Kettős jubileum: 50 éves az általános iskola ének-zene tagozata
és 60 éve működik Veresegyházon az esti gimnázium
(Fotó: Veréb József, írásaink a 12-13. és 15. oldalakon)

A
jánló
Önkormányzat
X. VERESI FŐZŐVERSENY

2022. július 2. (szombat) • 8 óra
Helyszín: VERESEGYHÁZ, KEMPING TERÜLETE
(Találkozók útja – Patak utca sarok)

„CSÜLÖK MINDEN FORMÁBAN”
A FŐZŐVERSENY MENETE:

NEVEZÉSI DÍJ: NINCS!

• 8.00 órától regisztráció, előkészületek
• 9.00–12.45 óráig főzés
• 12.00 órától ételminta leadása zsűrizésre
• 13.30 órakor ünnepélyes eredményhirdetés, díjkiosztás.

FŐZÉS CSAK GÁZPALACKKAL ENGEDÉLYEZETT!

Részvételi szándékát, kérjük jelezze 2022. június 26-ig:
• online űrlap (a Váci Mihály Művelődési Központ honlapján
és Facebook oldalán)
• a Szabadidős és Gazdasági Innovációs Centrum recepcióin
az alábbi jelentkezési lappal
• 06 28 588 690 telefonszámon

KÖSZÖNJÜK AZ EGYÜTTMŰKÖDÉST!

„CSÜLÖK MINDEN FORMÁBAN”
FŐZŐVERSENY • 2022. július 2. szombat
JELENTKEZÉSI LAP

Aviation.
Jelentkező csapat neve: ..........................................................................................................
........................................................................................................................................................
Mely településről, vagy településrészről érkeznek: .......................................................
........................................................................................................................................................
Intézmény, vagy szervezet neve: ..........................................................................................

NO-LA Bt.

........................................................................................................................................................
Készíteni kívánt étel neve:
........................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................
A csapat képviselője:
Név: .............................................................................................................................................
Cím: ..............................................................................................................................................
Telefon: .......................................................................................................................................
E-mail: .........................................................................................................................................
Jelentkezési határidő: 2022. június 26.

Szeretettel várunk minden érdeklődőt!
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Gyászhírek

V
Közélet
árosünnep

2022. július 1-2.
PROGRAM

július 1. (péntek)
Délelőtti helyszín: Fabriczius József Általános Iskola – Mézesvölgyi épülete

10.00

Vasútmodell kiállításmegnyitó
Baranyai János Vasútbarát és Modellező Klub

Délutáni helyszín: Szabadidős és Gazdasági Innovációs Centrum – Medvés kút

16.00

„Göncz Árpád Veresegyházon”
Emlékkiállítás és ünnepélyes térnévadó rendezvény

Délutáni helyszín: Városi Múzeum

17.00

„Veres régen... és még régebben”
Településtörténeti kiállításmegnyitó

Esti helyszín: Búcsú tér – nagyszínpad

21.00

Ünnepi megnyitó

21.05

ANNA AND THE BARBIES – koncert

23.00–01.00 Retro Disco
DJ STR közreműködésével
Délelőtti helyszín: Kemping területe (Patak utca és Találkozók útja sarok)

július 2. (szombat)

8.00–14.00 Főzőverseny
Esti helyszín: Búcsú tér – nagyszínpad

21.00

KOWALSKY MEG A VEGA – koncert

ANNA AND THE BARBIES
A programsorozat sajtónyilvános, melyen kép- és hangfelvétel készül! • A músorváltoztatás jogát fenntartjuk.

Várunk Mindenkit szeretettel!

Önkormányzat
VERESEGYHÁZ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK HATÁROZATAI
71/2022.(III.23.) Kt. határozat:
1. A Képviselő-testület az önkormányzat vagyonának
értékesítése, hasznosítása során alkalmazandó szabályokról szóló 13/2008 (IV.30.) önkormányzati
rendelet szerint – a mellékletben meghatározott pályázati felhívás alapján – nyilvános pályázat útján
kívánja értékesíteni az 580/1 hrsz-ú ingatlant.
2. A Képviselő-testülete felkéri a polgármestert,
hogy a pályázati kiírást az önkormányzat honlapján és az önkormányzat hivatalos Facebook
oldalán jelentesse meg.
3. A Képviselő-testület a pályázati eljárás nyertesét
és a szerződéskötés biztosításának lehetőségét
az értékelő bizottság javaslatának figyelembevételével állapítja meg.
A pályázatokat értékelő bizottság tagjai: Pásztor
Béla polgármester, Tóth Sándor, a Pénzügyi Bizottság elnöke, Bobál Imréné, az Ügyrendi, Jogi
és Közbiztonsági Bizottság elnöke.
72/2022.(III.23.) Kt. határozat:
1. A Képviselő-testület az önkormányzat vagyonának
értékesítése, hasznosítása során alkalmazandó szabályokról szóló 13/2008 (IV.30.) önkormányzati
rendelet szerint – a mellékletben meghatározott pályázati felhívás alapján – nyilvános pályázat útján
kívánja értékesíteni az 580/2 hrsz-ú ingatlant.
2. A Képviselő-testület felkéri a polgármestert,
hogy a pályázati kiírást az önkormányzat honlapján és az önkormányzat hivatalos Facebook
oldalán jelentesse meg.
3. A Képviselő-testület a pályázati eljárás nyertesét
és a szerződéskötés biztosításának lehetőségét
az értékelő bizottság javaslatának figyelembevételével állapítja meg.
A pályázatokat értékelő bizottság tagjai: Pásztor
Béla polgármester, Tóth Sándor, a Pénzügyi Bizottság elnöke, Bobál Imréné, az Ügyrendi, Jogi
és Közbiztonsági Bizottság elnöke.
73/2022.(III.23.) Kt. határozat:
1. A Képviselő-testület hozzájárul a Veresegyház
6426 hrsz kivett közútból a melléklet szerinti 36
m2-es területet művelési ágból való kivonásához és
a Liliom Lakópark Kft. részére történő értékesítéséhez 30 000 Ft+áfa/m2 áron, majd a 6427 hrsz-hez
történő csatolásához. Bruttó vételár: 1 371 600 Ft.
Az adásvételi és művelési ágból való kivonás, telekalakítással lebonyolítását a Liliom Lakópark
Kft.-nek a 6427 hrsz-ú ingatlan vonatkozásában
történő tulajdonba és birtokba kerüléséhez köti
és ahhoz, hogy minden a lebonyolításkor felmerülő költséget a Liliom Lakópark Kft. visel.
2. A Képviselő-testület felhatalmazza a Polgármestert a művelési ágból való kivonás és telekalakítás ügyintézésére és ingatlan adásvételi szerződés aláírására.
74/2022.(III.23.) Kt. határozat:
1. A Képviselő-testület hozzájárul a Veresegyház
belterület 35/1 hrsz-ú, 971 m2 alapterületű, kivett lakóház, udvar megnevezésű ingatlan – mely
természetben 2112 Veresegyház, Újiskola utca

3/A szám alatt található – adásvételi szerződésé3. sz. terület: Az Andrássy úttól keletre, az Újtelep utcai telkek végében található terület, mely
nek módosításához a következők szerint:
magába foglalja a 784/1, 784/2, 784/3, 784/4 és
• utolsó vételárrész megbontása: 25 000 000
a 784/5 hrsz-ú ingatlanokat.
Ft megfizetése március végéig, fennmaradó
2. A Képviselő-testület hozzájárul a Helyi Építési
10 000 000 Ft megfizetése május végéig.
Szabályzat és Szabályozási Terv módosítására
• birtokba adás dátumának meghosszabbítása
irányuló eljárások megindításához.
2022. december 31.-ig.
79/2022.(IV.11.) Kt. határozat:
75/2022.(III.23.) Kt. határozat:
1. A Képviselő-testület az önkormányzat vagyonáA Képviselő-testület felhívást ír ki a Veresegyház
nak értékesítése, hasznosítása során alkalmaVárosi Sportkör keretein kívül működő sportcsozandó szabályokról szóló 13/2008.(IV.30.) önportok, civil szervezetek, magánszemélyek részére
kormányzati rendelet szerint nyilvános pályázat
a sport célú támogatás igénybe vételére a 2022. évi
útján kívánja értékesíteni az 5721/1 hrsz-ú ingatköltségvetésben szereplő „egyéb szakágak támogalant. A pályázati biztosíték összege az ingatlan
tása sport pályázat” előirányzati keretből 2022. ápbruttó minimum vételárának 1%-ában került
rilis 14. benyújtási határidővel.
meghatározásra. Minimum ár 30 540 000 Ft + áfa.
2. A Képviselő-testület a pályázati eljárás nyertesét
76/2022.(III.23.) Kt. határozat:
és a szerződéskötés biztosításának lehetőségét
A Képviselő-testület jóváhagyja a Veresegyház
az értékelő bizottság javaslatának figyelembevé9623/4 hrsz-ú, 11 333 m2 nagyságú terület részlet
telével állapítja meg.
2
megvásárlást a Mey Kft-től, 10 000 Ft +áfa/m áron a
A pályázatokat értékelő bizottság tagjai: Pásztor
következő fizetési feltételekkel:
Béla polgármester, Tóth Sándor, a Pénzügyi Bi2 részletben: 50% a szerződés megkötését kövezottság elnöke, Bobál Imréné, az Ügyrendi, Jogi
tően 2022. március 31-ig bezárólag, a fennmaradó
és Közbiztonsági Bizottság elnöke.
50% szeptember 30-ig bezárólag.
80/2022.(IV.11.) Kt. határozat:
Bruttó vételár: 143 929 100 Ft.
A vételár kifizetését a 2022. éves beruházási elő- 1. A Képviselő-testület az önkormányzat vagyonának értékesítése, hasznosítása során alkalmazanirányzat terhére és az általános tartalék keret terdó szabályokról szóló 13/2008.(IV.30.) önhére teljesítjük.
kormányzati rendelet szerint – az előterjesztés
A végleges adásvételi szerződés megkötésére a jogmellékletében meghatározott pályázati felhívás
erős telekmegosztást követően 5 napon elül kerülalapján – nyilvános pályázat útján kívánja értéhet sor, melynek részeként a megvásárolt terület
kesíteni az 5721/2 hrsz-ú ingatlant. A pályázati
részletet a 9645/97 hrsz-ú területhez csatoljuk tebiztosíték összege az ingatlan bruttó minimum
lekalakítással.
vételárának 1%-ában került meghatározásra. Minimum ár 20 250 000 Ft +áfa.
77/2022.(III.23.) Kt. határozat:
A Képviselő-testület 150 000 Ft összegű támogatást 2. A Képviselő-testület a pályázati eljárás nyertesét
és a szerződéskötés biztosításának lehetőségét
nyújt a Peter Cerny Alapítvány a Beteg Koraszülötaz értékelő bizottság javaslatának figyelembevétek Gyógyításáért közhasznú szervezet részére az
telével állapítja meg.
önkormányzat 2022. évi költségvetésének „Egyéb
A pályázatokat értékelő bizottság tagjai: Pásztor
civil szerv. működési célú támogatása – PolgárBéla polgármester, Tóth Sándor, a Pénzügyi Bimesteri keret” terhére.
zottság elnöke, Bobál Imréné, az Ügyrendi, Jogi
és Közbiztonsági Bizottság elnöke.
78/2022.(III.23.) Kt. határozat:
A Képviselő-testület 500 000 Ft összegű támogatást 81/2022.(IV.11.) Kt. határozat:
nyújt a Ki Művészetek Egyesülete részére az ön- 1. A Képviselő-testület az önkormányzat vagyonákormányzat 2022. évi költségvetésének „K512 Civil
nak értékesítése, hasznosítása során alkalmaszervezetek program támogatása” terhére.
zandó szabályokról szóló 13/2008.(IV.30.) önkormányzati rendelet szerint – az előterjesztés
78/2022.(IV.11.) Kt. határozat:
mellékletében meghatározott pályázati felhívás
1. A Képviselő-testület szükségesnek tartja az alábbi
alapján – nyilvános pályázat útján kívánja értéterületekre vonatkozó Helyi Építési Szabályzatáról
kesíteni az 5721/3 hrsz-ú ingatlant. A pályázati
szóló rendelet és Szabályozási Terv módosítását:
biztosíték összege az ingatlan bruttó minimum
1. sz. terület: A MOL benzinkút mögötti (a Coop
vételárának 1%-ában került meghatározásra. Mivasműszaki áruház, most OTP bank épületétől a
nimum ár 20 850 000 Ft +áfa.
Libra szállodáig tartó teleksor) terület, mely ma- 2. A Képviselő-testület a pályázati eljárás nyertesét
gába foglalja az 583, 582, 580/1, 580/2, 576, 577
és a szerződéskötés biztosításának lehetőségét
és az 579 hrsz-ú ingatlanokat.
az értékelő bizottság javaslatának figyelembevé2. sz. terület: A Fő úton az esküvői ruhaszalon telével állapítja meg.
Orvosi rendelő – Ráday utca által lehatárolt
A pályázatokat értékelő bizottság tagjai: Pásztor
tömb, mely magába foglalja a 476/1, 476/2, 478,
Béla polgármester, Tóth Sándor, a Pénzügyi Bi477/1, 477/2, 479, 480, 481, 482, 483, 484, 485,
zottság elnöke, Bobál Imréné, az Ügyrendi, Jogi
és Közbiztonsági Bizottság elnöke.
486, 487 és a 488 hrsz-ú ingatlanokat.
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2022. június

