Veresegyház új díszpolgára Lencsés Gergő,
a GE Gas Power Globális Gázturbina Gyártás vezérigazgatója
(Fotó: Hollai Gábor, interjú és beszámolók az augusztus 20-i programokról
a 8-11. oldalon)
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Eredményhirdetés

FOTÓPÁLYÁZAT

PILLANAT VARÁZSA
Veresegyház képekben 2022
FOTÓPÁLYÁZAT • II. negyedév
Az önkormányzat által korábban meghirdetett veresegyházi fotópályázat díjazottjai,
a zsűri tagjainak egyetértésével:
Természet és táj kategória:
Nagy György – Reggel az Öreg tónál és Toczauer Júlia – Nyári dalnok című alkotások.
Kategórián belül megosztva.
Épített és tárgyi környezet: Toczauer Júlia – Alkonyi béke.
Életképek: Szepesi Ádám – Életképek 2
Természet és táj kategória I. helyezettje:
Nagy György – Reggel az Öreg tónál

Gratulálunk a díjazottaknak!

FOTÓPÁLYÁZAT • II. negyedév
A beérkezett pályamunkák egy része
sajnálatosan nem felelt meg a pályázati kiírásnak.
Kérjük az alkotókat a pályázati feltételek betartására, többek
közt a beküldött pályázati anyagnak minden esetben tartalmaznia kell: a szerző nevét, a pályázott kategória megnevezését, az alkotás címét, a kép készítésének helyét, továbbá
csak azokat a jpg formátumú felvételeket tudjuk elfogadni,
ahol a minimum méret 72 dpi esetén nem kevesebb, mint
2500 pixel.
További információk:
https://www.veresegyhaz.hu/_upload/editor/Onkormanyzat/VeresiKronika/vk_2203.pdf

Természet és táj kategória I. helyezettje: Toczauer Júlia – Nyári dalnok

Életképek kategória I. helyezettje: Szepesi Ádám – Életképek 2

2022. szeptember

Épített és tárgyi környezet kategória I. helyezettje:
Toczauer Júlia – Alkonyi béke
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VERESEGYHÁZ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK HATÁROZATAI

166/2022.(VI.21.) Kt. határozat:
A Képviselő-testület a 2022. augusztus 20-i kitüntetéseket az alábbi személyeknek adományozza:
Fabriczius József Közoktatási Díjra egyszeri alkalommal 4 fő pedagógus:
Pásztor Katalin óvodavezető
Bíró Ferencné óvodapedagógus
Brazda Brigitta logopédus
Kvakáné Balyi Barbara óvodapedagógus
Lisznyay Szabó Gábor Művészeti Díjra:
Bacsa Gabriella zenepedagógus, igazgatóhelyettes
Sejtes Vendel Közművelődési Díjra:
Czene Lászlóné a Népdalkör tagja
Molnár Erik hagyományőrző, a Népdalkör tagja
Darányi József Közszolgálati Díjra:
Fogarasi Tünde élelmezésvezető
Horváth Józsefné konyhai dolgozó
Simon Istvánné technikai dolgozó
Kátai-Benedek Zalán köztisztviselő
Szotáczky József Szociális és Egészségügyi Díjra:
Dr. Baranyai Tamás szakorvos
Záhoczky Beáta Judit szakasszisztens
200/2022.(VII.27.) Kt. határozat:
A Képviselő-testület Veresegyház Díszpolgára elismerő
címet adományoz Lencsés Gergő, Globális Gázturbina
Gyártás Vezérigazgató (GE Gas Power) részére.
201/2022.(VII.27.) Kt. határozat:
1. A Képviselő-testület – mint kinevezési jogkör gyakorló – kinevezi 2022. október 1. napjától 2027.
szeptember 30. napjáig Nagy József Attilát a GAMESZ intézményvezetői feladatainak ellátásával.
2. Nagy József Attila illetménye – minden bérelemet
figyelembe véve – bruttó 800 000 Ft/hó.
202/2022.(VII.27.) Kt. határozat:
1. A Képviselő-testület elfogadja a Pest Megyei Kormányhivatal Kormánymegbízottja törvényességi felügyeleti jogkörben meghozott törvényességi
felhívását.
2. A Képviselő-testület figyelemmel a törvényességi
felhívásban megfogalmazottakra, hatályon kívül helyezi a 16/2022. (I.18.) számú Kt. határozatot, valamint az 1/2022. (I.24.) számú polgármesteri
határozatot.
3. A Képviselő-testület utasítja a polgármestert, hogy
a döntést a Pest Megyei Kormányhivatallal ismertesse.
203/2022.(VII.27.) Kt. határozat:
1. Figyelemmel a 16/2022. (I.18.) számú Kt. határozat,
valamint az 1/2022. (I.24.) számú polgármesteri határozat hatályon kívül helyezésére a Képviselő-testület hozzájárul ahhoz, hogy a Veresegyház Medveotthon Kft-nek és Kuli Bálint János magánszemélynek több jogcímen nyilvántartott, Veresegyház Önkormányzata felé fennálló 8 520 396 Ft összegű
tartozása a Veresegyház Medveotthon Kft részére –
a Bérlő által megépített konyha és kiszolgáló helyi-

ségekre fordított beruházási érték megváltása jog- 207/2022.(VII.27.) Kt. határozat:
címén – kifizetésre kerülő bruttó 35 560 000 Ft ösz- 1. A képviselő-testület hozzájárul a „Veresegyház,
szegbe beszámításra kerüljön.
Schulek Frigyes utca aszfaltozása” tárgyú vállalko2. Jelen határozat elfogadásával a Képviselő-testület
zási szerződés megkötéséhez a Swietelsky Magyarhozzájárul, hogy a K/1491-1/2022. iktatószámú heország Kft-vel (székhely: 1016 Budapest, Mészáros
lyiségbérleti szerződés közös megegyezéssel töru. 13.).
ténő megszüntetéséről, valamint a bérleményre 2. A beruházás összege bruttó 12 136 162 Ft, melynek
fordított beruházások megváltásáról szóló megállafedezete a 2023. évi költségvetés.
podás érvényben maradjon.
208/2022.(VII.27.) Kt. határozat:
204/2022.(VII.27.) Kt. határozat:
1. A Képviselő-testület az önkormányzat vagyonának
1. A Képviselő-testület elfogadja, hogy a folyáspatak
értékesítése, hasznosítása során alkalmazandó sza1+070-1+400 km szelvényei között kialakuló völgybályokról szóló 13/2008 (IV.30.) önkormányzati
zárógátas tározó az Álomhegyi-tó elnevezést kapja
rendelet szerint — a mellékletben meghatározott páés hozzájárul, hogy a javaslat a belügyminiszter
lyázati felhívás alapján —nyilvános pályázat útján
útján a Földrajzinév-bizottság elé felterjesztésre kekívánja értékesíteni az 580/1 hrsz-ú ingatlant.
rüljön.
2. A Képviselő-testület az önkormányzat vagyonának
2. A képviselő-testület felhatalmazza Veresegyház
értékesítése, hasznosítása során alkalmazandó szaVáros polgármesterét, hogy a tárgyi víztározó hivabályokról szóló 13/2008 (IV.30.) önkormányzati
talos nevének megállapítását kezdeményezze a belrendelet szerint – a mellékletben meghatározott páügyminiszternél.
lyázati felhívás alapján – nyilvános pályázat útján
kívánja értékesíteni az 580/2 hrsz-ú ingatlant.
205/2022.(VII.27.) Kt. határozat:
3. A Képviselő-testület az önkormányzat vagyonának
1. A Képviselő-testület hozzájárul 200 000 000 Ft éven
értékesítése, hasznosítása során alkalmazandó szabelüli likvid kölcsön felvételéhez a Travill Invest Zrtbályokról szóló 13/2008 (IV.30.) önkormányzati
től az alábbi feltételekkel:
rendelet szerint – a mellékletben meghatározott pá• visszafizetés határideje 2022. december 31.
lyázati felhívás alapján – nyilvános pályázat útján
• kölcsön kamata: évi 15,5%,
kívánja értékesíteni az 579 hrsz-ú ingatlant.
• kölcsön fedezete: ingatlaneladások bevételei és a 4. A Képviselő-testület felkéri a polgármestert, hogy a
2022. szeptemberi adóbevételeink,
pályázati kiírást az önkormányzat honlapján és hi• kölcsön biztosítéka: jelzálogjog a 2. pont szerinti
vatalos Facebook oldalán jelentesse meg.
ingatlanokon,
5. A Képviselő-testület a pályázati eljárás nyertesét és
• szerződésnek megfelelő teljesítés esetén egyéb
a szerződéskötés biztosításának lehetőségét az érdíj, járulék nem kerül felszámításra.
tékelő bizottság javaslatának figyelembevételével ál2. A kölcsön biztosítéka az alábbi ingatlanok:
lapítja meg.
Szent István tér 2. A. fszt. 3. hrsz: 8520/A/3
A pályázatokat értékelő bizottság tagjai: Pásztor
Szent István tér 2. A. 1/35 hrsz: 8520/A/5
Béla polgármester, Tóth Sándor, a Pénzügyi BizottSzent István tér 2. B. fszt. 2. hrsz: 8520/B/2
ság elnöke, Bobál Imréné, az Ügyrendi, Jogi és KözSzent István tér 2. C. fszt. 1.hrsz: 8520/C/1
biztonsági Bizottság elnöke.
Szent István tér 2. D. 1/3 hrsz: 8520/D/3
Kertész u. 9. em. 7. hrsz: 5785/144/A/7
209/2022.(VII.27.) Kt. határozat:
Kertész u. 1 fszt. 2. hrsz: 5785/139/A/2
A Képviselő-testület a Veresegyház belterület 5721/2,
Kertész u. 5. fszt.4. hrsz: 5785/141/A/4
5721/3 és 5721/4 hrsz-ú ingatlanok értékesítésére kiírt
Bölcsőde u. 5. fszt. 3. hrsz: 5785/150/A/3
pályázatot eredménytelennek nyilvánítja.
Szent István tér 2. hrsz: 8520/D/1
210/2022.(VII.27.) Kt. határozat:
206/2022.(VII.27.) Kt. határozat:
1. A Képviselő-testület az önkormányzat vagyonának
1. A Képviselő-testület az Egy Mindenkiért Alapítértékesítése, hasznosítása során alkalmazandó szaványt 789 400 Ft-tal támogatja, mely támogatás a
bályokról szóló 13/2008.(IV.30.) önkormányzati
Veresegyházi Egységes Gyógypedagógiai Intézrendelet szerint – az előterjesztés mellékletében
mény által használt, önkormányzati tulajdonú, Vemeghatározott pályázati felhívás alapján – nyilváresegyház Újiskola u. 15. szám alatti ingatlan
nos pályázat útján kívánja értékesíteni az 5721/2
udvarán telepítendő 2 db udvari játék és gumicsilhrsz-ú ingatlant. Minimum ár 18 870 000 Ft +áfa.
lapító szőnyeg beszerzésére és azok helyszínre szál- 2. A Képviselő-testület felkéri a polgármestert, hogy a
lítására vonatkozik.
pályázati kiírást az önkormányzat honlapján és hi2. A támogatás pénzügyi fedezete az önkormányzat
vatalos Facebook oldalán jelentesse meg.
2022. évi költségvetésének „512. Egyéb működési 3. A Képviselő-testület a pályázati eljárás nyertesét és
célú támogatások államháztartáson kívülre – Egyéb
a szerződéskötés biztosításának lehetőségét az ércivil szerv. működési célú támogatása – Egyesületékelő bizottság javaslatának figyelembevételével áltek, alapítványok (084031) előirányzata.
lapítja meg.

