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Kucsa Tamásné, Veresegyház új díszpolgára
(Fotó: Ruzsovics Dorina, írásunk a 9. oldalon.)
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TÁJÉKOZTATÁS
Veresegyház Város Önkormányzata tájékoztatja a Lakosságot,
hogy a KORONAVÍRUS-JÁRVÁNNYAL
KAPCSOLATOS LEGFRISSEBB HELYI INFORMÁCIÓKÉRT
KÖVESSÉK honlapunkat (www. veresegyhaz.hu)
és hivatalos Facebook oldalunkat
(Facebook/Veresegyház város hivatalos oldala).

TÁJÉKOZTATÁS
Tájékoztatjuk Tisztelt Olvasóinkat, hogy lapunk
koronavírus-járványra vonatkozó információi és tájékoztatásai
a SZEPTEMBER 10-i, NYOMDÁBA ADÁS ELŐTTI ÁLLAPOTOT
tükrözik, azok a lap megjelenésének idejére
a vírushelyzetnek megfelelően változhatnak.
Veresegyház Város Önkormányzata megbízásából kiadja KOVÁCS PÉTER. • ISSN 2060-0135 • Nyomda: BERBEA HUNGARY KFT.
Szerkesztőség: 2112 Veresegyház, Fő út 35. • E-mail: veresikronika@veresegyhaz.hu • www.veresegyhaz.hu
www.facebook.com/veresegyhaz.varos.hivatalos.oldala • Telefon: 30 9304 831 • Főszerkesztő: KOVÁCS PÉTER
Kultúra: VERÉB JÓZSEF rovatvezető • Sport: BARANYÓ CSABA rovatvezető • Munkatársak: DR. MOHAI IMRE, FÁRI FANNI,
RIMAI S. ÉVA, RUZSOVICS DORINA, VIGH MERCÉDESZ, VERÉB ÁRNIKA, GYŐRI RITA, HAJDU SZILVIA
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A hónap témái
55 ÉV VERESEGYHÁZ ÉLÉN
Szeptember 1-jén volt ötvenöt éve annak, hogy
Pásztor Béla dolgozni kezdett új munkakörében tanácselnökként a veresegyházi Tanácsházán. 1965 óta alaposan megváltozott az életünk, megszűnt a kétpólusú világ, eltűnt a
kommunizmus, felbomlott a Szovjetunió, behálózta életünket az internet és még hosszan
sorolhatnánk a számtalan példát. Településünk életét azonban változatlanul Pásztor Béla
irányítja, immáron 1990 óta sokszorosan megválasztott polgármesterként. Veresegyház kissé lenézett pár ezres faluból előbb nagyközség,
majd 1999-től város lett. Lakosainak száma 20
ezerre nőt, miközben a városi léthez méltó
módon kiépült.

A polgármester nagy valószínűséggel világrekorder a jelenleg is regnáló városvezetők között, ennek ellenére az 55. évforduló szerény
ünnepléssel telt. Délelőtt a Polgármesteri Hivatal dolgozói köszöntötték a jeles jubileum
alkalmából, majd a nap folyamán számos ismerős, munkatárs és barát lepte meg és fejezte ki nagyrabecsülését. Este pedig a Képviselő-testület nevében Kosik József alpolgármester úr köszöntötte polgármester urat.
A Veresi Krónika szerkesztősége ezúton is
gratulál a páratlan évfordulóhoz és további jó
egészséget kíván munkájához.
Gratulálunk, Polgármester Úr!
KOVÁCS PÉTER

Fotók: Lethenyei

Fotók: Önkormányzat

FEJLESZTÉS

MEGÚJULHAT A VERESEGYHÁZI VASÚTVONAL!
Átfogó elővárosi vasútfejlesztési program elindításáról döntött a kormány az augusztus 17-i
bejelentés szerint. A Budapesti Fejlesztési
Központ irányításával megkezdődhet a Kőbánya-Felső-Rákosliget közti, továbbá a lajosmizsei és a veresegyházi elővárosi vonalak átfogó
fejlesztésének előkészítése és tervezése.
Ahogy Vitézy Dávid a Budapesti Fejlesztési Központ (BFK) részéről megosztotta közösségi oldalán, a BFK „a Nemzeti Infrastruktúra Fejlesztővel
együttműködésben új projektbe kezd a Budapest –
Veresegyház – Vác (71-es számú) vasútvonal teljes
körű felújításának előkészítésére és tervezésére.”
Rá is fér a fejlesztés a veresegyházi vonalra, hiszen
hiába az új, korszerű vonatok, ha a pálya leromlott
állapota miatt a szerelvények ma csak 40-60 km/h
sebességgel közlekedhetnek. Ráadásul az egyvágányú vonalon –lehetőség miatt – óránként csak
1-2 vonat indítható. De még így is naponta mintegy 10 ezer ingázó használja ezeket, ami nem is
csoda, hiszen a budapesti agglomeráció lakosságszáma jelentősen nőtt az utóbbi években.
A fejlesztések után a szerelvények sebessége
80-100 km/órára nőne, a megállókban és az állo-

másokon mindenhol akadálymentes peronok
lennének kialakítva és P+R parkolók létesülnének, az autóról a vasútvonalra csatlakozás erősítésének érdekében. Vácról Veresegyházra fél
óránként, Veresegyházról viszont 15 percenként
in- dulhatnának a vonatok Budapestre, Fóttól befelé pedig már akár az óránkénti hat vonatot is
tudná kezelni a felújított hálózat. Két új megálló
is létesülne: az egyik a Marcheggi-hídnál, ahol így
átszállási lehetőség nyílna a váci, a veresegyházi,
az esztergomi és a körvasútsori vonalak között, a
másik pedig a veresegyházi Medveotthonnál.
A járatok sűrítésének ugyanakkor feltétele, hogy
a Nyugati pályaudvar és az odavezető vágányok
kapacitásának bővítése megtörténjen, hiszen a
több elővárosi vonathoz nagyobb fejpályaudvarok
szükségesek. Megoldás lehet az is, ha a zsákutcaszerű működés helyett az átmenő pályaudvari
rendszerre áll át a Nyugati – ezért is foglalkoznak
a Duna alatti vasúti alagút vizsgálatával is.
Mindehhez a forrást uniós támogatásból fedezné
a kormány, amire jó esély van, hiszen így gyakorlatilag két legyet ütnének egy csapásra: a most állandó torlódásokkal küszködő M3-as autópálya,
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M2-es autóút és a 2102-es út Budapestre bevezető
szakaszai is részben tehermentesülhetnének,
hiszen a majdan megújuló vasútvonalon vélhetően akár meg is háromszorozódhat az utasforgalom.
Ugyanakkor korai még nagyon közeli felújításban bizakodni. Az építési engedéllyel bíró terveket a BFK 2022-re készíti elő, maga a kivitelezés
csak ezt és a kivitelező kiválasztását követően indulhat el, számításaink szerint legkorábban
2023-ban.
Azt pedig már csak remélni tudjuk, hogy ezek a
tervek nem kerülnek ismét parkolópályára,
ahogy ez történt a 2012-re ígért nagyszabású
felújítási elképzelésekkel.
PORTFOLIO.HU–KOVÁCS PÉTER
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Önkormányzat