Önkormányzat
82/2022.(IV.11.) Kt. határozat:
1. A Képviselő-testület az önkormányzat vagyonának értékesítése, hasznosítása során alkalmazandó szabályokról szóló 13/2008.(IV.30.) önkormányzati rendelet szerint – az előterjesztés
mellékletében meghatározott pályázati felhívás
alapján – nyilvános pályázat útján kívánja értékesíteni az 5721/4 hrsz-ú ingatlant. A pályázati
biztosíték összege az ingatlan bruttó minimum
vételárának 1%-ában került meghatározásra. Minimum ár 23 790 000 Ft + áfa.
2. A Képviselő-testület a pályázati eljárás nyertesét
és a szerződéskötés biztosításának lehetőségét
az értékelő bizottság javaslatának figyelembevételével állapítja meg.
A pályázatokat értékelő bizottság tagjai: Pásztor
Béla polgármester, Tóth Sándor, a Pénzügyi Bizottság elnöke, Bobál Imréné, az Ügyrendi, Jogi
és Közbiztonsági Bizottság elnöke.
83/2022.(IV.11.) Kt. határozat:
Pályázat benyújtása – a TOP_Plusz-1.1.1-21 számú pályázati kiírásra – A veresegyházi Gazdasági Műszaki
Ellátó Szervezet (GAMESZ) üzleti infrastruktúrájának
és szolgáltatásainak fejlesztése az alábbiak szerint:
1. A projekt megnevezése: A veresegyházi Gazdasági
Műszaki Ellátó Szervezet (GAMESZ) üzleti infrastruktúrájának és szolgáltatásainak fejlesztése
2. A pályázat megvalósításának helyrajzi számai:
1103/2 (GAMESZ-székhely); 1451, 1453/2,
1453/1, 1455 (GAMESZ-piac)
3. A pályázat megvalósítási helyszínének pontos címei:
2112 Veresegyház, Sport u 4. (GAMESZ-székhely)
2112 Veresegyház, Fő út. 27. (GAMESZ-piac)
2112 Veresegyház, Fő út 29. (GAMESZ-piac)
2112 Veresegyház, Fő út 31. (GAMESZ-piac)
4. A pályázati konstrukció: TOP_Plusz-1.1.1-21
5. A tervezett fejlesztés teljes költsége: nettó
399 999 170 Ft
6. A tervezett fejlesztésnek a támogatás szempontjából elismerhető bekerülési költsége: nettó
400 000 000 Ft
7. Az igényelt támogatás összege: nettó 399 999 170 Ft
8. A Képviselő-testület, mint a GAMESZ fenntartója
határozatot hoz annak érdekében, hogy a GAMESZ vezetője vagy annak meghatalmazottja a
pályázatot benyújthassa.

3. A pályázat megvalósítási helyszínének pontos
címe: 2112 Veresegyház, Patak u. 37.
4. A pályázati konstrukció: TOP_Plusz-1.1.3-21
5. A tervezett fejlesztés teljes költsége: nettó
398 040 000 Ft
6. A tervezett fejlesztésnek a támogatás szempontjából elismerhető bekerülési költsége: nettó
398 040 000 Ft
7. Az igényelt támogatás összege: nettó 398 040 000 Ft
8. A Képviselő-testület, mint a GAMESZ által működtetett MEDVEOTTHON fenntartója határozatot hoz annak érdekében, hogy az GAMESZ
vezetője vagy annak meghatalmazottja a pályázatot benyújthassa.

• Felesleges vagyontárgyak hasznosításának és selejtezésének szabályzata
• Gazdálkodási szabályzat
• Beszerzések lebonyolításával kapcsolatos eljárásrend
• Közbeszerzésii szabályzat
• Belső kontroll szabályzat (Integrált kockázatkezelési szabályzat, Szervezeti integritást sértő események kezelésének rendje, Ellenőrzési nyomvonal)
2. A képviselő-testület felkéri a munkáltatói jogkör
gyakorlóját, hogy a módosult szabályzatot a
munkavállalókkal megismertesse.
89/2022.(IV.26.) Kt. határozat:
1. A Képviselő-testület hozzájárul ahhoz, hogy az
önkormányzat 2022. évi tartalék keret terhére az
önkormányzat K9 Intézményfinanszírozási előirányzata 1 838 600 Ft-tal 3 598 312 938 Ft-ra
megemelésre kerüljön.
2. A Képviselő-testület hozzájárul ahhoz, hogy Veresegyház Városi Önkormányzat Idősek Otthona
K8 Finanszírozási bevételek előirányzata 1 838 600
Ft-tal 189 552 831 Ft-ra, a K6 Beruházások előirányzata 432 600 Ft-tal 1 983 474 Ft-ra, a K7 Felújítások előirányzata 1 406 000 Ft-tal 4 296 059
Ft-ra megemelésre kerüljön.

85/2022.(IV.11.) Kt. határozat:
1. A Képviselő-testület 300 000 Ft összegű támogatást nyújt a Veresegyházi Segítő Angyalok Egyesülete részére az önkormányzat 2022. évi költségvetésének „K512 Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre – Egyéb civil szerv.
működési célú támogatása” előirányzat terhére
utófinanszírozási formában.
2. A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a közterület ingyenesen használatba adásáról szóló szerződés aláírására.
3. A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármes90/2022.(IV.26.) Kt. határozat:
tert a támogatási szerződés aláírására.
A Képviselő-testület a Veresegyház belterület 580/1
86/2022.(IV.11.) Kt. határozat:
és 580/2 hrsz-ú ingatlanok értékesítésére kiírt páA Képviselő-testület hozzájárul a „Veresegyház, Kós lyázatot eredménytelennek nyilvánítja.
Károly utca aszfaltozása” tárgyú vállalkozási szerződés megkötéséhez a Swietelsky Magyarország 91/2022.(IV.26.) Kt. határozat:
Kft-vel (székhely: 1016 Budapest, Mészáros u. 13.). A Képviselő-testület a Kéz a Kézben Óvoda intézA beruházás összege bruttó 13 113 174 Ft, melynek ményvezetői állásának betöltésére pályázatot ír ki.
fedezete a 2022. évi költségvetés tartalék előirányzata. 92/2022.(IV.26.) Kt. határozat:
87/2022.(IV.11.) Kt. határozat:
A Képviselő-testület hozzájárul a „Veresegyház,
Raktár utca aszfaltozása” tárgyú vállalkozási szerződés megkötéséhez a Swietelsky Magyarország
Kft-vel (székhely: 1016 Budapest, Mészáros u. 13.).
A beruházás összege bruttó 14 242 686 Ft, melynek fedezete a 2022. évi költségvetés beruházási előirányzata.

A Képviselő-testület a Veresegyházi Városfejlesztő
Kft. ügyvezető igazgatója, Csikós István Béla illetményét 2022. január 1-jétől bruttó 800 000 Ft-ban
állapítja meg.

93/2022.(IV.26.) Kt. határozat:
1. A Képviselő-testület a GE Hungary Kft. Veresegyház, Kisrét u. 1., hrsz: 054/10 szám alatti telephelyére 2022.04.28.–2022.05.28. közötti
88/2022.(IV.26.) Kt. határozat:
időintervallumban egyedi eltérési engedélyt ad a
1. A Képviselő-testület elfogadja az alábbi szabályturbinatesztelési tevékenység elvégzésére munzatok módosítását az előterjesztés melléklete
kanapokon 7.00–19.00 óra között, valamint
szerinti tartalommal:
szombaton 8.00–16.00 óra között.
• Számviteli politika
84/2022.(IV.11.) Kt. határozat:
2. Az egyedi eltérési engedély azonnal visszavo• Számlarend
Pályázat benyújtása – a TOP_Plusz-1.1.3-21 számú • Eszközök és a források leltárkészítési és leltáronásra kerül, amennyiben nem a megengedett
pályázati kiírásra – Látogatóközpont kialakítása a
időpontban történik tesztelés.
zási szabályzata
veresegyházi Medveotthonban, az alábbiak szerint: • Eszközök és a források értékelési szabályzata
3. Az egyedi eltérési engedély 2022.05.29-én ér1. A projekt megnevezése: Látogatóközpont kiala- • Pénzkezelési szabályzat
vénytelenné válik és a 6/2007.(V.23.) önkorkítása a veresegyházi Medveotthonban
mányzati rendelet 9.§ (2) bekezdésében meg• Bizonylati rend
határozott időintervallumok lépnek életbe.
2. A pályázat megvalósításának helyrajzi száma: 038/3 • Anyag- és eszközgazdálkodási szabályzat

LAPZÁRTA UTÁN:

ELHUNYT HORVÁTH LAJOS
Veresegyház Díszpolgára,
az író, a történész-levéltáros, a filatelista
eltávozott közülünk.
Városunk kimagasló személyiségéről következő számunkban
emlékezünk meg.
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Önkormányzat
BERUHÁZÁSI HÍREK

ÉLETMINŐSÉGET JAVÍTÓ BERUHÁZÁSOK VÁROSSZERTE
Veresegyház aktuális beruházási híreiről Cserháti Ferenc alpolgármester tájékoztatta olvasóinkat.
A gyermekorvosi rendelő építése belülről

Jól halad a gyermekorvosi rendelő építése

Elkészült a Mézesvölgyi Iskola és a Pacsirta út összekötése.
Az útszakaszhoz járda is épül

A régészeti feltárás után kezdődik a part-és gátépítés
az Álomhegyi-tónál. Várhatóan ősz elejétől indul a tó feltöltése

Az Árpád utca–Kemény Kálmán utca kereszteződésében
nagy fekvőrendőr védi a balesetektől a közlekedőket.
Elkészült a járdaépítés is a Kinizsi utcáig

Újraaszfaltozva a Sport utca

6

2022. június

Önkormányzat
LÁTOGATÓK IPOLYSÁGRÓL

IPOLYSÁGI OKTATÁSI DELEGÁCIÓ
VERESEGYHÁZON
Testvérvárosunk, Ipolyság önkormányzatának és tanintézményeinek képviselői látogattak Veresegyházra május 19-én a szakmai tapasztalatcsere és a testvérvárosi kapcsolat erősítése jegyében.
Štefan Gregor és Pásztor Béla

Fotók: Pásztor Péter/Felvidék.ma

Látogatás a Fabriczius József Általános Iskolában

Az ipolysági delegáció a veresegyházi városháza előtt

Kettős célja volt a félszáz fős delegáció érkezésének: az ismerkedés és a szakmai eszmecsere. A Štefan Gregor ipolysági polgármester vezette delegációt Pásztor Béla, Veresegyház polgármestere fogadta a Városháza dísztermében. Mint köszöntőjében
kiemelte, Ipolyság mindig is közel állt a szívéhez, hiszen ipolybalogi származású gyerekként Ipolyság volt az első város, amiben
járt és a mai napig is tapasztalja az ott lakó
emberek barátságát, közvetlenségét. Révész
Angelika, az Ipolysági Városi Hivatal tanügyi
munkatársa leszögezte, hogy olyan szempontból min- denképpen egyedülálló a mostani látogatás, hogy most először fordul elő,
hogy Ipolyság minden tanintézménye (szlovák és magyar iskolák és óvodák egyaránt)
képviseltetik magukat a veresegyházi szakmai ismerkedésen.
A fogadást követően az első látogatási helyszín a Fabriczius József Általános Iskola Mézesvölgyi épülete volt, ahol az iskola kórusa
adott műsort a vendégeknek, majd Szalainé
Gulyás Ágnes igazgatónő ismertette az iskola
épületeire és gyereklétszámára vonatkozó,
kétségkívül impozáns adatokat, ugyanakkor
őszintén beszélt a magyar oktatási rendszer
kihívásairól is.

