, mind szerepében, mind színészi játékát
tekintve. Élisabethet, a vendéglátó családanyát Verebes Linda alakítja. Habár a tanítónői puhaság
hiányzik belőle, remekül hozza a túlfeszített, régi
sebeket dédelgető, mindig hatalmas adagokat főző
mártírt. Végül csak kiszakad belőle a nőiség hiányának mérhetetlen fájdalma.

Reményik Zsigmond: Blöse úrék mindenkinek tartoznak című drámájának kezdőszíneire utalok.
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Frusztráltsága hangszínében és mozgásában
kezdetektől fogva szépen felépített ívet képez.
Azonban jó látni, hogy mindemellett képes tréfálkozni és a súlytalanabb dialógusokban is megfelelő intenzitásban mozogni.
Pierre (Kálid Artúr), a Nagy Bölcsész. Vehemenssége és figyelmetlensége szembetűnő és jól kidolgozott. A Kálid Artúr által megformált figura erősen eltart a francia filmbeli megfelelőjétől, de ez
csak javára válik, hiszen egy kevésbé sztereotip
kezdetből építi fel a bölcsészdoktor hiteles figuráját. Az ő nézőpontját az erkölcs támasztja alá.
De túlkapása miatt görbe tükörré válik, amelybe
később éppen neki kell belenézni.
Az utolsó vacsoravendég Pierre (Pál Tamás), aki
talán visszafogott „svájcisága” miatt periférikus figurának tűnik, de szerencsére Pál Tamás is emlékezetes nyomot hagy a nézőkben. Rá is igaz,
hogy máshonnan közelítette meg karakterét, mint
filmbeli elődje és ugyanúgy színészi játékának
erőssége, akárcsak Kálid Artúr esetében, hogy
habár testi adottságaik ellentmondanak az általuk
megformált sztereotípiának, sokkal izgalmasabb,
háromdimenziós alakot tudtak felépíteni éppen
azért, mert emberségük felől próbálták megérteni
a szerepüket.
Bognár Róbert fordítása üde és könnyed, Zorgel
Enikő jelmezei pedig szépen alkalmazkodnak a
színpad elvárásaihoz és a szereplők jelleméhez.
A Bátonyi György által készített díszlet véleményem szerint kissé papírmasé hatású, a fehér szín
eltart az állítólagos gyermekközpontú családi
élettől, ahogy az étkezőasztal mérete is. A felismerhető Ikea bútorok pedig hiteltelenek egy francia
irodalmár házaspár otthonában. Ennek ellenére az
ikonikus festmények jó játékteret nyitnak meg a
házaspár ízlése felé, hiszen ebben a családban egy
pop-art jól megfér a minimalistával és az absztrakttal is.
Habár a darab zárt térben játszódik a család nappali/étkezőjében, Schlanger András produktívan
teszi átjárhatóvá a lakást. A három irányban nyitott színpad olyan hatást kelt, akár egy görög tragédia, jobbra a konyha, balra az utca, felfelé meg a
deus ex machina, ami a legnagyobb veszekedés
közben is megállíthat mindent. A gyerekszoba.
A Hogyan nevezzelek? a Veres 1 Színház egyik
legkiemelkedőbb darabjai közé tartozik, mind
darabválasztásában, mind színészi alakításaiban
és rendezésében. Az előadás által felvetett problémák minden családban fellelhetők (bár valószínű,
hogy kevésbé drasztikus felhanggal) és rámutatnak arra, a figyelmetlenség és a megbocsátás hiánya néha nagyobb bűn, mint Hitler nevével
tréfálni.
VERÉB ÁRNIKA

Kultúra
Menora Saag Centrum Artis • KUN ÉVA keramikusművész kiállítása

„Rög és füst”
A XVI. Ipoly Menti Találkozások négynapos programsorozat alkalmából
május 22-én Kun Éva veresegyházi
keramikusművész kiállításának megnyitóján, az Ipolysági Menora Saag
Centrum Artis épületében jártunk.
A művésznő a két testvérváros, Veresegyház és Ipolyság közti kulturális együttműködés alapján került meghívásra az Ipolyság
Város és az Ipolyság Város Pecsétje Alapítvány
által megrendezett fesztiválra.
Kun Éva már egészen fiatalon beleszeretett az
agyagba, gyermekkorát egy tanyán töltötte, itt
ismerkedett meg a természet kincsének, a mezőtúri selymes agyagos föld csodájának teremtő szépségével. Mindig is az volt a vágya: teremteni, a semmiből valami újat létrehozni. Így
a földből az évek során megszületett a képzelet
valósága, agyagból gyúrva, formálva, különleges kerámia alkotások sokasága. A mostani
kiállítás közel négy évtized során készült alkotásokból adott ízelítőt, mintegy ötven falimunka, kettes és hármas sorozatú darabok, továbbá
három térplasztika is bemutatásra került az ünnepi rendezvényen. Kun Éva mestere a szakmájának. Alkotásai legyenek akár figurális és
biblikus kerámiák, vagy a gyermekkori tanyavilág ihlette tájkép formájú falimunkák, for-

májuk, kialakításuk folytán lenyűgözően szépek.
A kerámiák színvilágának gazdagsága szinte
elkápráztatja, magával
ragadja az embert.
Kozák Csaba művészeti író a kiállításmegnyitón a következőket
mondta: „Kun Éva műveinek tematikája ciklikusságFotó: Veréb
ra utal, hiszen egy-egy témakörhöz évek múltával is visszatér. A mostani válogatásban is megjelenik a tanyavilág, a gyerekkor,
a funkcionális használati tárgyak, az irodalmi
parafrázisok, a biblikus kerámiák, évszak és természet ábrázolás, az állatok, fák és virágok. Az
alkotó művészetét nem lehet direkt módon kate-

„Az együttműködésen alapuló kiállítás célja,
hogy Ipolyság és Veresegyház művészeti közösségét közelebb hozza egymáshoz, kialakítva
ezzel a párbeszéd lehetőségét. Továbbá a kulturális program a szlovák magyar kapcsolat
ápolását is szolgálja.” KLEMENT ZOLTÁN KURÁTOR

gorizálni, mert a fenti ismertetőjegyek sokszor egy
művön belül egyszerre, egymást átfedve jelennek
meg. Minden munkája háromdimenziós, a fali
lapoknak és tábláknak is van mélységük, nemcsak virtuális térrel bírnak. Kun Éva végtelen alázattal és szeretettel alkot, mert nem uralkodni
akar az agyagon, hanem csak megszelídíteni.
Számára a szépség az, amikor az erők kiegyenlítődnek, és beáll a csend. Egy pillanatnyi csend,
mint a téli hóesés után. Egy pillanatnyi csend,
mint amikor röptében megáll a madár az égen.
Művészete igazolja, ő képes arra, hogy röptükben
megállítsa az ég madarait.”
VERÉB JÓZSEF

Interjú HORVÁTH DÖRGE PÉTER zenésszel

Az Utcazenészek

„Ha ablakodra suhanva száll egy galamb, simogasd, csókold, mintha én lennék ott magam. Tartsd
minden jóval, szerelmes szóval, szegényt, hisz ő
Két jó barát, Horváth Dörge Péter és Bata Osz- viszi szerető szívedbe a reményt.” SZÉCSI FERENC

kár egy napon arra a közös elhatározásra jutott, hogy ha esik vagy fú is a szél, ők akkor is
kint lesznek a veresi utcán és nyomják a muzsikát. Jó alkalom volt az első fellépésre Dörgének és Oszinak a Veresi Majális a Fenyveserdőben. Szép napsütötte májusi délelőtt volt,
gyűltek a színpad körül a kíváncsiskodók, ifjak és idősebbek, mikor egyszer csak megszólalt a harmonika és rögvest csatlakozott a klarinét. A sikert tett követte, a virtuózokkal másodjára a Nádasliget Pihenőparkban találkoztunk. A piknikkosaras vasárnapi beszélgetős
partihoz a retró élőzenét a két veresegyházi
zenész szolgáltatta. Itt beszélgettünk Dörgével
a formáció létrejöttéről, és a további terveikről.
A mai napig is úgy tekintenek rád, mint az
Old Boys egykori szaxofonistájára. Ismert
zenész vagy, jelenleg is több helyi formációban játszol. Mégis utcazenélésre adtad a
fejed. Mi volt ennek az oka?

