
Veresegyház várossá nyilvánításának 20. évfordulóján került átadásra az egykori Inox öntödecsarnokból 
kialakított új kosárlabda munkacsarnok. A szalagot átvágta Cserháti Ferenc alpolgármester, 
Ella Ferenc, a Veresegyházi Városi Sportkör elnöke, Kiss István, a Veresegyházi Kosárlabda Szakosztály elnöke 
és Gerencsér András, a kivitelező Laterex Építő Zrt. vezérigazgatója. (Írásunk a 3. oldalon, fotó: Ruzsovics Dorina.)



 

MÉZESVÖLGYI NYÁR • BÚCSÚ  TÉR 
július 17. • Menopauza 

július 21. • Csoportterápia 
július 23. • Valódi hamisítvány 

július 27. • Igenis, miniszterelnök úr! 
július 31. • Francia rúdugrás 

augusztus 3. • A Pál utcai fiúk 
augusztus 7. • Cotton Club Singers: Ó Budapest! 

augusztus 9. • A Mézga család 
augusztus 11. • Ne most, drágám! 

augusztus 14. • Oscar 
augusztus 17. • Pletykafészek 

augusztus 22. • Szirtes Edina Mókus – Így szerettem volna élni 
augusztus 24. • Mi vagyunk a Grund! – Dés László koncert 
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július 20.  19.00 óra 
Bátori István orgonakoncertje 

Szentlélek-templom 
•  

augusztus 3. (szombat) 17.00 óra 
Veresegyház hangja – Karaoke dalverseny 

Fő tér, Angyalos kút 
•  

augusztus 3. (szombat) 17.00 óra 
Friedhelm Flamme orgonahangversenye 

Szentlélek-templom 
• 

augusztus 19. 
Éjszakai túra a Margitára 

•  
augusztus 20. 

Államalapítás ünnepe 
•  

augusztus 31.  17.00 óra 
A Veresegyházi Katolikus Gimnázium 

ünnepi tanévnyitója, az új épület megáldása

Eseménynaptár
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20 ÉVES VÁROS VERESEGYHÁZ

Sok szempontból emlékezetes Városünneppel 
kö szöntötte várossá avatásának 20. évfordu ló -
ját Veres egyház. Számos nagyszerű program-
mal talál koz   hattak a rendezvényekre ellátogató 
lakosok. Újdon ság volt például a tűzijátékot 
helyettesítő lézershow alkalmazása, amely 
színpompás látványvilágával vetítette az égre 
vasárnap este Veresegyház épü leteit, szobrait, 
szimbólumait. Idén is jó döntésnek bizonyult 
a Találkozók útjának gasztro nómiai-aján dék -
vá sárlási korzóvá alakítása, ahogy a Búcsú tér 
túloldalán is kiváló helyen voltak a körhinták, 
a dodzsem és a trambulinok. Ismét nagy kö -
zönségvonzó erővel bírt a sokszínű zenei kí -
nálat. Egyértelműen en nek sikerére utalnak az 
esti koncertek látogatószámai: a szombati és a 
vasárnapi pro duk ciókon közel 4000 nézőt tip-
pel tünk, de nem sokkal maradt el ettől a pén-
tek sem! Külön örülünk, hogy idén is zök kenő   - 
men te sen zaj  lott a Veres 1 Színház és a város 
együtt mű kö dése a Mézesvölgyi Nyár Búcsú 
téri szín pa dá nak használatában. Véleményünk 
szerint a Bú csú tér tökéletes helyszín a zöld 
területek kel, a stranddal és az iskolával a ren-
dezvény köz ponti helyszínének. Miközben pe -
dig pörögtek a programok, egész hétvégén 
for gott a kör hinta, száguldott a dodzsem és na -
gyon finom volt a mini fánk és az óriáspala -
csinta.  

És, hogy mit láthattunk e három napban? 
Felsorolni is hosszú a programokat. Pénteken 
megnyílt a 20 éves Baranyai János Vas út mo -
dellező Klub impozáns vasútmodell kiállítása, 
majd gyerekprogramok és a Kifli együ t tes 
koncertje vezette be az estét a Mézes völ gyi 
Iskolánál. Este Pásztor Béla polgár mes ter úr 
megnyitóját követően Janicsák István és az 
Asszonykórus koncertezett a Fabriczius Is ko -
la énekkarával kiegészítve. Ezután jött Jani -
csák Veca, majd hajnalig tartó retro party és 
disco B. Tóth Lászlóval és DJ. Spigiboy-jal. 

Csodálatos idő és hangulat volt a szombati 
főzőversenyen és a párhuzamosan futó csa -
ládi sport-és gyerekprogramokon, amelyet a 
baptisták különleges Bibliai Családi Parkja 
tett egyedivé, a sok finom ételen túl. Este a Mú -
zeum új kiállítása bepillantást engedett Veres-
egyház jövőjébe (beszámolónk a 4. oldalon), 
majd igazi sztárparádé érkezett a színpadra: a 
Stúdió 11 Ensemble zenélt Szulák Andreá-
val, Malek Andreával, Vastag Tamással és 
Kocsis Tibor ral. Ezt a napot is könnyed szóra -
ko zás zárta, köszönhetően a Huszai Kareoke 
Team-nek. 

Vasárnap az Új Harmónia Fúvós együttes 
és a Veresegyházi Vonós Kamarazenekar 
előadása nyitotta a programot a Szentlélek-

templomban Ko lonits Klára operaénekes 
vendégszereplésével, aztán jött egy olyan esti 
koncert, amely a múlt évi Rúzsa Magdiéhoz 
hasonlóan ismét évekig téma lesz a városban. 
Fergeteges bulit csapott ugyanis a sok ezer fős 
közönségnek a Magna Cum Laude zenekar. 
Nos, így került sorra a már említett lézershow, 
és lépett 21. városi évébe Veresegyház! 

*** 
Külön szólunk a Városünnep legfontosabb 
eseményéről. Szombaton átadásra került a 
volt Inox öntöde csarnokából kialakított kosár-
labda munkacsarnok több száz érdeklődő és a 
Vá ros ünnepet megtisztelő testvérvárosi kül -
dött sé gek jelenlétében. Az ünnepi beszédet 
Cserháti Ferenc alpolgármester tartotta, ugyan -
is polgármester úr nagyon kedves családi el -
foglaltságának tett eleget. A megnyitót igazán 
szín vonalas művészi produkciók és az építés-
ben részt vevők elismerő okleveleinek átadása 
kísérte. 

A csarnok építtetője – Veresegyház Város 
Önkormányzatának támogatásával – a Veres-
egyházi Városi Sportkör, amely a TAO program 
keretében pályázott sikeresen a Magyar Kosár-
labdázók Or szá gos Szövetségénél kosárlabda 
csarnok lé te sí tésére. Az átépítés összege 913 
millió forintot tett ki, melyhez az Önkormány -
zat 268 millió forint támogatást (önerőt) biz-
tosított a Spor t kör részére. A kivitelező a La te- 
rex Építő Zrt. volt, amely alig egy év alatt tel-
jesítette a vállalt kivitelezést. 

Az elkészült csarnok a kosárlabda szak osz -
tá lyon túl teret ad majd az iskolai sportnak, 
valamint az amatőr sportolni vágyó városi la -
kos ságnak is. Az 1395 m2-es, két egyenlő térre 
osztható épület mellett kapott helyet egy 283 
m2–es, kétszintes öltöző és szociális épület. 
A csarnokba látogatók számára 52 parkolóhely 
is kiépítésre kerül. A város termálvíz felhasz -
ná lásával biztosítja az épületegyüttes teljes fű -
tési és melegvíz igényét. A működtetéshez a 
Veresegyházi Városi Sportkör, mint tulajdonos, 
újabb TAO pályázatot nyújtott be 2019 áprili -
sában. Ennek az új pályázatnak a keretében 
250 fős mobil lelátó, 50 KW teljesítményű nap -
elem park, sport esz kö zök, LED falas ered -
mény  jelző, bútorok és számító gépek, sport 
kamera hálózat kiépítése, valamint kültéri ko -
sár labda pályák építése teszi teljessé a csarnok 
és környezetének kihasználását.  

Gratulálunk e jelentős sportberuházás meg-
valósítóinak! Továbbá köszönetünket fejezzük 
ki mindazoknak, akik részt vettek e csodálatos 
évforduló megszervezésében. 

Boldog születésnapot, Veresegyház! 
   KOVÁCS PÉTER 

VÁROSÜNNEPI FORGATAG 
CSARNOKAVATÁSSAL

Fotók: Ruzsovics Dorina és Veréb József
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Városünnep

Veresegyház várossá nyilvánításának 
20 éves évfordulójára megjelent könyv, 

gazdag képanyaggal mutatja be településünk történelmét, 
a város fejlődését, hogyan lett a nagyközségből kisváros,  
hogyan változott építészeti arculata, a településrészek 
hogyan fejlődtek, valamint részletesen nyújt tájékoztatót 
a város intézményeiről, a turisztikai-, idegenforgalmi 
látnivalóiról, és a művészeti alkotásokról.   
Kiváló ajándék, hogy megmutassák 
üzleti partnereiknek, rokonaiknak, barátaiknak, 
hogy hol dolgoznak, hol is élnek, 
de jól mutat az Ön könyvespolcán is!  
A könyv augusztustól kapható 
Veresegyház könyvesboltjaiban 
és a Városi Múzeumban. 

Ez a könyv 
az Ön 
könyves polcáról 
sem hiányozhat!

VERESEGYHÁZ – A JÖVŐ TERVEIBŐL 
(Kiállítás a Városi Múzeumban) 
Érdekes, sőt rendhagyónak is mondható a Városi Múzeum új kiál-
lítása, amely a város jubileumi évének rendezvénysorozatához 
kapcsolódik. Egy múzeumtól ugyanis inkább azt várnánk, hogy a 
múlt emlékeiből rendezzen tárlatot… de aztán ebbéli gondola ta in -
kat gyorsan elhessegeti a kiállítás mottója, mely így szól: A jövő 
ugyan úgy történelem, mint a múlt, csak még előttünk van és ala -
kítható. Igen, a történelem időfolyamának speciális szakasza a jövő 
is, amely a jelenen pillanatonként átlépve megállíthatatlanul a múlt 
részévé válik. 
A kiállítás tehát a város „még előttünk álló múltjából” mutat be 
megvalósításra váró terveket: a fontosabb fejlesztési területek és az 
autópálya lehajtó tervezett nyomvonala mellett számos meg épü lő 
közintézmény – termálfürdő, sportcsarnok, református iskola be-
fejezése stb. – látványtervét. S hogy nem illúziókról van szó, az 
egyik terv már most bizonyítja: az Újiskola utcai sport csar nok 
megépítéséhez a szerződést éppen a kiállítás rende zé sének nap-
jaiban írták alá. 
A bemutatott terveken túlmenően a kiállítás fontos üzenete, hogy 
a város karakteres építészeti kultúrát teremtve nő (nőtt) ki a szürke 
falusi létből. A stílusok kategóriáiban gondolkodó elme az ún. or-
ganikus építészethez sorolja ezt a szelle mi sé get, amely mögött élet-
filozófia és magatartásforma húzódik meg. Ennek lé nyege, hogy 
az épületek szerkezetében és térrendszerében az élő szervezethez 
hasonló egységnek kell ér vé nyesülnie. Egy épület tehát lüktető or-
ganizmus, amely szim  bi ó zisban él a kör nye zetével és igényli a 
társművészetek partnerségét. 
Ahogy ma megragad minket egy-egy középkori vagy barokk arcu-
latát őrző kisváros, úgy a jövő emberét is megfogja majd Veresegy-
ház emberléptékű építészeti világa. Az a világ, amely éppen a 
je lenkor évtizedeiben teljesedik ki, s lesz egyszer korunkat őrző, 
de a jövőben is élhető „történelmi” település. 

VARGA KÁLMÁN 

Fotók: Ruzsovics Dorina  és Veréb József
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ÉTELFŐZŐ VERSENY 2019. 
DÍJAZOTTJAI: 

  I. helyezett: VERESI BURGONYÁK: 

II. helyezett: L.Ö.TY.E. (CENTRÁL TAKARÉK) 
III. helyezett: VERESI BETYÁROK: 

Külön díjazottak: OCTOPUS, 
BEA MONDTA HÚZZÁL FŐZNI! Fotók: Ruzsovics Dorina, Veréb József, Demény Katalin, 

Lethenyei László, Magna Cum Laude – Facebook
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BERUHÁZÁSI HÍREK

ALÁÍRTÁK A KÉZILABDA MUNKACSARNOK 
KIVITELEZÉSI SZERZŐDÉSÉT! 

Június 19-én a Városháza dísztermében került aláírásra Veresegyház tör té -
netének eddigi legnagyobb volumenű sportberuházásának, a kézilabda mun -
kacsarnoknak a kivitelezési szerződése. Mint isme re tes, az Újiskola utcában 
megvalósuló sportcsarnok a szabvány méretű kézilabdapályán és lelátón kívül 
több sportágnak is (pl. vívás, küzdő sportok) otthont fog adni, illetve nagyobb 
városi rendezvények helyszínéül is szolgálhat. A szerződést megren delő ként 
Ella Ferenc, a városi sportkör vezetője, kivitelezőként pedig Eszenyi Gábor, a 
Constructor Domini Kft. ügyvezetője látta el kézjegyével. A több mint két mil-
liárdos beruházás a júliusi területátadással indul és várhatóan 2021 elején ér 
véget. A költségek túlnyomó részét a GE Power TAO felajánlása fedezi. 

KOVÁCS PÉTER

ELKÉSZÜLT A BÉKE UTCA ASZFALTOZÁSA

Városfejlesztés

PEDAGÓGUSNAP 
A hagyományoknak megfelelően köszöntette Veresegyház 
Város Ön kormányzata a város pedagógusait. Az ünnepi 
műsorban a ve re si óvodák és iskolák növendékei kedveskedtek 
színes műsor szá mokkal neve lőik nek, majd Pásztor Béla pol-
gármester szívhez szóló köszöntője után mind Veresegyház 
részéről, mind a Dunakeszi Tankerület részéről a nyugdíjba 
vonuló és a 2018-19-es tanévben kiválóan teljesítő pedagógu-
sok vehettek át elismerő okleveleket. A hangulatos rendez -
vényt íz le tes vacsora és jóízű beszélgetés zárta. A Veresi Kró - 
ni ka nevében ezúton fejezzük ki elismerésünket és tiszteletün-
ket, e sokszor nehéz, de pá ratlanul értékes hivatás művelői -
nek: Köszönjük, kedves Pedagógu sok!

Fotók: Lethenyei László

Fotó: Fári Fanni

Fotók: Lethenyei László
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Önkormányzat

TISZTELT MAGÁNFŐZŐ! 
 
Tájékoztatom Önt, hogy 2016-ban megalakult a Magyar Magánfőzők 
Pálinka Egyesülete Szegeden. Az egyesület létrehozásának célja az, 
hogy érdekképviseletet teremtsünk azoknak a személyeknek, akik pá -
linkát, a hivatalos megnevezés szerint párlatot, otthon főznek. Az Egye -
 sület tagjai az ország különböző pontjain főzik maguknak és csa lád - 
tagjainak, barátainak azt a nedűt, amely egyben egy hunga ri kum.   
A hungarikum a magyarság csúcsteljesítményét jelölő gyűjtőfogalom, 
amely olyan megkülönböztetésre, kiemelésre méltó értéket jelez, amely a 
magyarságra jellemző tulajdonság, egyediség, különlegesség és minő ség.  
Mi a pálinka? Hagyományos magyar gyümölcspárlat, melyet kizárólag 
erjesztett gyümölcscefre, gyümölcsmust vagy gyümölcsvelő lepárlá sával 
készítenek. A pálinka, a törkölypálinka és bizonyos helyi válto  zataik eu-
rópai uniós eredetvédettséget élveznek. 
A Magyar Magánfőzők Pálinka Egyesületének égisze alatt terveink sze -
rint 2019. július hónapban létrehozzuk a Magyar Magánfőzők Pálinka 
Egyesülete Közép-magyarországi szervezetét. A szervezet tagjai Buda -
pesten és Pest megyében, illetve a Pest megyével szomszédos me gyék-
ben tevékenykedő magánfőzők lesznek. A szervezet alakuló ülé sén 
elnökséget választunk és meghatározzuk a szervezet te vé keny ségét. 
Meghatározzuk, hogy a közép-magyarországi szervezet mikor szer vez -
zen pálinka és párlat versenyeket, amelyre meghívjuk az or szág határain 
belül és a határokon kívül tevékenykedő magán fő zőket.  
Önnek is, mint minőségi pálinkát készítőnek, ebben a szervezetben van 
a helye és az Ön javaslataira is szükség van. Legyen Ön is alapító tagja 
ennek a szervezetnek és küldje el jelentkezését a kezdeményező Dankó 
Gézának a következő elérhetőségek egyikére: 

2330 Dunaharaszti, Fő út 150., e-mail: danko.epgep@pr.hu, 
vagy kérdéseivel hívja a 06 70 417 5434-es telefonszámot.                                   

Az  ismerettségében lévő magánfőzőket is hívja, hogy legyenek tagjai 
ennek a magánfőzők érdekeit képviselő szervezetnek. 

A jelentkezési határidő:  2019. július 20. 
DANKÓ GÉZA  

a Magyar Magánfőzők Pálinka Egyesületének alapító tagja,  
a Pálinka Lovagrend ceremónia mestere.

TISZTELT INGATLAN TULAJDONOSOK, 
FÖLDHASZNÁLÓK! 

