CIVILEK

Bevezető
VERESEGYHÁZI CIVIL KÖZÉLET
Tökéletesen tisztában vagyunk vele, hogy a Veresi Krónika 2020. évi különszámával nagy fába vágta fejszéjét szerkesztőségünk,
amikor úgy döntött, hogy ebben az évben a veresegyházi civil közéletről közlünk – korántsem teljes – körképet.
A civil egyesületek kapcsán sokrétű a szempontrendszer. Egyrészt nehezen megfogható maga a fogalom, hogy mit is nevezünk civil szervezetnek? A wikipédia meghatározása szerint „a civil szervezet olyan
társadalmi szervezet, amely nonprofit módon, a kormányzattól függetlenül, önkéntes alapon a közjó javára működik, önszabályozó, intézményesült önszerveződés. Nemzetközi megközelítésben nevezik
egyszerűen nem kormányzati szervezeteknek (angolul non-governmental organization, NGO, (ejtsd: endzsíou), önkéntes szervezeteknek vagy nonprofit szervezeteknek is őket.” Nem tekinthetőek civil
szervezeteknek tehát a pártok, az egyházak és a szakszervezetek, holott a fenti kitételek jó részének megfelelnének.
Magunk részben egyetértünk, részben nem a fenti fogalommal. Hiszen például ahhoz, hogy a közjó érdekében, önszabályozó és nonprofit módon tudjon működni egy szerveződés, nem feltétlenül kell
intézményesült formában léteznie, különösen olyan, viszonylag kicsi
közösségben, mint Veresegyház városa. Elég lehet pár ember összefogása, mondjuk egy adománygyűjtés érdekében és máris a fenti működés jó része teljesül.
A bemutatandó kör behatárolásában a terjedelem volt a másik
nagy dilemmánk. Veresegyházon például több százra tehető csak
azon önszerveződéseknek a száma, amelyek a fenti kitételnek megfelelhetnek, ha az intézményesült voltukat nem tekintjük feltétlenül
követelménynek és azt figyelmen kívül hagyjuk. De még ha csoportosítjuk is őket, tevékenységi körük alapján halmazokba rakjuk is e
kezdeményezéseket, és pusztán csak a tevékenységi területek bemutatására törekszünk, akkor is határt szab álmainknak a rendelkezésre
álló, alig 12 oldalnyi terjedelem.
Ugyanakkor minden fenti dilemmánk ellenére is úgy éreztük, hogy
ha valahol megérdemel a téma egy különszámot, az pontosan Veresegyház városa, amelynek éppen egyik legizgalmasabb mozgatórugója,
ha úgy tetszik, lelkének lényege az, hogy a dinamikusan változó lakosságösszetétellel együtt is megmaradt az az önszerveződési elem és
erő, amely tulajdonképpen minden értelemben naggyá tette ezt a várost. Naponta bukkannak fel új ötletek, sokszor akár eddig a közéletben jórészt ismeretlenek fejéből is, és ami igazán csodálatos, hogy az
ötletgazdák többsége nem vár kormányzati (érthetjük itt e szó alatt a
városvezetést is) támogatásra, hanem maga szervez csapatot az ötlet
megvalósítására.

Ennek az öntevékeny szervező erőnek a városi közéletre gyakorolt
hatása felbecsülhetetlen. Mindannyian tudunk példát hozni a múltbeli
társadalmi munkáktól, a jótékonysági tevékenységeken át a nagyszabású sportrendezvényekig, amelyek hozzájárulnak Veresegyház mai,
igazán jól élhető mivoltához.
Természetesen ehhez kell egy lelki, társadalmi támogató közeg is,
kezdve a rekorder polgármester hozzáállásától a szomszéd lakó helyesléséig. Ma is bárki, bármilyen jó közösségi ötlettel bekopoghat a
Városházára, biztos lehet benne, hogy érdeklődő, segítő szándékkal
találkozik, amennyiben kezdeményezése a közösség számára hozzáadott értéket képvisel.
E pezsgő civil közösségi lét nélkül nem létezik igazi szabadság. Az
emberi kezdeményezőkészség lefojtása, kordába terelése hosszú
távon a közösség dinamikájának, fejlődési képességének, rugalmas
alkalmazkodóképességének rovására megy. Gazdasági szóval versenyhátrányt, biológiai kifejezéssel torz mutációt, történetileg hanyatlást jelent. Szerencsére Veresegyház nem ilyen település, épp
ezért a példátlanul nagy civil kezdeményezőképessége jelenti az
egyik magyarázatát az elmúlt évtizedek rohamos fejlődésének.
Jelen kiadványunkban a fent ismertetett problémák miatt a veresegyházi civil kezdeményezések teljeskörű bemutatására meg sem kíséreltünk vállalkozni. Hol bővebbre, hol szűkebbre véve a definícióban meghatározott kört, csupán arra törekedtünk, hogy Tisztelt Olvasóink (és az utókor) számára felvillantsuk egy-egy példán keresztül Veresegyház sokszínű civil közéletét. Tisztában vagyunk vele,
hogy még a témaköri csoportosítás sem lehetett teljes, hiszen kimaradtak a körből például a zenei vagy a természetvédelmi területeken
tevékenykedő csoportosulások. Azt is tudjuk, hogy aki kimaradt, az
ezt némileg sérelmezni fogja. Az ő bemutatásuk egyrészt folyamatosan zajlik a havi Veresi Krónika hasábjain, másrészt a jövőben is nyitott szerkesztőségünk az ilyen jellegű megkeresések felé.
Reméljük, e különszámunk még e hiányosságok ellenére is eléri célját, felvillantja a most példaként hozott civil kezdeményezéseinek bemutatásával Veresegyház XXI. századi sokszínű, pezsgő közéleti létét.
Úgy véljük és reméljük, e tevékenységek mindennapi életünkben
betöltött fontossága megérdemelte témaválasztásunkat és találkozik
az Olvasók megtisztelő érdeklődésével.
KOVÁCS PÉTER
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Civil Kör
NEGYVEN ÉV KÖZÖS GONDOLKODÁS
INTERJÚ MOHAI IMRÉVEL, A LEGRÉGEBBI CIVIL SZERVEZŐDÉS VEZETŐJÉVEL
Különös helyet foglal el Veresegyház életében a dr. Mohai Imre nyugalmazott állatorvos által alapított és vezetett Civil Kör. Egyszerre szellemi műhely,
önképző kör és társasági klub, amely híres és érdekes emberek előadásain keresztül jár körbe egy-egy aktuális témát. Ugyanakkor a Civil Kör nagyon
is aktívan jelen van a város közéletében, elég, ha csak az évente megrendezésre kerülő Föld napi várostakarításra gondolunk, amely szintén Mohaiék kezdeményezésére nőtte ki magát városunk legnagyobb környezetvédelmi akciójává. Az alapító-vezetővel, lapunk munkatársával beszélgettünk.