KÖZVILÁGÍTÁS HIBABEJELENTÉSE
Kérjük a Tisztelt Lakosságot, hogy Veresegyház közigazgatási területén lévő közvilágítási lámpák meghibásodásának
észlelése esetén (NEM VILÁGÍT, VILLOG, BEGYÚJT MAJD KIALSZIK, HALVÁNYAN VILÁGÍT) bejelentésüket az alábbi módokon tegyék meg:
a https://kozvilhiba.hu/ weboldalon a „Lakossági bejelentés” menüpont alatt, vagy a www.veresegyhaz.hu weboldalon
az „Ügyintézés” menüpont alatt a „Lakossági bejelentőrendszer (E-Poldi)”-n keresztül (ügyfél regisztrációhoz kötött),
valamint telefonon a Veresegyházi Polgármesteri Hivatal Műszaki Osztályán a 06 28 588 607 és 06 28 588 629-es telefonszámon,
illetve személyesen a Polgármesteri Hivatal 131., 136. irodájában.
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A pályázatokat értékelő bizottság tagjai: Pásztor
Béla polgármester, Tóth Sándor, a Pénzügyi Bizottság elnöke, Bobál Imréné, az Ügyrendi, Jogi és Közbiztonsági Bizottság elnöke.
211/2022.(VII.27.) 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 5721/3
hrsz-ú ingatlant. Minimum ár 20 850 000 Ft +áfa.
2. A Képviselő-testület felkéri a polgármestert, hogy a
pályázati kiírást az önkormányzat honlapján és 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.
212/2022.(VII.27.) 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. Minimum ár 23 790 000 Ft +áfa.
2. A Képviselő-testület felkéri a polgármestert, hogy a
pályázati kiírást az önkormányzat honlapján és 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.
213/2022.(VII.27.) Kt. határozat:
1. A Képviselő-testület az önkormányzat vagyonának
értékesítése, hasznosítása során alkalmazandó szabályokról szóló 13/2008.(IV.30.) önkormányzati
rendelet szerint nyilvános pályázat útján kívánja értékesíteni az 5721/2, 5721/3 és 5721/4 hrsz-ú ingatlanokat.
2. A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert,
hogy a 2022. augusztus 12. 12.00 órai pályázati határidő eredménytelen lejártát követően, a pályázat
eredményes lezárásáig, de maximum 3 egymást követő alkalommal, – megtartva a pályázat kiírásától
számított 15 napos határidőt – új pályázatot írjon ki.
3. A Képviselő-testület felkéri a polgármestert, hogy a
pályázati kiírást az önkormányzat honlapján és hivatalos Facebook oldalán jelentesse meg.
4. 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.
214/2022.(VIII.10.) Kt. határozat:
A Képviselő-testület jóváhagyja a Veresegyház 2291
helyrajzi számon található, 121 m2 kivett beépítetlen
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ingatlan terhére, a Veresegyház 2012 hrsz. javára telki 221/2022.(VIII.10.) Kt. határozat:
szolgalmi jog bejegyzését és a szolgalmi jog gyakorlá- 1. A Képviselő-testület megerősíti a Veresegyház beltesával kapcsolatosan a jelenlegi telektulajdonossal törrület 9589/1 hrsz-ú, ingatlanból telekmegosztással
ténő megállapodás megkötését.
kialakuló sarki, 3000 m2-es ipari telek értékesítésére
kiírt pályázat Értékelő Bizottságának döntését, amely
215/2022.(VIII.10.) Kt. határozat:
alapján nyertesként hirdeti ki a VERES FA-LAK-AT
A Képviselő-testület jóváhagyja a Veresegyház 2290
Kft. (székhely: 2112 Veresegyház, Sportföld u. 23/H.,
helyrajzi számon található, 128 m2 kivett beépítetlen
adószám: 14912818-2-13) pályázatát összesen bruttó
ingatlan terhére, a Veresegyház 2012 hrsz. javára telki
114 300 000 Ft vételáron. Az előszerződés megkötése
szolgalmi jog bejegyzését és a szolgalmi jog gyakorlálegkésőbb 2022. augusztus 19-ig történik meg, majd
sával kapcsolatosan a jelenlegi telektulajdonossal törvégleges adásvételi szerződés megkötésére a sikeres
ténő megállapodás megkötését.
telekalakítást követő 30 napon belül kerülhet sor.
Vevő az ingatlan birtokába a teljes vételár megfizeté216/2022.(VIII.10.) Kt. határozat:
sével egyidőben lép.
A Képviselő-testület jóváhagyja a Veresegyház 2289 2. A Képviselő-testület elfogadja, hogy Vevő a vételár2
helyrajzi számon található, 131 m kivett beépítetlen
ból 40 000 000 Ft első vételárrészletet az előszerzőingatlan terhére, a Veresegyház 2014 hrsz. javára telki
dés megkötésekor, 2022. augusztus 19-ig, 30 000 000
szolgalmi jog bejegyzését és a szolgalmi jog gyakorláFt második vételárrészletet legkésőbb 2023.03.31-én
sával kapcsolatosan a jelenlegi telektulajdonossal törfizesse meg. A Magyar Állam képviseletében eljáró
ténő megállapodás megkötését.
MNV Zrt. nyilatkozatának megérkezését vagy a nyilatkozattételre rendelkezésére álló 35 nap elteltét, a
217/2022.(VIII.10.) Kt. határozat:
sikeres telekalakítást követően legkésőbb 2023.12.31.
A Képviselő-testület jóváhagyja a Veresegyház 2288,
napjáig Vevő önerőből, egy összegben kívánja meghelyrajzi számon található, 131 m2 kivett beépítetlen
fizetni a fennmaradó 44 300 000 Ft vételárhátralékot.
ingatlan terhére, a Veresegyház 2015 hrsz javára telki
A pályázati biztosíték összege (1 143 000 Ft) a véteszolgalmi jog bejegyzését és a szolgalmi jog gyakorlálár kifizetésekor levonandó.
sával kapcsolatosan a jelenlegi telektulajdonossal történő megállapodás megkötését.
222/2022.(VIII.15.) Kt. határozat:
A Képviselő-testület hozzájárul, hogy a Veresegyház
218/2022.(VIII.10.) Kt. határozat:
1. A Képviselő-testület a Veresegyház 1103/38 hrsz-ú, 6426 hrsz-ú kivett közútból a változás vázrajz melléktermészetben a 2112 Veresegyház, Rönk u. 6. sz. let szerinti 36 m2-es területrészt az önkormányzat foralatti ingatlan értékesítésére vonatkozó galomképtelen törzsvagyonából átminősítse az
önkormányzati forgalomképes üzleti vagyonba.
71/2021.(III.26.) Pm. határozatát visszavonja.
2. A pályázat sikeres lebonyolításáig az ingatlan hasz- A Veresegyház 6426 hrsz-ú kivett közút telekalakítást
nálatával kapcsolatos szerződés Gyurkó Györggyel követően megmaradó 403 m2-es része kivett közútként
érvényben marad.
továbbra is marad az önkormányzat forgalomképtelen
törzsvagyonaként nyilvántartva.
219/2022.(VIII.10.) Kt. határozat:
A Képviselő-testület hozzájárul az önkormányzat kizá- 223/2022.(VIII.15.) Kt. határozat:
rólagos tulajdonát képező Veresegyház 5785/144/A/2 1. A Képviselő-testület a Misszió Egészségügyi Közhrsz-ú, 49,1 m2-es alapterületű, 734/10000 eszmei hápontnak 2014. 04. 18-án adott államháztartáson benyadú, társasházi lakásingatlan értékesítéséhez 5 éves
lüli visszatérítendő támogatás összegéből még
elidegenítési tilalom kikötésével összesen 22 095 000 Ft
fennálló 5 000 000 Ft visszafizetési határidejét 2023.
vételáron (450 000 Ft-os négyzetméter áron) Téglás Lejúnius 30-ra módosítja. A szerződés egyéb feltétevente (1/2 arányban) és Téglás-Molnár Dorottya (1/2
lei változatlanok.
arányban) mint Vevők részére. Vevők a tehermentesí- 2. A Képviselő-testület a Misszió Egészségügyi Köztett ingatlan birtokába a teljes vételár megfizetésével egy
pontnak 2014. 09. 11-én adott 10 000 000 Ft államidőben lépnek, Bérlő lakásbérleti szerződése addig az
háztartáson belüli visszatérítendő támogatás visszaidőpontig érvényben marad.
fizetési határidejét 2023. június 30-ra módosítja.
Az önkormányzat a visszavásárlási jogát nem kívánja
A szerződés egyéb feltételei változatlanok.
gyakorolni, amennyiben az ingatlan megszerzése hi3. A Képviselő-testület a Misszió Egészségügyi Köztelezői igényből vagy bármilyen, az ingatlant terhelő
pontnak 2015. 12. 11-én adott 10 000 000 Ft államvégrehajtási eljárásból ered. Az önkormányzat ajánlati
háztartáson belüli visszatérítendő támogatás visszakötöttsége a jelen döntés meghozatalától számított 1
fizetési határidejét 2023. június 30-ra módosítja.
évig áll fenn.
A szerződés egyéb feltételei változatlanok.
4. A Képviselő-testület a Misszió Egészségügyi Köz220/2022.(VIII.10.) Kt. határozat:
pontnak 2016. 04. 5-én adott 10 000 000 Ft állam1. A Képviselő-testület az Életfa Gyermekeinkért Egyeháztartáson belüli visszatérítendő támogatás visszasület részére, a Veresegyházi Waldorf Általános és
fizetési határidejét 2023. június 30-ra módosítja.
Alapfokú Művészeti Iskola működési költségeinek
A szerződés egyéb feltételei változatlanok.
finanszírozására 2022. szeptembertől decemberig
terjedő időszakra 600 000 Ft/hó támogatást biztosít
az önkormányzat 2022. évi költségvetésének „K512. 224/2022.(VIII.15.) Kt. határozat:
Egyéb működési célú támogatások államháztartá- 1. A Képviselő-testület hozzájárul ahhoz, hogy a GAMESZ K6 Beruházási kiadások előirányzata az önson kívülre” előirányzat Waldorf Iskola támogatása
kormányzat 308 166 520,- Ft összegű K7 Felújítások
jogcímen tervezett 8 400 000 Ft előirányzat terhére.
előirányzata terhére 61 595 000 Ft-tal megemelésre
2. A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert,
kerüljön.
hogy a 2022. szeptember 1-jétől 2022. december 31ig terjedő időszakra szóló támogatási szerződést az 2. Az 1. pont szerinti előirányzat módosítással a GAMESZ 2022. évi B8 Intézmény finanszírozási bevéÉletfa Gyermekeinkért Egyesülettel havi 600 000
Ft/hó támogatási összeggel megkösse.
tel előirányzata 1 179 369 276 Ft-ra módosul.
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Önkormányzat
BERUHÁZÁSI HÍREK

GYALOGÁTKELŐ A GIMNÁZIUMNÁL
Veresegyház aktuális beruházási információit Cserháti Ferenc alpolgármester osztotta meg olvasóinkkal.

GYALOGÁTKELŐ ÉPÍTÉSE A VERKÁNÁL

JÁRDAÉPÍTÉS A KÁLVIN ÉS A LUTHER UTCÁKBAN

A közlekedés, mindenekelőtt az úttesten átkelő gyerekek bizton- Megújult a Luther és a Kálvin utcák járdája. Ezzel párhuzamosan
ságának növelése érdekében gyalogátkelőhelyek létesítését kezdte az úttest szükséges javítása és a vízelvezetés kérdése is megolmeg az önkormányzat a Veresegyházi Katolikus Gimnáziumnál dásra került.
(VERKA). Lapzártánkkor a gimnáziumi oldalon már elkészült az
átkelő és épül a Fő úti, ideiglenes is. Ezzel párhuzamosan elektromos földkábel-cserét hajt végre az ELMÜ, majd a Budapesti út
és a Temető utca között megújul a közvilágítás is. A korszerűsödő
áramhálózat fogja ellátni a Bánóczi utcai termálkutat is.

Fotó: Hollai Gábor

KOVÁCS PÉTER

30 ÉVES A MEY HUNGÁRIA KFT.

Fotó: Hollai Gábor

A csomópont végleges rendezési elképzelése szerint egyébként
lámpás kereszteződés épül majd ki, kanyarodósávokkal. Ennek a
tervezése és engedélyezése megtörtént. De a szakemberek nem
vetették el még a körforgalmas kereszteződési rendet sem, ám
ennek költsége több mint duplája lenne a lámpás megoldásnak.
A legfontosabb azonban a gyerekek és a közlekedés biztonsága,
valamint a forgalom minél gördülékenyebb megoldása.

Jubileumát ünnepelte a Mey Hungária Kft., amely immár 30 éve
működik Magyarországon. Ebből 22 éve van üzeme a ruhaipari
cégnek Veresegyházon!
További sikereket kívánunk, boldog születésnapot, Mey!
Fotók: Cserháti Ferenc

ÚTÉPÍTÉSEK A LIGETEKBEN
Elkészültek a Schulek Frigyes, a Kós Károly, a Lajta Béla és az Ybl
Miklós utcák aszfaltozási munkálatai a Ligetekben. Szintén ide
kapcsolódó hír, hogy a közelmúltban került átadásra a Mézesvölgyi parkolót és a Pacsirta utcát összekötő útszakasz is.

Fotó: Hollai Gábor
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Önkormányzat
MEGHÍVÓ
Szeretettel meghívjuk Önt és Kedves Családját
a

2022. október 1-jén, szombaton
15.00 órakor kezdődő

„Virágos, tiszta porta 2022”
mozgalom díjkiosztó ünnepségére.
Helyszín:

Veresegyház, Búcsú tér
Az ünnepségre várjuk az elismerésben részesülő
porták képviselőit, kedves ismerőseiket és minden érdeklődőt.
Gratulálunk a díjazottaknak
és köszönjük, hogy munkájukkal városunkat szebbé tették.
Szeretettel:
Pásztor Béla polgármester

FELHÍVÁS
Tisztelt Veresegyházi Lakosok!
Veresegyház területén tapasztalható, hogy az ingatlanok házszámmal
történő megjelölése sok helyen hiányos, nem megfelelő.
Ez akadályozza a Magyar Posta munkáját és a tájékozódást a városban,
gondot okozhat a tűzoltóság, mentőszolgálat munkájában.

Ezúton felhívom a lakosok figyelmét, hogy

INGATLANJAIKAT LÁSSÁK EL
megfelelő, a közterületről jól látható HÁZSZÁMTÁBLÁVAL.
Veresegyház Város Önkormányzat Képviselő-testületének a közterületek elnevezése, elnevezésük megváltoztatására irányuló
kezdeményezés, a házszám és cím megállapítás és változtatás, valamint az ingatlanok házszámmal történő megjelölésének
szabályairól szóló 17/2013. (V. 23.) számú rendelet 6.§-a értelmében az ingatlan házszámmal történő megjelölése,
házszámtábla kihelyezése, valamint annak megrongálódása esetén cseréje, az ingatlan tulajdonosának kötelessége.

Tájékoztatom továbbá az érintetteket, hogy lehetőség van
EGYSÉGES (műanyag kivitelű) HÁZSZÁMTÁBLA RENDELÉSÉRE
a DekorKlinikánál (Veresegyház, Fő út 53., telefon: +36 30 561 3568, e-mail: info@dekorklinika.hu).
.
Abban az esetben, ha az ingatlan házszámmal történő megjelölése hiányzik vagy nem megfelelő,
az ingatlantulajdonos felé bírság kerül kiszabásra.
Jelen felhívás nem vonatkozik a házszámmal megfelelően megjelölt ingatlan tulajdonosára.
GARAI TAMÁS JEGYZŐ
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Kitüntetések

Fotók: Hollai Gábor és Lethenyei László

2022. AUGUSZTUS 20-ÁN
VÁROSI KITÜNTETÉSBEN RÉSZESÜLTEK
az alábbi személyek:

Kvakáné Balyi Barbara

Lencsés Gergő

Globális Gázturbina Gyártás Vezérigazgató (GE Gas Power)
VERESEGYHÁZ DÍSZPOLGÁRA

Czene Lászlóné

a Népdalkör tagja
(Sejtes Vendel Közművelődési Díj)

Molnár Erik

hagyományőrző
(Sejtes Vendel Közművelődési Díj)

Záhoczky Beáta Judit

szakasszisztens
(Szotáczky József
Szociális és Egészségügyi Díj)

Bíró Ferencné

óvodapedagógus
(Fabriczius József Közoktatási Díj)

óvodapedagógus
(Fabriczius József Közoktatási Díj)

Pásztor Katalin

Brazda Brigitta

óvodavezető
(Fabriczius József Közoktatási Díj)

logopédus
(Fabriczius József Közoktatási Díj)

Fogarasi Tünde

Horváth Józsefné

élelmezésvezető
(Darányi József Közszolgálati Díj)

Kátai-Benedek Zalán

köztisztviselő
(Darányi József Közszolgálati Díj)

konyhai dolgozó
(Darányi József Közszolgálati Díj)

Simon Istvánné

technikai dolgozó
(Darányi József Közszolgálati Díj)

Bacsa Gabriella zenepedagógus, igazgatóhelyettes (Lisznyay Szabó Gábor Művészeti Díj)
és Dr. Baranyai Tamás szakorvos (Szotáczky József Szociális és Egészségügyi Díj) egy későbbi időpontban vette át a díjat.
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AUGUSZTUS 20. VERESEGYHÁZON
Háromnapos megemlékezéssorozatot szervezett idén a Váci Mihály Művelődési Központ
és az önkormányzat az államalapítás ünnepére. Az ünnepi program csütörtökön vette
kezdetét a Szövőkör kiállításának megnyitójával (írásunk a 17. oldalon), majd másnap
rendhagyó helyszínen, a Göncz Árpád téren folytatódott. Itt felléptek a Veresegyházi
Hagyományőrző Népi Együttes táncosai, verset szaval Jakab Panna, majd Pásztor Béla
polgármesteri köszöntője után Kovács Péter középiskolai tanár, lapunk főszerkesztője ismertette az államalapítás történelmi hátterét. A program fénypontja a Cimbaliband
zenekar fellépése volt, amelynek fergeteges műsorához kegyes volt az ég is, a többnapos
kánikula után csak a műsor végére eredt el az eső. Az erősödő vihar sajnos később is
csak elindítani, de befejezni már nem engedte a hagyományos éjszakai túrát és az ezt a
téren kísérő Zsuzsa és Fecó karaoke partit.
Szombaton, augusztus 20-án a délelőtti kenyérszentelő ünnepi szentmisével indult a
nap, majd délután a városi kitüntetések átadására került sor a Mézesvölgyi Iskola
épületében. (A kitüntetettekről és a díszpolgárról írásaink a 8.,10-11. oldalakon.) A program fellépője volt Szőke Zoltán színművész, zenélt Simonova Jaroslava csellón, Vlaszova Anna hárfán és Balogh Ferenc fuvolán. Pásztor Béla ünnepi gondolatai után, előző
naphoz hasonlóan Kovács Péter volt a nap szónoka, aki kiemelte, hogy a magyar állam
kialakulása több generáció egymást erősítő, felelősségteljes munkájának köszönhető.
Isten éltesse az immár ezer évnél is idősebb Magyarországot!

Ünnep képekben

Fotók: Lethenyei László
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Díszpolgárunk
LENCSÉS GERGŐ VERESEGYHÁZ DÍSZPOLGÁRA

„A VÁROS IS VÁLSÁGÁLLÓ,
NEM CSAK AZ ITT LÉVŐ GE-S GYÁRAK”
Augusztus 20-a alkalmából a képviselő-testület Veresegyház Díszpolgára címet adományozott Lencsés Gergőnek, a General Electric (GE) Gas Power Globális Gázturbina Gyártás vezérigazgatójának. Vele beszélgettünk.
Ne titkoljuk el az olvasók előtt, hogy különleges
körülmények között készül ez az interjú: egy repülőn ülve válaszol a Veresi Krónika kérdéseire.
Hová utazik éppen?
Éppen New York felé repülök, hogy a következő két
hétben meglátogassam az amerikai gyárainkat; New
York, Pensilvania, Dél-Karolina, Maine a program.
Milyen gyakran utazik a világban?
A covid-járvány előtt az időm legalább felét utazással töltöttem. Ezért is mondtam sokszor, bár
kicsit keserűen, hogy a járvány egyik nagy nyertese én voltam, mert így nem kellett, nem lehetett
utaznom.
Az átlag olvasó számára nehezen megfogható a
munkája. Milyen feladatkörei is vannak pontosan a GE globális gazturbina gyártásért felelős
igazgatójának?
4 földrészen, 11 különböző helyen vannak gyáraink. Ha nem is mind akkora, mint a veresegyházi
„nagy GE”, azért ezek nagy és komplex gyárak.
Az ő működésükért vagyok felelős, hogy segítsem
őket abban, hogy a dolgozóik biztonságosabb
környezetben tudjanak dolgozni, a vevőik pedig
jobb kiszolgálásban részesüljenek. Illetve nekem
és a csapatomnak kell megalkotnom azt a víziót,
hogy hogyan maradhatunk versenyképesek hoszszútávon egy nagyon gyorsan változó világban.
Meséljen kicsit a kezdetekről. Milyen családi és
iskolai háttérből indult a pályafutása?
Egy ismert gödöllői pedagógus családba születtem bele. Nem csak a szüleim, a testvérem,
hanem még az apai nagyszüleim, a nagybátyám
és az egyik unokatestvérem is tanár. Ketten vagyunk a velem egykorú unokatestveremmel – ő
ismert zenész – akik más pályát választottunk.
Én végzettségem szerint villamosmérnök vagyok, azon belül is orvosbiológia mérnök, szóval jó messzire estem a fától.
Hogy került a GE-hez, majd a veresegyházi
gyár élére?
Még egyetemista voltam, amikor nyári gyakorlatra
keresett a GE fényforrás üzletága gyakornokokat,
akik jók voltak matematikából és jól beszéltek angolul. Én jelentkeztem, hiszen jól jött a kevés ösztöndíjhoz a kiegészítés. A gyakorlat végére annyira
megkedveltük egymást, én a GE-t, az ott dolgozók
meg engem, hogy megkérdeztek mi lenne, ha félállásban ott dolgoznék míg le nem diplomázom.
Úgyhogy az egyetem utolsó éveiben minden hétköznap hajnal ötkor keltem, hogy elérjem a váci
buszt, majd délig dolgoztam a váci gyárban, dél-
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Fotó: Lethenyei László