A kötetlen, őszinte eszmecserét hozó látogatás e hangneme megmaradt a Csonkási
Óvodában, a Kucsa Tamás Városi Sportcsarnokban, majd a Veresegyházi Katolikus Gimnáziumban is, ahol folytatódott a veresegyházi oktatási helyzettel való ismerkedés.
Nem minden intézmény esetében új egyéb-

ként a szakmai kapcsolat, hiszen sok esetben
már évekre visszatekintő barátságról beszélhetünk. Elég, ha csak az általános iskolások
közös sportversenyeire, vagy akár a művészeti kiállításokra gondolunk.
A tartalmas nap természetesen tartogatott
a szakmaiságon túlmutató programokat is.
Ilyen volt a tóparti szakmai ebéd vagy a
Szentlélek-templom és a Medveotthon megtekintése is. A búcsúzásra is ez utóbbi helyszínen került sor, hitet téve a további
testvértelepülési és ezen belül az oktatási intézményi együttműködés fontossága mellett.
KOVÁCS PÉTER

Betekintettek a Csonkási Óvodába
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Önkormányzat
RAJZ- ÉS FOTÓPÁLYÁZAT

Virágos Veresegyház

Középiskolai korosztály:

IFJÚSÁGI RAJZPÁLYÁZAT EREDMÉNYE
Veresegyház Város Önkormányzata – kapcsolódva az Entente Florale Europe elnevezésű európai virágosítási és tájépítészeti verseny
programjához – rajzpályázatot hirdetett veresegyházi kötődésű fiatalok számára. Alább közöljük a díjnyertes alkotásokat.

Általános iskolai korosztály:

1. helyezett: Kósa Lili Fruzsina: Peace Island

2. helyezett:
Haraszin Flóra Napsugár:
Rózsaablak

1. helyezett: Nyári Léna Boróka: Tóparti nyugalom

Gratulálunk
a díjazottaknak!
2. helyezett: Sasi-Szabó Hanna: Új szobor a Szentlélek téren

3. helyezett:
Gerencsér Zoé:
Szentlélek terének
galambja

3. helyezett: Csibi-Kuti Gergely: Szentlélek-templom
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Önkormányzat
FELHÍVÁS

Polgármesteri különdíj:

Veresegyház Város Önkormányzata felhívja
a figyelmét városunk Tisztelt Autótulajdonosainak, hogy a használaton kívüli, közúti közlekedésre alkalmatlan gépjárműveiket ne tárolják a város közterületein.
A sokszor nem túl szép esztétikai látványt
nyújtó roncsok nagy mértékben rontják Veresegyház közterületeinek látványát, így egyben városunk közérzetét is.
1. helyezett: Szabó Hajnalka: Iskolám

Együttműködésüket köszönjük!
Tegyünk együtt Veresegyházért!
VERESEGYHÁZ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA

2. helyezett: Kóti Liliána: Fő tér

3. helyezett: Kurucz Virág: Kálvin téri virágáradat

2022. június
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Közélet
CZENE JÁNOS PEDAGÓGUS, ISKOLAIGAZGATÓ EMLÉKÉRE

Az 1959/60. tanévtől tanított a falu általános iskolájában, majd 1980-tól 10 éven át, nyugdíjba
vonulásáig, vezette az intézményt. 1962-ben alapító tagja volt az Esti Gimnázium pedagógus
karának, ahol szintén évtizedeken át tanította a felnőtteket. Mindemellett 1970-től vezette a
település úttörő csapatát és szorgalmazta az úttörőtábor létrejöttét. A tábor társadalmi munkában történő felépítése is az ő szervező munkáját dicséri, melyből kétkezi munkájával ő is
kivette a részét. Külföldi cserediák kapcsolatokat létesített és ápolt, hogy minél több tanuló
megismerhesse a szomszédos országokat. A falu gyermekeinek hosszú éveken keresztül szervezte a nyári táboroztatását.
Tanári munkáján túl a városépítés elkötelezett híve volt. Termékeny, sikeres és eredményes
életútjával aktív részese volt Veresegyház gyarapodásának.
Életének 90. évében érte a halál. Családtagjainak, hozzátartozóinak fájdalmában osztozunk és
ezúton fejezzük ki részvétünket. Nyugodjék békében!
Fotó: Lethenyei

CZENE JÁNOS

VERESEGYHÁZ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA

MÚLTIDÉZŐ • SZABÓNÉ VANK ERZSÉBET GYŰJTEMÉNYÉBŐL

Csabán Rozália (Nepp Istvánné 1911–1986)
ünnepi viseletben 1929-ben
10
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Közélet
DR. SOMODY IMRE ELŐADÁSA A KÖLCSEY FERENC VÁROSI KÖNYVTÁRBAN

MERRE TOVÁBB, HOMO SAPIENS?
Homo Sapiens: volt, van, lesz? Gondolatok a totálisan megváltozott világról címmel tartott előadást május 20-án 18 órától dr. Somody Imre a
Kölcsey Ferenc Városi Könyvtárban. Veresegyház Díszpolgára, a Pharmavit Rt. egykori elnök-vezérigazgatója, a Centrál kávéház volt tulajdonosa, valamint a veresi Misszió Egészségügyi Központ megalapítója
olyan érdekes témákat boncolgatott a szép számban összegyűlt publikum előtt, mint például a jelen társadalmának gyökeres átalakulása.
„A Különvélemény podcast sorozatban érthető és érvelő módon próbálunk vitába szállni korunk azon véleményformálóival, akikre hallgat a világ, és akik minket sem hagynak hidegen” – áll Somody Imre
és Szabados Ádám teológus, lelkipásztor közös vállalkozásának közösségi oldalán. A Pontjézus hálózat vezetője, valamint a Divinity
blog kitalálója nem kevesebbre adták a fejüket, mint a világ élve boncolására korunk meghatározó gondolkodóinak álláspontja alapján.
2020 júniusa óta rendszeresen jelentkező podcast sorozatuk főbb
témái a gender-elmélet kritikája, mesterség és intelligencia, illetve
egy keresztény társadalom lehetősége. Somody Imre könyvtári előadása során szintén ezen a mezsgyén haladt. Kiindulópontja volt
Yuval Noah Harari izraeli történész nagysikerű trilógiája, a Sapiens
– az emberiség rövid története (2014), a Homo Deus – A holnap rövid
története (2016), valamint a 21 lecke a 21. századra. A legutóbbi Bolognai Gyermek-és Illusztrációs Könyvvásár legnagyobb szenzációja
lett, amikor Harari bejelentette a Sapiens kiskamaszoknak szóló,
négyrészesre tervezett változatát, az Unstoppable Us-t.
„Nem az a célom, hogy bárkinek útmutatást adjak abban, hogyan
kell most gondolkodni. Végképp nem az a célom, hogy a mai politikai

Fotók: Márkus Judit

dr. Somody Imre

mezőben elhelyezzük a dolgokat, hanem egyszerűen azt szeretném elérni, hogy mindenki
rakja el a fejében, hogy vajon ezek a dolgok
mennyire fontosak az ő, a családja és a környezete számára” – kezdte
az előadását. Alaptézise szerint a folyamatos drámai változások miatt
olyan korban élünk, amilyenben még sohasem. Nem tudjuk merre
megyünk, mi lesz velünk vagy a gyermekeinkkel. Az erre épülő első
probléma, hogy még mindig lineárisan gondolkodunk, nincs új látásmódunk. Harari szerint a Homo Sapiens tulajdonképpen elvégezte
a munkáját, elkezdett új célokat maga elé állítani és ebből alakult ki
a jelenlegi nagy káosz. Az ember fejlődése három kulcsmomentumra
vezethető vissza: megteremtődött a közös gondolkodás lehetősége,
letelepedett és tömegeknek tudott élelmet adni, a harmadik pedig a
tudományos-technikai forradalom. „Minden emberi együttműködésnek az alapja az, hogy legyen olyan, úgy nevezett kognitív képességünk, hogy meg tudjuk értetni magunkat másokkal” – idézi Somody
az izraeli gondolkodót. A tézismondat az előadás további problémakörét is átszőtte, súlyos kérdőjeleket vonva maga után.
MÁRKUS JUDIT

VÁROSI MÚZEUM • SZENTLÉLEK TÉR 5.

„VERES RÉGEN… ÉS MÉG RÉGEBBEN” – KIÁLLÍTÁS A MÚZEUMBAN
„Településünk területén már az ősember is…” vagy „Településünk
már a korai bronzkorban is lakott volt…” – ilyesféle kezdőmondatokkal gyakorta találkozunk a falvak és városok történetét feldolgozó munkákban. Ami ezeknek a bevezetőknek a tartalmát
illeti, hasonló megállapítások Veresegyház régmúltjáról is elmondhatók – erről az utóbbi évtizedekben végzett számos régészeti feltárás leletanyaga tanúskodik. Ahogy arról is, hogy amit
mai lakóhelyünknek nevezünk, már az Árpád-korban létezett, jóllehet név szerinti említését először csak 1375-ben olvashatjuk egy
latin nyelvű oklevélen.
A Városi Múzeum július 1-jén nyíló „Veres régen… és még régebben” című új kiállítása kísérletet tesz arra, hogy a látvány eszközeivel felvillantsa Veresegyház múltját, pontosabban annak fontos
korszakait és érdekes eseményeit. Igen, a ’felvillantani’ kifejezés a
helytálló, hiszen hosszú évszázadokat legföljebb vaskos monográfiákban lehet feldolgozni, s a kiállítás műfaja erre nem igazán alkalmas. Arra viszont igen, hogy érzékletes benyomást adjon az
egykori településről, elődeink életéről és a velük történtekről.
Hogy mi minden lesz látható a kiállításon? Nehéz pár mondatban leírni, de ízelítőül elmondjuk, hogy például a középkori falu
templomának a rekonstrukciós makettje, vagy a települést említő
14–15. századi oklevelek képei, vagy Rákóczi és kurucai 1705-ös
itteni táborozásának emlékei. Aztán kisebb sétát is tehetünk a 19–

20. század fordulója körüli évtizedekben, bepillantva az akkori veresiek ünnep- és mindennapjaiba. S ami egészen „friss” érdekesség: az Álomhegyi-tónál idén tavasszal végzett régészeti feltárások
legszebb leletei a népvándorlás és a rómaiak korából.
Szóval: irány a Múzeum! Rohanni persze nem kell, mert a tárlat
közel egy évig lesz látogatható. A képen az ún. Pongrácz-térkép
részlete Veresegyház jelölésével (1625)
VARGA KÁLMÁN
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Közélet
JUBILEUMI DÍSZHANGVERSENY A FABRICZIUS JÓZSEF ÁLTALÁNOS ISKOLA MÉZESVÖLGYI ÉPÜLETÉBEN

