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Pásztor Béla és a SZOVE nyerte 
az önkormányzati választásokat. 
(Részletes eredmények a 3. oldalon.)
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Ajánló

 
október 26. • Örkény: Tóték (Vankó bérlet) 
október 27. • Örkény: Tóték (Sejtes bérlet) 
október 30. • Örkény: Tóték (Dániel bérlet) 

november 3. • Roberto Athayde: Margarida asszony 
(Székhelyi bérlet) 

november 7. • Pille Tamás: Hetedhét varázslat – Mesebérlet 1. 
november 7. • Pille Tamás: Hetedhét varázslat – Mesebérlet 2. 
novenber 8. • Pille Tamás: Hetedhét varázslat – Mesebérlet 3. 
novenber 8. • Pille Tamás: Hetedhét varázslat – Mesebérlet 4. 

november 17. • Molnár Ferenc: Riviéra (Sejtes bérlet) 
november 19. • Molnár Ferenc: Riviéra (Dániel bérlet) 

november 30. • Hogyan nevezzelek? 
• 

FŐ ÚTI JEGYIRODA: 
Innovációs Központ „B” recepció 

Veresegyház, Fő út 45.•Tel.: +36 70 3717 838 
LIGETEK JEGYIRODA: 

Erkel Üzletház•Veresegyház, Budapesti u. 1/B 
Tel.: +36 70 907 2229 

www.veres1szinhaz.hu 
facebook/veres1szinhaztarsulat

október 23. (szerda) 10.00 óra 
Városi megemlékezés az 1956-os forradalom és szabadságharcról 

Veresegyház, Kálvin tér, 56-os emlékmű 
 15.00 óra 

Családi Futóverseny 1956 méteren Nevezés és rajt: Váci Mihály Művelődési Házban 
•  

október 25.   18.00 óra 
Hit és hatóanyag – Dr. Hajdu Zsanett előadása  a Kölcsey Ferenc Városi Könyvtárban 

•  
október 31. (csütörtök) 

Halloween party  a Medveotthonban 
•  

november 5.   9.00 óra 
Mesélő Muzsika a Gödöllői Szimfonikus Zenekarral a Váci Mihály Művelődési Házban 

•  
november 16.   19.00 óra 

Bödőcs Tibor „Kolera a Vackor csoportban – Tesztrepülés” című önálló estje 
a Váci Mihály Művelődési Házban 

•  
november 17. vasárnap   9.30 óra 

Hálaadó szentmise a leégett atyhai templom újjáépítésére nyújtott adakozásokért 
Szentlélek-templom 

•  
november 19–27. (hétköznapokon) 

TÜDŐSZŰRÉS a Szabadidős és Gazdasági Innovációs Centrumban 
• 

november 20. (szerda) 8.00–18.00 óra 
VÉRADÁS (Magyar Vöröskereszt) a Váci Mihály Művelődési Házban 

Eseménynaptár
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Az országosnál visszafogottabb, de mindenképpen kulturáltabb választási kampány után Pásztor Béla, Magyarország rekorder polgármestere 
és a Szolgálattal Veresegyházért Egyesület (SZOVE) nyerte az önkormányzati választást Veresegyházon. A SZOVE az egyéni  nyolc vá lasztó -
kerületből hatban szerzett mandátumot, míg kettőben az Élhető Vidékért és Összefogás a Gyermekekért Egyesület (ÉVÖGY) diadalmaskodott. 
A töredékszavazatoknak köszönhetően kompenzációs listáról még egy mandátumot begyűjtött az ÉVÖGY, melynek eredményeként három 
mandátummal jelentősen megerősödött. További kompenzációs mandátumot nyert a Fidesz-KDNP és a Demokratikus Koalíció (DK) helyi sz-
er vezete is. Részletes adatok:                                                                                                                                   KOVÁCS PÉTER (ADATOK: WWW.VALASZTAS.HU)

POLGÁRMESTERI ÉS 
KÉPVISELŐI VITA 

Miközben az ország nagy részén kifejezetten 
alacsony színvonalú, nemtelen kampány folyt 
az önkormányzati tisztségekért, eközben 
Veresegyházon nemcsak a Veresi Krónika kü -
lönszámában volt természetes, hogy egy ki-
ad ványban szerepelnek összegyűjtve a je - 
löl tek, hanem a Városi Televízió szer vezé sé -
ben kulturált hangnemben sor került a pol-
gár mester- és képviselőjelöltek televíziós vi - 
tá jára is. Mindkét eseményen lapunk fő szer -
kesztője, Kovács Péter volt a műsor vezető-
moderátor.

Október 10-én tartotta az önkormányzati választásokat megelőző 
utolsó testületi ülését Veresegyház 2014-19-es képviselő-testülete. Az 
ünnepi ülés rövid napirendi pontjai után Pásztor Béla polgármester 
értékelte az elmúlt öt év eredményeit, hangsúlyozva, hogy „a város 
mind anyagi, mind szellemi értékében tovább gazdagodott” a ciklus 
alatt. Köszönte azt a lelkiismeretes és fáradtságos munkát, amellyel 
ehhez a megválasztott testület hozzájárult azzal is, hogy mindig 
készen állt azonnal cselekedni, ha a helyzet úgy kívánta, a kima-
gaslóan sokszori üléseken. Külön kiemelte, hogy ma Veresegyházon 
senkinek nem kell alkalmazkodnia senkihez, mindenki szabadon 
kifejtheti véleményét és kibontakoztathatja képességeit. Az ülés 
végén a képviselők számára az ötévnyi munkára emlékeztető em-
léklapok és emléktárgyak kerültek átadásra.

Fotók: Lethenyei

Fotó: Lethenyei

Önkormányzati választások 2019.

Pásztor Béla és a SZOVE nyerte az önkormányzati választásokat!

POLGÁRMESTER VÁLASZTÁS: 
 
A névjegyzékben lévő választópolgárok száma  14 755 fő 
Megjelent 7114 fő 48,21% 
Nem szavazott 7641 fő 51,79% 
Urnában lévő, lebélyegzett szavazólapok száma: 7112  
Érvénytelen, lebélyegzett szavazólapok száma: 190  
Érvényes szavazólapok száma: 6922 
 
1  PÁSZTOR BÉLA (független jelölt) 5228 75,53% 
 
2  SIMON TAMÁS (FIDESZ-KDNP) 1284 18,55% 
 
3 VERES KÁROLY (független jelölt) 410 5,92%

EGYÉNI MANDÁTUMOT SZERZETT KÉPVISELŐK: 
 
1. választókörzet: Szénás Zsoltné (SZOVE) 32,07% 
2. választókörzet: Kosik József (SZOVE) 38,77% 
3. választókörzet: Harcos Györgyné (SZOVE) 45,34% 
4. választókörzet: Cserháti Ferenc (SZOVE) 34,58% 
5. választókörzet: Lázár Ildikó (ÉVÖGY) 31,53% 
6. választókörzet: Dr. Marik György (ÉVÖGY) 49,46% 
7. választókörzet: Tóth Sándor (SZOVE) 46,02% 
8. választókörzet: Bobál Imréné (SZOVE) 32,47% 
A kompenzációs listán megválasztott képviselők száma: 3 
Leviczki Tamás (ÉVÖGY) 
Schwarcz András Józsefné (DK) 
Simon Tamás (FIDESZ-KDNP)

LAPZÁRTA UTÁN

A CIKLUS UTOLSÓ ÜNNEPÉLYES TESTÜLETI ÜLÉSE
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Önkormányzat

160/2019.(VIII.08.) Kt. határozat: 
Veresegyház Város Képviselő-testülete további 1 személynek 
adományoz elismerést 2019. augusztus 20-án. 
Darányi József Közszolgálati Díj: Nagy József Attila igazgató 
 
161/2019.(VIII.13.) Kt. határozat: 
A Képviselő-testület – a Közigazgatási és Munkaügyi Bíróság előtt 
folyamatban lévő, e tárgyban keletkezett ügy elbírálásáig és a 
jogerős döntés meghozataláig – a Pest Megyei Kormányhivatal 
PE/030/01363-1/2019. számú törvényességi felhívásával nem ért 
egyet, a város helyi építési szabályzatáról szóló 6/2019. (III. 05.) 
számú rendeletét hatályában fenttartja. 
 
162/2019.(VIII.13.) Kt. határozat: 
1. A Képviselő-testület hozzájárul az Önkormányzat kizárólagos 

tulajdonát képező Veresegyház 413 hrsz-ú, 174 m2-es össz te -
rületű ingatlan 1/2 tulajdoni hányadának (87 m2) érté ke sí té -
séhez (5000 Ft/m2 ár figyelembevételével) összesen 435 000 Ft 
vételáron Ladjánszki Zoltán Vevő részére. Vevő az ingatlan há -
nyad birtokába a teljes vételár megfi zetésével egy időben lép. 

2. A Képviselő-testület kiköti, hogy az adásvétellel és a telek ha tár-
rendezéssel kapcsolatban felmerülő összes költség Vevőt ter-
heli. 

 
163/2019.(VIII.13.) Kt. határozat: 
1. A Képviselő-testület hozzájárul az Önkormányzat és a Gol den 

Ice Kft. között érvényben lévő közterület-használati szer -
ződésben vállalt villamosenergia-bővítés csatlakozási dí jának 
(bruttó 9 767 590 Ft) alább részletezett megfize té séhez és a 
3×400 kapacitásúra bővített trafóállomás elhelye zéséhez az 
Önkormányzat tulajdonát képező, 624 hrsz-ú ingatlanon: 
Az önkormányzat 2019. december 31-ig átutal bruttó 4 883 795 
Ft, 2020. december 31-ig bruttó 2 441 898 Ft és 2021. decem-
ber 31-ig bruttó 2 441 897 Ft bővítési díjrészletet a KMH Sport-
egyesület által a Megállapodásban megjelölésre kerülő szám la - 
számra. Fenti részletek elutalásával az Önkormányzat eleget 
tesz a K-98/2018 számú közterület-használati szerződés 8. a) 
pontjában foglalt kötelezettségének. 

2. A Képviselő-testület elfogadja, hogy az idei évet terhelő díjrész -
let fedezetét a 2019. évi költségvetés tartalékkerete biztosítja. 
A 2020 és 2021 évekre eső díjrészleteket a tárgyévekre vonat -
ko zó költségvetések kiadási oldalán tervezni kell majd. 

 
164/2019.(VIII.13.) Kt. határozat: 
1. A Képviselő-testület kiegészíteni rendeli a 2019. év május hónap 

6. napján a Veresegyházi Polgármesteri Hivatallal, a Veresegy-
ház belterület 1457/2/A hrsz-ú ingatlanra kötött vagyon ke ze lési 
szerződést. A Képviselő-testület egyben elrendeli a kiegészítés-
sel egységes szerkezetbe foglalt okirat készítését is. 

2. A Képviselő-testület a Magyarország helyi önkormányzatairól 
szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 107. § utolsó mondata 
alapján előzetesen jóváhagyja az épületkiemeléssel létrejövő 
Veresegyház belterület 1457/2/A hrsz-ú ingatlanra tulajdoni 
lapjának megnyitásához szükséges tulajdonosi nyilatkozat 
megtételét és felhatalmazza a Polgármestert a szerződés 
aláírására. 

3. A Képviselő-testület megbízza Dr. Papp Dávid József egyéni 
ügyvédet (1203 Budapest, Bíró Mihály utca 20. V/34., KASZ: 
36066810) Veresegyház Város Önkormányzatának az ingat-
lanügyi hatóság előtti, ingatlan-nyilvántartási államigazgatási 
hatósági eljárásban való képviseletével. 

 
165/2019.(VIII.15.) Kt. határozat: 
1. A Képviselő-testület utólagosan hozzájárul, a Veresegyház 

belte  rület 6455/1 hrsz-ú, 16 782 m2 területnagyságú, kivett 
köz te rület megnevezésű ingatlanból a határrendezéssel érin-
tett 305 m2 területrész vagyonkataszteri nyilvántartás törzs-
vagyon (forgalomképtelen) részéből való kivezetéséhez és az 
üz leti vagyon (forgalomképes) részébe történő át veze tésé hez.  

2. A Képviselő-testület utólagosan tudomásul veszi, hogy az Ön ko-
rmányzat tulajdonát képező Veresegyház belterület 6455/1 hrsz-
ú, kivett közterület megnevezésű ingatlanból összesen 305 m2 
területrész a Solution Bau Kft. tulajdonát képező Veresegyház 
belterület 6451 hrsz-ú kivett beépítetlen terület meg ne ve zésű in-
gatlanhoz kerüljön hozzácsatolásra határrendezési eljá rással. 

3. A Képviselő-testület utólagosan elfogadja, hogy a 305 m2-es 
területrész eladási ára – a 9/2017. (I.27.) Kt. határozatban 
rö g zített 12 000 Ft/m2 + 27% áfa ár figyelembevételével – 

bruttó 4 648 200 Ft. Az eljárással kapcsolatban felmerült 
járulékos költségeket a Vevő viselte. 

 
166/2019.(VIII.29.) Kt. határozat: 
1. Veresegyház Város Önkormányzatának Képviselő-testülete jelen 

határozattal visszavonja a 156/2019. (VIII. 08.) hatá ro zatát. 
2. Veresegyház Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a 

Helyi Választási Bizottság tagjainak és póttagjainak az alábbi 
személyeket választja meg: 
Lebek László (Veresegyház, Árpád u. 34.) – tag; 
Ladjánszkiné Könczöl Margit (Veresegyház, Hajnal u. 3.) – tag; 
Almádiné Tubákos Éva (Veresegyház, Baragödör u. 42.) – tag; 
Földesiné Varga Éva (Veres egy ház, Eötvös u. 4.) – póttag; 
Kámán Lászlóné (Veresegyház, Csomádi út 11.) – póttag 

3. A Helyi Választási Bizottság tagjainak megbízatása a választási 
eljárásról szóló 2013. évi XXXVI. törvény 33.§ (3) bekezdés a) 
pontja alapján a következő általános választásra megválasztott 
választási bizottság alakuló üléséig szól. 

 
167/2019.(VIII.29.) Kt. határozat: 
1. A Képviselő-testület hozzájárul az összevonással újonnan ki -

alakuló, Veresegyház belterület 1102/8 hrsz-ú, 5947 m2 terü -
let  nagyságú, kivett üzem megnevezésű, tehermentes ingat - 
lan értékesítésére szolgáló pályázat kiírásához, meg hívásos 
(zárt körű pályáztatás) eljárással. A Képviselő-testület a zárt -
kö rű pályázatra a veresegyházi székhelyű VERES FA-LAK-
AT Kft.-t, a veresegyházi székhelyű InnovaSter-Trade Kft.-t és 
a veresegyházi székhelyű BLOGÉK Építő és Szolgáltató Kft.-
t hívja fel ajánlattételre, az elfogadott pályázati kiírás alapján. 

2. A Képviselő-testület elfogadja, hogy a pályázatokat értékelő 
munkacsoport tagjai: Pásztor Béla polgármester, Nagy István 
a Pénzügyi Bizottság elnöke, Tóth Sándor az Ügyrendi, Jogi és 
Közbiztonsági Bizottság elnöke) legyenek. 

3. A Képviselő-testület tudomásul veszi, hogy az értékelő mun -
ka csoport véleménye alapján megjelölt nyertest a benyújtási 
határidőt követő első ülésén hirdeti ki. 

 
168/2019.(VIII.29.) Kt. határozat: 
1. A Képviselő-testület hozzájárul, a Veresegyház belterület 

6338/9 hrsz-ú, 9425 m2 területnagyságú, kivett közterület 
megnevezésű ingatlanból a megosztással kialakuló új, 6338/10 
hrsz-ú, 2730 m2 ingatlan vagyonkataszteri nyilvántartás törzs-
vagyon (forgalomképtelen) részéből való kivezetéséhez és az 
üzleti vagyon (forgalomképes) részébe történő átvezetéséhez.  

2. A Képviselő-testület hozzájárul, hogy a megosztási eljárással 
újonnan kialakuló, az Önkormányzat tulajdonát képező Veres -
 egyház belterület 6338/10 hrsz-ú, 2730 m2, kivett beépítetlen 
terület megnevezésű ingatlan értékesítéséhez Kvaka Ferenc 
Vevő részére 4000 Ft/m2 +27% áfa = bruttó 13 868 400 Ft vé -
tel á ron. Vevő a teljes vételárat a megosztási eljárás jogerős le -
zá rását, az új ingatlan kialakítását követően, 30 napon belül 
köteles egy összegben megfizetni. Vevő az ingatlan birtokába 
a végleges adásvételi szerződés megkötését és a teljes vételár ki-
fizetését követően lép. 

3. A Képviselő-testület kiköti, hogy az erdőtag érintett részének 
a termelésből való kivonásáért fizetendő erdővédelmi járulék 
teljes összegének, a feltöltésre kerülő árokrész teljes hosszában 
lefektetendő 80 cm átmérőjű csapadékvíz-csatorna és a telek -
alakítási eljárás teljes költségének megfizetése Vevőt terheli.  

 
169/2019.(VIII.29.) Kt. határozat: 
A Képviselő-testület az Életfa Gyermekeinkért Egyesület számára, 
a Veresegyházi Waldorf Általános és Alapfokú Művészeti Iskola 
működési költségeinek finanszírozására 5 867 400 Ft támogatást 
biztosít az államháztartáson kívülre adott működési célú támo-
gatások előirányzatának terhére. 
 
170/2019.(VIII.29.) Kt. határozat: 
A Képviselő-testület a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról 
szóló beszámolót elfogadta. 
 
171/2019.(IX.4.) Kt. határozat: 
A Képviselő-testület a Veresegyházi Regionális Szennyvízelvezető 
Rendszerre vonatkozó, 2020-2034. évi Gördülő Fejlesztési Terv 
beruházási tervét jóváhagyja, azt a MEKH-hez történő benyújtásra 
alkalmasnak ítéli. 
 
172/2019.(IX.4.) Kt. határozat: 
A Képviselő-testület a DMRV Zrt. által készített, a Veresegyházi 

Re gi onális Szennyvízelvezető Rendszer 2020-2034. évi GFT 
felújítási és pótlási tervrészét elfogadja, azt a MEKH-hez történő 
benyújtásra alkalmasnak ítéli. 
 
173/2019.(IX.4.) Kt. határozat: 
Közművelődési érdekeltségnövelő támogatás – döntés a pályázat be -
nyújtásáról és a szükséges önerő biztosításáról, az alábbiak sze rint: 
1. A projekt megnevezése: A Váci Mihály Művelődési Ház tech-

nikai fejlesztése 
2. A pályázati konstrukció: Közművelődési érdekeltségnövelő tá-

mogatás  
3. A tervezett fejlesztés teljes költsége: 10 004 000 Ft 
4. A tervezett fejlesztésnek a támogatás szempontjából elismer -

he tő bekerülési költsége: 10 004 000 Ft 
5. Az igényelt támogatás összege: 9 003 600 Ft 
6. A képviselő-testület határozatot hoz annak érdekében, hogy 

Veresegyház Város Önkormányzata a pályázatot benyújthassa, 
és a szükséges 1 000 400 Ft önrészt az önkormányzat 2019. évi 
általános költségvetési tartalék előirányzat terhére biztosítja. 

 
174/2019.(IX.4.) Kt. határozat: 
1. A Képviselő-testület elfogadja a Veresegyházi Városfejlesztő 

Korlátolt Felelősségű Társasággal kötendő megbízási szerződés 
módosítását, valamint a Megbízási szerződésnek a jelen ha tá -
ro zattal elfogadott módosításokkal egységes szerkezetbe fog -
lalt szövegét, és felhatalmazza a Polgármestert ezen iratok 
alá írására. 

2. A 2019. évi költségvetést a megemelt megbízási díj bruttó 
10 000 000 Ft összeggel terheli, amelynek fedezetét az önkor-
mány zat 2019. évi általános költségvetési tartalék előirányzata 
biztosítja. 

 
175/2019.(IX.4.) Kt. határozat: 
1. A Képviselő-testület hozzájárul a „Köves utca útszegély és tér-

burkolat építési munkái” tárgyú vállalkozási szerződés meg -
kö téséhez a Monovia Bt-vel (székhely: 1021 Budapest, Üdülő 
út 19/b). 
A beruházás összege bruttó 31 346 559 Ft, melynek fedezete 
20 000 000 Ft összegig a 2019. évi költségvetés beruházási 
előirányzata, a fennmaradó 11 346 559 Ft a 2020. évi költség -
vetés beruházási előirányzatának keretéből kerül kifizetésre. 