Fotó: Lethenyei László

Mohai Imre Habsburg Györggyel

Valóban a Civil Kör a legrégebbi civil kezdeményezés Veresegyházon?
Mikortól számítod a létezését?
Én 1981-től. Onnan kezdve havi rendszerességgel 20-40 hallgató számára
szerveztem közéleti, kulturális, tudományos előadásokat. Az egyesületi
forma és az elnevezés később jött, de a közösség-szervező munkámat korábbra is datálhatnánk, ha belevesszük a Téli esték mezőgazdasági előadásait vagy a Sertéstenyésztők klubját.
Nocsak, sertéstenyésztői előadások?
Sokan már nem emlékeznek erre, de talán ezek tekinthetőek a Civil Kör
egyik előzményének. Én 1975-ben kerültem a községbe. Akkor Veresen
nem volt sertéstenyésztés, csak tartás. Viszont már ekkor érződött az emberekben egyfajta igény a tudásra. Előbb a TIT (Tudományos Ismeretterjesztő Társulat) előadásainak megszervezésére kértek fel, közben a
szakmámnál maradva megszerveztem a helyi sertéstenyésztők klubját,
majd sertéstenyésztői szakmunkás tanfolyamot. Az emberek tanultak,
képzettebbek lettek, nem mellesleg a szaporulattal nekem is több munkám lett. Sertéstenyésztési bemutatót is szerveztünk a kultúrházban és
még egy szovjet mezőgazdasági delegáció is a csodájára járt a veresegyházi programnak. Később egy új ötlet mentén vezetőképzést indítottunk
és megszerveztük az első helyi számítógépes tanfolyamot is.
Ez még többnyire a szakmádon belül volt, hogyan alakult ez át a mai sokszínű előadássorozattá?
A nyolcvanas évektől kezdve volt az emberekben és persze bennem is egyfajta belső igény egy közéleti-kulturális klub működtetésére. Így történt,
hogy hamarosan már a maihoz hasonlóan havi rendszerességgel voltak a
foglalkozásaink.
Mi dönti el, hogy kit hívsz meg?
Olyan előadásokat szervezek, ami engem is érdekel, olyan vendéget hívok,

aki érdekes, izgalmas dolgokról mesél nekünk. Utazók, sportolók, irodalmizenei hírességek voltak a vendégeink.
Politika is lehetett?
Nem. A Civil Kör politikamentes kívánt maradni a kezdetektől. Ez egyaránt vonatkozik az országos és a helyi politikára is. Egyszer léptünk más
útra, de kár volt. 2002-ben a körön belül volt egyfajta igény az aktívabb veresi közéleti szereplésre. Ekkor lett a nevünk Civil Kör, és lettünk hivatalosan is egyesület. A Civil Kör támogatásával két jelöltünk bekerült a képviselő-testületbe, utóbb azonban különváltak az útjaink, ők máshogy képzelték el a helyi politizálást. Utólag belátom, ez nem volt jó ötlet. Ugyanakkor több olyan közéleti kezdeményezésünk is szerveződött, amelyeket
utólag is jónak tartok. Ilyen volt a Fő téri ötletláda, a parlagfű elleni küzdelem támogatása, a pályaválasztási tanácsadás az iskolákban, vagy a Pamut-tó feletti védnökség. Ez utóbbinál akáccölöpök telepítésével óvtuk a
gátat és felújítottuk a Japán-kertet. A Pamut-tó körüli tevékenységünkből
nőtt ki végül a Föld napi várostakarítás, amire nagyon büszke vagyok.
Összeszámoltad már, hogy hány előadást szerveztél eddig?
Nem, de ha nagyon akarnám, össze tudnám, ugyanis természetesen vezetem ezek listáját. Olyan 350-400 lehet.
Kik voltak a legérdekesebb vendégek?
Vendégünk volt például Grosics Gyula, Farkas Bertalan, Magyar Zoltán,
Paul Lendvai és még hosszan sorolhatnám. De nem kell ennyire messze
menni, több nagyszerű előadást tartott Beer Miklós püspök úr és Pásztor
Béla polgármester évi összegzésére is rendre megtelik a terem.
Hány hallgatója van ezeknek az előadásoknak?
Jelenleg 20-25 fős törzsgárdáról beszélhetek, akik kiváló baráti társaságot alkotnak. Igényük van az együttlétre, a közös gondolkodásra, esetenként a
vitára. Egyébként azt vallom, hogy ne csak azért jöjjenek, hogy az előadást
értékeljék, hanem egy felmerült téma kapcsán ismerjenek meg akár az övékétől eltérő véleményeket is.
Mennyire tervezed meg előre az éves programot, a meghívandó előadókat?
Ritkán van az, hogy akár féléves időtartamban is egy gondolati síkon menjünk, sokszor módosul, akár az előadók elfoglaltsága, akár más miatt a tervem. De azért volt már példa tematikus előadássorozatokra (például városépítészeti, vagy a nagy elosztórendszerek reformja témakörben) is. Sőt
Civil Kör Esték néven komolyzenei, kamaramuzsikai „ága” is nőtt az egyesületnek.
Van-e utánpótlás a szervezésben?
Nincsenek illúzióim. A kör velem együtt öregszik, és vélhetően utánam
ebben a formában meg is szűnik majd. De ezzel nincs semmi gond. Amíg
értelmét látom és engem is érdekel, addig csinálom.
KOVÁCS PÉTER

Fotó: Lethenyei László
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Társadalmi szervezetek Veresegyházért
A VÁROSLAKÓK PÁRTJÁN
Civil egyesületeink sajátos csoportját képezik azok az egyesületek, amelyek ugyan tevékenységük túlnyomó részében tipikus civil
egyesületként működve szerveznek közösségi programokat, jótékonysági akciókat, városszépítési akciókat stb., de mindezeken túl a helyhatósági választások idején magukat a választásokon meg is méretve, mintegy „helyi pártként” funkcionálnak.
Az ilyen jellegű egyesületek közül – akiket jobb kifejezés híján most a „társadalmi szervezet” névvel illetünk, mintegy jelezve
„pártszerű” mivoltukat is – most a két legjelentősebbet mutatjuk be párhuzamos interjúinkban röviden.

SZOVE

(Szolgálattal Veresegyházért
Egyesület)
Amennyiben pusztán a veresegyházi helyi önkormányzati választások eredményeiből indulunk ki, akkor elmondhatjuk, hogy a legjelentősebb helyi politikai erő a Szolgálattal Veresegyházért Egyesület. Ami tulajdonképpen nem is meglepő, hiszen ez a civil
szervezet adja a várost 55 éve töretlen népszerűséggel vezető
Pásztor Béla polgármester képviselői hátországát és támogatja
városfejlesztési elképzeléseit. Ugyanakkor a SZOVE jóval több,
mint választási szövetség. Erről beszélgettünk az egyesület vezetőjével, Kosik József alpolgármesterrel.
Mikor alakult és milyen célkitűzésekkel az egyesület?
A Szolgálattal Veresegyházért Egyesületet 2002-ben 10 alapító taggal hoztuk létre. Elnökének választottak, azóta én látom el ezt a feladatot. Ahogy a szervezet nevéből is kitűnik, egyesületi formában
működünk. A SZOVE tagjaiban önzetlen elkötelezettség van a város
élete és fejlesztése iránt, pártpolitika nélkül, csak a városért való
munkálkodás a célunk.
Veresegyház életében, nevezzük így, helyi választási „pártként”
is működik az egyesület. Mennyire tartja sikeresnek és szerencsésnek az egyesület ilyen közéleti szerepvállalását?
Az egyesületi formát lényegében a kényszer szülte, hiszen a városért történő munkálkodásunk, közéleti, képviselői szerepvállalásunk már régebbről datálható. Ugyanakkor 2002-ben 10 000 fő
fölé emelkedett a lakosság létszáma, így a választásokon körzeteket kellett létrehozni. Nyolc körzet került kialakításra, így már listaállításra is lehetőség nyílott. Mivel nem szerettünk volna országos pártok listáján indulni, létrehoztuk a SZOVE-t. A 2002-ben
már kettő, 2006-ban pedig három jelöltünknek sikerült mandátumot szerezni a város képviselő-testületébe. A 2010-es év a SZOVE
életében mérföldkő volt, hiszen a nyolc körzetből hétben SZOVE-
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jelölt került be a képviselő-testületbe. Ezt sikerült 2014-ben is megismételni, majd 2019-ben a nyolc körzetből hat SZOVE jelöltünket
delegálhattuk. Így most már a harmadik ciklusban tölt be meghatározó szerepet a Szolgálattal Veresegyházért Egyesület a város
irányításában. A SZOVE életében az első két önkormányzati választás csalódás volt, de az utána következő három választáson sikeresek voltunk.
Melyek azok a rendszeres rendezvények, tevékenységek, amelyekkel – véleménye szerint – a SZOVE leginkább a veresegyházi
közösség javát szolgálja?
Minden évben több társadalmi munkát is végeztünk, melyre bevontuk az adott körzet lakóit is. Közös munkánk eredményeként
több játszóteret építettünk, felújítottunk, fákat ültetettünk, parkosítottunk. Ivacs állomás környezetét rendbe tettük, korlátot festettünk.
Továbbá a Mindenki Karácsonya rendezvényen veszünk részt rendszeresen. 2019-ben ezen kívül még teás, forralt boros, zsíros kenyeres estéket tartottunk, ahová szeretettel vártuk az érdeklődő
lakosokat.
Az idei, koronavírusos helyzetben mely tevékenységeit tudta az
egyesület megvalósítani?
2020-ban csak egy közös munkát tudtunk szervezni, a városi múzeum udvarát tettük rendbe. A vírushelyzet miatt sajnos több lehetőség társadalmi munkára nem volt.
Milyen költségvetéssel gazdálkodik az egyesület évente és a bevételek milyen forrásból érkeznek?
Tagdíjból (jelenleg 20 fő) és a képviselők hozzájárulásából tartjuk
fenn az egyesületet.
Mik a terveik a jövőre vonatkozóan?
Nagyon fontos feladatunk az egyesület fiatalítása, ez előttünk áll.
A másik, a SZOVE felkészítése a következő választásokra. Reméljük, 2021-ben több lehetőségünk lesz jótékonykodni, ahová hívjuk
is a lakosságot és főleg a fiatalabb generációt. Szeretnénk többeket
bevonni a munkába.
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ÉVÖGY