 
Az élelmiszerláncról és hatósági felügyeletéről szóló 2008. évi XLVI. 
törvény (a továbbiakban: Éltv.) 17. § (4) bekezdése értelmében a föld-
hasz  náló köteles az adott év június 30. napjáig az ingatlanon a parlagfű 
virágbimbójának kialakulását megakadályozni, és ezt követően ezt az 
állapotot a vegetációs időszak végéig folyamatosan fenntartani. Felhívjuk 
figyel müket, hogy egyszeri kaszálás nem elegendő, a parlag fűmentes, 
rendezett állapotot fenn kell tartani a várhatóan kora őszig. 
Június 30. után belterületen a jegyző, külterületen a (az ingatlan ügyi 
hatóság által felvett helyszíni ellenőrzési jegyzőkönyv tartalma alap -
ján) a növény- és talajvédelmi hatóság (Pest megyei Kormányhivatal 
Érdi Já rási Hivatala) KÖTELES HATÓSÁGI ELJÁRÁST INDÍTANI ÉS 
KÖZ ÉR DE KŰ VÉDEKEZÉST ELRENDELNI A PARLAGFŰVEL FER TŐ -
ZÖTT INGAT LA NOKON.  
A közérdekű védekezés végrehajtása során a megbízott vállalkozó fela-
data keretei között az érintett területre (magán területre is) beléphet, ott 
a szükséges cselekményeket elvégezheti. A közérdekű védekezéssel 
kapcsolatban felmerült költségeket a földhasználónak kell megfizetnie, 
ez a költség köztartozásnak minősül. 
Minden elindított közérdekű védekezésre irányuló hatósági eljárás 
növényvédelmi bírságot von maga után. A növényvédelmi bírság ki  -
sz a bására a növény- és talajvédelmi hatóság jogosult. A bírság mér té ke 
belterületen és külterületen is egyaránt 15 000 Ft-tól 5 000 000 Ft-ig terjed. 

A parlagfűmentesítés valamennyiünk közös érdeke! 
Kérjük, tegyenek eleget e jogszabályi kötelezettségüknek!   

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS 
 

Veresegyház Város Önkormányzatának 
Művelődési, Ifjúsági, Informatikai és Sport Bizottsága 

a veresegyházi gyermekek, tanulók sportolásának támogatására 
 

 „SEGÍTÜNK, HOGY SPORTOLHASS” 
pályázatot hirdet a 2019/2020. tanév I. félévére. 

 
A pályázat célja: szociálisan rászoruló sportolók támogatása  
Támogatottak köre: Veresegyházon állandó lakóhellyel rendelkező, szabadidős vagy 
egyesületi sporttevékenységet folyatató óvodás, általános iskolás illetve nappali tagoza-
ton tanuló középiskolai diákok 
A támogatás célja: sportfelszerelés, tagdíj, bérlet finanszírozása 
Pályázati feltétel: 
• rendszeresen részt vesz az edzéseken, szorgalma példamutató, 
• szociálisan rászorult  
Az elnyerhető támogatás formája: egyszeri, vissza nem térítendő támogatás, 
utófinanszírozási formában 
Benyújtási határidő: 2019. augusztus 30. 
Benyújtandó: 
• pályázati űrlap 
• edzői javaslat 
• pályázó és az egy lakcímen lakók lakcím kártya fénymásolata 
• szülők, eltartók, egy háztartásban élők jövedelemigazolása  
• pályázó és a családban élő további gyermekek iskola-, óvodalátogatási igazolása 
• családi pótlék igazolás 
A pályázati dokumentumok benyújtását követően hiánypótlásra nincs lehetőség. 
A pályázat benyújtásának helye:  Polgármesteri Hivatal (Fő út 35.)  
Pályázati űrlap beszerezhető a Polgármesteri Hivatalban a földszinti ügyfélszolgála-
ton illetve letölthető a www.veresegyhaz.hu internet oldalon. 
A pályázat elbírálásának határideje: 2019. szeptember 30. 
A benyújtott pályázatokat az önkormányzat Művelődési, Ifjúsági, Informatikai és Sport 
Bizottsága saját hatáskörben bírálja el. A pályázati támogatás összegét a jelentkezők 
száma és rászorultsági foka függvényében állapítja meg. A pályázati felhívás 
követelményeinek nem megfelelő pályázatokat a Bizottság elutasítja. A benyújtandó 
dokumentumok határidő utáni pótlására nincs lehetőség. 
A számlák benyújtásának végső határideje: 2019. december 15.  
A támogatási összeg kifizetése a  gyermek nevére kiállított számlák bemutatása alapján 
– az értesítésben feltüntetett időpontokban – történik. 
 

• 

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS  
Veresegyház Város Önkormányzatának 

Művelődési, Ifjúsági, Informatikai és Sport Bizottsága ösztöndíjpályázatot hirdet 

általános vagy középiskolában tanulók részére 
a 2019/2020. tanév I. félévére 

„SEGÍTÜNK, HOGY TANULHASS” címmel 
 
Célja:  szociálisan rászoruló általános vagy középiskolai tanulók támogatása 
Támogatottak köre: 
• Veresegyházon állandó lakóhellyel rendelkező,  
• nappali tagozaton, 
• általános vagy középiskolai tanulmányokat folytató tanulók 
Pályázati feltétel: a 2018/2019. tanév II. félévi tanulmányi átlaga minimum 4,00. 
Benyújtandó: 
• pályázati űrlap 
• pályázó és az egy lakcímen lakók lakcím kártya fénymásolata 
• szülők, eltartók, egy háztartásban élők jövedelemigazolása 
• pályázó és a családban élő további gyermekek iskola-, óvodalátogatási igazolása 
• családi pótlék igazolás 
A pályázati dokumentumok benyújtását követően hiánypótlásra nincs lehetőség. 
Benyújtási határidő: 2019. augusztus 30.    
Benyújtás helye: Polgármesteri Hivatal 2112 Veresegyház Fő út 35. 
Elbírálás határideje:  2019. szeptember 30. 
Folyósítás kezdete: 2019. október hónap  
Pályázat időtartama: 2019/2020. tanév I. féléve (5 hónap, visszamenőleg szep tem -
bertől) 
Az ösztöndíjak összegét a jelentkezők száma és rászorultsági foka függvényében ál-
lapítja meg a bizottság. A benyújtandó dokumentumok határidő utáni pótlására nincs 
lehetőség.  
A folyósítás havonta átutalással történik. Pályázati űrlap beszerezhető  a Polgármesteri 
Hivatalban ( földszinti ügyfélszolgálaton ),  illetve letölthető a www.veresegyhaz.hu 
internet oldalon. 
 
Veresegyház, 2019.  június 26.                                     Szénás Zsoltné sk. 

            elnök 
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Önkormányzat

108/2019.(V.30.) Kt. határozat: 
A Képviselő-testület a 2018. évről szóló éves és összefoglaló 
éves belső ellenőrzési jelentést megtárgyalta és elfogadja. 
 
109/2019.(V.30.) Kt. határozat: 
A Képviselő-testület a gyermekvédelem helyzetéről, a gyer-
mekjóléti és gyermekvédelmi feladatok 2018. évi ellátásáról 
szóló beszámolót elfogadja. 
 
110/2019.(V.30.) Kt. határozat: 
A Képviselő-testület a Veresegyház Kistérség Esély Szociális 
Alapellátási Központ 2018. évi szakmai munkájáról szóló 
beszámolót elfogadja. 
 
111/2019.(V.30.) Kt. határozat: 
1. A Képviselő-testület jelen határozat elfogadásával hatályon 

kívül helyezi a Kézilabda munkacsarnok létesítésére vo -
nat kozó 66/2018.(III.29.) Kt. határozatát. 

2. A Képviselő-testület megismerte és elfogadja a Veresegy-
házi Városi Sportkör elnökségének döntését, melyben ki-
mondja a 2018. 11. 19-én megjelent nyílt eljárás, majd azt 
kö   ve tő tárgyalásos eljárás eredményességét. 

3. A Képviselő-testület a Kézilabda Munkacsarnok megva ló -
sításához és a közbeszerzési eljárás lezárásához a be ru -
há zás önerejéhez 1 329 929 E Ft fedezetet biztosít a Ve  res- 
egyházi Városi Sportkör részére az alábbi ütemezésben: 
2016. évben 51 750 E Ft – kifizetve 
2017. évben 36 986 E Ft – kifizetve 
2019. évben 109 317 E Ft 
2020. évben 719 244 E Ft 
2021. évben 412 632 E Ft 

4. A Képviselő-testület a Kézilabda Munkacsarnok megva -
lósításához „felhalmozási célú visszatérítendő kölcsön ál-
lamháztartáson kívülre” címen a Veresegyházi Városi 
Sport kör részére összesen 464 744 E Ft-ot biztosít, 2019. 
évben 170 083 E Ft-ot, 2020. évben 297 661 E Ft-ot. 

5. A Képviselő-testület hozzájárulásával az államháztartáson 
kívülre kölcsön formájában biztosított 464 744 E Ft-ot a 
Veresegyházi Városi Sportkörnek 2021. április 30-ig kell 
visszafizetnie Veresegyház Város Önkormányzatának. 

6. A Képviselő-testület a Magyarország gazdasági stabili tá sá -
ról szóló 2011. évi CIXIV. tv. (Gst) 3.§. (1) bekezdés f) pont -
ja értelmében az ajánlatadó – Veresegyház Városi Sportkör 
– és az önkormányzat között létrejövő finanszírozási 
szerződéshez kéri a Kormány hozzájárulását. 

 
112/2019.(V.30.) Kt. határozat: 
A Képviselő-testület a termálvíz energetikai és egyéb célú fel-
használásának helyzetéről és tapasztalatairól szóló 2018. évi 
beszámolót tudomásul veszi. 
 
113/2019.(V.30.) Kt. határozat: 
A Képviselő-testület hozzájárul, hogy a 2019. évi költségvetés 
beruházási előirányzatán belül, a TSZ tanya beépítésének ter-
vezési munkálataira elkülönített 8 500 000 Ft összegű elő -
irány zatból 2 882 202 Ft összeg átcsoportosításával valósuljon 
meg a pályázathoz szükséges önerő biztosítása. 
A 2019. évi költségvetés e határozati javaslatban foglaltaknak 
megfelelően módosításra kerül. 
 
114/2019.(V.30.) Kt. határozat: 
A Képviselő-testület pályázatot kíván benyújtani a Magyar -
ország 2019. évi központi költségvetéséről szóló 2018. évi L. 
tör vény (a továbbiakban: Kvtv.) 3. melléklet II. 2. pont a), b) 
és c) pontok szerinti Önkormányzati feladatellátást szolgáló 
fejlesztések támogatására szolgáló pályázati kiírásra, az aláb-
biak szerint: 
1. A projekt megnevezése: Veresegyház, Kéz a Kézben Óvo -

da 4.sz. tagóvoda 1.sz. épületének átalakítása 
2. A pályázat megvalósítási helyszínének pontos címe: 

2112 Veresegyház, Gyermekliget u. 32. 
3. A pályázat megvalósítási helyszínének helyrajzi száma: 

Veresegyház belterület 5785/12. 
4. A pályázati konstrukció: Önkormányzati feladatellátást 

szolgáló fejlesztések támogatás 
5. A tervezett beruházás teljes beruházási költsége: bruttó 

5 764 403 Ft  
6. A tervezett beruházásnak a támogatás szempontjából 

elismerhető bekerülési költsége: bruttó 5 764 403 Ft  

7. Az önkormányzati saját erő számszerű összege és forrása: 
az önerő bruttó 2 882 202 Ft, amely összeget Veresegyház 
Város Önkormányzata 2019. évi költségvetésének beru há -
zá si előirányzata biztosítja. 

8. A központi költségvetési forrásból származó támogatás 
igé nyelt összege: bruttó 2 882 202 Ft. 

 
115/2019.(VI.07.) Kt. határozat: 
1. A Képviselő-testület kihirdeti a Veresegyház 8522 hrsz-ú 

ingatlan értékesítésére kiírt pályázat nyerteseként a leg -
kedvezőbb ajánlatot tevő West-Bau Trans Kft-t. A Kép vi se -
lő- t estület hozzájárul, hogy a West-Bau Trans Kft-vel – a 
pá lyázati kiírásban szereplő fizetési feltételek alapján – az 
ingatlan adásvételi szerződés megkötésre kerüljön. 

2. A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a Ve -
res  egyház 8522 hrsz-ú ipari ingatlan adásvételi szerző -
dé sének aláírására. Egyben felhívja a jegyzőt, hogy a 
fenti ingatlanértékesítésből keletkező változást a vagyon-
nyilvántartásban és a Földhivatali ingatlan-nyilván-
tartásban vezettesse át. 

 
116/2019.(VI.07.) Kt. határozat: 
1. A Képviselő-testület hozzájárul, hogy a GAMESZ bruttó 

147 000 000 Ft összegű előirányzat átcsoportosítást hajt-
son végre 2019. költségvetésének beruházás kiadási elő -
irány  zatán belül oroszlánház és kifutó építés fedezetének 
biztosítására. 

2. A Képviselő-testület felhatalmazza GAMESZ vezetőjét az 
oroszlánház és kifutó, Kbt. ide vonatkozó rendelkezé-
seinek alkalmazásával a megfelelő eljárás lebonyolítására, 
valamint a kivitelezővel megkötendő szerződés aláírására. 

3. A 2019. évi költségvetés e határozatban foglaltaknak meg -
felelően módosításra kerül. 

 
117/2019.(VI.20.) Kt. határozat: 
1. A képviselő-testület a 2011. évi CXCV. törvény 29/A.§ 

alapján saját bevételek várható összegét  
2020-ban 4 033 155 001 Ft-ban, 2021-ben 3 822 250 000 
Ft-ban, 2022-ben 3 722 250 000 Ft-ban állapítja meg. 

2. A képviselő-testület a 2011. évi CXCV. törvény 29/A.§ alap -
ján adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő fizetési 
kötelezettségek várható összegét 2020-ban 305 750 000 Ft-
ban, 2021-ben 299 890 625 Ft-ban, 2022-ben 294 187 500 
Ft-ban állapítja meg. 

 
118/2019.(VI.20.) Kt. határozat: 
1. A Képviselő-testület 2 500 000 000, Ft összegű hosszú le -

já ratú hitelfelvételről döntött a K&H Bank Zrt.-től az elő -
terjesztés mellékletét képező ajánlatban foglaltaknak 
megfelelően. 

2. A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, a Kor -
mány engedély birtokában, a 2 500 000 000 Ft összegű 
hosszú lejáratú hitelszerződés és a kapcsolódó dokumen-
tá ció aláírására. 

 
119/2019.(VI.20.) Kt. határozat: 
A Képviselő-testület pályázatot kíván benyújtani a – Magyar -
ország 2019. évi központi költségvetéséről szóló 2018. évi L. 
törvény 3. melléklet II. 3. pont szerinti pályázati kiírásra, az 
alábbiak szerint: 
1. A projekt megnevezése: A Kéz a Kézben Óvoda 6. sz. tag -

óvoda főzőkonyhájának akadálymentesítése teherlift 
kialakításával 

2. A pályázat megvalósítási helyszínének pontos címe: 
2112 Veresegyház, Hétvezér u. 6. 

3. A pályázat megvalósítási helyszínének helyrajzi száma: 
Veresegyház belterület 8661. 

4. A pályázati konstrukció: A gyermekétkeztetés feltételeit 
javító fejlesztések támogatása 

5. A tervezett beruházás teljes beruházási költsége: bruttó 
6 667 500 Ft 

6. A tervezett beruházásnak a támogatás szempontjából 
elismerhető bekerülési költsége: bruttó 6 667 500 Ft 

7. Az önkormányzati saját erő számszerű összege és for-
rása: az önerő bruttó 3 333 750 Ft, amely összeget Veres-
egyház Város Önkormányzata 2019. évi költségvetésének 
terhére biztosít. 

8. A központi költségvetési forrásból származó támogatás 
igényelt összege: bruttó 3 333 750 Ft 

9. A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert és a 
jegyzőt, hogy a pályázati dokumentációt aláírják és azt 
határidőn belül elektronikusan, illetve postai úton nyújt-
sák be a Magyar Államkincstáron keresztül a támogató felé. 

 
120/2019.(VI.20.) Kt. határozat: 
A Képviselő-testület hozzájárul a „Veresegyház, Lévai utcai 
parkoló bővítése” tárgyú vállalkozási szerződés meg köté sé -
hez a B és M Bt-vel (székhely: 3170 Szécsény, Pintér S. u. 10., 
adószáma: 24037039-2-12). 
A beruházás összege bruttó 18 575 397 Ft, melynek fedezete 
a 2019. évi költségvetés beruházási előirányzata. 
 
121/2019.(VI.20.) Kt. határozat: 
A Képviselő-testület hozzájárul a „Veresegyház, Béke utca 
aszfaltozása” tárgyú vállalkozási szerződés megkötéséhez a 
Swietelsky Magyarország Kft-vel (székhely: 1016 Budapest, 
Mészáros u. 13., adószáma: 14300327-2-44). 
A beruházás összege bruttó 15 698 246 Ft, melynek fedezete 
a 2019. évi költségvetés beruházási előirányzata. 
 
122/2019.(VI.20.) Kt. határozat: 
1. A Képviselő-testület a Dédi Vendégháza által, a Lisznyay 

Szabó Gábor Zeneiskola Szinkópa Alapítványának részére 
történő 1 368 810 Ft adomány felajánlásáért köszönetét fe-
jezze ki.  

2. A Képviselő-testület a Lisznyay Szabó Gábor Zeneiskola 
Szinkópa Alapítványa részére 1 368.810 Ft támogatást biz-
tosít. A támogatás kifizetése a 2019. évi költségvetés tarta -
lék kerete terhére történik.  

 
123/2019.(VI.20.) Kt. határozat: 
A Képviselő-testület a módosításokkal egységes szerkezetbe 
foglalt Társulási megállapodást elfogadja. 
 