2. A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a mun kák -
ra kötendő vállalkozási szerződés aláírására a Monovia Bt-vel. 

 
176/2019.(IX.12.) Kt. határozat: 
A Képviselő-testület támogatja Gödöllő Város Önkormányzatával 
kötendő Hosszú távú együttműködési megállapodást, egyben fel-
hatalmazza a polgármestert annak aláírására. 
 
177/2019.(IX.12.) Kt. határozat: 
1. A Képviselő-testület az érvényes Településszerkezeti és Sza -

bá lyozási Tervben foglaltakkal összhangban hozzájárul 
0121/10 helyrajzi számú, külterületi ingatlan belterületbe tör -
ténő csatolásához. 

2. A képviselő-testület hozzájárul, hogy Török Ádámné (szül. 
Viczián Judit) a tulajdonában levő 0121/10 helyrajzi számú, 
külterületi ingatlan belterületbe történő csatolására vo nat ko -
zóan földhivatali eljárást kezdeményezzen. 

 
178/2019.(IX.12.) Kt. határozat: 
1. A Képviselő-testület hozzájárul, az Önkormányzat kizáróla-

gos tulajdonát képező Őrbottyán külterület 0110/14 hrsz.-ú, 
762 m2 területnagyságú, szántó ingatlan értékesítéséhez Ko -
máromi Ferenc Vevő részére 381 000 Ft eladási áron. 

2. A Képviselő-testület hozzájárul, az Önkormányzat kizáróla-
gos tulajdonát képező Őrbottyán külterület 0110/15 hrsz.-ú, 
1170 m2 területnagyságú, szántó ingatlan értékesítéséhez 
Komáromi Ferenc Vevő részére 585 000 Ft eladási áron. 

 
179/2019.(IX.12.) Kt. határozat: 
A Képviselő-testület a Veres 1 Színház Nonprofit Kft. (2112 Vere-
segyház, Álmos vezér u. 5., adószáma: 25014976-2-13, képviseli: 
Venyige Sándor ügyvezető) részére 7 000 000 Ft vissza nem 
térítendő támogatást nyújt. A támogatási összeg kifizetése a 2019. 
évi költségvetés tartalékkerete terhére történik. 
 
180/2019.(IX.12.) Kt. határozat: 
1. A Képviselő-testület hozzájárul az Önkormányzat és a MÁV 

Zrt. közötti együttműködéshez. Az együttműködés keretén 

VERESEGYHÁZ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK HATÁROZATAI
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KÖZVILÁGÍTÁS HIBABEJELENTÉSE 
 

Kérjük a Tisztelt Lakosságot, hogy Veresegyház közigazgatási területén lévő közvilágítási lámpák 
meghibásodásának észlelése esetén (NEM VILÁGÍT, VILLOG, BEGYÚJT MAJD KIALSZIK, HALVÁNYAN VILÁGÍT) 

bejelentésüket az alábbi módokon tegyék meg:   
a https://kozvilhiba.hu/ weboldalon a „Lakossági bejelentés” menüpont alatt, 

vagy a www.veresegyhaz.hu weboldalon az „Ügyintézés” menüpont alatt 
a „Lakossági bejelentőrendszer (E-Poldi)”-n keresztül (ügyfél regisztrációhoz kötött), valamint 

telefonon a Veresegyházi Polgármesteri Hivatal Műszaki Osztályán a  06 28 588 607 és 06 28 588 608-as 
telefonszámon, illetve személyesen a Polgármesteri Hivatal 131., 132. irodájában. 

belül az Önkormányzat elkészítteti a veresegyházi vasútál-
lomás felvételi épületének átalakítási és felújítási engedélyezési 
terveit. 

2. A 2019. évi költségvetés beruházás kiadási előirányzata a va -
sút állomás épületének felújítására 30 000 000 Ft-ot tartalmaz, 
amelyből 2019. évben 12 millió forint kerül felhasz ná lás ra. 
A fenn maradó 20 000 000 Ft-ot a 2020. évi költségvetés be ru -
házás kiadási előirányzaton tervezni kell. 

 
181/2019.(IX.12.) Kt. határozat: 
A Képviselő-testület kéri a Pest Megyei Kormányhivatalt, hogy a 
Budapest Környéki Közigazgatási és Munkaügyi Bíróság 
104.K.27.976/2019. számú perben hozott jogerős ítéletének 
megfelelően és a jogerős ítéletre tekintettel – miszerint a bíróság 
hatályon kívül helyezte a Pest Megyei Kormányhivatal 
PEA/AF/00108-1/2019. számú határozatát – vonja vissza a 
PE/030/01363-1/2019. számú törvényességi felhívását és szün -
tes se meg a Veresegyház Város Önkormányzatával szembeni 
törvényességi felügyeleti eljárást. 
 
182/2019.(IX.23.) Kt. határozat: 
A Képviselő-testület – az Eladóval történt egyeztetés alapján – hoz-
zájárul a Veresegyház belterület, 5786/6 hrsz.-ú kivett beépítetlen 
terület megnevezésű, 78 457 ha alapterületű ingatlan bruttó 491 
196 059 Ft vételár második részletének 2020. március 20. napjára 
történő átütemezéséhez. 
 
183/2019.(IX.23.) Kt. határozat: 
A Képviselő-testület kihirdeti az összevonással újonnan kiala kí -
tás ra kerülő, Veresegyház 1102/8 hrsz.-ú ipari ingatlan értéke sí té -
sére kiírt pályázat nyerteseként a legkedvezőbb ajánlatot tevő 
InnovaSter-Trade Kft-t. A Képviselő-testület hozzájárul, hogy az 
InnovaSter-Trade Kft-vel – a pályázati kiírásban szereplő fizetési 
feltételek alapján – az ingatlan-adásvételi szerződés megkötésre 
kerüljön. 
 
184/2019.(IX.23.) Kt. határozat: 
1. A Képviselő-testület a 2019/20. tanévben (2020. évi pályázati 

fordulóban) csatlakozik az Emberi Erőforrás Támogatáskezelő 
által meghirdetett BURSA HUNGARICA Felsőoktatási Ösz tön -
díj pályázati rendszerhez, melyben az felsőoktatási ösztöndíj 
„A” és „B” típusú pályázatokból áll. 

2. Erre a célra (a korábbi években megítélt támogatások össze -
gén túl) 2020. évben1 750 000 Ft; 2021. évben 500 000 Ft; 
2022. évben 500 000 Ft; 2023. évben 250 000 Ft további for-
rást biztosít. 

3. A Képviselő-testület megbízza a Művelődési, Ifjúsági, Infor-
ma tikai és Sport Bizottságot, hogy a pályázati kiírást tegye 
közzé. 

4. A támogatás havi összege a pályázóval közös háztartásban 
élők egy főre jutó jövedelmének figyelembevételével kerül 
megállapításra. A pályázat benyújtásának feltétele: legfeljebb 
100 000 Ft egy főre jutó nettó jövedelem. 

5. A képviselő-testület megbízza a Művelődési, Ifjúsági, Infor-
matikai és Sport Bizottságot, hogy a pályázatokat bírálja el. 

 
185/2019.(IX.23.) Kt. határozat: 
A Képviselő-testület a Kölcsey Ferenc Városi Könyvtár 2019. június 
3. és 2019. június 28. közötti időszakban lebonyolított teljes körű 
állományellenőrzésének jegyzőkönyv szerinti eredményét elfo-
gadja, valamint engedélyezi a hiányzó dokumentumok állomány -
jegy zékből való törlését.

186/2019.(IX.23.) Kt. határozat: 
A Képviselő-testület a Fabriczius József Általános Iskola, a Kálvin 
Téri Református Általános Iskola, a Veresegyházi Katolikus Gim-
názium, a Veresegyházi Egységes Gyógypedagógiai és Módszer-
tani Intézet, a Petőfi Sándor Római Katolikus Általános Iskola 
Fabriczius József Esti Gimnáziuma és a Lisznyay Szabó Gábor 
Alapfokú Művészeti Iskola 2018/19. évi tanévéről szóló tájékoz-
tatóját tudomásul veszi. 
 
187/2019.(IX.23.) Kt. határozat: 
A Képviselő-testület hozzájárul a megosztási eljárással újonnan 
kialakuló, Veresegyház belterület 1101/25 hrsz.-ú, 344 m2 terület-
nagy ságú, kivett gazdasági épület és udvar megnevezésű, teher -
mentes ingatlan értékesítéséhez 5000 Ft/m2 ár figye lem be  vé - 
telével, nettó 1 720 000 Ft eladási áron Leviczki Tamás Vevő részére. 
 
188/2019.(IX.23.) Kt. határozat: 
1. A Képviselőtestülete hozzájárul „településfejlesztési céllal (ter-

vezett elkerülő út mellett később kialakítható iparterület biz-
tosítása érdekében)” – a Veresegyház külterület, 059/66 hrsz.-ú, 
gyümölcsös művelési ágú ingatlan 29/74026 hányad részének 
(152 m2) megvásárlásához Maglódi Attilától 300 Ft/m2, össze-
sen 45 600 Ft vételáron, a 2019. évi költségvetésben földvásár-
lásokra elkülönített keret terhére. 

2. A Képviselőtestület hozzájárul „településfejlesztési céllal (ter-
vezett elkerülő út mellett később kialakítható iparterület biz-
tosítása érdekében)” – a Veresegyház külterület, 059/66 hrsz.-ú, 
gyümölcsös művelési ágú ingatlan 30/74026 hányadrészének 
(157 m2) megvásárlásához Balázs-Maglódi Tímeától 300 Ft/m2, 
összesen 47 100 Ft vételáron, a 2019. évi költségvetésben föld-
vásárlásokra elkülönített keret terhére. 

 
189/2019.(IX.23.) Kt. határozat: 
A Képviselő-testület a Kincs Alapítvány számára 190 000 Ft vissza 
nem térítendő támogatást nyújt a 2019. évi Sulibörze megrende -
zéséhez. A támogatás utófinanszírozás formájában kerül elszá-
molásra. 
A támogatás a Művelődési, Ifjúsági, Informatikai és Sport Bizott -
ság részére biztosított „084031 kiadási előirányzat” kerete terhére 
kerül megállapításra. 
 
190/2019.(IX.23.) Kt. határozat: 
A Képviselő-testület hozzájárul a „Veresegyház, Vasútállomás 
épületének átalakításának és felújításának tervezése” tárgyú vál-
lalkozási szerződés megkötéséhez a Multiplan Tervező és Szol-
gáltató Kft-vel (székhely: 1118 Budapest, Őrség u. 14., adószáma: 
10371855-2-43). 
A vasútállomás épületének felújítására a 2019. évi költségvetés 
beruházás kiadási előirányzata 30 000 000 Ft-ot tartalmaz. A ter-
vezés bruttó 30 765 750 Ft összegéből a 2019. évi költségvetés terhére 
bruttó 12 442 190 Ft kerül kifizetésre. A fennmaradó bruttó 18 323 
560 Ft fedezete a 2020. évi költségvetésben kerül megtervezésre. 
 
191/2019.(X.3.) Kt. határozat: 
Veresegyházi Katolikus Gimnázium udvarán kézilabdapálya ki -
ala kítására pályázati önerő biztosítása 
1. A projekt megnevezése: Veresegyházi Katolikus Gimnázium ud-

 varán kézilabdapálya kialakítására pályázati önerő bizto sítása 
2. A pályázó szervezet neve: Egyházmegyei Iskolák Főhatósága 
3. A pályázat megvalósítási helyszínének pontos címe: 2112 Veres  -

egyház, Fő út 117-125. 
4. A pályázat megvalósítási helyszínének helyrajzi száma: Veres -

egyház belterület Hrsz.: 58. 

5. A pályázati konstrukció: Magyar Kézilabda Szövetség Orszá-
gos Tornaterem Felújítási Program – VI. Ütem 

6. A tervezett beruházás teljes beruházási költsége: maximum 
bruttó 37 700 000 Ft 

7. A tervezett beruházásnak a támogatás szempontjából elis -
merhető bekerülési költsége: maximum bruttó 37 700 000 Ft 

8. A saját erő számszerű összege és forrása: a pályázati biztosíték 
maximum bruttó 1 885 000 Ft, melyet az önkormányzat 2019. 
évi általános költségvetési tartalék előirányzata terhére biztosít, 
az önerő fennmaradó része maximum bruttó 9 425 000 Ft, 
amely összeget az Önkormányzat 2020. évi költségvetése ter-
hére biztosít. 

9. Az MKSZ által finanszírozott felújítás értéke: bruttó 26 390 000 Ft 
10.A pályázat benyújtása után befizetendő pályázati biztosíték 

(amely nyertes pályázat esetén az önerőbe számít, nem nye -
rés esetén pedig visszajár): 1 885 000 Ft 

 
192/2019.(X.3.) Kt. határozat: 
A Képviselő-testület a 2019. október 13-án tartandó, 2019. évi a 
helyi önkormányzati képviselők és a polgármesterek általános 
választásához, valamint a nemzetiségi önkormányzati képviselők 
általános választásához kapcsolódó 566.086 Ft költségtöbbletet 
biztosítja a 2019. évi működési tartalékkeret terhére. 
 
193/2019.(X.3.) Kt. határozat: 
1. A Képviselő-testület a partnerségi egyeztetésen elhangzott 

véleményt, miszerint a HÉSZ, KEÜ-1 övezetre vonatkozó elő -
írásba a meglévő Praxis Ház és a tervezett Misszió bővítése 
után is biztosítani a két épület közötti közvetlen átjárást, szak -
mai konzultációk lefolytatása után nem fogadja el. 

2. A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy a 
Veresegyház Város Önkormányzat Képviselő-testületének a 
város helyi építési szabályzatáról szóló 6/2019. (III. 05.) ren-
delet módosítására vonatkozó dokumentációt küldje meg vég -
ső szakmai véleményezésre az állami főépítészhez. 

 
194/2019.(X.3.) Kt. határozat: 
A Képviselő-testület hozzájárul Veresegyház Város Önkormány -
zata, Veresegyházi Polgármesteri Hivatal, Veresegyházi Kistérség 
Önkormányzatainak Többcélú Társulása, Veresegyházi Kistérség 
Önkormányzatainak Többcélú Társulása Esély Szociális Alapel-
látási Központ, valamint Veresegyház Roma Nemzetiségi Önkor-
mányzat Leltárkészítési és leltározási szabályzatának módo sí tá sához. 
 
195/2019.(X.3.) Kt. határozat: 
A Képviselő-testület a Kéz a Kézben Óvoda 2018/19. évi nevelési 
évéről szóló szakmai beszámolóját elfogadja. 
 
196/2019.(X.3.) Kt. határozat: 
1. A Képviselő-testület hozzájárul az Önkormányzat kizárólagos 

tulajdonát képező Veresegyház 5785/141/A/8 hrsz.-ú, 48,70 
m2-es alapterületű, 728/10000 eszmei hányadú társasházi 
lakásingatlan értékesítéséhez (295 000 Ft/m2 ár figyelem-
bevételével) összesen 14 366 500 Ft vételáron Tófalvi Erzsébet 
Vevő részére. Vevő az ingatlan birtokába a teljes vételár meg-
fizetésével egy időben lép, Bérlő lakásbérleti szerződése eddig 
az időpontig érvényben marad. 

2. A Képviselő-testület elfogadja, hogy Vevő az adásvételi szerző -
dés megkötésekor 1 000 000 Ft első vételárrészletet fizessen 
meg, melyet Felek foglalónak tekintenek. A Magyar Állam 
képviseletében eljáró MNV Zrt. nyilatkozatának megérkezését 
vagy a nyilatkozattételre rendelkezésére álló 5 nap elteltét 
követően Vevő önerőből, egy összegben kívánja megfizetni a 
fennmaradó vételárhátralékát (13 366 500 Ft-ot). 
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PÁLYÁZATI FELHÍVÁS 
Veresegyház Város Önkormányzata az Emberi Erőforrások Minisztériumával együttműködve 

2020. évre is kiírja a 

BURSA HUNGARICA 

FELSŐOKTATÁSI ÖNKORMÁNYZATI ÖSZTÖNDÍJPÁLYÁZATOT. 
 

Az ösztöndíjrendszer célja az esélyteremtés érdekében a hátrányos helyzetű, szociálisan rászoruló fiatalok felsőoktatásban 
való részvételének támogatása. A többszintű támogatási rendszer pénzügyi fedezeteként három forrás szolgál: a települési 
önkormányzatok által nyújtott támogatás; a megyei önkormányzatok által nyújtott támogatás és a felsőoktatási intézményi 
támogatás. Az ösztöndíjpályázattal kapcsolatos elbírálási feladatokat az ösztöndíjpályázathoz csatlakozó települési és 
megyei önkormányzatok látják el. 
A Bursa Hungarica Ösztöndíjban kizárólag a Veresegyház területén állandó lakóhellyel rendelkezők részesülhetnek.

• Igazolás a pályázó és a pályázóval egy háztartás-
ban élők egy főre jutó havi nettó jövedelméről  

• lakcímkártya másolat a pályázóról és az egy ház-
tartásban élőkről 

• munkaviszonyban dolgozó családtag esetén a 
munkáltatótól jövedelem igazolás 

• ha a közös háztartásban élők közül valaki mun ka -
nélküli (álláskeresési támogatás, stb. igazolás), 
ennek igazolása a Kormányhivatal Munkaügyi 
osz tálya által 

• alkalmi munkavégzésből származó jövedelemről 
nyilatkozat

• ha a szülök elváltak, ennek igazolása bírósági vég -
zés bemutatásával, illetve gyerektartás vagy tartás-
díj megállapítását és folyósítását igazoló bí rósági 
végzés és postai utalvány vagy folyószámla kivonat 

• a pályázó félárva vagy árva, az elhunyt szülő, szü -
lők halotti anyakönyvi kivonata 

• árvaellátás, azt megállapító határozattal (folyó -
számla kivonat, postai utalvány) 

• amennyiben van a közös háztartásban olyan nagy -
korú személy, aki jövedelemmel, munka nél küli el-
látással nem rendelkezik büntetőjogi fele lőssége 
tudatában erre vonatkozóan tett nyilat kozata

• amennyiben a pályázó családjában van tanulói 
jogviszonnyal rendelkező testvér, annak iskolalá-
togatási igazolása 

• amennyiben a pályázó családjában van óvodás 
korú, vagy 3 évnél fiatalabb testvér, annak szü le tési 
anyagkönyvi kivonata és lakcímkártyája 

• nyugdíjszerű ellátásokról szóló igazolás (nyugdíj, 
özvegyi nyugdíj, rokkantsági nyugdíj) rokkantság -
ról, tartós betegségről orvosi igazolás stb., 

• ápolási díjról igazolás, GYED, GYES, családi pót lék 
igazolása  

• NAV jövedelemigazolás (vállalkozó esetén) 

„A” TÍPUSÚ PÁLYÁZATI FELHÍVÁS 
PÁLYÁZÓK KÖRE: 

Az ösztöndíjpályázatra azok a települési önkormányzat területén állandó la kó -
hellyel rendelkező, hátrányos szociális helyzetű felsőoktatási hallgatók jelent -
kezhetnek, akik felsőoktatási intézményben (felsőoktatási hallgatói jogviszony 
keretében) teljes idejű (nappali munkarend) alapfo kozatot és szakképzettséget 
eredményező alapképzésben, mesterfo kozatot és szakképzettséget eredményező 
mesterképzésben, osztatlan képzésben vagy felsőfokú, illetve felsőoktatási szak -
képzésben folytatják tanulmányaikat.  
Az ösztöndíjra pályázhatnak a 2019 szeptemberében felsőoktatási tanulmányaik 
utolsó évét megkezdő hallgatók is. Amennyiben az ösztöndíjas hall gatói jogvi -
szonya 2020 őszén már nem áll fenn, úgy a 2020/2021. tanév első félévére eső 
ösztöndíj már nem kerül folyósításra. 
Az ösztöndíjra pályázatot nyújthatnak be azok a hallgatók is, akiknek a hallgatói 
jog viszonya a felsőoktatási intézményben a pályázás idő pont jában szünetel. Az 
ösz töndíj folyósításának feltétele, hogy a 2019/2020. tanév második félévére a 
beiratkozott hallgató aktív hallgatói jogviszon nyal rendelkezzen. 