(Élhető Vidékért és Összefogás a Gyermekekért punk 2007 és 2008-ban a Pamut-tó partján, a kis játszótéren lett megrendezve, ami rendkívül sikeres lett. 2009 óta pedig a polgármester
Egyesület)
Az utóbbi évtized önkormányzati választásain rendre kiváló
eredményeket elérő egyesület immár több esetben is képes volt
a képviselő-testületbe juttatni jelöltjeit egyéni körzetet és listás
helyeket is nyerve. Konstruktív ellenzékiségével ugyanakkor
sokszor kínál valós alternatív megoldásokat a városfejlesztésre,
miközben adott ügyekben képes a városvezetés támogatására is.
Népszerűségükben vélhetően nagy szerepet játszik folyamatos
közéleti aktivitásuk. Nagy Gábor elnökkel beszélgettünk.
Milyen célból alapították az egyesületet?
Az egyesületünk 2007. február 22-én, többségében veresegyházi lakosok tagságával alakult meg. Mint a neve is mutatja a célkitűzés:
tenni az élhető vidékért és összefogás a gyermekekért. Továbbá a
szociálisan rászorulók segítése, a természet és állatvédelem, valamint a helyi közösség összekovácsolása a célunk. Jelenleg egyesületi formában működünk.
Mennyire tartja sikeresnek az egyesület „helyi pártként” történő
közéleti szerepvállalását?
A közéleti szerepvállalásunk Veresegyház életében már jóval az
előtt kezdődött, minthogy képviselőink lettek volna a testületben.
Leviczki Tamás rendszeresen, és néha jómagam is részt vettünk a
város testületi ülésein. Később már a polgármester úr is látta, hogy
nemcsak időtöltésből ül ott Tomi, hanem komolyan gondolja a dolgot és mint külsős tagot meghívta a Sport valamint a Szociális Bizottságba. Ez nagy segítség volt az egyesületünk részére, mivel így
még hatékonyabban tudtunk segíteni a rászorulóknak és a gyermekek egészségre nevelésében.
Melyek a rendszeres rendezvényeik?
A Föld napi szemétszedés, faültetés, városi gyermeknap megrendezése, ez utóbbi az, amire a legbüszkébbek vagyunk. A gyermekna-
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úr úgy döntött, hogy a város nem rendez gyermeknapot, hanem az
ÉVÖGY szervezheti a városi gyermeknapot. Ez nagyon nagy megtiszteltetés azóta is számunkra.
13. éve rendezzük meg az ötnapos horgásztáborunkat, melyet
Grúber Mihály egykori tagunkról neveztünk el. Köztünk ő volt a
horgásztábor egyik legaktívabb tagja, a gyerekek is nagyon szerették. Pár éve részt veszünk a medvefarmi halloween parti rendezésében is.
A rászoruló gyermekeket igyekszünk meglepni mikuláskor egy kis
ajándékkal, ilyenkor az ÉVÖGY-Mikulás házhoz megy. Továbbá a
Mindenki karácsonya elnevezésű rendezvényen is részt szoktunk
venni, december 27., 28., 29. pedig a jótékonysági főzés dátuma.
Ekkor 350-400 adag ételt osztunk szét mind a három nap a rászoruló családoknak. Nem csak Veresen, hanem a környező településeken (Erdőkertes, Őrbottyán, Szada) is.
Mit tart az egyesület eddigi legnagyobb sikerének és kudarcának?
Mint már említettem, a legnagyobb siker a városi gyermeknap megrendezése. Ez nem csak helyben híres, de a vendégkönyvünk és a
visszajelzések alapján évek óta jönnek Hatvanból, Budapestről, de
még Érdről is. Kudarcnak nem tartunk semmit, mert ha nem is úgy
sikerült valami az egyesület életében, ahogy azt szerettük volna,
abból is tudtunk tanulni.
Milyen forrásokból származik a költségvetésük?
A bevételeink nagy része adományokból, felajánlásokból tevődik
össze. Idén is szép összeg jött össze a lakosok adójának az egyesületünk részére felajánlott 1%-ából. Ez úton is szeretném megköszönni a felajánlásokat az egyesület nevében. Az idén a koronavírus
miatt elmaradt a gyermeknap és számos más rendezvényünk, amit
nagyrészben a város önkormányzata szokott támogatni.
Mit tudtak megtartani idén?
Az ötnapos horgásztáborunkat sikerült megrendezni, a többi rendezvényünket sajnos el kellett halasztanunk. Viszont a karácsonyi
jótékonysági főzésünket megtartjuk. Személyes átvételre a jelenlegi
helyzetben nincs lehetőség, ezért az egyesület tagjai házhoz viszik
mind a három nap a meleg ételt a rászorulóknak.
Mennyiben rendült meg a szervezet Leviczki Tamás sajnálatos
elhalálozásával? Hogyan alakították át a feladatkiosztást?
Tomi elvesztése nagyon nehéz volt számunkra. Mint barát, mint vezető egyaránt. Nehezen tudtuk megoldani azt a rengeteg feladatot,
amit ő egyszemélyben végzett. Emlékszem, mentem hozzá az irodába februárban, és ő már a gyermeknapot szervezte. Az ÉVÖGY
volt az élete. Most hat tagunk végzi azt a munkát, szervezést, amit
ő egy személyben csinált. A jövőbeni terveink is mindazon események és értékek megtartása, amit Tomi örökül hagyott ránk. Szeretnénk emlékét ezzel is megőrizni.
KOVÁCS PÉTER
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Veresegyházi hagyományőrző civilek
TÁNCOSKÉNT SZÍNPADON,
HUSZÁRKÉNT LÓHÁTON
A veresegyházi civil szervezetek egyik leglátványosabb csoportját alkotják a hagyományőrzésre specializálódott közösségek, hiszen gyakorlatilag minden nagyobb városi rendezvényen találkozhatunk velük,
legyen szó akár nép- vagy katonai hagyományőrzőkről. Ennek az egyesületi típusnak az áttekintését adja cikkünk.
Veresegyházon már a múlt században, az első világháborút megelőző időszakban is élénk közösségi élet folyt. Az 1900-as évek elején színjátszó csoportoktól kezdve, többféle amatőr művészeti mozgalom létezett, volt Katolikus Női Kör, Vasutasok Műkedvelő Klubja és egyéb polgári körök. A II. világháborút követően az ’50-es évektől kezdődően a település megváltozott
szokásaiban, ünnepeiben, ez a fejlődés-változás napjainkig megállíthatatlanul
halad előre. Az évtizedek során a „kenyértelen” faluból nagyközség lett, majd
1999-ben a település városi rangra emelkedett. A régi falusi szokásokat, a népi
hagyományokat döntő többségben ma már csak a hetven-nyolcvan éves korosztály ismeri. Ezért is tarjták kiemelkedően fontos feladatnak a veresegyházi hagyományőrzők az utánpótlásnevelést. Kétségtelenül igaz, napjainkban
is sok civil kezdeményezésű hagyománytisztelő csoport létezik a településen. Elsők között kell említenünk a Veresegyházi Hagyományőrző Népi
Együttest, a Népdalkört, a Kerecsen Táncegyüttest, a Bokréta Néptáncegyüttes utánpótlás gyerekcsoportjait, továbbá a katonai hagyományokat felelevenítő Veresegyház Katonai Hagyományőrző Egyesület vitézeit. A továbbiakban rövid ismertetőt adunk az említett hagyományőrző csoportokról.