„CSAK AZ ÉNEK SZELLEME VÉD MEG”
Május 28-án 16 órától került sor a Fabriczius József Általános Iskola ének-zene tagozatának 50 éves fennállása alkalmából rendezett ünnepi díszhangversenyre. Közreműködött
többek között a Kicsinyek Kórusa, a felső tagozat leánykara és fiúkórusa, az iskola Lisznyay
Szabó Gábor Alapfokú Művészeti Iskolában tanuló hangszeres növendékei, továbbá kifejezetten erre az alkalomra megalakuló Régi Diákok Kórusa. Ez utóbbit Vadász Ágnes zenepedagógus, karnagy, a KÓTA főtitkára, a Veresegyházi Cantemus Kórus alapítója, az ének-zene
tagozat megálmodója dirigálta a jubileumi hangverseny díszvendégeként.
„Ha egy szóval akarnók jellemezni e nevelés lényegét, az a szó nem lehetne más, mint: ének…
Mechanizálódó korunk olyan úton halad, melynek a végén az ember géppé válik. Ettől csak az
ének szelleme véd meg” – idézte nyitógondolatként Kodály 1966-ban napvilágot látott sorait
Ácsné Csáki Ildikó tanárnő, a jeles esemény
műsorvezetője. Szalainé Gulyás Ágnes igazgató
asszony ünnepi beszéde során nem csupán az
intézmény eddigi vezetőinek, a tankerületnek
és Pásztor Béla polgármester úrnak mondott
köszönetet az emelt szintű ének-zene oktatás
támogatásáért, hanem annak megalapítóját, Vadász Ágnest is méltatta. A polgármester úr,
nagyrabecsülése jeléül, emléklapot nyújtott át a
zenepedagógusnak és az intézményvezetőnek
Veresegyház képviselőtestülete nevében. „Én
itt vendég vagyok, vendég voltam két héttel ezelőtt is, de azt gondolom, hogy már sokkal beljebbről ismerhetem az önök életét, és együtt

örülhetek mindannak a sikernek és mindannak a fejlődésnek, ami az elmúlt sok évtizedet
jellemzi” – mondta a következő ünnepi felszólaló, Somogyvári Ákos karnagy, az Erkel Ferenc
Társaság és a KÓTA Tanácsadó Testület elnöke,
aki az ünnepnap alkalmából díszoklevelet adományozott az iskola számára. A jubileumi méltatásokat követően megkezdődött a hangverseny, melynek folyamán a zeneszámok között kronológiai rendben megidézésre került
minden olyan énektanár és karnagy, aki hozzájárult az elmúlt ötven év sikeréhez: Kovács
Katalin, László Domonkos, Millnerné Hegedűs
Éva, Bodonyi Katalin és Huszainé Kolos Zsuzsanna.
A műsort Takács Réka tanárnő vezényletével
a Kicsinyek Kórusa nyitotta meg egy rendkívül
hangulatos jazz kánonnal, majd Szőnyi Erzsébet Én a hegyre, illetve Sárga csikó, valamint Kodály Jó gazdasszony vagyok én című műveit

ELISMERÉSEK

Az ének-zene tagozat fennállásának 50.
évforduló alkalmából Veresegyház Város
Önkormányzata a város kulturális életének színesítéséért, a zenei nevelési
munkáért és a számtalan sikeres szereplésért EMLÉKLAP-ot adományozott a
Fabriczius József Általános Iskola Emelt
Szintű Ének-Zene Tagozatának.

Szintén EMLÉKLAP-ot vehetett át Vadász
Ágnes pedagógus, karnagy a tagozat elindításáért, továbbá a Cantemus kórus
létrehozásáért és működtetéséért.

Fotók: Márkus Judit

énekelték el. Barabási Krisztina szavalata után
olyan tanulók léptek színre, akik ének tagozatos diákként a Lisznyay Szabó Gábor Alapfokú
Művészeti Iskola hangszeres növendékei is. Gerhát Júlia és Rajcsán Dóra fuvola duója, Fehér
Emma csellójátéka és Veres Regina Sára hegedűszólója után Tóth Ákos játszotta Chopin cmoll prelűdjét és Mendelssohn F-dúr Dal szöveg
nélkül című zeneművét. Az iskola fiúkórusától
Kodály Zoltán Pange Lingua és Josquin des Pres
Ave vera virginitas alkotását hallgathatta meg a
szép számban összegyűlt közönség, Énok-Nagy
Levente vezényletével. A leánykar műsora Orazio Vecchi: Néked zeng, Reményi Attila: Paripám csodaszép pejkó, Kocsár Miklós: Süssél
nap, Bárdos Lajos: Napfényes utakon és Szellő
zúg távol, Johann Neuwach: Régi dalocska című
szerzeményeiből állt. Utolsó műsorszámukat, a
Kodály Zoltán által komponált Gergely-járást, a
fiúkórussal kiegészülve adták elő, ugyancsak
Énok-Nagy Levente dirigálásával. A soron következő, nagy sikert arató zeneszámot, Mozart
D-dúr fuvola kvartettjét, a zene tagozaton végzett művészekből álló zenekar adta elő: Ella Be-

Fotó: Veréb József
Fotók: Márkus Judit
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INTERJÚ ÉNOK-NAGY LEVENTÉVEL, A ZENEI TAGOZAT ÉNEK-ZENE TANÁRÁVAL
atrix (fuvola), Necz István (hegedű), Neczné
Alapi Katalin (mélyhegedű), és Simonova Jaroslava (cselló).
A majd kétórás díszhangverseny megkoronázásaként az iskola egykori ének-zene tagozatos
hallgatói álltak össze azért, hogy Régi Diákok
Kórusaként újra az alma mater színpadán állhassanak. Elsőként Hans Leo Hassler: Ünnepre
jöttünk című szerzeményét adták elő Vadász
Ágnes Wlassics Gyula-díjas karnagy vezényletével. A második produkciót, Friderici Baráti kör
című, vegyeskarra írt alkotását Helembai Erzsébet ének-zene tanárnő, a Szentlélek-templom
karnagya vezényelte, aki szintén a Fabriczius József Általános Iskola volt diákja. Orlando di
Lasso Zsoldos szerenádját ugyancsak ő dirigálta.
Monteverdi Keljen dalra minden ember című
népszerű dalát és Mozart Noktürn-jét a fuvola
kvartett kísérte, és Takács Réka ének-zene tanár,
a Kicsinyek Kórusának karvezetője hangolta
össze az egykori diákok vegyes karával. A szép
énekszó múzsájához című Kodály alkotást ismét
Vadász Ágnes vezényelte, Bárdos Lajos Széles a
Duna kórusművét Takács Réka, a műsorösszeállítás utolsó gyöngyszemét, Franz Friderich és
Richard Genee közös szerzeményét, az Insalata
Italiana-t pedig Vadász Ágnes karnagy.
A díszhangverseny hangulatos jazz koncertbe torkollott, amikor Ella Attila és barátai,
kvintettet alkotva öröm muzsikálták el Frank
Rosolino amerikai jazz zenész két örökzöldjét,
a Friedát és a Tuffy-t. A formáció tagjai, Ella Attila és Csapó Krisztián (harsona), Gerhát Szilvia
(basszusgitár), Lukács-Borbély Gergely (dob) és
Maros Otto (zongora) szintén az iskola zenetagozatáról indultak és váltak keresett művészekké. Ezen felül, a múltbéli sikereket dokumentáló, Veréb József által készített fényképeket is meg lehetett tekinteni az aulában kihelyezett paravánokon. A délután folyamán minden tekintetben sokszínű palettát vonultatott fel
tehát az ötvenéves ének-zene tagozat, méltóképpen megünnepelve a szép, kerek jubileumi
évfordulót, a zeneművészet összetartó, lélekemelő erejét, ezáltal pedig magát az életet.
A Veresi Krónika szerkesztősége nevében ezúton is kívánunk további, sikerekben gazdag
boldog érát a tagozatnak!
MÁRKUS JUDIT

ÖTVEN ESZTENDŐ
EGYETLEN ÉNEKKÖNYV
Érdekességnek számít a tagozat ötvenéves történetében, hogy mindvégig egyetlen énekkönyvből, Dobszay László és
Szabó Helga Ének-zene könyvéből tanítottak, mely az idők folyamán csupán
külalakjában változott.

„EGYÜTT ÉLJÜK MEG A SIKEREKET”
Idén ünnepli fennállásának 50. évfordulóját a Fabriczius József Általános Iskola ének-zene tagozata. A tervezett programsorozat megkoronázásaként május 28-án este került sor a jubileumi díszhangversenyre. Az esemény előtti napokban már tapintható volt a jó értelemben vett feszültség a gyerekek között, akik hosszú idő után
először léptek fel Éneklő Ifjúság hangversenyen, mint a felső tagozat nagykórusa. A fiúkórus szintén most debütált négyszólamú vegyeskarként. Erről is beszélgettünk Énok-Nagy Leventével, a tagozat egyik mozgatórugójával.
Az ének-zene tagozat egy rendkívül prominens
pontja Veresegyháznak. Ön is így látja?
Amikor annak idején országosan létrejöttek a kodályi elvekre épülő ének-zene tagozatok, azt mindig a
város vezetői kezdeményezték. Ez újszerű dolog
volt az ötvenes évek végétől kezdve, és minden
város szeretett volna büszkélkedni ezzel az új iskolatípussal. A zenei nevelés, a kóruséneklés mint nevelési-kulturális-társadalmi és művészeti érték,
mindig nagyon vonzó kínálat, és felbecsülhetetlen
értéket képvisel egy iskola részéről. Az éneklés a
gyermekeknek egy életre szóló szellemi táplálék és
öröm forrása. Ezt azonban csak magas színvonalon
érdemes csinálni, csak úgy váltja be a hozzá fűzött
reményeket és manapság több kihívással kell szembenéznie azoknak az iskoláknak, ahol zenei tagozat működik. Pedig ez egy nagyon szép kulturális
színfoltja lehet egy településnek, hiszen mindenféle
városi rendezvényen ki tud állni egy művészi kvalitással éneklő gyermekkórus. Itt, Veresegyházon ez
óriási nagy érték és igazán biztató, hogy van előtte
perspektíva. A gyermeklétszám miatt nem veszélyeztet bennünket az, hogy nehézségek lépnek föl a
működésben. Azt látjuk, hogy mind az iskolavezetés, mind a város vezetése szívügyének tekinti ezt,
ami fontos, mert az énektanár sokszor a legutolsó
láncszem. A legelső az, hogy meglegyen az erkölcsi támogatottság, ami itt nagyon erős.
A gyerekek is érzik, hogy ők most egy jelentős
esemény részesei?
Ez az év több minden miatt is különleges. Először is
mögöttünk van két olyan esztendő, amikor nagyon
passzívak voltunk és ezt leginkább a közösségi tevékenységek sínylették meg. Most, ebben az évben
már az is nagy öröm volt, hogy fellélegezhettünk és
elindulhatott a kórusmunka. Nyár végén elkezdtünk
egy kórustábort, ezt követték az őszi ünnepségek, a
zene világnapja, illetve a karácsonyi koncert. A gyerekeknek mindenképpen lelkesítő dolog, hogy újra
énekelhetünk. Azt feltétlenül érzik, hogy intenzív az
évadunk. Azt látom, hogy motiváltak és nagy örömmel vesznek részt. Gondolom, ezt látják rajtam is.
Mindig mondom nekik, hogy ez egy különleges év.
Az alsós ének-zene tagozatosok esetében ez
szintén elmondható?
A zenetagozat az első osztálytól indul, ami nagyon fontos megalapozása a munkánknak. Amit
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elsőtől negyedik
osztályig tanulnak
a gyerekek, az Takács Réka tanárnő
keze alatt történik.
Ő vezeti a Kicsinyek Kórusát, illetve ő tanítja az ének- Énok-Nagy Levente
zene tantárgyat ezeknek az évfolyamoknak. Nagyon lelkesen, odaadóan végzi a munkáját és a gyerekeken is ezt
látom: ragyogóan, csillogó szemmel énekelnek.
Ő is egy összevont, nagy kórust csinált – közel
kilencvenen vannak a kórusban, – na de így van
értelme. Kodály is azt mondta, hogy a gyerekkórus, az száz főtől kezdődik. És a Kodály kötetekben, amik ott sorakoznak a zongorán, egyetlen
művet sem tudok mutatni, amit húsz-harminc
gyerekkel el lehetne énekelni.
A zene az életkortól független kohéziós erő a
gyerekek között?
Kodály maga is mondja, hogy a kórus közösségnevelés. Azok a gyerekek, akik a zenét ilyen fokon
művelik, ők lesznek később a hangverseny látogató közönség. Közönség és közösség között pedig
csupán egyetlen betű az eltérés, mondja Kodály.
Kétféle kórustípust építettem föl, a leánykart és a fiúkórust. Ez utóbbi nem egészen mindennapi a
hazai ének-zene tagozatos iskolák világában.
Ebben az évadban egy új felállású kórussal debütálunk: most először van nagykórus az iskolában,
ami azt jelenti, hogy ötödiktől nyolcadikig minden
ének-zene tagozatos gyermek tagja az énekkarnak.
Ez egy nagyon erős kohéziós, közösségteremtő erő
közöttük, hiszen együtt éljük meg a sikerek, az
örömöket, a próbafolyamatot. Ez nagyon szépen
össze tudja kovácsolni a tagozatot. Már tervezzük
a jövőt, a nyár végi kórustábort is meghirdettem.
Vannak még tervek az idei évre?
Ősszel újra megrendezik a IX. Országos Kodály
Zoltán Kórusversenyt, amely a legrangosabb
megmérettetés a hazai palettán. Négyévente
kerül megrendezésre és szeretném, ha erre mindenképpen beneveznénk. Szóval lezárul egy nagyon szép jubileumi ünneplő évad, de egyben ez
egy biztató felütése is az előttünk álló éveknek.
MÁRKUS JUDIT
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CSALÁDI NAP A LIGETEKBEN