VERESEGYHÁZ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK HATÁROZATAI

78/2020.(VII.27.) Kt. határozat:
1. A Képviselő-testület hatályon kívül helyezi a 75/2020.
(VII.14.) Kt. számú határozatát.
2. A Képviselő-testület hozzájárul a Veresegyház belterület 32 hrsz-ú, természetben Veresegyház, Újiskola
u. 7/B. szám alatt található ingatlan megvásárlásához
Németh Viktória Mariann és Jászné Németh Hajnalka
Éva eladóktól, összesen 70 000 000 Ft-os vételáron.
A vételár kifizetése a következő képpen történik:
- az előszerződés megkötésével egy időben az önkormányzat megfizet 40 000 000 Ft első vételárrészt Eladó
részére;
- az ingatlanból való kiköltözést követően, legkésőbb
2020. november 30-ig pedig a fennmaradó vételárhátralékot, 30 000 000 Ft-ot Eladó részére megfizeti.
Az ingatlan vételárának kifizetésére a 2020. évi költségvetés tartalékkerete biztosít fedezetet.
79/2020.(VII.27.) Kt. határozat:
A Képviselő-testület hozzájárul a Veresegyház belterület
9617/162 és 9617/163 hrsz-ú ingatlanok értékesítéséhez
(minimálisan nettó 5000 Ft/m2 eladási áron) a KLIMEX
Medical Kft., mint vevő részére.
80/2020.(VII.27.) Kt. határozat:
1. A Képviselő-testület a Misszió Egészségügyi Központnak 2014. 04. 18-án adott államháztartáson belüli
visszatérítendő támogatás összegéből még fennálló
5 000 000 Ft visszafizetési határidejét 2021. június 30-ra
módosítja. A szerződés egyéb feltételei változatlanok.
2. A Képviselő-testület a Misszió Egészségügyi Központnak 2014. 09. 11-én adott 10 000 000 Ft államháztartáson belüli visszatérítendő támogatás visszafizetési
határidejét 2021. június 30-ra módosítja. A szerződés
egyéb feltételei változatlanok.
3. A Képviselő-testület a Misszió Egészségügyi Központnak 2015. 12. 11-én adott 10 000 000 Ft államháztartáson belüli visszatérítendő támogatás visszafizetési
határidejét 2021. június 30-ra módosítja. A szerződés
egyéb feltételei változatlanok.
4. A Képviselő-testület a Misszió Egészségügyi Központnak 2016. 04. 05-én adott 10 000 000 Ft államháztartáson belüli visszatérítendő támogatás visszafizetési határidejét 2021. június 30-ra módosítja. A szerződés egyéb feltételei változatlanok.
81/2020.(VII.27.) Kt. határozat:
1. A Képviselő-testület hozzájárul „közfoglalkoztatási céllal (mezőgazdasági hasznosítás)” – a Veresegyház külterület, 0149/16 hrsz-ú, szántó művelési ágú ingatlan
1/3 tulajdoni hányadának megvásárlásához Homok
Istvánnétól 300 Ft/m2, 657 900 Ft, 1/3 tulajdoni hányadának megvásárlásához Ujvári János Tamástól 300
Ft/m2, 657 900 Ft és 1/3 tulajdoni hányadának megvásárlásához Zakosz Györgynétől 300 Ft/m2, 657 600 Ft
vételáron. A vételár kifizetése a 2020. évi költségvetés
földvásárlásokra elkülönített kerete terhére történik meg.
2. A Képviselő-testület hozzájárul „településfejlesztési
céllal (temetőbővítéshez szükséges terület biztosítása)” – a Veresegyház külterület, 0153/3 hrsz-ú, szántó
művelési ágú ingatlan 1/3 tulajdoni hányadának megvásárlásához Homok Istvánnétól 300 Ft/m2, 360 900
Ft, 1/3 tulajdoni hányadának megvásárlásához Ujvári
János Tamástól 300 Ft/m2, 360 900 Ft és 1/3 tulajdoni
hányadának megvásárlásához Zakosz Györgynétől
300 Ft/m2, 361 200 Ft vételáron. A vételár kifizetése a
2020. évi költségvetés földvásárlásokra elkülönített
kerete terhére történik meg.
82/2020.(VIII.11.) Kt. határozat:
A Képviselő-testület hozzájárul, hogy Veresegyház Város
Önkormányzata a 2020. évi költségvetési évben Erdőkertes Községi Önkormányzat részére likvid kölcsönt nyújtson. A kölcsön összege 55 000 000 Ft, a kamat mértéke
0%, futamideje: 2020.08. 12-től 2020. 08. 31-ig. A kölcsön
összegével Veresegyház Város Önkormányzat 2020. évi
költségvetésének főösszege módosításra kerül, mely az
Önkormányzat 2020. költségvetési rendeletének szeptember 30-i módosításában kerül átvezetésre.
83/2020.(VIII.11.) Kt. határozat:
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A Képviselő-testület megvizsgálta a 21764/2020. számú
ügyhöz rendelkezésre álló iratokat, valamint a piac-,
vásár- és búcsútartásról szóló 29/2017.(II.21). önkormányzati rendeletet, amelyek alapján helyben hagyja
Veresegyház jegyzőjének 21764-2/2020. számú, elsőfokú
határozatát, amelyben Kovács Kálmán (lakcíme: 2146
Mogyoród, Dózsa Gy. u. 47/a.) kereskedő piaci árusítási
jogát 2020. március 21. napjától 30 napra felfüggesztette.
A döntés ellen fellebbezésnek helye nincs, a döntés ellen
közigazgatási per indítható. A keresetlevelet a Fővárosi
Törvényszékhez (1027 Budapest, Tölgyfa u. 1-3.) címezve, a határozat közlésétől számított 30 napon belül Veresegyház Város Képviselő-testületéhez lehet benyújtani.