Minden Oszival kezdődött, ő keresett meg az
ötlettel. Már évekkel ezelőtt játszottunk együtt
egy nyugdíjas rendezvényen. Mondtam is neki,
nem igazán rajongok a szintetizátoros megoldások iránt, de most vett egy tangóharmonikát
és ez mindjárt más. A hangszer az '50-es évek
hangulatát idézi. Így igazi retró zenét, – gyerekkorunk dallamvilágát egy kicsit megspékelve a
párizsi kocsmazenével – tudunk életre hívni.
Párizsban még napjainkban is visszhangzik a
Montmartre negyed a harmonikaszótól.
Mik az elképzeléseitek?
Felkerestem a polgármester urat, kértem a támogatását a zenélés megvalósításához. Így alakult ki az elképzelés, miszerint körbejárnánk
Veresegyházat, a köztereit, és a hangszeres játékunkkal vasárnaponként a nyári időszakban
egy kicsit megmozgatnánk az embereket.
A majálison mutatkoztunk be első alkalommal,
majd jött a mostani piknik.
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Fotó: Veréb

Miből áll a repertoárotok?
Hasonló korúak vagyunk Oszival, egyezik a
zenei ízlésvilágunk. Mondhatom azt is, örökzöld slágereket fogunk játszani, mint például
a La Paloma (Fehér galamb). Ez a dal egyedülálló a világon, az idők során több mint 2000
feldolgozást ért meg és ebbe még nem is számoltak be minket.
A további események hol lesznek meghirdetve?
Jelenleg is szórólapoztunk, illetve a közösségi
internetes oldalakon is közzétesszük a helyszínt és az időpontot. Ez egy jó megoldásnak
ígérkezik.
VERÉB JÓZSEF
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VIII. VERESI GASZTROFESZTIVÁL
2019. június 29-én (szombaton)
9 órakor kezdődik

Helyszín: TÓSTRAND, Veresegyház
Időpont: 2019. június 29. (szombat) 9.00-12.00

a Váci Mihály Művelődési Ház által meghirdetett

ÉTELFŐZŐ VERSENY

Jelentkezés a helyszínen.
Bővebb felvilágosítás: Baranyó Csaba +3620 9749 686

Helyszín: TÓ-STRAND melletti volt kemping területe,
(Veresegyház, Találkozók útja–Patak utca sarok)
A

FŐZŐVERSENY
VIII. VERESI GASZTRONÓMIAI FESZTIVÁL

20 ÉV-20 FOGÁS FŐZŐVERSENYEN

A VERSENYZŐK AZ ALÁBBI ÉTELEK ELKÉSZÍTÉSÉT
VÁLLALHATJÁK:

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.

CSALÁDI VÍZI- ÉS SZÁRAZFÖLDI
ÜGYESSÉGI SPORTVERSENY

Veresegyház, 2019. június 29.
JELENTKEZÉSI LAP

Sertéspörkölt
Babgulyás
Töltött káposzta
Bográcsgulyás
Lecsó
Halászlé
Harcsapaprikás
Paprikás csirke
Paprikás krumpli
Rizses hús
Pásztortarhonya
Marhapörkölt
Vadas
Cigánylecsó
Csülökpörkölt
Pacalpörkölt
Sólet
Vadpörkölt
Bakonyi bográcsos csirke
Lencsegulyás főtt sonkával

Jelentkező csapat neve: ....................................................................................
...........................................................................................................................
Mely településről, vagy településrészről érkeznek: ........................................
...........................................................................................................................
Intézmény, vagy szervezet neve: ......................................................................
...........................................................................................................................
Készíteni kívánt étel neve:
...........................................................................................................................
...........................................................................................................................
A megfőzni kívánt mennyiség, adag: ...............................................................
A csapat képviselője:
Név: ..................................................................................................................
Cím: ..................................................................................................................
Telefon: .............................................................................................................
E-mail: ..............................................................................................................
Jelentkezési határidő: 2019. június 24.

• az ételek készítéséhez szükséges alapanyagokról, főzőedényekről, kellékekről minden csapat maga gondoskodik.
• tűzifát, 1 db asztalt a szervezők biztosítanak

A SZERVEZŐK VÁRJÁK:

• a veresegyházi településrészeken élők benevezését egymással
való nemes vetélkedés céljából
• a kistérség településeinek, önkormányzatainak képviseletét
és csapatait
• civil szervezetek, intézmények, kiscsoportok, gazdasági egységek, munkahelyek jelentkezését
• közel és távol élő szabadtüzű főzést, bográcsolást szerető csapatokat, családokat

A FŐZŐVERSENY MENETE:
•
•
•
•

8.30 órától regisztráció, előkészületek
9.00–12.00 óráig főzés
12.00 órakor ételminta leadása zsűrizésre
13.00 ünnepélyes eredményhirdetés, díjkiosztás
Nevezési díj: NINCS!

Részvételi szándékát, kérjük a következő címen jelezze 2019. június 24-ig:
Szabadidős és Gazdasági Innovációs Centrum „A” recepcióján
a kitöltött alábbi jelentkezési lappal vagy telefonon: 06 28 588 690,
vagy e-mail-ben: vmmuvhaz@veresegyhaz.hu
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Várunk minden érdeklődőt
Veresegyház Búcsú téren, illetve a volt Kemping területén,
s a Strand tavon megrendezésre kerülő rendezvényre.
A gasztronómiai élményeken túl kulturális programok,
gyermek és felnőtteknek szóló előadások szórakoztatják
a benevező csapatokat, a város programjára érkezőket.

2019. június

Májusban történt még...

A hősök napja alkalmából idén a Veresegyház
Katonai Hagyományőrző Egyesület helyezte el
koszorúit az első és második világháború
veresegyházi áldozatainak emlékműveinél

Fotó: Lethenyei László

Fennállásának 20 éves évfordulóját ünnepelte
a Gyermekliget tagóvoda
Fotó: Veresegyház Katonai Hagyományőrző Egyesület

Veresi Filmklub: A Szerelempatak című filmet
Sós Ágnes rendező és Rácz Ráhel filmtörténész elemezte

A tudományok tévedéseiről mesélt
Dr. Németh Imre a Városi Könyvtárban

Fotó: Veréb József

Fotó: Veréb József

Fotó: Veréb József

Újszerű kezdeményezésként tanévzáró koncertet adtak
a Fabriczius József Általános iskola zenei tagozatos osztályai