„A múltban gyökerező kulturális örökség minden közösség számára azonosságtudatának forrása. A hagyományőrzés egyre nehezebb, melynek
fő oka az információáramlás és a kommunikációtechnika nagymértékű
fejlődése, a globalizálódó kultúra egységesítő hatása. Mivel a szellemi
örökség tünékeny, így szükség van a népzene és a néptánc, az ünnepek, a kézművesség megmentésére.”
BOGDÁN ISTVÁN
táncéletről és népszokásokról. Az együttes három évtized alatt sikert-sikerre
halmozva számos elismerésben részesült, tagjaik közül többen Fülöp Ferencdíjas táncosok. A 2016-os év új fordulatot hozott az együttes életébe. Tóth
Judit néptáncpedagógus vállalta fel a továbbiakban az együttes művészeti vezetését. Megjelent az együttes életében a fiatalos lendület a Gödöllői Táncegyüttes fiataljai, majd az Urban Verbunk Junior által.

VERESEGYHÁZI NÉPDALKÖR
Veresegyház tágabb értelemben még a mai napig is az asszonykórusáról ismert. 1982-83-ban készült el az első rádiófelvételük, melyet később több is
követett. Ebben az időszakban az együttes állandó szereplőjévé vált a Magyar Rádió Népdalkörök Pódiuma című műsorának. A népdalkör, Veresi
Asszonykórus néven – a Janicsák István által menedzselt Z’Zi Laborral végzett közös munkájával – az 1980-as évek második felében országos hírnévre
tett szert. A Veresegyházi Népdalkör élete az évtizedek során kitartó munkával, számos fellépéssel és több értékes díj megszerzésével telt el. Kezdetekben Pataki István művészeti vezetésével, majd 2007-től Kovács László
népzenész, hangszerkészítő irányításával.
Fotó: Veréb

VERESEGYHÁZI HAGYOMÁNYŐRZŐ NÉPI EGYÜTTES
Hajdi Józsefné Margit néni az együttes alapítója és korábbi vezetője, a következőképpen emlékszik a kezdetekre: „1990. december 6-án volt az első összejövetelünk, a kiküldött 180 meghívóra 159-en jelentek meg. Ekkor született meg
a Veresegyházi Keresztény Női Kör. Januárban meghívott helyi előadókkal tea
estet rendeztünk. 1993-ban már minden asszony a férjével járta a bálon a veresegyházi csárdást. Ahogy múltak a hónapok, több fiatalasszony jött közénk.
Személyesen kerestem fel Iglói Éva táncpedagógust, és kértem, hogy ha érdemesnek találja, a menyecskebál megnyitó táncát tanítsa be a fiataljainknak.
Mi, az idősebbek, és a pár nélküli asszonyok népdalcsokrokat énekeltünk.
1994-ben kerültünk kapcsolatba Széphalmi Zoltán táncos-koreográfussal, kérésünkre elvállalta a tánctanári feladatokat. Ősszel, a bagi népzenei fesztiválon léptünk fel először Veresegyházi lakodalmas című koreográfiánkkal. Megváltoztattuk az együttes nevét Veresegyházi Hagyományőrző Népi Együttesre.
Beléptünk a Muharai Elemér Hagyományőrző Népművészeti Szövetségbe. A továbbiakban elsődleges feladatunknak tudtuk be Veresegyház népi hagyományainak, táncainak és szokásainak megőrzését és továbbvitelét.”
Széphalmi Zoltán tevékenységének eredménye a veresegyházi népszokások feltárása, sorra kereste fel a településen és a szomszédos falvakban élő
idős embereket, így született meg több száz oldalnyi anyag a veresegyházi
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Czene Lászlóné Manci néni még a mai napig is aktív tagja az együttesnek,
pedig az évtizedek elszálltak a megalakulás óta. Ő így emlékezett vissza beszélgetésünk során a kezdeti időszakra: „1972-ben egy maroknyi asszony kezdeményezésére megalakult a népdalkör. Nem volt művészeti vezetőnk, több
alkalommal vezető nélkül mentünk el fellépni. Majd 1973-ban Lugosi Gyula
vette át a csoportot, sajnos két év után el kellett mennie. Jöttek ezt követően Dunakesziről, a Honvéd Népi Együttestől, majd Vácról is együttesvezetők. Egy alkalommal Czene János, a kultúrház akkori igazgatója megkérdezte: lányok,
ki akar megtanulni citerázni? Ekkor jött 1981-ben Pataki István, ő tanított meg
minket a hangszeres játékra. 1985-ben betört az életünkbe Janicsák István,
az új formációjához népdalénekeseket keresett. Miután eljött hozzánk, azt
mondta: kellene négy-öt asszony vokalistának. Pataki hosszan elgondolkodott, majd a következőket válaszolta: nem úgy van az, vagy mind a húszan
mennek, vagy egyik sem! Az első nagy fellépésünk a Petőfi Csarnokban volt.”
Az együttes legkitartóbb tagjai évtizedeken keresztül feláldozták hétköznapjaikat, ünnepnapjaikat a közös munkára. Hétről-hétre eljártak a próbákra,
a fellépésekre, bejárva szinte az egész országot. Jelenlegi tagjaik közül többen résztvevői más helyi művészeti csoportnak, mint például a Veresegyházi
Hagyományőrző Népi Együttesnek és a Kerecsen Táncegyüttesnek. Kovács
László vezetésével jelenleg közel húsz fő énekessel és három citerás kisérővel
dolgoznak. A citera mellett furulyát, tárogatót, klarinétot, kobozt és dobot is
használnak. A csoport tagja a Magyar Kórusok, Zenekarok és Népzenei Együttesek Szövetségének, a Vass Lajos Népzenei Szövetségnek. Mindkét szervezettől az évek folyamán a legmagasabb minősítési, értékelési fokozatot kapták
meg. Az együttes fennállásának 45 éves évfordulóját 2018-ban ünnepelte.
Azóta sem telt el úgy városi ünnep, rendezvény, ahol ők ne léptek volna fel.
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KERECSEN TÁNCEGYÜTTES
A táncegyüttes 2013-ban azzal a szándékkal alakult, hogy heti rendszerességgel egy nyugodt, baráti, családias környezetben a táncolni vágyó fiataloknak és az idősebb korosztálynak lehetőséget biztosítson a gyakorlásra.
Elsődlegesen a Kárpát-medence táncos kincseinek elsajátítására, illetve minél
magasabb, anyanyelvi szinten történő művelésére. A csoport két alapvető
irányvonalat képvisel. Az egyik a tiszta folklór, az eredeti táncgyűjtések hiteles módon történő tanulása, színpadra állítása. Míg a másik irány az úgynevezett tematikus, táncszínházi vonal, amikor a néptánc formanyelvéből
kiindulva a tiszta forrást más tánctípusokkal ötvözve történeteket, érzéseket,
gondolatokat, vagy éppen egy irodalmi művet jelenítenek meg a színpadon. az együttessel. Elmondása alapján: „A város felkérésére alkalmi munkákat
vállaltam a helyi ünnepi rendezvények színpadi jeleneteinek beállítására,
rendezésére. Mindig sikerült megtalálnom a megfelelő helyi amatőr művészeti csoportokat, akikkel a műsorokat el tudtam készíteni. 2011-ben Almási
Bernadett és Fülöp Vilmos megkeresése után igent mondtam egy nagyobb lélegzetű műsor elkészítésére.” Megszületett a Csillagösvény című történelmi
táncjáték, közel száz fős amatőr táncos és hagyományőrző résztvevővel,
melynek ősbemutatójára 2011. augusztus 20-án került sor. A Csillagösvény
átütő sikert hozott a Bokréta Néptáncegyüttes életében is. Az elkövetkező
évek során további táncpedagógusok – Balázs Péter és Balla Zoltán – vállalták fel az együttesben az oktatást. Sajnálatosan 2015-ben gyakorlatilag feloszlott az együttes, a felnőttek elmentek. Az utánpótlás gyerekcsoportok
viszont a mai napig is töretlenül táncolnak, viszik tovább a Bokrétás hagyományokat. Egy üres magánházban tartják a próbáikat, melyet kifestettek,
rendben tartják, és második otthonuknak tekintik.
Fotó: Veréb
Az együttes jelenleg tizenkét táncospárból áll, ami előreláthatóan még bővülni fog. A veresegyházi táncosokon kívül más településekről is járnak a
csoportba táncolni vágyok, így a tagok közt megtalálhatóak Erdőkertes, Őrbottyán, Váckisújfalu és Domonyvölgy lakosai is. Az együttes az eltelt hét
év során rendszeresen részt vett Veresegyház ünnepi rendezvényein, – városünnep, szüreti bál, március 15-i ünnepi műsor, 1956-os táncszínházi
műsor, hősök napja táncszínházi műsor – megemlékezésein. Szerepeltek a
környező településeken, eljutottak a Felvidékre és rendszeres vendégszereplői a Fóti „Zeng a lélek” nyárköszöntő fesztiválnak is. Az együttes repertoárja felöleli a magyarság néptánckincsének sokaságát, így például:
rábaközi, somogyi, szatmári, szilágysági, kalotaszegi, mezőségi és székelyföldi koreográfiákat. Műsoraikon jelentős szerepet töltenek be a táncszínházi előadások. Célkitűzésük az évenkénti két táncanyag elsajátítása, a
tanult tájegységek anyagából koreográfiák készítése. Az együttes tánctanára és vezetője Balázs Péter néptáncpedagógus.