Lencsés Gergő

után bementem az előadásaimra, amik vagy a
BME-n, vagy a SOTE-n voltak, estefelé pedig a tervezési feladataimon dolgoztam. Este 11-re érkeztem általában haza, majd kezdtem újra.
Amikor indult a veresi gyár, akkor megkértek,
hogy csatlakozzam az éppen alakuló csapathoz.
Az évek során több munkám volt itt, majd pedig
2007 végén azt mondták, hogy ha annyira tudom,
hogy kéne egy gyárnak működnie, akkor miért
nem megyek el és mutatom meg, hogy is kell csinálni ezt. Így lettem 30 évesen egy még el nem indult gyár igazgatója, ami mára a GE legnagyobb
szélturbina gyártó gyára és Vietnamban van. 2012
legelején érkeztem vissza Magyarországra és vettem át az itt lévő gyárunk vezetését.
Irányítása alatt a veresegyházi üzem komoly fejlődésen ment keresztül. Meséljen erről az időszakról!
Úgy tűnik, mindenki a szépre akar emlékezni.
Igaz, hogy a veresi gyár a legnagyobb gyárrá nőtte
ki magát, de azért ehhez az időszakhoz is kötődik
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például a gyár életének legnagyobb elbocsájtása
is, amit csak mérsékelnem sikerült, megakadályozni nem. Azt hiszem, arra lehetek a legbüszkébb, hogy egy nagyon erős, válságálló gyárat és
legfőképpen ellátási láncot sikerült kiépítenünk.
A gyár sikere nem csak a veresi csapaté, hanem
azoké a magyar beszállítóké is, akik szintén kivették a részüket abból, hogy egy világszínvonalú
gyártás jöhessen létre, aminek az epicentrumában
a Kisrét utca van. A válságállóság miatt is lett ez a
legnagyobb gyár, mert minden egyes válságból a
többiekhez képest ez a gyár erősebben és versenyképesebben tudott kijönni. És talán a közelgő
európai gazdasági mélyrepülésben még többen
meg fogják érteni, miért is volt ez ennyire nagyon
fontos szempont a vezetési filozófiámban.
Városunkban megkerülhetetlen szereplő minden téren az önkormányzat és természetesen
Pásztor Béla polgármester. Mikor kerültek kapcsolatba és hogyan jellemezné a viszonyukat?
Nyilván a családom miatt tudott rólam és ismertük egymást mielőtt kimentem volna Vietnamba,
de szorosabbá a kapcsolatunk mindenképp akkor
vált amikor a GE magyarországi ügyvezetője lettem. Nyilván, mint egész Pest megye legnagyobb
munkáltatójának és adófizetőjének vezetőjeként
szoros kapcsolatban voltunk. Az együtt végzett
munka, a közösen megélt sikerek és kudarcok,
mert volt abból is, a polgármesteri irodában elfogyasztott munkavacsorák, amik vajas-, esetleg
zsíroskenyérből álltak, ezt a szoros munkakapcsolatot barátsággá és egy mentor-mentorált kapcsolattá nemesítettek.
Amikor nehéz időszakom volt és ilyenből akadt
azért bőven az elmúlt 10 évben, akkor hozzá fordultam útmutatásért, vagy csak annyiért, hogy elmondja, hogy nem azért kell csinálni, mert nehéz
vagy sem, hanem mert így helyes.
Én az évek során sok magasrangú vezetővel kerültem kapcsolatba, akár az üzleti, akár a politikai
életből. Ebből a nagyon okos és tehetséges emberekből álló csoportból is kimagaslik Pásztor
Béla. Nem csak azzal, amilyen vízióval vezeti a
várost, nem csak a munkabírásával, nem csak a
gyors észjárásával, vagy a kapcsolatteremtő képességével. Hanem a tisztességével és az alázatával. Azzal, hogy ő tudja, hogy a vezetés szolgálat.
Röviden ő az én életem legmeghatározóbb mentora és atyai jóbarátom. Akivel ha nem is mindig
és mindenben értettünk egyet, de a legfontosabb
kérdésekben viszont mindig.
A GE sokszor szerényen kezeli azt a támogatást,
amit a városnak ad. Meséljen erről és a vállalat
helyi társadalmi szerepvállalásáról. És természetesen mindebben a saját szerepéről.
Én szeretném, ha ez a jó szokásunk, miszerint
inkább segítünk és csinálunk valamit, minthogy
reklámozzuk azokat, megmaradna. Én úgy gondolom, hogy itt nem az én személyem a fontos,

hanem a cég szellemisége. Én soha nem döntöttem egyetlen egy adományozásról se egyedül,
ezt mindig egy 4 fős csapat döntötte el, ahol én
nyilvánultam meg szinte mindig utoljára, hogy
ne befolyásoljam a többieket. Csináljuk, csináltuk, mert úgy gondolom, hogy ez egy fontos
része annak, hogy jó polgárai legyünk a városunknak. De legfőképpen befizettük az adóinkat és a ránk jutó terheket. A sikerünkből ezáltal
tudott gazdagodni és fejlődni a város és Magyarország is.
Viszonylag fiatalon Veresegyház Díszpolgára
lett. Hogyan éli meg? Hiszen a cím kötelez is.
MIndamellett, hogy elképesztő megtiszteltetésnek élem meg és látom hogy a körülöttem lévők
mennyire nagyon örülnek neki és mennyire
büszkék erre, én zavarban vagyok a címtől.
Annak ellenére zavarban vagyok, hogy pontosan
tudom, ha végigmegyek Veresegyházon, akkor
látom, hogy mit köszönhet a GE-nek a város és
azoknak a döntéseknek amelyek a személyemhez köthetőek. De ezeket nem azért hoztam,
vagy hoztuk meg, hogy bármilyen címet, vagy
elismerést kapjak, hanem mert így gondoltam

Fotó: Lethenyei László

helyesnek és örültem, hogy hozzá tudunk járulni ennek a városnak a fejlődéséhez. Mindig is
jó polgárai akartunk lenni a varosnak, mert ez
az elképesztően sikeres gyár és mellette a „kis
GE”, nem létezne a város nélkül. Azért van itt a
gyár, mert 20 éve befogadtak bennünket és ezt
igyekszünk a mai napig meghálálni. Azt hiszem
ez a cím annak az elismerése, hogy jó polgárai
vagyunk a városnak.
Hogyan látja városunk jövőjét?
A következő időszak nem lesz könnyű senkinek
se Európában. Egy komolyan elhibázott energetikai stratégia miatt, a szomszédban dúló háború

Fotó: Lethenyei László

Fotó: Lethenyei László

Fotó: Lethenyei László
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és annak következményei nagyon súlyosan érintik az európai gazdaságot és ez alól se Magyarország, se Veresegyház nem lehet kivétel.
Ugyanakkor én nagyon bizakodó vagyok, mert
válságok jönnek és mennek. Én a saját szememmel láttam az úgynevezett veresegyházi csodát,
amikor is 20 év alatt egy 6000 lelkes kisvárosból,
egy vibráló, sikeres és izgalmas, közel 20 000-es
középvárossá fejlődött a város úgy, hogy közben
a budapesti agglomerációt sújtó gondok talán a
legkevésbé érintik ezt a települést.
A város is válságálló, nem csak az itt lévő GE-s
gyárak. Ez nagyon fontos és ezt ki kell használni.
Amikor nehéz időszak jön, akkor kell a leginkább beruházni, akkor kell felkészülni arra, hogy
amikor újra gazdasági fellendülés jön, akkor a lehető leggyorsabban kell kijönni a kanyarból. Kevesen tudják, de Veresegyház a leggazdagabb
Pest megyei település. És ez nem az adóbevételei
miatt van, hanem amiatt a hihetetlen ingatlanvagyon miatt ami a város tulajdonában van. Bőven
van mire építeni a jövőben.
Mik a további tervei? Magánéletben és karrierben egyaránt.
Egy 25 éves fejezetet tervezek lezárni. Jónéhány
hónapja leültem a vezetőmmel és az elnök-vezérigazgatónkkal beszélgetni, hogy szeretnék valami mást, valami újat csinálni. Bár nyilván nem
örültek, de megértettek, hiszen a cégünk életének egy nagyon nehéz időszakában fogadtam
el a felkérést, hogy vezessem a globális gázturbina gyártásunkat. Úgyhogy most itt az ideje,
hogy visszaüljek az iskolapadba és szeretnék
emelt szintű matematikát és szervezeti pszichológiát tanulni. Szeretném, hogy a tudásommal és
a tudománnyal felvértezve tudjak olyan vezetőknek segíteni, akiknek nehéz feladatuk van és azt
jól akarják csinálni.
Van-e olyan hobbija, amivel ki tud kapcsolódni?
Eddig azt mondtam, hogy nekem a családom a
hobbim. Most szeretném ezt nem hobbikent űzni,
hanem főállásban. A legfontosabb célom az, hogy
jó apa és jó férj legyek. Nagyon sokat kaptam a
családomtól, talán túl sokat is kértem és itt az
ideje, hogy most nekik fizessem vissza a sok jót,
amit kaptam.
KOVÁCS PÉTER
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Közélet
FELNŐTTEKNEK A HITRŐL
(Útkereső csoport)

Már a kereszténység kezdetén, az ősegyházban kialakult az az „intézmény”,
illetve gyakorlat, ami a megtérést segíti és a szentségek (keresztség, elsőáldozás,
bérmálkozás) vételére készít fel. Beavat a Római Katolikus Egyház hitébe, hitéletébe, liturgikus életébe, küldetésébe, szolgálatába és közösségébe.
Miért?
• Ha már gyerekkorodban megkereszteltek, de nem volt alkalmad a hitről mélyebb ismereteket szerezni és mélyebben megélni …
• Ha nem vagy megkeresztelve, és keresi a szíved Istent, de nem vagy
benne biztos, hogyan indulj felé …
• Ha felnőttként hiteddel kapcsolatban kérdésekkel találkozol, amit nem
mersz mástól megkérdezni …
• Ha úgy érzed, hogy az életed zsákutcába jutott, vagy valami többre,
teljesebb életre vágysz, de nem tudod, hogy hogyan és merre indulj,
szeretnéd megtalálni önmagadat….
Akkor szeretettel hívunk ebbe a csoportba, ahol (jobban) megismerheted Istent és a keresztény élet teljességét
a Római Katolikus Egyház szeretetközösségében.
Hogyan?
Kötetlenül beszélgetve, közösségben, őszintén, nyíltan.
Mikor?
Találkozóinkat kedden esténként tartjuk 19-től 21 óráig
a Szentlélek Templomban (Veresegyház, Szentlélek tér 1-3.)
Ha még bizonytalan vagy és bármilyen kérdésed van,
írd meg nyugodtan! veresiutkeresok@gmail.com
Jelentkezni lehet: Rolik Róbert plébános atyánál
a +36 30 473 1402 telefonszámon, szeptember 18-ig.
További információk: ww.veresegyhaz.vaciegyhazmegye.hu
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Közélet
VÁROSI MÚZEUM HÍREI

HORVÁTH LAJOS TUDOMÁNYOS
HAGYATÉKA A VÁROSI MÚZEUMBAN
A közelmúltban hunyt el városunk jeles történésze és irodalmára, Horváth Lajos, akinek
életművében Veresegyház múltjának kutatása
és feldolgozása kiemelkedő szerepet kapott. A
díszpolgári címmel is elismert szakember még
életében úgy rendelkezett, hogy könyvtára és
tudományos munkájának dokumentumai a
legméltóbb helyre, a Városi Múzeumba kerüljenek. És így is történt. Immár egyfelől közel
3000 kötetnyi történeti szakirodalom, másfelől
mintegy 30 levéltári dobozt kitevő eredeti
helytörténeti dokumentum és archív fotográfia gazdagítja a Múzeum gyűjteményeit.

A könyvek javarészt az általános történeti
munkákat, kézikönyveket és megyénk helytörténeti irodalmát sűrítik, kiválóan alkalmasak arra, hogy egy múzeumi könyvtár törzsanyagát képezzék. Az eredeti, 18–20. századokból származó dokumentumok a további
kutatások szempontjából felbecsülhetetlen
értékűek, s ugyanígy a 100-150 éves fotográfiák is. Jóllehet a könyvek könyvtárrá rendezése helyszűke miatt még várat magára, az
öreg iratok és fotók rendszerezése már meg- gyűjtőjük és adományozójuk Horváth Lajos
kezdődött. S talán mondanunk sem kell: a fel- volt.
VARGA KÁLMÁN
dolgozás során mindenütt rögzítjük, hogy

IRODALOMTERÁPIÁS CSOPORT
INDUL A MÚZEUMI MŰVÉSZKERTBEN
A fejlesztő irodalomterápia az úgynevezett
egészséges emberek mindennapi fejlesztését
szolgálja, hogy a mindennapok kisebb-nagyobb kihívásaival, feszültségeivel segítsen
megküzdeni, reflektálni a világra és fejlődni az
önismeretben. A csoport zárt csoportként működik, tehát menet közben nem lehet bekapcsolódni. A jelentkezés feltétele: betöltött 18.
életév. Tervezett időpont a Városi Múzeumban
(Szentlélek tér 5.) hétfőnként, 18.00–19.30.
Az első alkalom a tervek szerint 2022. október 17., az utolsó december 12. (okt. 31.,

őszi szünet kimarad). Maximális létszám: 12
fő, a csoport 8 alkalomra szegődik, de folytatás lehetséges (ekkor lehet csatlakozni kívülről). Az első alkalom ingyenes, ezt követően kell eldönteni, hogy a további 7 alkalmon szeretnél-e részt venni. A teljes programon való részvétel ára 21 000 Ft.
A csoportot vezeti Lipták Ildikó fejlesztő
irodalomterapeuta, színházi nevelési szakember, író, 2021-ben az év ifjúsági szerzője.
Információ és jelentkezés: Lipták Ildikónál.
Email: liptakildiko@gmail.com

MÚLTIDÉZŐ • SZABÓNÉ VANK ERZSÉBET GYŰJTEMÉNYÉBŐL

FABULA

KERÁMIAMŰHELY
NYÍLT A VÁROSI MÚZEUMBAN
(Szentlélek tér 5.)
A gyerekfoglalkozások időpontjai:
szerda: 14.30–16.00, péntek: 14.30–16.00
hétfő: 14.30–16.00 (Külső helyszín: Innovációs Centrum, Fő út 45.)
A felnőtt foglalkozások
(edénykészítés laptechnikával, engobozás)
időpontjai vasárnaponként,
előzetes bejelentkezéssel:
szeptember 25.: 15.00–18.00
október 16. és 30., november 6. és 20.
december 4.

Első osztályosok az Erzsébet-iskola udvarán 1955-ben, tanítónő: Kapitány Gyuláné.
Az Erzsébet-iskola épülete a Szentlélek templom építésekor került lebontásra 2015-ben.
A lebontás előtt már rég nem működött iskolaként.