2019. június
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Életmód

GYŐRI RITA ÉS VIGH MERCÉDESZ ROVATA

HELYTELENÜL VÉGZETT GYAKORLATOK ÉS AZOK VESZÉLYEI
Az ez évi cikksorozatunkban a rossz mozgásmintával, a helytelenül végzett gyakorlatokkal
és azok veszélyeivel, illetve a rosszul megválasztott edzéssel, sportolással foglalkozunk.
Hibásan csinálni a gyakorlatokat, vagy rossz mozgástípust választani a leggyakoribb hibák közé
tartozik. Mindenkinek a saját egészsége a tét!
Lássuk a guggolást, ami egy természetes mozgás, amennyiben egészségesek és kellően mozgékonyak vagyunk, akkor képesek vagyunk
guggolást végrehajtani – úgy, ahogy azt gyerekkorban is tudtuk. Amit a guggolás megkövetel:
• Az alsótest lágy szövetéinek nyújtását és a hajlékonyság fejlesztését • porcegészség a csípőben, térdekben, bokában • a bokaízület mobilitásának fejlesztését.
Most mutatunk egy 3 gyakorlatból álló mozgásmintát, amit bárhol és bármikor végezhetünk,
ha éppen nincs időnk elmenni az edzőterembe,
vagy nyaralunk. Ha eddig szorgalmasan gyakoroltunk, akkor ez időre megerősíthetjük a testet
és tökéletessé tehetőek a mozdulataink.
Júniusi kihívás gyakorlatunk: A GUGGOLÁS és
a KITÖRÉS edzésterv alapján. Megfelelő bemelegítés mellett végezzük a gyakorlatokat, és
írjuk a mindennapi teljesítményünket.
SZUMÓ GUGGOLÁS,
Cél: váll, hát felső része,
törzs, láb. Állj terpeszállásba, csípőszélességnél
egy kicsit szélesebb terpeszbe. Lábfejed mutas-

son enyhén kifelé, a karjaid legyenek a tested
előtt. Egyenes törzzsel ereszkedj guggolásba
egészen addig, míg a feneked a térded vonalába
nem kerül. Törekedj arra, hogy ne emelkedjen
meg a sarkad a gyakorlat végzése közben, illetve, hogy a térded ne essen előrébb, mint a bokád! Ezután lassan emelkedj fel kiinduló helyzetbe, de ügyelj arra, hogy térdeid ne feszítsd
túl. Végezz 3 sorozatot 15-20 ismétléssel.
GUGGOLÁS ESZKÖZ EMELÉS a fej fölé. Cél:
törzs, váll stabilizálása,
comb. Nyújtsd az eszközt a fejed fölé és állj
csípőszéles terpeszbe.
Az eszköz egyenes karral végig fejed fölé emelve. Lassan ereszkedj guggolásba, míg a
combod legalább párhuzamos nem lesz a padlóval, majd engedd le az eszközt, és így állj fel.
Ismét emeld az eszközt a fejfölé, és kezd újra a
gyakorlatot. Végezz 3 sorozatot 15-20 ismétléssel.
BOLGÁR KITÖRÉS
A gyakorlathoz szükséged lesz egy padra,
székre, esetleg egy bordásfal megfelelő magasságban lévő fokára,

Fitten Veresen – minden, ami
sport és táplálkozás,
így adva alapot a mindennapokhoz!
ahová a hátul lévő lábfejedet teszed. Minden
egyebet a kitörés szabályainak megfelelően
végezz. Kiinduló helyzetben az egész test, a
fejed, a törzsed, sőt a lábfejed is végig előre néz,
nem fordítjuk semerre. És az egész gyakorlat
során így marad. Ereszkedj le, míg az elöl lévő
lábad párhuzamos nem lesz a talajjal. Törekedj
arra, hogy a térded ne essen előrébb, mint a bokád, a hátad legyen egyenes. Kicsit előre fogsz
dőlni, ez természetes, de törekedj arra, hogy
minél egyenesebben tartsd magad. Mikor a farés lábizmaink erejével visszajövünk kiinduló
helyzetbe, figyeljünk arra, hogy fenn ne feszítsük ki teljesen a térdünket, picit maradjon behajlítva. Légzés: leereszkedéskor belégzés,
felálláskor kilégzés. Végezz 3 sorozatot 15-20 ismétléssel.
Következő cikkünkben fokozzuk a gyakorlatok
nehézségi fokát, addig is gyakoroljunk szorgalmasan, mert jön a júliusi kihívás!

Legyünk együtt fittek Veresen!
Mobil: 30 509 5084
Facebook: Fitten Veresen

DIETETIKA: Asiama Evelyn rovata

GYORSAN, SOKAT
AVAGY A DIVATDIÉTÁK VESZÉLYEI
Szomorú tény, miszerint Magyarország a nemzetközi elhízási statisztikákban dobogós helyet
tudhat magáénak. Csehül állunk – mondhatnánk. (Azonban a cseheket is megelőztük a statisztikai adatok szerint.) Hazai mérések szerint
a felnőtt magyar lakosság kétharmada túlsúlyos
vagy elhízott. Ugyanakkor a fogyókúrás és
egyéb egészségipari, fogyásunkat „támogató”
termékek száma és eladása napról-napra növekszik. Mégsem fogyunk.
Tanácsadásaim során gyakran hangzik el klienseimtől, hogy a „bikiniformát akarom elérni a
nyaralásig”. Majd az izgága dietetikus érdeklődik: mit tervez utána?
Ma már a csapból is az életmódváltás folyik.
Senkinek nem ajánlott követni a pár hétig (sőt,
napig!) tartó diétákat, mivel ezzel könnyen további szövődményeket okozhatunk magunknak. Ilyen a jojó-effektust. Ennek lényege, hogy
ha rövid idő alatt valóban veszítünk testsú-
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lyunkból, az jellemzően a szervezet folyadék
készletéből távozik, a zsírpárnák mennyisége
változatlan marad. Ráadásul a fogyókúra végeztével (és a korábbi étrend visszaálltával) a
visszakúszott kilók száma az elveszített többszöröse is lehet, ami viszont a zsírraktárakban
idéz elő gyarapodást. Ördögi kör.
A gyors fogyást ígérő étrendek gyakran drasztikusak: a nagyon alacsony energia mellett erős
korlátozást szab meg a fogyasztható nyersanyagok és így a tápanyagok, vitaminok terén is. A
divatdiéták legfőbb jellemzője – számos ismert
egészségre káros hatásuk mellett –, hogy gyorsan ígérnek látványos eredményt. Azonban ne
feledjük, az áhított súlyt meg is kell tartani!
Az életmódváltás nem egyenlő a radikális étrendváltással. Étrendünk mellett az edzettségünket is magasabb szintre kell emelnünk, de legalább rendszeressé kell alakítanunk a fizikai aktivitásunkat. És a sokszor háttérben maradt elem:
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a mentális egészségünk. Mérlegeljünk, mi a valódi célunk. Miért, milyen mértékben, hogyan tervezzük a változást. Merjünk segítséget kérni! Ha
szükséges, szakembertől (pszichológus, dietetikus, gyógytornász vagy edző), vagy akár egy barátunktól. És kiemelkedő szerepet kap a családunk, a környezetünk. Hiszen az ő támogatásuk
elengedhetetlen a sikeres változásban.
ASIAMA EVELYN, dietetikus
evelyn@evediet.hu

Életmód /Sport
TERMÉSZETESEN, EGÉSZSÉGESEN

„A test a lélek színpada”
– AVAGY A BETEGSÉGEK LELKI OKAIRÓL

Nagyon kevesen mondhatják el magukról, hogy
makkegészségesek és rendkívül ellenálló a szervezetük. A tapasztalat azt mutatja, hogy évente
legalább kétszer utolér minket valami akut tünetegyüttes, a hosszabban gyógyuló betegségekről nem is beszélve.
Ha számba vesszük, hogy mik azok, amik ezt
befolyásolják, három fontos tényezőt mindenképpen számba kell vennünk:
• külső környezeti hatások (időjárási viszontagságok, levegő rossz minősége, egészségtelen táplálékok bevitele, helytelen életmód,
káros szokások)
• öröklött hajlam (egy adott betegségre való hajlam miatt kiemelt odafigyelést igényel az adott
szerv vagy szervrendszer „karbantartása”)
• lelki tényezők.
Amennyiben kizárható minden más, fontos szerepet kap a lelki tényezők csoportja, hiszen a
test gyógyítása holisztikus szemlélettel nézve
csak a lélekkel együtt gyógyítható hatékonyan.
Ez a természetgyógyászat egyik alapelve is. A
test- és lélek terapeutái együttesen adják tudásukat a gyógyulás érdekében.
A lélek, ha kibillen egyensúlyából, ugyanúgy figyelmet érdemel, mint egy horzsolás a bőrön.