NEM RÉSZESÜLHET ÖSZTÖNDÍJBAN AZ A PÁLYÁZÓ, AKI: 
• honvédség és a rendvédelmi feladatokat ellátó szervek hivatásos és szerződéses 

állományú hallgatója 
• doktori (PhD) képzésben vesz részt  
• kizárólag külföldi intézménnyel áll hallgatói jogviszonyban és/vagy vendéghall-

gatói képzésben vesz részt. 
AZ ÖSZTÖNDÍJ IDŐTARTAMA: 

10 hónap, azaz két egymást követő tanulmányi félév: a 2019/2020. tanév má-
sodik (tavaszi), illetve a 2020/2021. tanév első (őszi) féléve. 

AZ ÖSZTÖNDÍJ FOLYÓSÍTÁSÁNAK KEZDETE: 2020. március

„B” TÍPUSÚ PÁLYÁZATI FELHÍVÁS 
PÁLYÁZÓK KÖRE: 

Az ösztöndíjpályázatra azok a települési önkormányzat területén lakó hellyel 
rendelkező, hátrányos szociális helyzetű fiatalok jelentkezhetnek, akik: 
a) a 2019/2020. tanévben utolsó éves, érettségi előtt álló középiskolások; 
vagy 
b) felsőfokú végzettséggel nem rendelkező, felsőoktatási intézménybe még 
felvételt nem nyert érettségizettek; 
és a 2020/2021. tanévtől kezdődően felsőoktatási intézmény keretében teljes 
idejű (nappali munkarend) alapfokozatot és szakképzettséget eredményező 
alapképzésben, osztatlan képzésben vagy felsőoktatási szakképzésben kíván-
nak részt venni.  
A pályázók közül csak azok részesülhetnek ösztöndíjban, akik a 2020. évi fel -
ső  oktatási felvételi eljárásban először nyernek felvételt felsőoktatási intéz -
mény be, és tanulmányaikat a 2020/2021. tanévben ténylegesen megkezdik. 

NEM RÉSZESÜLHET ÖSZTÖNDÍJBAN AZ A PÁLYÁZÓ, AKI: 
• a Magyar Honvédség és a rendvédelmi feladatot ellátó szervek hivatásos és 

szerződéses állományú hallgatója 
• doktori (PhD) képzésben vesz részt  
• kizárólag külföldi intézménnyel áll hallgatói jogviszonyban és/vagy ven -

déghallgatói képzésben vesz részt. 
 

AZ ÖSZTÖNDÍJ IDŐTARTAMA: 
3×10 hónap, azaz hat egymást követő tanulmányi félév:  
a 2020/2021. tanév, a 2021/2022. tanév és a 2022/2023. tanév. 

 
AZ ÖSZTÖNDÍJ FOLYÓSÍTÁSÁNAK KEZDETE: a 2020/2021. tanév első féléve

PÁLYÁZAT BENYÚJTÁSA: 

A pályázatbeadáshoz az EPER-Bursa rendszerben egyszeri pályázói regisztráció szükséges, melynek elérése: 

https://bursa.emet.hu/paly/palybelep.aspx 
A PÁLYÁZAT RÖGZÍTÉSÉNEK ÉS AZ ÖNKORMÁNYZATHOZ TÖRTÉNŐ PAPÍRALAPÚ BENYÚJTÁSÁNAK HATÁRIDEJE: 

2019. november 5. POLGÁRMESTERI HIVATAL 

A PÁLYÁZAT BENYÚJTÁSÁNAK FELTÉTELE:  
a közös háztartásban élők egy főre jutó jö vedelme nem haladhatja meg a 100 000 Ft-ot. 

KÖTELEZŐ MELLÉKLET „A” TÍPUSÚ PÁLYÁZAT:  
A felsőoktatási intézmény által kitöltött eredeti hallgatói jogviszony-igazolás a 2019/2020. tanév első félévéről. 

KÖTELEZŐ MELLÉKLET „B” TÍPUSÚ PÁLYÁZAT ESETÉN:  
A jelenlegi oktatási intézmény (ahová a pályázó jár) által kitöltött eredeti tanulói jogviszony-igazolás a 2019/2020. tanév első félévéről 

SZOCIÁLIS RÁSZORULTSÁGOT IGAZOLÓ KÖTELEZŐ MELLÉKLETEK: 

Az „A” és „B” típusú pályázati felhívás teljes szövege Veresegyház Város honlapján: www.veresegyhaz.hu oldalon található.
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Hosszútávú együttműködési megállapodást írt alá Pásztor Béla, Veresegyház pol-
gármestere és Dr. Gémesi György, Gödöllő polgármestere szeptember 20-án Veres -
egyházon. A megállapodás célja egy Gödöllő-Veres térségi gazdaságfejlesztési tengely 
kialakítása, amely magában foglalja a két település idegenforgalmi fejlődésének 
elősegítését, és rendelkezik a Veresegyházon épülő fürdő megvalósításának jövőbeni 
anyagi támogatásáról és annak ellentételezéséről. Mindezek mellett a megállapodás 
fontos közös célnak tűzi ki a térség és a két város közlekedését könnyítő elkerülő út 
megépítésén. A megállapodás továbbá nagy hangsúlyt helyez a két település kul-
turális programjainak összehangolására is, valamint a civil- és az ifjúsági kapcsola-
tok erősítésére. 

KISRÉT UTCAI BUSZMEGÁLLÓK 
LEDES LÁMPÁK 

Napelemes ledes lámpát adott át az önkormányzat a 
Kisrét utcai buszmegállónál. A meg oldással kapcsolatos 
lakossági észrevételeket köszönettel veszi a Polgármes-
teri Hivatal Műszaki Osztálya. 

VESZÉLYES HULLADÉK LEADÁS 
Veszélyes- és elektronikai hulladékgyűjtő napokat szervezett az önkormányzat 
szeptemberben. A lakossági igényeknek megfelelően várhatóak újabb leadási 
alkalmak is a közeljövőben.

EGYÜTTMŰKÖDÉSI MEGÁLLAPODÁS GÖDÖLLŐVEL Fotó: Lethenyei

Fotó: Műszaki Osztály

Fotó: Veréb József

KÖSZÖNET 
A VERESI FUTÓKÖRNEK 

A Veresegyház Kistérség Esély Szociális Alapellátási 
Központ köszönetét fejezi ki a Veresi Futókör szer ve -
zőinek, résztvevőinek, hogy az augusztus 25-én 
megrendezésre került jótékonysági futáson, ado má -
nyaikkal támogatták az általunk ellátott tele pü -
léseken élő rászoruló családokat.

SZÜLETÉSNAPI 
KÖSZÖNTŐ 

Zsigmond Lászlót, Veres-
egyház főépítészét kö szön - 
  tötte az önkor mányzat ne -
vében Pásztor Béla polgár -
mester 60. születésnapja 
alkalmából.

SZÉPKORÚAK KÖSZÖNTÉSE 
Az idősek napja alkalmából műsoros programmal köszöntötte a szépkorúakat 
Veresegyház önkormányzata és az Idősek Otthona.

Fotó: Lethenyei László

Fotó: Kovács Péter
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NEMZETI MINŐSÍTŐ GYAKORLAT 
– JÁRÁSI ÖNKÉNTES MENTŐCSOPORTOK RÉSZÉRE 

A Gödöllő Katasztrófavédelmi Kirendeltség illetékességi területén 2019. szeptember 28-án a „Galga” 
és a „Rákos” járási önkéntes mentőcsoportok minősítő gyakorlatát a Gödöllő-Isaszeg közötti tórend-
szernél tartották meg. Az összetett feladatok során az egységeknek személy kere sésről és mentésről, 
a tó rendszer átkutatásáról, speciális eszközök használatáról, valamint a folyamatos kommuniká-
ciós képességeikről is számot kellett adniuk. 
A katasztrófavédelem munkájában kulcsfontosságú az önkéntesek támogatása, felkészültsége, szer -
vezettsége, a hivatásos szervezetekkel való kapcsolata. Számos példa van arra, hogy veszélyhelyzetben 
a speciális önkéntes mentőszervezetek, illetve önkéntes tűzoltó egyesületek tagjai aktívan részt 
vesznek a katasztrófahelyzetek elhárításában. A járási mentőcsoportok a nem zeti minősítési rendszer 
keretein belül 2013-ban rendszerbeállító gyakorlaton vettek részt, ezt követően 2014-ben sikeresen 
megszerezték a nemzeti minősítést, melyet ötévente kell megújítani. A megszerzett ismereteket szin -
ten kell tartani, de az ilyen jellegű rendezvények nagyon jó alkalmak az önkéntes tűzoltó és polgárőr 
egyesületek, civil és karitatív szervezetek közötti kapcsolatok építésére és ápolására is.

VIRÁGOS, TISZTA PORTA 2019. 
Ünnepi műsor keretében köszönte meg városunk az idei Virágos, 
tiszta porta versenyben elismerésre méltónak ítélt ingatlanok tulaj-
donosainak, hogy saját lakókörnyezetük szépítésével hozzájárulnak 
Veresegyház arculatának szebbé, virágosabbá tételéhez. Cserháti Fe -
renc alpolgármester a város önkormány zata nevében külön oklevél - 
lel ismerte el Kisák Péter főkertész és az általa vezetett GAMESZ-os 
csa pat kimagasló városszépítő mun  káját. 2019-ben nem kevesebb 
mint 1655 lakóház érdemelte ki az elismerő oklevelet, közülük 309-
en első alkalommal részesültek a díjazásban, nekik egy szép, Kun 
Éva tervezte díszplakett is járt. A műsort többek között a Piros Óvoda 
Manó csoportja tette színesebbé. 
Köszönjük mindenki áldozatos szépítő tevékenységét és a szakmai 
zsűri nem könnyű munkáját!

BIZTONSÁGBAN INDULJON A FŰTÉSI SZEZON 
Még mindig nem késő elvégeztetni a szezon megkezdéséhez elenged-
hetetlenül szükséges karbantartási munkálatokat a tüzelő-fűtő berendezések 
esetében. Fűtési technológiától függetlenül komoly veszélyt jelenthet, ha a 
fűtő eszközt nem rendeltetésszerűen használják, ha sza bály talan annak kivi -
te lezése, vagy ha a rendszeres műszaki felülvizsgálatot elmulasztották. Ugyan 
a fűtési szezon hivatalosan csak október 15-én kez dődött, az idő egyre hűvö -
sebb, napról-napra közelebb kerü lünk ahhoz, hogy újra üzembe helyezzük 
fűtőberendezéseinket.  
A fűtési szezon elindulása előtt fontos felülvizsgáltatni a fűtőeszközöket és a 
kéményeket. Egy elkoszolódott kazán teljesítménye romlik, működ tetése 
veszélyes. Nem szabad háztartási hulladékkal, lakkozott, festett vagy nedves 
fával fűteni, mert ezek amellett, hogy mérgező gázokat bo csá  tanak ki, fokoz-
zák a kéményben a kátrány és a korom lerakódását. Az ilyen lera kódások miatt 
leszűkül a kémény belseje, amely miatt visszaáramolhat a füst a házba. Ha 
valaki csak két hétig háztartási hulladékkal fűt, annyi korom és kátrány rakódik 
le a kéményben és a fű tő eszközben, mint normál fűtőanyag hasz nálata ese -
tén egy teljes fűtési szezonban. A kémény belső falára lerakódott vastag korom- 
és kátrány réteg a fűtés hatására izzani kezd, akár meg is gyulladhat, ami 
lakástűzhöz vezethet. Fontos figyelni arra, hogy a családi házak ba a ké -
ményseprő nem megy automatikusan, az állampolgár által foglalt idő pont -
ban végzi el az ingyenes ellen őrzést és tisztítást. A http://kemenysep res. 
katasztrofavede lem.hu/ugyfelszolgalat linken lehet időpontot foglalni. 
A statisztikák egyértelműen azt mutatják, hogy a fűtési időszakban meg -
emelkedik a lakástüzek száma, míg naponta átlagosan tizenhat la kás tűzhöz 
riasztják a katasztrófavédelem tűzoltóegységeit, a fűtési idő szakban meg is 
duplázódhat ez a szám. A lakástüzek leggyakrabban emberi mulasztás 
miatt következnek be, holott könnyen megelőz hetőek lennének. Azokban 
a lakásokban, ahol füstérzékelő van, nem ke letkezik nagyobb tűz, hiszen 
még annak kialakulásakor meg lehet fé kez ni a lángokat. Egy füstérzékelő 
nemcsak életet ment, hanem annak köszön he tő en a keletkező károk mér -
té ke is jóval kisebb. 
A fűtési szezonban fokozott veszélyt jelent a szén-monoxid, a mér ge zé sek 
elkerülése érdekében az eszközök karbantartása mellett a lakás meg felelő 
szellőzéséről is gondoskodni kell. Az új, jól szigetelő ajtókba és ab lakokba 
célszerű résszellőzőt szereltetni. A szén-monoxid akkor alakul ki, ha a nyílt 
égésterű fűtőeszköz elhasználja a szoba levegőjét az égéshez, és nincs meg 
a szükséges levegő-utánpótlás. Ahogy a tűz, úgy a szénmo noxid érzékelésére 
is van eszköz, amelynek használata életeket menthet. 
Az alábbi linken található érzékelők megfelelő biztonságot nyújtanak: 
http://www.katasztrofavedelem.hu/letoltes/piacfelugyelet/1_CO_Pozi-
tiv_lista_20190919.pdf
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Veresi szüreti napok
Mondhatni kétnapos fesztivállá bővült idén a hagyományos Veresi Szüret 

szeptember 28-29-én. Miközben a program megtartotta hagyományos elemeit, 
a szüreti bált és a színpompás felvonulást, aközben olyan új részekkel is bővült, mint 

például a számunkra olyannyira megkedvelt Házi Kelt tészta sütőverseny. Ehhez jött még, 
hogy a szombati napon a kutyabemutató után gyerekkoncertet adott a Lóca együttes, 

felléptek a Veresegyház Hangja karaoke verseny győztesei és a nap fénypontjaként fergeteges 
bulit produkált- a viszonylag kellemetlen idő ellenére-a Besh o Drom zenekar. 

A vasárnapi felvonulás után a színpadon láthattuk az óvodások műsorát, 
fellépett a szlovákiai Béla községből érkező Népdalkör, a Bokréta Néptáncegyüttes, 

a Kerecsen Néptáncegyüttes, a Veresegyházi Hagyományőrző Népi Együttes, a Szadai Czibere 
Néptáncegyüttes és a Trio S sramli zenekar. Közben folyt a mustkészítés, volt Csupa-csoda 

vándorjátszótér és leginkább jó hangulat. 
Köszönet illeti a szervezőket e két szép együtt töltött napért. 

Külön köszönjük a Katonai Hagyományőrzők segítségét, akik többek közt 
a városszerte látható humoros szalmabálákat is adták az ötletes díszítőknek, 

továbbá a szép számú szekér és hintó felvonulásának is felvezető huszárjai voltak. 
Jóféle veresi szüreti mulatság volt! (FOTÓK: RUZSOVICS DORINA, VERÉB JÓZSEF)

Fotó: Lethenyei
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                                                                               SZABÓNÉ VANK ERZSÉBET GYŰJTEMÉNYÉBŐL

Négy generáció – 1951 
Id. Csányi József (jobb oldalon ül) 

és felesége, Bara Julianna (bal 
oldalon ül), 

középen a dédimama, legidősebb 
Csányi Józsefné. 

Állnak balról: Gazsó Imre, 
Gazsó Imréné sz. Csányi Julianna, 

ifj. Csányi Józsefné sz. Petrik 
Erzsébet, és ifj. Csányi József. 

Unokák: Gazsó Valéria és legifjabb 
Csányi József

MÚLTIDÉZŐ                                                                                  SZILÁGYI MÁRIA GYŰJTÉSE

A veresegyházi tantestület 
kirándulása 

1959-ben Magyarkúton. 
A képen: Bellai Jánosné, Patai 

Pál, Kapitány Gyula, Szabó 
János, Szappanos István, 

Bellai János, Bódisné Piroska, 
Kiss Mária, Szilágyi Mária, 
Kapitány Gyuláné (háttal), 

Szappanos Istvánné, 
Hannyné Kató, Varga János és 
Köszegi Molnár Mária látható. 



112019. október 

Közélet

Az ünnep a lélek vitaminja. Tudják 
ezt Veresegyház Város Önkormány -
zat Idősek Otthonának lakói és mun -
katársai, akik szép hagyo mányt őriz - 
nek immár 20 éve. Az Ódry Árpád 
Művészotthon és a Nyugdíjas Peda -
gógus Ott hon között létrejött társin-
tézményi kapcsolat keretében évente 
otthon találkozót, kerti partit ren-
dez nek. A helyi Szent Pió Idősek 
Klub já nak tagjai is meghívást kap-
tak az eseményre. 2019. szeptember 
5-én a jó hangulathoz minden felté-
tel adott volt: vendégek, kellemes beszélge té -
sek, zene, finom falatok. A lakók szí vesen hall - 
gatták a visszajáró Gróf Gréti és Kovács Szilárd 
művészeket, énekeseket. Az idei évfordulóra 
emléklapot és a korábbi talál kozások emlékét 
őrző fényképalbumot is ké szítettek. Az otthon 
ünnep-és hétköznapjairól, tervekről TÓTH 
GÁBORNÉ intézmény veze tő vel és KISS TI-
BOR NÉ mentálhigiénés mun ka társsal beszél-
gettem. 
 
Kölcsönös-e a társintézményi kapcsolat és van-
e szakmai szintje is? 
A kapcsolatok építését, ápolását a társintéz mé -
nyekkel fontosnak tartjuk. A jó hangulatú közös 
rendezvények élményei sokáig emlékezetesek 
maradnak és kölcsönös alapon működnek. Mi is 
ellátogatunk a társintézmények egy-egy pedagó-
gus napi, vagy farsangi rendezvényére. Az együtt   -
mű ködés másik szintje a szakmai, amely közös 
továbbképzésekben, szakmai eszmecserékben 
testesül meg. 
Milyen a kapcsolat más önkormányzati szer -
vekkel, a fiatalokkal és a hozzátarto zók kal? 

A helyi önkormányzati 
intézmények pl. GA -
MESZ, óvodák, iskolák 
is segítik az otthon éle -
tét. Például a kerti par -
ti megrendezéséhez 
óri ási technikai segít-
séget nyújt a GAMESZ, 
amely a sátor felállí -
tását, berendezését vé -
gezte. A két évvel ez - 
 e lőtt felújított kony-
hánk közelebb hozta 

az itt ebédelő gimna zistákat az idősekhez. Elő -
fordult, hogy az itt lakó nagymama a bejáró uno -
kájával tudott ebédelni. Most a középiskolások 
helyett a „Future Scool” kisdiákjai népesítik be 
az udvart. A középiskolás fiatalok közösségi te -
vékenységet is végeznek, van, aki ké sőbb ön kén-
tesként is visszajár. A diákok életút interjút 
ké szítettek a bentlakókkal. Egy életút megisme -
rése tanulságul szolgál nekik. A fiatalok és az 
idősek kapcsolata segíti az elfogadást, a generá-
ciók közötti tolerancia, empátia kiala kítá sát. Nyi -
tott intézmény vagyunk, a hozzátartozók bármi - 
kor meglátogathatják az időseket, részt vehetnek 
a rendezvényeinken. 
Mennyire tudják figyelembe venni a bentlakók 
véleményét az otthon hétköznapjainak ala kí -
tásában? 
Fontosnak tartjuk a véleményüket. Bevonjuk őket 
az étlap, a szabadidős programok tervezé sé be, 
lakógyűléseket tartunk, kirándulásokat szerve -
zünk. Népszerű célpont a mátraverebélyi Tolnai 
Klári Emlékház és a vácrátóti botanikus kert.  
A mentális állapot fenntartása, javítása milyen 
eszközökkel érhető el? 