VANKÓ PISTI MESÉL
A veresegyházi Kéz a Kézben Óvoda 4. sz. tagóvoda gyerekei, a Ligetekben meseszerű
családias kis házakban, egy hatalmas parkban töltik óvodás éveiket. Ebben a varázslatos
környezetben közvetlenül megfigyelhetik a természet csodáit, rügyfakadástól lombhullásig. Egy szép napon, 2022. május 21-én idelátogatott Veresegyház örökös kisbírója,
Vankó Pisti a nagy mesemondó. Kinek ízes szavait élvezettel hallgatja mindenkor gyermek és felnőtt egyaránt. Erre a családi napra a szervezők rengeteg eseménnyel készültek: arcfestés és csillámtetkó, asztalnyi zsákbamacska, ugrálóvár, kutyás és rock and roll
bemutató - hogy a programokból csak néhányat említsek, de „A kismalac és a farkasok”
története „Pisti módra” mindent felülmúlt. Állt a színpadon egy hatalmas létra, létra tetején a kismalac, és szembenézett száznéhány ordassal. Az előadást követően a mesemondóval, Vankó Istvánnal beszélgettünk.
Kérlek, mondd el! Hogyan lettél mesélő?
Mindig nagyon szerettem a meseszerű történeteket, bármennyire is meglepő, még a mai
napig is olvasok gyerekeknek szánt könyveket. A könyvespolcomon őrzőm Sebők Éva:
Mimóza című kötetét, melyet általános iskolás koromban a jó tanulmányi eredményemért kaptam. Mi tagadás, ez a könyv már
„ronggyá” van olvasva. Van annak már húsz
éve, amikor egy Szent Iván napi rendezvény
alkalmával az Agora Körtől Illés Zoltán felkért a műsor vezetésére. Volt ott minden:
pünkösdi király, Szent Iván legény választás
és persze mesemondás is. Miután az elbeszélő nem tudott eljönni, én vállaltam át a feladatot. Beugróként a lenyugvó nap fényében
mintegy száz gyereknek mondtam egy történetet. Annyira jól sikerült, hogy a végén az
anyukák és az apukák odajöttek hozzám gratulálni, mi tagadás „körbe csókolgattak, mint
koldus a forintot”. Jöttek a további rendezvények és a felkérések, még saját meséket is
írtam. A nagy áttörést 2011-ben Paár Tibor
táncos-koreográfus rendezésében az augusztus 20-i nemzeti ünnep alkalmából előadott
„Csillagösvény” című történelmi táncjáték
hozta meg a számomra, ahol, mint narrátor a
magyarság történetéről meséltem. Itt pecsételődött meg a sorsom, hivatalosan is veresegyházi mesemondó lettem.
Nagyon jól össze volt rakva a kismalac története. Miért erre az elbeszélésre esett a választásod?
Gyermekkoromban édesapám elalvás előtt
gyakran mesélt, ő lopta be az életembe a kismalacot. Így lett az egyik kedvencem ez a tanúságos, klasszikus magyar népmese.
Legközelebb hol és milyen históriával örvendezteted meg a közönségedet?
Nagyon szerencsés embernek tartom magam, az én múzsám időközönként meglátogat, leteper és a fülembe súgja: majd még
jövök! Például a „Mézesvölgyi varázskavics”
megszületése előtt többen buzdítottak egy
veresegyházi mese megírására, de ez olyan
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„Volt a világon egy kismalac, annak volt egy
kis háza egy nagy rengeteg erdő közepén.
Egyszer, amint ebben a kis házban főzögetett
magában, odamegy egy nagy ordas farkas,
beszól az ajtón…”

Fotó: Veréb

Vankó István
Fotó: Veréb

A kismalac és a farkasok

erőltetettnek tűnik, megrendelésre írni, ez
nekem nem megy. Egy alkalommal ahogy teszem a mindennapi dolgom, egyszer csak
elém termett a múzsám, megragadott és
addig el nem engedett míg ki nem bontako-

zott bennem a varázskavics története. Nem
tagadom, van a tarsolyomban egy tucatnyi
saját mesém, és vagy további két tucat kedvenc történet. Úgy egyébként nem tervezek
előre, mindig az adott körülmények a döntőek és persze a istennőm, az improvizációim
ihletőjének az érkezése. Valahogy így van ez!
VERÉB JÓZSEF
Fotó: Veréb
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Fotó: Lethenyei

60 ÉVES AZ ESTI GIMI
Fennállásának 60. évfordulóját ünnepelte május 21-én Veresegyház
patinás és népszerű felnőttoktatási intézménye az esti gimnázium.
Ahogy ünnepi visszaemlékezésében Nagyné Vogl Magdolna, az intézmény nyugalmazott igazgatónője és az önkormányzattal együtt a
nap fő szervezője kifejtette, a jelenleg a Veresegyházi Katolikus Gimnázium Felnőttoktatási Intézményegységeként működő esti gimi változatos és sokszor nehéz, de sikeres évtizedeket tudhat maga mögött.
A Gyenizse Ferenc akkori általános iskolai igazgató által 1962-ben
megálmodott és megvalósított Veresegyházi Dolgozók Gimnáziuma
többször esett már át fenntartó és névváltáson, néhányszor a megszűnés határán is táncolva. Ugyanakkor mindig folyamatosan nagy
volt az igény Veresegyházon erre a képzési formára, hiszen páratlan
esélyt kínál a normál iskolarendszerből kikerülő, de később tanulni
vágyóknak az újrakezdéshez és a társadalmi felemelkedéshez. Ezért
is állt és áll ma is mögötte, intézményesen vagy csak támogatóként
az önkormányzat, immáron hat évtizede.
Az ünnepi program május 21-én a református temetőben indult,
ahol a résztvevő emlékezők megkoszorúzták az alapító Gyenizse Ferenc sírját, majd az ő emlékére és a gimnázium elmúlt 60 évének tiszteletére emléktábla avatásra került sor a Fabriczius József Általános
Iskola bejáratánál. Mindenki nagy örömére a rendezvényen tiszteletét tette az alapító Ausztráliában élő lánya is.
A megemlékezés a Katolikus Gimnázium épületében folytatódott,
itt az egykori diákok szívhez szóló műsorán túl emlékezett és hitet
tett az intézmény fenntartása mellett Pásztor Béla polgármester, Prehodáné Nagy Éva gimnáziumi igazgató, Gyombolai Gyula intézINTERJÚ FÜLÖP BERNADETT NÉPTÁNCPEDAGÓGUSSAL

ményegység vezető, Nagyné Vogl Magdolna címzetes igazgató, továbbá tanárok és diákok.
Boldog születésnapot és még sok évtizednyi sorsjavítási lehetőséget, Esti Gimi!
KOVÁCS PÉTER
A jubileum alkalmából polgármesteri elismerésben részesültek:
Rajcsányi Péterné
Dóra Zoltán
Tanárok
Samu-Nagy Piroska
Drajkó Erzsébet
Cseri-Matus Csilla
Sohonyay József
Dunai Zsolt
Gyombolai Gyula
Szabó Éva
Ferencz László
Jung Lilla
Török Gyula
Ilyés-Piricsi Judit
Kovács Péter
Virág Ágnes
Istvánfy Marianna
Móricz Katalin
Nagyné Vogl Magdolna
Joó Attila
Németh Kamilla
Gál Éva
Konnerthné Faragó Erzsébet
Rónavári Mária
Miklósi-Vári Judit
Kovácsné Gulyás Rozália
Wiedermanné Balog
Kucsera Teréz
Emese
Iskolatitkárok
Lencsés Barna
Czene János
Kovács Viktória
Márkusné Seregi Zsuzsa
Dicső Eleonóra
Ladjánszki Judit
Nagy István
Novák Lászlóné
Prehoda Ferencné
Némedi Mónika
Sturcz Zoltán
Sulyán Katalin
Rácz Ilona
Szabó Jánosné Papp Mária
Fotó: Márkus Judit

„ÉLMÉNYT KAPTAM
A NÉPTÁNC ÁLTAL”
A pandémia miatti hosszabb kihagyás után április 5-től ismét tart
gyerekfoglalkozásokat Fülöp Bernadett néptáncpedagógus, a Veresegyházi Bokréta és Botokra Néptáncegyüttesben. 5-9 éves, a néptáncot kedvelő gyermekeket vár nagy szeretettel, akik sokrétű zenei és
mozgásfejlesztést kapnak kedden délutánonként.
Aki eljön ide néptáncolni, abból lesz az utánpótlás?
Én szeretem, hogyha ez folyamatosan működik. Nagyon sokan vannak, akik négy-ötévesen kezdték nálam, és most felnőttek. Akik most
a Bokrétába járnak, zömében gimnazisták, egyetemisták. De olyan is
van, aki általános iskolából jön, öt-hatodik osztályos. A covid most nagyon megcincált mindenkit. Volt egy nagy szünet, így most teljesen
elölről kell kezdeni a közösség újraszervezését.
Felnőttek is vannak az együttesben?
Már nincsenek. A Bokrétában vannak általános iskolások, gimisek, és
egyetemisták. Ők hetente kétszer két órát járnak próbára, A Botorkával
meg ugye most kezdtünk újra, viszont szerencsére sokan visszajöttek
táncolni. Van olyan, akinek a hároméves kistestvére is beálldogál, itt
vannak velük a szülők is.
Mekkora a néptáncolási kedv a városban?
Itt azért nehéz, mert tény és való, hogy rengeteg gyerek van, de annyira
sokrétűek a külön foglalkozások, hogy én szülőként nem tudnék választani. Amelyik szülő ilyen beállítottságú, az elhozza a gyerekét. Ez

egy közösség, ami a néptánc mellett nagyon fontos. Nem csak táncolni
járnak a gyerekek, hanem közösségbe járnak. Számíthatnak egymásra!
Én azt tapasztalom, hogy Veresegyházon a néptánc még nem „divat”,
de már egy jó pár éve azon dolgozom, hogy ez is egy elismert közösség legyen itt! Az ide járó szülőktől már megkaptuk a kitüntetést, hiszen elhozzák a gyerekeket a próbákra, fellépésekre.
Régóta táncolsz?
Engem a nagymamám terelgetett erre az útra. Hálás is vagyok érte! Rengeteg értéket, tudást, élményt kaptam a néptánc révén. Nagyon szeretem a néprajzot, a falusi életet és ezt a fajta gondolkodásmódot, az
évkör ünnepeit. Úgy gondolom, hogy egy mércét, egy szabályrendszert
ad az élethez. Mindenkit szeretettel várunk csoportjainkba szeptembertől, a legkisebbektől a fiatal felnőttekig!
MÁRKUS JUDIT
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Kultúra
BESZÁMOLÓ AZ ÉNEKLŐ IFJÚSÁG SZAKMAI NAPOK ÉS KONCERTEK PROGRAMSOROZATRÓL