Ha időben kezeljük, nem hagy nyomot, nem
fertőződik felül. Viszont kezelés nélkül leragasztani sem szabad, azzal csupán nem veszünk
tudomást a meglétéről, ahelyett, hogy kezelnénk. A problémák felismerése, megoldása a
kulcs. A lelket megbetegítheti egy trauma, egy
tartós stresszes állapot, egy megoldatlan probléma, aggódás, bánat stb. Jó esetben az történik,
hogy idejében megoldódik, ezzel a velejáró testi
tünetek is megszűnnek. Akkor viszont, ha nagy
erejű a trauma, vagy tartós a lelki probléma,
sajnos komolyabb szervi, szervrendszeri működésbeli zavarok léphetnek fel. A visszatérő és
nem múló tünetekre minden esetben oda kell figyelni, mi lehet a hátterében, természetesen, ha
minden más oki tényező már ki van zárva. A
lélek terapeutái olyan problémákra világítanak
rá, amelyet vagy nem veszünk komolyan, vagy
mi magunk sem vagyunk tudatában. De nem
csupán feltárással, hanem lelki oldással is tudnak szolgálni a terápiák. Számos tapasztalati és
már tudományosan is megalapozott tudásanyag
szolgálja a gyógyulást, amely közvetlen ok-okozati összefüggéseket magyaráz adott lelki trauma és okozott testi tünetek között. A legegyszerűbb példa erre, ha csak arra gondolunk, egy iz-

VI. VÁROSAVATÓ KUPA

FÉRFI KISPÁLYÁS LABDARÚGÓ TORNA

gatott, ideges lelkiállapotban az egészséges mértékű étvágyunk is elszáll, és úgy érezzük görcsbe
rándul a gyomrunk. A test minden esetben jelez,
de nem minden esetben vehető ilyen egyértelműen és gyorsan az üzenete.
Törekedjünk arra, hogy tudatosítsuk magunkban, ha negatív érzelmi hatás ért minket. Ez
azért fontos, mert nem elfojtani, hanem a megélés után felismerni, megoldani és elengedni
kell tudni őket. Ezzel megelőzzük azt is, hogy
megoldatlan probléma maradjon a szőnyeg alá
söpörve. Ha ez mégsem sikerült, sincs semmi
veszve. Kérjünk segítséget erre szakosodott terapeutáktól szégyenkezés nélkül, mintha csak
a háziorvosunkhoz mennénk.
Ha a lélek megszabadul a terhétől, a test működése is felszabadul blokkjai alól.
BARTALNÉ GÖNCZI ERIKA

C S A L Á D I

TERMÉSZETGYÓGYÁSZ TERAPEUTA

S P O R T N A P
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VERESEGYHÁZ
2019. JÚNIUS 23. (VASÁRNAP) 9.00 ÓRA
HELYSZÍN:

(vasárnap) 10.00–15.00 óráig

Veresegyházi Városi Sportkör Sporttelep MŰFÜVES PÁLYÁI

Helyszíne:

(Veresegyház, Csokonai utca 2/A)

A MÉZESVÖLGYI ISKOLA LÉTESÍTMÉNYEI

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

Szeretettel várunk minden Veresegyházon működő
sportcsoportot a hagyományos rendezvényre,
ahol mindenkinek lehetősége van bemutatkozni
és közvetlenül információkat adni az érdeklődő részvevőknek.
A rendezvényről bővebben a sportreferens@veresegyhaz.hu
e-mail címen érdeklődhetnek.
Jelentkezni a www.veresegyhaz.hu weboldalon a szabadidő/sport
menüpont alatt elhelyezett nevezési lap kitöltésével
és a fenti e-mail címre történő visszaküldésével lehetséges.

Csaba +36 20 9749 686
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Telefon: +36 20 9749 686
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Sport
TRIATLON
ELKEZDŐDÖTT A VERESEGYHÁZI TRIATLONOSOK
2019. ÉVI VERSENYSZEZONJA

KOVÁCS AJSA ORSZÁGOS BAJNOK, KÉT KOROSZTÁLYOS
VÁLOGATOTTAL ERŐSÍTETTEK A TRIMACKÓK
SPORT XXI. AQUATLON BAJNOKSÁG REGIONÁLIS DÖNTŐ –
SZÁZHALOMBATTA
2011-es lányok: Galli Zsófia 3., fiúk Sessler Dávid 2., 2010-es fiúk:
Tellinger Maxim 3.
2008-as lányok: Szabó Mira 8., fiúk: Tellinger Márton 14., 2009-es
fiúk: Bódis Kornél 12., Sessler Ádám 14., Turai Attila 15.
2007-es lányok: Zsemle Hanna 1., Kürtösi Hanna 13., Tóth-Vári
Tamara 15., fiúk: Molnár Gergő 19.
2005-ös lányok: Portik Boglárka 4., Tibenszki Mira 6.
SPORT XXI AQUATLON ORSZÁGOS BAJNOKSÁG, DEBRECEN
2011-es lányok: Kovács Ajsa Országos bajnok! Becsei Neste 7.
2009-es lányok: Kovács Réka 5., 2007-es lányok: Zsemle Hanna 2.,
Fotó: Pataki Krisztina
Kovács Enikő 8.
2006-os fiúk: Hargitai Bánk 10.
Kovács Réka, Zsemle Hanna és Kovács Ajsa
Csapatban: Újonc 2. leány csapat – Kovács Réka, Szabó Mira, Rácz
Boglárka 9. Gyermek lány csapat – Zsemle Hanna, Kovács Enikő, nunk csapatunkban és köszönjük, hogy példamutató hozzáállásukkal
Baranyai Zsófia 6.
fiatal versenyzőinket motiválják a sport szeretetére.
SZEGEDI ATTILA SZAKOSZTÁLYVEZETŐ
KLUBCSAPAT ORSZÁGOS BAJNOKSÁG, TISZAÚJVÁROS
UP1 leány – Ferencz Janka, Portik Boglárka, Zsemle Hanna, Kürtösi
Hanna 5. helyezés
TRIATLON RANGLISTA VERSENY, TISZAÚJVÁROS
Dévay Zsombor Junior 1. helyezés, Zsemle Hanna gyermek 6.
Az eredmények mellett örömmel tájékoztatjuk a kedves olvasókat,
hogy ebben az évben két korosztályos válogatott sportolót igazoltunk
le csapatunkhoz. Dévay Márkot, aki 31-szeres magyar bajnok, U23-as
Aquatlon Európa-bajnok, Európa-bajnoki 3. helyezett, a 2018-as évben
megnyerte az Európai kupa felnőtt ranglistát és versenyben van az
olimpiai kvalifikációs helyekért, és testvérét Dévay Zsombort, aki korosztályos Aquatlon Európa-bajnok volt 2016-ban az Ifjúsági Európa-bajnokságon, mix váltóban ezüstérmet szerzett, egyéniben pedig Európa
6. legjobb versenyzőjének bizonyult, többszörös magyar bajnok. A két
fiatal sportolónak eredményes felkészülést és sikeres versenyzést kívá- Dévay Márk
VVSK ÖTTUSA SZAKOSZTÁLY