Két mentálhigiénés nővér differenciáltan foglal -
ko zik a lakókkal. A befogadó környezet segít 
olyan rejtett képességeket is kibontakoztatni, 
amelyekre korábban a napi családi és munkahe-
lyi kötelezettségeik mellett nem volt lehetőség. 
Van, aki itt kezdett el festeni, más énekel, vagy 
verseket ír. Fontos a fizikai aktivitás fenntartása 
is, amelyben önkéntesek is segítenek nekünk. 
Hogy tudják segíteni a szakrendelésekhez való 
hozzájutást? 
Jó a kapcsolatunk a Misszióval. A várakozási idő 
csökkentése érdekében helyben megteremtettük 
a fizikoterápiás és reumatológus szakrendelést. 
Melegvizes medencével mi is rendelkezünk, 
gyógy tornász is segíti az idősek mozgásszervi 
beteg ségeinek gyógyítását.  
Milyen jövőbeni terveik vannak? 
Szeretnénk, ha a városban nem maradna senki 
rászoruló ellátatlan. Munkánk alapja a családias 
légkörben nyújtott ellátás. Vágyaink között szere -
pel az intézmény ápolási és demens részlegének 
létrehozása.  
Az ENSZ közgyűlése 1991-ben nyilvánította ok-
tó ber 1-jét az idősek világnapjává. A Veresi 
Krónika ezen alkalomból köszönti városunk 
minden idő sebb lakóját.                      RIMAI S. ÉVA 

VERESEGYHÁZ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT IDŐSEK OTTHONA

VERESGYHÁZ • ÖRÖMTÁNCOSOK TALÁLKOZÓJA

AHOL ÜNNEP A TALÁLKOZÁS 
ÉS KINCS AZ EGYÜTTMŰKÖDÉS 

A társas kapcsolatok és a közös élmények segítenek a testi és a szellemi 
egészség megőrzésében. A Fodorné Balogh Éva vezette Veresegyházi 
Szenior Örömtánc Csoportot már sokan láthatták a városi és a környékbeli 
települések ünnepségein. Az idén már országos rendezvényeken, így 
Gyulán is sikerrel léptek fel. A „Mozdulj Versegyház” sportág vá lasz tón a fi-
atalok vastapsának kíséretében bemutatták, hogy városunk ban sem csak 
a húszéveseké a világ. 2019. szeptember 27-28-án Bod rogi Éva vezetésével, 
a Debreceni Szenior Örömtánc Csoportot hívták meg vendégségbe, közös 
táncra és városnézésre. A Mézesvölgyi Általános Iskolában Pásztor Béla 
polgármester úr is köszöntötte a vendégeket és üdvözölte a városok közötti 
baráti, informális kapcsolatot. A Szentlélek templomot Nagy László ter ve -

ző, míg a Városi Múzeumot Szabóné Vank Erzsébet mutatta be. Ven dé -
geink elismerően nyilatkoztak városunk épített és természeti környe zetéről. 
Élmé nyeik kel együtt reméljük, hogy jó hírünket is elvitték a „kálvinista 
Rómába.”                                                                                              RIMAI S. ÉVA 

TÁNCOLUNK MÍG ÉLÜNK, 
MERT TÁNC NÉLKÜL NINCS ÉLET!

„Együtt sokkal könnyebb visszaemlé kez -
ni, képzeletben újra fiatalnak lenni. 
Örömöt találni az alkonyi Napban, meg -
lát ni a szépet minden pillanatban.” 

ARANYOSI ERVIN

Fotó: Kiss Tiborné

Fotó: Rimai

Fotó: Rimai
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MÚZEUMI HÍREK 
 
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 vígasságokat – megörökítő archív foto -
grá fiák láthatók a kiállításon, kiegészítve a „bulikhoz” kap  cso lódó 
érdekes tárgyi anyaggal. (A kiállítás megtekinthető: október 31-ig.) 

• 
MÚZEUMI APRÓK 
MEGNYÍLT A MÚZEUMI MŰVÉSZKERT! 
Szeptember elejétől naponta gyermekzsivaj tölti meg a Múzeum 
épületét, legalábbis addig, amíg a gyerekek nem mélyülnek el az 
agyagozás és a képzőművészet szépségeiben vagy a drámajáték ko-
molyságában. A Művészkert foglalkozásaira folyamatosan lehet je-
lentkezni akár egyénileg, akár csoportosan (iskolai osztályok) is. 
Rész letes tájékoztató a Művészkert honlapján: www.muvesz kert.com 
 
GYŰJTŐK FIGYELMÉBE! 
A várossá válás 20. évfordulójára a Múzeum tízféle képeslapot je-
lentetett meg a régi Veresegyházról és a régi veresiekről. A lapo -
kat, amelyeket a Múzeumban lehet megvásárolni, a gyűjtőkön 
kívül azoknak is ajánljuk, akik szívesen meglepnék egy-egy ké -
peslappal szeretteiket – a küldéshez a Múzeumban bélyeg is 
kapható és egy kis postaláda is rendelkezésre áll. 
 
VERESEGYHÁZ 19 
Szintén kaphatók a Múzeumban helytörténeti kiadványok, 
köztük a jubileumra kiadott különleges album, amely gazdag és 
színes képanyaggal foglalja össze városunk modernkori törté -
netét. Az olvasmányos kötet szép ajándék is lehet, távoli bará-
tainknak, ha be szeretnénk mutatni, hol is élünk mi, veresiek. 

    VARGA KÁLMÁN

VÁROSI MÚZEUM

70 ÉVES A MAGYAR PAMUTIPARI HORGÁSZ EGYESÜLET 
 
Alapításának 70. évfordulóját ünnepelte a Magyar Pamuti-
pari Horgász Egyesület szeptember 21-én. A jubileumi va-
 cso ra keretében az egyesület részéről visszaemlékezők és 
Kiss Gusztáv egyesületi elnök is kiemelte, hogy sokat kö -
szönhetnek Veresegyháznak, amely horgászati helyük 
elvesztésekor befogadta őket, háttérbázisuk, a magyar pa-
mutipar megszűnése után pedig támogatta működésüket, 
így mára Veresegyház az egyesület igazi otthonának szá mít. 
Pásztor Béla polgármester hangsúlyozta, hogy a város is 
köszönettel tartozik a tó környezetének gondozásáért és a 
programokon keresztüli közösségszervezésért, mellyel eme-
lik a város lelki színvonalát. Az ünnepségen az egye sület 
aktív tagjai, segítői és támogatói emlékplakettet vehettek át. Fotók: Magyar Pamutipari Horgász Egyesület
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Az oktatás olyan, mint a foci. Mindenki ért hoz -
zá. Vagy mégsem? Az állami oktatás mégis ne-
hezen tudja kezelni a tehetségeket, a nagy  lét- 
 szá mú osztályokba beilleszkedni nem képes és 
a sajátos nevelési igényű (röviden SNI) gye -
rekeket. Az EMMI adatai szerint tavaly 91,5 e  -
zerre emelkedett a számuk, emellett összes sé - 
gében a közoktatásban részt ve vő gyermekek 
száma folyamatosan csökkent, két év alatt 37 
ezer diákkal. Mitévő legyen a szülő, ha gyerme -
kének a fenti okok bármelyike miatt speciális 
iskolát keres? Veresegyházon a Ligetekben ta -
lálható ilyen, az alapítványi Hang vár Általános 
iskola, amely inkluzív okta tási intézmény, 
csodálatos parkos, zöld kör nye zetben található. 
Az elhivatott gyógy pe da gógus, logo pédus intéz -
ményvezetővel, MEGYE RI ZSU ZSAN NÁVAL 
beszélgettem. 
 
Mit jelent a sajátos nevelési igény? 
Először is leszögezném, hogy minden iskolát, 
amely SNI gyermekeket fogad, szívesen könyvel-
nek el úgy, hogy kizárólag ilyen igényű gyerme -
kekkel foglalkozik, ezzel szemben pont az a kon - 
cep ció, hogy inkluzív keretben mindenféle ké pes -
ségű gyermek együtt fejlődjön, tanuljon. Nem -
zetközileg elfogadott nézet ma már, hogy a szeg - 
regáció (a speciális igényű gyerekek elkülö ní tett 
oktatása) nem vezet eredményre. Visszatérve a 
kérdésre: a sajátos nevelési igény a hagyo má nyos 
fogyatékossági kategóriákat jelenti (mozgás szer -
vi, érzékszervi, értelmi vagy beszéd  fo gyaté kos, 
halmozottan fogyatékos, autizmus spektrum za -
varral rendelkezők), ilyenek az egyéb pszi chés 
fejlődési zavarral (súlyos tanulási, figye lem vagy 
magatartás-szabályozási zavarral) küzdők is. 
Személy szerint nem szeretem kategorizálni a gye -
rekeket, több évtizedes szakmai gyakorlatom azt 
mutatja, hogy a „cimkézés” nem megoldás. A ki -
emelt figyelmet igénylő vagy az egyéni bánásmó-
dot igénylő gyermek elnevezés sokkal humá nu - 
sabb és lényegre törőbb.  
Pedagógiai programjuk alapja a tisztelet, a sze -
re tet és az empátia. Miként valósíthatók meg 
ezek? 
Az iskolánkban dolgozó pedagógusaink nyitot-
tak, fogékonyak az új módszerek és eszközök 
iránt. Követelményeket támasztanak, de sze re te -
tet is adnak. Iskolánk rangját, értékét és szelle mi -
sé gét a humanizmusa, határozott követelményei 
adják. Gyermekcentrikus, magas szakmaiságot 
képviselő légkörben és feltételek között biz-
tosítjuk a tanulók optimális fejlődését. Integráló-
inkluzív módszereket alkalmazunk. A gyermekek 
képességeinek fejlesztése érdekében megfigyel -

jük az egyén és a csoport kölcsönhatását. Hang -
súlyt helyezünk az érzelmi-szociális neve lés re. 
Az alsó tagozatban a képesség struktúrához igazí-
tott alapozó, majd a felső tagozatban isme ret -
anyagba ágyazott tanítást-tanulást alkalmazzuk. 
Nem tűrjük meg sem a lelki, sem a fizikai bántal-
mazást. Ha ilyen felmerül, azonnal feltárjuk és 
rendezni igyekszünk a problémát az összes fél 
bevonásával. Az a tény, hogy különböző ké pes -
ségű gyerekek alkotják a közösséget, nagyban 
segít a fentiek megvalósításában. 
Az iskolának az életre is kell nevelnie. Ennek 
érdekében mit oktatnak? 
Az alkalmazható gyakorlati tudás megszerzése 
érdekében gazdasági ismeretek tantárgyat ok-
tatunk. Minden átadható elméleti tudást igyek-
szünk a gyermekek saját tapasztalataival kiegé - 
 szí teni és rögzíteni a „látom-hallom-csinálom” 
módszer használatával, pl. konyhakert gondozá -
sával az iskolaudvaron. A művészeti oktatásban a 
magyar néphagyományokat követve pl. fazekas -
sá got is tanítunk. A digitális, vizuális eszközöket 
is sikeresen alkalmazzuk az oktatásban. Kiemel-
ném még a jól bevált komplex ismeret anyag-áta -
dást, pl. esetenként a magyar és a tör té nelem 
tantárgyak összeolvasztásával. 
Milyen tanulói és oktatói létszámmal rendel -
keznek? 
Az idei tanévtől 60 gyermek oktatását és nevelését 
végezzük, kis létszámú, maximum 15 fős osztá-
lyokban. A szakmai közösséget 14 fő pedagógus 
alkotja, teljes munkaidőben, illetve óraadóként. 
Mindannyian többdiplomás szakemberek, több-
ségük sok évtizedes tanári tapasztalatokkal ren-
delkezik. A szakértői bizottság által vizsgált gyer - 
 mekeinkkel gyógypedagógus, logopédus, psziho -

lógus kolléga is foglalkozik. Fejlesztő pedagógus 
is segíti a rászorult tanulókat az egyéni fejlő dés -
ben. Munkánk eredményességét a továbbta nulási 
mutatók is jelzik, az utolsó három év be is kolázási 
mutatója 100%. 
Átjárható-e az iskola? 
Igen, mert az oktatás a Nemzeti Alaptanterv 
(NAT) szerint szerveződik 1-8. osztályig. Minden 
évfolyamon egy-egy osztályunk van. Az iskola al-
ternatív mivoltát rendhagyó pedagógiai módsze -
reinek köszönheti. 
Bevált gyakorlat alapján követnek-e jó külföldi 
példákat? 
Igen, figyelemmel kísérjük és alkalmazzuk az 
ered ményes finn és svéd oktatási módszereket, 
természetesen a helyi viszonyokhoz igazítva. 
A finn nagykövetségről is fogadtunk vendégeket, 
akik megtekintették az iskolánkat és jó vélemény -
nyel voltak rólunk. Megemlítem, hogy három 
svéd gyermek is jár hozzánk. Alternatív mozgás-
formaként bevezettük a tájfutást, amelyet egy al-
kalommal Finnországban is kipróbálhattunk. 
Mit tesznek a társadalmi felelősségvállalás 
érdekében? 
Iskolánk a fenntartó alapítvánnyal összefogva 
minden év novemberében megrendezi a „Cipős -
doboz” elnevezésű jótékonysági eseményt, ahol 
kistérségi hátrányos helyzetű családokat aján -
dékoznak meg színes műsorral és személyre 
szóló ajándékokkal. 
 
Az iskolában a gyerekek két szép organikus 
építésű épületben, hangulatos, színes falfest-
ményekkel díszített tantermekben tanulnak. Az 
egyik osztályban éppen német, a másikban 
fizika óra volt. Az udvaron búcsúzásomkor az 
őszi napsütésben a gyerekek éppen a kínai nagy 
falat építették, tehát mondhatjuk, vannak nagy 
terveik. Elkelne még néhány ügyes gyerekkéz a 
munká hoz! A gyerekek arra a kérdésemre, hogy 
sze ret nek-e ide járni, egyhangúlag igennel vála -
szoltak. 

RIMAI S. ÉVA 

INTERJÚ MEGYERI ZSUZSANNA intézményvezetővel

MÁSKÉPP KÉPZELED EL A SULIT? 
VÁR A HANGVÁR

„Akkor lesz boldog a gyerek, ha szereted, és 
ebbe beletartozik, hogy azt is szereted benne, 
amiben más, mint te.”                   MÉRŐ LÁSZLÓ

Fotó: Rimai S. Éva

Fotó: Rimai S. Éva
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Huszonhat évvel ezelőtt épült a Pamut-tó part ján a Vadkacsa teniszcent -
rum. Alapítójának, Mezei Istvánné Marikának a sportszeretete és a 
városhoz való szoros kötődése volt az a moz gatórugó, ami ezt a jelentős 
beruházást elindította. 
Igen rövid idő alatt talált rá a város és a környék teniszt szerető lakossága 
a gyönyörű környe zet ben lévő, kiválóan karban tartott, vonzó klubra. 
Hajnaltól késő estig pattog a sárga labda és egész nap csilingel a fő nök -
asszony hangja, mert az élete a pálya, a társaság, naponta játszik, se gít, 
ha valahol hiányzik egy ember a csapatból, főz, ha kérik. István, a férje 
megadóan asszisz tált felesége hobbijához, szerette a társaságot, de ütőt 
a kezében a hosszú évek alatt egyszer sem láthattunk. 
Marika örömét a tavaszi esőzések bizony gyak ran elrontották, mert a 
felázott salakra nem le he tett rámenni, a hosszú tél alatt pedig szo mo -
 rúság és szél fújta száraz levelek lepték be a három pályát. 
Évekig álmodott arról, hogy befedi legalább az egyiket, de azt biztosan 
tudta, hogy egy ilyen beruházás aligha térül meg egyhamar. 
Gyakran a könnyei potyogtak, amikor terítette a salakot vagy húzta a 
hatalmas keféket. Hiába voltak segítségei, maximalista volt a munkában 
magával szemben is. Tavasz óta végre kiváló társ ra talált Gerlicze Csaba 
személyében, aki aktív játékosként megyei bajnokságban öregbíti a város 
hírnevét. Az ő lelkiismeretes munkája, állandó, fáradtságot nem kímélő 
jelenléte nagy segítség a klub életében. 
Idén nyáron egy rendkívüli, ugyanakkor na gyon emberi pénzügyi tranz -
akció eredmé nye ként jelentkezett egy befektető és felgyorsultak az ese -
mények. Olaszországból ren del ték meg az itthoni körülmények között 
is kiválóan vizsgázott könnyűszerkezetes, merev vázra épített és mű -
anyaggal borított sátrat. A modul elemek ből szinte játékszerként össze -

rakható, látványos műszaki objektumot olasz szakemberek egyhetes 
összehangolt munkával, imponáló hozzá értéssel és alapossággal sze rel -
ték össze. A fű tés és a világítás beépítését komoly helyszíni ter vező 
munka előzte meg. 
A törzstagok, akiknek a folyamatos játékát az építkezés egyáltalán nem 
zavarta meg, nagy öröm mel osztották be egymás között a játék le he tő -
ségeket, hiszen jöhet az eső, a szigorú tél, a havazás, biztos fedél alatt 
fűtött sátor áll a rendelkezésükre. A napokon belül átadásra ke rü lő épít-
mény nagy előrelépés a város életében, attraktív és nagyon hasznos lé te -
sítmény. Kö szönjük és gratulálunk az ötlet kitervelőinek és a kivi - 
telezőknek. 

MOHAI IMRE

FEDETT TENISZPÁLYA VERESEN 

A Krónika augusztusi számában beszámoltam a 
veresi delegáció Atyha-i útjáról, amikor a felújí-
tott templom felszentelésén vettünk részt. 
Meséltem arról, hogy vendéglátóink helyi spe-
cialitásokkal, sajttal, ordával, áfonyalekvárral, 
ordás kaláccsal kínáltak minket. 
A sajtot ismerhetik azok is, akik még nem jár-
tak Erdélyben, de az ordáról sokan biztosan 
nem tudják mi fán terem. 
Hogyan gazdálkodnak a legelőre csapott jószágokkal a pásztorok, akik 
márciustól októberig felköltöznek a lakott településektől távol eső le ge -
lők re, bevetik magukat az esztenába, a pásztorkunyhóba, és a kutyákkal 
meg a bojtárral töltik el a dolgos félévet? 
Egy erdélyi utam során tudtam meg az alábbiakat egy ilyen jóembertől. 
A teheneket naponta kétszer fejik. Természetesen kézzel, hiszen áram 
nincsen arrafelé. Az este és reggel fejt tejet összeöntik egy nagy üstbe és 
beoltják. Erre egy szopós borjú oltógyomrából származó tartalmat 
használnak, amit a levágást követően egyszerűen kikaparnak a gyomor-
ból és egy üvegben tárolják. Ebből a váladékból egyetlen kanálnyi néhány 
óra alatt megalvasztja az akár hektónyi tejet, aminek csendes tűzzel alá-
gyújtanak. A melegedés hatására a savanyú, laza alvadék megköt, sűrű, 
pelyhes anyaggá alakul. Ekkor tüllel bélelt edénybe töltik át, ahol a tüll 
felfogja az alvadékot, amit ezután ferdére állított deszkára tesznek. Köré 
egy kerek, fából készült keret kerül, hogy megadja a formát, rá meg egy 
deszka és egy kődarab, mindez azért, hogy a friss alvadékból a lehető 

leghamarabb a legtöbb savót kipréseljék. A ki -
csurgó savó visszacsepeg a még langyos üstbe, 
aminek ismét alágyújtanak. A melegedés ha tá -
sára ismét pelyhek jelennek meg, persze sokkal 
kevesebb, mint elsőre, majd ezt a savót is át -
szűrik egy tüll szöveten. Az így kapott lazább 
szerkezetű anyag az édes túró, az orda. Teljesen 
más az íze, mint az első alvadéknak. Palacsin-
tához nincsen finomabb töltelék, mint a friss or-
dából készült. 

A ráfból kivett, már megkeményedett korongot, a nagydarab sajtot szellős 
helyre rakják azért, hogy alaposan kiszárítsák, érleljék. Erre a leg meg -
felelőbb hely az eresz alatti hosszú polc, amit dróthálóval védenek az il-
letéktelen vadak és madarak ellen. Minden nap készül egy kerek, akár 10 
kilós sajt. A hét közepétől egy héten át gyűjtik a sajtot és a következő 
hétvégi vásárban keresnek rá vevőt. 
A legelőn termelt sajt íze nem hasonlít az iparilag gyorsérleléssel készült 
kommersz sajtokhoz, de a pincékben, speciális körülmények között, 
különleges kultúrákkal beoltott alapanyagból készült termékekhez sem. 
Zsenge, szelíd, lágyan selymes íze van, érezni rajta még a tej illatát és bi-
zony a fogyasztásához jól esik a só, a bors, a paprika, meg a friss hagyma. 
A gazdaasszonyok egyszerre több kilónyit is megvásárolnak belőle, meg-
darálják, alaposan besózzák és üvegbe vagy a fagyasztó ládába teszik el. 
Aztán ha puliszka készül, csak elővesznek egy nagyobb darabot és azt 
morzsolják a megfőzött kukoricadara közé. Semmivel össze nem vethető 
ízvilágú csemege készül így. 

MOHAI IMRE 

RÉGI ÁLOM VÁLIK VALÓRA

HOGYAN KÉSZÜL AZ ORDA?