91/2020.(VIII.27.) Kt. határozat:
A Képviselő-testület a gyermekvédelem helyzetéről,
a gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatok 2019. évi
ellátásáról szóló átfogó értékelést elfogadja.
92/2020.(VIII.27.) Kt. határozat:
A Képviselő-testület a Veresegyház Kistérség Esély Szociális Alapellátási Központ 2019. évi szakmai munkájáról
szóló beszámolót elfogadja.

93/2020.(VIII.27.) Kt. határozat:
1. A Képviselő-testület a Fabriczius József Általános
Iskola, a Kálvin Téri Református Általános Iskola, a
Veresegyházi Katolikus Gimnázium, a Veresegyházi
84/2020.(VIII.11.) Kt. határozat:
Egységes Gyógypedagógiai és Módszertani Intézet, a
1. A Képviselő-testület a veresegyházi 5786/86 helyrajzi
Petőfi Sándor Római Katolikus Általános Iskola és
számú közterületet elnevezi Lajta Béla utcának.
Gimnázium Fabriczius József Esti Gimnáziuma és a
2. A Képviselő-testület rendelkezik Veresegyház Város
Lisznyay Szabó Gábor Alapfokú Művészeti Iskola
jegyzője felé, hogy a közterület elnevezését a közterü(Zeneiskola) 2019/20. évi tanévéről szóló tájékozlet nevek nyilvántartásába jegyeztesse be, az elnevezéséről a helyben szokásos módon tájékoztassa a latatóját tudomásul veszi.
kosságot, illetve hivatalos úton értesítse az illetékes 2. A Képviselő-testület a városban oktatási, nevelési,
katasztrófavédelmi, rendvédelmi, közlekedési, valaegészségügyi, szociális, kulturális vagy más munkamint a közüzemi szolgáltatókat és a Magyar Postát.
körben szolgálatot teljesítők lakáshoz jutásának lehetőségét megvizsgálja. A 2021. évi költségvetés terve85/2020.(VIII.11.) Kt. határozat:
zésekor ezt figyelembe kell venni.
1. A Képviselő-testület hozzájárul a DIGI Távközlési és
Szolgáltató Kft. kérésének megfelelően a Veresegyház 94/2020.(VIII.27.) Kt. határozat:
külterület 0155/16 hrsz-ú és a Veresegyház külterület
A Képviselő-testület a Veresegyház Város 2020. évi költ068/14 hrsz-ú ingatlanokon (a lakosság biztonságoségvetésében szereplő „egyéb szakágak támogatás sport
sabb és minőségjavulást okozó ellátása érdekében) 2
db „monopole” típusú tornyos bázisállomás megépí- pályázat” című kiadási előirányzat terhére elfogadja az
téséhez és a működésükhöz szükséges műszaki be- előterjesztés mellékletében szereplő sporttevékenységgel
foglalkozó szervezetek részére szóló támogatási javaslarendezések konténerekben való telepítéséhez.
2. A Képviselő-testület elfogadja, hogy a Szolgáltató a tokat.
bázisállomások kivitelezési munkálatainak megkezdésétől számítva (tornyonként) évi 900 000 Ft terület- 95/2020.(VIII.27.) Kt. határozat:
bérleti díjat fizessen, a Felek között megkötésre kerülő, A Képviselő-testület – 2020. szeptember 1-jei hatályba
lépéssel – elfogadja a GAMESZ Alapító Okiratának mó15 évre szóló bérleti szerződések alapján.
dosítását és az egységes szerkezetű Alapító okiratot.
86/2020.(VIII.11.) Kt. határozat:
A Képviselő-testület hozzájárul (minimálisan nettó 96/2020.(VIII.27.) Kt. határozat:
20 000 Ft/m2 eladási áron) a Veresegyház belterület A Képviselő-testület – 2020. szeptember 1-i hatályba
5786/69 hrsz-ú ingatlan értékesítéséhez Varga Gábor, lépéssel – elfogadja a Váci Mihály Művelődési Ház Alapító
mint vevő részére.
Okiratának módosítását és az egységes szerkezetű
Alapító okiratot.
87/2020.(VIII.11.) Kt. határozat:
A Képviselő-testület hozzájárul a Veresegyház belterület
5786/94 hrsz-ú ingatlan értékesítéséhez (minimálisan 97/2020.(VIII.27.) Kt. határozat:
nettó 20 000 Ft/m2 eladási áron) Sallai László és Sallai- 1. A Képviselő-testület hozzájárul az Önkormányzat kizárólagos tulajdonát képező Veresegyház 5785/140/A/12
Raffa Zsófia, mint vevők részére.
hrsz-ú, 48,71 m2-es alapterületű, 728/10000 eszmei hányadú társasházi lakásingatlan értékesítéséhez (350 000
88/2020.(VIII.11.) Kt. határozat:
Ft/m2 ár figyelembevételével) összesen 17 048 500 Ft
1. A Képviselő-testület a „Veresegyház, helyi személyvé
teláron Sára Edit (jelenlegi Bérlő) és Sinkó Levente,
szállítási szolgáltatás” tárgyú közbeszerzési eljárás
mint vevők részére. vevők az ingatlan birtokába a teljes
tekintetében az Uk-Muk-Fuk Kft. ajánlattevő benyújvételár megfizetésével egy időben lépnek, Bérlő lakástott ajánlatát érvénytelennek, a Magor Busz Kft. ajánbérleti szerződése addig az időpontig érvényben marad.
lattevő benyújtott ajánlatát érvényesnek, a lefolytatott
2. A Képviselő-testület elfogadja, hogy vevők az adásvéközbeszerzési eljárást eredményesnek nyilvánítja.
2. A Képviselő-testület a 2020. 07. 23-án megtartott bíráteli szerződés megkötésekor 1 000 000 Ft első vételár
lóbizottsági ülés jegyzőkönyvében foglalt javaslat alaprészletet fizessenek meg. A Magyar Állam képviseleján a közbeszerzési eljárás nyertesének a legkedvetében eljáró MNV Zrt. nyilatkozatának megérkezését
zőbb érvényes ajánlatot tevő Magor Busz Kft-t hirdeti
vagy a nyilatkozattételre rendelkezésére álló 35 nap elki nettó 56 295 000 Ft ajánlati árral.
teltét követően vevők pénzintézeti hitel felhasználásával kívánják megfizetni a fennmaradó vételár hátra89/2020.(VIII.27.) Kt. határozat:
lékukat (16 048 500 Ft-ot).
1. A Képviselő-testület elfogadja a Gödöllői Rendőrkapitányság, a Veresegyházi Polgárőr Egyesület, a Mezőőr98/2020.(VIII.27.) Kt. határozat:
ség, a Közterület-felügyelet és a Veresegyházi KábíA Képviselő-testület hozzájárul a Veresegyház belterület
tószerügyi Egyeztető Fórum 2019. évi közbiztonsági
5786/60 hrsz-ú ingatlan értékesítéséhez (minimálisan
helyzetéről szóló beszámolóját.
2
2. A Képviselő-testület köszönetét fejezi ki a rendőrség, nettó 20 000 Ft/m eladási áron) Gál Péter és Kátai Mária
Terézia,
mint
vevők
részére.
a polgárőrség, a mezőőrség, a közterület-felügyelet, a
VKEF vezetői és tagjai felé a város biztonságának meg99/2020.(VIII.27.) Kt. határozat:
őrzése érdekében végzett munkájukért.
A Képviselő-testület hozzájárul a Veresegyház belterület
5786/70 hrsz-ú ingatlan értékesítéséhez (minimálisan
90/2020.(VIII.27.) Kt. határozat:
A Képviselő-testület elfogadja a Veres 1 Színház 2019. évi nettó 20 000 Ft/m2 eladási áron) a KOBECONS Kft., mint
vevő részére.
szakmai beszámolóját.
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A FELELŐS ÁLLATTARTÁS SZABÁLYAI