VERESEGYHÁZ KATONAI HAGYOMÁNYŐRZŐ EGYESÜLET

A város legimpozánsabb civil hagyományőrzői a 16. Károlyi (honvéd) huszárezred lovasai, honvéd tüzér és gyalogos katonái. A Veresegyház Katonai Hagyományőrző Egyesület a 2006-os megalakulásuk óta lovas és talpas íjász
bemutatókat tart, rendezvényeken meghívottként lovagoltat és íjásztat. Rendszeresen részt vesz a város és a kistérség március 15-i ünnepségein, megemlékezésein, továbbá a tavaszi hadjárat magyarországi (Szolnok, Boldog, Tápióbicske, Isaszeg, Vác) csatahelyszínein, a felvidéki (Nagysalló, Köbölkút, Révkomárom) bemutatókon. Az egyesület célja a magyar katonai hagyományok
hű ábrázolása, kiemelten az 1848-49-es szabadságharc alatt harcolt huszárság
és honvédség hagyományainak megőrzése. Működésük kiterjed a Napóleon
kori és az I. világháborús katonai hagyományok ápolására is. Számos hazai és
külföldi hagyományőrző szervezettel folytatnak együttműködést. Rendszeres
résztvevői az európai katonai hagyományőrző rendezvényeknek. Az eltelt évek
során az egyesület országosan ismert, meghatározó egységgé fejlődött. Felszerelésük, fegyverzetük minden szempontból korhű, kiváló minősítésű. Vastag András az egyesület alapítója és vezetője elmondása szerint a mai napig is
BOKRÉTA NÉPTÁNCEGYÜTTES
Veresegyházon a szervezett táncoktatás az 1980-as évek közepén kezdődött. „beleborzong” a 2007. március 15-i első bevonulásuk emlékébe, hogy milyen
A helyi általános iskola tanulóiból Iglói Éva és Rónai Lajos vezetésével meg- kitörő örömmel fogadta őket a veresegyházi ünneplő tömeg.
VERÉB JÓZSEF
alakult az első néptánccsoport. Az idő haladtával Tarnóczai Zoltán (Honvéd
Táncegyüttes) vette át a csoport oktatását, majd 1995-ben megalakította a
Bokréta Néptáncegyüttest. Döntő többségben még gyerekek voltak az együttes tagjai, de az idő múltával egyik napról a másikra már az ifjúság táncolt a
Bokrétában.
Almási-Fülöp Bernadett, az együttes későbbi vezetője így emlékezett a kezdetekre: „Nagyon sokat köszönhetek Iglói Évának. Ő volt az a tanárom, aki elindított ezen a pályán, általa ismerhettem meg a tánc varázslatos ritmusát, a
magyar néptánc mozgáskultúráját, az élményt, amit a tánctanulás és maga a
tanítás nyújthat. A néptánc életem szerves részévé vált, kitölti mindennapjaimat, szeretek vele foglalkozni, tanulni és tanítani. Munkám legnagyobb elismerése, amikor a gyerekek és a felnőttek mosolygó szemmel jönnek ki a
próbateremből, és lépnek a színpadra, hogy megmutathassák tudásukat és
ezen keresztül a magyar néptánc helyét a kulturális értékeink sorában.”
2000 és 2008 között Paár Tibor táncos-koreográfus töltötte be az együtFotó: Veréb
tesnél a tánctanári feladatokat. Kapcsolata a későbbiekben sem szakadt meg
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Jótékonysági szervezetek
JÓTÉKONY CIVILEK

„Csak úgy tudod igazán megváltoztatni és jobbá tenni az életedet, ha
megváltoztatod és jobbá teszed másokét.”
JAMES R. DOTY

A civil tevékenységek talán leginkább szívet melengető típusai a jótékonyságot előtérbe helyező kezdeményezések. Szerencsére mindezekkel városunkban is könnyen találkozhatunk. Akad, aki „magányos angyalként” segít a környezetében élő rászorulókon, és akad,
aki baráti társaságával együttműködve, vagy tágabb kapcsolati rendszerét, akár munkahelyét mozgósítva támogatja az elesetteket.
A szervezett (főleg alapítványi) keretek között tevékenykedő civil kezdeményezésekre is számos példát tudunk hozni. Ezúttal két szervezet tevékenységét mutatjuk be példaként. Az egyik (Berki Brigitta
alapítványa) a veresi cégek jótékonysági tevékenységére is rávilágít
egy településeken túlnyúló kistérségi, de országos hatókörű kezdeményezésben, a másik (Kismosoly) pedig tipikus mintája a veresegyházi jótékonysági civil innovációnak.