Fotó: Internet

Fotó: Fári Fannit
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A fenti szlogen nem reklámfogás, valódi célt tük -
röz. Mi is lehetne ideálisabb, mint belefeledkezni a 
bol dog játékba egy jó közösségben, és közben ren -
ge teg mindent megtapasztalni magunk és a világ 
meg  ismerése során. Augusztus elején a mi kis 15 
fős, többnyire alsós korosztályú csapatunknak sike -
rült. Mi a recept? Nyitott, az értékek felfe dezésére 
kész csodálatos gyerekek, a drámapedagógia játé -
kok ban gazdag eszköztára, zene, képzőművészet 
és két megszállott pedagógus, akik szeretettel telve 
hagyják az egyéniségeket az alkotásban kibonta -
kozni. Voltunk bölcsek, akik komolyan tanácskoz-

tak arról, hogy a királyfinak miért nincsenek bará-
tai, megfestettük a bölcsek kövét. Körmesét írtunk 
együtt, majd játszottunk róla. A mennyei zene című 
mese konfliktusait kiscsoportokban dolgoztuk fel. 

Juhász Magda: De jó lenne jónak lenni című verse 
sok iskolai problémát, félelmet hozott felszínre. Le -
vél ország lakóiként is alkottunk, szövetmozaikot 
készítettünk, és mivel sokat voltunk a természet ben, 
annak kincseit is összegyűjtöttük, és közben több 
mint 30 drámajátékot próbáltunk ki. Végül együtt 
meg rendeztük a szülőknek bemutatott da rabunkat, 
amelynek próbáját többször megszakították a Feny -
vesben ránk szálló pillangók és a sok nevetés. Gaz -
da  gok voltunk, minden a miénk volt, mert elin dul - 
tunk az egyetlen helyes irányba, önmagunk megis-
merése felé.        ÁCSNÉ CSÁKI ILDIKÓ DRÁMAPEDAGÓGUS 

A Veres 1 Színház a 2019/2020-as évad első be-
mutatójára készül, saját produkcióként Ör kény 
István: Tóték című groteszk humorú írá  sának 
színpadi változatával. A történet alap já ul a II. 
vi lágháborús időszak szolgál. Egy észak-ma -
gyar országi kis településen játszódó tragikomé-
dia, a Tót család „feje tetejére állt” kál  váriája. 
A mű ből számos feldolgozás szü letett, többek 
közt Fábri Zoltán rendezésében az Isten hozta, 
őrnagy úr! című 1969-ben bemutatott filmsza-
tíra, Latinovits Zoltán fő sze rep lésével. A Tóték 
tagadhatatlanul Örkény egyik legismertebb 
munkája, melyet feldol goz tak Szinetár Miklós 
rendezésében rádió játékként, továbbá 2019-ben 
– bármennyire meglepő – operaként is a pub-
likum elé került. A mostani előadás rendezője 
Dicső Dániel. A fiatal rendező nevéhez számos 
mű színpad ra állítása fűződik. Veresegyházon, 
a Rózsavölgyi Szalon vendégjátékában láttuk 
korábban az Émile Ajar: Salamon király szorong 
című regénye alapján készült egyfelvonásost. 
Elmondhatom, maradandó élményt nyújtott az 
előadás. A darab rendezőjével, Dicső Dániellel 
a Tóték próbaszünetében beszélgettünk. 
Kérem, meséljen a kezdetekről. Hogyan ke -
rült a színház világába? 
Tizenkét éves koromban a szüleim elvittek a 
Mesterkurzus című előadásra. Számomra ez 
meghatározó élményt nyújtott, hiszen a Pesti 
Színházban életem első felnőtteknek szóló da -
rabját láttam. Az első sorok egyikében ültünk, 
Kútvölgyi Erzsébet – Maria Callas szerepében – 
fantasztikus jelenléte, a színpad közelsége na -
gyon megfogott. Ezt követő en minden lehet-
séges alkalmat megragadtam a színházba já - 
 rásra. Közép is ko lás koromban a budapesti Al-
ternatív Közgazdasági Gim názium képzési rend-
 sze rében a színjátszókör mun kájában vettem 
részt: két iskolai előadásnak a ren de zője voltam. 
A továbbiakban nem is volt kér déses a pá lya -

választásom, 2006-ban, az érettségit 
kö ve tően felvettek a Színház- és 
Film mű vészeti Egyetem te le ví -
zi ós ren dezői szakára. Az e -
gye temi éveim alatt a tele ví  - 
zió  zá son túl Zimányi Zsófiá -
nak, a Thá lia Színház ak kori 
igazga tójának kö szön  hető -
en ki pró bálhattam ma gam 
színházi ren  de ző ként is. Volt 
egy öt letem, az Álmo do zók cí -
mű Ber nar do Berto lucci film 
színpadi verzi ó jának el készí té sé -
hez, melyhez szabad utat kaptam. 
Innen től kezd ve, ha nem is egyenesen, 
de haladok előre a pályámon. 
Miért a rendezői szakot választotta? 
A színház gyerekkoromtól kezdve kiemelt sze -
repet játszott az életemben, de előadó mű vé szi 
ambícióim sosem voltak. Ugyanakkor már a gim-
náziumi évek alatt, a színjátszókörben kiderült, 
hogy a társaim megfogadják az iránymutatásai -
mat. Hamar nyilvánvalóvá vált, hogy engem in -
kább a tervezés és az alkotási folyamat, az együtt 
gondolkodás foglalkoztat és az tesz boldoggá, ha 
a közös munka eredmé nye a színpadon álló em-
bereknek és a né zők nek is örömet okoz. 
A Tóték című tragi ko mé dia a Veres 1 Színház -
nál az első rendezése. Miért erre a darabra 
esett a választása? 
Nagyon izgalmasnak találom a történetet, mert 
rettentően aktuális, a ma emberének is bőven 
van mondanivalója. Mint ahogy Örkény is írta: 
a magyar nép egy későn lázadó típus – ezt 
gyakran én is így ér zem. A darabban ezt a gon-
dolatot Tót Lajos tűzoltóparancsnok képviseli. 
A mű ötven éve született, de mintha a mai 
napig nem léptünk volna tovább. 
A Rózsavölgyi Szalon „házi rendezőjeként”, 
több (Salamon király szo rong, Ro man ce.com, 

Valen tin nap éjszakája, Tánc -
órák.) telt házas dara bot is 

rendezett. Melyik áll kö -
ze lebb a szívé hez? 
Nehéz kiemelni bár me-
 lyi ket is, nekem min dig 
az a legkedvesebb, 
amellyel éppen foglal -
kozom. A Rózsa völ gyi 
Szalonnál a leg utóbbi 

ren dezésem a Táncórák, 
melyet ebben az évadban 

a veresi kö zönség is láthat 
vendégjátékként. 

Mi a véleménye a magánszín-
házak kulturális szerepvállalásáról? 

A függetlenség mindig magában hordozza az 
újszerűség és a frissesség lehetőségét. A ma gán-
 színházaknál talán szabadabban lehet kí sér-
 letezni, mint a nagy kőszínházaknál. A kö  zön - 
ség részéről szerte az országban érez he tő az 
igény a minőségi szórakozásra. Itt a Veres 1 Szín-
 háznál is azt látom, hogy ilyen lelkesedéssel, 
örömmel nagyon kevés helyen csinálnak szín-
házat, és ez átragad a nézőkre is. Hatalmas kár 
lenne, ha ez valamilyen ok folytán meg szűn ne. 
2010-ben diplomázott, az eddigi pályafutása 
során több sikeres színdarabot rendezett. Mik 
a további tervei? 
Természetesen sokat szeretnék dolgozni. A ren-
 dezés mellett foglalkozom színházi videók és 
werkfilmek készítésével, és időnként egy-egy 
filmes munka is megtalál. A 2016-os Sorsfordító 
című kisfilmem az autista gyerekek könnyebb 
megértéséről és elfogadásáról szól, tavaly pedig 
a Magyar Vakok és Gyengénlátók Országos Szö -
vetségének centenáriumi évéről készítettem ri-
portfilmet. Ezek a feladatok is nagyon fontosak 
számomra, mert segítenek a nyitottságom meg -
őrzésében.                                            VERÉB JÓZSEF 

VERES 1 SZÍNHÁZ • Interjú DICSŐ DÁNIEL rendezővel

VARÁZSPARÁZS DRÁMATÁBOR Veresegyházon • 2019. augusztus 5–9.

Fotó: Veréb

FONTOS, HOGY NYITOTT MARADJAK A VILÁGRA

BOLDOG GYEREKEK?
„Az oktatás az egyénre koncentrál, a dráma 
az egyediségére, minden emberi lény külön-
leges egyéniségére.”                        PETER SLADE

Fotó: Ácsné Csáki Ildikó
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A MAMÜ – Maszülető Művek – „papír alapú” 
grafikai munkái immár harmadik alkalommal 
kerültek kiállításra a veresegyházi Udvarház 
Galériában. Miben különbözött a mostani kiál-
lításmegnyitó a korábbiaktól? Elsősorban a 
zenei közreműködők, Baracskai Zlatko, a Pé -
csi Tudományegyetem oktatója (elektronikus 
ze nei médiaművészet) és Dóra Attila zenész 
igen csak meglepő muzsikusi produkciójának 
mindent elsöprő ereje által. Kodály Zoltán: „A 
zene lelki táplálék és semmi mással nem pó-
tolható. Aki nem él vele: lelki vérszegénységben 
él és hal.” – Valószínűleg Kodály nem a műfaji 
korlátok felrugdosására, a „zajzenére” gondol -
hatott. Mint ahogy a kiállítás résztvevőinek 
többségét is sokkolta a látott-hallott produkció, 
pedig az előadók mindent beleadtak: ké pes sé -
gük legjavát, tudást és tapasztalatot, a „zajok 
mű vé sze tét”. Habár az átlagos emberi fülnek 
nem oly kedves, a megszokott ritmust és me -
lódiát nélkülöző hangok, a számítógépes tor -
zí tások igencsak távol estek a mindennapi lelki 
nyugalomtól, de ezt nem lehet a művészek 
számlájára írni. Ennek ellenére volt, aki élvezte 
a zajmuzsikát és ez már önmagában is egy 
nagyon szép eredmény. A kiállítás különbözött 
még a korábbiaktól – ha anyagjában és tech-

nikai megoldásaiban nem is, de – a beállítá-
saiban, kinézetében és újszerűségében min -
 den képpen. Szinte kivétel nélkül mindenki 
megállt egy pillanatnyi töprengésre a terem 
középén álló posztamens előtt, melyre egy 5 
literes befőttesüveg került felhelyezésre. A 
művész alkot, üzen, önmegvalósít, a szemlélő 
mereng. Vajon mit is akart kifejezni az alkotó? 
Mit jelenthet az üvegbe zárt színes fotó, az így 
létrehozott kompozíció? 
A kiállítást megnyitotta Kozák Csaba mű vésze ti 

író, mint elmondta: „A papír az embert a böl -
csőtől a koporsóig elkíséri, hiányában létezni sem 
tudnánk. Számtalan alkalmazási módja lehet-
séges. Számunkra most itt az a fontos, hogy az 
alkotói folyamat eredményének megjelenítésére 
is alkalmas, a sík és háromdimenziós munkák, 
nyomatok, installációk létre hozá sának fősze rep -
lőjeként. Az alkotások színvilá ga hol mini mali -
zált, visszafogott, hol éppen har sogó és dübörgő.” 
A kiállítás a MAMÜ Galéria és az Udvarház 
Galéria együttműködésében valósult meg. 
Meg tekinthető: 2019. november 10-ig, minden 
nap 10 és 17 óra között, a Szabadidős és Gaz-
dasági Innovációs Centrum, Veresegyház, Fő 
út 45-47. szám alatt. Az esemény kurátora: Za-
kariás István.                                   VERÉB JÓZSEF 

2017. június 30-án nyitotta meg kapuit a veresegyházi Városi Mú ze um. 
A korábban faluházként működő régi Láng-ház, a szükséges fel újítá-
sokat követően alkalmassá vált Veresegyház muzeális értékű néprajzi, 
helytörténeti értékeinek gondozásához. Az eltelt két év számos kiál-
lítással gazdagította a város kulturális életét. Különleges tárgyak, fo-
tográfiák kerültek bemutatásra, melyek múlhatatlan értékeket hor doz- 
  nak a település múltjáról napjainkon át a jövő nemzedékének kincses-
ládájába. Múzeum Veresegyházon! Nem csupán a klasszikus értelem-
ben vett megszokott vitrines kiállítási tárgyakkal bezsúfolt helyiség, 
hanem ízlésesen kialakított bemutatótér. Olyan épület, ami tele van élet-
tel, pezsgő vidámsággal és re ménnyel. DR. VARGA KÁLMÁN törté -
nésszel, a múzeum vezetőjével beszélgettünk 
Múzeumi Művészkert. Mit takar ez a megnevezés?  
Ma a múzeumokkal szemben egészen más elvárások fogalmazódnak meg, 
mint évtizedekkel korábban. A zárt, poros, csöndes intézmények ideje már 
lejárt, helyette az emberek élő, lélegző múzeumokra gondolnak. Veresegyház 
lakossága a statisztikák szerint megközelítőleg 60 %-ban valamilyen civil, kul-
turális és sport szervezetnek a tagja. Ebből adódóan rendkívül élénk a kul-
turális élet a városban, olyan típusú te vé kenységekben is, amit a most indult 
kreatív műhelyünk is tud nyújtani. Szinte felkínálkozott a lehetőség, jöttek a 
civil kezdeményezések, és mi csak a feltételeket biztosítjuk. Az épület hátsó 
összenyitható nagyobb termét kisebb átalakításokkal alkalmassá tettük 
kreatív foglalkozások megtartására. Jelen pillanatban működik egy „agyagozó 
kerámia műhely”, Nagy Csilla keramikus vezetésével. Beindult a „képző mű -
vé  szet” meg le hetősen szerteágazó alkotói technikákkal, Orosz Helga festő -

művész szakmai irányításával. A „drámajáték” foglalkozásokat 7-10 éves gye -
re keknek Nyári Arnold színész, drámapedagógus tartja. A művészkert 
kialakításának gondolatát a telek kihasználhatóságának le he tősége adta. Sze -
ret nénk a kert felé terjeszkedni, létrehozni egy termé szet közeli infrastruk-
túrát, ahol a gyerekek a szabadban, szabadon alkothatnak. 
Hogyan történik a foglalkozások finanszírozása? 
Meglátásom szerint egy új szellemiséget képviselünk ezzel is. A mú ze um 
hozzájárulása a kulturális tevékenységhez – egyébként civil üzleti tényke -
dés hez, amely folyamatosan bővülni, vagy változni fog, –az, hogy mi adjuk 
tá mogatásként az alapot. Gyakorlatilag biztosítjuk a helyszínt a foglalkozá-
sok megtartásához. Amit cserébe kérünk: a berende zési tárgyak és az épület 
állagának megóvását, a helyiség tisztán tartását. 
Igaz a hír, miszerint saját kezűleg raktad le a padozatot a műte rem ben?   
Számomra ez egy természetes dolog, Szabóné Vank Erzsébettel ketten vagyunk 
munkatársak a múzeumban, szinte minden feladatot mi vég zünk. Jelen eset-
ben Nagy Csilla is besegített a padozat kialakításában.                    VERÉB JÓZSEF 

Udvarház Galéria • MAMÜ kiállítás

UTOLSÓ RÉTEG III.

Fotó: Veréb

„A MAMÜ Társaság kiállítása lényegében 
papír alapú műalkotások halmaza. Ebben a 
sokszínű világban megtalálhatóak a klasszi -
kus ceruza, toll, tus, és pasztell rajzokon kí -
vül a napjainkban fénykorát élő digitális 
nyomtatások is.”

MÚZEUMI MŰVÉSZKERT
Városi Múzeum • Beszélgetés DR. VARGA KÁLMÁNNAL

Fotó: Veréb
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A Kölcsey Ferenc Városi Könyvtárban 2019. 
szeptember 13-án egy fiatal, szimpatikus első -
köny ves szerző, A. I. Willis (Dr. Vetter Szilvia) 
Victoria című könyvét mutatta be az irodalom -
kedvelő közönségnek író-olvasó találkozó ke -
re tében a szerző és kiadója Kemény András, a 
Papírusz Booktól. 
 
A fiatal szerző sokoldalú személyiség: jogász, 
kommunikációs szakember, fitnesz edző és egy 
kisfiú boldog édesanyja. Két diplomája van, há -
rom nyelven tanít állatvédelmet állatorvos-hall-
gatóknak. Jelenleg tudományos segédmun ka- 
társként dolgozik az Állatorvostudományi Egyete-
men, PhD-ját az állatkínzás európai szabályo zá -
sából írja. A jog és a mások gondolatait közvetítő 
kommunikáció megkötött, keretek közé szorított 
világából a regényírás adta meg neki azt a sza bad-
ságot, hogy saját szívéből-lelkéből fakadó gondo-
latait formába önthesse. Az írás az egyik szen - 
vedélye. Vallja: élni csak bátran, humorral és ge -
rinccel érdemes. Konzervatív kalandor, aki él vezi 
az életet, de olyan, számára fontos értékek men-
tén, mint a hűség, a szeretet, a hazaszeretet és a 
szerelem. 
Az Oscar Wilde szellemisége által átitatott Victo-
ria című regénye terápiás céllal megírt misztikus 
pszicho-thriller, amely 8 éves alkotási folyamat 
eredményeként 2018 októberében jelent meg Szu -
nyoghy Viktória illusztrációival. Ezzel egy idő ben 

elindította A. I. Willis szerzői oldalát is. A két 
főszereplő: Victoria, a természetfeletti képessé -
gek kel megáldott végzet asszonya és a konzerva -
tív gondolkodású, illúziókban élő Író, mint ellen  - 
pont. Az Angyal figurája felülnézetből azt az üze -
netet közvetíti, hogy segíts magadon, és az Isten 
is megsegít. A regény vallásfilozófiai, pszichológi -
ai kérdéseket is feszeget. Nehéz megtalálni, hogy 
meddig érdemes kockázatot vállalni és bátornak 
lenni? Meddig lehet illúziókban élni? Mikor te -
szünk jót és mikor rosszat, egyáltalán mi a jó és 
mi a rossz? Van-e bátorságunk ahhoz, hogy teljes 
életet éljünk, képesek vagyunk-e lehetetlennek 
tűnő feladatokat megoldani? A mély és tartalmas 
gondolatok köré egy három szálon futó izgalmas 
történet épül, ahol a szereplők a mennyet ostro-
molva gyakran a poklok poklát járják. Ahogy a 
szerző  kedvenc írója, Oscar Wilde írta: „A világ 
mindannyiunknak ugyanaz: a jó meg a rossz, a 
bűn meg az ártatlanság párosan jár benne.” 
Az írónő üzenete mindenkinek, hogy aki kész te -
tést érez magában, hogy valamit létrehozzon, az 
ne habozzon, hanem tegye meg: hiszen egyszer 
élünk! Az írónő, továbbá Czigány Ildikó és Mr. X 
boldogságról írt gondolatait olvashatják a www. 
boldogsagbuvarok.hu honlapon is. 

RIMAI S. ÉVA 

Kölcsey Ferenc Városi Könyvtár • KÖNYVBEMUTATÓ

PÁLYÁZATI EREDMÉNYEK 
 
A városi könyvtár által május végén meghirde-
tett „Veresegyház száz20 szóban” irodalmi pá-
lyázatra 17 alkotás érkezett. A pályázaton, a 
háromta gú szakmai zsúri által első helyezést 
ért el a „Ma  lom” jeligével beküldött, „Se kép, 
se írás nem őrzi…” című alkotásával Bazsik -
né Kővári Krisztina. 
Második helyezést ért el a „Vaníliafagyi” jel igé -
vel benyújtott, „Meseváros” című írásával Usz -
kai Esz ter Evelin, míg a harmadik helyezett 
„Ma darak” jeligével benyújtott, és „Madarak” 
címet viselő írásával Dunai Katalin lett. 
Minden helyezettnek és minden résztvevőnek 
gratulálunk, s egyben köszönjük, hogy meg -
tisztelte pályázatunkat részvételével! 
 

BERZE LAJOS KÖNYVTÁRIGAZGATÓ 
 
A nyertes pályaműveket a Veresi Krónika a 
következő hónapokban közli, elsőként a nyer -
tes pályamunkát.

Bazsikné Kővári Krisztina 
SE KÉP, SE ÍRÁS NEM ŐRZI: 

visszaemlé ke zés könyvtárunk kezdetére 
(Alapítás éve: 1949.) 