124/2019.(VI.24.) Kt. határozat: 
1. A Képviselő-testület elfogadja a Gödöllői Rendőr kapi tány -

ság, a Gödöllő Katasztrófavédelmi Kirendeltség, a Veres-
egyházi Polgárőr Egyesület, a Mezőőrség, a Közte rü let- 
fel ügyelet és a Veresegyházi Kábítószerügyi Egyeztető 
Fórum Veresegyház város 2018. évi közbiztonsági hely ze -
téről szóló beszámolóját. 

2. A Képviselő-testület köszönetét fejezi ki a rendőrség, a ka -
tasz trófavédelem, a polgárőrség, a mezőőrség, a köz ter ü let-
felügyelet és a VKEF vezetői és tagjai felé a város biz ton - 
ságának megőrzése érdekében végzett munká ju kért. 

 
125/2019.(VI.24.) Kt. határozat: 
A Képviselő-testület a Veresegyház III. számú vegyes fogor-
vosi körzet felnőtt és gyermek lakosságának fogszakorvosi el-
látása tekintetében Dr. Vajda Gergely praxisjog elide ge ní- 
tésére vonatkozó bejelentését tudomásul véve kinyilvánítja, 
hogy a praxisjogot megvásárolni kívánó Dr. Sadegh Zadeh 
Behjooy fogorvos fogorvosi vállalkozásával – a praxisjog meg -
szerzése esetén és praxisengedély birtokában – feladat-el-
látási szerződést kíván kötni. Ennek érdekében az ön kor - 
mányzat 2019. július 1-jétől elő szerződést kíván kötni Dr. 
Sadegh Zadeh Behjooy fogorvos fogorvosi vállalkozásával. 
A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert az elő -
szerződés, majd a feladat-ellátási szerződés aláírására. 
 
126/2019.(VI.28.) Kt. határozat: 
1. A Képviselő-testület elfogadja a Veresegyházi Katolikus 

Gimnázium tornacsarnok (röplabda munkacsarnok) 
építésének megvalósításához szükséges ingatlanvásárlá-
sok (Hrsz. Veresegyház 55; 56; 57) támogatását. 

2. Az Önkormányzat 2020. évi költségvetése terhére 
70 850 000 Ft összeggel járul hozzá a Veresegyházi Kato-
likus Gim názium épületegyütteséhez kapcsolódó röp lab -
da- munkacsarnok építéséhez szükséges ingatlanok meg  - 
 vá  sár lásához. Az ingatlanvásárlás 2019. 07. hónapban az 
Egy házmegye előfinanszírozásában valósul meg. A támo -
ga tást Veresegyház Város Önkormányzata utófinanszí ro -
zás ként 2020. március 31-ig utalja át az Egyházmegye 
szám lájára. Az Egyházmegye a támogatás folyósítását 
követő 60 napon belül a támogatás cél szerinti felhasz ná -
lásával elszámol. 

3. A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, vala -
mint a jogi és pénzügyi ellenjegyzőket, hogy a Támogatási 
Szerződést aláírják, illetve azt ellenjegyezzék. 

VERESEGYHÁZ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK HATÁROZATAI
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Közélet

Úgy tudjuk, egy időben volt már veresegyházi 
lakos, így egyáltalán nem idegen önnek a 
város. 
Ez így van, bár már 15 éve Dunakeszin lakunk, 
a nagyobbik fiam születése környékén egy 
ideig Veresegyházon éltünk, a Sportföld utcá -
ban, amíg el nem készült a házunk. A szép em-
lé kek miatt is mindig öröm ebbe a városba 
visszatérni, másrészt pedig a veresegyházi gyár 
meghatározó szerepet tölt be a Sanofi magyar -
országi hálózatában, többször jártam itt koráb-
ban, így természetesen  alapvetően ismer tem a 
telephelyet. 
Ahol korábban komoly beruházások történtek. 
Így van. Azt tudni kell, hogy a Sanofi cégcsoport 
ipari aktivitása Franciaország után Ma gyarorszá-
gon az egyik legjelentősebb Euró pá ban. Ezen 
belül pedig a veresegyházi gyár meghatározó 
szereplő a szilárd, többnyire vény mentesen kap -
ható gyógyszerkészítmé nyek előállításában. 
Olyan termékekről van szó itt, mint például a 
Mag ne B6, a No-Spa vagy az Algoflex termék -
családok. Ez egy minden tekintetben modern 
telephely, ahol az utóbbi években a magas minő - 
ségre és a hatékonyságra nagy hangsúlyt fektet-
tek. A magas szintű versenyképességre szükség 
is van, éles a ver seny ezen a piacon. Sikeres és 
fon tos a telephelyünk a cégcsoporton belül, 
viszont a stratégiánkat folyamatosan alakítani 
kell: jelenleg a hatékonyság megőrzése mellett a 
kibo csátásunk növelésére kell koncentrálnunk. 
Milyen tervei vannak ezzel kapcsolatban? 
Mivel folyamatosan növekvő piaci igényeknek 
kell megfelelnünk, üzleti célként első körben 
a produktivitást kell javítanunk, bízva abban, 
hogy ha ebben sikeresek leszünk, további 
bővülés várható mind létszám, mind géppark 

bővítés tekintetében. De mindez nagyon ko-
moly döntés eredménye lehet csak, hiszen, 
hogy egy példát mondjak, egy modernebb 
gyár tó berendezés akár dupláját, tripláját is 
gyárthatja a korábbi mennyiségnek ugyanany -
nyi idő alatt, ugyanakkor több millió eurós 
beruházást is jelent, illetve működtetése maga -
sabb szintű hozzáértést igényel. 
A munkarő viszont állandó probléma a ma -
gyar piacon. 
Mi is érezzük azt az általános jelenséget, hogy 
munkaerőhiány van az országban. Szinte fo lya -
matos a munkaerő felvétel a telephelyen, most 
is vannak nyitott pozícióink, főleg operátor és 
karbantartó munkakörökben. Bizonyos munka -
körökre nyugdíjasokat és diákokat is vá runk.  
Nagyon fontosnak tartjuk, hogy vonzó csoma -
got kínáljunk a munkavállalóinknak, igaz ez 
egy  részt a bérek tekintetében, melyek mellé 
szintén vonzó egyéb juttatási csomagot kíná lunk 
em ber- és természet közeli munkahelyen, ma -
gas higiénés munkakörülmények bizto sítá sával.  
Mit jelent a növekedés, ha számokra lefor -
dítjuk? 
Egy példát mondok: jelenleg évi 1,1 milliárd 
tablettát gyártunk egy fontos termékünkből, 
de a piac akár 1,5 milliárdra is vevő lehet. 
Összességében  képesek vagyunk évente 160 
millió doboz gyártására, mellyel a magyar piac 
mellett nemzetközi területeket is ellátunk. Ezt 
szeretnénk növelni akár 10-20 %-kal. 
Kérem, meséljen kicsit magáról! Úgy tudjuk, 
alföldi származású. 
Így van, a Dél-Alföldről, Makó mellől, Apátfal -
váról származom. Szüleimtől sok támoga tást, 
sze retetet kaptam, édesanyám előbb böl  csődei 
igazgató, majd takarékszövetkezeti vezető volt, 
édesapám a gabonaszárító üzemben volt kar-
bantartó-üzemeltető. Gimnáziumba Hódmező -
vá sárhelyen jártam. Nem vol  tam az a típus, aki 
korán eldöntötte, hogy mivel akar foglalkozni. 
Egy biztos volt: a tudomány és a technika min dig 
is érdekelt, így egyértelmű volt számom ra, hogy 
iparban szeretnék dolgozni. A Veszprémi Egye -
temen szereztem környezetmérnöki diplo mát, 
amely akkor kémiai technológia alapú kép zés 
volt. Később, már a Sanofinál végeztem poszt-
gra duális képzésben az MBA-t a BME-n. A dip -
 lo mázást követően egyből a gyógyszeriparban 
helyezkedtem el, egy kisebb cégnél. A Sanofi a 
második munkahelyem. 

Mikor került a Sanofi-hoz? 
2002-ben, mint minőségbiztosítási szakem-
ber. Azóta itt dolgozom, jó példája vagyok 
annak, hogy a lojalitás alapvető értéke a vál-
lalati kul túránknak. Az újpesti, döntően alap -
anyaggyár tással foglalkozó telephelyünkön 
töltöttem be később vezetői pozíciókat, vol -
tam a telephely első számú minőségügyi és 
termelési vezetője is, az utóbbi hónapokban 
a telephely megbízott igazgatójaként mű köd -
tem. 
Most pedig Dr. Diószegi Zsuzsanna után 
átvette a veresegyházi gyárat. Változik-e va -
la mit a gyár helyi közéleti szerepvállalása 
az ön irányítása alatt, hiszen elődje a város 
köz életének aktív szereplője volt? 
A telephely meghatározó szerepet tölt be a he -
lyi közösség életében, és ugyanez igaz ránk is, 
a város fontos szerepet játszik a telephely éle -
tében. A hosszú évek óta fennálló partneri 
együtt működésen alapuló kapcsolat fontos és 
értékes számunkra, melyet Zsuzsannához ha-
sonlóan én is szeretnék továbbvinni. Hivatá-
sunkból fakadóan elsősorban az egész ség- 
meg őrző, egészséget népszerűsítő társadalmi 
akciók kapcsán látom a közös együttműködési 
pontokat. Jó példa erre az újonnan megnyitott, 
az egészséges szív- és érrendszert segítő veres -
egyházi túraösvény is. 
Beszélt-e már polgármester úrral kinevezése 
óta? 
Természetesen. Nagyon jó hangulatú, kötet -
len beszélgetés volt. Biztos vagyok a sikeres 
együtt működésünkben. 
Felesége hogy viseli a sok utazást? 
Ó, ő pécsi lány, így hozzá van szokva, egy-egy 
nagyobb ünnepen sokszor „háromszögelünk” 
a nagyszülőkhöz az ország két távoli szegletét 
bejárva, Baranyát és Csongrádot. Ehhez képest 
ez nem távolság! A gyerekeim sem olyan kicsik 
már, a nagyobbik fiam 14 éves, a kisebb 12. 
Mivel tud kikapcsolódni? 
Imádom a természetfilmeket, szeretek otthon 
kertészkedni és szó szerint sokat olvasok. 
Han gu latomtól függően kezdek meg köny -
veket, egy szerre akár 4-5 könyv is olvasás alatt 
van. A több ségük történelmi regény, de nem-
régen olvastam újra a Téli berek-et is. És van 
még egy hobbim: órákat tudok a nyaralás alatt 
eltölteni azzal, hogy szemlélem a tenger élő -
világát lég ző  pipával. 
És az üzemet is szokta szemlélni? 
(Nevet.) Nem is kérdés. Ahhoz, hogy a telep -
hely szerves részeként működhessek, ismer -
nem kell a telephelyet  és mindenekelőtt az 
em bereket, a munkatársaimat. Mert legfon to -
sabb az ember, vezetőként ez számomra alap -
elv.  

KOVÁCS PÉTER 

„EGYSZERRE KELL NÖVELNI 
A VOLUMENT ÉS A HATÉKONYSÁGOT” 
 
Miután Dr. Diószegi Zsuzsanna, a Sanofi cégcsoporthoz tartozó veresegyházi gyógyszergyár 
igazgatója a vállalat újpesti gyárának vezetését vette át, a veresegyházi üzem új gyárigazgatója 
Furák Tamás lett, aki pedig az újpesti telephelyről érkezett. Őt mutatjuk be olvasóinknak.

FURÁK TAMÁS, a Sanofi veresegyházi gyárának új igazgatójával

Fotó: Veréb
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MEGTEKINTHETŐ KIÁLLÍTÁSOK 
VERESEGYHÁZ – A JÖVŐ TERVEIBŐL 
Kiállításunk Veresegyház jövőbeli terveiből mutat be válogatást: 
településrendezési tervek, megépíteni tervezett közintézmények 
látványrajzai és más, a város élhetőségével és közlekedésével 
kapcsolatos tervek engednek meg bepillantást abba, hogy milyen 
lesz (lehet) Veresegyház a következő években, évtizedekben. (A 
kiállítás megtekinthető: december 31-ig.) 
 
VERESI VIGASSÁGOK 
Elődeink életének ünnepi és derűs eseményeit – esküvőket, 
lag  zi kat, farsangokat és családi vigasságokat – megörökítő arc hív 
fotográfiák láthatók a kiállításon, kiegészítve a „bulikhoz” kap   -
cso ló  dó érdekes tárgyi anyaggal. (A kiállítás megtekinthető: ok-
tóber 31-ig.) 

• 
 
A HÓNAP MŰTÁRGYA 
A Városi Múzeum „mikrokiállításai” a Városházán, a Városi 
Könyvtárban és a Szentlélek-templomban. A hónap mű tár gyai 
júliusban: 
 
Városházán: 
TŰZARANYOZOTT KEHELY 
(18. század második fele) 
A barokk kori ötvösművészet egyik re-
meke ez a miséken használt ara nyo -
 zott kehely, amely valószínűleg a 
temp lomot 1777-78-ban építtető Mi -
gazzi Kristóf (1714–1803) váci püspök 
idején került Ve resegyházra. A kalan-
dos utat bejárt műtárgyat az utóbbi 
évti zedekben a Váci Püspökség őrizte, 
majd 2017-ben adta át – több helyi 
vonatkozású szakrális emlékkel 
együtt – városunk múzeu má nak. 
 
Városi Könyvtárban: 
VERESEGYHÁZI 
ME SE KÖNYVEK 
(20. század eleje) 
A 19–20. század fordu ló -
jának közkedvelt gyer-
mek irodalmából mu ta - 
tunk be két népszerű 
me sekönyvet. Maczkó 
úr kalandjai évtizedeken 
keresztül több generá-
ciót szórakoztattak, 
szer ző jü ket, Sebők Vilmost (1861–1916) a magyar gyermekiro-
dalom klasszikusaként tartjuk számon: ő teremtette meg például 
Dör mö gő Dömötör és Malac Misi alakjait is. A másik, már ifjúsági 
irodalmi műnek mondható kötet írója, Kürthy Emilné (Szemere 
Gizella, 1857–1914) a ’48-as minisz terelnök Szemere Bertalan 
leánya volt, aki számos francia és angol regény fordításával vált is-
mertté. 

Szentlélek-templomban: 
RADA MÁRIA ELSŐ ÁL DO -
ZÓ KÉPE (Archív fotográ-
fia, 1930-as évek) 
A Rada család régi veresegy-
házi família, házuk a Fő úton, 
a Fő vég ben állt. A közelmúlt-
ban elhunyt Rada Máriát 
(1928–2016) ünnepi öltö zet -
ben, elsőáldozóként meg -
örökítő fotográfiát a település 
fényképésze, Fekete László 
készítette tájat ábrázoló mű -
termi háttér előtt. Fekete Lász -
 ló az 1920-as évektől közel fél 
évszázadon át fény képezte 
Veresegyház lakóit és eseményeit. Hagyatékának megmaradt 
része ma a Városi Múzeum gyűjte mé nyében található. 

• 
 
MÚZEUMI APRÓK 
Képeslapok a régi Veresegyházról – a jubileumi év alkalmából 
a Városi Múzeum 10 féle képeslapot jelentetett meg a település 
múltjából. A lapok megvásárolhatók, akár bélyeggel együtt is, és 
a Múzeum postaládájába dobva fel is adhatók. 
 
Régésztábor diákoknak – augusztus 26–30. között bejáró ré -
gész tábort szervez a Múzeum olyan 9–12 éves diákoknak, akik 
valóban érdeklődnek e különleges tudományterület iránt. Maxi-
mum 10 diák jelentkezését tudjuk fogadni, érdeklődni a Mú ze -
umban lehet.                                                               VARGA KÁLMÁN
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MIÉRT NEM KOMPOSZTÁLJÁK? 
 
A közelmúlt nehézségei elhárultak a Zöld Híd kommunális szol-
gáltató felett és közmegelégedésre rendben folyik a heti szemét-
szállítás, a szelektív és a zöld hulladék gyűjtése. 

A kertekben folyó, tavasztól sűrűsödő munka végterméke, a fű- 
és levélnyesedék az erre a célra rendszeresített zsákokban gyűlik 
az udvarok előtt már a hétvégétől elszállításra várva. Ha a kert tu-
laj donosa szorgos ember és végzett a munkájával, már akkor is ki-
 rak ja a zsákjait, ha az elszállításra csak a következő héten kerül sor. 

A zsákok pedig megindulnak. Nem tovább állnak, hanem előbb 
el veszítik feszes karakterüket, kornyadoznak, eldőlnek, az aljuk-
ban pedig megjelenik a bomlásból eredő, erjedő zöld lé. Az ilyen 
zsákok valahogy súlyosabbak lesznek, mint előtte, amivel a 
begyűjtést vég ző legények munkája válik egyre nehezebbé. 

Jártunkban-keltünkben akár utcasorosan is látni elszállításra 
váró, lucskosodó zsákkupacokat.  

És nem értem! Miért nem komposztálják helyben az ápolt 
kertekben tavasztól őszig folyamatosan keletkező, a környezetre 
nemhogy nem káros, hanem kifejezetten hasznos, illetve hasz -
nosítható „mellékterméket”. 

Mi kell egy egyszerű komposztáláshoz? Akár boltban kapható, 
kezelt fából játszi könnyedséggel összeállítható fakeret, melynek 
elemei a két élükön kis bevágások révén egymásba illeszthetők és 
ugyanilyen könnyen szét is szedhetők. De a helyi igényeknek 
megfelelő méretben házilag elkészítve (100×120-150 cm, kb. 1 m 
magasan) egy 300-as telek kétévi nyesedékét tudja elnyelni. A fris-
sen begyűjtött, még illatos nyesedék enyhe nyomással megrakva 
napok alatt felére zsugorodik, pláne, ha kap egy kis esőt is. A kö vet -
kező napokban felmelegszik és megindul a rostok átalakulása. Két 
év múlva a keretet egyszerűen le kell bontani, és át kell rakni akár 
az előző komposztáló mellé. A megbontott kupac felső rétegeit kell 

először az új keretbe bepakolni, hogy további egy év alatt teljesen 
érett komposzttá nemesedjen, rá pedig mehet az új nyesedék. Addig 
kell leszedni a még nem teljesen érett komposztot, amíg szinte ho-
mogén, lótetű pajorokkal és földi gilisztával sűrűn átjárt anyagot 
nem találunk, amit ezután a kertben bárhová el tudunk helyezni. 