2022. szeptember

Tájékoztatás és jelentkezés:
Nagy Csilla kerámikus, fazekas oktató
Telefon: 06 30 740 8982
Email: nagy05csilla@gmail.com
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Közélet
VÉLEMÉNY – KÖZLEKEDÉS KERÉKPÁRRAL

FIGYELJÜNK EGYMÁSRA,
HOGY MINDENKI HAZAÉRJEN!
Egyre többen használják a kerékpárokat városunkban is közlekedésre,
amelynek számos pozitív hatása mellett fokozottan jelen van a balesetveszély fenyegető réme. Gyalogosként és gépkocsivezetőként nem
egy esetben találkoztam száguldozó, szabálytalanul közlekedő kerékpárosokkal, akik össze-vissza tekernek a járdán, átsuhannak a zebrán,
szinte berobbannak a tömeg közé, figyelmeztető jelzés nélkül kerülgetik a gyalogosokat. Rossz látási viszonyok között, szürkületben és az
éj sötétjében kivilágítatlanul tekernek úton és útfélen. A minap itt Veresegyházon is megtapasztaltam – sajnos most már sokadik alkalommal – a gyalogos-átkelőhelyen való bravúros kerekezést. Mielőtt bárki
mondaná, naná ezek a mai fiatalok! A valóság pedig: nem csak a fiatalok, a felnőttek sem kivételek. Példánk esetében a városközpontban
a Fő utat keresztező közlekedéslámpa nélküli gyalogos-átkelőhelyen
már a szép korúak is két keréken legénykednek. Hogyan van ez?
Sajnos, nagy a valószínűsége annak, hogy a kerékpárosok nem minden
esetben ismerik, illetve tartják be a rájuk vonatkozó szabályokat. (Nem
is értem, hogy miért? Talán mert nem oktatják az iskolákban?) A főbb
szabálytalanságok közé tartozik, hogy sok bicikliző kerékpárútként
használja a gyalogjárdát, amellyel veszélyeztetik a gyalogosokat és
saját testi épségüket.
Számtalan olyan közlekedési helyzet van, amikor a kerékpáros a zebrán – gyakorlatilag kerékpárútként használva – hajt át, illetve, abban a
téves feltevésben van, hogy ekként elsőbbsége van más járművekkel
szemben. Alapszabály: zebrán az elsőbbség csak a gyalogosokra vonatkozik. A biciklisekre csak akkor, ha a zebránál leszállnak és tolják a járművet. Közlekedési szempontból egyértelműen szabálytalan és igencsak
balesetveszélyes a zebrán való áttekerés mert a gépjárművezetők gyalogosokra, nem pedig tempósan haladó bringásokra számítanak a gyalogátkelőhelyhez közelítve. Az így áthaladó kerékpáros esélyt sem ad arra,
hogy az őt észlelő járművezető meg tudjon állni.
A kerékpárosok a Közúti Rendelkezések Egységes Szabályozására
(KRESZ-re) való hivatkozással magyarázzák a zebrán való közlekedésük jogosságát, mondván: „Én nagyon lassan és óvatosan tekerek át,
és egyébként a KRESZ vonatkozó fejezete nem tiltja szó szerint a zebrán
történő áthaladást.” A gépjárművezetők, és a rend őrei ugyancsak a
KRESZ-t veszik elő, mert a rendelet szerint az 54. paragrafus 1/c bekezdése kimondja: „A kerékpárosnak a kerékpárról le kell szállnia és
azt tolva – a gyalogosok közlekedésére vonatkozó szabályok szerint –
kell az úttesten áthaladnia.” Úgy gondolom, ez elég érthető megfogalmazás. Értelem szerint kerékpárral úttesten történő áthaladás a kijelölt gyalogos-átkelőhelyre (is) vonatkozik.
A KRESZ előírása szerint a kerékpár járműnek minősül, ezért alapvetően az úttesten kell közlekedni kerekezés közben. Amennyiben az úttest mellett van kerékpárút vagy gyalogos- és kerékpárút, akkor azon kell

KERÉKPÁROS BALESETEK

Míg az EU-ban évente átlag a balesetek nyolc százalékát szenvedik el a kerékpárosok, hazánkban ez az arány sokkal rosszabb,
itt a halálos kimenetű balesetek tizenkét százalékában érintettek a bringások. Felmérések szerint Magyarországon a kerékpáros balesetet szenvedett legérintettebb korcsoport az 50-64 év
közötti idősebb emberek.
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„A kerékpár is jármű, a kerékpáros pedig járművezető, s mint
ilyenek, az általános előírások vonatkoznak a járműre, és a járművezetőre is. Azonban vannak az általánostól eltérő, különleges
szabályok például az állati erővel vont járművekre, a villamosokra, a figyelmeztető jelzést használó járművekre. A kerékpárokra és segédmotoros kerékpárokra vonatkozó különleges
szabályokat a KRESZ 54.§-a szabályozza.”

Fotók: Veréb József

Szabályos közlekedés gyalogos-átkelőhelyen

Kétkeréken szabálytalanul a zebrán

a biciklivel haladni. Kivételes esetben van lehetőség arra, hogy a kerékpáros a járdán közlekedjen. Ilyen az, ha az úttest a kerékpározásra alkalmatlan, azaz az út minősége nem teszi lehetővé a biciklivel való
közlekedést. Az úttesten folyó forgalom nagysága és összetétele nem befolyásolja az alkalmasságot. Ezért bármennyire is nagynak tűnik a forgalom, az úttesten kell kétkerekezni. Továbbá táblával jelzett főútvonalon
12 éven aluli gyermek nem bicajozhat, neki a járdán kell közlekednie. A
kerékpáros maximális sebessége járdán 10 km/óra. A fenti eseteken kívül
nincs lehetőség a kerékpárral a járdán való közlekedésre!
Fontos leszögezni, a zebrán áthaladó gyalogosoknak elsőbbségük van
minden járművel szemben. Ha többsávos úton az egyik sávban a zebra
előtt valaki már megállt, akkor a többi sávban is meg kell állni! A zebrára lépés előtt természetesen a gyalogosnak meg kell győződnie arról,
hogy biztonságosan átkelhet az úttesten. Ha az úttesten haladva a kerékpáros zebrát keresztez, akkor ugyanúgy meg kell adnia a gyalogosoknak az elsőbbséget, mintha autót vezetne.
Miért írtam le mindezt? Mert sokan azt gondolják, gyakorlott bringásként nem érheti őket baj. A növekvő autóforgalom mellett itt Veresegyházon is egyre több a kerékpárosok száma. Ekkor még nem is
beszéltünk a szerdai és a szombati piacos „őrületről”, amikor minden
együtt van: autósok, bringások és a gyalogosok tömegei. S a váratlan
események valahogy mindig utat törnek maguknak.
VERÉB JÓZSEF
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Fotók: Márkus Judit
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VÉLEMÉNY

LÁTTA A JÖVŐT
Ezt nem én találtam ki. Egyik közeli munkatársa állította róla, amikor egy beszélgetés
során a döntései hátterére terelődött a szó.
Nem áll rendelkezésére több információ, mint
a többieknek, azokból mégis sok esetben homlokegyenest más következtetéseket von le.
Az általam most körbejárni szándékozott témában is ez történt. Veres sohasem bővelkedett
ivóvízben. Az un. OTP lakások ellátására kutat
kellett fúrni, mert a község számára biztosított
vízkészlet ezt már nem bírta volna. A munka
közben jelezte kéretlenül egy hidrológiában jártas szakember, hogy Veres alatt ivóvizet hiába
keresnek, hamarabb találnak termálvizet. Tudta
ugyanis azt, amit a kevésbé jártasok nem, hogy
geológusok már az előző évszázadban megkutatták az ország teljes területét, amiről a térképek rendelkezésre is álltak.
Ennyi elég volt a történet tovább gondolására. A 80-as években termálvizes kutat fúrni
egy hagyományok nélküli településen a valószínűtlennél is hihetetlenebb próbálkozásnak
tűnhetett. Az is rejtély, honnan volt rá akkoriban 10 millió forint? De volt, a fúrás lezajlott,
a kút „kilyukadt”, vagyis jött a 72 fokos termálvíz. Okozott is meglepetést, hiszen semmi
sem volt készen a melegvíz fogadására, azt a
közeli, lovak patamosójaként használt egyik
patak medrébe engedték hónapokig, míg el
nem készült az ifjúsági tábor területén a gyűrű
formájú medence.
Mi legyen a következő lépés? Sok veresit
foglalkoztatott a kérdés. Egy helyi fürdő vonzaná az idegenforgalmat, felvinné az ingatlanok értékét, a helybélieknek nem kellene
Pestre utazni gyógykezelésre. Az köztudott
volt, hogy a melegvíz jövedelmező hasznosítása szinte sehol sem sikeres hazánkban. A kisebb települések csak állami segítséggel, vagy
a tb kassza támogatásával tudják egész évben
üzemeltetni az egyre növekvő érdeklődés
miatt folyamatos fejlesztési igényekkel is terhelt fürdőiket. Tetszetős vízió Pest közelében
fürdőcentrumot építeni, de ehhez az üzemeltetés kínját is vállalni kellene!
Időközben elkészült egy második kút is. A
józan szakmai érveket követve gondoskodni
kellett a hőcserélőkből elfolyó víz értelmes
hasznosításáról is, – van erre példa a nagy hagyományokkal bíró fürdőcentrumok esetében
is, vagy a környező patakokban gőzölgő víz
árulkodik csupán a felelőtlen nagyvonalúságról? – hiszen rablógazdálkodással a legféltettebb kincs is hamar kimerülhet. Nem
hétköznapi bölcsesség eredménye volt ez a
lépés! További kutak fúrásával a hosszú távú

ellátás hamarosan kárt szenvedett volna. Ennek
jegyében született a második kút ötlete, ami
már eredetileg visszasajtoló kútnak készült,
hogy a geotermikus energiát ismételten ki lehessen használni. A kút ráadásul kompresszió
nélkül, gravitációval nyeli el a hulladék vizet.
És ekkor valahonnan, talán szakmai jótanácsként, talán véletlenül elejtett megjegyzésként, talán mások sikertelenségén felbuzdulva
megszületett az ötlet a termálvíz másféle hasznosítására. Ki kellett találni, meg kellett tervezni és mások számára is elfogadhatóvá
kellett tenni azt, hogy a melegvíz középületek
fűtésére lesz használva, nem kétes megtérülésű fürdőtelepen vész kárba.
A kezdeti lépések után nem volt megállás.
A középületek, iskolák, óvodák fűtését követően a nagyobb üzemek is jelezték együttműködési szándékukat, vállalkozások települtek
ide egyre növekvő termálvíz igénnyel. Nem
mese, hogy izlandi szakemberek jöttek hozzánk tanulmányozni a termálvíz hasznosítását. Ők, akiknek minden lépésénél gejzírek
törnek fel.
Hol tartunk most? Van hat kutunk, négy termelő, két visszasajtoló, és további 3-4 fúrása
van tervbe véve. Veresnek annyi termálvize
van, hogy szomszédos települések ilyen irányú igényét is ki tudná elégíteni. Évekkel ezelőtt mutatós tervek születtek egy, a város
közepén létesítendő, a tavakkal funkcionális
egységben megépülő fürdőobjektumról, amiről legutóbbi információm alapján egyelőre lemondtunk. Időközben felújításra került a
közkedvelt és az igényeket megfelelő színvonalon ellátni képes termálfürdő. Ja, és berobbant az energiaválság.
Ha eddig az olvasó számára nem derült
volna ki az írásból, a jövőbe látó ember nem
más, mint városunk polgármestere. Úgy gondolom, hogy nem mehetünk el szó nélkül
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amellett a korát messze megelőző távlatos városvezetői attitűd mellett, ami hosszú időre
meghatározta Veresegyház népszerűségét,
szerves fejlődését, jövőképét.
És itt eljutottam ahhoz a tényhez, ami miatt
leültem megírni ezt a dolgozatot. Ki láthatta
előre azt, hogy az évtizedekkel ezelőtt a lakosságra rátukmált gázfüggőség ekkora kalamajkát okoz majd? Ki állította volna akkor, hogy
mindez könnyelműség, rövidesen meg lesz a
böjtje? Ma a minden eszközzel tönkretett önkormányzatokról egy szó sem esik. Tüzeljenek
fával! – szólt egy idióta a média nyilvánossága
előtt. De számolni csak ezután kezdett! Iskolák, óvodák, templomok, hivatalok, orvosi rendelők maradhatnak fűtés nélkül, ha a törvényalkotó nem kap a fejéhez.
Negyvenhét éve ismerem. Városvezetőként
tisztelem, emberként szeretem őt. Sohasem
voltunk függőségi viszonyban, saját részemre
nem kértem tőle semmit, így a munkáját bár
közelről, de mégis kellő távolságból szemlélhettem és teszem azt ma is. Látom azt a következetes, senkivel össze nem téveszthető
tisztán látást, amivel a város dolgait kormányozza. Ahogy egy beszélgetésben elmondta
nekem, ő nem a gázellátás bizonytalan jövőjétől tartott, hanem a függőséget magát szerette volna minél hamarabb elkerülni.
Mély tisztelettel hajtok fejet Pásztor Béla
bölcs előrelátása előtt és hiszem, hogy csodálóinak és irigyeinek száma az ősz folyamán
csak nőni fog. A városnak a melegvíz helyi nagyobb iparvállalatok (GE, Sanofi, Veresi paradicsom) felé történő értékesítéséből tisztes
nyeresége van. Ők a gáz világpiaci árának 70%ért kapják tőlünk a fűtőanyagot, miközben
9300 tonna CO2 kibocsájtása NEM történik
meg. Veresegyház városa pedig a termálvizes
fűtéssel kivált 4,5 millió m3 földgázt, piaci áron
számítva úgy 3 milliárd Ft-ot.
Ennek a pénznek – lássuk be – jobb helye
van a város költségvetésében.
MOHAI IMRE
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Veresi életképek
A Veresegyházi Katolikus Gimnázium tanévnyitója a Szentlélek-templomban

Túl a 10 000. kedvelőn az önkormányzat
Facebook oldala (Facebook/Veresegyház
város hivatalos oldala)

Fotó: Hollai Gábor

57 éve Veresegyház élén. Pásztor Béla polgármestert a környező települések polgármesterei köszöntötték

Fotó: Hollai Gábor
Bolhapiac

Muflonok a Medveotthonban

Fotó: Facebook/Veresi Bolhapiac
Este a tavaknál

Fotó: Szabóné Vank Erzsébet

Fotó: Facebook/Veresegyházi medveotthon hivatalos
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Kultúra
A VERESI SZÖVŐKÖR KIÁLLÍTÁSA AZ UDVARHÁZ GALÉRIÁBAN

LÉLEKKEL ÁTSZŐTT FONALAK
Szövődések címmel tartott kiállítást augusztus 18-án csütörtökön 18 órától a Pirók Irén által vezetett Veresi Szövőkör. A államalapításhoz kapcsolódó ünnepi programsorozat nyitórendezvényére a Váci Mihály Művelődési Központ Udvarház Galériájában került sor. A 15 alkotó munkáit
felvonultató kiállítás szeptember 8-ig volt megtekinthető.
Blaskó Tamás népi harmonikaművész virtuóz játéka után, elsőként
Pásztor Béla polgármester úr köszöntötte a résztvevőket és kiemelte,
hogy az utóbbi idők legművesebb kiállításának lehetünk tanúi: „A művelődési házhoz a korábbi időktől fogva mindig hozzátartozott a kézművesség. Annak egyik szép válfaja az, ami itt a falakon látható:
nagyon nagy türelmet, hozzáértést és fantáziát követel attól, aki ezt műveli”. Csécsyné dr. Drótos Edina intézményvezető egyaránt hangsúlyozta a kiállított anyagok szín-és formavilágát, illetve a belőlük áradó
hangulatot: „Egyszerűen azt látom, hogy életre kelt ez a helyiség, olyan
csodálatos az, amit ti alkottok, hogy nem találok szavakat”. Külön köszöntötték Sz. János Erzsébet képzőművészt, a gödöllői Levendula Galéria tulajdonosát, Pirók Irén textilművészt és szakkörvezetőt, a kiállítás
rendezőjét, valamint Klement Zoltán művészeti vezetőt.
Fotók: Márkus Judit

Ezt követően a műsorvezető, Marosán
László felidézte a
nyolcvanas évek elejét, amikor Molnár V.
József és Hintalan
László gyerekeknek
szervezett népművészeti tábort Veresegyházon. Akkor a szövés megismertetésére
Pirók Irént kérték fel.
A résztvevők megkedvelték a szövést, és
vágytak arra, hogy év közben is folytathassák ezt a gyönyörű tevékenységet, amire a Váci Mihály Művelődési Központ egyik termében
kaptak lehetőséget. A gyapjúból, pamutból, műszálból, lenből, kenderből és rongyból készült szőnyegek, párnák, ruhák és ékszerek mostanára egy jól felszerelt szakműhelyben készülnek.
„A szövedékekben rend és kegyelem, valami megmagyarázhatatlan mozdulatok szakrális térgeometriája, formáló ereje rejtőzik. Szövés közben dolgozik a szív és a lélek” – próbálta megfogalmazni a
szövés mibenlétét Sz. János Erzsébet képzőművész, immáron az alkotók gyűrűjében. A művész az alkotás kapcsán a tudatosságot és a
rendszert emelte ki. Rendkívüli érzékkel mutatta be valamennyi alkotó jellemzőjét: Petruska Borbála mindenséget idéző földszíneit,
Hódos-Sári Beáta mintáinak sokféleségét, Czene Lászlóné titkokat
mesélő díjazott munkáit, Rózsa Erika finom ékszereit, Dobos Klári
ősmagyar figurákkal operáló munkáit, Sárospataki Éva székely festékes földszíneit, Liska Zsófia csillogó varázsú játékosságát, Miklósfalvi Györgyi aranyszállal átszőtt csodáit, Galambos Gáborné és
Seresné Járvás Éva díjazott mesterműveit, Kézdy Edit kincsesládákat megszégyenítő szőtteseit, Lukács Erika kézzel festett fonalait,
Pentelényi Edit ősi szelídségű munkáit, valamint Sárospatakiné Fazekas Judit és Puskás Gyöngyi mesteri alkotásait.
MÁRKUS JUDIT
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Kultúra
KERÁMIA SZAKKÖR INDULT A VÁCI MIHÁLY MŰVELŐDÉSI KÖZPONTBAN ÉS A VÁROSI MÚZEUMBAN