 
1955-ben új gyerekek költöztek szomszédunk -
ba, tőlem öt és hat évvel idősebbek. Általuk, 
és velük kezdett kibontakozni számomra szü -
lő helyem, Veresegyház. Magdival mentünk 
osz   tálytársaihoz, és a reveteki szőlőbe. Jancsi 
már 11 évesen is nagyon szeretett olvasni, 
könyv tárba járt, az első könyvtári látogatáso-
mat vele tettem meg ötévesen. A régi kul túr -
ház udvar felőli, olajos padlós, dohányfüstös 
klubszobájában, barna, polcos szekrényekben 
sorakoztak a könyvek. 
Sándor néni volt a gondnok, a takarító, és a 
könyvekkel is Ö foglalkozott. Az alsó polcon a 
mesekönyvek, színes táblás lapozgatók közül 
választottam „A part alatt” című leporellót. 
Miért pont ezt a képes könyvet? Látott élmény -
ből fakadóan. Még dolgozott Boczkó Dani bá -
csi a tó végi romos malomban, ahová Magdival 
jártunk gabonát őröltetni. 

Kölcsey Ferenc Városi Könyvtár • VERESEGYHÁZ SZÁZ20 SZÓBAN

„Miért mondják: szerelmes? Azt kellene 
mondani: megszállott. Az ördög csak ki vé -
te lesen száll meg valakit, általában nők 
háborítják meg az embert. A szép asszony -
nál nincs nagyobb boszorkányság,” 

VICTOR HUGO

VICTORIA, A „FEMME FATALE”

BAZSIKNÉ KŐVÁRI KRISZTINA 
Veresegyházon 1950-ben a kultúrház melletti 
szomszéd házban látta meg a napvilágot. Már öt -
évesen a könyvek hatása alá került, mely később 
meg határozóvá vált az életében. 1981-ben felvé -
telt nyert a szombathelyi Berzsenyi Dániel Tanár -
képző Főiskola magyar-könyvtár levelező sza  ká - 
ra. Pályafutása során hivatásszerűen több mint 
három évtizeden át, nyugdíjba vonulásáig igazgat -
ta a veresegyházi könyvtárat, szeretettel, kima-
gasló szakmai hozzáértéssel. Működésének utol - 
só öt évében megszervezte a térségi Mozgó könyv -
tári ellátást, Csomád, Vácegres, Váckisújfalu és 
Vácrátót könyvtáraiban. Részfoglalkozású könyv -
tá rosként, 2012. december 31-én a csomádi köz -
ségi könyvtárban fejezte be szakmai pályafu tását.

Fotó: Veréb

Fotók: Veréb
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A Veresi Szüreti Napok programja között sze -
replő Besh o droM zenekar koncertje különle -
ges csemegének számított. Vankó István műsor - 
vezető szavait idézve: „Valaha volt ám egy ren-
des világ, egy rendes élet, mert 50-60 évvel ez -
előtt, ha egy zenész rosszul játszott a bálban 
ak kor megverték, elvették a hangszerét és össze -
törték. Amennyiben egy kicsit jobban játszott 
akkor esetleg megtűrték, hogyha még jobban ját-
szott elkezdtek táncolni, ha pedig ettől is jobban 
játszott akkor talán kapott vacsorát is.”  

Hogy honnan vette ezt a gondolatsort a konfe -
ranszié? Az nem tudható, de egy biztos, a Besh 
o droM zenekar – mint tudjuk, lovári cigány 
nyelven: „Üld meg az utat!” –  biztosan uralta az 
adott helyzetet. A közönség itt nemcsak táncra 
perdült, hanem a szemerkélő őszi eső ellenére 
kifejezetten élvezte a banda előadását, még a 
helyi állatorvos is fészkelődött a lelkes tömeg-
ben. Az együttes kimeríthetetlenül szolgáltatta a 
tradicionális közel-keleti, balkáni és román ci -
gány ötvözetű muzsikát, egy csipetnyi magyar 
sajátságos beütéssel feldolgozva. Mindezzel iga -
zi veresi szüreti hangulatot teremtve.       VERÉB J. 

HEVESI TAMÁSSAL EGY CSÍKOS NAPERNYŐ ALATT 
Veresegyház vendége volt egy fergeteges han -
gulatú fellépés erejéig a Sissi Fagyizóban 
HEVESI TAMÁS zenész, az Arany Líra, a Díj 
Pro Urbe, Príma, többszörös platina és arany -
le mez díjak tulajdonosa. Az egyik legtöbbet 
koncertező énekes, a „Sztárban sztár”, a 
„Nagy duett” és a „Sztárban sztár + egy kicsi” 
című műsorok szereplője. Cukorbetegsége 
miatt egészséges életmódot folytat. 30 éve ve -
ge  táriánus, aktívan sportol. Ő a magyar cukor -
beteg futsal válogatott pro licences edzője is. 
Életének szerves része az utazás. A napfényes 
fagyizó teraszán egy csíkos napernyő alatt 
beszélgettünk. 
Hogy került fel a bakancslistájára Veresegy-
ház? 
Májusban Szadán énekeltem és akkor jártam 
erre. Korábbi emlékeimhez képest szépen fej -
lő dött a város. Megnéztem itt a Veresegyház–
Biatorbágy mérkőzést és leesett az állam a mű - 
füves focipálya láttán. Ezúttal Ökrös Gergely 
gyerekkori barátom kért fel, hogy énekeljek 
néhány dalt a fagyizójában, amelynek szívesen 
tettem eleget Kormos János gitárossal. Gergely 
közel 20 éves televíziós pályafutása során több 
hazai csatornának dolgozott, előbb riporter -
ként, szerkesztőként, majd főszerkesztőként, 
később kreatív producerként. 
Eddig 106 országban járt. Hová szeretne még 
eljutni? 
Sok szigeten jártam az indonéz szigetvilágban, 
de vannak még olyan eldugottak, amelyek ér -
dekelnek. Elsősorban azokat az or szá gokat sze   -
retem, ahol tapintani lehet a kultúrát és a gasz t - 
ronómiát. Nem voltam még a Seychelle-szi ge -
teken, Vietnamban. Vonz a Poli néz és a Mikro-
néz szigetvilág is. Afrikában is vannak izgalmas 
országok. Közép-Nyugat Afrikában 30 éve jár-
tam, de oda is visszamennék még. 
Sok rajongójának az „Ezt egy életen át kell 
játszani” című dal a kedvence, amely 26 hétig 

volt a slágerlisták élén 1994-ben. Önnek me -
lyik száma a legkedvesebb? 
Amikor édesanyám elment, rá emlékezve, 
apám vigasztalására írtam meg az Apa című 
da lomat, amely több egy dalnál. 
Többféle hangszeren játszik. Tudna még cite -
rázni? 
Igen, 10 perc gyakorlás után. Tanultam hege -
dülni, zongorázni és fújtam a vadászkürtöt is 
négy évig. Gitározni autodidakta módon ta -
nul  tam. Tizenévesként vadászkürtömmel sze -
renádot is adtam szívem hölgyének, de ő saj  - 
nos éppen nem volt otthon, így jobb híján a 
nagymamájának. 
Hosszabb ideig élt Ausztráliában, ahol utca -
zenészként kezdte, majd szép karriert futott be. 
Miért éppen a kenguruk földjét választotta? 
Ausztrália egy hatalmas, gyönyörű, szabad 
konti nens. A nagy korallzátony maga a termé -
szet csodája. Utcazenészként kezdtem, majd 
komoly szerződéseket kaptam, végül felaján-
lották nekem az állampolgárságot is, de egy pil-
lanatig sem volt kétséges, hogy nem hagyom 
el a hazámat, mert szeretem Magyarországot. 
Amerikai koncertkörút előtt áll. Hol fog fel-
lépni? 
Novemberben először Minneapolisban, Los 
Angelesben, Las Vegasban, San Franciscóban, 
majd San Diegoban és Miamiban lépek fel. 
Milyen hatással volt karrierjére a „Sztárban 
sztár”, a „Sztárban sztár + egy kicsi” és a 
„Nagy duett”? 
Az „utcai” megbecsülésem hatalmasat nőtt. 
Van-e olyan válasza, amelyhez a kérdést még 
nem tették fel Önnek, de szívesen elmesélné? 
Sajnálom, hogy a nagy magyar fesztiválokra 
zenémmel nem tudok eljutni. Remélem, 
hogy rövidesen részt vehetek a nagyobbak 
egyikén. 
Tíz éves az Új világ című albuma. Milyen ter-
vei vannak még? 

A letöltések világában az albumoknak már ke -
vésbé van jelentőségük. Van készen három-
négy vadonatúj dalom és dolgozom egyéb 
öt le teken is. A dalok születéséhez valami fur -
csa ságnak kell történni az életemben. Ilyen a 
nagy öröm vagy a bánat. Az évszakváltások, a 
nagy bánat, fájó pillanat, az öröm vagy az első 
őszi hajnali köd is inspirálhat új dalok szer -
zésére. 
Gyulán, Erkel szülővárosában született. Édes -
apja tangóharmonikázott, édesanyja gyönyö -
rű  en énekelt. A zenében és a sportban is el - 
 is me résre méltó sikereket ért el. Mit hozott 
még ott honról? 
A zene szeretete mellett a becsületesség, tisz -
tes ség és kitartás eszményeit, ezek szerint 
élem életem. 
Több egyesületnél volt edző. Jelenleg a magyar 
cukorbeteg futsal válogatott edzője. Sikeres a 
csapata? 
Hetedik éve vagyok a szövetségi kapitányuk. 
Csapatunk 2013-ban Európa legjobbja lett, de 
négyszeres Európa-bajnoki ezüstéremmel is 
rendelkezünk. Az idén Kijevben az ötödik he -
lyen végeztünk az Európa-bajnokságon. 
Melyik díjára a legbüszkébb? 
A 2001. évi Pro Urbe díjra, a vajdasági Kanizsa 
város vezetőségének díjára. 

RIMAI S. ÉVA 

SISSI FAGYIZÓ • Interjú HEVESI TAMÁS zenész, énekessel

Veresi Szüreti Napok • Besh o droM koncert

Fotó: Rimai S. Éva

„ÜLD MEG AZ UTAT!”
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MŰVÉSZETEK VÖLGYE FESZTIVÁL 2019

NAGYNÉ JÁRI CYNTHIA neve nem ismeretlen a 
veresegyházi énekesek és zenekedvelők kö zött. 
Mindannyian jól emlékezünk a mosoly gós, fiatal 
anyukára, aki 2016-ban már díjazott volt a Vere-
segyház Hangja Dalversenyen. Cynthia a bu-
dapesti Vörösmarty Mihály Ének-ze nei Nyel vi 
Gimnáziumban érettségizett, majd OKJ kép zés 
keretében fodrász képesítést szer zett. 2016-ban 
tanulás és munka mellett fejezte be a Baptista 
Teológiai Akadémia Gospel szakát. 2018-ban 
meg született a második kisfia, Simon. Jelenleg 
minden szabadidejét a családjával, férjével és 
gyer mekeivel tölti. Mind emellett aktívan énekel 
a Veresegyház Új Tömlő Agapé Gyü  le kezet al-
kal main. Az idei, immár ötö  dik veresegyházi 
dalversenyen a Te fel e melsz című ke resz  tény dal-
lal, kimagasló ének tudásával, kelle mes hangjá-
val elnyerte a szak mai zsűri elis me rését, és a 
ver seny II. helye zé sét. Cynthiával az ének szere -
te té ről, további terveiről beszélgettünk. 
Kérem, beszéljen a kezdetekről, mióta foglal ko -
zik komolyabban az énekléssel? 
Általános iskolásként kezdtem Nagykátán a zenei 
tanulmányaimat, zongorázni és énekelni tanul-
tam. Tizenegy éves koromtól heti rendszeres ség -
gel magánének tanárhoz is jártam. Tanáraim sze - 
rint nagyon erős volt a hangom, mint egy opera -
énekesnek. Mint mondták, a zeneiskolában a vas -
tag falak ellenére fölhallatszott az emeletre az 

énekhangom. Kisgyerekként volt egy álmom, mu-
sical színésznőként képzeltem el a jövőmet. Egy 
alkalommal egy keresztény táborban, már gim-
na zistaként megkérdezték tőlem: mit akarok 
elérni mindezzel? Természetesen a válaszom az 
volt: híres ember szeretnék lenni. Ekkor világosí-
tottak fel egy ige verssel, hogy „nem önmagunkat 
hirdetjük, hanem Jézus Krisztust.” 
Baptista Teológia Akadémián tanult. Miért épp 
ezt a képzési formát választotta? 
Nagyon szeretem a jazz éneket, a hang zás vilá gát. 
Az akadémián a gospel szakon végeztem, ennek el-
lenére autodidakta módon is fej lesz tet tem az ének-
tudásomat. Három évig folytattam itt tanul  má- 
nyokat, közben megszületett az első gyermekem. 
Jelenleg a Veresegyház Agapé Gyülekezet éne -

kese. Mit jelent a gyülekezetben való szolgálat? 
A férjem korábban orgonán játszott a veresegy-
házi baptista gyülekezetben. Nálunk egy fia talok-
ból álló 5-6 fős keresztény dicsőítő zenekar vezeti 
a gyülekezetben levő dicsőítést. Jelenleg nincs 
do bosunk, szeretettel várunk jelentkezőt erre a 
feladatra. Alkalmainkat minden vasárnap a Sza -
bad idős és Gazdasági Innovációs Centrumban 
tartjuk 16.30 órai kezdéssel, valamint a YouTube-
on is fellelhetőek vagyunk. Az én szolgálatom az 
éneklés, ezáltal az Úr dicsőítése. 
Fodrászként Budapesten dolgozik, mik a to váb -
bi tervei? 
A munkát kisgyermekes anyaként kell ellátnom, 
a munkahelyemen még a mai napig is visszavár-
nak. Munka közben azt látom, hogy az emberek 
irtózatosan félnek önmaguktól, az évek múlá sá -
tól. Erre a karikagyűrűm a legjobb példa, én soha 
nem veszem le. Szokták is mondani: nem félsz, 
hogy összekarcolódik? Nem félek, ha karcos lesz 
az is azt mutatja: csak az évek múltak el. 
Szeretem a munkámat, terveim közt szerepel 
Veresegyházon egy önálló professzionális haj sza-
lon létrehozása. A férjemmel tervezünk még egy 
harmadik gyermeket, kislányt a fiúk mellé, ez a 
legfőbb álmom.                                   VERÉB JÓZSEF 

Veresegyház Hangja Karaoke Dalverseny • Interjú NAGYNÉ JÁRI CYNTHIA II. helyezettel

AZ ÉNEK SZERETETE „Te felemelsz, hogy hegycsúcsokra álljak, / 
Te hordozol a hullámokon át. / Erőt adsz, ha 
kősziklám a vállad, / És az leszek, kinek 
megálmodtál,”

Fotó: Veréb

MOLNÁR KRISZTINA: 
Magasságos Udvar-Hölgy (H=V) 
 
A láthatatlan szűz, 
és a néma képtelen létező félelem, 
felocsúdó elvonulása, 
oldása. 
Fizikai síkon gravitalizáló, földön 
túli csuda, 
egy levegőt szívni, ismeretlen is -
me rősökkel, 
árnyaltan, színes embervilág. 
Anélkül, hogy bekebelezné az egy 
Én-t. 
Egyéniség emelő és kímélő prog -
ram. 
Agymosás kizárva. 
Szeretetudvarház, létező királyság. 
Szintmentes hierarchia. 

Fontos! 
Eljön az idő, 
mikor a csendje, 
tapsot (sem) érdemel. 
 
Csendeződik az emészthető és 
emészhetetlen élelem 
és egyfajta éteri rend, 
helyreáll a tartalommal töltött 
étrendi nyugalom és béke. 
Szertelen, szerves szeretet, 
az egyfajta 
kisimító érzet. 
 
Köszönöm, 
Művészetek Völgye (V=H), 
Kapolcs, Taliándörögd, Vigántpe-
tend 
(Kocsor udvar és Ház). 

Egység, öröm, szabadság, 
gyermek-felnőtt, felnőtt-gyermek. 
Dimbes-dombos völgy, 
mint, egy finom hölgy, 
kinek illata körbeleng, titkokat rejt. 
Megfejthetelensége 
kell-e-mese. 
Ja...  
és itt a régi „Zsuzskák, Kriszták, 
Máriák, Sándorok, Jenők, Lászlók, 
Jánosok, Zoltánok és Pisták” 
sem vesznek el. 
„Generációs lankásodrás” 
Csengék, Fehérek, Zselykék és 
Kamillák, Nimródok, Koppányok, 
és Lehelek, 
Benjamin útja is egyenes. 
Hibátlan asszimilálódás. 

A KAPOLCSI MUHARAY UDVARBAN 
2019. július 19. és 28. között került megrendezésre a 29. Művészetek Völgye Fesztivál három Bala-
ton-felvidéki település, Kapolcs, Vigántpetend és Taliándörögd falusi miliőjében. A tíznapos össz -
mű vészeti fesztivál 35 helyszínen megközelítőleg 1500 programmal kényeztette a fesztiválozókat. 
Az idei évad egyik legkiemelkedőbb sikerét hozta a kapolcsi Muharay Udvarban, a Tóth Judit és 
Mousa Ahmed alkotópáros által koreografált műsor, a Veresegyházi Hagyományőrző Népi Együttes 
és a gödöllői Urban Verbunk előadásában. Molnár Krisztina veresegyházi költőnő, az események 
szemtanújaként a következő verssel emlékezik a Művészetek Völgye Fesztivál mindennapjaira.

Friedhelm Flamme orgonaművész

 
MOLNÁR KRISZTINA óvodapedagógus  
1972-ben Budapesten született. 1991-ben érettsé-
gizett az Asztalos János Kertészeti és Földmérési 
Szakközépiskolában. 1998-ban Zsámbékon, az 
Apor Vilmos Katolikus Tanítóképző Főiskolán sze -
rezte diplomáját. Kisebb megszakításokkal tizen-
egy éve dolgozik óvodapedagógusként, jelenlegi 
munkahelye a veresegyházi Kéz a Kézben Óvoda. 
Két gyermek édesanyja, szereti a természetet, a 
szabadságot, hivatásának tekinti a munkáját, szí -
ve sen foglalkozik a gyerekekkel. Kedvenc idő töl -
tése a virágkötészet, a versírás és a rajzolás. Verseit 
saját maga illusztrálja, többnyire élénk színű, fan-
tá ziadús rajzokkal. 
Írásai megtalálhatóak: https://www.facebook.com/ 
Christart-Versek-Képek-Rajzok oldalon. 

Fotó: Veréb
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A ház íves teteje, különleges kéményei és egye di formájú 
ablakai mind a mesebeli házikó be nyomást erősítik. Az 
utóbbi években gondos tulajdonosa akadt, akinek keze 
alatt a ház ki virág zott és a felújítás során nyert új színek 
kidomborították erősségeit. A házat Antony Gall, ausztrál 
származású Ma ko vecz tanítvány tervezte, aki a magyar 
szecessziós és népi épí tészet szakértőjének sz á mít. 
Félkész álla potban vette meg jelenlegi tulajdonosa és még 
2-3 év munkával számol, hiszen amit csak lehet, maga 
kivitelez. Azért ezt a házat választotta, mert úgy érez  te, 
ennek lelke van, szinte beszél hozzá. A ház szá má ra az új 
élet lehetőségét és a reményt is jelentette, hiszen Erdélyből 
köl töz tek ide. 
Mi tetszik legjobban az otthonában? 
A nappaliban nagyon nyugtató a mennyezet faszer ke ze tét 
szemlélni. Csodás terv ez, a ge ren dák napsuga ra san he -
lyez kednek el. (Egy ből bevillan az össze függés: a te raszaj -
tók fa vá za is napsugarakra emlékeztet. A nappa li ban lévő 
ablakok is ezt a mintát követik.)  
Mit talál a legérdekesebb megoldásnak? 
Az emeleti lépcsőfeljáratot, az alatta lévő cse rép kályhával, 
ami központi helyre lett tervez ve. Ez adja a ház me le gét. 
Mi sikerült Ön szerint nagyon jól? 
Az összhang. A szí nek és a formák össz hangja. 