A szépen ápolt, locsolt kertbe, ha akarjuk, ha nem vendégünk 
lesz a vakond. Az elűzése vagy távol tartása nem egyszerű meccs, 
ami ben a tulajdonos rendre alul marad. Viszont a vakond által 
megjárt kertben bizonyosan lesz annyi megsüllyedt terület, ahová 
a komposzt folyamatosan elhelyezhető. És meghálálják a bokrok, 
a fák is a köréjük kiszórt tápanyagban gazdag „hulladékot”. 

A zöldhulladék begyűjtése gond nélkül zajlik. De miért kell 
évről-évre zsákban venni földet, ha magunk is megtermelhetjük 
azt, kiváló minőségben? 

MOHAI IMRE 

Mányoki Ádám festménye égette bele lel künk -
be a képmását. Mindannyiunk fejedelme II. 
Rákóczi Ferenc. Nem fog rajta az idő, jelen van 
legnemesebb tetteinkben. Emlékezete töret -
len. A magyarság itthon és szerte a világban a 
2019-es évet neki szenteli. 
Különösen mi, veresegyháziak gondolhatunk 
rá. Ugyanis 1705. július 6-10-ig a falunkban 
táborozott 8000, azaz nyolcezer fős lovas had-
seregével. Ami mintegy 10000 lovat is jelent, 
tekintve a málhás állatokat is. Képzeljük el 
ezt a tömeget kuruc vitézből és lovakból! 
Szemben a mintegy 200-300 lakosú Veres-
egyházzal. 
Ócsáról jövet a nagyságos fejedelem a maga 
táborával Veresegyházhoz szállt, ahogy maga 
írta, remélve, hogy összehívhatja az ország -
gyű lést híres helyére, a Rákos-mezejére. 
Másrészt kellő vizet nem talált Ócsától fogva, 
csak Veresegyházon a tóban. Ha a kuruc vitéz 
nem is itta annyira a vizet, a ló mégsem iha-

tott bort! Kiszámolható, hogy 10000 lóra napi 
mennyi víz szükségeltetik. 
A hadi helyzet azonban nem tette lehetővé az 
országgyűlés megtartását. Ez a lehetőség a 
veresegyházi táborozás idején múlt el. II. Rá -
kóczi Ferenc fejedelem a veresi táborból levél-
ben tájékoztatta XIV. Lajos francia királyt a 
szabadságharc állásáról. Létezik tehát egy fe-
jedelmi levél, amelyik Veresegyházon kelt és a 
francia uralkodóhoz szólt! 
Veresegyházon tartózkodott a fejedelem ud-
vartartásában Des Alleurs márki, követ, tes t -
 őr kapitány és diplomata is. Feladata volt, 
hogy a Habsburgokkal a békekötést akadá-
 lyoz za. Ő volt később Franciaország isztan-
bu li követe 1710-1715-ig, a haláláig. 
Azt mond hatjuk tehát, hogy a kuruc állam 
köz pontja 1705 júliusában Veresegyházon 
mű ködött. 

HORVÁTH LAJOS 

1705: A NAGYSÁGOS FEJEDELEM VERESEGYHÁZON

HELYTÖRTÉNET

Mányoki Ádam: Portré II. Rákóczi Ferenc 
fejedelmünkről
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A családvédelmi akcióterv részeként be ve -
ze tik a fiatal házasok gyermekvállalási tá-
mo gatását, vagyis a babaváró hitelt, a leg - 
a lább négygyermekes nők szja-mentességét 
és a nagyszülői gyedet, de bővítik az ott hon-
teremtési programot is, és változik a jel zá -
log hitelek egy részének az átvállalása, el - 
indul a nagycsaládosok autóvásárlási prog -
ramja és új bölcsődei férőhelyeket hoznak 
létre – sorolta fel a legfontosabb intéz ke dé -
seket a lapunknak küldött nyilatkozatában 
Tuzson Bence, a Pest megyei 5. számú vá -
lasz tókerület országgyűlési képviselője. 
 
A legfeljebb tízmillió forint összegű, kamat-
mentes, szabadon felhasználható babaváró 
támogatást azok a fiatal családok igényel-
hetik július 1-jétől, amelyekben az anya ti-
zennyolc és negyven év közötti, és legalább 
a házaspár egyik tagjának három éve fo lya -
matos társadalombiztosítási jogviszonya van 

– mondta lapunknak Tuzson Bence, aki 
hang súlyozta azt is, hogy a törlesztés havi 
összege legfeljebb ötvenezer forint lehet. 
A hitel visszafizetését azonban már az első 
gyermek megszületése után három évre fel -
függesztik, amikor pedig megérkezik a má-
sodik gyermek is a családba, akkor újabb 
három évre élhetnek ezzel a kedvezmény -
nyel. A babaváró hitel összegének nagy ré -
sze teljes egészében támogatássá alakulhat 
át, a harmadik gyermek megszületése után 
ugyanis az akkor még fennálló tartozást tel-
jes egészében elengedik – részletezte a poli-
tikus. Mint mondta, a kormány a június 
vé gén meghozott újabb rendeletével még 
tovább könnyítette a július 1-jétől kérhető 
babaváró támogatás igénylését. A rendeletet 
követően a támogatást azok is igényelhetik, 
akiknek korábban késedelmes hiteltartozá-
suk volt, de azt a kérelem benyújtása előtti 
egy éven belül már rendezték. 

A képviselő kifejezte reményét, hogy a ve -
 res egyházi fiatal házaspárok közül is sokan 
élnek majd azokkal a lehetőségekkel, ame-
lyeket az új intézkedések biztosítanak a szá-
mukra. 
Tuzson Bence kitért arra is, hogy a tízmillió 
forintos kedvezményes hitelt alapesetben 
azok a házaspárok vehetik igénybe, akiknek 
a Központi Hitelinformációs Rendszerben, 
vagyis a KHR-ben nincs nyilvántartott tar-
tozásuk. Mint mondta, a rendszer azonban 
azokat a korábbi késedelmes tartozókat is 
nyilvántartja, akik időközben már vissza fi -
zették adósságukat, így ők az eddig érvé -
nyes szabályozás értelmében nem kérhették 
volna a babaváró támogatást. Ezt a visszás 
helyzetet rakta helyre most az új kormány -
rendelet, amellyel a kabinet ismét a család -
alapítás előtt álló fiataloknak kedvezett – 
nyilatkozta a képviselő. 

KEDVES VERESEGYHÁZI OLVASÓK! 
Tisztelettel köszöntöm Önöket! Kérem, hogy 
ismerkedjenek meg a Pest megyében mű -
ködő Békéltető Testülettel és a békélte tés sel, 
mint alternatív vitarendezési lehető séggel! 
A Pest Megyei Békéltető Testület a Pest Me -
gyei és Érd Megyei Jogú Városi Kereskedelmi 
és Iparkamara mellett működő független tes -
tület. Hatáskörébe tartozik a Pest megyében 
lakóhellyel vagy tartózkodási hellyel ren del -
kező fogyasztók által kezdeményezett jog vi -
ták bírósági eljáráson kívüli rendezése. Fo - 
gyasztói jogvitának minősül a termék mi nő -
sé gével, biztonságosságával, a termék fele lős -
ségi szabályok alkalmazásával és a szol gál - 
tatás minőségével összefüggő vitás ügy, amely 
a fogyasztó és a vállalkozás között ke let kezett, 
ha a vállalkozás Magyarországon szék hellyel, 
telephellyel, fiókteleppel rendel kezik. 
Ha a fogyasztónak hitellel vagy biztosítási ese  -
ménnyel kapcsolatos panasza van, akkor a 
Pénzügyi Békéltető Testülethez kell fordulnia 
(www.penzugyibekeltetotestulet.hu). Határon 
átnyúló ügyekkel az Európai Fogyasztói Köz -
pont foglalkozik (www.magyarefk.hu). 
Határon átnyúló fogyasztói jogvita esetében 
az érintett fogyasztó lakóhelye vagy tartóz -

kodási helye Magyarországon található, és a 
vállalkozás székhelye, telephelye, letelep e -
dé si helye ettől eltérő európai uniós tagál-
lamban van. 
A Pest Megyei Békéltető Testület a hozzá be -
nyúj tott, a hatáskörébe nem tartozó kérel -
me ket hivatalból átteszi a hatáskörrel ren - 
del kező szervezethez, vagy írásban tájékoz-
tatja a kérelmezőt, hogy közvetlenül mely 
szervezethez lehet fordulnia.  
A békéltetés ingyenes, egyszerű, rövid idő -
tar tamú, szakszerű bíróságon kívüli közér -
dekű vitarendező eljárás. Csak az eljárás 
in gyenes, telefon- és postaköltség, utazási 
költség, fénymásolás, szakértői díj felmerül-
het. Célja az egyezség létrehozása a fogyasz -
tó és a vállalkozás között keletkezett jogvi tá - 
ban. A békéltetés nem minden ügyben, csak 
a megoldást kereső, együttmű kö dő felek 
között eredményes. Ha az egyezség nem jön 
létre a felek között, akkor a bé kél tető testület 
eljáró tanácsa a rendelkezésére álló bi-
zonyítékok és a felek nyilatkozatai alapján – 
alapos kérelem esetén – ajánlást tesz a fo-
gyasztói panasz rendezésére. Alaptalan 
kérelmeket, zaklató jellegű beadvá nyo kat a 
Békéltető Testület is elutasítja. 

Az alternatív vitarendezésről szóló cikk so -
rozat a továbbiakban a kérelmek benyújtásá-
nak módjával, a vállalkozás fogyasztói jog - 
vitákban való szerepéről és a vásárlók köny -
vé ről tartalmaz tájékoztatást. 
Fogyasztóvédelem a Televízióban is! A „Fo-
gyasztói Jogviták” című fogyasztóvédelmi ma -
ga zin műsor elérhető és visszanézhető a FIX 
Televízió www.fixhd.tv hivatalos honlapján és 
a YouTube oldalon. Kéthetenként új műsor 
látható a képernyőn, páros héten csü törtökön,  
21 óra 15 perckor. A műsor ismét lésének 
időpontját a Műsorújság tartal mazza. A műsor 
házigazdája és műsor  ve zetője a cikk szerzője. 
A fogyasztói panaszokat 2-2 példányban 
pos tai küldeményként a Pest Megyei Bé kél -
tető Testület 1119 Budapest, Etele út 59-61. 
II. em. 240. címre lehet feladni. 
Honlap: www.panaszrendezes.hu 
e-mail: pmbekelteto@pmkik.hu 
Telefon/fax: +36 1 269-0703, +36 1 784-3076 
DR. CSANÁDI KÁROLY A PEST MEGYEI BÉKÉLTETŐ 

TESTÜLET ELNÖKE ÉS A FIX TELEVÍZIÓBAN 

A FOGYASZTÓI JOGVITÁK MŰSORVEZETŐJE

Kiszélesítették a kedvezményre jogosultak körét – tájékoztatta lapunkat Tuzson Bence

Egyre többen kérhetik a babaváró támogatást

TUZSON BENCE ORSZÁGGYŰLÉSI KÉPVISELŐ tájékoztatója 

PEST MEGYEI BÉKÉLTETŐ TESTÜLET

MEGOLDÁS A VITARENDEZÉSRE BÍRÓSÁGON KÍVÜL 
A PEST MEGYEI BÉKÉLTETŐ TESTÜLET

  Dr. Csanádi Károly 
elnök 



132019. július 

Városlakó

A buszok, trolik és villamosok leghátsó ajtaja mellett egy kis korlát-
tal elzárt széken foglaltak helyet a kalauzok. Minden utasnak mel-
lettük kellett elhaladnia és jegyet kellett venni, vagy érvé nye síteni. 
A vastag blokkokból pár tízfillér ellenébe (a vonaljegy 50 fillérbe, 
az átszálló 75 fillérbe került, a buszjegy 1 forint volt, a busz át-
szállójegy 1.50-be került) letépett egy vékonyka papírdarabot és 
érvényesítette, vagyis kilyukasztotta azt. Az átszálló jeggyel lehetett 
másik járatra is feljutni, a kalauz a már az előző járaton vásárolt és 
a járat számával lyuggatott jegyre az újabb járat számát lyukasz-
totta ki. Az teljesen mindegy volt, hogy mekkora távolságra kíván-
tunk utazni, a vonaljegy akár többszöri utazásra is feljogosított 
végállomástól végállomásig, amit diákként nem egyszer meg is 
csináltunk természetesen. 
A mozgó kalauz jellegzetes szögletes táskájával és az abba az egyik 
oldalon beakasztott lyukasztójával sétált az utasok között és a Je-
gyeket és bérleteket kérem felszólítással ellenőrizte a felszállókat. 
Persze lehetett bliccelni is. A zsúfolt járműre felkapaszkodó és az 
ajtók korlátján fürtökben kapaszkodó utasokat nem lehetett szá-
mon kérni, de talán nem is akarták ezt a kalauzok. A le- és felszál-
lás is a kalauzok felügyelete mellett zajlott. A kocsin végigfutó 

drótról lógó bőrszíj megrántásával, ami egy csengőt szólaltatott 
meg, jelezte a kalauz a vezető felé, hogy a felszállás befejeződött, in-
dulhat a járat. A kalauzok nem egyszer szórakoztatták is a közön-
séget. A leleményesebbjük rigmusokat talált ki egy-egy állomás 
bejelentésére, amit az utasok mosolyogva ismer tek el. 
A nyomógombos leszállás-jelző bevezetése és a sofőr által mű -
ködtett ajtók rendszere gyorsan leváltotta ezt a kedves régi intéz -
ményt.                                                                                     MOHAI IMRE 

SZEMÉT DOLOG 
 
Nem kertelek, nem futok udvarias köröket. 
Az a valaki, aki a karbantartott, szépen nyírt útszélére minden 
nap eldob egy üres sörös dobozt, az én szememben egy gaz 
ember. Ilyet nem lehet tévedésből vagy véletlenül csinálni, csakis 
szándékosan, hanyagságból, igénytelen és primitív indíttatásból.  
Mire van egy ilyen embernek igénye? 
A sörre. Eddig rendben van, nincs egyedül. Sétál, vagy kocsiból 
dobja ki, talán mindegy. Neki nem fáj, hogy valamit, aminek sem -
mi dolga az út szélén, odavet. Úgy tesz, mint az ösztönös állat, 
akinek nincs alterna tív megoldása, hogy szükségét elvé gez ze. 
Vajon milyen érzéssel teszi ezt? Mint aki jól végezte dolgát? Talán 
örül? Megkönnyebbül? Felüdül, hogy meg tudott oldani egy vi -
szony lag egyszerű problémát? Üzen, hogy őt nem érdekli semmi 
magán kívül? A környezete különösen nem. Élvezi, hogy szeme-
tel? Otthon is ilyen? Neki ez a termé szetes? El sem tudja képzelni, 
hogy az üres dobozt hazavigye, vagy az első útjába ke rülő 
szemetes kosárba dobja? Fel sem tűnik neki, hogy az eldobott 
szemete másnap már nincs az út szélén, mert valakik, akik nek 
semmi köze az ő trehányságához, összeszedik azt, bár nem az 
övék, de nekik fáj, hogy az oda nem illő valami az út mentén 
díszeleg és további szemetet vonz? Mit mondanék neki, ha sze -
mélyesen ta lál koznánk? Kérdőre vonnám? Értené? Érde kelné? 
Néztem annak a másik gaz embernek a tekintetét, aki, amint 
beszállt az autójába, ki nyitotta a frissen vásárolt cigis dobozt és 
egy papírt kidobott az ablakon. Miért dobta ki? – kérdeztem. Bá-
mult rám üres tekintettel, nem szólt, nem mozdult, csak némán 
kushadt tovább. Vajon belül szégyenkezett? Okult belőle és más -
kor nem tesz ilyet? Nem vagyok optimista, nem is értette talán. 
Aztán ezek, akiket nem sok minden ér de kel a saját fanyarra ke-
seredett életükön kívül, ha eljön az ideje, helyzetbe kerülnek, 
hogy döntsenek közös dolgunkban is. 

MOHAI IMRE 

ELTŰNT SZAKMÁK V.

A VILLAMOSKALAUZ

Fotó: Internet
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Júniusban történt még...

Fotók: Ruzsovics Dorina

A nemzeti összetartozás napján Trianon tragédiájára 
emlékezett SIMON TAMÁS, a Közszolgálatért Felelős 
Államtitkárság kabinetirodájának vezetője. 
Közreműködött a Szadai Czibere Táncegyüttes, 
Farkas Zsolt és a Veresegyház Katonai Hagyományőrző 
Egyesület

Ballagás a Fabriczius József Általános IskolábanNosztalgia buszjárat közlekedett 
a  Budapest-Medveotthon útvonalon

Apák napi családi program a Piros Oviban

Évzáró az alsó tagozaton

Szünidő köszöntő műsor az évzárón

Karthago pusztulásáról mesélt a könyvtárban 
Antalffy Péter történész

Fotó: Lethenyei László

Fotó: Lethenyei László

Fotó: Lethenyei László

Fotó: Lethenyei LászlóFotó: Veréb József

Fotó: Lethenyei László
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         Lisznyay Szabó Gábor Alapfokú Művészeti Iskola HÍREK

         VERESEGYHÁZI KATOLIKUS GIMNÁZIUM

Az intézményt 12 évig eredményesen vezető igazgatónő, Csécsyné 
Dr. Drótos Edina sikerrel pályázta meg a Váci Mihály Művelődési 
Ház igazgatói pozícióját. Ezért félévkor, megköszönve a zeneiskola 
fellendítéséért végzett munkáját, elköszöntünk tőle. Ezúton is kívá-
nunk sok sikert új megbízatásához! A tankerület a tanév végéig 
Ruszin kó né Czermann Cecília igazgató helyettes kolléganőnket 
ruházta fel vezetői jogkörrel. Növendékeink és tanáraink a ze ne -
iskolai programokon kívül számos városi eseményt, rendezvényt 
színesítettek muzsikájukkal. 
 