Veresegyházon – hasonlóan a többi egyre növekvő kisvároshoz – egyre több kérdés vetődik fel az állattartás mikéntjéről, és az ebből adódó,
lakókörnyezetünket napi szinten érintő problémákról. E témában szabályokból nincs hiány, mert több jogszabályban megjelennek az állatok tartására
vonatkozó előírások. Cikkünk célja, hogy ezen szabályok közül kiemeljünk néhányat, különösen azokat, amelyekkel leggyakrabban találkozunk,
vagy amelyeket legyakrabban megszegünk az állattartás során.
Ha létezik főszabály, akkor a következőt emelnénk ki elsőként: az állatot úgy kell tartani,
hogy az állat tartása lehetővé tegye annak természetes viselkedését, ugyanakkor a környező lakóközösség kialakult élet- és szokásrendjét tartósan és szükségtelenül ne zavarja. Ez a kívánalom sok esetben nem teljesül, ami állatnak és embernek további
problémák forrásává válik.
Sokszor az ismerethiány, sok esetben gondatlanság vagy más magatartás áll az állatok
nem megfelelő tartásában. Városunkban a leggyakrabban a következő esetekkel találkozunk: állat elszökése, kóborlása, kutya támadása más állatra, emberre, elhanyagolt, kezeletlen beteg állat, tartási körülmények miatti bűz, kutyaugatás zavaró hatásai a szomszédra,
udvaron ól-kennel nélkül tartott állat, rövid láncon tartott állat, eb póráz nélküli „sétáltatása”
közterületen, eb ürülék elhagyása. Fentieken kívül gyakran előfordul állat bántalmazás,
mérgezés, és mostanában sajnos gyakorivá vált a macskák fegyverrel való lövése, életének
kioltása. Ez utóbbi cselekmény a Btk. szerint bűntettnek minősül, ami három évig terjedő
szabadságvesztéssel büntethető, rendőrhatósági eljárás keretében vizsgálandó ügy. Kifejezetten nem állattartási kérdéskör, de előfordulnak esetek, ahol kitett étellel, takarmánnyal
vadállatokat etetnek, ebből már származott vadbaleset.
Az állattartónak gondoskodnia kell arról, hogy az állatok tartási helyén a környezeti viszonyok megfeleljenek az állatok szükségleteinek, valamint a tartási helyük úgy
legyen kialakítva, hogy az ne okozhasson sérülést az állatoknak.
Az alapelv természetesen az, hogy állattartóként vagy állampolgárként tilos indokolatlan vagy elkerülhető fájdalmat, szenvedést, sérülést okozni az állatnak. Ezért mindennemű
szándékos vagy gondatlan állatbántalmazást, kínzást (ideértve a leölést is) elítélünk, és a
magunk eszközeivel fellépünk ellene.
A felelős állattartás véleményünk szerint már az állat kiválasztásánál kezdődik (kutya,
macska, madár, hal). Csak akkor vegyünk magunkhoz bármilyen állatot, ha átgondoltuk a
vele járó felelősséget, tudunk megfelelő életteret és körülményeket teremteni számára, meg
tudjuk adni neki azt, ami neki jár. Sokat hallottuk azt az igaz kifejezést, hogy „a jó gazda
gondosságával” tudjuk tartani állatainkat?
Az állatvédelmi törvény maga is megfogalmazza ezt: „jó gazda gondossága: az az emberi tevékenység, amely arra irányul, hogy az állat számára olyan életkörülményeket
biztosítson, amely az annak fajára, fajtájára és nemére, korára jellemző fizikai, élettani,
tenyésztési és etológiai sajátosságainak, egészségi állapotának megfelel, tartási, takarmányozási igényeit kielégíti (elhelyezés, táplálás, gyógykezelés, tisztán tartás, nyugalom, gondozás, kiképzés, nevelés, felügyelet)”.
KEDVTELÉSBŐL TARTOTT ÁLLATOK TARTÁSA
Egyes állatfajták, mint pl. az udvaron tartott macska – élettani sajátosságaikból adódóan –
gyakran elkóborol a tulajdonos ingatlanáról. Ez nem egyszer végződik tragikusan az állat
elütésével, kutyatámadással, bántalmazással és talán puskavégre is ilyen (rossz) megfontolásból kerül. Szakemberek szerint sokat segít eme körülményben, ha az állat ivartalanításra kerül, az ivartalanított állat kevésbé kóborol el. Az ivartalanítás további hozadéka,
hogy nem születnek további olyan nem tervezett egyedek, amelyek későbbi gondozására,
elhelyezésére nem voltak felkészülve.
Szintén az állattartás fontos része – főképpen ebeknél – az egyedi azonosítás. Jogszabály
kötelezi a kutya tulajdonosokat, hogy az állat 3 hónapos korát elérve transzponderrel (mikrochippel) lássák el. Ugyanilyen fontos továbbá az első veszettség elleni védőoltás beadása
is, amelyet ugyancsak legkésőbb az eb 3 hónapos koráig szükséges megtenni.
Ki kell emelni e tárgyban, hogy az állatok részére szolgáló kennelt úgy kell elhelyezni,
hogy az oldalsó és a hátsó kerítéstől 2-2 méter távolságra legyen. Minden állatfajnak, fajtának egymástól eltérő a mozgásigénye is. Ezért nagyon fontos, hogy a kennel, ól mérete az
állat testi adottságainak megfelelően legyen kialakítva (pl. nagyobb kutyának nagyobb
helyre és mozgásra van szüksége).
A kutyákat a kedvtelésből tartott állatokról szóló önkormányzati rendeletben megjelölt
kutyafuttatókban lehet szabadon engedni (Ivacson, Ligetekben, Viczián telep kijelölt részén).
Az elhullott állatok tetemének elszállításáról saját költségen a tulajdonos köteles gondoskodni. Ezen szolgáltatás megrendelhető az önkormányzattal szerződésben álló vállalkozótól, aki az elhullott kisállat tetemet (kutya, macska) jelenleg 8000 Ft+áfa költség
ellenében elszállítja a lakossági megrendelőtől. A közterületen talált elhullott állat elszállításáról, abban az esetben, ha a tulajdonos ismeretlen, akkor az önkormányzat gondoskodik. Ha ismertté válik a tulajdonos, akkor a költségeket utólag köteles megtéríteni.
A kedvtelésből tartott állatok tartását a város képviselő-testülete a 10/2016. (IV.25.) önkormányzati rendeletben határozta meg, mely a város honlapján a hatályos helyi rendeletek
fül alatt megtekinthető.