Veresegyházra látogatott a Magyar Öttusa Szövetség elnöke!
Június 3-án Veresegyházra látogatott és tárgyalt Pásztor Béla polgármester úrral Bretz Gyula, a Magyar Öttusa Szövetség elnöke és Gallai István a szövetség főtitkára. A megbeszélések után a szövetség
vezetői találkoztak a veresi öttusázó gyerekekkel és közvetlen, baráti
hangulatú beszélgetés keretében válaszoltak kérdéseikre.
MK III. FORDULÓ, BUDAPEST, MÁJUS 18.
A legjobbak eredményei:
U-11 korosztály, lányok: 45 induló, 5. Kovács Réka
U-12 korosztály, fiúk: 37 induló, 19. Hargitai Csanád
U-13 korosztály, lányok: 40 induló, 7. Zsemle Hanna, 9. Kovács Enikő
U-14 korosztály, fiúk: 32 induló, 16. Hargitai Bánk
U-15 korosztály, fiúk: 29 induló, 13. Becsei Bulcsú
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Dévay Zsombor

Sport
ATLÉTIKA

KÉT PEST MEGYE BAJNOKA CÍM ATLÉTIKÁBAN
a Fabriczius Általános Iskolából

GÖDÖLLŐI DOBÓVERSENY
Gerelyhajításban serdülőknél Horváth Máté 49,31 m-es eredménnyel
bronzérmes.

Szép sikereket értek el sportolóink az Albertirsán (Többpróba összetett), valamint Gödöllőn (Egyéni versenyszámok) zajló Pest Megyei TISZAÚJVÁROS NEMZETKÖZI VERSENY
Atlétikai Diákolimpia Döntőkön.
Serdülőknél Sulyán Alexa 60 m-es síkfutásban 12,73 másodperccel
aranyérmet, ifjúságiaknál Tóth Máté András magasugrásban 180 cmrel ezüstérmet, míg az újoncoknál Kiss Enéh 300 m-es síkfutásban 48,35
mp-cel 5. helyet szerzett.
GÖDÖLLŐ SPORT XXI. RÉGIÓS VERSENY
A 2007-2008 és a 2009-2010-es korosztályos csapatainkkal vettünk részt.
A nyolcfős csapatokból álló versenyen 2-2 csapattal indultunk. A kicsik
bronzéremmel és egy nyolcadik, míg a nagyok egy negyedik és kilencedik helyezéssel térhettek haza.

Horváth Máté

KELET KUPA DEBRECEN
Sulyán Alexa 100 m-en egyéni csúccsal 12,72 vel második helyen végzett.
TEREPFUTÁS
Gergely Fanni

ÚJRA FUTÓVERSENY VERESEGYHÁZON

Sulyán Alexa

2008/2009 leány csapat

Horváth Máté nagyszerű egyéni csúccsal 300 m-en (39,0 másodperc)
szerezte meg az aranyérmet és Pest Megye Bajnoka Címét, egyben az
Országos Döntőn való részvételi jogot.
Pest Megye Bajnoka lett még a 2008-2009-es leány csapatunk Dudás
Emese – Lesch Lili – Horváth Laura – Sum Niki – Zsilinszki Hanna –
Tóth Petra összeállításban. Nagyszerűen küzdöttek a lányok, egészen
kiváló egyéni eredmények születtek a 60 m – távolugrás – kislabdahajítás, valamint a 4×100m- es váltófutásban. Egyéni összetettben Sum
Niki ezüstérmes 60 m 8,6 mp, távolugrás 437 cm, kislabda hajítás 32,26
m eredménnyel. Ezüstérmes lett még Tóth Balázs távolugrásban 513
cm-rel, de evvel a nagyszerű ugrással tejesítette a nevezési szintet az
Országos Döntőre is. Sulyán Alexa 100 m es síkfutásban a Körzeti Bajnokságon futott 12,56 mp-es idejével is Diákolimpiai döntős! Bronzérmet szerzett még a 2004-2005-ös 4×600m es leány váltónk Bíró Rozália
– Frajsták Rebeka – Jakab Boróka – Varga Dóra összeállításban. Szintén bronzérmes lett a 2008-2009-es fiú csapatunk Agócs Benjamin –
Kálmán Zsombor – Bense Botond – Pákai Levente – Tóth Ferenc –
Barsi András összeállításban.
ALBERTIRSA 6. ECSEDI LÁSZLÓ EMLÉKVERSENY
Aranyérmet szereztek: Gergely Fanni gerelyhajítás, Sulyán Alexa 100
m-es síkfutás és 80 m-es gátfutás, Tábori Sára távolugrás 464 cm, Kiss
Enéh ötösugrás 12,74 m. Ezüstérmesek: Horváth Máté gerelyhajítás
50,86 m, Bara-Fekete Panna távolugrás 463 cm, Sum Niki (U 13) távolugrás 427 cm, Horváth Boglárka (U 11) 60 m-es síkfutás 9,7 mp.
Bronzérmesek: Bara-Fekete Panna 80 m-es gátfutás, Tábori Sára ötösugrás 14,52 m, Kiss Enéh (újoncoknál) távolugrás 471 cm, Gergely Kitti
(U13) távolugrás 426 cm.

2019. május 18-án a Fenyvesben gyülekeztek az I. KiFut? terepfutó
amatőr verseny résztvevői, ahol 4 és 8 km-es távokon állhattak rajthoz.
Kiváló hangulat, jó idő, közös bemelegítés, kerékpáros felvezetés, elektronikus időmérés, műsorvezetés várta az indulókat és az érdeklődőket.
Minden induló emlékérmet kapott a célban, a helyezetteket külön jutalmazták.A versenyre 103 fő nevezett, ebből 91-en (50 férfi és 41 nő)
teljesítették a távot.
Eredmények: 4 km férfi: BESZE Tibor 00:14:37, ALMÁSI Norbert
00:15:05, CSENTERI Csaba 00:16:08. Női: MACZINKÓ Luca 00:18:25,
PETROVICS Mónika 00:19:14, LIEBER Karina Mia 00:22:25.
8 km férfi: BESZE Tibor 00:32:56, LACZIK Márton 00:33:45, BOROS
Albert 00:34:32. Női: ROMHÁNYI Fanny 00:43:00, BAJKA Györgyi
00:44:02, HEGEDÜS Ágnes 00:44:43.
KOTRA ATTILA, FŐSZERVEZŐ
4 km-es futás női győztesei

4 km-es futás férfi győztesei

8 km-es futás rajtja
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VÍZILABDA