„KÉT HELYSZÍNEN,
EGY LÉLEKBEN”
Szeptember 5-tel kezdődően, heti háromszor tart kerámia szakkört Nagy Csilla keramikus, fazekas oktató. Hétfőnként a Szabadidős és Gazdasági Innovációs Centrum kerámia műhelyében,
szerdán és pénteken délután pedig a Városi Múzeum alkotótermében. A foglalkozás mindhárom alkalommal 14.30-tól 16 óráig
tart, és főként az általános iskolás diákokat, illetve a nagycsoportos óvodásokat célozza meg.
Négy hét nyári táboroztatás után, szeptember 5-től a Szabadidős és
Gazdasági Innovációs Centrum kerámiaműhelyében, valamint a Városi
Múzeum különtermében is tart kézműves agyagozást Nagy Csilla keramikus és fazekas oktató, aki tizenöt évig dolgozott a művelődési házban, és ott egészen 2019-ig vezette a kerámia szakkört. Az elmúlt
napokban ezt a hagyományt élesztette újra. „Két helyszínen, egy lélekben tartom a foglalkozásokat. Ennek a tevékenységnek a Fabula Kerámiaműhely fantázianevet adtam. Elsősorban általános iskolás gyerekekkel foglalkozom, de volt már olyan, akit nagy csoportos óvodás korától egészen nyolcadik osztályig kísértem” – meséli Csilla, miközben a
nyáron készült kézműves alkotásokat mutatja. A kis létszámú táborokban általában visszatérő résztvevők vannak, akik túlnyomórészt lányok, de az utóbbi időben a fiúk között is egyre több az alkotni vágyó.
A keramikus szerint itt annak is hamar sikerélményben lehet része, aki
teljesen nulláról kezdi az agyagozást, és még a korongozást is kipróbálhatja. „Ha valaki ezt megszereti, egyre jobban halad vele. Én olyan
módon tanítom a gyerekeket, hogy úgy érezzék, azt csinálhatnak, amit
akarnak, de közben próbálom őket észrevétlenül irányítani. Amikor va-
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Fotó: Márkus Judit

lami elkészül, földfestékkel kifestjük, kap egy színtelen mázat, és szinte
életre kel. Ez nagyon meglepő tud lenni főleg annak, akinek még nincs
ebben tapasztalata” – vázolja az oktató az alkotás folyamatát.
Az agyagozás fejleszti a finommotorikát és az arányérzéket, megteremti a helyes ceruzafogást, fejlődik a kézügyesség, a kreativitás, valamint finomul az esztétikai látásmód. A nyári táborokban egy-egy
papírszínházas mese is elhangzik, amely vizualitásával és történetével egyaránt inspirációs forrása lehet a gyerekek műveinek. „Szerencsések vagyunk, hogy nyaranta itt lehetünk a múzeumban, mert
mindig megnézzük az aktuális kiállítást is, dr. Varga Kálmán vezetésével. Klippel Mór pedig hangszerbemutatót szokott nekünk tartani” –
idézi Csilla a nyári táborok felhőtlen hangulatát, amit évad közben is
igyekszik megteremteni az agyagozás iránt érdeklődő iskolások számára. Még lehet jelentkezni a Fabula Kerámiaműhely közösségi oldalán, illetve Nagy Csilla keramikus ott található elérhetőségein.
MÁRKUS JUDIT
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Kultúra
A VERESEGYHÁZI HAGYOMÁNYŐRZŐ NÉPI EGYÜTTES OLASZORSZÁGI VENDÉGSZEREPLÉSE

MAGYAR HAGYOMÁNYŐRZÉS OLASZORSZÁGBAN
Augusztus 1. és 5. között a Blue Diamond Events ügynökség felkérésének tett eleget a Veresegyházi Hagyományőrző Népi Együttes, amikor az Under the Tuscan sky elnevezésű itáliai folklór
fesztiválon vett részt, Montecatini Terme városában. A felvonulással egybekötött fellépésre augusztus 2-án este került sor, a Toszkána régióban fekvő város szabadtéri színpadán. Ezen felül az
együttes tagjai számos feledhetetlen kirándulásra is sort kerítettek, úti céljuk többek között Firenze, Pisa, valamint Cinque Terre voltak.
A szerb illetőségű Blue Diamond Events ügynökség már 2019-ben, egy szintén olaszországi fesztiválra is meghívta a Veresegyházi
Hagyományőrzőket: akkor egy tengerparti település, Cesenatico volt a fellépés helyszíne.
Montecatini Terme 2021 óta az Európa nagy
fürdővárosai világörökségi helyszín egyik
közkedvelt tájegysége. Legnagyobb termálfürdőjét, a Terme Tettuccio-t még I. Lipót
nagyherceg, Mária Terézia fia építtette. Az
augusztus 2-i folklór fesztiválra összesen tizennégy hagyományőrző csoport kapott
meghívást.
A résztvevők között ott volt Törökország,
Lengyelország, Románia, Szicília, Szlovénia,
Ukrajna, Csehország, két csoporttal Bulgária, illetve a veresegyháziakon kívül a tatabányai hagyományőrzők képviselték még
hazánkat. „A fellépés előtt volt egy felvonulás. Mindenki elindult a szállodájából táblákkal, zászlókkal, énekszóval, zeneszóval,
és találkoztunk egy téren. Innen indultunk
tovább a fellépés helyszínére, ahol már több
ezer ember volt kint. Nagyon jó hangulatban
telt a gála, mindannyian a saját viseletünkben adtuk elő a koreográfiákat” – meséli
Hibó Józsefné Irénke, az együttes vezetője.
A bemutatók időtartamát nyolc percben maximalizálták, hogy mind a tizennégy együttes beleférjen a szünet nélküli műsor folyamba. A Veresegyházi Hagyományőrző
Népi Együttes pörgős táncát végig tapsolta
az összegyűlt turistasereg.
A kötelező fellépésen kívül, az egyhetes
kint tartózkodás idején néhány felejthetetlen
kirándulásra is szakítottak időt a csapattagok. Cinque Terre és Pisa után többen a világhírű firenzei Uffizi képtárat is felfedezték.
Az itthoni, augusztus 19-i fellépés után,
szeptember 9-én a testvérváros Ipolyságon
képviselte az együttes Veresegyházat a negyvenedik jubileumát ünneplő Honti Kulturális
Napokon, másnap pedig a Szentendrei Skanzenben a LAKODALOM TISZÁN innen – DUNÁN túl című programon vett részt, ahol az
érdeklődők lakodalmas szokásokat láthattak
a magtárnál lévő színpadon.
MÁRKUS JUDIT

Fotók: Jovanovic Dragutin
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Kultúra
INTERJÚ ZORGEL ENIKŐ SZÍNMŰVÉSSZEL, A VERES 1 SZÍNHÁZ MŰVÉSZETI VEZETŐJÉVEL

„NEM VOLT 1100 ALATTI NÉZŐSZÁM”
Húsz különböző programot kínált az idén immár hatodik alkalommal megrendezésre kerülő Mézesvölgyi Nyár fesztivál. A színházművészet rendkívül széles palettáját vonultatta fel: krimi, vígjáték, bohózat és musical, kocsmaária és gyerekelőadás egyaránt színre
került. Az idei évben rekord nézőszámot produkáló rendezvényről, valamint a Veres 1 Színház soron következő évadjáról Zorgel Enikővel, a Veres 1 Színház művészeti vezetőjével beszélgettem.
Miben volt más az idei Mézesvölgyi Nyár?
Nézőszámban mindenféleképpen rekordot
döntött. Az eddigi hat alkalomba két covidos év
is belecsúszott. Bár nyárra mindig feloldották a
korlátozásokat, azért érezhető volt a félelem.
Az első covidos évben annyi előnyünk volt,
hogy akadtak olyan nagy múltú szabadtéri
színházak, amik nem merték bevállalni a nyári
játékot. A nézők nem mentek el Szegedre, vagy
a Margitszigetre, ide viszont eljöttek.
Mik voltak a nyár kedvenc előadásai?
A legnagyobb sikert talán a Zorán koncert
aratta. Az Őrült nők ketrecére pedig már egy
hónappal az előadás előtt elfogytak a jegyek.
Azt is figyelembe kell venni, hogy nem egyszerre kezdtük el árulni a jegyeket. Akkor nyitottuk meg az értékesítést, ha már megtörtént
az adott darab egyeztetése és aláírtuk a szerződéseket. A Pál utcai fiúk szintén nagyon
népszerű évek óta. A Fenyő koncert, Csányi
Sándor egyszemélyes vígjátéka és a Meg se kínáltak szintén pótszékes teltházzal ment,
közel ezerötszázan ültek ezeken az előadásokon. Legnagyobb örömünkre a saját nagyon
sokszor játszott előadásink ugyancsak pótszékesek voltak. Az Anconai szerelmeseket
csak itt, ötödjére adtuk elő, a Pletykafészket
harmadjára, és mindkettő ezerkétszáz fölötti
nézőszámot produkált. A padlást májusban
mutattuk be a művelődési házban, arra is pótszékeket kellett betenni. De a gyerekelőadásokra, a Süsüre, a Ruminire és az Ozra is
rengetegen voltak kíváncsiak, pedig ez utóbbi
is ötödszörre került műsorra az idei nyáron.
Nem volt 1100 alatti nézőszám.
Ezen a nyáron a Veres 1 Színház előadásai is
többet utaztak?
Igen, az is kiugró volt. Legtöbbször A padlás
és az 1x3 néha 4 utazott. Nyíregyházára, Tihanyba, Berettyóújfalura, Dunaföldvárra és
Nádudvarra évek óta visszajárunk, az Újszegedi Szabadtéri Színpadon kétszer is telt ház
előtt játszottuk az Anconai szerelmeseket. Új
helyszínként megjelent a Szigligeti Várudvar
és Fehérvárcsurgó, ahová jövő nyárra is viszszavárnak bennünket.
Hogy sikerült az augusztus 5-i beugrásod?
A sűrű nyarat két szerepátvétellel is megspékeltük: Molnár Gyöngyi a Pletykafészekben,
én pedig a Hogyan nevezzelek?-ben vettem át
az anyai örömök elé néző Verebes Linda sze-
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Fotó: Madarász Csilla

Zorgel Enikő

repeit. Mindketten Tihanyban debütáltunk, és
mindkét előadás pótszékes volt.
A most induló színházi évadra milyen darabokat kínáltok?
Amikor elhatároztuk, hogy szeptemberben
Eric Chappel Hőguta című vígjátékával kezdünk, még nem tudtuk, hogy az idei nyár után
ennyire aktuális lesz. Főbb szerepekben a jól
bevált páros, Csonka András és Mihályfi Balázs, a továbbiakban Erdős Borcsa, Csáki
Edina, Pásztor Tibor és Felhőfi Kiss László látható. A darabot Beleznay Endre rendezi, ok-

tóber 15-én lesz a bemutató. Tavasszal a Szép
nyári nap című musicalt maga a szerző, Böhm
György állítja színpadra, aki a legismertebb
Neoton slágerekből gyúrt zenés darabot
Korcsmáros Györggyel. A főbb szerepeket
Janza Kata, Fésűs Nelly, Fekete Gábor, Dósa
Mátyás, Csáki Edina és Janik László alakítja.
A három nagy bérletben benne lesz még a Játékszín Teljesen idegenek előadása, a Karinthy
Színház vendégjátéka, a Tortúra Balázs Andreával és Árpa Attilával, valamint a Párterápia
című Orlai Produkció. A Székhelyi bérletbe érkezik a Fat Pig a Karinthy Színházból, Balázs
Andreával és Pásztor Tiborral, Bereczki Zoltán monodrámája, a Dolgok, amikért érdemes
élni, a Jaj, nagyi című Orlai Produkció Molnár
Piroskával, az Apád füle című vígjáték Fenyő
Ivánnal és Nagy Sándorral, továbbá a Rózsavölgyi Szalon vendégelőadása, a Churchill és
Garbo, Hegedűs D. Géza és Nagy-Kálózy Eszter főszereplésével. Látszólag talán apróság,
de nézőink számára jelentős újítás lesz idén,
hogy a színháztermet klimatizáltuk, ráadásul
közösségi gyűjtésből. 2,5 millió forintot kellett
összegyűjtenünk, és a felhívástól számított 3
héten belül már túl voltunk a rendszer tesztelésén is. Mindez azért rendkívül fontos, mert
tudjuk, hogy sok nézőnk azért nem vásárolt
bérletet, mert néha tényleg elviselhetetlen volt
a trópusi klíma a teremben. Már egy ideje áruljuk a bérleteket, közben pedig folyamatosan
tájolunk az előadásainkkal!
MÁRKUS JUDIT

NE MOST DRÁGÁM! 100
Augusztus 25-én, a Mézesvölgyi Nyár színpadán ünnepelte 100. előadását a vígjátékmester Ray Cooney tollából származó Ne most, drágám!. A Veres 1 Színház legelső,
2014/2015-ös évadában bemutatott előadás érdekessége, hogy tizenegy szerepét eddig
legalább ötvenen játszották. A főhős Gilbert Bodley-t jelenleg Mihályfi Balázs alakítja
Hujber Ferenc utódjaként, eredetileg azonban a színház ügyvezető-igazgatója, Venyige Sándor formálta meg, aki egy ideje Frencham kapitány alakját kelti életre.
A másik főszerep Arnold Crouch, Pindroch Csabától öröklődött Csonka Andrásra.
Janie McMichael szerepét egykor Miklós Kriszta és Borbás Erika játszotta, most viszont Fésűs Nelly és Fekete Linda formálja meg. Eddig három színművész osztozott
Mr. Lawson, négy színésznő Sue Lawson, öt színművésznő pedig Mrs. Frencham szerepén. Ugyancsak említésre méltó a kettős szereposztások száma, három művész,
Zorgel Enikő, Steinkohl Erika és Pál Tamás viszont premier óta hű maradt karakteréhez.
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Kultúra
ROST ANDREA OPERAÉNEKESNŐ A MÉZESVÖLGYI NYÁR NAGYSZÍNPADÁN

DALOK EGY LÁNYSZOBÁBÓL

Himnusz után, valamint pár nappal a születésnapi
koncertsorozat debreceni állomását követően, auFiatalságának meghatározó slágereit adta elő augusztus 13-án este a Hot Jazz Banddel közös gusztus 13-án 20.30-kor a Mézesvölgyi Nyár nagykoncertjén a Kossuth-díjas operaénekesnő, Rost Andrea. A világhírű szoprán énekművész színpadára is megérkezett a közkedvelt művésznő.
„Július 25-től számos magyarországi és külföldi
Dalok a lányszobámból – Ma éjjel táncolnék című koncertsorozatával tavaly nyáron debütált
a szentendrei MűvészetMalomban. Csodálatos hangján filmzenék, táncdalok és musical- helyszínen mutatom meg a közönségnek, miért
részletek csendültek fel: többek között Karády Katalin, Marylin Monroe és Marlene Dietrich szeretem az éneklést, mitől tesz engem a mai
napig ez boldoggá” – tette közzé hivatalos közösalakja került megidézésre.
ségi oldalán június 15-én, 60. születésnapja alkalmából. Kerek világ címre keresztelt ünnepi
„A sugárzó tehetség nem húz falakat,
évadjának egyik fontos állomása volt Veresegyhanem kinyitja és odaadja magát a köház, ahol ifjúságát meghatározó filmzenéket,
zönségnek” – olvasható a nemzetközileg is
musicalrészleteket és táncdalfesztiválok győztes
elismert, kiváló énekművész honlapján.
slágereit adta elő a Hot Jazz Band révén jól isA párizsi Opéra Bastille, a londoni Royal
mert, jazz-es hangszereléssel. A kilencven perOpera House, a madridi Teatro Real, a chices összeállításban Ábrahám Pál (Halló, Baby;
cagói Lyric Opera, New York-i Metropolitan,
My Golden Baby), Eisemann Mihály (Egy kia washingtoni Nemzeti Opera és milánói
csit angyal lettem, Egy csók és más semmi),
Scala csak néhány azon világhírű színpadok
Lajtai Lajos (Hol van az a nyár?) és Schöck
közül, ahol a Prima Primissima, Kossuth- és
Ottó (Nem vagyok én apáca) dalai mellett,
Liszt Ferenc-díjas operaénekesnő fellépett.
olyan külföldi szerzők művei is felcsendültek,
Ennek ellenére megmaradt szerény és alázamint Bernstein (I Feel Pretty), Gershwin (Let’s
tos művésznek, aki bárhol jár, mindig szem
niel
Dá
si
má
Call the Whole Thing Off; Somebody Loves
előtt tartja honlapján hirdetett ars poeticáját.
Al
:
tó
Fo
Me), valamint a címadó Ma éjjel táncolnék,
Repertoárján feltüntetett opera és operett szenekarral, a Hot Jazz Band-del közös mű- Frederick Loewe dala. Az est megkoronázásaként
repein kívül a világ minden pontján tart önálló koncerteket, de hangoskönyvekhez is rend- sora, amely 2021. július 2-án debütált a szentendrei Lauretta áriáját, az O mio babbino caro-t is eléneszeresen kölcsönzi beszédhangját. A műfajok iránti MűvészetMalomban. Egy hónappal a Hungarorin- kelte a Gianni Schicchi című Puccini operából.
MÁRKUS JUDIT
nyitottságát bizonyítja a szintén Kossuth-díjas ze- gen, a magyar Forma 1-es futamon általa előadott
Az OZ, A CSODÁK CSODÁJA című zenés mesejáték a Mézesvölgyi Nyár színpadán

OZ, A TRIPLÁZÓ
2013-ban, a Szegedi Várjátékok alkalmával debütált a Janik László színész-rendező által színpadra
alkalmazott Oz, a csodák csodája, 2019-ben pedig a Mézesvölgyi Nyár színpadán is bemutatkozott,
immáron helyi színészekkel és gyerekszereplőkkel. A nagy érdeklődésre való tekintettel augusztus
15-én, 18 órai kezdettel a családi musical idén harmadjára is bekerült a fesztivál programjába.
Az 1939-es, Judy Garland főszereplésével készült
Broadway siker óta L. Frank Baum meseregényének
számos feldolgozása és fordítása látott napvilágot.
Janik László, a Veres 1 Színház színész-rendezője az
eredeti művet vette alapul, amikor azt 2013 nyarán a
Szegedi Várjátékok megbízásából állította színpadra.
Ennek a remake-je került bemutatásra 2020. augusztus 5-én és 7-én a Mézesvölgyi Nyár nagyszínpadán, és a 2021. júliusi újrázás után, idén ismét
műsorra tűzték. Az eddigi színpadi adaptációkhoz
képest nem csupán a szövegkönyv lett sokkalta humorosabb, hanem Varga Bálint zeneszerzőnek köszönhetően új zenés számok kerültek az alkotásba.
Ezek legfőbb ismérve a változatos stílus mind műfaj,
mind pedig hangszerelés szempontjából, illeszkedve
az adott szereplők karakteréhez. Kiváltképp az
Oroszlánt játszó Fellinger Domonkos rap száma sikeredett fergetegesre, valamint a Bádogembert megszemélyesítő Krajnik-Balogh Gábor lírai szépségű
dala, melyet jelnyelven is tolmácsolnak a színészek.