jellemző mozgási igényét ki tudja elégíteni. Az állatokat úgy kell tartani, hogy a keletkező
trágyát a lehető leggyakrabban takarítsák ki az állatok alól, ezzel megelőzve a keletkező
kellemetlen szagokat, bűzt, a legyek nagyszámú megjelenését. A tartásból keletkező zajt a
fajtajellegtől függően a megfelelő tartási hely kialakításával kell biztosítani, illetve bármely
állat vásárlása esetén alaposan átgondolni, hogy abban az adott lakókörnyezetben „életszerű-e” a tartása (pl. sűrűn lakott kertvárosi övezetben disznó, ló tartásába kezdeni). Fontos és visszatérő kérdés, hogy melyik volt előbb: a ló tartása vagy az újonnan beköltözött
szomszéd. Hatósági szemmel és józan ésszel gondolkodva mindig az előfoglalás elvére alapítjuk a jogok gyakorlását, azaz amelyik „hamarabb volt”, azonban eljöhet az az eset, amikor a társasházakkal és szolgáltató egységekkel körülvett gazdasági udvar állattartója
kisebbségben marad a többség akaratával szemben és ebből problémák keletkeznek. Ez az
intenzív beépítéssel rendelkező és az olyan gyorsan fejlődő településeknél, mint Veresegyház, igen gyakori. Amikor az állattartás nem megfelelőségéből probléma adódik, kérelem,
bejelentés, feljelentés, birtokvédelem, egyszóval hivatali eljárás indul, vagy indulhat.
Az állattartás szabályainak be nem tartása miatt több hatóság is jogosult lehet eljárni, ezekben való eligazodáshoz az alábbiakat emeljük ki:
állatvédelmi hatóság a település jegyzője, a NÉBIH, az élelmiszerlánc-biztonsági és állategészségügyi hatáskörben eljáró Pest Megyei Kormányhivatal, megyei kormányhivatal járási hivatala, továbbá a területi természetvédelmi hatóság is. Ezen hatóságok külön-külön,
vagy akár együttesen is jogosultak állatvédelmi intézkedések megtételére. A cikkünkben
említett állatkínzás (megölés) a rendőrség hatáskörébe is tartozik.
A TELEPÜLÉSEN KITETT VAGY SZABADON KÓBORLÓ KUTYÁK ESETE, MELYRŐL
TUDNI KELL
Aki a tulajdonában lévő kutyát
a) a település belterületén felügyelet nélkül bocsátja közterületre, vagy kóborolni hagyja,
b) póráz nélkül elengedi vagy kóborolni hagyja,
c) szájkosár és póráz nélkül közforgalmú közlekedési eszközön szállítja,
d) élelmiszer-elárusító üzletbe, közfürdő területére vagy játszótérre beenged, illetőleg bevisz,
szabálysértést követ el.
Bejelentés tehető a jegyzőhöz és a Polgármesteri Hivatal közreműködik a kutya elhelyezésében, a gazda felkutatásában, de gyakran tapasztaljuk az állampolgárok önkéntes
segítőkészségét (pl. közösségi felületeken), ami a problémák leggyorsabb és leghatékonyabb megoldása. Ezen segítőinknek ezúton is köszönetet mondunk és továbbra is kérjük
támogatásukat.
Kóbor kutyák esetében a közterület-felügyelő, természeti és védett természeti területen
a természetvédelmi őr, helyi jelentőségű védett természeti területen az önkormányzati természetvédelmi őr, továbbá a mezőőr is értesíthető, ezen szervek is jogosultak eljárni.
Közterületre kijutott vagy póráz nélkül kivitt kutya miatt a tulajdonosra bírság szabható
ki. Ez lehet állatvédelmi bírság, amely alap esetben 15 000 Ft, azonban olyan esetben, ahol
ismétlődő cselekményről van szó ez ennek az összegnek többszöröse is lehet. A bírság
lehet szabálysértési bírság is, amelynél a pénzbírság legalacsonyabb összege ötezer forint,
legmagasabb összege százötvenezer forint, továbbá szabálysértési elzárással is büntethető
szabálysértések esetén háromszázezer forint.
Ha a kóbor állat tulajdonosa ismertté válik, a tulajdonos köteles az állatot visszavenni,
valamint a befogásával és elhelyezésével kapcsolatos költségeket is megtéríteni.