bál elsődlegesen segíteni. Pedig a rászoruló családok száma egyre csak
nő. Sokaknak megszűnt a munkahelye akár ideiglenesen, akár véglegesen. Ez teljesen kilátástalanná tette több család anyagi helyzetét. Akinek
eddig volt egy kevés megspórolt pénze, azt már felélték és az eddig is
szegénységben élő embereknek már egyáltalán nincs tartalékuk. Új kezdeményezés, hogy rendszeres garázsvásárokat tartanak a vácegresi raktáruknál, ahol a felajánlott tárgyakat nagyon kedvezményes áron bárki
megvásárolhatja. Az így befolyt összegből is tudják a családokat támogatni. Itt sok minden megtalálható, kicsiknek és nagyoknak egyaránt.
Magánszemélyek is elhozhatják ide, amire már nincs szükségük, ezért eladnák. Aki személyes segítséget szeretne nyújtani, arra is van lehetőség.
2020 februárjától folyamatosan fogadnak közösségi szolgálatra diákokat.
Cikkünk készítésekor a karácsonyi élelmiszer és a mikulás csomagok
készültek, valamint minél több családnak szeretnének segíteni a tüzifa
vásárlásában. Aki az alapítvány céljait szeretné pénzzel, támogatni az
alapítvány számlaszámára tud utalni: 10402991-50526967-66751005. Bővebb információkat találnak a www.nekikajandek.hu weboldalon, vagy
Facebookon a Neked felesleges, nekik ajándék oldalon, illetve telefonon,
a 06 70 547 4457 számon. Minden segítséget nagyon hálásan köszön a
Nekikajándék Alapítvány kuratórium elnöke, Berki Brigitta.

„NEKED FELESLEGES, NEKIK
AJÁNDÉK” ALAPÍTVÁNY
Berki Brigitta Alapítványa – amelyet a Veresi
Krónikából olvasóink tavaly megismerhettek
– egyéni civil kezdeményezésből indult 2016ban, amikor édesapja lebénult egy agyvérzés
következtében. Akkor kezdett el olyan családokat
felkeresni, akik rosszabb körülmények között élnek,
mint ők. Azóta több ezer gyermeknek juttatott el adományokat, főleg
Borsod megyében. Mélyszegénységben élő családok támogatásával és
lakáskörülményeik javításával foglalkoznak leginkább, de nagyon fontosnak tartja a gyermekek oktatását is. Brigitta úgy gondolja, ez az egyetlen kitörési lehetőség ebből a helyzetből. Alapítványa 2020 januárjában
lett bejegyezve, ami új lendületet adott a munkához. Több veresegyházi
cég is támogatja munkájukat felajánlásokkal, akár az üzletben elhelyezett
pénzgyűjtő dobozok segítségével. Így a Veres Taxi, Holdfény Étterem,
Diego Áruház, HankaMedia és még sokan mások. Az alapítvány nem
csak cégek támogatását élvezi, hanem többszáz magánszemélyét is. A
gyűjtést évek óta egy nagyon kedves hölgy, Koch Jánosné, Marika néni
végzi a Repce utcában. Itt folyamatosan fogad többek között élelmiszert,
gyermek és felnőtt ruhát, takarót, ágyneműt, könyveket, játékokat. Veresegyházon az alapítvány olyan családokat támogat, ahol fogyatékkal
élő gyermek van, vagy a szülő egyedülálló, esetleg tartósan beteg, így súlyosbodnak a mindennapi gondjaik. A segítség a rászorulók szükségletétől, illetve az alapítvány lehetőségeitől függ. Van, ahol élelmiszerből
van hiány, de van, ahol például egy tisztasági festésre már nem jut pénz.
A Missszió Egészségügyi Központ rehabiltációs részlegével is együttműködnek. Minden hónapban eljuttatnak a betegek számára gyermek és
felnőtt könyveket. A járványhelyzet alatt az alapítványi bevételek visszaestek. Feltételezhetően most mindenki a saját ismeretségi körében pró-
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„KISMOSOLY AZ ÉLETÉRT”
JÓTÉKONYSÁGI SZERVEZET
Mottójuk: A szegénység nem bűn.
Kósikné Kolovratnik Szilvia jótékonysági
kezdeményese hét évvel ezelőtt indult egy
civil Facebook csoportként, napjainkban
már az egyesületi bejegyzésük van folyamatban. Céljuk segíteni azoknak a családoknak,
akik átmenetileg, vagy tartósan a perifériára
szorultak, hogy a nehéz helyzetben lévők
érezzék, hogy van támaszuk, tudnak kihez
fordulni a bajban. Támogatói körük széles,
főleg magánszemélyek, akikre stabilan lehet
támaszkodni, ha hirtelen szükség van tartós
élelmiszerre, de ruhaneműk, iskolai felszerelések, játékok, babaholmik is mindig rendelkezésre állnak. Ezen túlmenően vannak
céges adományok is, amelyek áttételesen jutnak el hozzájuk, nagy segítséget adva a mindennapi túléléshez. Az önkormányzat ideiglenesen
a rendelkezésükre bocsájtott egy adományházat. A Kismosoly csoport
mindenféle adománynak örül, hiszen azt látják, hogy amit valaki átad
nekik, annak más még nagyon nagy hasznát tudja venni. A legnagyobb
sikernek azt tartják, hogy egyre több olyan felajánlójuk van, akik korábban rászorulók voltak. Sikerült munkát, lakhatást találniuk, lábra álltak és támogatják a csoportot, mert tudják, hogy milyen jó érzés, amikor
segítséget és ösztönzést kapnak. Együttműködnek más segélyszervezetekkel, nem csak Veresegyházon, hanem a környező településeken is.
Kapnak és adnak is egymásnak termékeket.
Az elérhetőségeik: Facebook csoportjuk és az adományházuk Veresegyházon, a Fő út 66. alatt, ahol szinte minden vasárnap ott vannak és
várják a rászorulókat. Egyelőre ez a hely ideiglenes, de remélhetőleg
ez rövidesen változik, és akkor azt is közzéteszik. Jelen helyzetben sajnos még nagyobb szükségük van az adományokra, mint eddig, leginkább tartós élelmiszerre. A szervezett egyik megálmodója és motorja,
Kósikné Kolovratnik Szilvia hálásan köszöni adományozóik áldozatos
munkáját!
RIMAI S. ÉVA
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Klubélet
NYUGDÍJAS ÉS EGYÉB KLUBOK
A MŰVELŐDÉSI HÁZBAN
Minden civil kezdeményezés alapja történetileg a „kaszinózás”, szalontartás, vagy klubélet. Magyarul olyan közösség alakulása,
amely hasonló érdeklődésű és célkitűzésű
egyéneket tömörít egy adott téma köré. Sok
ilyen klub működik szervezett vagy egyesület nélküli formában Veresegyházon, ezek
közül a Művelődési Ház klubjaiba nyerünk
betekintést alábbi interjúnkkal.
Változatos és pezsgő programok sokasága jellemzi a város kulturális és közösségi életét.
A szabadidős programok kiemelkedő helyszíne a Váci Mihály Művelődési Ház, valamint a Szabadidős és Gazdasági Innovációs
Centrum. A pezsgés most azonban a járványhelyzet miatt kicsit fékezett habzásúvá vált,
mert nem lehet minden foglalkozást az
egészségügyi előírások betartásával megtartani. Csécsyné dr. Drótos Edinával, a Művelődési Ház intézményvezetőjével beszélgettem.
Milyen klubélet folyik a Művelődési Házban?
A honlapunkon látható, hogy milyen sokféle
állandó és alkalmi foglalkozás, rendezvény
várja az érdeklődőket. Egy közösség tükre,
hogy miként bánik az időseivel. A huszonegy
éves Veresegyház a fiatalok városa, azonban
megbecsüli azokat a szép korúakat is, akik
hozzájárultak a falu várossá fejlődéséhez. Segíti őket a testi és lelki egészségükről való gondoskodásban, a társas kapcsolatok építésében,
a művelődésben. Nyugdíjasaink nagyon aktívak, több klubot is működtetnek, de most a járvány idején ők is ritkábban találkozhatnak.
Az Aranyeső Nyugdíjas klub alapítása 1971-re
nyúlik vissza. Vezetője Schmidinger Péter, tagjainak száma 45-46 fő és tavalyi felmérésünk
szerint az átlagéletkor 77 év.
Az Országos Nyugdíjas Polgári Egyesület érdeklődésének középpontjában a tánc áll. Vezetőjük Újvári Sándorné Ági és Czeller Boldizsárné Rozika. Mindketten kiváló táncosok is. Ági
szenior örömtáncos, Rozika hagyományőrzőként ropta a csárdást és énekelt a Veresegyházi
Asszonykórusban is a Zizi Laborral. Aktívan
együttműködnek a Kistérségi Idősek Tanácsával. Rendszeres és sikeres résztvevői a főzőversenyeknek, „Ki mit tud?” vetélkedőknek. Hagyományosan évente egyszer bált is rendeznek.
A Remény Nyugdíjas Klubot nem csak a remény, hanem a tánc, az utazás és a vidámság
is élteti. Bárki meggyőződhet róla, ha megnézi
a vicces farsangi jelmezes táncestjükről a városi televízió által készített felvételt. Ők az aktív
társas időtöltés hívei. A táncestek, a kirándulások, a közös torna a legfőbb örömforrásaik.