„MAGADBAN ÉLETBEN TARTSD A MUZSIKUST!”
A hosszúra nyúlt pandémiás időszak miatt, 2019 óta húzódott a XXVIII. Éneklő Ifjúság programjainak megrendezése Veresegyházon.
Az eseményre végül 2022. május 13. és 15. közötti hétvégén került sor. A szervezői feladatokat a Magyar Kórusok, Zenekarok és
Népzenei Együttesek Szövetsége – KÓTA, valamint a fennállásának 50. évfordulóját ünneplő Fabriczius József Általános Iskola énekzene tagozata vállalta magára. A program Kodály Zoltán szellemisége előtt tisztelegve, a „Hangról hangra az ifjúsági kóruséneklésért” országos rendezvénysorozat részeként valósult meg.
„Veresegyházon nagyon komoly hagyománya van
az Éneklő Ifjúság hangversenyeknek. Kovács Katalin tanárnő kezdeményezte itt a városban, aki
sajnos már nem lehet közöttünk, de közel negyven évet tanított az iskolában, és megalapozta azt
a zenei értéket, amit ma tovább vihetünk” – emlékszik vissza a kezdetekre Énok-Nagy Levente
karnagy, az esemény egyik helyi szervezője.
2019-ben az országos Kodály Zoltán Magyar Kórusversenyen kategóriagyőztes lett az iskola
énekkara, ezt követően érkezett a felkérés az intézmény felé, vállalnák-e a szakmai napok és
hangversenysorozat házigazdájának szerepét.
Ezt általában olyan prominens városokban és iskolákban szokták megvalósítani, ahol erős kodályi szellemiség jellemző. Idén szakmai előadásokkal, bemutatóórákkal és további koncertekkel színesedett az esemény, melynek ünnepélyes
megnyitójára május 13-án délután négy órakor
került sor az iskola Mézesvölgyi épületének dísztermében.
Elsőként az intézmény vezetője, Szalainé Gulyás Ágnes köszöntötte a vendégeket, különös tekintettel az esemény fővédnökére, aki a Magyar
Kultúra Lovagja címmel kitüntetett Dr. Márkusné
Natter-Nád Klára zenei szakíró, főszerkesztő, a
KÓTA elnökségének tagja, a Bárdos Lajos Társaság főtitkára. A továbbiakban a szakmai napok
szervezőjét és művészeti vezetőjét, Hraschek Katalin Artisjus-díjas zenepedagógust és karnagyot,
a Magyar Arany Érdemkereszt kitüntetettjét, a
KÓTA Ifjúsági Énekkari és Zenepedagógiai Szakbizottságának elnökét, valamint Vadász Ágnes
Wlassics Gyula-díjas karnagyot, a Magyar Érdemrend lovagkeresztje kitüntetettjét, a KÓTA főtitkárát, az emelt szintű ének-zene oktatás egyik
megálmodóját, alapítóját üdvözölte. „Külön megtiszteltetés, hogy mi tölthetjük be a házigazda szerepét, és összekapcsolhatjuk az ötven éves múlttal
rendelkező, emelt szintű ének-zene oktatásunk
jubileumi évfordulójával, amely Kodály Zoltán
eszmeisége alapján működik” – említette az intézményvezető, majd felkérte Hraschek Katalint,
a rendezvény megnyitására.
„Nagyon köszönöm a városnak, hogy olyan szeretettel és nyitottsággal fordultak felénk az első pillanattól kezdve” – fordult a zenepedagógus
Pásztor Béla polgármester úrhoz, aki szintén tiszteletét tette a rendezvényen. A megnyitót az iskola
diákjainak műsora tarkította. Elsőként Horváth

16

Fotók: Márkus Judit

Énok-Nagy Levente

Dr. Márkusné Natter-Nád Klára

Puskás Máté és Hraschek Katalin

Lili Csenge, 2. a osztályos tanuló adott elő egy népdalcsokrot, majd a Fabriczius énekkara, illetve Barabási Krisztina, 8.e osztályos diák következett,
aki Vészi Endre: Éneklő iskola című költeményét
adta elő. Ezt követően Dr. Kutnyánszki Csaba karnagy, tanszékvezető egyetemi tanár, a Zeneakadémia oktatási rektorhelyettese, a KÓTA elnökségi
tagja „Hegyi nappalok – néhány gondolat Kodály
Zoltán Mátrai képek kórusművéről” címmel, Hartyányi Judit karnagy, művésztanár, a KÓTA tiszteletbeli elnöke, a Nemzetközi Kodály Társaság
korábbi alelnöke pedig „Kodály kórusművek gyerekeknek” témakörben tartott előadást.
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Az ünnepi hangversenynek a Szentlélek-templom adott otthont. A polgármesteri köszöntő
után Gál Judit tanárnő felkonferálta az ÉnokNagy Levente által vezényelt, aznap este debütáló vegyeskart, akik Gebhardi Glória kánonját
adták elő. A következő fellépőt, a Váci Székesegyházi Kórusiskola Gaudia Gyermekkarát Acsainé Dávid Ágnes és Nick Andrea dirigálta. A
Fabriczius József Általános Iskola fiúkórusa Kodály Zoltán Pange Lingua, illetve Josquin des
Pres Ave vera virginitas című művét adta elő, a
leánykar pedig Lisznyai-Szabó Gábor Tantum
Ergo és Missa et unam Sanctum című alkotásait,
ugyancsak Énok-Nagy Levente vezényletével. Az
aszódi Stellaria Media Női kart szintén a tagozatvezető dirigálta. A kórusokat orgonán kísérő
Ella István, Liszt-díjas orgonaművész, szólistaként Mendelssohn c-moll szonátáját vezette elő.
A továbbiakban a Vadász Ágnes karnagy vezette
Veresegyházi Cantemus Vegyeskar és a Soltészné
Lédeczi Judit, Liszt-díjas karnagy által dirigált
ceglédi Kardos Pál Pedagógus Énekkar műsora
hangzott el. A hangverseny után Nagy László építész, a Szentlélek-templom tervezője mutatta be
az épületet.
Szombaton délelőtt Énok-Nagy Levente tanár
úr az emelt szintű ének-zenét tanuló 6. osztálylyal, Takács Réka tanárnő pedig a harmadikosokkal tartott bemutatóórát. 11 órától Rápli
György zenepedagógus, karnagy, a LFZE Kodály
Intézet Tanárképzési Csoport oktatójának interaktív előadását lehetett meghallgatni. A délutáni
Éneklő Ifjúság hangversenyt a Bokréta Együttes
táncháza, valamint a Karnagyi Klub követte. Vasárnap dr. Uhereczky Eszter „A többszólamú intonáció fejlesztése ének-zene órákon” című
előadása után a Lisznyay Szabó Gábor Zeneiskola növendékeinek és művésztanárainak koncertje zárta a programsorozatot. Utolsó fellépőként Puskás Máté, a Zeneakadémia Különleges
tehetségek osztályának növendéke lépett színre
Rachmaninoff D-dúr prelűd és Schubert Asz-dúr
Impromptu zongoradarabjaival. „Szívből gratulálok, hogy életben tartjátok magatokban a muzsikust. Járj koncertre, hallgasd meg, ne csak az
óravázlatba temesd bele magad, mert csak akkor
tudsz adni valamit, hogyha neked is van honnan
táplálkoznod” – összegezte záróbeszédében
Hraschek Katalin a három napos rendezvény
konzekvenciáját.
MÁRKUS JUDIT

Kultúra
OROSZ HELGA FESTŐMŰVÉSZ KIÁLLÍTÁSA AZ UDVARHÁZ GALÉRIÁBAN

Fotó: Márkus

„ÖSSZEKÖTNI AZ EMBEREKET ISTENNEL”
Május 6-án pénteken, 18 órakor nyílt meg Orosz Helga festőművész kiállítása Fény és árnyék,
fény” címmel az utóbbi évtizedben megszületett alkotásiból. Az Udvarház Galériában megrendezett eseményt Kozák Csaba művészeti író nyitotta meg, zongorán közreműködött Maros
Ottó zeneművész. A tárlat kurátora Klement Zoltán volt.
„A művészet célja nem lehet más, mint a szakralitás, mindegy, hogy tudatos, vagy sem. Összekötni
az embereket Istennel, az anyagit a szellemivel, az
eget és a földet, a természetet és az embert” – fogalmazza meg festői koncepcióját Orosz Helga kiállításának fülszövegében. A vernisszázs Maros
Ottó zongoraművész fény és árnyék asszociációján alapuló különleges, játékos improvizációjával
vette kezdetét. Ahogyan a zongoramotívumokban
a klasszikusabb akkordok és a jazz futamok, úgy
váltakozott a festményeken letisztult, kevés színnel operáló látvány, illetve az impresszívebb, színek és formák által magába szippantó vizualitás.
Az előbbiek közül a Felfelé címet viselő, vászonra
festett olajkép fogott meg leginkább, melynek
egyik felén fényből árnyékba futó csigalépcső kanyarodik valahová, vagy talán sehová. Ha viszont
a lépcső árnyékos oldaláról közelítünk, akkor a
lépcsőfokokon keresztül szinte lefolyik a fény a vászonról. A kép nagyobbik részén pedig kifakult

égbolt kéklik, egy apró, fénylőn világító teliholddal. Az éjszaka hangjai című, feltűnő színeket mutató festmény viszont rögtön beszippantja a
kiállítóterembe lépő látogatót. „Nem tudok ugyanolyan képeket egy kaptafára gyártani sorozatban,
inkább kalandozom festői technikák, színvilágok,
hangulatok között” – áll a továbbiakban a művész
által papírra vetett gondolatokban.
A tárlatot megnyitó művészeti író, Kozák
Csaba szintén a kiállítás meghívóján, illetve plakátján is feltűnő, szokatlan színvilágú festményt,
Az éjszaka hangjait emelte ki elsőként, melynek
„dinamikus színei, a kékek, lilák, vörösek, feketék, vergődő pillangószárnyakként pulzálnak,
repkednek fel a kép virtuális terében.” A festmények egyenkénti méltatása után a kiállítás kulcsszavait hangsúlyozta, úgy mint „szakralitás és
szakrális, melyek különleges helyzetbe kerülnek
annak tükrében, hogy tudjuk, Orosz Helga a
Buddhista Főiskolán tanult.” Ünnepi beszéde

Orosz Helga

végén arra is kitért, hogy a világ sajnos nem
olyan, amint az a festményeken látható, noha
olyannak kellene lennie. Olyannak, amiben még
van hit és szeretet: „nem ilyen, de ő legalább elmondhatja magáról, hogy megpróbálta. Az ő festményeit nézve elhiszem, hogy talán még létezik
a művészet megtartó ereje.” Saját, végső reflexióm szintén kapcsolódott az író benyomásához:
Orosz Helga festményeit nézve olyan érzésünk
támadhat, mint amikor egy poros, fullasztóan
szűk szobából végre kilépünk a levegőre.
MÁRKUS JUDIT