A KUTYAHARAPÁS
Az elsődleges, hogy javasoljuk látlelet felvételét a háziorvosnál.
Közterületen, nagyobb sérüléssel nem járó esetben, ha egy kóbor kutya vagy helytelenül kiengedett kutya okoz gondot, az eb tulajdonosa ellen szabálysértési eljárás indul („veszélyeztetés kutyával”), amennyiben a Rendőrségre a károsult feljelentést tesz.
Nyolc napon túl gyógyuló sérülés esete testi sértés bűncselekménynek minősül, ebben
az esetben az illetékes Rendőrkapitányságon kell feljelentést tennie a sértettnek. Fontos kiemelni, hogy a testi sértés mind gondatlanságból, mind szándékosan és az állat felügyelete
hiányában, vagy felügyelet mellett is megvalósulhat.
Továbbá a polgárőrség, illetve a városőrség felé is lehet jelezni, ha az állatok tartásával
kapcsolatos probléma közterületen adódik.
Fentiek mellett, vagy ha valaki nem tudja pontosan meghatározni hogy melyik szervnél
járjon el, az önkormányzat működtet egy elektronikus lakossági bejelentő rendszert is,
amelyen az állattartással kapcsolatos problémák is jelezhetők. A lakossági bejelentő rendszerben https://www.veresegyhaz.hu/altalanos-informaciok-epoldi linkre kattintva ez
megtehető.
Fontos tudni állampolgárként azonban azt is, hogy a hatóságok fél, vagy rész informáA HASZONÁLLATTARTÁS SZABÁLYAINAK BE NEM TARTÁSA, SZOMSZÉDOKKAL ciókra, feltételezésekre nem tudnak eljárást alapozni, csak bizonyítható cselekmények esetén tudnak eredményesen eljárni.
EBBŐL ADÓDÓ VITÁK
VERESEGYHÁZI POLGÁRMESTERI HIVATAL
Lényeges, hogy a haszonállatok helyének olyan méretűnek kell lennie, hogy az állat fajára
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BERUHÁZÁSI HÍREK

TOVÁBB SZÉPÜL VERESEGYHÁZ
Veresegyház szeptemberi beruházási híreiről Cserháti Ferenc alpolgármester adott tájékoztatást lapunknak.

MEGÚJULT UTCÁK,
ZEBRA A REFORMÁTUS TEMETŐNÉL
Elkészült a Virág utca, a Csarnok utca és a Revetekben lévő Tárkony
utca felújítása. Ezzel a Revetek úthálózata közel 100 %-ban aszfaltos
burkolatú lett. Szintén közlekedési hír, hogy befejeződött a gyalogos
átkelő felfestése a református temetőnél.

60%-OS KÉSZÜLTSÉGBEN A SPORTCSARNOK

Fotók: Fári Fanni

Megközelítőleg 60%-os készültségi állapotban van jelenleg a kézilabda-munkacsarnok építése. Jelenleg a tetőszerkezet cserepezése,
lécezése és a felsőtető „világító” elemeinek behelyezése zajlik, párhuzamosan a külső homlokzati nyílászárók betételével. Jelenleg úgy
gondolja az önkormányzat, hogy az épület decemberi átadásának
nem lesz akadálya. Indul a sportechnikai és berendezési eszközök
közbeszerzési eljárása is, amelynek lezárulta után lehetséges ezek
megvásárlása. A sportcsarnok teljes körű használatbavétele mindezek megléte után, várhatóan jövő év első negyedében várható.
Szintén ide tartozó hír, hogy megkezdődött a terület csapadékvíz elvezetésének kialakítása és a termálvíz hálózat kiépítése is.
KOVÁCS PÉTER

SZERZŐDÉSKÖTÉS INGYENES BUSZJÁRATOKRA

ÚJ LAKÓTERÜLET
Folytatódik a Ligetek új lakóterületének kialakítása. Az úthálózat kialakításához szükséges ideiglenes építkezések folyamán fakivágásokra is sor kerül. Természetesen mindez szigorúan a környezeti
hatások figyelembevételével, a szükséges engedélyek birtokában történik.

MEGKEZDŐDIK A PACSIRTA UTCA ÉPÍTÉSE
A lakók türelmét kéri az önkormányzat a Pacsirta utca építésének
megkezdése miatt. A tervek szerint az utca felújítása és járdaépítése
után a Fő út (iskola) felőli oldalon kap járdát az utca. Az út a Mézesvölgyi Iskola mellett csatlakozik a Mogyoródi útba, ezzel megkezdődik az iskolai parkoló rendezése is.

Augusztus 25-én, ünnepélyes keretek közt írta alá Veresegyház
önkormányzatának képviseletében Pásztor Béla polgármester és
a közbeszerzésen nyertes Magor Busz Kft. tulajdonosaként Vörös
László azt a szerződést, amelynek jóvoltából a tavaszi próbaüzem
után új, korszerű és az utasok számára ingyenes helyi buszjáratok állnak forgalomba. A három körjárat üzemeltetését biztosító,
nyolc plusz két évre
szóló szerződés nagyságrendileg 55 millió
forintos kiadást jelent a
városnak éves szinten.
A teljes buszmenetrend, térkép és tájékoztató a 17–20. oldalon, a lapból kiemelhető formában.
Fotó: Lethenyei

KÖZVILÁGÍTÁS HIBABEJELENTÉSE
Kérjük a Tisztelt Lakosságot, hogy Veresegyház közigazgatási területén lévő közvilágítási lámpák meghibásodásának
észlelése esetén (NEM VILÁGÍT, VILLOG, BEGYÚJT MAJD KIALSZIK, HALVÁNYAN VILÁGÍT) bejelentésüket az alábbi módokon tegyék meg:
a https://kozvilhiba.hu/ weboldalon a „Lakossági bejelentés” menüpont alatt, vagy a www.veresegyhaz.hu weboldalon
az „Ügyintézés” menüpont alatt a „Lakossági bejelentőrendszer (E-Poldi)”-n keresztül (ügyfél regisztrációhoz kötött),
valamint telefonon a Veresegyházi Polgármesteri Hivatal Műszaki Osztályán a 06 28 588 607 és 06 28 588 608-as telefonszámon,
illetve személyesen a Polgármesteri Hivatal 131., 132. irodájában.
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HIRDETMÉNYEK

ÚJ HELYEN MŰKÖDIK
A ZÖLD HÍD KFT.