A Dorkát alakító Csáki Edina méltó utódja az ősbemutató Dorothy-jának: kedves és naiv, ámde mindenre elszánt hisztérika válik belőle, amikor barátai
megmentéséről van szó. A legprecízebben kidolgozott karakter ezúttal Pásztor Tibor Madárijesztője,
aki beszédben és mozgásban is elrajzolt eszközökkel dolgozik, mintha valóban a meseregényből lépett volna a színre, és az érzelmek megjelenítésében
is abszolút hiteles.
A kultikus meseregényből mindenki számára ismert toposzok ugyancsak megjelennek az előadásban: van sárga út, melyről soha nem szabad letérni,
hazáig röpítő piros cipellő, Smaragdváros, és persze
megannyi próbatétel, melyek során életre szóló barátságok köttetnek. A régebbi elemek újra hasznosításával született díszletet Őry Katalin tervező saját
kezűleg festette meseszínhelyekké. A polifoam fejdíszekkel kiegészített jelmeztár ugyancsak az ő keze
munkáját dicséri. A kosztümöket egy-egy extravagáns részlet teszi egyedivé: ilyen Dorka óriásmasnija
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Fotók: Madarász Csilla

és abroncsos szoknyája, vagy a Madárijesztő patchwork kabátja. Klasszikus mese színpadra állításával,
ahol győz a jó, és móresre tanítják a gonoszt, soha
nem lehet melléfogni. De elengedhetetlen rajta frissíteni, és a mai gyerekek szájízére formálni A veresi
Oz az országos Déryné programba is bekerült, melynek keretében legutóbb az Erzsébetligeti Színházban került színpadra.
MÁRKUS JUDIT
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NYÁRI KÓRUSTÁBOR a Fabriczius József Általános Iskola Mézesvölgyi épületében

MÉZESVÖLGYI INTENZÍV KÓRUS KURZUS
Az 50 éves zenetagozat jubileumi évének folytatásaként, ötnapos kórustábort tartott a
Fabriczius József Általános Iskola két ének-zene tanára, Takács Réka és Énok-Nagy Levente. A napközis tábor programjai a Mézesvölgyi épületben valósultak meg, mintegy
száztíz alsó-és felső tagozatos diákkal. Az eseményt egy nagyszabású kóruskoncert zárta
augusztus 26-án 16 órától a Szentlélek-templomban.
Idén nyáron másodjára került megrendezésre a
napközis kórustábor augusztus 22. és 26. között. A
diákok körében igencsak népszerű program a fennállásának 50. évfordulóját ünneplő ének-zene tagozatos rendezvények palettáját színesítette. Az
intenzív kórus kurzus során a tanulók két csoportban dolgoztak: az alsós diákokkal Takács Réka tanárnő, a felsős énekesekkel pedig Énok-Nagy
Levente tanár úr foglalkozott. „Ámulatba ejtő volt
az látni, hogy a gyerekek micsoda lelkesedéssel, tehetséggel és szorgalommal sajátították el az egyáltalán nem mindig könnyű és nagyobb lélegzetvételű
kórusműveket, gyakorlatilag négy nap alatt” – nyilatkozta az ének-zene tanár, aki a felsősökkel többek között Kodály Zoltán Nagyszalontai köszöntő
című alkotásával foglalkozott. A mindennapos beénekléseket, szólampróbákat, improvizációs játé-

kokat, hangképzést és összkari kóruspróbát reggeli
torna, úszás és táncház kísérte, hogy megvalósulhasson Platón és Kodály eszménye, a szellemi és
testi nevelés egysége.
A zsúfolásig megtelt Szentlélek-templomban tartott zárókoncertet Tóth Rita Zsófia orgonaművész
nyitotta meg, Boëlmann Gótikus szvitjének I. tételével, majd Bárdos Lajos Labdázók című alkotása
csendült fel valamennyi táborozó előadásában. „A
pici másodikosok még csak négy napja kórustagok,
de nagyon ügyesen megtettek mindent, hogy integrálódjanak a nagyokhoz” – mesélte Takács Réka tanárnő, a Kicsinyek Kórusának vezetője. Tőlük egy
jazz kánont hallhattunk, majd Kodály Zoltán Jó
gazdaasszonyát, a Dobray István által feldolgozott
Sármelléki népdalok első két tételét, Kocsár Miklós
Arany ágon és Kutyatár című kórusműveit, vala-

III. VERESEGYHÁZI NÉPZENEI CSALÁDI TÁBOR A MÚZEUMKERTBEN

Fotó: Márkus Judit

mint Sebestyén Andrástól a Macskák harci indulóját. A felső tagozatos vegyeskar a Már zengve szól
az estharang című angol kánonnal kezdte a házi
hangversenyt, aztán a már említett Nagyszalontai
köszöntővel folytatta. A továbbiakban elhangzott
Orazio Vecchi Néked zeng ez a dal, Bárdos Lajos
két műve, az Üdvözlégy, nagy király és a Világnak
királyné asszonya, Esterházy Pál Ave maris stella
című egyházzenéje, végezetül Bárdos Lajos Tábortűznél (Szellő zúg távol) zeneműve. „Egy-egy zenei
élmény egész életre meghatározó lehet a gyerekek
számára. Én úgy érzem, az idei táborban ezt mi teljesítettük” – mondta Énok-Nagy Levente az ötven
perces koncert záróakkordjaként, valamint azt is elárulta, hogy a kórus október 8-án a tolnai katolikus
templomban fog fellépni.
MÁRKUS JUDIT
Fotók: Márkus Judit

CSALÁDI NÉPZENEI ÉLMÉNYEK
A Veresegyházért Kulturális Alapítvány idén harmadik alkalommal szervezte meg a Veresegyházi Népzenei Családi Tábort augusztus 13. és 17. között. A két táborvezető, Gerhát Szilvia és Regenye Zoltán most is sokszínű foglalkozási lehetőséget biztosított a
népzene, a népművészet iránt érdeklődő családoknak. Ebben Visnyai Viktória, Mihálydeák Barna, Bolya Dániel népzenészek, Havay Viktória népi énekes, Tóth Lívia textilművész, valamint Magyar Pál asztalosmester voltak segítségükre. A mintegy ötven főt
megmozdító eseménynek a Múzeumkert adott otthont.
Augusztus 13-án a reggeli nap fényében gyülekeznek a résztvevők a Városi Múzeum kertjében. Van
itt mindenféle korosztály, kisebb és nagyobb családtagok szemeznek az udvar különböző pontjain
elhelyezkedő tanárokkal: az egyes szekciók párhuzamosan fognak foglalkozásokat tartani. A pavilonban majd flaskatartót lehet készíteni Tóth Lívia
textilművésszel, aki éppen a számos színárnyalatban pompázó nemez alapanyagokat készíti elő.
Magyar Pál asztalos vezetésével fakeretes tükröt faraghatnak, három kislány már szalad is hozzá,
hogy elkezdjék megmunkálni a fadarabokat. Visnyai Viktóriához a hegedülni vágyók, Bolya Dánielhez pedig a furulyával ismerkedők telepednek le
a lugasban. A legtöbb hangszeres azonban Mihálydeák Barna népzenész köré gyűlik a múzeum
egyik zárt helyiségében, hogy ugyanazt az Aranyalmás az én selyemkeszkenőm kezdetű népdalt
kezdjék próbálni bőgővel és brácsával, akár a többi
zenetanár növendéke, vagy mint a Havay Viktória
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népi énekes foglalkozására odasereglett anyukák,
apukák és gyerekek. A gyors bemutatkozás után kiderül, milyen sokféle helyről fújta ide a szél az érdeklődőket. Egy azonban egészen biztosan közös
bennük: családi hagyományként szeretnék tovább
örökíteni a népzene és a népi művészet szeretetét.
„Először kicsiben próbáltuk ki, hogy egyáltalán
gyökeret tud-e verni a dolog, leszünk-e elegen. A
második és harmadik évben tovább nőtt a jelentkezők száma, lassacskán kinövi magát a tábor.
Örülök, hogy most már van egy kis bázis” – meséli
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a kezdetekről Gerhát Szilvia, aki ugyancsak közismert népzenész a veresi kulturális életben. „Ez
alapvetően hangszeres tábor, nulláról nem nagyon
lehet elindulni. Tudnunk kell, ki milyen szinten áll
a hangszerével. Szeretném, ha minél több család
élné át az együtt zenélés élményét!” – veszi át a szót
Regenye Zoltán. Meglátása szerint, ha ennél is többen szeretnének majd csatlakozni jövőre, szervezés szempontjából már egy másik konstrukció lesz
szükséges. A tábornak szerencsére támogatói is
akadnak: Veresegyház Város Önkormányzata, a
Nemzeti Kulturális Alap, illetve a Halmos Béla
Program Kollégium.
MÁRKUS JUDIT

Fiatal tehetségeink
VARGA VIRÁG • biológus, búvár

„A tengernek, a körülötte kialakult légkörnek, az élővilágnak egy olyan varázsa van,
amit szavakkal nagyon
nehéz leírni, engem ez
teljesen magába szippantott.” VARGA VIRÁG

ÚT A TENGERBIOLÓGIÁIG
Varga Virág pályája Veresegyházról, a Fabriczius József Általános Iskolából indult és ki
tudja hol áll meg? A világ tengereinek mely sarkában, a korállzátonyok, bohóchalak,
medúzák, delfinek és cápák káprázatos, mindent felülmúló mesés birodalmában?
Varga Virág végzettségét tekintve biológus, és elhivatott nyíltvízi búvár. Kislányként
táncolt a Veresi Balett Tündérkék Tánccsoportban, majd jött a szinkronúszás és a nagy
szerelem, a búvárkodás. Mizser Pál festőművésznek közel egy évtizeden át volt a növendéke, mint mondta: a mai napig is szeret rajzolni, a Pali bácsi által megismert színvilág még most is vele van. Virágnak az eltelt évek alatt már annyi kalandon és élményen
vezetett át az útja, mely más embernek egy egész életre bőven elegendő lenne. Terveiben ott szerepel a tengerbiológusi mesterszak, a vízivilág kutatása, a világ
tengereinek meghódítása.
A Fabriczius József Általános Iskolában kezdte
a tanulmányait Kassainé Erdélyi Ildikó tanárnő védőszárnyai alatt, majd ötödiktől a Gödöllői Török Ignác Gimnázium tanulója.
Igen, a szüleimmel és a húgommal Veresegyházon élünk, értelemszerűen itt kezdtem az általánost. Ildikó néni nagyon jó tanárom volt, szerettem hozzá járni. Alapjában a szüleim döntése
vezetett a nyolcévfolyamos gimnáziumba, de végeredményben nagyon örülők ennek a váltásnak,
mert a gimnáziumi biológiatanáromnak, Szemethyné Abonyi Erzsébetnek köszönhetem a pályára kerülésemet, és bátran kijelenthetem: már
akkor teljesen beleszerettem a biológiába.
Érettségit követően felvételt nyert az ELTE TTK-ra,
ahol biológusként végzett. Mik a további tervei?
A jelenlegi végzettségem igazából alapbetekintést
nyújt az élőlénytan rejtelmeibe. Biológusként dolgozhatok laboratóriumban, végezhetek önálló kutatási feladatokat, terepi műveleteket. Természetesen
szeretnék mesterszakon továbbtanulni. Mivel Magyarországon nincs tengerbiológus képzés, ezért külföldi egyetemek valamelyike jöhet számításba. Több
opció is van kilátásban. A diplomamunkám témájával is elkalandoztam az Indiai-óceán hím palackorrú
delfinjeinek a világába, ezen belül is az állatok kognitív (elmebéli) képességeit vizsgáltam. Ilyen például
az öntudat, a társas kapcsolatok értelmezése, a problémamegoldó képesség és a kommunikáció. A kutatás gyakorlati része úgy zajlott, hogy a Hongkongi
Óceán Parktól kapott videófelvételeket egy úgynevezett viselkedéselemző programmal kellett feldolgoznom. A felvételeken látható volt többek közt a
delfinek reagálása például egy kognitív környezetgazdagító eszköz használata során. Az eszköz gyakorlatilag egy PVC cső, a két oldalán egy-egy kötél
fogantyúval. A delfineknek arra kellet rájönniük,
hogy ha ketten két oldalról meghúzzák a kötelet,
akkor kinyílik, és megkapják a benne rejlő halat.
A feladat elött és után különböző játékokat (labdákat, egyéb eszközöket) kaptak az állatok. A kérdés az
volt: vajon serkentik-e az eszközök a delfinek szociális viselkedését? Több időt töltenek el játékkal?

k víz
Ferenc világbajno
Fotó: Ifj. Lőrincz

alatti fotós

A diplomamunkájához miért éppen ezt a kutatási témát választotta?
Mindig nagyon érdekeltek a delfinek. 2017 nyarán
több hetet töltöttem Horvátországban tengerbiológusokkal. Hajnaltól kora délutánig hajóval követtük
a delfineket, tanulmányoztuk a viselkedésüket, képfelvételeket készítettünk a mozgásukról, feltérképeztük a létszámukat. A délutáni programunk pedig
a felvételek kielemzésével, a korábbi képanyagok,
tapasztalatok összevetésével telt. Számomra nagyon
izgalmas a delfinekkel való munka, nagyon sok új
információhoz jutottam. Végeredményben ezért választottam a dolgozatom témájául a palackorrú delfinek képességeinek vizsgálatát.
A videofelvételek alapján nem lehetett könnyű
összeállítani a dolgozatot. Ki volt a segítségére?
Mátrai Eszter, a Hongkongi Óceán Park kutató
munkatársa volt a külső konzulensem. Gyakorlatilag részt vettem a kutatási programjukban,
örömmel fogadták a jelentkezésemet, annál is inkább mert rengeteg munkájuk van.
Ha jól tudom tizenkét éves korában kezdett el
búvárkodni. A rajz-festészet kreatív gyakorlatok
után a víz alatti világ. Hogyan lehetséges ez?
Édesapám a MALÉV megszűnésével pilótaként elvesztette az állását, több szabadideje révén kézen fogott és együtt jelentkeztünk a „Víz alatti Felfedezők
Szövetsége” (UEF – Underwater Explorers’ Federation) budapesti székhelyű búvártanfolyamaira. Nagy
élmény volt ez egy tizenkét éves lánynak. Mindketten
megszereztük a nyíltvízi alapvizsgát, majd ezt követően a haladó fokozatot is. Apu időközben abbahagyta a tanfolyamot, de én folytattam. Egyik emlékezetes vízi élményem a napsütéses Máltához köt.
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Apuval merültünk a
Földközi-tenger kékjébe. Anyu és a húgom
a partról aggódó tekintettel figyeltek minket. Minden helynek megvan a maga
Fotó: Veréb
szépsége, itt is csodálatos világ
tárult elénk, megszámlálhatatlanul
sok hajóroncs, gyönyörű korallok sokasága. A Fülöp-szigeteken búvárkodás közben találkoztam egy lassan mozgó óriással, a cetcápával. Leírhatatlan ahogy jön az a hatalmas planktonevő, pöttyös, békés állat. Van egy Canon
fényképezőgépem vízálló házban 40 méter merülési lehetőséggel. Mindig magammal viszem
a tenger csodáit megörökíteni.
Legutóbb merre járt, és ehhez milyen élmények kapcsolódnak?
Minden egyes merüléses utunkat Takár Yvette
MSI búvároktató szervezte, az idén nyáron Egyiptom (Marsa Shagra) volt az úti cél. Itt is találkoztam delfinekkel, cápákkal, valamint egy nagyon
békés állattal, a tengeritehénnel (dugong). Ahogy
ott legelészett a Vörös-tengerben a tengerifűben,
azt nem lehet elfeledni.
Tengerbiológusnak készül, milyen lehetőségek
adódnak?
A mesterszak elvégzéséhez az álmom: DélkeletÁzsia. Kinéztem már ott több egyetemet, a Fülöpszigeteken, Indonéziában és Malajziában. A jelentkezési lapokat a közeljövőben kell beadni, a
képzések 2023. február folyamán indulnak. Addig
sem tétlenkedem, Budapesten dolgozom egy búvárboltban, valamint önkénteskedem a Jövő Óceánjaiért Alapítvány szervezetében. VERÉB JÓZSEF