AZ OCTOPUS BRONZOS IDÉNYE
Ebben a bajnoki idényben 3 korosztályban indultak az Octopus BVSE
vízilabdásai az Észak-keleti Bajnokságban.
A Gyermek I-es csapatunk (a 2004-ben születettek) a bronzérmet szerezte meg 6 győzelemmel és 4 vereséggel.
Végeredmény: 1. Zempléni Vízilabda Klub, 2. Miskolci egyetemi Atlé- 2008-as csapat
tikai Klub, 3. Octopus BVSE, 4. Gyöngyösi Aligátorok Vízilabda Klub,
5. Tiara SE, 6. REVSE-Esztergom
A Gyermek III. csapatunk (2006-os gyerekek) az utolsó fordulóig kiélezett helyzetben volt, hiszen az ezüsttől a 4. helyig még minden megtörténhetett. Végül két magabiztos győzelmet hoztunk, így már nem rajtunk múlt az érem színe. Végül ez a csapat is bronzéremmel gazdagodott.
Végeredmény: 1. B.Sport- KÓPÉ (Monor és Szentendre), 2. Gyöngyösi
Aligátorok Vízilabda Club, 3. Octopus BVSE, 4. Zempléni Vízilabda
Klub, 5. Miskolci Egyetemi Atlétikai Klub, 6. Nyíregyházi VSE
A legkisebb korosztályunk a Baby bajnokságban indult (2008-ban
születtek). Itt a cél a szabályok megismerése, a meccshangulat megtapasztalása volt. A bajnokságban nem számolták az eredményt, minden
mérkőzés 0-0-val zárult. 8 csapat indult, köztük Eger, Debrecen,
Miskolc, Nyíregyháza. A kicsik remekül helytálltak és nagyon sokat A 2006-os csapat
tanultak. Rengeteg szoros mérkőzést játszottunk, így az eredmények
ismerete nélkül is elégedetten zártuk az idényt.
Összességében nagyon jó idényt zártunk, köszönjük a gyerekek lelkesedését, a szülők támogatását. Továbbra is Hajrá Octopus!
GYÖRGY-VINCE GITTA
KAJAK-KENU

MAGYARI REGINA NŐI KENUBAN ORSZÁGOS BAJNOKI ÖTÖDIK!
Négy versenyzőnk volt jelölve a Maraton Országos Bajnokságra, akik
közül hárman szépen teljesítettek hosszú távon. Magyari Regina női
kölyök válogatottunk kenuban 5 km-en, Reindl Erik U13-C-1 10 kmen, a kajakos Kadók Nikolett U16 15 km-en állt rajthoz. Tanulmányútra mentünk Győrbe a tavasszal teljesített hosszú vízi felkészítés
után, a dömsödi és tokaji táborokat követően. A Csepel-Dunavarsány
oda-vissza 37,4 km, egy óra pihenővel, majd csak Dunavarsányból
Csepelre 18,7 km gyorsabb tempóval evezés – technika finomítással
– történt motoros vezetett edzésekről érkeztünk a Maraton Országos
Bajnokságra. Nikolett és Erik – nagyon jó rajt után kiváló erőben és
mozgással teljesítette a 10 és 15 km-t. Sőt, mindketten könnyedén a
13. helyen végeztek. Magyari Regina némi rajt utáni csetepatét követően – ami a mellette induló agresszívan viselkedő kislány vízbe
borulásával végződött – a nagyon értékes ötödik helyen ért célba.
FROHNER FERENC VKKC EDZŐ

A 2004-es csapat

JUDO

VERESI JUDOS SIKEREK
IX. PÁRDUC KUPA, 2019. MÁJUS 5. BALASSAGYARMAT
Tizenkét veresi judoka volt érdekelt ezen a versenyen.
Bátrak voltak, elszántak, szikrázóan kemény, mégis sportszerű küzdelmeket vívtak, mindent megtettek a győzelemért. Gyermekeink tovább öregbítették Veresegyház város és a Veresi Küzdősport Egyesület
jó hírét!
Aranyéremnek örülhetett: Maros Levente, Molnár Zalán, Vígh Zorán,
Szabó Tamás és Tellinger Maxim. Második helyen végzett: Szász
Vince, Halász Milán, Sziklai Tamás, Palya Félix. Bronzérmes lett: Lindert Benedek, Bosznai Ákos, Leskó Gábor.
BUSHIDO KUPA, MÁJUS 12. ZSÁMBÉK
Négy ifjú, tehetséges harcos nevezett a viadalra. Ebben a tanévben ez
már a 31. verseny, amin indultunk, ahol érmeket és értékes helyezéseket
szereztünk. Aranyérmet nyert: Maros Levente és Halász Milán. Bronzéremnek örülhetett: Gender Tamás és Hajzer Tamás.

26

2019. június

Sport
AKROBATIKUS ROCK AND ROLL

AKROBATIKUS ROCK AND ROLL

ROCKIN’ BOARD TSE
Mindjárt itt a szünidő, amikor minden
csapat pihen, de előtte még nyüzsgős, fellépésekkel, versenyekkel teli hónappal zárjuk a versenyidényt. Május 1-jén sem pihentek táncosaink. Már szinte hagyományosnak mondható, hogy a veresi Majálison megmutathatjuk az érdeklődőknek,
hogy mi fán terem az akrobatikus rock and
roll. Szerencsére úgy érezzük, gyerekek és
felnőttek egyaránt nagy szeretettel fogadnak
minket évről-évre. Május első hétvégéjén
aztán rögvest dupla versennyel indítottunk.
Szombaton Rockin' Board háziversenyen
mutathatták meg a szüleiknek és hozzátartozóiknak a versenyzők és a legfiatalabbak
is a tudásukat, másnap pedig a budapesti
regionális versenyen születtek fantasztikus
eredmények. A LOVE és a JUMP formációk
is aranyérmet szereztek. Ezüstösen csillogó
éremmel térhetett haza SZOLJÁR ZSOMBOR – VASS NIKOLETT páros és ugyanebben a kategóriában 3. helyezett lett POLYÁNKI BENEDEK – FÓRIÁN KATA páros.
Ugyancsak 3. lett a VOGUE a children nagyformácók között. Éppen, hogy
csak egy hajszállal maradtak le a dobogóról a BRILL, EXCELLENT és a
SHINE. A FRAPPÉ kisformáció nagyon erős mezőnyben a 8. helyet,
UJVÁRI BÁLINT – IHÁSZ DÓRA páros pedig a 12. helyet érték el.
Területi versenyünk után Veszprémbe utaztunk május 18-án, ahol a
felnőtt és junior lányaink az Országos Pontszerző Versenyen vettek
részt csodás eredményeket elérve: Két csapatunk is bronzérmet hozhatott haza: a LOVE és a LADIES. A HAJRÁZÓK és a BRILL is csak kicsivel maradtak le a dobogóról, 4. és 5. helyet elérve.
Május 26-án a Magyar Látványtánc Szövetség Magyar Bajnokságán első
helyezést ért el a MIRAGE felnőtt formációs kategóriában, mellyel
kvalifikáltak az Európa-bajnokságra. Idén ismét lehetőséget kaptunk
fellépésre a veresi Gyermeknapon.
FARKAS GERGELY, FARKAS KRISZTINA, WESSELÉNYI RÉKA • WWW.ROCKINBOARD.HU