RENDEZVÉNYEINK: 
• Megszokott rendezvényeink: a Zene világnapja, Növendék -

hangversenyek, Adventi-, Karácsonyi-, Tagozati-, Családi-, Kama -
razenei, Tanári-, „Magyar Zeneszerzők” – hangverseny. Közös 
ese mény a csömöri, váci, fóti zeneiskolák vonós- és zongora tan-
szakával. 

• Első alkalommal, de hagyományteremtő szándékkal szerveztük 
meg a zenei pályán tovább tanuló, vagy ott már végzett diákjaink 
fellépésével az „Egykori növendékeink” koncertet. Szintén 
először – a lelkes fogadtatást látva, nem utoljára – indítottuk 
útjára az új pesti zeneiskola fúvószenekarával, valamint a Veres-
egyház városi Big Band-del közösen a Fúvószenekari Találkozót 
az Erdő kertesi Faluházban. 

• „Falatnyi Jóság” elnevezéssel a Dédi Vendégháza Étterem 
Jóté kony sági Napján kilenc órán át folyamatosan szerepeltek 
iskolánk tanárai és növendékei. Ez volt a legnagyobb szabású 
projekt a zeneiskola eddigi életében! A bevétellel az étterem tu-
lajdonosa gazdagította zeneiskolánk munkáját támogató Szin -
kópa Ala pít ványt. Őszinte elismerés a szereplőknek és kö - 
szönet az étterem tulajdonosának, feleségének és dolgozóinak! 
Köszönet Pásztor Béla polgármester úrnak a nagylelkű fela-
jánlásért, hogy az önkormányzat megduplázza a befolyt 
összeget!

A TANÉV VERSENYEREDMÉNYEI: 
• HAJDÚ ZSÓFIA, különdíj (Tanára: Elláné Papp Katalin) VIII. 

Farkas Ferenc Zongoraverseny. 
• ANDICS ÁRON, SHAN JIA YOU (Tanáruk: Ruszinkóné Czer-

mann Cecília), HAJDÚ ZSÓFIA és HERMAN DALMA (Tanára: 
Bacsa Gabriella) V. Papp Lajos Regionális Zongoraversenyen 
más-más kor csoportban II. díjat és különdíjat is kaptak. 

• SÁNDOR ZSOLNA (Tanára: R. Czermann Cecília), a XIV. Orszá-
gos Zongoraverseny területi válogatójából döntőbe jutott, HER-
MAN DALMA különdíjban részesült. 

• DEDE JANKA (Tanára: Szellingerné Kosik Dóra) II. díj a VIII. 
Or szá gos Hangjegykártya Versenyen. 

• VERES REGINA SÁRA (Tanára: Novák Gyuláné) arany minősítés az 
V. Országos Hegedű-, Gordonka- és Vonós Kamarazenei Fesztiválon. 

• A XIV. Országos oboa- és fagottverseny döntőjébe jutott VASAS 
BENCE (Tanára: Olajos György), KALKÓ PATRIK (Tanára: Ku-
rucz Orsolya) különdíjat kapott. 

• „A kiegészítők királynője, a táska” Országos Tervező és Tárgy -
alkotó Verseny különdíját kapta ÁRON KRISTÓF és BIKFALVI 
KINCSŐ. HAJDU ANDREA ANNA II., VERES KITTI TERÉZIA 
pedig III. díjat kapott. (Tanáruk: Tóth Lívia) 

Zeneművészeti Szakgimnáziumba nyertek felvételt:                                     
Hamilton-Owen Lukács Brett (T: Udvard Gizella) Vácra, Kalkó Pat -
rik (T: Kurucz Orsolya), Nagy Réka Emese (T: Fritschéné Ambrus 
Gabriella) és Tóth Fióna (T: Szellingerné Kosik Dóra) Budapestre.                  
A Budapesti Képző- és Iparművészeti Szakközépiskolába járhat 
ősztől Hajdu Andrea Anna (T: Tóth Lívia) 
12 év zenetanulás után befejezték itteni tanulmányaikat és 
elköszöntek a zeneiskolától: Andó Emőke/hegedű, (T: Novák Gyu -
lá né), Sárosi Lili/furulya, (T: Olajos György), Somody Levente/ jazz 
gitár, (T: Tóth Gyula). 
Gratulálunk minden eredményt elért növendéknek és tanáraiknak! 
Pihentető nyarat kívánunk! BACSA GABRIELLA INTÉZMÉNYVEZETŐ HELYETTES

Költözött a Verka! 
 
Június 13-án kis műsorral köszöntek el a Veresegyházi Katolikus 
Gimnázium (Verka) tanulói és tanárai az iskola indításának csalá-
dias helyszínt biztosító egykori önkor mányzati épülettől. A műsor 
után kezdődött a pakolás, min den diák, tanár és érdeklődő egy-egy 
széket, asztalt, dobozt fogva lassan átpakolt a gimnázium új épü le -
tének már átadott szárnyába. Új, végleges otthonra lelt a város első 
középiskolája! 

Közélet

Fotók: Veréb
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Kultúra

Kevés olyan jó szívű, gyermekszerető embert – képző- és iparművészt – 
is merek, mint a Lívia tanárnő – mondta egy alkalommal az egyik nö ven -
dék édesanyja. Tóth Lívia textilművész, főiskolai adjunktus vezetésével 
2015-ben újraindult a rajz-festészet tanszak a város művészeti iskolájában. 
Heti három alkalommal került sor a foglalkozásokra, az általános iskola 
első osztályos tanulóitól kezdve az érettségiző fiatalokig bezárólag. Az 
idén is megrendezésre került a tanárnő tanítványainak bizo nyít vány -
osztással egybekötött tanévvégi kiállítása. A bemutatott munkák a nö ven -
 dékek életkorának megfelelően különböző techni kákkal – pasztell, akril, 
szénrajz, pitt kré ta, ceruza, kollázs, linónyomatok, nemezelt fali ké pek és 
metszetek által – készültek. Meglepően szép alkotások, amelyek jól rep -
 re zen tálják a tanszak munkáját, a gyerekek lel kesedését és a művész-tanár 
kitartását. A meg nyitón Fabók-Dobribán Fatime festőművész, főiskolai do-
cens a következőket mondta: „Egy kicsit irigy vagyok, mert az itt tanuló gy-
erekek hetente legalább egyszer át tudnak lépni egy csodás világba, ami be 
nekünk felnőt tek nek már nem feltétlen van alkalmunk. Szé dü letesek az itt 
látható alkotások, mert a színek és a rétegek, felületek, a kép ze letet fe -
lülmúló al kotói fantáziáról tanúskodnak. Szívem szerint az itt tanuló gye -
re kek helyében szeretnék én is lenni, és Lívia tanárnőhöz járni rajz szak - 

körre.”  Tóth Lívia tanítványai a 2018/19-es tanévben komoly eredmé nye -
ket értek el, erről és a tanszak munkájáról beszélgettünk a tanárnővel. 
Több művészeti pályázaton is szerepeltetek, milyen eredménnyel?               
Badacsonytomajon, a Szín-Vonal Alapfokú Mű vé szeti Iskola szer ve zé -
sében megrendezett „A ki egészítők királynője, a táska” címmel or szá gos 
tárgyalkotó verseny harmadik fordu ló jában négy díjat is elhoztunk. 
Májusban került megrendezésre a fertődi Esterházy-kastély gyermekrajz 
pályázata, „Udvari festő voltam” címmel, erre a megmérettetésre nyolc 
pályaművet küldtünk be. Itt mindegyik pályázónk oklevélben és tárgyju-
talom elismerésben részesült. 
Miben látod a tanszak jelentőségét, mi a célja az itt folyó munkának? 
A cél nem lehet az, hogy a növendékek mind egyi kéből versenyzőt 
neveljünk. Mindenekelőtt a leg fontosabb a fiatalokkal a művészet megsze -
rettetése, akik majd később kíváncsian, érdek lőd ve tekintenek egy-egy 
művészeti alkotásra. Személy szerint fontosnak tartom az értékek meg -
őrzését, de ez nem zárja ki a kísérlete zé se ket, új technikák kipróbálását.                
Tanítasz a Nyíregyházi Egyetemen és itt Veresegyházon, mindemel-
lett alkotó művészként is dol gozol. Hogyan tudod mindezt megva -
lósítani? 
Más is csinálja mindezt, talán én is így vagyok kitalálva. Nem elég csak a 
színek világában eligazítani a tanítványokat, amíg eljutunk idáig számos 
más feladattal is meg kell küzdenie a pedagógusnak. Az ember mindig 
keresi a jobb megoldásokat, és ha a közvetlen környezetében egy meg-
becsült személyiség, ennél többet nem nagyon kívánhat magának.                          
A kiállítás anyagából készült válogatás megtekinthető: a Mogyoródi u. 2/a 
sz. alatti gyermekorvosi rendelőben.                                                                                

VERÉB JÓZSEF 

BOLDOGSÁGOS PILLANATOK

Lisznyay Szabó Gábor Alapfokú Művészeti Iskola • TÓTH LÍVIA textilművész, főiskolai adjunktus tanítványainak kiállítása

Évről-évre megrendezésre kerül a fóti Római Katolikus Templom Plébá-
nia udvarán a „Zeng a lélek” Kulturális és Hagyományőrző Egyesület szer -
vezésében, immár tizennegyedik alkalommal a város össz-népművészeti 
nyárköszöntő fesztiválja. Már a bejáratnál elkezdődött a meglepetések 
sorozata, a korábbi évek gyakorlatától eltérően a szervezők nem kértek 
belépődíjat, mert a városvezetés, mint később megtudtam, a fesztivál 
főtámogatójaként nagymértékben felkarolta a rendezvényt. További kel -
lemes meglepetésként ért a sok kedves ismerős ember üdvözlő mosolya, 
a fellépő csillogó szemű gyermekek sokaságának színvonalas műsora. 
A fedett színpadon folyamatosan váltották egymást a művészeti csopor-
tok. A műsorban nemcsak a helyi iskolák, kulturális tömörülések ké -
nyeztették a nézőket, hanem számos környékbeli településről, továbbá 
Budapestről is érkeztek előadók. Mint minden évben, az idén is itt voltak 
a veresegyháziak. Regenye Zoltán a technikai pult mögött szorgos kodott, 
a színpadon pedig a Kerecsen Táncegyüttes ropta, majd Fülöp Bernadett 
vezetésével a Bokréta Táncműhely fiataljai mutatták meg tudásukat. Végül 
egy igazi vérprofi népi zenekar, a veresegyházi Fix-Stimm muzsikusai 
húzták a talpalávalót. Mindemellett egész délután az árnyas fák hűsében 
élénken folytak a kézműves foglalkozások, lehetett itt babát, ékszert, 
seprűt készíteni, nemezelni, bőrözni és íjászkondi. A sátrak sokaságában 

kézművesek kínálták igényes portékáikat, és aki elfáradt, egy csöppnyi 
időre megpihenhetett az állatsimogatónál vagy éppen a hűsítő italos, fagy-
laltos pultoknál. Az esti főműsorban olyan neves előadók léptek fel, mint 
a Liget Táncakadémia, a 30 éves Tekerőzenekar, a Bartók Táncegyüttes és 
végezetül az est sztárvendége, Szalóki Ági énekes. A program zárásaként 
moldvai táncház adta meg az éjszakába nyúló hangulatot. Végül, egy kis 
noszogatással, de éjféltájban hazamentek a vendégek. A szervezők az idén 
is megtettek minden lehetségest, kimagasló szervezéssel, hozzáértéssel 
egy színvonalas családias program lebonyolításához.                     VERÉB JÓZSEF 

ZENG A LÉLEK • XIV. Nyárköszöntő Népművészeti Fesztivál

„A doktori megszerzése számomra egy kihí vás volt arra, hogy bi-
zonyítsak. Évekig tanítottam Szombathelyen, a főiskolán, továbbá 
Veresegyházon, a Lisznyay Szabó Gábor Ze ne  iskolában rajzot, festé -
szetet és kéz mű ves technikát. Szeretek a fiatalokkal, a gyere kek kel 
foglalkozni, átadni a megszerzett tudást, a nemezelés csodás tech-
nikáját.”                                                             TÓTH LÍVIA 2014. DECEMBER       

NÉPMŰVÉSZETI FESZTIVÁL FÓTON

Fotó: Veréb

A Veresegyházi Kerecsen Táncegyüttes

Fotó: Veréb
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„A legendák köztünk 
élnek” címmel új ha -
gyo  mányteremtő so ro -
zat vette kezdetét, telt 
házas érdeklődés mel-
lett a Városi Könyvtár-
ban 2019. május 31-én. 
Olyan emberek, sorsok 
bemutatására kerül sor, 
akiknek élete összefo -
nó dik a várossal. 

Hiszen a város története sok-sok egyéni sors-
ból, személyiségből tevődik össze. Varga Kál -
mán történész, mu zeológus közre mű kö dé - 
sével – és a főszereplő életképeinek felvillan-
tásával – ezúttal VANKÓ ISTVÁN kisbíró szí -
nes egyé ni sé gével ismer kedhet tünk meg, aki 
már 35 éve lesz szeptemberben, hogy e tiszt-
séget betölti Sejtes Vendel bácsi után. E funk -
ciót Pisti 19 évesen három feltétellel vállalta: 
mindenkor a város érdekét tartja szem előtt, 
vallási és politikai érdekeket nem szolgál és 
mindezt díjazás nélkül teszi. De ki is volt 
egykor és ki ma a kisbíró? 
Régen a kisbíró a rendelkezéseket, hirdetmé -
nye ket dobolta ki a faluban, Pisti szavaival élve 
magyarról magyarra fordította le a hatalom 
üzenetét az embereknek. Mai funkciója jel ké -
pes, inkább hagyományőrző. Nagy gyö nyö rű -
ség számára, hogy ez a hagyomány még él vá - 
rosunkban. Szinte nincs olyan helyi kulturális 
rendezvény, ahol Pisti ne volna jelen. Hol kon-
ferál, hol szaval, hol énekel, zenél, vagy mesét 
mond. Mesemondó képességének kibonta -
koz ta tá sát egy véletlennek köszönheti, amikor 

egy Szentivánéji rendezvényen beteg lett a 
mesemondó és ő ugrott be három kismalacá-
val nagy sikerrel. Írásait nem őrzi meg, átadja 
magát az improvizációnak, a hely és a közön-
ség által ihletett hangulatnak. Sokoldalú egyé -
niség, ritka pozitív személyiség, aki bohócnak 
tartja magát. Rendelkezik a kisbíró külsőségeit 
meghatározó minden tárgyi kellékkel, ame-
lyek már szinte muzeális darabok. Ezeket a 
kinevezésekor kap ta a Művelődési Háztól és 
nagy becsben tartja őket, amíg csak él. A csiz -
máját Szőke Imre bácsi cipész javította, aki 
egy alkalommal el árul ta neki, hogy az va ló -
jában nem is egy pár. A dob ja 1922-ben ké -
szült, a kulacsa 1975-ben került a faluba a ján  - 
dékként. Senki nem gondolná róla, hogy a kis-
bíró civilben különleges ipari akkumulátoro -
kat javít, végzettsége szá mítás techni kai mű - 
sze rész. Sőt szabadalmi okirati bizo nyí ték ta -
núsítja, hogy alig húsz évesen egy tacho gráf 
szabadalom 15%-os tulajdonosa volt. Há rom 
szerelme van: a családja, a mun ká ja, va lamint 
az irodalom és a költészet. 

Boldog em  ber, aki azt vallja, hogyha 98 élete 
volna még hátra az életéből, mint a tarka mac-
skának, ak kor sem kívánhatna magának jobb 
szülőket, házastársat és munkát. 35 éves bol -
dog házas sá gá ból két gyermeke született. Iro-
dalmi és szín műv észeti érdeklődését, vénáját 
pedagógus szü leitől örökölte. Kedvencei Isaac 
Asimov író, valamint Áprily Lajos, Weörös 
Sándor, Francois Villon, Baranyi Ferenc és 
városunk költője, Horváth Ferenc. Négysoros 
ver  seikből szavalt is néhányat. Feltalálta a 
soros és párhuzamos versmondást és illusz t -
rálta is azt. Élettör té neteit zenei beté tekkel is 
fű sze rezte Heilig Gábor: Öreg cowboy dalával, 
saját szer ze mé nyeivel, végül Pásztor Ildikóval 
is eléne kelt egy duettet: Révész-Demjén-Pres -
ser: Vigyázz a ma dárra című dalát. Gyak ran 
keresnek fel felesé gé vel élőzenés helyeket, 
amiből saj nos már egyre kevesebb van. Min-
den napja más, de általában reggel felkel, meg -
öli a go noszt, kisza badítja a nőt és megmenti 
a világot. 
Legfrissebb városi emlék tőle, amelyet most is 
a kezemben szorongatok az a „mézesvölgyi 
varázskavics”, amitől mindenkinek jó kedve 
lesz, vagy ha az van, hát még jobb. Hát így 
születnek a városi legendák mi felénk! És hogy 
ez nem mese, hanem valóság ezzel meg is 
ajándékozta a hallgatóságot és tény leg min-
denki mosolygott! A mesének mára vége, aki 
ezt nem hiszi, járjon utána! A követ ke zőt pe -
dig hallgassa meg Ön is! 