VARGA VIRÁG • BIOLÓGUS, BÚVÁR

1999-ben Budapesten született
2005–2014 Mizser Pál festőművész tanítványa
2006-2010 között a veresegyházi Fabriczius József Általános Iskola tanulója
2010–2018 a Gödöllői Török Ignác Gimnázium
tanulója
2012-től az UEF-nél búvártanfolyamon vett részt
2018-ban érettségizett
2018–2022 az ELTE Természettudományi Kar
hallgatója
2022-ben biológus (BSc) diplomát szerzett
BÚVÁRMINŐSÍTÉSEK:
2012-ben Nyíltvízi búvár (OWD)
2013–2020: Haladó nyíltvízi búvár (AOWD),
Roncsmerülő búvár (WD), Éjszakai búvár
(ND), Mentőbúvár (RD), Mélymerülő búvár
(DD), Vezetőbúvár (MSD)
2021-ben Divemaster/Merülésvezető (DM)
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Életmód
FITTEN VERESEN

OLVASÓINK KÉRDEZTÉK:

A SZEMÉLYRE SZABOTT EDZÉSRŐL
MIRE JÓ A SZEMÉLYI EDZŐ?
A személyi edzők olyan ügyfelekkel dolgoznak, akiknek oktatásra
és coachingra van szükségük a testmozgás fiziológiája, a kineziológia, a sérülések megelőzése, a gyógyulás és a rehabilitáció, a táplálkozás, a kiegészítés, a fitneszértékelés, a testmozgás, a sportkondicionálás, a rugalmassági technikák és egyebek területén.
A személyi edzők mind az egyéni, mind a csoportos oktatásban
edzenek. A személyi edző olyan sportszakember, aki egyénre szabott edzésprogramot állít össze kliense számára, annak adottságait,
egészségi állapotát, céljait szem előtt tartva. A személyi edző feladata, hogy az előzetesen és közösen meghatározott célok alapján
megtervezze a legmegfelelőbb edzésprogramot, az edzések során
megtanítsa a gyakorlatok helyes elvégzését s ellenőrizze, hogy minden mozdulatot helyesen hajtunk-e végre. Megmutatja, hogyan végezzük el szabályosan és hatékonyan a feladatokat, korrigálja a
hibás ismétléseket. Megtanít a helyes levegővételre, az ismétlések
negatív és pozitív szakaszában történő ellenőrzésére, az optimális
pihenőidő meghatározására. Ösztönöz arra, hogy az edzések ideje
alatt kihozzuk magunkból a maximumot, és ne csak fél gőzzel végezzük a gyakorlatokat.
A valódi szakember azonban nem csak tervez és végrehajt: inspirál és motivál, hogy folyamatosan fejlődjünk.
A személyi edző valójában jóval többet tesz, mint hogy koordinálja
a mozgásprogramot vagy előír egy diétát. A jó személyi edző nem
csupán a sportképességek fejlesztésére, hanem az egészség megőrzésére, a jó közérzet kialakítására helyezi a hangsúlyt. Egy személyben vállalja fel a motiváló, a tanító, az edző, a táplálkozási és életmód
tanácsadó szerepét. Egy jól felkészült tréner és a helyesen megválasztott mozgásprogram jelentősen hozzájárulhat ahhoz, hogy a
sporthoz való hozzáállásunk pozitív legyen, s egészségesebben éljünk.

Mobil: 30 509 5084
Facebook: Fitten Veresen

során nem kell súlyokat pakolni, gépekért, eszközökért harcolni vagy
gyakorlatokon gondolkozni, hiszen ezeket az edző megoldja helyettünk.
KINEK AJÁNLOTT A SZEMÉLYI EDZÉS?
A személyi edzés elsősorban azoknak ajánlott, akik változtatni szeretnének az életükön, például fogyni vagy izmosodni szeretnének,
de nem tudják hogyan is fogjanak hozzá. A személyi edző sokat segíthet azoknak is, akiknél hiányzik az ösztönzés, a kitartás a sportoláshoz, vagy egyszerűen csak szeretnék rendszeressé és hatékonyabbá, érdekesebbé tenni edzésprogramjukat.
HOGYAN ZAJLIK A SZEMÉLYI EDZÉS?
Ha rászántuk magunkat, hogy személyi edzővel dolgozzunk, először is egy – általában ingyenes – beszélgetés során meg kell határoznunk a céljainkat, mit szeretnénk elérni az edzésprogrammal, diétával. A személyi edző ezután felméri a kondíciónkat:
ez nemcsak az edzésterv elkészítéséhez szükséges, de a későbbiekben összehasonlítási alapként is használhatjuk, honnan hová
jutottunk. A fentiek alapján kapunk tehát egy egyhónapos személyre szabott edzéstervet és táplálkozási útmutatót. Ezután eldönthetjük, hogy a személyi edző felügyeletével, esetleg egyedül
(otthon vagy az edzőteremben), de időnként az edzővel konzultálva szeretnénk edzeni. A többi már csak rajtunk és a kitartásunkon múlik.

MIÉRT JÓ A SZEMÉLYI EDZÉS?
Kérdésben a válasz: mert képes személyre
szabottá tenni az edzést! Az alapoktól kezdve
építkeztek, és az edzéseket a te egyéni erőszintednek megfelelően személyre szabja. A
tréning alatt olyan, speciálisan összeállított
gyakorlatokat végzünk, melyek valóban a fejlődésünket szolgálják. Emellett a személyi
tréner jelenlétével nagyobb teljesítményre
sarkall, és a vele elért eredmény garantáltan
tartós lesz. Ha egy szakember állandó felügyelete mellett, tanácsait követve végezzük
a gyakorlatokat, jelentősen csökken a sérülések veszélye is. Az ilyen edzés rendszerességre is szoktat, hiszen, ha megbeszéltünk
egy időpontot, ráadásul fizetünk is érte, valószínűbb, hogy elmegyünk edzeni s nem keresünk kifogásokat, nem szervezünk más
programot.
A személyi tréner alkalmazásának vannak
apróbb gyakorlati előnyei is. Az edzések
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Legyünk együtt fittek Veresen!
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GYŐRY RITA SPORT ÉS SZEMÉLYI EDZŐ
FACEBOOK: FITTEN VERESEN • +36 36 509 5084

Sport
MULTISPORT SE • NORDIC WALKING SPORT

OKTÓBER 8-ÁN SZOMBATON

ISMÉT KÉKTÚRÁZÁS NAPJA!
https://kekturazasnapja.kektura.hu/
MOST ITT A LEHETŐSÉG, HOGY A 143 TÚRA KÖZÜL VÁLASSZANAK!
Egyesületünk idén a 40-es, kb. 15 km-es Katalinpuszta és Ősagárd közötti szakaszon visz túracsapatot. Jó alkalom ez az ingyenes lehetőség arra, hogy kellemes társaságban és tempóban, biztonsággal részt
vegyenek olyan érdeklődők is, akik egyébként bátortalanabbul indulnak el egyedül az erdőbe, vagy csak nem bíznak tájékozódási képesde a Dunakanyar és a túloldali hegyek minden szépségét szemügyre
ségükben. A 40-es, általunk vezetett túra regisztrációs linkje:
vehetjük a Látó-hegy kis kitérővel elérhető tisztásáról, mielőtt a lezárt
https://kekturazasnapja.kektura.hu/tura-1/tura-040
geodéziai toronnyal felszerelt hegytetőre érünk. A lefelé hajló úton eleinte a Cserhát felé nyíló panorámák dominálnak, majd a hegyláb tölA túra rövid leírása:
A Dunakanyar fölé markáns alakú, megcsonkított hegymonstrum tor- gyesei veszik át a főszerepet. Végcélunk, Ősagárd már Nógrád megye
nyosul: a Naszály. A Kéktúra a Vác környéki vidék legjobban kiépített lelassult, hegyek közti falvainak hangulatából nyújt ízelítőt.
kirándulóközpontját, Katalinpusztát érintve ostromolja meg a hegy extrém meredekségű északi oldalát. Az ösvény hosszan harántol a lejtőn,
MultiSport SE/Nordic Walking Sport Veresegyház
mielőtt rövid szakaszon szembefordul vele, és mohos sziklabordái, hű- Facebook: Nordic Walking Sport Veresegyház vagy MultiSport
vöset ásító barlangnyílásai között a csúcsra hág. A mészkőbányát nem, SE multisport.2112@gmail.com • 70 39 126 03 • 30 730 39 79
KUTYÁS SPORT

AGILITY VILÁGBAJNOKSÁG: VERESI ARANYÉRMES!
2022.08.18-21. Voghera-ban (Olaszország) rendezték meg az International Mix&Breed Championship Agility Para Agility World Championship keverék kutya világbajnokságot, melyen a
magyar válogatott 16 párosa indult. Összesen 11 országból 205 gazdi és kutyája vett részt a 3
napos versenyen.
Small méretkategóriában a magyar csapat az összetett eredmények alapján világbajnok lett,
melynek egyesületünk versenyzője, Heincinger Lilla (15 éves) és Tücsök (9 éves tacsi és border
collie mix) is tagja volt.
Az eredetileg 4 fős csapatból csak hárman tudtak kiutazni, ami miatt kieső eredményük
nem lehetett, így mindenkinek eredményesen kellett teljesíteni a futamokat.
A magyar small csapat tagjai: Hatvani Viktória – Zozi, Heincinger Lilla –Tücsök, Xiaoying
Wu – Xixi
LESZÁK MELINDA

SPINNING

ÚJ HELYSZÍN!
Szeretettel várjuk régi és új vendégeinket.
Új Guld’s Gym – Galériában,
Veresegyház, Rönk utca 3.
Bejelentkezés szükséges!
Telefon: +36 70 4219 845
hétfő 18.30 – Spinning,
kedd 18.30 – SpinRacing,
szerda 18.30 – Spinning,
csütörtök 18.30 – SpinRacing.
DIÓSI PÉTER

2022. szeptember
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ÚSZÁS

AZ ELEKES LÁNYOK „ARANYOS” NYARA
A júliusban a BVSC uszodában rendezték a
2014-15-ös korosztály Közép-Magyarország Regionális bajnokságát, ahol Elekes Alíz (BVSC)
ötször is elnyerte a regionális bajnoki címet,
emellett több ezüst- és bronzérmes helyezéssel
is büszkélkedhet.
Az idei Gyermek Országos Bajnokságnak július 27 és 30. között a hódmezővásárhelyi Gyarmati Dezső Sportuszoda adott otthont, ahol a
2009-es születésű Elekes Ajna (BVSC) is rajthoz állt. Több számban is döntőt úszva korosztálya 5. legjobb mellúszója lett! Ezzel az eredménnyel kivívta magának azt a lehetőséget,
hogy egy váltóban úszhasson a serdülők bajnokságán testvérével, ahol bronzérmet nyertek!
Elekes Tamara (BVSC) az augusztus elején
rendezett korosztályos országos bajnokságon
újabb négy aranyérmet nyert egyéniben, ezzel
megszerezve a 34. országos bajnoki címét is!

Elekes Alíz

Elekes Tamara

Elekes Ajna gratulál Taminak

AKROBATIKUS ROCK AND ROLL

TÁBOROK, FELLÉPÉSEK, SZUPER NYÁRI ÉLMÉNYEK, ÉVKEZDÉS
Bár jutott idő a pihenésre is nyáron, szuper
hangulatú, élményekkel teli és eredményes táborokban vettünk részt. A versenyektől mentes nyári időszak kiváló lehetőség volt arra is,
hogy versenyző táncosainkkal fejlesszük a
táncos alaptechnikát, új stílussal, műfajjal bővítsük a repertoárt.
Rengeteg móka, játék, tánc és zene töltötte ki
mindennapjait azoknak a táncosoknak, akik
nyári napközis táboraink valamelyikébe ellátogatott. Táboroztunk Őrbottyánban, Veresegyházon több alkalommal és versenyzőinkkel
vidékre is elutaztunk néhány napra.
Augusztus végén már az évkezdés lázában
égtünk. Szerveztük az új, induló csoportok időpontjait, helyszíneit és a toborzás programját.
A versenyzőkkel már aktívan készültünk a szeptember közepén induló nemzetközi versenyszezonra. Fellépésekben sem volt hiány nyár
végén és ez a sorozat a szeptemberi évkezdéssel
sem ér véget.
Nagy szeretettel várunk minden sportolni,
táncolni vágyó fiatalt induló csoportjaink valamelyikében 4 éves kortól. Nagyszerű csapat, kiváló szakmai háttér már több mint 20 éve.
Bővebb információ:
www.rockinboard.hu
www.facebook.com/rockinboard
Instagram: rockinboardtse
rockinboard@gmail.com • +36 70 430 1157
FARKAS KRISZTINA, FARKAS GERGELY
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Sport
KARATE

ASZTALITENISZ

VERESI KARATE SE
2022. Nyári napközis tábor beszámoló
Idei évben két alakalommal rendeztünk nyári napközis sporttábort.
Az elsőt július 11–15., a másodikat pedig augusztus 15–19. között.
A tábor helyszíne az előző évhez hasonlóan az Innovációs Központban volt, mely megfelelő helyszín a tábor lebonyolításához.
A júliusi táborban a programok között szerepelt a Tarzanpark
meglátogatása, valamint egy ugráló vár bérlés, melyet a táborozó
gyerekek nagy örömmel fogadtak. Az első turnusban eséstechnikákat illetve önvédelmi gyakorlatokat sajátíthattak el a gyerekek. A második turnusban már bonyolultabb rúgásokat illetve képességfejlesztő gyakorlatok tanultak. Az augusztusi táborban a Tarzanparkba illetve a gödöllői moziba látogattunk el. Mind a két táborban
a Sulyán cukrászdában kaptak a gyerekek fagylaltot.
Minden nap volt sporttal kapcsolatos foglalkozás, csoport program, vetélkedő és a nap végére becsempésztünk egy is filmnézést is.
A tábor résztvevői részben egyesületünk tanítványi voltak, részben
külsős gyermekek. Úgy gondolom, hogy ezek a gyerekek is jó hangulatban és elfáradva térhettek haza minden nap a táborból. Az első
turnusban 22 fő, míg a második turnusban 17 fő vett részt. Volt 6
gyermek, aki mind a két táborba eljött.
Az edzéseken olyan feladatokat végeztünk, melyek mindenki számára élvezetes és izgalmas perceket okoztak. Az idei táborban használtuk azokat az eszközöket, melyeket támogatás útján tudtunk
beszerezni, ezek különböző képességfejlesztő eszközök illetve küzdelemhez védőfelszerelések. Jó idő esetén kisétáltunk a szabadba
és ott sorversenyes feladatokat végeztünk. A táborok zárásaként bemutatót tartottak a gyerekek szüleiknek a héten tanultakból. A sok
visszajelzést követően jövőre szintén szeretném megszervezni a
nyári bejárós sporttábort, szintén két turnusban. A szervezésben nagyon köszönjük Veresegyház Önkormányzatának a támogatását.
SZALAY ZSOLT

Szervátültetettek és Művesekezeltek
XI. Európa-bajnoksága

GUBAI GYÖRGY EURÓPA-BAJNOK!
26 ország részvételével augusztus 21. és 28. között az Oxfordban (Egyesült Királyság) megrendezett Európa-bajnokságon 51 magyar versenyző
vett részt, köztük Gubai György a veresegyházi Galaxis VSE versenyzője is. Tizenkét sportágban (asztalitenisz, atlétika, bowling, darts, kerékpár, petanque, squash, tenisz, röplabda, tollaslabda, úszás, virtuális
triatlon) mérték össze felkészültségüket a kontinens legjobbjaival.
A Magyar Szervátültetettek Szövetsége által összeállított válogatottnak Veresegyházon élő Galaxis VSE asztaliteniszező sportolója is
volt Gubai György személyében. Gyermekkorában versenyszerűen
asztaliteniszezett, majd a művesekezelés mellett újrakezdte az asztaliteniszezést is. A sikeres veseátültetés után fokozatosan tért vissza a
ping-pong asztalhoz, a szervátültetettek hazai versenyrendszerében
már többször szerepelt sikerrel. Az Oxfordban megrendezett Szervátültetettek és Művesekezeltek Európa-bajnoksága volt az első nemzetközi megmérettetése, melyen végül korosztályában az egyéni versenyen bronzérmet, a férfipárosok versenyén pedig Európa-bajnoki
címet nyert párjával, Kóka Zoltánnal!