VERESEGYHÁZI ÜGYFÉLSZOLGÁLATA
A Zöld Híd B.I.G.G. Nonprofit Kft.
Veresegyházon, 2020. szeptember 2-től
új helyszínen fogadja ügyfeleit!
A veresegyházi ügyfélszolgálati iroda új címe:

Veresegyház, Fő út 35.
földszint 9. helyiség
Nyitvatartás:

szerda: 7.00–19.00, ebédidő: 12.00-12.30
péntek: 08.00-12.00

MEGHÍVÓ
2020. szeptember 26-án, szombaton
15.00 órai kezdettel tartjuk a

„Virágos, tiszta porta 2020”
mozgalom
díjkiosztó ünnepségét.
Helyszín:

Veresegyház, Mézesvölgyi Iskola épülete
Az ünnepségre szeretettel várjuk az elismerésben részesülő
porták képviselőit, kedves ismerőseiket és minden érdeklődőt.
Gratulálunk a díjazottaknak
és köszönjük, hogy munkájukkal városunkat szebbé tették.
Üdvözlettel:
Pásztor Béla polgármester

Terület-építési bontásból kikerült

FAANYAG KAPHATÓ TÉRÍTÉSMENTESEN

a VERESGÉP Kft telephelyén (Veresegyház, Hajó utca 13.)
A kiválogatott faanyagot a VERESGÉP Kft. házhoz szállítja.
Előzetes időpont egyeztetés:
Hegedűs Norbertnél, a 30 340 4353 telefonszámon.

VÉDELEM AZ ÉPÍTKEZÉSI LOPÁSOK ELLEN

Megszaporodtak az épülő házaknál történő betörések az utóbbi időben.

Korcsik László (Tel: 70 271 9032)
KÜLTÉRI KAMERÁK FELSZERELÉSÉT
vállalja az építési anyagok védelmében.

Amennyiben már van elektromos áramvételi lehetőség 140 000 Ft,
ha nincs akkor 160 000 Ft-os áron.
A kamera a későbbiekben az ingatlantulajdonosé marad.
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KITÜNTETÉSEK

2020. augusztus 20-án Veresegyház Képviselő-testülete
az alábbi személyeknek adományozott városi kitüntetést:

Hibó Józsefné

hagyományőrző
(Sejtes Vendel Közművelődési Díj)

Szalainé Gulyás Ágnes

iskola igazgató
(Fabriczius József Közoktatási Díj)

Kucsa Tamásné vállakozó
Veresegyház Díszpolgára kitüntető cím

Takács Andrea

táncpedagógus
(Sejtes Vendel Közművelődési Díj)

Juhász Lászlóné

tanító
(Fabriczius József Közoktatási Díj)

Molnár Zsolt

plébános
(Darányi József Közszolgálati Díj)

Hegyes Péterné

szakács
(Darányi József Közszolgálati Díj)

Árvay Katalin

konduktor
(Szotáczky József
Egészségügyi és Szociális Díj)

Jakabné Sebestyén Erika
zenepedagógus
(Lisznyay Szabó Gábor
Zene- és Előadóművészeti Díj)

vörös László

vállalkozó
(Darányi József Közszolgálati Díj)

Sipos Zsuzsanna

köztisztviselő
(Darányi József Közszolgálati Díj)

Joó Zoltán

festőművész
(Takács József
Képző- és Iparművészeti Díj)

Sóti János

fotóművész
(Takács József
Képző- és Iparművészeti Díj)

Samu Gáborné Tusor Mária

Fotók: Ruzsovics Dorina

fényképész mester
(Takács József
Képző- és Iparművészeti Díj)

Ferenczi János

fotóművész
(Takács József
Képző- és Iparművészeti Díj)

Polgármesteri elismerésben részesültek:
Dr. Takács Edit

gyermekorvos
(Szotáczky József Egészségügyi
és Szociális Díj)

Almásiné Ecker Judit
hivatalvezető
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Kameniczky Ákos
forgalmi igazgató

Kunyik Vilmos
szabó

2020. szeptember

Doktornő a kitüntetését későbbi időpontban,
a lakásán vette át polgármester úrtól.