Mit volt a legnehe zebb 
meg oldani? 
Szerintem nincs olyan, 
hogy nehéz. Jól fel kell 
ké szülni és idő kell hoz zá. 
Tervez tem például egy pin cét, 
most építem fölé a teraszt. A fizikai mun ka 
és az al kotás örö me pihenteti az agyat, felér 
egy te rápiával – vallja építé szetet és szob rá -
szat-kő fa   ra gást ta nult vendéglátóm. Az e -
meleti fa   szer  kezetről elmeséli, hogy az elő ző tulajdonos - 
nak so káig tartott a tető kivi te le zé se, több csapat is bedobta 
a tö röl közőt és új ácso kat kellett keresni. Az íves tetőn 
szin te minden cse rép egyedien vágott. A kémények pe dig 
egye  di sablon után készültek. A ház gerincén szim me t -
rikusan elhe lyez kedő három kémény kö zül a kö  zép ső a 
nappalit és a ga lériát befűtő cse répkályháé. Az egyik szélső 
kémény a ka zá né, a má sik szélső pedig a konyhába esik. 
A ház bel   sejében a nagy tágas tér do mi nál, melyből sok 
kis kedélyes szobába jut hatunk. A kis egye di ab la kok kuc -
kószerűvé teszik az emeleti szo bá kat. 
A közös ségi tér és a magán terek lenyű göző össze kap -
csolását nyújtja a ház.                                    SZŐKE SAROLTA 

VERESI VITYILLÓK 2.

A mesés házikó

HELYTELENÜL VÉGZETT GYAKORLATOK ÉS AZOK VESZÉLYEI

Az egyensúlyérzéket magától értetődőnek te  -
kint jük mindaddig, amíg nem kezd romlani. A 
na  pi ru tin mozdulatok, mint pl.: a járás, a leülés, 
a fel állás, lépcsőzés vagy éppen a cipőfűző bekö -
té se sem sikerülhetne nélküle.  
„A szervezet érzékelő, ellenőrző és mozgásszabá -
lyo zó rendszer-együtteseinek összehangolt mű -
kö  dé sét koordinációs képességeknek nevezzük. 
A ko - ordinációs képességek adják a mozgás-
tanulás hátterét” (Honfi 2011) 
Ebbe a csoportba tartozik az egyensúlyozás ké -
pes sége is. Az egyensúly fejlesztése gyermekkor-
ban és időskorban egyaránt fontos. A jó t érér zé - 
ke lés segíti a bonyolultabb mozgások biztonsá-
gos elvég zését és a váratlan sérülések elkerülését. 
Az egyensúly érzék fejlesztése növeli a koncent -
rációs képes séget is. A látás és a talpak testhely -
zet-információit köz ve títő proprioceptor és a bel - 
ső fül ív já ra taiban elhelyezkedő csillók felelősek 
az egyen súly érze tün kért. A kor előre haladtával 
azonban ezek veszí tenek érzékenységükből, ami 
egyensúly  zava rok hoz és az izmok gyengü lésé -
hez, a mozgás lassu lá sához vezet, a mozgás be -
szűküléssel pedig romlik a reflexünk. Ezért 

fontos, hogy egyensúlygya korlatokkal fejlesszük 
képességünket. A jó e gyen  súly segít a biztonsá-
gos járásban és ezzel elke rülhetjük az eséseket, 
kisebb baleseteket. Az egyensúlygya korlatok ki -
válóak az antigravitációs izmok ed zé sére akár ál-
lásban, akár térdelő támasz ban, esz közzel vagy 
eszköz nélkül végezzük azo kat.  
Az egyensúlygyakorlatok a mozgás koordináció 
központját, a kisagyat fejlesztik. Ezek a gyakorla-
tok hatással vannak a figyelmünkre és szerve ze -
tünk szabályozó funkcióira. Kiegyensúlyozzák az 
idegrendszert, fejlesztik a test feletti uralmat, a 
koncentrációt, az összpontosítást. Fizikai szinten 
erősítik a lábakat, bokát és a lábfej izmait. Felnőtt 
korban, ha komplex megoldást keresünk, jó, ha 
tudjuk, hogy léteznek olyan mozgásformák, ame-
lyek egy szerre fejlesztik az 
egyen súlyt, az erőn lé tet, va -
la mint a hajlékonyságot. 
Ak kor kezdjünk az alapok -
kal! 
GÓLYA állás. Mennyi ideig 
tudsz egy lábon állni (jobb 
és bal ismételve)? Ha már 

stabilnak érezzük lábain kat, jöhet a nehezítés: 
emeljük mindkét ke zün ket nyújtva a magasba. 
Ha ez is jól megy, akkor jöhet a fejforgatás jobbra, 
majd balra. Mindennap végezzünk egyensúly- 
gyakorlatokat. Ha az alapok a he lyén vannak, 
akkor meg tudjuk erősíteni a törzs és az alsó test 
izmait, amelyek sze repet játszanak a stabilitás-
ban. Megfelelő beme legítés mellett végezzük a 
gyakorlatokat, és írjuk a mindennapi teljesít-
ményünket. Következő cik künk ben bemutatunk 
5 egyensúlyi alapgyakorlatot. Gyakoroljunk szor-
galmasan, mert az egész ségünk a tét! 

GYŐRI RITA 

Legyünk együtt fittek Veresen! 
Mobil: 30 509 5084 

Facebook: Fitten Veresen

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

Fitten Veresen – minden, ami 
sport és táplálkozás, 

így adva alapot a mindennapokhoz! 
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Valóban 10 000 lépést kellene tegyünk egy nap 
az egészségünk érdekében? Honnan jön ez a 
mágikus szám? Jó cél lehet ez minden ember 
számára? 
Az 1960-as években egy japán lépésszámlálókat 
gyártó cég napi 10.000 lépéssel reklámozta ter-
mékét és ez nagyon népszerű is lett, miután a 
különböző „gyalogló” klubok is elfogadták azt. 
A számnak semmiféle kutatási alapja nem volt, 
egyszerűen csak jól hangzott. Napjainkban is sok 
lépésszámláló vagy egyéb kütyü ezt a számot 
mutathatja alapértelmezésként, azonban kérdés, 

hogy mindenkinek megfelelő-e ez a célérték? 
Az egészségügyi kockázatok csökkentése érde -
ké ben napi minimum 30 perc közepesen erő -
teljes intenzitású testmozgás javasolt (ez kb. 100 
lépés/perc). A napi lépések kis mértékű növelése 
is már jó irányba befolyásolhatja az egészséget. A 
10 000 lépés azonban túl nagy kihívást jelenthet 
már az idősebbeknek, vagy krónikus betegség-
ben szenvedőknek. Ha viszont súlycsökkentés a 
cél, akkor hetente többször is 60-90 perc inten-
zí vebb aktivitás ajánlott. Igy akár még a 15 000 
lé pést is elérheti valaki. Gyermekeknél pedig a 

10 000 lépés még kevés is, azt szokták mondani, 
nekik a felnőttekhez képest kétszer annyi moz -
gásra van szükségük. (A cikk folytatódik a kö vet -
kező számban.)                             VIGH MERCÉDESZ 
  
Október 23-án szerdán ismét lesz „Út az Egész -
ség hez” túraösvény bejárás. Találkozzunk dél -
után 2 órakor az Ivacsi vasútállomásnál lévő 
kiinduló táblánál. 
Jelentkezés: turaosveny@veresegyhaz.hu, 
bővebb info: Nordic Walking Sport Veresegy-
ház, Vigh Mercédesz 70 39 126 03

NORDIC WALKING botokkal októberben is

„SÉTA AZ EGÉSZSÉGÉRT”

A városunk nyugdíjas szervezeteit bemutató 
so ro zat hoz május 29-én az ONYPE klubestjén 
jártam. Majdnem teljes tagságuk lelkes tagja a 
Veresegyházi Sze  ni or Örömtánc csoportnak is, 
így sok volt az ismerős. Olyan volt, mintha egy 
nagy családi va cso raasztalt ültünk volna körül. 
A klub múltjáról és jelenéről két vezetőjükkel: 
Czeller Boldizsárnéval, mindenki Rozikájával 
és Ujvári Sándornéval, Ágival beszélgettem. 
 
Miért e kettős vezetés? 
Ujvári Sándorné: Rozika 16 éve vezeti a klubot. Él -
vezi mindannyiunk tiszteletét, szeretetét, elismer-
jük ta pasz talatát, munkáját és számítunk rá, amíg 
csak le het. Azonban a kora miatt lassan vissza vo -
nulni készül és folyamatosan átadja ismereteit.  
Czeller Boldizsárné: Ágit tekintem olyan utódnak, 
akit a csoport elfogad és egy szép napon majd 
átveszi tő lem a klub irányítását. Ő mióta nyug díj -
ba ment, 2011-től jár a klubba férjével. Mindket-
ten szeretik a kö zös ségi életet, így testvéreit és 
táncos ismerőseit is bevonzotta a klubba. Jól ér -
zik magukat együtt, rendszeresen részt vesznek 
a város rendezvényein. Fontosnak tartják, hogy 
ha már nem kell a családnak annyi nagy szülői 
segítség, akkor a magány helyett van egy kö zös -
 ség, ahová szívesen eljárnak. 
Hányan vesznek részt a klubéletben? 
Jelenleg 25 tagunk van, többnyire hölgyek, de a 
létszám folyamatosan változik. 
Milyen programokat kínál a klub a tagjainak? 
Milyen kapcsolataitok vannak más klubokkal? 
Ú.S: Érdeklődésünk középpontjában a tánc áll, a 
tagok többsége szenior örömtáncos, de Rozika is 
jó példával járt elől, aki hagyományőrzőként rop -
ta a csárdást és énekelt a Veresegyházi Asszony -
kórusban is a Z’zi Laborral. A nyáron a család - 
tagok is elkísérik az örömtáncosokat az országos 

gyulai fellépésükre. Sok belföldi és külföldi he -
lyen megfordultunk már, együttműködve a helyi 
Aranyeső és Remény nyugdíjas klubokkal, vala -
mint a vasutasok nyugdíjas szer vezetével is. Most 
éppen egy szlovákiai útra ké szülünk. Aktívan 
együttműködünk a Kistérségi Idősek Tanácsával. 
Rendszeres és sikeres résztvevői vagyunk a fő ző -
versenyeknek, „Ki mit tud?” vetélkedőknek. 
Ha gyományosan évente egyszer bált is rende -
zünk. Az idei szilveszteri batyus bálunk kü lö nö -
sen fergetegesre sikerült, ahol polgármester urat 
is megtáncoltattuk. Rend szeres résztvevői va -
gyunk a Veres 1 Színház rendez vényeinek, de egy 
jó előadás kedvéért Budapestre is elutazunk. 
Nagy segítséget jelent a klub  műkö dé sé hez az ön -
kormányzat támogatása. 
Mi motivált benneteket, hogy a klubot vezes -
sé tek? 
C.B: A város idősebb lakóinak körében sokan is-
mer nek, mert hét környékbeli háztáji ágazatban 
működő szakszövetkezet Kft. ügyvezetőjeként 

mentem nyug díjba. A háztáji állattartásból szár-
mazó jövedelem akkor komoly nyugdíj-kiegé szí -
tést jelentett az embereknek. Abban az időben 
kevesebb klubprogram volt, de kisállat kiállítá-
sokat, nyulász bálokat, névnapi összejöveteleket 
akkor is tartottunk a Művelődési Házban. Volt rá 
példa, hogy egy mázsa pacalból főz tek pörköltet. 
Szeretjük az embereket, a városunkat, és szívesen 
teszünk értük – mondják egybehangzóan. 
Milyen kívánságaitok volnának a jövőben? 
Szeretnénk, ha a fiatalabbak megismernének 
ben nün ket és megmutathatnánk nekik, hogy a 
munkahelyi közösségen túl is van olyan társaság, 
aki számít rájuk és élményeket kínál nekik. Jöj-
jenek közénk és személyiségükkel hozzanak új 
lendületet, színt a klu bunkba. 
Mikor és hová várjátok az érdeklődőket? 
A Szabadidős és Gazdasági Innovációs Centrum 
324. szobájában várjuk az érdeklődőket nyáron 
18.30-tól, téli időszakban 17.00 órától a szerdai 
napon. 

RIMAI S. ÉVA 

BARÁTOK KÖZT AZ ORSZÁGOS NYUGDÍJAS 
POLGÁRI EGYESÜLET VERESEGYHÁZI KLUBJÁBAN

VÁCI MIHÁLY MŰVELŐDÉSI HÁZ

Fotó: Veréb

„Amit a sorstól csak kérhetünk: / legyen örök 
tánc életünk / dallamok, ének, léptek, suhanás 
/ könnyel mű- könnyed, szélvész-rohanás.” 

ŐRI ISTVÁN: ÖRÖK TÁNC  



GURULÓS NAP

A rendezvénysorozathoz kapcsolódott a VI. 
Gurulós Nap programja is.  
A helyszín a Városház előtti tér volt. A szoká-
sosnál hűvösebb idő és a program előtti nap 
rossz időjárása ellenére is szép számban je-
lentek meg a kerékpározást kedvelő csalá-
dok, így minden korosztály képviseltette 
magát. Rendőrségi autós felvezetés biztosí-
totta a balesetmentes közlekedést. A részt ve -
vők így teljesítették a több mint tíz kilomé  - 
teres távot, amely Veresegyház település-
részeit érintve érkezett vissza a Városháza 
elé. Itt egy igen látványos BMX bemutatónak 
lehettek szemtanúi Rob Alton, a veresegyházi 
SPORT ZONE BMX Suli ve zető  jé nek és 
tanítványainak jóvoltából. A fizika tör vényeit 
meghazudtoló elemeket a lelkes kö zön ség 
tapssal jutalmazta. A program teljes időtar -
tama alatt a DINAMYC Sport elektromos 

kerékpárjait tesztelhették az érdek lődők. 
Nagy volt az érdeklődés az ügyességi pálya 
teljesítése iránt, melyet Hegedűs Gab riella ta -
nárnő vezényelt le a segítőivel. 
Győztesek: a bölcsődés korosztályban Gá -
zsity Zorán, az ovisoknál Vida Ábel, az alsós 
korcsoportban Lehoczky Dániel és Tóth An -
na, a felsősöknél Dobi Balázs és Tóth-Vári 
Tamara, míg a középiskolás és felnőtt össze -
vont korcsoportban Gáspár Géza és Mé -
száros Edina bizonyult a leggyor sabbnak. 
A nyertesek ajándékcsomagot és vásárlási 
utalványt kaptak. 
Köszönjük a rendőrségnek az útvonal biz-
tosítását, a lelkes segítőknek a köz re mű kö -
dést, a DINAMYC Sportnak és a Dekor Kli - 
ni kának a támogatást, de leg inkább köszö -
net azoknak, akik eljöttek! 

BARANYÓ CSABA

EURÓPAI MOBILITÁSI HÉT KERETÉBEN SÉTA A TÓ KÖRÜL 
Az Európai Mobilitási Hét a gyaloglást tűzte zászlajára 2019-ben. A kezdeményezést a 
városban működő intézményeken keresztül népszerűsítettük, melynek keretében a 
Fabriczius József Általános Iskola tanulói testnevelési órákon egy nagy-nagy sétát tet-
tek az Öreg-tó körül. A gyerekek nagyon élvezték az általánostól eltérő mozgásformát. 
A sétálás közben a gyaloglás jótékony élettani hatásairól beszélgettek a pedagógusokkal.
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KICK-BOKSZ

Egy ezüst és két bronzéremmel zárta a Veresi 
Musical Form csapat a Győrben megrende zésre 
kerülő Európa-bajnokságot. 
Az egyhetes versenyen 39 ország közel 1600 
sportolója mérte össze tudását. A magyar for-
magyakorlat válogatott 15 fővel indult, mely ből 
heten a veresegyházi csapat tagjai voltak. Nagy 
reményekkel vágtunk neki az Európa-baj nok -
ságnak, hisz idén a kick-box diákbajnokságon 
és az országos bajnokságon is elsöprő sikereket 
arattunk. A formagyakorlat szakág jelenleg út tö -
rő munkát végez Magyar országon, ami sokszor 
nem várt akadályo kat gördített a versenyzőink 
elé. Az első nap sike re után, ami kor is Nagy 
Bog lárka creative formban 3. helyezést ért el 
puszta ke zes gya kor latával, kedden megkaptuk 
az első pofo nokat. Ez sze rencsére nem törte 
meg ver seny  zőink len dü letét és másnap még 
na  gyobb erő be do bással léptek a pontozó bírók 
elé, aminek meg is lett az eredménye. Tar Petra 
fegyveres creative formban 2., míg Gerencsér 
Ádám 3. he lye zést ért el. Csapatunk minden 
tagja a maxi mu mot hozta ki magából és a többi 
versenyzőnk csak kicsivel csúszott le a dobo -
góról. Creative Forms: Harcos Lóránt 4., 
Musical Forms: Tar Pet ra 4., Harcos Levente 5., 
Tar Kriszta 8., Müncz Kata 9., Musical Forms 

fegy veres: Müncz Kata 4., Harcos Levente 4. 
Ez egy igen fontos lépcső volt számunkra, mely -
nek tapasztalataival tovább növelhetjük ered-
ményességünket az elkövetkezendő verse  nyek - 
re, hogy bekerülhessünk Európa és a világ ve -
zető formagyakorlatosai közé. Tervünk pe dig, 
hogy a 2020-as országos formagyakorlat baj nok-
 ságot Veresegyházra hozzuk. Gratulálunk ver -
seny  ző inknek és köszönjük kitartó mun kájukat! 
Továbbá köszönjük Veresegyház Város Önkor-
mányzatának és minden támogatónknak, hogy 
segítette csapatunk Eb-indulását! 

PINTÉRNÉ GAZDAG ANETT 70 388 8716 

Az idén Magyarország rendezte a Masters Öt-
tu sa és Négytusa Európa-bajnokságot. A gyöm -
rői 3 napos megmérettetésen Európa számos 
országából érkező, többnyire fiatal sporto ló -
ként sikeres öttusázó mérte össze a felkészült-
ségét. Ezt a kemény és összetett sportágat hu - 
szonévesen sem egyszerű magas színvonalon 
művelni, de a negyedik, ötödik, hatodik X után 
is még lovagolni, úszni, vívni, futni és lőni már 
valóban komoly kihívás. Ennek ellenére a kü -
lön böző versenyszámokban szoros és profi 
küzdelmek alakultak ki a végső helyezésekért. 
Ebben a versenyben képviselte Szakmáry Sán-
dor a veresegyházi öttusa szakosztályt és ki-
egyensúlyozott teljesítményével (hibátlan lo - 
vaglás, remek vívás, jó úszás és futás mellett 
kissé gyengébb lövészet) az egyéni versenyben 
10. helyezést, míg a három fős csapatverseny-
ben társaival 3. helyezést ért el. Nagy elismerés 
az idősebb öttusázók számára, hogy a verseny 
díjazásaként átadott érmek megegyeznek az 
idei Budapesti Öttusa Világbajnokság díjaival. 

KOVÁCS RÉKA, HARGITAI CSANÁD PÁ -
ROSA HARMADIK LETT AZ ELIT ORSZÁ-
GOS BAJNOKSÁGON! 
Az öttusa utánpótlásában a legfontosabb ver -
seny az Elit Országos Bajnokság, ahová az 
egész éves versenyek alapján csak az össze sí -
tés ben legjobb 16 versenyző kerülhet be. Idén 
Kaposvár adott otthont a rangos viadalnak, ahol 
nem kevesebb, mint hat veresegyházi ver seny -
ző is képviselhette városunkat az évi re mek-
lésének köszönhetően. Közülük nagy örö - 
münkre a Kovács Réka, Hargitai Csanád össze -
állítású U 12 mix váltó az elmúlt évi Elit érem 
után ismét bronzérmet nyert! 
Eredmények: Egyéni lányok: U 11: Kovács 
Réka 6.; U 13: Kovács Enikő 14. 
Egyéni fiúk: U 12: Hargitai Csanád 8.; U 14: 
Hargitai Bánk 10.; U 15: Becsei Bulcsú 15. 
Mix váltó: 
U 12: Kovács Réka-Hargitai Csanád 3.; 
U 14: Kovács Enikő-Hargitai Bánk 4.; 
U 15: Szabó-Galiba Noémi-Becsei Bulcsú 6. 

ÖTTUSA

SZAKMÁRY SÁNDOR EURÓPA-BAJNOKI BRONZÉRMET NYERT!