Gubai György a dobogó tetején

A tábor résztvevői

2022 ETDSC Europa Bajnokság 4. versenynap
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HEGYMÁSZÁS

DR. SZÁSZ LÁSZLÓ HEGYMÁSZÓ VÁLOGATOTT
ÉLMÉNYBESZÁMOLÓJA

KARAKORUM –
A VILÁG TETEJE, VAGY A VÉGE?
Évek óta fejemben motoszkált egy pakisztáni utazás, na nem az ország nevezetességei miatt, hanem mert itt található a Karakorum, sok-sok feltáratlan
hegyével. Négy másik nyolcezres hegy mellett a K2, és megannyi, a hegymászás-történelem szempontjából fontos, híres hegy is. Éreztem, hogy ide el
kell jutnom egyszer. Végül a hegymászó-válogatott (hegymaszovalogatott.hu)
keretein belül sikerült megszervezni ezt a pakisztáni expedíciót, elsősorban
a Magyar Hegy- és Sportmászó Szövetség (MHSSz) támogatásával.
Június 24-én sikerült felszállnunk fejenként 40 kg-mal a Ferihegyről Iszlamabadba induló járatra. Örömmel fogadtuk a hírt, hogy iszlamabadi érkezésünk után pár órával repülhetünk tovább Scarduba, így egy nap alatt
megérkeztünk a Karakoram kapujába, a 2400 m-en fekvő Baltisztán központjába. Útközben megcsodálhattuk a NangaParbat (8125 m) fenséges,
méltóságot sugárzó tömbjét. Indiai utazásunkhoz hasonló kultúrsokkra
számítottam, ehhez képest kellemes csalódás ért Scarduban. Az utcákon
a zsúfoltság, hangzavar is az élet része, viszont az emberek a „Hellomyfriend, howareyou?” után nem nyomultak be a másik intim szférájába. Ha
pedig kifejezetten elutasítottam a felajánlott segítségüket, akkor nem zavartak tovább. Egyébként nagyon barátságos, segítőkész, korrekt néppel találkoztunk Baltisztánban. Két nap pihenés, bevásárlás után dzsipekkel
indultunk tovább a Hushe-völgybe, felpakolva az alaptáborunk összes kellékével, beleértve szakácsainkat is. Az ötórás út alatt a kötelező iratellenőrzés mellett csupán ebédre álltunk meg az utolsó településen, mielőtt
beléptünk volna a Hushe-völgybe. A kopár völgyben a kis településeket
zöld oázisok jelzik. A gleccserből jövő vizet gondosan elvezetik a teraszos
rendszerben kialakított földekre, emiatt a települések környékén zöld a terület (fű, vetés, fák, és sok a sárgabarack).
Nemsokára a Masherbrun (7800 m) látványában gyönyörködhettünk.
Ez a hegy a völgy legmagasabb csúcsaként lezárja a Hushe völgyet. Dzsipes végcélunk Kandey település volt 2900 m-en. Itt egy iskola udvarán pakoltunk le, az éjszakát is itt töltöttük sátrainkban. Kíváncsi gyerekek
csapata pásztázta minden mozdulatunkat, az idősek is tiszteletüket tették
jelenlétükkel, ritkán jön erre idegen társaság. A vacsorát, reggelit már a kijelölt szakácsaink készítették. Óvatosan fogyasztottuk, mert sajnos már jelentkeztek emésztési problémák az érkezésünk óta. A csapat hangulata
nagyon emelkedett volt a hegyek látványától. Izgatottan vártuk a reggelt,
amikor teherhordóink segítségével felköltözünk a Nangma-völgybe. 33 teherhordóra volt szükség a csapat és a tábor összes felszerelésének felpakolásához, mivel fejenként maximum 25 kilogrammot vihettek. A K6
alaptáborát 4000 méteren, körülbelül 10 km hosszú túrával, 1000 métert
meghaladó szintemelkedéssel értük el 5 órán belül, viszonylag kényelmes
ösvényeken gyalogolva. Útközben nagyrészt kopár, sziklás területeken haladtunk, mellettünk a Nangma-gleccserből érkező bővizű patakkal. Ritkán
erdős területek is utunkba kerültek, itt száraz fákat gyűjtögető helyiekkel
találkoztunk, a völgyben több helyen kövekből kirakott kunyhókat láttunk.
Az alaptáborunkat gyönyörű, havasi gyopárral teli, zöld gyepes helyen
állítottuk fel, közvetlenül egy forrásból érkező kis patak mellett. A több
ágra szakadt bővizű gleccserpatak morajlása biztosította agyunk folyamatos átmosását. Táborunktól pár méterre gránitfalak hívogattak mászásra, a
völgyet minden oldalról falak, hegyek vették körül, 5-6000 méteres csúcsokkal. Szerencsénkre egy rossz időjárási periódus után érkeztünk, felhőmentes, szikrázóan jó időben. Nagyon meleg volt. Elkezdtük az
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akklimatizációt, napról napra egyre magasabbra mentünk könnyű zsákjainkkal. Pihenni visszatértünk az alaptáborba. Már éreztük a magasságot,
a pulzusunk gyorsabban emelkedett, ami az éjszakai pihenés alatt sem tért
vissza normál értékre. A táborban nagyon jó volt a hangulat, örültünk a
szakácsaink által készített savanykás baconos-káposztalevesnek, a zöldséges tészta, rizs, dale szószos fogásnak. A völgyben csapatunkon kívül
csak a marhák legelésztek, ritkán madarakkal is találkoztunk. Mormotáknak csak a hangját hallottuk, Ibex (kőszáli) kecskéket nem láttunk, viszont
hópárduc lábnyomát láttuk a hóban a magasan fekvő területen.
A stabil jó idő miatt az akklimatizációt és a feltérképezést intenzívre fogtuk, mert előbb-utóbb várható volt az időjárás változása. Az alaptábor elérése után a 4. napon hárman máris (Ágoston Viktor, Kerekes Bence, Szász
László) feljutottunk az alaptábor közelében helyezkedő eddig mászatlan
5400 m-es csúcsra, ezt Amanat Brak-nak (csúcs) neveztük el szakácsunk
fiáról. Örültünk a csúcsnak, a sikeres megmászásnak és elsősorban annak,
hogy teljesen ismeretlen terepen, komplex útvonalon sikerült gyorsan feljutnunk. Jól működött a csapat, annak ellenére, hogy Bence és Viktor nem
volt tökéletes egészségi állapotban, és mindannyian éreztük a magasságot.
Az első csúcsmászásunk után nekiestünk a tábor másik oldalán helyezkedő ismeretlen gerincnek. Felét teljesíthettük, amikor egy hirtelen érkező vihar lejövetelre kényszerített minket. Csuromvizesen érkeztünk
vissza az alaptáborba, amit szintén elmosott a hegyoldalból lefolyó sáros
víz. Szerencsére társaink átmenekítették másik helyre, így kis veszteségekkel megúsztuk. Innentől változó időjárást jósoltak, változó mennyiségű
csapadékkal. Ebben az időszakban felmentünk a kissé távolabb helyezkedő K6 lábához, és itt, 5300 m-en töltöttünk két éjszakát. Miután szemrevételeztük a nem túl jó kondíciókat, visszatértünk az alaptáborba, ahol
jó időben kisebb kirándulásokat tettünk, rossz időben sátrunkban pihentünk, olvastunk, ritkán filmet néztünk az étkezősátorban.
Így teltek a napok komolyabb lehetőség nélkül, amikor megkaptuk a
hírt, hogy július 18-tól várható egy kedvező időjárási ablak. Ezt a tőlünk
nem messze található nyolcezresekre jósolták, így várhatóan a mi területünkre is érvényes lesz. Ekkor jött az ötlet, hogy 16-án kérjük a teherhordókat, költözzünk le a faluba, utána pedig próbáljuk meg a Bonditpeak-et
a Hushe-völgy másik oldalán. 16-án leköltöztünk 15 teherhordó segítségével. A faluban találtak nekünk egy poros leendő építési területet, itt sátorozhattunk. Találkoztunk a helyi rendőrrel, tőle megkaptuk a minimális
információkat a hegy megközelítésével és mászásával kapcsolatban, miközben a házában megvendégelt bennünket. Ő korábban részt vett két
japán expedíció csomagjainak felhurcolásában az alaptáborba. Este gyorsan bepakoltunk 5 napra elegendő ételt, hajnalban pedig hátizsákjainkkal
indultunk a hegy irányába. Első nap a tervezett 4400 m-es alaptábort nem
értük el, mert eltévedtünk, így este 4100 m-en sátraztunk egy gyönyörű
füves, forrással ellátott területen. Vacsoránkat elfogyasztva, bőséggel volt
lehetőségünk pótolni a folyadékot a forrásból. Kényelmes alvás után korán
indultunk, hogy a meleg érkezése előtt minél magasabbra jussunk. A második napon felértünk a gleccserre, ahol keményen megdolgoztunk a la-
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birintusban. A hosszú nap végén 5000 m-en sátraztunk két gleccserhasadék között. Próbáltuk magunkat összerakni a következő napi továbbhaladáshoz, reménykedve, hogy találunk kiutat a labirintusból. Harmadik
napon második próbálkozásból sikerült kijutni egy könnyebben járható
területre. Viszonylag korán elértük az általunk elnevezett „hungarian balcony”-t. A neve jelzi a panorámát, amit nyújtott, kezdve a nyolcezresektől
a környéken lévő összes 6-7000-es csúcsig. Itt volt időnk visszatölteni magunkat, ehhez segített a gyönyörű panoráma is a naplementével együtt.
Innen elérhető közelségbe került a csúcs, és több lehetőség közül válogattunk a feljutáshoz. A negyedik napon korai indulást terveztünk és még
virradat előtt indultunk. Teljes sötétben nem lett volna szerencsés útra
kelni, mert rögtön az elején fontos volt a tájékozódás a technikai terepen.
Kötélbiztosítás mellett haladtunk négyen, és a csúcstömböt a napsütés
előtt elértük. Itt viszont elkezdett olvadni a hó, nem tartott jól, folyamatosan visszacsúsztunk. Lassan, de sikerült felkúsznunk a csúcs gerincig.
Miután mindenki feljött a gerincre, együtt sétáltunk fel a csúcsra. Felemelő
érzés volt belegondolni, hogy elsőnek lépünk ennek a hegynek a tetejére.
Az öröm és a feszültség kitört belőlünk, fantasztikus élmény volt. Nem
tudtunk betelni a látvánnyal, hiszen gyönyörű időben mindent láttunk.
12:45-kor értünk fel (Ágoston Viktor, Kerekes Bence, Nagy Márton, Szász
László), 5980-5990 m közötti magasságokat mértünk különböző készülékekkel (Garmin órák, Suunto óra, Garmin Inreach). Körülbelül négy órát
töltöttünk a csúcson, várva a délutánt, a veszélyesen meglágyult havas
lejtő stabilizálódását. Hosszú lejövetelünk éjjel 2-kor ért végett a kettes táborban hagyott sátrainknál, ahová kimerülve estünk be és rögtön el is
aludtunk mindannyian.
Az ötödik napon lejöttünk a bevált alaptáborunkig. Ennivalónk, gázunk
nagyjából elfogyott, a pihenés nagyon jólesett, legalább vizünk volt bőven.
A hatodik napon kényelmesen, vízzel feltöltve magunkat elindultunk a
jól végzett munka elégedettségével a falu irányába. A pásztorkunyhóknál
nagyon örültek nekünk, mutatták, hogy figyelték mászásunkat. A faluban
már vártak minket, a helyiek megvendégeltek, és velünk együtt nagyon
örültek a teljesítményünknek.
Még egy napot maradtunk a faluban, kirándultunk Husheba és megnéztük a Mashebrum-t közelebbről, majd összepakoltunk, és Scarduba indultunk egy dzsippel. Scarduban kezdtük kipihenni magunkat és feltölteni
lemerült belső raktárainkat. Innen kisebb viszontagságokkal Iszlamabadba
egy 24 órás autóúttal sikerült eljutni. A hazafelé tartó repülőút szerencsére
már problémamentesen zajlott, felszabadultan ünnepelhettünk.
Kipihenten átgondolva, sikeresnek mondhatom az expedíciót, nemcsak
az eredmények szempontjából, hanem a csapat egészét is figyelembe
véve. Az elején kissé nehézkesen indult a különböző egészségügyi problémák miatt, az akklimatizáció sem történt meg egyszerre. 2-3 hét együttlét után azonban négyen nagyon komolyan összekovácsolódtunk,
elértünk egy közösen gondolkodó, cselekvő szövetséget a közös cél érdekében, ami nem más volt, mint a hegymászás. Sok-sok humorral telítve
nagyon jól éreztük magunkat, még rossz időben is. A Bonditpeak érintetlenségével, mások korábbi sikertelen próbálkozásaival erős motivációt
adott. A megmászásához pedig kellett a fokozatosan kialakult szilárd egység, az együttműködő csapat, és szükség volt mind a négyünk fizikális és
mentális erejére egyaránt. Közös kötélen mozogtunk, és utólag úgy értékelem, ez volt a sikerünk legfőbb titka, így hatékonyabbak voltunk, mint
két külön párosban. Mindig került valaki, aki az élre állt, és így mindannyian együtt jutottunk fel a Bonditpeak érintetlen csúcsára. Életem mászása volt, nem a nehézsége miatt, hanem a hegy érintetlensége miatt.
Régi álmom volt, hogy eljussak egyszer a Földnek egy ilyen pontjára, ezért
jelenti számomra a világ tetejét vagy akár a végét.
Köszönöm Veresegyház Város támogatását!
DR. SZÁSZ LÁSZLÓ
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KOSÁRLABDA

ELRAJTOLT A 2022-23-AS SZEZON…
Elmúlt ez a nyár is. Mozgalmas volt. Nyári táborok, és szabadtéri mozgással
a tagjaink egész nyáron mozgásban tarthatták magukat. A követőink pedig
több híresség köszöntőjét is láthatták a social media felületeinken, hiszen az
ötödik szezonunkat is lezártuk (nem is akárhogyan). A városunk legeredményesebb csapatsportjaként országos bronzérmet szereztünk az NB2-ben.
Bár szívesen emlékszünk vissza, a múltat már lezártuk. Így nézzük meg mi
várható ebben a 2022-23-as szezonban. Mert idén sem lesz könnyű dolgunk
az előjelek alapján. Edzői stábunk nem sokat pihent Őri Gergely, és Tasnádi
Dávid egész nyáron dolgoztak a háttérben, és a teljes stáb már augusztus elején elkezdte a munkát, hogy minden a lehető legsimábban indulhasson (egy
hónap munka után) szeptemberben, az iskolakezdéssel. Több edzőnk nemzetközi továbbképzőkön is jelen volt és minden stábtag maradéktalanul megszerezte a neki szükséges jövő évi licenc-et.
Az MKOSZ jóvoltából már szeptember elején megkezdődnek a korosztályos előselejtezők, így mire ez az újság megjelenik, már pár megmérettetésen túl is vagyunk.
Természetesen a csapataink továbbra is várják azokat a gyermekeket,
akik ki szeretnék próbálni a magukat a kosárlabdapályán. Mutatjuk, hogy
idén milyen korosztályok indulnak.
U10-U11-U12 (vegyes korosztályokban, tehát fiúk és lányok vegyesen
jelentkezhetnek), U14-U16-U17 (leány), U14-U16-U18 (fiú)
Amennyiben pedig már valaki elmúlt 18, akkor a következő lehetőségek
között választhat.
Pest megye A (férfi), NB2 (férfi), Szabadidős tevékenység, ahol a Senior korosztály (30+) is szerveződik (vegyes)
További információk a www.facebook.com/bkgveresegyhaz oldalon, a
bkgveresegyhaz@gmail.com email címen vagy a +36 20 663 4553 (Őri
Gergely) telefonszámon.
Természetesen a sportágválasztón is jelen leszünk, ott is szeretettel várjuk az érdeklődőket. Pattogjon hát a labda!
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