RIMAI S. ÉVA 

Kölcsey Ferenc Városi Könyvtár • A LEGENDÁK KÖZTÜNK ÉLNEK

Fotó: VerébFotó: Veréb

A KISBÍRÓNK, VANKÓ PISTI „Veresen nem lakom, hanem élek. 
Ha Magyar ország az Isten kalapja, 

akkor Veresegyház a bokréta rajta.” 
VANKÓ ISTVÁN

Varga Kálmán és Vankó István

 
            

MÚLTIDÉZŐ                                                                                                                                          SZABÓNÉ VANK ERZSÉBET GYŰJTEMÉNYÉBŐL

Veresegyház népe már a városháza előtti téren ünnepel... 

1999. július 1. Veresegyház város lett! 
Az ünnepi alkalomból Pásztor Béla polgármester pezsgőt bont. 
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NOVELLA

LÁBIKÓ 
 
Lábikó ugyanolyan barna tyúk volt, mint a töb -
bi, ami ott kapirgált a falusi ház udvarán. Nem 
volt sem kövér, sem sovány. Jámbor volt, nem 
rég kezdett tojni. Álmában sem gondolta, hogy 
egyszer egy babakocsiba kerül csecsemőnek ál-
cázva. De hogyan is gondolhatott volna ilyet egy 
ostoba tyúk a cseppnyi eszével? Ez mégis 
bekövetkezett egy nyári napon. Augusztus volt. 
Az udvaron álló eperfáról potyogott az érett, 
fekete eper. Lábikó szívesen csipegette. A csőrét 
megszínezte a gyümölcs, de őt nem zavarta. A 
házban lakó kislány egész délután figyelve a 
szelíd jószágot, eldöntötte, kisbabát csinál be -
lőle. Évek óta könyörgött egy testvérért, de azt 
nem tudta, hogy ehhez két embernek szeretnie 
kellene egymást. Az ő szülei pedig nem sze ret -
ték. Az apja lenézte az anyját, aki egy semmi 
kis fodrász volt a faluban. Mindig kezében 
volt a cigaretta és idegesen futkározott 
a ven dégek között hétköznap dél -
utá non ként. Nem igazán kedvelte 
a mun káját, de más hoz nem ér -
tett. És a fodrászüz letben legalább 
plety kál kod hatott. Tündi apja 
iro dista volt. Már a szó is furcsán 
hangzott. De falusi ber kek ben 
nagyon jól csen gett. Minden 
nap ele gán san, nyak  ken dőben 
ment dolgozni. Fe kete, hullá-
mos haját úgy iga zította meg 
reg gelente az elő szoba tük re 
előtt, hogy tud  ta, sikere lesz 
a benn dolgozó frus káknál. 
Ő volt a főnök, kötelező volt el -
alél ni tőle. A felesége évek óta né mán 
tűrte az olcsó flörtöket. Egyvalamivel dacolt 
csak: az éj szakai együttlétekkel. Azokat ha táro-
zottan megvonta a fér jé től. Ha tiszteletet nem 
kap, testet ingyen nem ad, gondolta. Így nem 
jött a testvérke.  Ezért lett Lábikóból kisbaba.                                                                                                  
Tündi nézte a tyúkot, figyelte, ahogy gondtala -
nul szedegeti a földön talált eperszemeket. Kita -
lálta, hogy bebugyolálja egy taka róba és to lo - 
gatni fogja. Nagyon jó helye lesz abban a baba -
ko csiban, amit tavasszal kapott az ötödik szüle -
tés napjára. Gyönyörű, piros baba kocsi volt. Még 
pöttyös függönyt is varrt rá a nagy mama. Tündi 
tapsikolt, amikor meglátta. Ilyen kocsija nem 
volt senkinek az utcában, de talán az egész falu -
ban sem. A büszkeség majd szét vetette. Lassan 
elkezdett a tyúk felé óva tos kodni. De az résen 
volt. Megsejtett valamit. Azonnal megug rott, 
ahogy a kislány feléje nyúlt. 
– Gyere ide, Lábikó! Nem bántalak! – mondta 
neki a lány mézesmázos hangon. A kakasfele ség 
bizalmatlanul nézett. Látszott rajta, esze ágában 
sincs megfogatni magát. Tündi próbált türelmes 

maradni. Még egyet lépett a tyúk felé. Az meg 
csak hátrált méla tekintettel. Nem futott el, csak 
bámult bambán. A kislány mérgesen toppantott 
a lábával. – Buta! – kiabált rá. De a tyúkot ez nem -
igen sértette. Hátat fordított neki és méltó ság tel-
jesen elvonult. Az udvar sarká ban a hetyke ka kas 
vé gig nézte a jelenetet. Nem avatkozott bele, pe -
dig ha megtette volna, Lábikó nem kerül a ba ba -
ko csiba, hogy az utcán tologassák szégyen szem- 
re. Ez most nem az ő dolga volt. Pilla natnyilag a 
többi felesége jobban ér dekelte, mint Lábikó. 
Tündi cselhez folyamodott. Bement a paj tába és 
egy kis kukoricadarát hozott ki. Akkurátus moz-
 dulatokkal ke verte össze egy kis 
vízzel.  
 
 

 
Közben fél szemmel leste a tyúkot, hátha az 
ked vet kap a finomság hoz. Lábikón látszott, be -
sétál a csap dába. Meg érezte a finom daraillatot 
és nem tudott neki ellenállni. – Buta! – gondolta 
újra a kis lány dia dalmasan. – Most megvagy. 
Pár pillanat múlva erősen szorította. Majd ki -
nyom ta belőle a szuszt. De Lábikó fura módon 
nem kapálózott. Hagyta magát egy bolyhos 
takaróba gyö mö szölni. Pillanatok alatt benne 
is volt a szépen felfüggönyözött babakocsiban. 
Tündi élvezve ravasz tettének diadalát, kitolta 
az utcára babakocsit és tologatni kezdte. Nem 
kellett messzire mennie, pár háznyira kinn ültek 
az utcasarkon az öregasszonyok. Hangosan vi-
tatták Szabó Pista cselekedetét, aki szombat 
éjjel megszöktette szomszédja feleségét. Már túl 
voltak árkon-bokron. Ahogy odaért, a vénasszo -
nyok elhallgattak. – Csókolom – köszönt ille -
delmesen. Hümmögés volt a válasz. 
Az egyik asszony kaján vigyorral a képén meg -
kérdezte: – Csak nem testvérkét hozott a gólya? 

A többiek hangosan nevettek az olcsó viccen. 
Szemmel láthatólag nagyon eredetinek érezték 
a kérdést. – De igen! – mosolyodott el a kislány. 
A szeme tele volt ártatlansággal. Ekkor lett 
Lábikóból a régen vágyott hugica. – Megmutas-
sam? – érdeklődött bájos arccal. 
Mindannyian lelkesen bólogattak. Az egyik, az 
undok felállt és a babakocsihoz lépett. Arra szá -
mított, egy játékbabát fog látni, de amikor el-
húzta a függönyt, a szája tátva maradt a meg - 
 le petéstől. Egy tyúk nézett vissza rá. Erre éles, 
harsány nevetésbe tört ki. A többiek megüt köz ve 
nézték. – Őt hozta a gólya? – kér dezte visítva a 
rö hö géstől. Tündi megbántódva hajtotta le a 
fejét. Az asszo nyok mind odatódultak a baba -

kocsi köré és visongtak, mint egy 
ra kás csitri. 

 

 
 

 
 

– Na, ez szép! Kovács Bandi csak tyú kot tud csi -
nálni a fele  sé gének… – kia bálta az egyik. 
– Bezzeg Julikának… Annak, biztos nem – ki a -
bál ta a másik. Zengett az egész utca. A vén  asz -
 szo  nyok remekül szórakoztak. 
A kislány nem értett semmit. De a gúny a szívét 
mardosta. Ki ne vették őt és Lá bi kót. Mély meg-
bántottsággal, hirtelen mozdulattal nekilökte a 
babakocsit a leghangosabb öregasszonynak, és 
annyit mondott dühösen: – Mennünk kell! 
Azzal sem törődött, hogy a váratlan mozdulat-
tól megbillent a kocsi és kis híján kiesett belőle 
a tyúk. Villámgyorsan tolta el onnan a tyúk-cse -
csemőjét. Még a következő sarkon is hallot ta, 
hogy rajta nevetnek. Utálta mind. Elrontották a 
szép napját, a csodás sétáját. Belepiszkítottak az 
álmába, mert kinevették Lábikót, aki soha nem 
lehetett az ő testvére, de pár pillanatig, a füg-
göny mögött elrejtve, azt hihette, hogy igen. 
Lábikó ekkor kidugta a fejét a függöny mögül és 
kotkodálni kezdett. 

IMRE HILDA

Kistyúkom (Rajz: Veréb Csilla)
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Az esszencia szó jelentése: valaminek a lé nye ge, 
kivonat, sűrítmény. Vajon hogyan érvé nye sül 
mindez Kopek Rita festőművész Veresegy  há-
zon bemutatott alkotásaiban? A júniusban meg-
nyílt kiállításon bemutatott 30 db, viszonylag 
nagy  méretű olaj, vászon festmény témája gya -
kor latilag az utcán, a nagyváros porában, eső 
után a tócsában hever. Csak meg kell látni, ami 
mellett oly gyakran, tovasietünk. Kopek Rita 
festményei nemcsak megláttatják, visszaad ják 
az utca sejtelmes fényeit, olykor szívbemarkoló 
pillanatait, hanem időről-időre felte  szik a kér -
dést: vajon jól van ez így? A válasz nem könnyű, 
min dig is voltak és vannak elha gyatott, szegény -
sorú emberek, utcán élő haj  lék talanok, nincste-
lenek. A Fedél nélkül című sorozata ön ma gáért 
beszél, esszencia ez, sűrít mény a nagy városi 
utca ma gányából. Magával ragadóak a művész 
Eső című vászon festmé nyei, ahol az olajfesték 
szürke és kék színeinek változatos ragyogása 
adja vissza az utcakő, a járdaszegély csillogó, 
vizes hangulatát, az eső áztatta utca káprázatos 
látványát, a tovasiető em  berek tocsogós lépteit. 
A kiállítás anyagában helyet kapott a csendélet 
témaköre is. A Kenyér és só című festményen lát -
ható ropogós cipók és a friss barna kenyér szinte 
felkiáltanak: Harapj belém, egyél! 

A Hajnalodik cí mű kompozíció több üze netet 
is hordoz, az eldobott, összenyo morított vizes 
flakonok, a festményen látható tö mö rített sörös 
fémdobozok a 21. század egyik nagy kihívásával 
szembesítik a szemlélőt, a mér he tetlen pa zar -
lással, élővilágunk kizsákmá nyo lásával.  Ez a 
festmény is megálljt paran csol a fogyasztói tár-
sadalom lélekölő rohanásának. Ko pek Rita 
festőművész témaválasztásával kap csolatban a 
kiállításmegnyitón történt be szél getésünk során 
a következőket mondta: „Szá momra az eső 

elbűvölő, kifejezetten cso dá la to sak a fények. Csil-
log minden körülöttem, ahogy megyek az utcán 
és látom a tócsákat a vissza tükröződő városkép-
pel, ez egy felfordított világ, magával ragadó. 
Nézem az eldobott sze metet, és arra gondolok, 
ha most ez egy kép lenne, mert ott és akkor az a 
szemét számomra átlényegül szépségé. Ha kite -
kintek az utcára nagyon sok hajléktalant látok, 
nem lehet őket nem lefesteni. Volt olyan, akit a 
műterem ab la kából három hónapig is elnéztem, 
mire elkészültem a munkával. Egy válogatást 
hoztam a mostani kiállí tás ra, ami kellőképpen 
kifejezi a munkásságom, több festmény is van 
köztük, amit nemrég fejez tem be, kifejezetten 
erre az alkalomra készítettem.” 
A kiállítást megnyitotta: Kozák Csaba művészeti 
író, csellón közreműködött: Zán András, ren-
dezte: Klement Zoltán. A kiállítás anyaga 2019. 
augusztus 21-ig megtekinthető az Udvarház 
Galéria (Veresegyház, Fő út 45-47. sz. alatti) kiál-
lítótermében.  

VERÉB JÓZSEF 

„Esszencia”

Párhuzam

UDVARHÁZ GALÉRIA •  KOPEK RITA festőművész, művésztanár kiállítása

Két veresegyházi szobrászművész, Veress Enéh 
Erzsébet és Ilés-Muszka Rudolf „Párhuzam” 
című kiállítását láttuk júniusban, az Udvarház 
Galéria és a MAMŰ Galéria szervezésében, a 
„Maszülető Művek” budapesti kiállítótermében. 
Már maga a galériatér is különleges milliőt hor-
doz egy hetedik kerületi budapesti épületnek, – 
egykoron bérháznak – az utcáról nyíló pincehe-
lyiségében. Aki ismeri a '70-es évek pesti hangu-
latát, itt ebben a környezetben biztosan otthon 
érzi magát. Ámbár mégis más a helyiség atmosz -
férája, mint a régmúlt időkben, a falak vakítóan 
fehérek, az épületgépészeti csövek szépen le fest -
ve, rend és tisztaság mindenhol. Belépve az 
utcáról azon nyomban megfogott a két veresegy-
házi alkotó munkáinak egyedisége. Miért is?                                          
Veress Enéh Erzsébet kőbe, fába, fémbe álmo -
dott sajátságos „lélekformái” a művészet erejével 
tökélyre csiszolva, melyek kisugárzása szinte 
magával ragadja a szemlélőt. A padozatra, posz-
tamensre és a fehér falra helyezett képzőmű vé -
szeti alkotások a környezet által még erőtelje - 
sebbé, hangsúlyossá válnak. Mindez az érzé kel -

he tő valóságtól egy karnyújtásnyira. A kiállításon 
bemutatott kisplasztikák, tusrajzok, továbbá a 
két nagy méretű „papírkép”, a Csudaszarvas és a 
Csodaparipa az elmúlt három év munkáinak egy 
szegmense. Egyenesen a mesék birodalmába 
vezet a Regélő, egy karcsú, nyújtózkodó lény a 
hátán üldögélő fiókával, olyanok ők, mint a 
„tudást szomjazók”, akik a jövőben való eliga-
zodást kutatják.  A Mag egy szemre emlékeztet, 
míg az Álom című munkába az alkotó egy háttér 
nélküli nyitott fakeretben elhelyezett testben egy 
lélekmadárkát álmodott.                  
Ilés-Muszka Rudolf szobrainak sokfélesége a ta -
lált anyagok, tárgyak továbbgondolása, azok 

művészi megjelenítése olyan sajátsága az alkotó-
nak melyet így csak ő képes létrehozni. Az egyik 
legkifejezőbb alkotása a Kopott idő, egy igazi 
talált tárgy, egy sok évet „megélt” kiöregedett csá -
kányfej. Öreg fából egy emberi alak, az életét leélt 
idős hölgy díszeként a csákányfej, mint egy ka -
lap. Magával ragadó a Madár című kompozíció, 
a háromlábú, keskeny nyakú, csőrével az ég felé 
mutató madártest kitárt három-három szárnyá-
val monumentális erőt sugároz. Érdekessége a 
szobornak a szárnyak és a lábak anyaga, talált 
tárgyként a művész hordódongákat illesztett a 
testhez, ettől és a hármas kialakítású végtagokból 
következik a népmeseszerű sugallata a műnek.                      
A jelenlevőket köszöntötte: Pásztor Béla polgár -
mester. A kiállítást megnyitotta: Kozák Csaba 
művészeti író, rendezte: Klement Zoltán. 

VERÉB JÓZSEF 

MAMŰ Galéria • VERESS ENÉH ERZSÉBET és ILÉS-MUSZKA RUDOLF szobrászművészek kiállítása

Fotó: Veréb

Fotó: Veréb

„Az 1991-ben Maszülető Művek – MAMŰ né -
ven alakult, napjainkban is aktív művészeti 
egye sületnek, az alapító mesterek mellett szá-
mos fia tal tehetség és a jelenkori magyar mű -
vé szet történeti alakja a tagja. Szemléletükre 
jellemző az alkotói el nem kötelezettség, az ek-
lekti kusság ra való törekvés.”

„A cím, az Esszencia, egyértelmű utalás ar -
ra, hogy a jelen tárlat a művész fest mé nyei -
ből ad egy sűrítményt, válogatást. Az olaj, 
vászon művek a létezés kiragadott, hétköz-
napi pillanatait mutatják be, egy mindenki 
számára ismerős alaphelyzetet, ahol a lát -
vány esztétikáján túl az alkotások gondol -
kodásra is késztetik az embereket.” 