STEP BY DANCE
A szezon utolsó országos bajnoksága Veszprémben volt. A Pleasure
nevű kisformációnak ez volt az első megmérettetése ilyen versenyen.
Eddig csak 2 területi versenyen indultak. Ügyesen versenyezve a kategória 11. helyén fejezték be a versenyt. A formáció tagjai: Jenei Kitti,
Dömötör Viktória, Angerer Blanka, Helembai Boglárka, Dömötör
Ramóna, Jancsó Réka. Páros kategóriában a juveniles kategóriában
Dénes Zoárd és Helembai Boglárka a 6. Balla Zsombor és Dömötör
Ramóna pedig a 13. helyen fejezték be a versenyt.
A budapesti utánpótlás versenyen is remekeltek táncosaink. Children páros
kategóriában, Maxim és Niki elsők lettek. Serdülő páros kategóriában két
ezüstöt is begyűjtöttünk. Tomi és Kíra, valamint Lackó és Lili párosa is a
dobogó második fokára állhatott. Ezt a kategóriát Bence és Lídia nyerte.
Serdülő kisformációs kategóriában a Revolution nevű formációnk ezüstérmet szerzett. Junior kisformációs kategóriában a R’N’R Queens nevű
formáció a második lett. A hónap utolsó versenye, egy meghívásos verseny volt, Horvátországban. A Pleasure nevű formáció a 4. lett, Dénes
Zoárd és Helembai Boglárka pedig 2. helyen fejezték be a versenyt.
Rengeteg céges rendezvényen voltunk májusban. Ezúton is köszönjük a
meghívást mindenkinek! Még várjuk a jelentkezéseket a nyári napközis
táborunkba. Rengeteg jó program, sok mozgás, testvérkedvezmény...
Részletek megtalálhatók a Facebook oldalunkon.
EDZŐK: HORVÁTH ANDRÁS, HORVÁTH VIKTÓRIA, PAPP EVELIN

SUMO VÁLOGATÓ,
MÁJUS 18. SZIGETSZENTMIKLÓS
Kerstner Róbert kétszeres magyar bajnok,
Eb bronzérmes veresi versenyzőnk is érdekelt volt a versenyen, ahol a világbajnokságon való indulás jogáért harcoltak.
Robi előbb a nehézsúlyúak mezőnyében ért
el harmadik helyezést, majd az open kategóriában állhatott fel a dobogó második
fokára.
Nagyszerű teljesítményt nyújtott, kevés kellett volna mindkét kategória győzelméhez.
Május utolsó hétvégéjén Brandenburgban,
a Sumo Európa Kupán folytatódott a válogató, ahol az elért 7. helyezésével tovább
erősítette pozícióját a válogatott keretben.

EGY ÚJABB EREDMÉNYES HÉTVÉGE,
MEGVAN AZ 1300. ÉREM!
Május utolsó hétvégéjén, Barcson Giri-Sport
Országos Bajnokságot rendeztek, ahol a
Veresi Küzdősport Egyesületet Lindert Anita,
Simon Sándor, ifj. Ilyés Gyula és Ilyés Gyula
képviselte. A négy versenyzőből hárman első
versenyükön vettek részt, míg a csapat edzője
Ilyés Gyula négy hónappal egy komoly műtéti
beavatkozás után vállalta az indulást.
Fejenként két versenyszámot vállaltak, nyolc
aranyérmet szereztek, mindenki egyéni csúcsot javított. Barcson megszületett az egyesület 1300. érme, melyet ifj. Ilyés Gyula nyert
meg!
FELKÉSZÍTŐ EDZŐK:
ILYÉS GYULA, KERSTNER RÓBERT,
GAÁL BENDEGÚZ

Az 1300. aranyérmét az egyesületnek
ifj. Ilyés Gyula szerezte
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ASZTALITENISZ

11. VERESEGYHÁZI KISTÉRSÉGI
ASZTALITENISZ VERSENY
2019. MÁJUS 19.
A Galaxis AK. szervezésében reggel nyolc órától lebonyolított versenyen
140 résztvevő, 13 kiváló minőségű asztalon, összesen 11 kategóriában
mérte össze tudását egyéni- és páros küzdelmekben. A legfiatalabb in- A verseny délelőtt
duló 7, a legtapasztaltabb 84 éves volt! A verseny mindvégig kiváló
hangulatban zajlott.
Támogatóinknak és „Galaxisos” sporttársainknak köszönhetően idén
is nagyon szép díjakat, érmeket, oklevelet vehettek át a dobogósok, igen
értékes ajándékokat lehetett nyerni és a vendéglátásnak köszönhetően
az elvesztett energiát is pótolhatta mindenki.
TÁMOGATÓINK: Veresegyház Város Önkormányzata, Mikrohungária
Sport Kft. (Donic), Egy pingpongozó támogató, Shopsport Kft. (Stiga),
Zwickl Dániel, dr. Sándor János, Galaxis IV.- Fortuna, Cserey Zoltán,
Ozsváth Zsolt, Sztranyan János, Mókus Miklós, Varga Vince, Horváth
Kálmán, Szappanos Sándor, Király A. László, Trudics Péter, Voith Lász- Fiúk 3. korcsoport
ló, Dudás Balázs, Szováti Milán, PrímaPék Veresegyház, Nervetti Géza,
Gubai György, Fekete László. Külön köszönet Bacsa Istvánnak.
Média partnereink: Veresi Krónika, A Kistérség, Hanka Media, VVTV,
www.cserny.hu, www.facebook/Mozdulj Veresegyház, /Veresegyház
Város hivatalos oldala, /Veresi Hírmondó /Veresegyház.
Eredmények:
Leány 1. korcsoport: (2007-2012):
1. Dudás Emese (Erdőkertes, Galaxis AK)
2. Kovács Lorina (Veresegyház, Galaxis AK)
3-3. Krén Zsófia (Őrbottyán) és Boros Aisa (Veresegyház)
Leány 2. korcsoport: (2001-2006):
1. Dudás Réka (Erdőkertes, Galaxis AK)
2. Szappanos Éva (Veresegyház, Galaxis AK)
3-3. Vidéki Tímea (Galgamácsa, Galaxis AK) és Horváth Laura (Veresegyház, Galaxis AK)
Fiú 1. korcsoport: (2007-2012):
1. Ozsváth-Sarok Ákos (Veresegyház, Galaxis AK)
2. Törőcsik Ferenc (Veresegyház, Galaxis AK)
3-3. Szaszák Áron (Erdőkertes) és Körtvélyesi Mátyás (Veresegyház)
Fiú 2. korcsoport: (2004 -2006):
1. Varga Vince (Erdőkertes, Galaxis AK)
2. Varga Gergő (Veresegyház, Galaxis AK)
3-3. Benkő Mátyás (Veresegyház, Galaxis AK) és Szaszák Ábel
(Erdőkertes, Galaxis AK)
Fiú 3. korcsoport: (2001-2003):
1. Bakó Oszkár (Galaxis AK)
2. Pintér Gábor (Gödöllő, Galaxis AK)
3-3. Ákoshegyi Solt (Szada, Galaxis AK) és Cseri Márton (Veresegyház, Galaxis AK)
Gyermek páros:
1. Varga Vince, Varga Gergő (Erdőkertes/Veresegyház, Galaxis AK)
2. Dudás Réka, Bakó Oszkár (Erdőkertes, Galaxis AK)
3-3. Ákoshegyi Solt, Pintér Gábor (Szada/Gödöllő, Galaxis AK) és
Benkő Mátyás, Ozsváth-Sarok Ákos (Veresegyház, Galaxis AK)
Galaxis családi páros:
1. Dudás Réka, Dudás Balázs (Erdőkertes, Galaxis AK)
2. Ozsváth-Sarok Ákos, Ozsváth Zsolt (Veresegyház, Galaxis AK)
3-3. Törőcsik József, Ifj. Törőcsik József és László Zsombor, László
Tibor (Veresegyház, Galaxis AK)
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Leány 1. korcsoport