Gyere és öttusázz Te is Veresegyházon! Információ: 20 267 2627 telefonszámon.  Fotó: Kovács Péter

FORMAGYAKORLAT SIKEREK 
A WAKO UTÁNPÓTLÁS KICK-BOKSZ EURÓPA-BAJNOKSÁGON

SULYÁN ALEXA 
KOROSZTÁLYOS 

VÁLOGATOTT 
Sulyán Alexa Szlovéniában, az öt nemzet 
serdülő válogatott viadalán, a 100 m-es sík-
futásban 12.59 másodperces idővel futamában 
második, összesítésben az ötödik helyen vég -
zett. 4×100 m-es váltóval a 3. helyen futottak 
be. Eredményei nagymértékben hozzájárultak 
ahhoz, hogy a leány csapat megnyerte a tornát. 
Gerelyhajítóink Vácott szerepeltek a XV. Né -
meth Miklós gerelyhajító versenyen. Hor váth 
Máté – négyszer is megjavítva egyéni csúcsát –
56.53 m-rel bronzérmet szerzett. 
Gödöllőn, Sport XXI-es versenyen U11-es 8-8 
fős csapataink kiválóan szerepeltek, igen 
értékes ezüstéremmel és negyedik hellyel 
térhettek haza. 
Az U13- csapatunk tagjai betegségek illetve 
távollétek ellenére, küzdelmes verseny után, 
bronzérmes helyen állhattak a dobogón! 

SZALMA RÓBERT 

ATLÉTIKA



Labdarúgó Szakosztály 

Felnőtt (Pest megyei bajnokság I. osztály) 
08.17. Gödöllői SK – Veresegyház VSK 0 – 1 
08.25. Veresegyház VSK – Fémalk-Dunavarsány 2 – 0 
08.31. Nagykáta SE – Veresegyház VSK 2 – 3 
09.04. Pilisi LK-Legenda Sport – Veresegyház VSK 1 – 1 
09.08. Veresegyház VSK – Viadukt SE-Biatorbágy 0 – 0 
09.15. Szentendre VSE – Veresegyház VSK 0 – 3 
09.29. Veresegyház VSK – Törteli KSK 1 – 1 
10.05. Százhalombattai LK – Veresegyház VSK 0 – 1 
U19 (Pest megyei bajnokság I. osztály Északi csoport)  
09.07. Kistarcsai VSC – Veresegyház VSK 6 – 3 
09.21. Verőce SE – Veresegyház VSK 3 – 21 
09.28. Veresegyház VSK – Vác-Deákvár SE 0 – 4 
10.05. Szobi SC – Veresegyház VSK 5 – 4 
U16 (Pest megyei bajnokság II. osztály Északi csoport)  
09.08. Gödöllői SK – Veresegyház VSK 3 – 10 
09.14. Veresegyház VSK – Vác-Deákvár SE 3 – 5 
09.29. Veresegyház VSK – CSO-KI Sport 17 – 2 
10.06. Foci Suli-Vác – Veresegyház VSK 3 – 5 
Öregfiúk (Pest megyei bajnokság Keleti csoport)  
09.02. Veresegyház VSK – Tura VSK-Rabel 3 – 5 
09.12. Veresegyház VSK – Heréd LC  4 – 0 
09.19. Gödöllői SK – Veresegyház VSK 4 – 1 
09.23. Veresegyház VSK – Isaszegi SE 5 – 9 
09.30. Bagi TC ’96 – Veresegyház VSK 7 – 3 
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VERESI KÜZDŐSPORT EGYESÜLET

VERESEGYHÁZI VÁROSI SPORTKÖR

Kézilabda Szakosztály 
 
Felnőtt (Pest megyei bajnokság A csoport) 
09.14. Bugyi SE – Veresegyház VSK 38 – 26 
09.21. Veresegyház VSK – Domony KSE 31 – 37 
09.29. Gyömrő VSK – Veresegyház VSK 40 – 32 
10.06. Veresegyház VSK – Mogyoródi KSK II. 43 – 28 
Női Felnőtt (Pest megyei bajnokság B csoport) 
09.15. Mogyoródi KSK – Veresegyház VSK 33 – 20 
09.22. Veresegyház VSK – Dunavarsányi TE 30 – 28 
09.29. Aranyszarvas SE – Veresegyház VSK 36 – 26 
10.05. Veresegyház VSK – Százhalombattai KE 26 – 30 
Ifjúsági (Országos Ifjúsági bajnokság III. osztály F csoport) 
09.15. Veresegyház VSK – Budaörsi KSE 32 – 42 
09.20. FTC KN Kft. II. – Veresegyház VSK 36 – 21 
09.29. Veresegyház VSK – Utánp. Akadémia Kistext SE 36 – 23 
10.05. Pásztói KC - Veresegyház VSK 24 – 33 
Serdülő (Országos Serdülő bajnokság III. osztály F csoport) 
09.13. Veresegyház VSK – Hort SE 25 – 21 
09.18. Bugyi SE – Veresegyház VSK 18 – 46 
09.27. Veresegyház VSK – Ercsi SE 41 – 16 
10.01. Angyalföldi Sportiskola – Veresegyház VSK   19 - 31 
U15 (Országos Gyerekbajnokság Terület II. J csoport) 
09.14. Budapest Elektromos SE – Veresegyház VSK 20 – 19 

ASI DSE - Veresegyház VSK 14 – 15 
U14 (Országos Gyerekbajnokság Terület II. I csoport) 
09.21. KASE – Veresegyház VSK 36 – 6 

Veresegyház VSK – Balassagyarmati Kábel SE 2 – 44 
10.06. Veresegyház VSK – Főnix ISE 19 – 22 

Hatvani KSZSE – Veresegyház VSK  27 – 18 

Sakk Szakosztály 
 
Pest megyei sakkcsapatbajnokság I/A csoport (5 táblás) 
09.22. Vác – Veresegyház  1,5 – 3,5

Kosárlabda Szakosztály – BKG 
 
INDULNAK A SZEZONOK 
Elmúlt a szeptember és az első becsöngetések is régen elhallgat-
tak már. Túl vagyunk a városi sportágválasztón, és minden halad 
a maga útján. Elemezhetnénk a szeptembert is, mert sok minden 
történt, de inkább tekintsünk előre. 
A városi kosárlabdacsarnok programja is beállt már, így a legfi-
atalabbaktól a legidősebbekig tudják az edzésidőpontjaikat és 
dolgoznak is szépen. Túl is haladunk lassan az augusztus közepe 
óta tartó felkészülési időszakon, így októberben indulhatnak a 
bajnokságok. (Három utánpótlás U11, U12, U16, és kettő felnőtt 
Megye A és NB-2 kategóriában, és lesznek országos szintű 
versenyek, tehát lesz bőven látnivaló azoknak, akik szeretnek, 
szeretnének kosárlabda mérkőzéseken szurkolni).  
Mivel tervezzük az utánpótlás csapataink tovább bővítését, így 
előkészítő edzéseket is tartunk, ahol több korosztály teljesen 
kezdő játékosai is megismerkedhetnek a kosárlabda szépségeivel. 
Mivel 15.30-tól vannak az előkészítő edzéseink, az oda jelentkező 
játékosok szállításáról is gondoskodunk (bármelyik játéko-
sunk/jelentkezőnk díjtalanul igénybe veheti). A szakosztályunk 
buszával összeszedjük a játékosokat az adott veresegyházi 
iskolák elől, és odaszállítjuk a sportcsarnokhoz őket, így a szülők 
ráérnek az edzések végére odajönni a gyermekeikért. Részletek 
a Facebook és Instagram oldalunkon. 
1-2 osztályos előkészítő: szerdán és pénteken 15.30-16.30 
3-4 osztályos előkészítő: hétfőn és csütörtökön 15.30-16.30 
nyílt egyéni képzés (felzárkóztató): kedden 15.30-16.30 
Az elmúlt hónap szenzációja talán mégis csak az volt, hogy elin-
dult a Senior korosztály is. Az edzéseiken a játék dominál, és a 
játék élvezetén van a hangsúly. Az elsőn 14 fő, míg a második 
edzéstől már 30 fő fölötti létszám mozgott egyszerre.  
Senior, U18 és tömegsport (vegyes, igény szerint): hétfő 20.30-
22.30 csak tagok részére! 
Érdeklődni lehet a bkgveresegyhaz@gmail.com mail címen, 
a FB oldalunkon a www.facebook.com/bkgveresegyhaz, vagy 
telefonon Őri Gergelynél (utánpótlás vezető) +36 20 663 4553 
illetve Tasnádi Dávidnál (szakmai vezető) + 36 30 696 0625. 

KERSTNER RÓBERT 
sumo világbajnokság bronzérmese! 

 
SUMO VILÁGBAJNOKSÁG 2019. (JAPÁN – OSAKA) 
A Veresi Küzdősport Egyesület is érdekelt volt a világbajnoksá-
gon, Kerstner Róbert személyében, aki az Open kategóriában in-
dult, és végül hatalmasat küzdve a harmadik helyen végzett. 
A bronzéremig vezető útról és a versenyről bővebben a novem-
beri lapszámban olvas hatnak. 
Gratulálunk Robinak és a Veresi Küzdősport Egyesületnek az 
elért szép eredményhez.
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Egy igazi sikersztori a városban!  
 
Az egyesület a megszokott nagy lendülettel kezdte meg a 2019-2020-as 
tanévet. Az új órarend, a választható sportágak, a családbarát közeg, 
mind olyan tényezők, amiért érdemes az egyesület kötelékébe tartozni. 
A judo nálunk az alap, ez a sportág adja egyesületünk gerincét. Már az 
ovisoknak is két lehetőségük van: választhatják az ovijudot, illetve tar-
tozhatnak az uKIDo-sok közé, ami egy játékos fejlesztő foglalkozás, ter-
mészetesen judos alapokon. 
A judo oktatása több csoportban, több szinten folyik, a kezdő kicsiktől 
egészen a senior korosztályig tartunk foglalkozásokat.Természetesen 
versenyzünk is, szép eredményeket érünk el évről évre. 
A sumo is a választható sportágak között van, az edző a sportág nehézsú-
lyú magyar bajnoka, Eb bronzérmese. Végül, de nem utolsó sorban, van 
Cross-Training, ami egy funkcionális edzésforma. A Kettlebell Sportban és 
a Giri Sportban is adódik versenyzési lehetőség, melyekben csodás ered-
ményeket értünk el mind a hazai, mind a nemzetközi küzdőtereken. Mind -
ezek mellett rendszeresen „kirándulunk” más harc művészetek verse - 
nyeire is, vb, Eb érmek, magyar bajnoki címek jelzik elért eredményeinket. 
Nagy büszkeség számunkra, hogy a nevezett sportágakat mi honosítottuk 
meg a városban. 
  
SZEPTEMBERI-OKTÓBERI EREDMÉNYEINK 
Judo Európa Kupa. Pozsony 
A versenyen 34 ország 384 judosa vett részt, Kerstner Róbert hetedik 
helyezést szerzett. A nemzetközi mezőnyben edzőként debütált Gaál 
Bendegúz, aki nem csak remek versenyző, hanem egy tehetséges ifjú 
edző is egyben. 
Paks Atom Kupa, szeptember 21-22.  
Rangos nemzetközi verseny, ami a diák korosztályoknak egyben magyar 
kupa is volt. Öt fővel vettünk részt a viadalon, értékes helyezéseket sze -
reztünk. 
szeptember 25. 
Dr.Tomszer Miklós állt a veresi judosok tatamiján. Tomszer Mester VI. 
Dan, a máig egyetlen olyan magyar judos, aki küzdelemből és forma gya -
korlatból is őriz a vitrinjében világversenyekről érmeket. Remek foglal ko -
zást tartott, lábtechnikákat tanított gyermekeinknek. 
Október 4- én megtartottuk hagyományos, őszi Családi Napunkat. Sok 
család sportolt, játszott egyszerre a veresi tatamin! Jó volt látni azt a fel -
hőtlen jókedvet, vidámságot, ahogy a szülők versenyeztek gyerme keik -
kel, jó volt érezni azt a rengeteg szeretetet, ami jellemezte a rendezvényt. 
Úgy gondoljuk, hogy van létjogosultsága ezeknek a napoknak, boldog 
csa ládok élvezték a mozgás örömét.  

Október 5 . Nyílt Budapest Bajnokság 
Hatalmas mezőny gyűlt össze az UTE csarnokában Budapesten. Egye -
sületünk színeit hatan képviselték. Homoki Márton és Szabó Tamás 
bronzérmet nyert! Negyedik lett Szász Vince, ötödik helyen végzett 
Maros Levente, hetedik lett Halász Milán és Molnár Zalán. 
Október 6, Tapolca,  judo földharc verseny.  
Hagyományosan jól szerepelünk Tapolcán, és ez most sem volt másképp. 
Hat veresi judos hat érmet szerzett! Külön öröm, hogy bagi, illetve gö döl -
lői bázisunkról is jöttek versenyzők! Ballon Gábor 53 évesen állt először 
judo verseny tatamiján! Lányával, Ballon Andreával megnyerték súly  -
csoportjuk küzdelmeit!  A második helyen végzett Hajdú Zalán és Péli 
Domonkos, bronzéremnek örülhetett Hajzer Tamás, Makádi Márk és 
Leskó Vince. 

 FELKÉSZÍTŐ EDZŐK : ILYÉS GYULA, KERSTNER RÓBERT. 

VERESI KÜZDŐSPORT EGYESÜLET
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MÁSODIK HELYEZÉS A RANGLISTAVERSENYEN 
 
A 2019-2020-as idei asztalitenisz szezon első dobogós helyezéseit 
Dudás Réka (GVSE) szerezte Budapesten. A Budaipingpong szezon-
nyitó versenyén szerzett arany, majd egy ezüstérmet – a fiúk között. 
Réka szeptembertől igazolt versenyző, így már idulhatott ranglista-
versenyen is. Szeptember 28-án a Highlife Sportklub Budapest Területi 
(Kelet-Magyarország) ranglistaversenyén meg is kezdte a pontok 
gyűjtését és élete első versenyén mindjárt a dobogó második fokán 
találta magát. Nem akármilyen kezdet! 
Felnőtt csapataink közül a Galaxis VSE I. és a Galaxis VSE II. idén már 
egy osztállyal feljebb mutatja meg játéktudását a Budapest-baj nokság 
keretein belül.  
A GVSE I. a második mérkőzésén meg is szerezte a történelmi első 
győzelmét a BP2-bajnokságban. Galaxis VSE I.- Budai XI. SE VI. 10-6.  
A kerület I. osztályban szereplő csapataink jól indultak, a GVSE III. 2 
győzelem, 1 vereség, a GVSE-IV.– Fortuna 2 győzelem, 1 döntetlen, 1 
vereséggel áll a táblázat első felében.  

Az idei Mozdulj Veresegyház rendezvény jó hírverése volt a sportág-
nak, ahol sok új gyermek ismerkedett meg a ping-ponggal és jegyezte 
el magát erre a szezonra a Galaxis Asztalitenisz Klubba. 

LETANÓCZKI ISTVÁN 

ASZTALITENISZ

Szeptember 15-én 156 résztvevővel elrajtolt a második alkalommal 
megrendezett „KIFUT?” elnevezésű amatőr terepfutóverseny a Feny -
ves ben. Kiváló időjárási körülmények és jó szervezés várta a futókat. 
Újdonságként a házi kedvenceikkel is futhattak a résztvevők. 
Eredmények: 
2,5 km 1. WEISZ Gellért Horváth Boglárka 

2. KOZSA Kornél Szabó Sára Paula 
3. PARÁDI Barnabás Horváth Laura Anna 

5 km 1. Kalász Bertold Maczinkó Luca 
2. Simák Gergő Hegedűs Ágnes 
3. Almási Norbert Szakályné Karai Katalin 

10 km 1. Licsák Zoltán Lovas Brigitta 
2. Kaposi Mátyás Kadenszky Szabina 
3. Márkus György Csomor Edit 

2,5 km kutyás 1. Paróczai Norbert Rompos Luca 
2. Fehér András Nagy-Pallai Klári 
3. Virágh Antal Pirka Ildikó 

5 km kutyás 1. Vainer Attila Rompos Luca 
2. Hladisev László Szatmári Melinda 
3. Szabó Vince Varga Éva 

Kotra Attila 

FUTÁS

II. KIFUT?

PÖRÖGNEK A TÁNCOS LÁBAK 
 
A Rockin' Board táncosai gőzerővel készülnek az őszi versenyszezon első megmérettetéseire. 
Szeptember utolsó hétvégéjén Kharkivba, Ukrajnába mentek táncosaink képviselni hazánkat 
a junior páros formációs Európa-bajnokságon, valamint junior páros világ kupán Farkas 
Gergely vezetésével. Azt követően a felnőtt lányformációs világbajnokságra kerül sor Prágában, 
ahová szintén kvalifikáltak sportolóink az ország másik két legjobb csapata mellett. Október 
12-én Szlovákiában vettek részt egy nemzetközi versenyen több mint negyven táncossal.  
Október 18-19-én a hazai országos akrobatikus r'n'r versenyzés hétvégéje lesz. Ezt követően 
pedig Slavonski Brodba utaznak a Brill lányokkal és junior párosainkkal egy újabb világ kupára. 
Nagyon sok edzés, kitartó munka és fáradhatatlan szülői segítség van ezekben a kvalifiká-
ciókban és persze megrendíthetetlen csapatszellem. Hajrá Rockin' Board!      FARKAS KRISZTINA

TÁNC • ROCKIN’ BOARD
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Hirdessen 

a Veresi Krónikában 
VERESEGYHÁZ VEZETŐ LAPJÁBAN! 

Velünk sikeres lesz!! 
7500 PÉLDÁNY, KEDVEZŐ ÁR 

* 
SZÁMLAKÉPES HIRDETÉSSZERVEZŐKET 
KERESÜNK JUTALÉKOS RENDSZERBEN! 

Bővebb információ: 

veresikronika@veresegyhaz.hu 

30 9304 831
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VÁSÁROLJ VÁSÁROLJ 30%30% KEDVEZMÉNNYEL KEDVEZMÉNNYEL  

AZ ANGYALI KERTÉSZETBEN,AZ ANGYALI KERTÉSZETBEN,  
a Szadai út 16. szám alatta Szadai út 16. szám alatt  

október 7. és november 7. között,október 7. és november 7. között,  
és vásárlásoddal támogass mélyés vásárlásoddal támogass mély  

szegénységben élőket!szegénységben élőket!  
Keresd a Facebookon:Keresd a Facebookon:  

NEKED FELESLEGES, NEKIK AJÁNDÉK OLDALT!NEKED FELESLEGES, NEKIK AJÁNDÉK OLDALT!  

Érdeklődni lehet:Érdeklődni lehet:  
Berki Brigitta 06 70 547 4457Berki Brigitta 06 70 547 4457
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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 

ŐSZI AKCIÓINK! 
Fém táblás kerítéselem 1,5 m×2,5 m, zöld, antracit színben   5999 Ft 
Fűzött lamella kerítéselem  1,8 m×1,8 m 5150 Ft 
Erősített lamella kerítéselem  1,8 m×1,8 m 8590 Ft 
APÁCARÁCS, ÁGYÁSSZEGÉLY, VADÁSZKERÍTÉS, NÁDSZÖVET 
Flexibilis csemperagasztó 25 kg  1860 Ft/zsák 
Üveggyapot szigetelő 10/5  6140 Ft/tekercs 
HOMLOKZATI SZIGETELŐRENDSZER, VAKOLAT, KIEGÉSZÍTŐK 

GIPSZKARTON, PROFILOK, GLETTEK 
Beltéri hófehér falfesték 15 liter 5990 Ft 

SZ Í N K E V E R É S 
Maxima-Farbex festékcsalád bevezető áron! 

Pl.: vizes bázisú vastaglazúr 0,75 liter 2599 Ft 
Rozsdára kenhető 3 in 1 zománc 0,75 liter 2950 Ft 
Műkoszorú 1100 Ft-tól 

 RUGALMAS, GYORS KISZÁLLÍTÁS! • OLCSÓ ÁRAK!
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Ez történt még...

Ránki Dezső nagy sikerű 
koncertet adott 

az Innovációs Centrumban

2019. 10. 4-én átadásra került a Veresegyházi EGYMI Autista Fejlesztő háza

Óvodai futóverseny

Jubileum: 50. alkalommal játszotta a Veres 1 Színház 
az Anconai szerelmeseket 

Zsákmányra várva...

Veresegyház madártávlatból

Teréz-misszió országos találkozó a Szentlélek-templomban

Fotó: Veresegyházi Medveotthon hivatalos – Facebook

Fotó: Lethenyei László

Fotó: Lethenyei László

Fotó: Tardy Tamás – Facebook

Fotó: Lethenyei László

Fotó: Kiss Edit – Facebook

Fotó: Veresegyházi Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény – Facebook