„A bánat legjobb gyógyszere a napfény, a friss
levegő, a kellemes társaság és a jó zene.”
DANIELLE STEEL

Vezetőjük 2016 óta Szikszai Sándorné Erzsike.
Melyek a legnépszerűbb foglalkozások?
Ez korosztályonként is változik. Nagyon sokakat
vonz a mozgáskultúra, sport, tánc, hagyományőrzés, kézművesség, színjátszás, kártyaklub.
Említene néhányat?
A Szerep-Elek Színjátszó csoport 2010 októberétől működik sikeresen Éli Nóra színésznő
vezetésével. Jó hangulatú közösségben színpadi mozgást, beszédet tanulnak, drámajátékot
játszanak, miközben sikerélményt, magabiztos
fellépést sajátítanak el. Felkészít a színiiskolák
felvételijére, előadásokon szerepelnek. A Fiatal
Forrás Színtársulat 2016 szeptemberében alakult a színházat és a játékot kedvelő veresegyházi gyerekekből, fiatalokból, felnőttekből és
egy szadai zenészből. A Veresi Balett, amely
Takács Andrea Sejtes Vendel közművelődési
díjas balettművész vezetésével 2002 óta tartja
foglalkozásait gyerekeknek. A fiatalok körében
népszerű a BLERO System Hiphop tánciskola,
a női alakformáló torna. Az idősebbeknek is
fontos a mozgás, ezért a közelmúltban Szenior
Torna indult. A táncos foglalkozások közül
nagy népszerűségnek örvend – jelenleg a járványhelyzet miatt sajnos éppen szünetelő – Baloghné Fodor Éva által vezetett, ezüst minősítésű, 2015 óta működő legelső magyar Szenior
Örömtánc csoport, amely könnyen megtanulható mozgásformát tanít idősebbeknek, rövid
koreográfiákkal. Nem csak páros, hanem kör-,
sor-, blokk-, sőt ülőtáncok is vannak benne. Kistérségi nyugdíjas rendezvényeken, országos találkozókon, városi majálison sikerrel szerepeltek. A Kodály elvek mentén kismamáknak és
babáknak működik a Ringató, amely a magyar
népdalokkal, mozgásfejlesztéssel és az anyagyerek kapcsolat elmélyítésével foglalkozik.
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Csécsyné dr. Drótos Edina,
a Váci Mihály Művelődési Ház intézményvezetője

A kézügyesség fejleszthető a Kézműves szakkörben, a Zsonglőr szakkörben, vagy a Szövőkörben is. És még említhetném a sport, a
néptánc, a népdalkör és más hagyományőrző
együtteseket, sportklubokat, egyházi gyülekezeteket.
Ön szerint mit nyújtanak a klubok a városnak?
A klubok erősítik az emberi kapcsolatokat, a
városhoz, közösséghez tartozás érzését és ez
kisugárzik a városra is. Nincs városi rendezvény úgy, hogy hagyományőrzők, kórusok, a
városi zenekar, vagy táncosok ne színesítenék
előadásukkal a programokat.
Hol lehet megtalálni a klubok elérhetőségét?
A Váci Mihály Művelődési Ház honlapján, de
érdeklődni lehet az Innovációs Centrum portáján is.
Milyen újdonságok lesznek a jövőben?
Sok új, érdekes programot terveztünk, de sajnos a járvány miatt számos rendezvényt le kellett mondanunk, vagy el kellett halasztanunk.
Az újonnan kialakított kulturális színtéren, a
Luther utcai Tájházban szeretnénk hagyományainkat őrizni, átadni a fiatal generációnak,
Hibó Józsefné Irénke vezetésével. Terveink között szerepel például egy új tartalommal bíró,
fiatalokat célzó elképzelés megvalósítása fotó
szakkör formájában, a nyári egyhetes foglalkozások sikerére tekintettel. Kialakításra került
pályázati pénzből egy 10 számítógépből álló
oktatóterem is, amelyet informatikai és nyelvi
célra szeretnénk felhasználni. A „kór” kihívásait figyelembe véve gondolkodnunk kell egyes
kulturális események online térbe helyezésével, ilyen lehetne például a virtuális tárlatvezetés az Udvarház Galériában.
RIMAI S. ÉVA
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Sportegyesületek
VERESEGYHÁZ VÁROS
SPORTÉLETE
A veresegyházi civil szervezetek többsége sportegyesület, amelyek
összességében, szó szerint is, tömegeket mozgatnak meg. Az alábbiakban a városi sportéletről adunk áttekintést.
Veresegyház lakosságának életkorát tekintve, fiatal település. Ez a fiatalosság
tükröződik a város sportéletében is, amely pezsgő és igen sokszínű. A településünkön több mint 60 különböző sportmozgást kínálnak a városban működő egyesületek és szakosztályok, ami évről-évre folyamatosan bővül.
A legnagyobb hagyományokkal és tömegbázissal rendelkező egyesület
az 1928-ban alapított Veresegyház Városi Sportkör. Keretein belül már
nyolc szakosztály működik: a labdarúgás, a kézilabda, az atlétika, a triatlon,
a vívás, az öttusa, a sakk és a kosárlabda.
Eredményességüket tekintve évről-évre szépen szerepelnek főleg az utánpótlás vonalon. Az atléták, a vívók országos bajnoki címekkel büszkélkedhetnek, az öttusázók is kezdik szállítani az országos helyezéseket. A triatlonosaink is előkelő országos helyezésekkel rendelkeznek, labdarúgó csapatunk pedig a Pest megyei bajnokság első osztályának élvonalában küzd a
bajnoki pontokért. A kézilabdásaink is a Pest megyei bajnokságban szerepelnek mind a férfi, mind pedig a női vonalon. Az utánpótlás csapataink reményt adnak arra, hogy az eredményesség hosszú távon biztosítva legyen.
A kosárlabda szakosztály is szépen építkezik, számukra kiváló edzéslehetőséget biztosít a 2019-ben átadott kosárlabdacsarnok. További lendületet adhat a teremsportoknak, különösen a kézilabdának, az épülő és hamarosan átadásra kerülő kézilabda munkacsarnok.
A városi sportkör keretein kívül szereplő egyesületek is tömegbázisuk
és az elért eredmények alapján meghatározó szerepet töltenek be a város
sportéletében. Világ- és Európa-bajnoki helyezéseket, világkupán elért do-

bogós helyezéseket nyertek városunknak. Ebben a Veresi Küzdősport
Egyesület, a Black & Gold Angels Veresegyház Kick- Box K1 SE, valamint
a KI Művészetek Egyesülete jeleskedett elsősorban. Az egyesületeinkben
végzett szakmai munka színvonalát jelzi, hogy a nemzetközi szintéren elért
helyezések mellett, számos hazai helyezéssel is büszkélkedhetnek. És ami
külön öröm, hogy egyre több a korosztályos bajnokunk.
A Galaxis Veresegyházi Asztalitenisz Egyesület sportolói az elmúlt
évek kitartó, rendszeres és szakszerű munkájának köszönhetően országos
bajnoki címeket nyertek az utánpótlás bajnokságokban és a diákolimpiai
küzdelmekben. Felnőtt csapataik pedig a Budapest bajnokságban szerepelnek egyre eredményesebben.