LÚDAS MATYI, A FIATAL FORRÁS SZÍNTÁRSULAT ELŐADÁSÁBAN

ELBESZÉLŐ KÖLTEMÉNY ÚJRATÖLTVE
Mindig nagy érdeklődés övezi a Fiatal Forrás Színtársulat bemutatóit. A többgenerációs színházi csoport április 30-án este hat órakor mutatta be a Lúdas Matyit Schwajda György átiratában. A Fazekas Mihály műve alapján újra gondolt darab lényege, hogy Schwajda a libák
szemszögéből mutatja be a történetet. Az előadás rendezője Molnár Klára, társrendező Tóth
Lili. A címszerepet Tósa Kende, Döbrögit Ács András alakította. A két felvonásos, majd másfél órás színjátéknak a Váci Mihály Művelődési Központ színházterme adott otthont.
Amikor megérkezem a premier előtti főpróbára,
még javában zajlik a sajtos-tejfölös lángosozás,
megkapóan családias a hangulat. A színházteremben legelőször egy óriási festett háttérvászon
tűnik elő. „Ezt a Veresi Balett adta kölcsön. Agyaltam, hogy legyen megoldva az erdő. Ez éppen
fönn volt mielőtt jöttünk próbálni, és pont van
rajta erdő” – meséli Molnár Klári rendező. A látvány többi eleme egészen minimális, így sokkal
inkább a színészi játék marad domináns. Nem
csoda, hogy rendkívül családias a miliő, hiszen
három família is előfordul a társulatban, ami a
színlapot vizsgáló nézőnek sem kerülheti el a figyelmét. „Az előadáshoz tervezett vásári zenét
Kucsa Klára és Mihálydeák Barna készítette, Katona Zsolt pedig fölvette. Ez megy a vásári jelenetekhez. A musical szövegkönyvét is felhasználtuk,
idézünk a dalokból prózában és most kivételesen

nem énekelünk” – fűzi tovább a szót Klári, legutóbbi bemutatójukra, A padlásra célozva. Az is
kiderül, hogy eredetileg A dzsungel könyve musical változatára készültek, de azt a tervüket elsodorta a pandémia, a színészeket időközben
máshová vetette az élet.
A társulat már szeptember óta próbált péntekenként, alkalmanként legalább három órán át.
A darab érdekessége, hogy van benne egy feketébe öltözött Díszlet nevű szereplő (Tóth Emese):
ő irányítja a színjátékot, valamint bevonja a nézőtér elején ülő, beavatott gyerekeket is, kvázi-interaktivitás jelleget kölcsönözve az előadásnak. A
továbbiakban ezek az ifjú színészpalánták alakítják az ácsokat, a favágókat és a vásári népet. „Nem
tudtunk volna másképp szerepet adni a gyerekeknek, ezért is választottuk ezt a formát, amiben van
egy Díszlet szereplő. Ez egyébként a musicalben
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van így. Most vannak új gyerekek is” – újságolja
Klári lelkesen. Motiváló látni, hogy gyerekek és felnőttek ilyen szimbiózisban tudnak együtt létezni
és persze közösen játszani, csupán kedvtelésből,
immáron hat éve. Bár a csapat összetétele az évek
alatt változott, a lényeg, hogy különböző generációk dolgozzanak együtt, megmaradt.
MÁRKUS JUDIT
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Sport
ASZTALITENISZ
A május 15-i hétvégi, budapesti Topspin versenyen Trudics Péter ezúttal Varga Vincével versenyzett és milyen jól tették, hisz a 32 fő körüli mezőnyben, jó mérkőzések után, párosuk az előkelő 2. helyen
végzett. Egyéniben Péter az 5-8 helyen zárt, Vince pedig a vigaszversenyt nyerte meg.
Gödöllőn a helyi Rotary Klub versenyén népes tábor volt a Galaxisból
és szép sikerélményt is átélhettek a 2-3 fős csapatok a 2022. május 28-i
szombati jótékonysági célú versenyen.
Az első alkalommal megrendezett sportrendezvényen 24 csapat indult, 1-1 egyéni és egy páros volt a sorrend /1 csapatmérkőzés. Először
csoportok mindenki számára, majd a 16-os főtábla.
• Szappanos Sándor és ifj. Szappanos Sándor szép labdameneteket
játszott csoportjukban.
• Fekete László László Zsomborral a legjobb 8 közé jutott.
• Az utóbbiakat a legjobb 4 közé jutó mérkőzésen legyőző Törőcsik Ferenc, Törőcsik József páros a dobogó 3. fokára állhatott fel.
• A Vidéki Tímea, Vidéki Kristóf, Trudics Péter alkotta csapat egészen
a fináléig menetelt, végül a második helyen végzett.
LETANÓCZKI ISTVÁN

Galaxisok Gödöllőn a Rotary Klub versenyén (balról jobbra áll: László
Zsombor, Vidéki Kristóf, Vidéki Tímea, Törőcsik József, Szappanos
Sándor, Ifj. Szappanos Sándor, Törőcsik Ferenc. Guggolnak: Trudics
Péter, Fekete László)

KICK-BOKSZ
Törökországi Kick-box Világkupával folytattuk
az idei pontszerzést a válogatott keretbe történő
bejutáshoz. A versenyt Isztambulban rendezték
meg május 12-15. között. Több mint 3200 fő
versenyző vett részt az eseményen. Városunkat
és egész Magyarország ringes versenyzőit a mi
csapatunk képviselte Czégény Cintia, Konkoly
Zsófia és Kozma Levente személyében.
A két lány Full-contact és K1 szabályrendszerben indult. Czégény Cintia magasan és fölényesen verte grúz ellenfelét, abszolút esélyesként indult és küzdött, de mind a vezető bíró,
mind a pontozó bírák hozzá nem értésének köszönhetően 2:1 pontozással kikapott. A nemtetszésünket kimutattuk a mérkőzés ideje alatt és

ATLÉTIKA
utána is. A válasz a ringellenőrző bíró részéről
az volt szó szerint: sajnálom, most kaptam betanításra a pontozó bírókat és a mérkőzés vezető
bírót is. Sajnos az eredmény maradt, de a bírókat
legalább sikerült lecseréltetnem.
Konkoly Zsófia az elődöntőben technikai
KO-val verte a kazah lányt, így döntőbe jutott.
A döntőt egy török lánnyal vívta. Most a török
bizonyult jobbnak, így ezüstéremmel zárt.
Kozma Levente a négy közé jutásért szintén
török ellenféllel vívott és technikai KO-val jutott
az elődöntőbe, ahol egy francia fiú várta. Sajnos
a francia fiú sokkal erősebbnek bizonyult Leventénél, így fel kellett adni a mérkőzést.
PAPP ATTILA (M. K. B. SZ.– 2.DAN)
Törökországi
csapatkép
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HORVÁTH MÁTÉ
A VILÁGRANGLISTA
5. HELYÉN
Nagyszerű sikereket ért el Horváth Máté gerelyhajításban az első korosztályos válogatott
versenyén, Lengyelországban. 73,93 méteres
egyéni csúccsal megnyerte a versenyt és eredményével a korosztályos világranglista 5. helyére dobta magát.
Két nap múlva Győrben, a diákolimpia országos döntőjén is tartotta remek formáját és
73,39 m-es dobásával diákolimpiai bajnok
lett.

Sport
VVSK • VERESGYHÁZ VÁROSI SPORTKÖR

KÉZILABDA SZAKOSZTÁLY

LABDARÚGÓ SZAKOSZTÁLY

Felnőtt (Pest megyei I. osztályú bajnokság, rájátszás az 5-8. helyért
elődöntő 2. mérkőzés)
05. 08. Gyömrő VSK – Veresegyház VSK
34 – 31
Helyosztó 7. helyért 1. mérkőzés
05. 13. Százhalombattai KE III. U23 – Veresegyház VSK 31 – 25
Helyosztó 7. helyért 2. mérkőzés
05. 21. Veresegyház VSK – Százhalombattai KE III. U23
10 – 0
Női Felnőtt (Pest megyei II. osztályú bajnokság, rájátszás 5-8. helyért
elődöntő 2. mérkőzés)
05. 08. Domony KSE – Veresegyház VSK
21 – 25
Helyosztó 7. helyért 1. mérkőzés
05. 15 Szigetszentmiklósi NKSE III. – Veresegyház VSK 20 – 27
Helyosztó 7. helyért 2. mérkőzés
05. 22. Veresegyház VSK – Szigetszentmiklósi NKSE III. 24 – 18
Lány U12 (Országos Gyerekbajnokság LU12 Terület IX. csoport)
05. 15. Solymári SC – Veresegyház VSK
5 – 17
Gyermekeink Sikeréért SE – Veresegyház VSK
5 – 19
Lány U13 (Országos Gyerekbajnokság LU13 Terület XI. csoport)
05. 08. Veresegyház VSK – KSA Budapest
11 – 20
Gödöllői SE – Veresegyház VSK
16 – 11
05. 22. Veresegyház VSK – KSA Budapes
14 – 18
Gödi SE – Veresegyház VSK
19 – 8
Lány U15 (Országos Gyerekbajnokság LU15 Terület VI. csoport Felsőház)
05. 08. Kóka KSK – Veresegyház VSK
0 – 10
Veresegyház VSK – Euronovex USE
30 – 25
05. 22. Veresegyház VSK – XVI. ker KMSE
31 – 15
VS Dunakeszi – Veresegyház VSK
15 – 32
Lány Serdülő (Országos Serdülő Bajnokság III. osztály H csoport)
04. 28. Veresegyház VSK – Domony KSE
32 – 21
05. 03. VS Dunakeszi – Veresegyház VSK
32 – 23
05. 14. Veresegyház VSK – Aranyszarvas SE
28 – 27
05. 21. NOVA Kézisuli – Veresegyház VSK
26 – 31
Fiú Ifjúsági (Országos Ifjúsági Bajnokság III. osztály C csoport)
04. 30. Gyömrői KA – Veresegyház VSK
10 – 0
Fiú Serdülő (Országos Serdülő Bajnokság II. osztály Keleti csoport)
04. 28. Gyömrői KA – Veresegyház VSK
31 – 21
05. 14. Veresegyház VSK – HÉP-Cegléd
40 – 28
05. 01. Kiskunhalasi UKSC – Veresegyház VSK
30 – 33
Fiú U16 (Országos U16 Bajnokság II. osztály Keleti csoport)
04. 30. VS Dunakeszi – Veresegyház VSK
39 – 27
05. 13. Veresegyház VSK – Gyömrői KA
28 – 21
05. 21. Kiskunhalasi UKSC – Veresegyház VSK
23 – 26
Fiú U15 (Országos Gyerekbajnokság FU15 Terület VI. csoport Alsóház)
05. 08. Rákosmenti KSK – Veresegyház VSK
24 – 28
Angyalföldi Sportiskola 2 – Veresegyház VSK
0 – 10
05. 21. Dunakeszi – Veresegyház VSK
37 – 26
Veresegyház VSK – Balassagyarmati Kábel SE
17 – 38
Fiú U14 (Országos Gyerekbajnokság FU14 Terület VI. csoport Alsóház)
05. 15. Veresegyház VSK – Solymári SC
16 – 26
Vác – Veresegyház VSK
30 – 28
Fiú U13 (Országos Gyerekbajnokság FU13 Terület VII. csoport)
05. 07. Veresegyház VSK – VS Dunakeszi
20 – 24
Veresegyház VSK – BP. Honvéd SE
21 – 13
05. 22. Veresegyház VSK – Hegyvidéki Sport
29 – 23
ÓKSI SE – Veresegyház VSK
22 – 12

Felnőtt (Pest megyei bajnokság I. osztály)
04. 30. Veresegyház VSK – Pilisi LK-Legenda Sport
0–0
05. 07. Viadukt SE-Biatorbágy – Veresegyház VSK
3–2
05. 14. Veresegyház VSK – Gödöllői SK
0–3
05. 21. Maglód-HelloParks – Veresegyház VSK
4–4
U19 (Pest megyei bajnokság II. osztály, Északi csoport)
05. 01. Kistarcsai VSC – Veresegyház VSK
1–5
05. 07. Pilisvörösvári UFC – Veresegyház VSK
1–1
05.12. Veresegyház VSK – Tura VSK
6–0
U16 (Pest megyei bajnokság III. osztály, Alsóház, Északi csoport)
04. 30. Veresegyház VSK – Aszód FC Utánpótlásért
2–0
05. 08. Veresegyház VSK – Vácrátót KSE
2–4
05. 22. Veresegyház VSK – Galgagyörki SE
2–4
U13 (Pest megyei bajnokság V. osztály, B csoport)
05. 01. Erdőkertesi SE – Veresegyház VSK
13 – 0
Öregfiúk (Pest megyei bajnokság Keleti csoport)
05. 02. Veresegyház VSK – Gödöllői SK
0–5
05. 09. Hévízgyörki SC – Veresegyház VSK
3–0
05. 16. Veresegyház VSK – Bagi TC '96
2–2
05. 23. Erdőkertesi SE – Veresegyház VSK
2–7
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Sport
AKROBATIKUS ROCK AND ROLL