KOZÁK CSABA MŰVÉSZETI ÍRÓ 

Kultúra
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Kultúra

Az eltelt öt évad eredményeiről, a mindenna -
pok küzdelmeiről beszélgettünk Venyige Sán-
dor igazgatóval. 
2014-ben indult útjára a színház, az eltelt öt évad 
számos sikert, elismerést gyümölcsözött. Milyen 
hatással van a színház életére a külön böző fesz-
tiválokon, mint például a 2019 áprili sában első 
alkalommal Budapesten megren dezett Vidéki 
Szín  házak Fesztiválján történő rész vételetek?                                                                                                                                                                        
Nagyon fontosak a tájelőadások, mert az adott 
darab akkor tud kiteljesedni, ha minél többször 
színre kerül, különben elvész, nem fejlődik. Ma -
guknak a fesztiváloknak van egy nagyon komoly 
kommunikációs értékük, ennek ellenére mi első -
sorban a Veresegyház, Köves utca 14. szám alá 
járó nézőknek csinálunk színházat. Persze na -
gyon örülünk, ha meghívnak minket más hely szí -
nekre is, most például a VIDOR Fesztiválra is 
készülünk, de a lényeg itt hon van. 
Köztudott a magánszínhá -
zakra gyakorolt ha tá sa a 
tao-törvény átalakításának. 
Mennyire váltotta be a Veres 
1 Színház további műkö dé -
sének fenn tarthatóságáért 
indított kezdeményezés, – a 
„Re ményhal kampány” – a 
hozzáfűzött remé nye ket? 
Sajnos bekövetkezett az, 
amitől tartottunk. Be ve ze -
tésre került egy hibás rend-
szer, melynek követ   kez t é - 
ben – dacára, hogy mi tisz -
tességesen vé geztük koráb-
ban is a feladatainkat, – 
még is na gyon rosszul jártunk. Az álmom tovább-
 ra is a független színházban van, ahol nem a min-
denkori politikai széljárás határozza meg a lé tün - 
ket, hanem maga a közönség. Ha jó, amit csiná -
lunk, telt házas a nézőtér. A Reményhal kampá -
nyunk még úton van, már eddig is nagyon sok 
segítséget kaptunk a támogatóinktól, melyet ezú-
ton is köszönök! Ez valamelyest enyhít a minden -
napjainkon, de a fejlesztések így is elmaradnak és 
hosszabb távon továbbra is veszélyben van a 
működésünk. 
A Nemzeti Kulturális Alaphoz pályázatot nyúj-
tottatok be Pest me gye legnagyobb szabadtéri 
nyári fesztiváljának, a Mézesvölgyi Nyár 2019 
rendez vénysorozatnak a támogatására. Milyen 
eredménnyel zárult a pályázat? 
Sajnos érdembeli indoklás nélkül elutasították a 
pá lyázatunkat. A fellebbezést „vizsgálat nélkül” 
dobták vissza. Többen javasolták, hogy ideje 

len ne politikus barátok után 
nézni.                                                                                                                                                                           
A Mézesvölgyi Nyár műsor vá -
lasz  té ká ban az idén tizenhat előadás 
szerepel. Milyen szempontok szerint kerültek 
kiválasztásra a produkciók? 
Mivel a mi színházunk nem „kifizetőhely”, és 
nem is lesz az, ezért az előadók, színházi pro-
dukciók meghívásakor kizárólag szakmai szem-
pontok játszanak közre, de fontos az is, hogy mi 
az, amit el bír a költségvetésünk és kik vállalják 
ezt a hely színt. Iszonyú versenyhátrányban va -
gyunk, pont azért, mert nem támogatott a Mézes -
völgyi Nyár. És mert nincs „készre épített” hely   - 
színünk. Elő adá sonként az első 700 jegy be vétele 
a technika bérlésére megy el. Gyakorlatilag az 
összes jegybevételt elviszik az előadások, elő re -
láthatóan ne ga  tív egyenleggel fogjuk zárni az idén 
is a prog  ramot. 

Az idei Veres Medve Díjkiosztó gálán Zorgel 
Enikő művésznő, a színház társalapítója és 
mű vészeti vezetője is díjazott lett. A Csoportte -
rápia című zenés komédiában nyújtott ala kí -
tá sáért a „Legjobb női mellékszereplő” elis   me  - 
rést kapta. Hogyan került kiválasztásra a nyer -
tesek személye? 
Az eddigi gyakorlat alapján Veres Medve Díjra az 
évad saját gyártású darabjaiban résztvevő szerep -
lők mindegyikét jelöltük. A közönség szavazatai 
mellett a minél nagyobb objektivitás elérése érde -
ké ben felkértünk egy szakavatott zsűrit is az érté -
keléshez. Az így összeállt szavazatokból átlagoltuk 
ki a végeredményt, a Veres Medve Díj nyerteseit. 
A színház 2018. évi szakmai (önkéntes) beszá-
molójában, a színház és a politika részben olvas-
tam: „nálunk nem párttagkönyvvel jönnek a 
né zők színházba, hanem színházjeggyel.” Ho -
gyan kell ezt értelmezni? 

A mindenkori politikai hatalomnak az az 50% a 
fontos, amely hatalomra segíti, a mi legitimitá-
sunkat viszont a 100% biztosítja. Minden egyes 
néző fontos. Mi nem mondhatunk le a közönség 
feléről, mondván, hogy megvan a kétharma dunk. 
A politikát a néző otthon hagyja, ha színházba 
jön. Mi sem politizálunk, bár nyilvánvalóan köz -
érdekű kérdésekkel is foglalkozunk. Általános, 
örök, emberi értékek és kérdések mentén igyek-
szünk állást foglalni. A néző a belépőjegyével 
bizalmat vásárol, szórakozni akar, kikapcsolódni 
és ezt a bizalmat mi meg akarjuk tartani, ezért is 
nincs nálunk direkt politizálás. 
Van realitása egy új, minden igényt kielégítő 
kőszínház – többfunkciós rendezvényszínház –
megépítésének? 
Egy modern színházépület létrehozására a város 
részéről is egyre nagyobb az igény. A Váci Mihály 
Művelődési Ház, be kell látnunk, már nem felel 
meg a közönség elvárásainak sem. Egyre ne-
hezebb időpontot egyeztetnünk, és mi is csak egy 
vagyunk az itt működő művészeti csoportok 
közül. Korábban volt egy markáns elképzelésünk 
a színház építésének finanszírozásával kapcso-
latban, de ennek egyik sarkalatos pontját épp a 
tao adta lehetőségek adták volna.                                

VERÉB JÓZSEF 

A VERES 1 SZÍNHÁZRÓL, 
AZ ÉLETRŐL MAGÁRÓL

VERES 1 SZÍNHÁZ • interjú VENYIGE SÁNDOR igazgatóval

 A VERES MEDVE 
2019-ES DÍJAZOTTJAI:              

LEGJOBB SZÍNPADI HÁTTÉRMUNKA: 
MONORI ROLAND 

•                                                  
LEGJOBB DÍSZLET: 

BÁTONYI GYÖRGY (Hogyan nevezzelek?) 
•                                                  

LEGJOBB NŐI MELLÉKSZEREPLŐ: 
ZORGEL ENIKŐ (Csoportterápia) 

•                                                  
LEGJOBB FÉRFI MELLÉKSZEREPLŐ: 

PÁL TAMÁS (Csoportterápia) 
•                                                  

LEGJOBB NŐI FŐSZEREPLŐ: 
MOLNÁR GYÖNGYI (Csoportterápia) 

•                                                  
LEGJOBB FÉRFI FŐSZEREPLŐ: 

SIMON KORNÉL (Hogyan nevezzelek?) 
•                                                  

LEGJOBB RENDEZÉS: 
SCHLANGER ANDRÁS (Hogyan nevezzelek?) 

•                                                  
LEGJOBB ELŐADÁS: 

HOGYAN NEVEZZELEK?

„Hogy miért csináljuk? Két évvel 
ez előtt kitaláltunk valamit, ami 
ren gete get adott a város imázs -
hoz, viszi a hí rün ket és imádják 

a nézők. Egy sze rűen bűn lenne 
abbahagyni. Számunkra ez a le he -

tőség már önmagában is egy kincs!” 
VENYIGE SÁNDOR, A MÉZESVÖLGYI NYÁRRÓL              

Fotó: Veréb

Fotó: Veréb
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Életmód 

DIETETIKA:  Asiama Evelyn rovata 

AZ OKOSTÁNYÉR® 
– az MDOSZ szakmai ajánlása

GYŐRI RITA ÉS VIGH MERCÉDESZ ROVATA

HELYTELENÜL VÉGZETT GYAKORLATOK ÉS AZOK VESZÉLYEI

Hibásan végezni a gyakorlatokat, vagy rossz 
moz gás típust választani, a leggyakoribb hibák 
közé tartozik. Nem mindegy, hogy a legnép -
sze rűbb gyakorlatokat hogyan hajtjuk végre! 
Ha nem figye lünk oda a helyes kivitelezésre, 
akkor a célba vett izomcsoport se megerősödni 
nem fog, de még komoly sérülésveszélynek is 
ki tesszük a testünket. Mindenkinek a saját 
egész sége a tét!  
Beszéljünk a HASIZOMRÓL és felejtsük el a 
teljes felüléses hasizom gyakorlatokat. Több 
érv is szól a teljes felülés ellen! Az egyik igen 
meg győ ző érv a csípőhorpasz izom ágyéki 
csigolyákra és a köztük lévő porckorongokra 
gyakorolt nem kívánatos hatása. A mozdu-
lathoz a csípő hor pasz izom erőteljesebb össze-
húzódása szükséges, ami eredésének kö szön- 
hetően igencsak nagy nyo mást gyakorol a 
csigolyákra. A csi go lyák egy másnak feszü lé -
sével megjelenik a nyo más a porc ko rongokon. 
A porckorongok könnyen veszítenek folyadék-
tartalmukból, idővel lelapulnak, így az adott 
szegmensben ízületi kopás, instabilitás jön 
létre. Teljes felülésnél a csigolyák elülső része 
össze nyomódik, fokozódnak a sér vet növelő 
erő ha tások. Ennél már csak egy bor zasztóbb 
dolog történhet, ha még oldalra is csa varunk 
felülés közben.  

Jó tudni, hogy a hasizom csak a lapocka eleme -
lé  séig dolgozik, ahhoz pedig, hogy teljesen fel ülj, 
a csípőhajlító izmok veszik át a munkát a has iz -
mok tól?  Eleve tónusos izomról beszélünk, ami 
tartásunkért felelős, ezért edzése nem, nyúj tása 
viszont annál inkább indokolt. Ülő életmódunk -
nak köszönhetően szinte folyama tosan rövi dült 
állapotban van, és mivel az ágyéki csi golyák 
harántnyúlványán, ill. a csípőlapát belső felszí -
nén ered, összeköti a törzset az alsó végtaggal. 
A test középső izmainak, ismertebb nevén törzs 
izmainak megerősítése az egészséges és tö ké -
letes mozgás alapfeltétele! Ha az edzésben ered-
mé nyeket szeretnénk elérni, akkor a test kö zép - 
tájéki izmait nem hanyagolhatjuk el, hiszen 
azok minden összetett mozgást igénylő gyakor -
latnál elen gedhetetlenül szükségesek. Ha a törz-
s izmaink nin  csenek megerősítve, a moz   gá sun - 
kat sem tudjuk megfelelően kontrollálni, ezért 
előbb-utóbb sérüléseket szedünk össze. Ne fe -

led jük, bár milyen mozgásformát vagy edzést 
végzünk, a törzsizmaink minden gyakorlatnál a 
fókuszba kerülnek!  A törzsizmok ed zé se min -
de nekelőtt, minden csak ezután kö vet kezik! 
A hasizmok fontos támasztó szerepet töltenek 
be a gerincoszlopunk védelme érdekében és 
segí te nek a törzs stabilizálásában, feladatuk az 
ágyéki gerinc stabilan tartása, működésüknek 
köszön he tően nő a belső hasűri nyomás, a me -
dence he lyes helyzetbe állításával (ez is has -
izom  funkció) az ágyéki gerinc is optimálisan 
pozícionálható, csökkentve ez által a gerincre 
ható nyíróerőket. 
Egy funkcionálisan egészséges test eléréséhez 
elengedhetetlen a hasizmok-törzsizom edzése, 
de léteznek erre olyan megoldások, amelyek 
amellett, hogy hatékonyabbak a felüléseknél 
még gerincbarátok is. A testépítőkkel teljes 
egyetértésben állítjuk, hogy a kockahas projekt 
a tányérunkon kezdődik. Önmagában a hasi-
zom gyakorlatok nem tüntetik el a zsírréteget a 
hasról. Ehhez nagyon fontos a júliusi kihívá-
sunk, életmódunkon változtassunk, ha nem 
csak 1-2 napig, hétig szeretnénk élvezni a koc -
kák látványát. 
Következő cikkünkben mutatjuk a törzsizom 
erősítő gyakorlatokat, addig is figyeljünk az 
étkezésünkre, mert jön az augusztusi kihívás! 
 

Az on-line információrengetegnek is kö szön -
hetően mára naponta újabb és újabb (sokszor 
egymásnak ellentmondó) táplálkozásbeli aján-
lással, javaslattal találkozunk. Mivel a krónikus 
megbetegedések nagy része összefüggésbe hoz -
ható a helytelen étrenddel, fontos foglal kozni a 
napi szintű „általános” táplálkozással. Ebben 
lehetnek segítségünkre a szakmai szervezetek 
hivatalosan alátámasztott iránymutatásai. 
Korábbi évek javaslatai az úgynevezett tápanyag 
arányú megközelítést képviselik. Jellemzően a 
napi szinten fogyasztandó szénhidrát-zsír-fe-
hérje arányát adják meg. Az ilyen típusú megfo -
galmazás nagy hátránya lehet a gya   kor   latiasság 

hiánya. Hiszen nem telítetlen zsírsavak, amino -
savak és monoszacharidok szerepelnek a napi 
bevásárlólistánkon, hanem zöldség-gyümölcs-
félék, pékáruk, húsok, tejtermékek, csipegetni 
valók stb. 
Ezért fogalmazta meg a Magyar Dietetikusok 
Or szágos Szövetsége (MDOSZ) az OKOS TÁ -
NYÉR®-t, amely élelmiszer-alapú ajánlásként 
nagyon egyszerűen értelmezhető. 
A www.okostanyer.hu honlapon megtaláljuk az 
ajánláshoz tartozó olyan kiegészítő informá-
ciókat is, mint a javasolt adagnagyságok, be vá -
sár lási ötletek, valamint a házon kívüli étke zé- 
sekre vonatkozó tippek. 

Az OKOSTÁNYÉR® megtalálható külön a 6-17 
éves korosztály részére is. A „gyermekspecifi -
kus” szemléltetés segíti a fiatalabbak számára 
is befogadhatóvá tenni a javaslatokat. 
Szívből javaslom minden olvasónak! 

Fitten Veresen – minden, ami 
sport és táplálkozás, 

így adva alapot a mindennapokhoz! 

Legyünk együtt fittek Veresen! 
Mobil: 30 509 5084 

Facebook: Fitten Veresen

ASIAMA EVELYN, dietetikus 
evelyn@evediet.hu

Az ez évi cikksorozatunkban a rossz mozgásmintával, a helytelenül végzett gyakorlatokkal 
és azok veszélyeivel, illetve a rosszul megválasztott edzéssel, sportolással foglalkozunk.
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Sport

SULYÁN ALEXA 100 M-ES SÍKFUTÁSBAN 
DIÁKOLIMPIAI BAJNOK! 
 
Székesfehérváron rendezték az idei atlétika diákolimpia döntőjét, ahol 
a Fabriczius József Általános Iskola tanulói nagyszerű eredményeket 
értek el. Sulyán Alexa már az előfutamból a legjobb idővel, 12,57 mp-
es egyéni csúccsal  került a döntőbe, ahol tovább javítva idején, 12,47 
mp-cel magabiztosan utasította maga mögé a mezőnyt az őszt idéző sza-
kadó esőben, és megszerezte Veresegyház első diákolimpiai bajnoki 
címét atlétikában. 
Érdekeltek voltunk még a 2006-2007-es korosztályban, ahol távolug rás-
ban Tóth Balázs 517 cm-rel,  míg a 2008-2009-es korosztályban a több -
próba leány csapatunk Böröcz Fédra – Dudás Emese – Horváth Laura 
– Lesch Lili – Sum Niki – Zsilinszki Hanna összeállításban egyaránt 
a hetedik helyen végeztek. A többpróba egyéni összetettben Sum Niki 
a 12. helyen végzett. 
 
DIÁKOLIMPIA VÁLOGATOTTAK NEMZETKÖZI VERSENYE 
A lengyelországi Lowice városában, hat nemzet diákolimpia válogatott -
jai között megrendezett küzdelemben, Sum Niki (Fabriczius József Ál-
 talános Iskola) a magyar diákolimpiai válogatott csapat tagjaként, a 300 
m-es síkfutásban, egészen kiváló idővel, 44,51 másodperccel, na gyot 
javítva egyéni csúcsán, első helyen végzett. 
 
XII. NEMZETKÖZI GYERMEKATLÉTIKAI VERSENY 
Június 8-án, Debrecenben a Nemzetközi Gyermekatlétika Versenyen 
szerepelt a VVSK atlétikai szakosztályának 2007-2010 korosztályos 
csapata, ahonnan sok-sok éremmel és nagyszerű eredményekkel térhet-
tek haza ifjú sportolóink.   
2008-as korosztály: 
60 m síkfutás: 1. Sum Niki (8.57 mp), 2. Nádas Balázs, (8.70 mp), 
6. Bense Botond, (9.10 mp); 300 m síkfutás: 1. Sum Niki (46.52 mp) 
60 m gátfutás: 3. Horváth Laura (11.51 mp) 
Távolugrás: 3. Bense Botond (444 cm), 4. Nádas Balázs (439 cm), 
5. Horváth Laura (421 cm); Kislabda hajítás: 7. Kálmán Zsombor (31,63 m) 
2009-es korosztály: 
60 m síkfutás: 4. Pákai Levente (9.88 mp), 5. Badak Réka (10.14 mp) 
Távolugrás: 6. Badak Réka (341 cm) 
Kislabda hajítás: 4. Pákai Levente (36.01 m)  
600 m síkfutás: 4. Daka Hunor (2.08.16 mp) 
2010-es korosztály: 
60 m gátfutás: 1. Horváth Boglárka (12.03 mp) 
60 m síkfutás: 3. Horváth Boglárka (9.64 mp)  

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

A Magyar Kupa IV. fordulója 
 
Június 22-én, Hódmezővásárhelyen rendezték a Magyar Kupa IV. for-
dulóját, ahol a VVSK legjobb öttusázói az alábbi eredményeket érték el: 
Lányok: 
U-11 korosztály: 8. Kovács Réka  
U-13 korosztály: 13. Kovács Enikő  
Fiúk: 
U-12 korosztály: 8. Hargitai Csanád  
U-14 korosztály: 14. Hargitai Bánk  
U-15 korosztály: 11. Becsei Bulcsú EDZŐ: HICSÁK ZSOLT 

ATLÉTIKA

Sulyán Alexa diákolimpiai bajnok

Sum Niki Lengyelországban

ÖTTUSA

C S A L Á D I  S P O R T N A P

Helyszíne: 

A MÉZESVÖLGYI ISKOLA LÉTESÍTMÉNYEI 
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. 