Családi párosok

Felnőtt női egyéni:
1. Tihanyi Mária (Csömör)
2. Fülekiné Keresztes Orsolya (Veresegyház, Galaxis AK)
3-3. Székely Katalin (Erdőkertes, Galaxis AK) és Némethné Antal
Anna (Gödöllő)
Férfi hobby kategória:
1. Trudics Péter (Veresegyház, Galaxis AK)
2. Szalay Tamás (Veresegyház, Galaxis AK)
3-3. Mester Géza (Őrbottyán, Galaxis AK) és Dell Tamás (Gödöllő)
Férfi amatőr:
1. Sólyomvári Tamás (Veresegyház)
2. Sztranyan János (Vácrátót, Galaxis VSE)
3-3. Bohus Pál (Veresegyház, Galaxis VSE) és Bakó Oszkár (Galaxis
AK)
Felnőtt páros:
1. Bacsa István, Papp László (Dunakeszi/Erdőkertes Galaxis VSE)
2. Gubai György, Bakó Oszkár (Veresegyház, Galaxis VSE)
3-3. Nagy Tibor, Szalay Tamás (Veresegyház, Galaxis AK) és Schnörch
Tamás, Szuhanyik György (Gödöllő/Veresegyház Galaxis VSE)
Várunk szeretettel mindenkit legközelebb!
LETANÓCZKI ISTVÁN
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VERESEGYHÁZI VÁROSI SPORTKÖR eredményei

Labdarúgó Szakosztály

Kézilabda Szakosztály

Felnőtt (Pest megyei bajnokság II. osztály Északi csoport)
05.05. Bagi TC ’96 – Veresegyház VSK
2–2
05.12 Veresegyház VSK – PILE-Szántó SE
4–1
05.19. Budakalászi MSE – Veresegyház VSK
1–1
05.26. Veresegyház VSK – Péceli SSE
5–1
U19 (Pest megyei bajnokság I. osztály Északi csoport)
05.04. Veresegyház VSK – Kisnémedi MSE
11 – 1
05.04. Veresegyház VSK – SZE-FI LSE
1 – 18
05.11. Vác-Deákvár SE – Veresegyház VSK
2–3
05.26. Dunakeszi Vasutas SE – Veresegyház VSK
1 – 20
U17 (Pest megyei bajnokság I. osztály Keleti csoport)
05.12. Veresegyház VSK – Csömör KSK
3–3
05.25. Veresegyház VSK – Törteli KSK
6–1
U15 (Pest megyei bajnokság I. osztály Északi csoport)
05.15. Kerepesi VSE – Veresegyház VSK
1–3
05.24. Foci Suli Alapítvány-Vác – Veresegyház VSK 9 – 3
Öregfiúk (Pest megyei öregfiúk bajnokság Keleti csoport)
05.06. Veresegyház VSK – Gödöllői SK
1–8
05.20. Veresegyház VSK – Vácszentlászló SE
3–1

Hirdessen
a Veresi Krónikában
VERESEGYHÁZ VEZETŐ LAPJÁBAN!

Felnőtt (Pest megyei bajnokság Rájátszás 9-12. helyért
Elődöntő 1. mérkőzés)
05.05. Veresegyház VSK – Bugyi SE 2
9 – 40
Felnőtt (Pest megyei bajnokság Rájátszás 9-12. helyért
Elődöntő 2. mérkőzés)
05.11. Bugyi SE - Veresegyház VSK
43 – 24
Felnőtt (Pest megyei bajnokság Helyosztó 11. helyért 1. mérkőzés)
05.17. Veresegyház VSK - Csömöri SSZN Kft II
28 – 41
Felnőtt (Pest megyei bajnokság Helyosztó 11. helyért 2. mérkőzés)
05.25. Csömöri SSZN Kft II. – Veresegyház VSK
43 – 33
Női Felnőtt (Pest megyei bajnokság Helyosztó 15. helyért 1.
mérkőzés)
05.11. Veresegyház VSK – IN-ÖR KC II.
25 – 30
Női Felnőtt (Pest megyei bajnokság Rájátszás 13-16. helyért
Elődöntő 2. mérkőzés)
05.18. IN-ÖR KC II. – Veresegyház VSK
29 – 21
Női Felnőtt (Pest megyei bajnokság Helyosztó 15. helyért 2.
mérkőzés)
05.26. Albertirsa SE – Veresegyház VSK
21 – 21
U15 (Országos Gyerekbajnokság III. osztály Pest megyei
Régió Felsőház)
05.05. Váci KSE – Veresegyház VSK
19 – 18
Veresegyház VSK – Vecsési SE
31 – 19
05.18. Szigetszentmiklósi KSK – Veresegyház VSK 18 – 27
Veresegyház VSK – Gödöllői KC
23 – 22
U14 (Országos Gyerekbajnokság III. osztály Pest megyei
Régió Felsőház)
05.11. Gyáli BKSE – Veresegyház VSK
0 – 10
Veresegyház VSK – Gyömrői KA
18 – 18
05.25. Hevesi Se – Veresegyház VSK
30 – 18
Veresegyház VSK – Váci KSE
13 – 20
Serdülő (Országos Serdülő bajnokság III. osztály Közép csoport)
05.17. Veresegyház VSK – Körte HVSE
28 – 31

Sakk Szakosztály
Pest megyei csapatbajnokság I/a csoport (5 táblás)
05.05. Veresegyház – Biatorbágy
3,5 – 1,5

Velünk sikeres lesz!!
7500 PÉLDÁNY, KEDVEZŐ ÁR

*
SZÁMLAKÉPES HIRDETÉSSZERVEZŐKET
KERESÜNK JUTALÉKOS RENDSZERBEN!
Bővebb információ:

veresikronika@veresegyhaz.hu

30 9304 831
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Gondtalan Évek
WELLNESS NYUGDÍJASHÁZ
szeretettel várja Veresegyházon
20-40 m -es egyágyas, fürdőszobás elhelyezéssel
2

BEKERÜLÉS: egyszeri, vissza nem térítendő hozzájárulás: 4 M Ft
ELLÁTÁSI DÍJ: 160 000 Ft/hó/fő
SZOLGÁLTATÁSOK:
egészségügyi felügyelet, étkezés, takarítás, mosás,
orvosi ellátás, wellness

ELÉRHETŐSÉG:

gondtalanevek@hotmail.com • 06 70 638 4685

30
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Még 2019-ben
ÉPÍTHET VELÜNK!
Válasszon típusházaink közül
és kérje ajánlatunkat a honlapon!

www.energiasziget.hu
Készházas szerkezetépítésekhez
munkájára igényes

SZAKEMBEREKET KERESÜNK.
Jelentkezés telefonon vagy e-mailen:

30 565 4830

info@energiasziget.hu

32
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Boneker MBNK Kft.

KERÍTÉS–FESTÉK
CENTRUM
VERESEGYHÁZ SZADAI ÚT 17/B

(Citroen szalonnal pont szemben, világoszöld homlokzat alatt)
Telefon: 06 20 444 0020 • 06 20 429 1235
Nyitva tartás: hétfő–péntek 7–17 • szombat 7–13

Néhány AKCIÓS termék a kínálatunkból:

Gipszkarton normál 1,2 m×2 m
1260 Ft
Dryvit ragasztó
1380 Ft
Homlokzati hungarocell 10 cm
1750 Ft/m2
Fém táblás kerítéselem 1,5m×2,5m
6580 Ft/db
Beltéri, fehér falfesték 3 liter
999 Ft
15 liter
5990 Ft
Lamella kerítés 1,8 m×1,8 m
5150 Ft
Új termékeinket és aktuális akcióinkat figyeljék a Facebook oldalunkon.
PONTHEGESZTETT, CSIRKE-, MADÁR-, VADHÁLÓK
ÁTLÁTÁSGÁTLÓ, GEOTEXTÍLIA, VAKONDHÁLÓK, NÁDSZÖVET
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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