EURÓPA-BAJNOKI ÉRMEK ÉS DIÁKOLIMPIAI GYŐZELMEK
Fantasztikus májusi hónapot tudhatnak maguk mögött a Rockin’ Board TáncSport Egyesület táncosai. Számtalan fellépés, regionális,
országos és komoly nemzetközi megmérettetések tarkították a sportolók naptárát. Az elmúlt időszak kemény munkája busásan meghozta gyümölcsét.
A számtalan gyönyörű eredmény közül a
legkiemelkedőbbek: a Budapesten megrendezett Európa-bajnokság és világkupa döntőjébe kerülve, Európa-bajnoki bronzérmet
szerzett a LADIES felnőtt lány nagyformáció.
Szintén a fináléig menetelő Polyánki Benedek és Fórián Kata felnőtt páros Világkupa
5. helyezést ért el. A legkisebbek közül Kiss
Koppány Álmos és Fórián Anita children kategóriás páros került a döntőbe, ahol a nagyon
impozáns 6. helyezést érték el.
Svájcban rendezték meg az idei felnőtt kategóriás Európa-bajnokságot, ahol hazánkat
Main Class Contact Style kategóriában 3
páros képviselhette.

Közülük nagy-nagy örömünkre Polyánki
Benedek és Fórián Kata felállhattak a dobogó harmadik fokára, bronzérmet szereztek.
Idén került először megrendezésre a diákolimpia országos döntője akrobatikus rock
and roll sportágban. Táncosaink is képviselhették iskolájukat, a Fabriczius József Általános Iskolát.
Children páros „A” kategóriában Kiss Koppány Álmos és Fórián Anita győzedelmeskedtek.
Children formációs kategóriában szintén
aranyérmet szereztek Fórián Anita, Farkas
Míra, Kutrovics Emma, Horváth Réka és
Kiss Koppány Álmos tanulók.
Serdülő „A” kategóriában Tardosi Zétény
és Tóth Kira ezüstérmmel gazdagodtak.
Szívből gratulálunk minden táncosnak a
gyönyörű, világszínvonalon is elismert eredményekhez!
EDZŐK: FARKAS KRISZTINA, WESSELÉNYI RÉKA,
FARKAS GERGELY

KICK-BOKSZ FORMAGYAKORLAT

ÉREMESŐ A BUDAPESTI KICK-BOKSZ VILÁGKUPÁN
Egy fantasztikus „A” kategóriás versenyt tudhat maga mögött a veresi formagyakorlat csapat. Június 2–5. között 27. alkalommal rendezték meg a Magyar Kick-boksz Világkupát,
melynek most is a budapesti BOK csarnok
adott otthont. A világversenyen 39 ország 1760
versenyzője 3130 nevezést adott le. A veresi
formagyakorlat csapat megőrizte eddigi elsőségét mind az indulók létszámát, mind pedig
az eredményességét tekintve. Csapatunk 15
fővel indult, mellyel megkétszereztük versenyzőink számát az előző évhez képest.
Örömmel vettük, hogy idén először, a WAKO
szabálykönyvben pár éve megjelenő „team formációkkal” is nevezhettek a klubok. Csapatunk ezt is maximálisan kihasználta, hisz 6
team formával tudtunk felállni a tatamira.
Ehhez nagy segítséget jelentett, hogy a versenyt megelőző hétvégén az ÉVÖGY jóvoltából
sportolóink a gyermeknapon is előadhatták
team gyakorlataikat. Az ottani közönségsikerből adódóan bizakodhattunk, hogy a világkupát is jó eredménnyel zárhatjuk majd.
A csütörtöki napot gyakorlással töltötték a
gyerekek, mellyen megtettük az utolsó simításokat. Pénteken a sikeres regisztrációt követően
a BOK csarnokban, már a helyszínen próbálhatták el sportolóink a kata-ikat. Ez fontos, hisz
többen a teremhez kötik a gyakorlataik felépítését. Így sokszor még az is zavaró, ha a bírói
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asztalt a verseny megkezdése előtt áthelyezik.
A szombati nap fárasztóra sikeredett, a team
formációk megjelenése sok adminisztrációs és
gyakorlati kérdést vetett fel, mely elhúzta a versenynapot. Szerencsére sportolóink jól viselték
a hosszú várakozást és egy-két apróbb hibától
eltekintve, mindenki gyönyörűen adta elő formagyakorlatát. Csapatunk folyamatos fejlődése
és megújulása szembetűnő volt, melyet a bírók
is értékeltek. Nyolc tagunk most először állt világversenyen tatamira, ami nem kis nyomást
helyezett rájuk, de mindenki sikerrel vette ezt
az akadályt is. Végül 7 világkupa trófeával és
megannyi éremmel térhettünk haza.
Eredményeink:
Gyermek kategória: Herzfeld Noel és Herzfeld
Benjamin 1-1 ezüstérem, Maróti Olivér 2
aranyérem és az általuk alkotott csapatforma
szintén aranyat ért.
Cadet 1: Kakas Hunor bronz, Pintér Nimród
ezüst, az általuk alkotott csapat aranyérmet
szerzett. Dorner Edekon 1 arany és 1 ezüst,
Hodosi Márton ezüst és bronz, az általuk alkotott csapat ezüstérmet szerzett. Kakas Nóra
bronz, Hunyadi Lotti bronz, az általuk alkotott csapat aranyérmet szerzett.
Cadet 2: Pintér Tamara bronz, Dorner Réka 2
ezüst, Tar Kriszta ezüst és bronzérmet szerzett.
Junior: Tar Petra 3 ezüst, az utóbbi 3 lány által
alkotott csapat szintén aranyérmes lett.
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Nimród Hunor Team Forma

Felnőtt: Schersing András ezüst és bronz,
Fedor Noémi bronzérmet szerzett. Ez utóbbi 2
felnőtt versenyzőnk csapat formagyakorlata
bronzérmes lett.
Nincs megállás, szűk egy hónap múlva a
Formagyakorlat Magyar Bajnokságon fog eldőlni, hogy kik jutnak ki a korosztályos WAKO
Kick-boksz világ és Európa-bajnokságra.
Gratulálunk versenyzőinknek és köszönjük
támogatóinknak, hogy hozzásegítették sportolóinkat ezen fantasztikus sikerek eléréséhez:
Regényi Gábor/Beszéljünk Rólad, Zhmatova
Vera/Mozgó Marketing. Képek: Molnár Attila.
Edzők: Pintérné Gazdag Anett és Schersing
András.
PINTÉRNÉ GAZDAG ANETT, KIME ELNÖK,
06 70 388 8716

Sport
KARATE
A Veresi Karate Sportegyesület az elmúlt időszakban részt vett egy
meghívásos utánpótlás versenyen Budafokon, a Budofight karate egyesület szervezésében. A versenyre 9 versenyzőnkkel érkeztünk. Tanítványaink a formagyakorlat, szivacs küzdelem, valamint a családi
formagyakorlat versenyszámokban mérték össze tudásukat.
Eredményeink: Áron Kristóf 2. hely formagyakorlat, Koczka Liza 3.
hely formagyakorlat, Koczka Benedek 1. hely formagyakorlat, Kerekes Márk 1. hely kata, 1. hely szivacs küzdelem, Lévai Zalán 3. hely

formagyakorlat, Grian Szofi 3. hely formagyakorlat, 3. hely szivacs
küzdelem, Sátori Bálint 1. hely formagyakorlat, 1. hely szivacs küzdelem
Családi kata
1. hely Koczka Benedek, Koczka Tamás
2. hely Koczka Liza, Koczka Tamás
EDZŐ: SZALAY ZSOLT
SAKK • DIÁKOLIMPIA

AZ ORSZÁGOS SAKK CSAPAT
DIÁKOLIMPIA DÖNTŐ VÉGEREDMÉNYE

Ballról: Szűcs Eszter, Áron Kristóf, Sátori Bálint, Kerekes Márk, Koczka
Benedek, Lévai Zalán, Koczka Liza, Grian Szofi, Koczka Tamás.

I.-II. korcsoportos (alsós) lány csapatunk a nyolcadik, a III.-IV. korcsoportos lány (felsős) csapatunk a tizenhatodik helyen végzett.
A 2022. május 13-15. között, Szombathelyen megrendezett országos
sakkcsapat diákolimpiára iskolánk két csapattal jutott be. A május 13-i,
pénteki nap utazással, regisztrációval és a szállás elfoglalásával telt.
Szombaton csapataink öt, vasárnap pedig három mérkőzést játszottak
svájci rendszerben, „20-20 perc + 3-3 mp bónuszidő/lépés” gondolkodási idővel.
Az I.-II. korcsoport (alsós) lány csapatunk Gyócsi Mia (3.e), Kincses Dorka (4.e) és Kárpáti Regina (4.e) összeállításban játszotta
végig a versenyt. Az utolsó négy fordulóban begyűjtötték a megszerezhető pontok 70 százalékát. Az elért nyolcadik helyezés már csak
azért is bravúrosnak tekinthető, mert sikerült megelőzniük Telki Pest
megyei bajnokcsapatát.
III.-IV. korcsoportos (felsős) lány csapatunk Gyócsi Tifani (6.g),
Karosi Lilla (5.e), Lénárt Kinga (4.b) és Szalkai Kinga (7.b) összeállításban huszonkét csapatból a tizenhatodik helyen zárta a versenyt.
A hetedik forduló után a 12. helyen álltak sakkozóink. A nyolcadik fordulóban egy nagyarányú győzelemmel akár az ötödik helyre is befuthattak volna versenyzőink. A záró fordulóban a dunaújvárosi Petőfi
Sándor Általános Iskola tanulói ellen azonban nem sikerült az újabb
bravúr, holtversenyben a 13., a csapatpontokat is figyelembe véve a
16. helyen zárt felsős lány csapatunk.
Csapatunk minden tagja igazán kitett magáért, tudásuk legjavát
nyújtották, a rosszabb, hátrányosabb állásokat is sokszor sikerült megfordítaniuk. Minden versenyzőnknek gratulálunk! Köszönjük a Fabriczius Alapítvány hathatós támogatását!
BREITENBACH ZOLTÁN
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Hirdessen
a Veresi Krónikában
VERESEGYHÁZ VEZETŐ LAPJÁBAN!

Velünk sikeres lesz!!
7500 PÉLDÁNY, KEDVEZŐ ÁR
Bővebb információ:

veresikronika@veresegyhaz.hu

30 9304 831

2022. június

23

24

2022. június

2022. június

25

Minden,

aMi a tetővel kapcsolatos

JAVÍTÁS,
JAVÍTÁS, CSERÉP
CSERÉP CSERE,
CSERE, ÚJ
ÚJ TETŐ
TETŐ
GÉPKOCSI
GÉPKOCSI BEÁLLÓK,
BEÁLLÓK, KERTI
KERTI KIÜLŐK
KIÜLŐK
ÉPÍTÉSE,
ÉPÍTÉSE, TETŐJAVÍTÁS
TETŐJAVÍTÁS 00––24
24

OTTHONFELÚJÍTÁSI
OTTHONFELÚJÍTÁSI TÁMOGATÁS
TÁMOGATÁS
Ingyenes
Ingyenes helyszíni
helyszíni felmérés,
felmérés, árajánlat.
árajánlat.

molnar.jozs1976@gmail.com
molnar.jozs1976@gmail.com

06 30 5588 180
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