Telefon: +36 20 9749 686 

2019. SZEPTEMBER 8. 
(vasárnap) 10.00–15.00 óráig 
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CSALÁDI SPORTNAP 
 
Veresegyház várossá nyílvánításának húsz éves évfordulójára szervezett 
program része volt a Tó-strand területén a főzőversennyel egyidőben meg -
rendezett családi sportnap. Több ügyességi feladatot próbálhattak ki az 
érdeklődő családok szárazföldön és az OCTOPUS BVSE jóvoltából a 
vízben is.  
A jó idő a figyelmet inkább a fürdőzés felé terelte, de azért szép számmal 
próbálkoztak a feladatok végrehajtásával. A legnépszerűbb feladatok a cél-
badobó és az egyensúlyozó feladatok voltak. 

„C TULIPÁN”  csapat – 2. helyezett

„HEGYALJA BULIS”  csapat – 3. helyezett

VI. VÁROSAVATÓ KUPA 
 
Veresegyház várossá nyílvánításának évfordulójára meghirdetett férfi 
kispályás labdarúgó tornát ebben az évben, az időjárás miatt, csak má-
sodjára sikerült megrendezni. 
Sajnos a változtatás miatt három csapat visszalépett, de akik továbbra 
is fenn  tartották részvételi szándékukat, egy jó hangulatú, pörgős, remek 
légkörű tornán vehettek részt a Mézesvölgyi Általános Iskola tornater-
mében. A körmérkőzéses rendszerben lebonyolított kupán végül a 
„NERUGJATOKSOKAT” csapata nyert 100%-os teljesítménnyel. 
Második a „C TU LIP ÁN”, míg a harmadik helyen a „HEGYALJA BULLS” 
csapata végzett. A torna legsportszerűbb csapatának a „Pásztor Józsi 
csapatát” választották a szervezők, míg a torna gólkirálya címet Balogh 
Dávid nyerte tizenegy rúgott góllal a C TULIPÁN csapatából. 

VÁROSÜNNEP 2019.

„NERUGJATOKSOKAT”  csapat – 1. helyezett
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KERÜLETI BAJNOK LETT 
A GALAXIS VSE I. FÉRFI CSAPATA 

 
Bakó Oszkár, Drozd Balázs, Gubai György, Molnár Gábor, Sztra nyan 
János, Letanóczki István összetételű csapat első lett a kerületi I. osz -
tályú bajnokságban. Ez történelmi pillanat az egyesület életében, így a 
következő évben magasabb osztályban szereplehetnek. A Galaxis VSE 
II. csapata a 2. helyen fejezte be az évet és a jelen állás szerint ez is 
feljutó helyet jelent! A csapat tagjai: Bohus Pál, Mókus Miklós, Szu -
hanyik György, Takács Andor, Vajda Zoltán. 
A Galaxis IV-Fortuna csapata – Bacsa István, Cserey Zoltán, Erős 
Tibor, Héregi László, Horváth Lóránt, Papp László - újoncként a 4. 
helyen zárta  a bajnoki idényt, míg a 
Galaxis III. csapata – Batizi Sándor, Cserey Bálint, Deliagosz 
Achilles, Drozd Péter, Király A. László, Sárosdi István, Szalay Tamás 
– összeállításban a 12. helyen zárt. 
 
GALAXIS IDÉNYZÁRÓ 
Nagyon szép hagyomány, hogy az idényt egy közös program keretében 
zárják a GALAXIS családhoz tartozók. A június 22-én megrendezett 
idényzárón közel 70 fő vett részt, ahol az idényben elért eredmények 
alapján jutalmakat osztottak ki, majd elfogyasztották a közösen főzött 
marhagulyást. Ebben az idényben a legtöbb edzésen Fekete László és 
Varga Vince vettek részt, a „Pingpongozó sporttársunk támogató díját“ 
kapta: Milus Lajos, Varga Gergő és Vidéki Tímea  
 
10. GALAXIS BAJNOKSÁG VÉGEREDMÉNYE  
A lejátszott 474 mérkőzés után az alábbi sorrend alakult ki. 
Lányok: 1. Dudás Réka 2. Vidéki Tímea 3. Dudás Emese  
Fiúk: 1. Varga Vince 2. Varga Gergő 3. Ákoshegyi Solt  
Felnőttek: 1. Szekeres Tamás 2. Voith László 3. Dudás Balázs  
Régi Stiga (Hans Alser) ütőfát nyerte: Gyermekek: Vidéki Tímea,                                                                    

Felnőttek: Trudics Péter  
Szezonzáró kis asztal páros bajnokság dobogósai: 1. Cserey Zoltán –
Bakó Oszkár, 2. Szekeres Tamás – Trudics Péter, 3-3. Szaszák 
Csongor – Szaszák Levente ill. Erős Tibor – Papp László.  
DECATHLON KUPA ORSZÁGOS AMATŐR UTÁNPÓTLÁS 
ASZTALITENISZ VERSENY 
I. hely: Bakó Oszkár (15-18 év) II. hely: Dudás Réka, (9-11 év); III. hely: 
Vidéki Tímea, (12-14 év) 
 
JÓ TANULÓ – JÓ SPORTOLÓ ELISMERÉS 
Letanóczki Dalma a Fabriczius József Általános Iskola 7.a osztályos 
tanulója 2017 után 2018-ban is megkapta a Magyar Köztársaság „Jó ta -
nu ló –Jó sportoló” elismerést.  
Ezekkel a nagyszerű hírekkel köszönjük meg minden sporttársunknak 
az eredményes és igazi közösségi asztalitenisz évet, támogatóinknak, 
szimpatizánsainknak a segítségeiket. 

LETANÓCZKI ISTVÁN 

ASZTALITENISZ

Galaxis VSE I. férfi csapata
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A TANÉV MÉRLEGE: 
34 VERSENYEN 37 ARANYÉREM! 

Városunk egyik meghatározó, nagy hagyományokkal rendelkező egye -
sülete immáron 13 éve a Veresi Küzdősport Egyesület június 12-én tar-
totta a tanévzáró ünnepségét, ahol összegezték a tanévben elvégzett 
munkát, értékelték a kimagasló teljesítményeket, jutalmazták a legjob-
bakat és a segítőket. Csak Veresegyházon a központi termükben, hét 
csoportban, jóval több mint száz fő látogatja rendszeresen a foglal ko -
zásaikat, de jelen vannak Bagon, Gödöllőn, Szadán és Turán is.  
Rendszeresen hívnak meg olimpikonokat, világ- és Európa-bajnokokat, 
nagynevű edzőket. 
A tanév díjazottjai 
Az év judosa címet vehette át: Ballon Gábor és Ballon Andrea. 
Az év felfedezettje: Szabó Tamás. 
Az 1300. érmük szerzője: ifj. Ilyés Gyula. 
Cross-training különdíjat vehetett át: Gender Judit és ifj. Ilyés Gyula. 
Elismerésben részesült: Kerstner Róbert és Gaál Bendegúz, valamint 
Almási Dániel. 
Serleggel köszönték meg a munkáját Soós Laci bácsinak, illetve a 
távozó Gulyás Eriknek. 
Ajándékkal kedveskedtek Dorka néninek a sok figyelemért, szeretetért, 
támogatásért, illetve egyesületi vezetőjüknek, Ilyés Gyulának az egész 
éves munkáját. 
  
JUDO JUNIÁLIS AJKA  
Június 15-én a Veresi Küzdősport Egyesületet öt judoka képviselte a 
versenyen. Már kicsit szezon végi, edzőtábor előtti hangulatban, de így 
is öt érem került hozzánk. Ezüstérmes lett: Molnár Zalán, bronzérem-
nek örülhetett: Bukovinszky Ádám, Poczkodi Leó, Sziklai Tamás és 
Bencs Ákos. 
 
SUMO OPEN  
Június 21-én a nyári napfordulón, a Lupa Beach-en, az ország legjobb 
sumósai vettek részt a súlycsoport nélküli viadalon, köztük a nehézsúly 
regnáló országos bajnoka, a Veresi Küzdősport Egyesület versenyzője, 
Kerstner Róbert, aki lépésről-lépésre haladt a cél felé. Nagyon össze -
szedetten, okosan küzdött, egyetlen ellenfelének sem volt esélye el-
lene, így vitán felül övé lett az aranyérem! A csapatversenyben is 
rajthoz állt, és ott a második helyhez segítette csapatát! 

ILYÉS GYULA 

JUDO MUSICAL FORM

80 fővel szerveztük táborunkat június 20-24 között, ahol csak 13 éves 
kor felett lehetett részt venni. Az idén először a siófoki Stella Hotelben 
volt a szállásunk és a szabadtéri edzések. A Magyar Shinkyokushin 
Karate Szervezet dojojában, Kálóczi József sensei vendégeként 
edzhettünk tatamin – ezúton is köszönjük szépen! A változatos 
időjárásnak köszön hetően szubtrópusi hangulatban teltek a napok, 
fejlesztve tűrő ké  pes ségünket, hozzáállásunkat, koncentrációnkat 
mind fizikailag, mind mentálisan. 
Elismerésünk a Budofight, a Rákosmenti, a Veresi és a Fortuna karate 
klubok résztvevőinek a munkájukért, teljesítményükért és a töretlen 
jókedvért! Gratulálunk a sikeres övvizsgákhoz! 

SZALAY ZSOLT

VERESI KARATE

SHITOKAI HUNGARY SENIOR NYÁRI BALATONI TÁBOR 2019. SIÓFOK

„VERESI MUSICAL FORM” SIKEREK 
A 25. MAGYAR KICK-BOKSZ VILÁGKUPÁN! 

Május 16-19 között Budapesten került megrendezésre a 25. Hungarian 
kickboxing World Cup, mely a WAKO kickboxing world series „A” 
kategóriás versenye. A WAKO világszervezet 2018 novemberében 
felvételt nyert az olimpiai sportágak körébe, így a hazai rendezésű 
világkupa az eddigieknél is nagyobb népszerűségnek örvendett. 39 
ország közel 1700 versenyzője 3100 nevezést adott le. Csapatunk a 
„Musical Form Team Veresegyház” 12 fővel érkezett a versenyre és a 
zenés pusztakezes és fegyveres formagyakorlatokon kívül zene nélküli 
úgynevezett creative forms kategóriában képviseltük városunkat. A for-
magyakorlat szakág egyre nagyobb érdeklődésre tesz szert hazánkban 
is, így a magyar versenyzők, a német, ukrán, szlovák, angol, és guate -
ma lai versenyzők mellett, 39 nevezést adtak le. Péntek este a világhírű 
amerikai Paul Mitchell csapata tartott szemináriumot, melyen ütés és 
rúgás kombinációkat, továbbá trükköket és bot gyakorlatokat tanul-
hattunk. Másnap kezdődött a formagyakorlat verseny, ahol a kor osztá-
lyok összevonása nem kedvezett a csapatnak. Bár a junior/felnőtt 
korosztályt elválasztották a fiatalabbaktól, mégis az előbbiben így 2-3 
induló versengett, míg a 16 év alattiak tízet is meghaladó létszámban 
maradtak. A csapat még így is szépen helyt állt a versenyen és 5 ezüst -
éremmel térhetett haza a világkupáról, mely fontos állomása volt az 
augusztus végi Győrben megrendezésre kerülő WAKO utánpótlás kick-
boksz Európa bajnokságnak és a novemberi felnőtt világbajnokságnak. 
Érmeseink: Schersing András 2 ezüstérem (pusztakezes, eszközös 
musical form), Gergely Enikő (pusztakezes musical form), Nagy 
Bálint Attila (fegyveres musical form), Pintérné Gazdag Anett (mas-
ter class kick-light). Gratulálunk minden tagunknak! 

PINTÉRNÉ GAZDAG ANETT, KIME ELNÖK, 70/388-8716 
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ÚJRA A PEST MEGYEI BAJNOKSÁG I. OSZTÁLYÁBAN 
A LABDARÚGÓ CSAPATUNK! 

 
Nem mindennapi izgalmak közepette jutott túl az osztályozón a VVSK 
labdarúgó csapata az UFC Csömör csapata ellen. 
Az osztályozó első mérkőzésére június 8-án Veresegyházon került sor, 
ami 2:2-es döntetlennel végződött. A 20. percben az ellenfél szerzett 
vezetést, amire a 30. percben Bábik Tibor válaszolt. A félidőben 1:1-es 
állással mentek a csapatok pihenni. Jobban kezdtük a második félidőt, 
ennek eredményeképpen az 51. percben Mészáros Dániel megszerezte 
a vezetést. A Gyömrő sajnos a 82. percben egyenlített. 
Nagyon elszántan készültek fiaink a visszavágóra, nagy volt a fogad-
kozás. Ennek megfelelően csapatunk szerezte meg a vezetést a 20. 
pecben Tóth Márk góljával. A Gyömrő a 60. percben egyenlített, majd 
a 87. percben megszerezte a vezetést. Már elkönyvelték a győzelmüket, 
de Lukács József Zoltán a 90. pecben egyenlített! Ezzel még mindig 
nem volt vége, mert egy percen belül ismét a Gyömrőnél volt az előny 
3:2. És akkor jött a 93. perc, amikor Veresegyház csapata szabad rú -

gáshoz jutott. Mészáros Dániel minden idegszálával a rúgásra koncent -
rált és hatalmas gólt lőtt. Ezzel a 3:3-as eredménnyel, idegenben lőtt 
több góllal jutott csapatunk a megyei I. osztályba.  

EDZŐ: SCHWARCZ ZOLTÁN 

A júniusi események méltó lezárásként szolgálják a Rockin' Board TáncSport Egyesület félévét. 
Június 2-án került megrendezésre a nyári szünet előtti utolsó hazai, hivatalos országos pont -
szerző verseny, ahol junior páros kategóriában Szoljár Zsombor és Vass Nikolett a dobogó 
harmadik fokára állva bronzérmet vihetett haza. Ugyanebben a kategóriában Polyánki Benedek 
(Rók and Roll SE) és partnere Fórián Kata a hatodik helyezést érték el. Serdülő nagyformációs 
kategóriában a  fináléba jutva a Jump a hatodik, míg az Excellent a hetedik helyen végzett. 
Június 8-án került sor az egyesület hagyományos Évadzáró Gálájára, ahol az évadban elért ered-
ményeket ünnepeltük, a táncosok áldozatos munkája előtt tisztelegtünk. 
A Rockin' Board vándorkupáját és az ösztöndíjat ezúttal Vass Nikolett kapta, akinek a serleget 
előző „őrzője”, Fórián Kata adta át, aki idén Magyarország jó sportolója, jó tanulója elismerés-
ben is részesült.  
Június 20-án várt még ránk egy fontos esemény, ahol többszörös kvalifikáción túljutva vehet-
tünk részt a MLTSZ által szervezett Európa-bajnokságon, ahol a Mirage felnőtt nagyformáció 
aranyérmet szerzett. 

FARKAS GERGELY, FARKAS KRISZTINA, WESSELÉNYI RÉKA

LABDARÚGÁS

ROCKIN’ BOARD TÁNCSPORT EGYESÜLET
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Telefon: 30 437 7582 
Nyitva: kedd–péntek: 9–16 • szo.: 9–12 

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

VARGA GYÓGYGOMBA 
S Z A K Ü Z L E T  

szakképzett tanácsadókkal várja az érdeklődőket 

Veresegyház, Kálvin tér 6. szám alatt 
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A Sanofi Vállalatcsoport tagja a Chinoin Zrt. Veresegyházi Telephelye 
várja a helyi és a kistérségben élő nyugdíjasok és a 18. életévüket 
betöltött diákok jelentkezését könnyű fizikai munkavégzésre klimatizált, 
kulturált üzemi munkakörnyezetben, 2 műszakos munkarendben.

A Sanofi veresegyházi telephelyén történik a drazsék, tabletták és egyéb szilárd alapanyagú 
orvosságok előállítása és csomagolása. Több, mint hetven különböző kiváló terméket gyárt itt 
a vállalat, innovatív, vényköteles, CHC (vény nélkül kapható készítmények) és generikus gyógy - 
sze reket. A telephelyen a GMP (helyes gyóygszergyártási gyakorlat) zsabályai szerint, korszerű 
műszaki körülmények között gyártják és csomagolják a szilárd gyógyszerkészítményeket.

Érdeklődni lehet: 
Chinoin Zrt. 

Veresegyházi Telephely – Recepció 

Veresegyház, Lévai u. 5. 

vagy a +36 28 585 646 telefonszámon

,



Hirdessen 

a Veresi Krónikában 
VERESEGYHÁZ VEZETŐ LAPJÁBAN! 

Velünk sikeres lesz!! 
7500 PÉLDÁNY, KEDVEZŐ ÁR 

* 
SZÁMLAKÉPES HIRDETÉSSZERVEZŐKET 
KERESÜNK JUTALÉKOS RENDSZERBEN! 

Bővebb információ: 

veresikronika@veresegyhaz.hu 

30 9304 831
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VERESEGYHÁZ SZADAI ÚT 17/B 
(Citroen szalonnal pont szemben, világoszöld homlokzat alatt) 

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

Boneker MBNK Kft. 

KERÍTÉS–FESTÉK 
CENTRUM 

Néhány AKCIÓS termék a kínálatunkból: 
Gipszkarton normál 1,2 m×2 m   1260 Ft 
Beltéri, fehér falfesték 15 liter 5990 Ft 
Homlokzati hungarocell  10 cm 1750 Ft/m2 

Flexibilis csemperagasztó   1800 Ft 
Fém táblás kerítéselem 1,5m×2,5m   6580 Ft 
Lamella kerítés 1,8 m×1,8 m  5150 Ft 
Jedynka vékonylazúr 5 liter 13 900 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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