A Kajak-Kenu egyesületünk jelentős eszköz és feltétel hiány ellenére is
évről-évre hozza eredményeit az országos bajnokságokon váltóban és egyéniben egyaránt. Felveszik a versenyt a komoly hagyományokkal rendelkező
régi, patinás egyesületekkel is. Ha valakik, akkor ők nagyon várják az Álomhegyi-tó átadását, hogy edzéskörülményeik javuljanak.
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A „vizes” sportok sorában az OCTOPUS BVSE vízilabda csapatai is megállják a helyüket a korosztályos bajnokságokban. Négy csapatot is versenyeztetnek. Szándékuk, hogy leány csapatot is indíthassanak a következő években.
A fiatalok körében a tánc sportot oktató egyesületek nagyon népszerűek
városunkban. Kiemelkedő eredményeket érnek el a Sway Sporttánc Egyesület, valamint a Rockin' Board TSE versenyzői, akik között országos dobogós helyezéseket elért táncosok is szerepelnek, de nemzetközi versenyeken is
megállják a helyüket.
„Fiatalos sportágak” is megjelentek a városban, a Sport Zone keretein
belül BMX Flatland csapat alakult és már ők is büszkélkedhetnek korosztályos országos bajnokkal, csak úgy, mint szintén a Sport Zone berkein
belül működő akrobatikus torna. Szakmai munkájuk elismeréseként BMX
országos bajnokságot is rendezhettek.
A nem túl rég alakult darts csapatunk, a Veresi Farkasok, az előző évben Negyedik éve ez a rendezvény a jótékonyság jegyében zajlik. Ez azt jelenti,
feljutott a nemzeti bajnokság első osztályába, ahol derekasan megállják a hogy minden résztvevő egy cipődoboznyi ajándékot hoz „nevezési díjként”,
helyüket e sportot űző versenyzőink.
amit a rendezvény végén a szervezők átadnak a Veresegyház Kistérség Esély
Szociális Alapellátási Központnak, akik azokat rászorult veresegyházi és a
DIÁKSPORTUNK KIEMELKEDŐ
térségben élő családokhoz juttatják el. Az elmúlt évben már több mint 400
Az oktatási intézmények keretein belül folyó sportélet ugyan nem tartozik db ilyen csomag kerülhetett a családokhoz!
közvetlenül a civil egyesületi témakörbe, ám szorosan összefügg a sportA tanévkezdéskor, szeptember elején megrendezett „Mozdulj Veresegyesületi városi sportélettel, ezért mindenképpen helye van az összefogla- egyház” sportágbemutató keretében bemutatkoznak a városban működő
sportcsoportok, megkönnyítve ezzel a város lakosságának, illetve a gyerelónkban.
A diáksport igazi mérőfoka a diákolimpiai küzdelmeken elért eredmé- keknek a sportágválasztás lehetőségét.
Az elért sporteredményeket a város önkormányzata a maga eszközeivel
nyesség. A Kálvin Téri Református Általános Iskola, a Fabriczius József
Általános Iskola, és a Veresegyházi Katolikus Gimnázium tanulói „ha- elismeri, értékeli. Örvendetes, hogy az elmúlt években újabb díjazási formák
gyományosan jól szerepelnek” az úszás, a vívás, az atlétika, a sakk, a torna, kerülhettek bevezetésre. Így a „Veresegyház város érdemes sportolója” ela kézilabda, a kosárlabda, vagy a mezei futóversenyek körzeti, megyei, re- nevezésű polgármesteri elismerés és a Bellai János Sportdíjon túl a város
gionális és országos versenyein. Népszerű a gyerekek körében a kosárlabda, önkormányzata elfogadta „Az év sportolója” és „Az év edzője” díjakat is.
a kölyök-atlétika, valamint a néhány éve elkezdett szivacs kézilabda. EzálMinden évben nagy segítség a városban működő sportcsoportok számára
tal a Fabriczius József Általános Iskola tagja annak a 150 iskolának, akik az önkormányzat költségvetésében biztosított támogatási lehetőség, mebekapcsolódhattak a „Kézilabda az iskolában” szakmai programba. A csat- lyet pályázat útján vehetnek igénybe a sportcsoportok. A beérkező pályálakozás egyik kézzel fogható hozománya volt, hogy a kültéri kézilabda zatokat a Művelődési, Ifjúsági és Sport Bizottság véleményezés után terjeszpálya új műanyag borítást kapott, ami nagymértékben javította az iskolai ti a képviselő-testület elé jóváhagyásra!
A városban működő sportcsoportok elérhetőségeit megtalálják a város
testnevelés órák megtartásának körülményeit is.
A diákolimpiai küzdelmekben elért eredményei alapján a Fabriczius József honlapján a szabadidő/sport menüpont alatt.
BARANYÓ CSABA
Általános Iskola évről-évre Pest megye legjobb öt iskolája között szerepel.

TÖMEGSPORT
A versenysport mellett kiemelkedő a város tömegsportja, ahol az önkormányzat által szervezett rendezvényeken túl örömteli, hogy évről-évre
egyre több önállóan szerveződő csoport kínál újabbnál újabb mozgáslehetőséget közösségi kereteken belül. Ezek a közösségek többségükben nem
egyesületi keretek között működnek, de többük esetében sincs kizárva,
hogy a közeljövőben egyesületté alakulnak. Ahogy a tömegsport kezdeményezéseink közül több is már hivatalossá tette működését.
A tömegsportban legnépszerűbb a futás, melynl örömmel tapasztaltuk, hogy
idén újra volt nemzetközi utcai futóverseny Veresegyházon, melynél óriási sikere volt. Nagyon reméljük, hogy a szervezők kitartanak és ha vége a jelenlegi
koronavírusos helyzetnek, a következő években is megszervezik. Ebben az
évben első alkalommal volt Nordic Walking országos versenynek házigazdája
városunk. Ez a kortól függetlenül gyakorolható sportág egyre népszerűbb a veresiek körében és az érdeklődőket összefogó, nemrég létrejött egyesület kezd
kiváló közösséget alkotni. Ezek a rendezvények nagyon jók arra, hogy a résztvevők, a sajtó jobban megismerje városunkat, beszéljenek róla. Marketing értéke nagy, ezért a továbbiakban is támogatni kell a városnak!
Népszerűek a hagyományos városi tömegsport rendezvények, a márciusi és az októberi családi futóversenyek, az amatőr asztalitenisz verseny, a
minden korosztályt érintő „Gurulós nap” az Európai Mobilitási Hét keretében, a Városavató Kupa kispályás labdarúgó bajnokság, a Karácsony előtt
lebonyolított éjszakai váltó úszás és a Fabriczius és a Református iskolák közötti foci is, valamint a programot kiegészítő spinning maraton.

2020. december

11

Sokszínű civilek

A Segítő Angyalok jótékonysági kupakgyűjtője

Betlehem-építő Agora Kör

Fotó: Facebook-Miklósfalvi László

Katonai hagyományőrzőink a Doberdó-fennsíkon

Fotó: Veréb József

A Baranyai János Vasútmodellező Klub kiállítása

Fotó: Kovács Péter

Városszépítő civilek

Fotó: Veréb József
Fotó: Ruzsovics Dorina

Ezerkincs tánccsoport

Fotó: Lethenyei László