Díszpolgárunk
KUCSA TAMÁSNÉ, Veresegyház új díszpolgára

„Ahol lehet, ott segítünk!”
2020. augusztus 20-án Kucsa Tamásné vállalkozó vehette át Pásztor Béla polgármestertől és
Garai Tamás jegyzőtől a Veresegyház Díszpolgára kitüntetést. A díj a Veresegyházért végzett
sok évtizedes munka és segítség elismerése.
Városunk új díszpolgárával beszélgettünk.
Számított a kitüntetésre?
Egyáltalán nem számítottam erre a megtisztelő
elismerésre. Megkaptam a meghívót, tudtam,
hogy valamit kapok, de azt álmomban sem gondoltam volna, hogy díszpolgár leszek. Ráadásul
augusztus 20-ra már volt családi program tervezve, de szóltak az önkormányzattól, hogy mindenképpen úgy szervezzem, hogy ott legyek az átadón. Amikor megkaptam, nem tagadom, elsírtam
magam, óriási megtiszteltetés ez az elismerés.
Kaptam ugyan korábban egy nívós szakmai díjat
egy cégcsoporttól, de ez minden mást megelőz.
Főleg tősgyökeres veresiként.
Igen, anyai ágon az 1800-as évektől veresi lakos
családból származom, a szüleim gazdálkodók
voltak. Itt jártam általános iskolába, mindig Veresen éltem, itt lettem vállalkozó is. Azt hiszem,
bátran vallhatom magam szívvel-lélekkel veresegyházinak.
Önt elsősorban építőipari vállalkozóként ismerik, hogyan indult a vállalkozás?
Fóton, a Gyermekvárosban érettségiztem. Ezt
követően segédtiszti iskolával postán dolgoztam.
Pest megyében helyettesítettem a hivatalvezetőket. Aztán férjhez mentem, megszülettek a
fiaim. De nem szerettem volna GYES-betegségbe
esni, ezért amíg itthon voltam velük, elvégeztem
egy pénzügyi iskolát. Ehhez jött még a jogosítvány, amivel „kinyílt a világ” számomra. 1991-ben
kezdtük a vállalkozásainkat, kezdetben külön
cégként. Tamás, a férjem a műszaki résszel foglalkozott, én a szigetelő anyagokat forgalmazó céget
vezettem.
Nem volt furcsa nőként helyt állni ebben a néha
kemény üzleti világban?
Tudtam, hogy nem női szakma, de nagy segítségemre volt az, hogy mindig is emberekkel kommunikálva dolgoztam korábban. 1997-ben egyesítettük a két céget Kucsa-Ker néven, ráadásul
óriási szerencsém volt a gyerekekkel is, akik a
főiskola elvégzése után is itt dolgoztak. Zoli villamosmérnökként, Ervin pedig közgazdászként
lett pótolhatatlan a vállalkozásban. Amikor a férjem 2001-ben meghalt, gyakorlatilag hárman lettünk tulajdonosok. Ebben a nehéz, tragikus időszakban derült ki számomra, hogy kik az igazi
barátok. Szerencsére nagyon sok segítséget kaptam kollégáktól, barátoktól. Ezen túljutva is
folyamatosan tudott fejlődni a cég.

Fotó: Ruzsovics

Jelenleg 54 munkatárssal dolgozunk. Ez egy közepes méretű vállalatnak felel meg. Örömmel
mondhatom, hogy sok régi kollégánk van közöttünk, talán köszönhetően annak, hogy mi mindig is munkatársakként tekintettünk rájuk, így
természetes, hogy a sikerekből ők is részesülnek.
Cégük fejlődése közben folyamatosan támogatták Veresegyház közéletét és kultúráját.
Ahol lehet, ott segítünk. Ez szerintem a világ
legtermészetesebb dolga. Mi abban nőttünk fel,
hogy ez a település egy összetartó közösség, természetes volt, hogy annak idején részt vettünk a
társadalmi munkákban, közéleti tevékenységgel
(férjem sportköri vezetőként is) segítettünk az
embereknek. Természetesen mai anyagi lehetőségeink is végesek, de ha jó ügyben segíthetünk
valamit, azt örömmel tesszük.

MÚLTIDÉZŐ

Mi a véleménye Veresegyház elmúlt évtizedben
bekövetkezett városiasodásáról?
Sokakkal ellentétben én nagyon pozitív dolognak
tartom. A fejlődést nem lehet megállítani. Látom a
nehézségeket is, ami a hirtelen növekedésből
következik, de látom azt is, hogy ez a város megőrizte közben az emberi értékeit, közérzetét is. És
ebben is elévülhetetlen szerepe van Pásztor Béla
polgármesternek, aki nagyon jó alapokat teremtett
a kultúra és a közhangulat terén ezért. Úgy gondolom, hogy szerencsés helyzetben élünk veresiként,
összességében előnyünk származik a fejlődésből.
Hogyan tud kikapcsolódni?
A céggel kapcsolatban örülök, hogy ma már tulajdonképpen a fiúk viszik a vállalkozást. De természetesen segítek „félmunkaidőben” a terveinket megvalósítani. Továbbra is egy átlátható, jól
gazdálkodó, közben ésszerűen bővülő vállalkozásban hiszünk. Magénéletben nagyon szeretek
utazni, megismerkedni más kultúrákkal, és szeretnék még tanulni is. Jól ki tud kapcsolni a
kertészkedés és a főzés is.
Úgy tudom, jól főz.
Azt mondják, ehető. Szeretjük a kemencés dolgokat és bátran kísérletezek modern ételekkel, új
alapanyagokkal is.
Akkor ebben a karanténosan bezárkózó évben
volt ideje bőven az otthoni tevékenységekre.
Furcsán hangzik talán, de én a vírushelyzetnek is
megláttam a jó oldalát. Hiszen ez a szituáció sok
pozitív dolgot is hozott. Le tudtam lassulni, volt
időm átgondolni dolgokat, mondhatni, rendezni
tudtam a sorokat. A tervezésre, szervezésre így
több energia jutott. Több idő jutott a családra, a
jövőben is elsősorban az unokákkal való foglalkozást tartom a fő munkakörömnek.
De azért ugye nem vonul vissza teljesen a város
díszpolgára?
Az nem én lennék. Tele vagyok tervekkel, de
már igyekszem úgy szervezni az életem, ahogy
én szeretném.
KOVÁCS PÉTER

SZABÓNÉ VANK ERZSÉBET GYŰJTEMÉNYÉBŐL

Becsengettek… A régi iskola udvara – a mai Fabriczius József
Általános Iskola helyén- a jó öreg csengővel, az 1950-es években.

2020. szeptember

Aki mindig
csengetett,
István bácsi
(Csapó István),
a pedellus.
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Szent István nap

Fotók: Ruzsovics Dorina

SZENTMISE, KÓRUSKONCERT ÉS KURUC EMLÉKEZET AZ ÜNNEPEN

Különleges augusztus 20. volt az idei, hiszen a koronavírus-járványra való tekintettel
augusztus 15. után sem engedélyezte a Kormány az 500 főnél nagyobb rendezvények
megtartását, így a Veresi Városi Napok rendezvénysorozatából csak a kenyérszentelő
ünnepi szentmise, Ella István és a Budapesti Bach Kórus hangversenye
és a II. Rákóczi Ferenc emlékkő megkoszorúzása valósulhatott meg.
Ez utóbbi rendezvényen lapunk főszerkesztője, Kovács Péter mondott ünnepi beszédet,
kiemelve, hogy Rákóczinak és kurucainak helyük van az augusztus 20-i emlékezéseken
is, hiszen annak a történelmi magyar államjogi rendszernek a védelmében fogtak
fegyvert, melynek alapjait Szent István király rakta le. Egyúttal javaslatot tett egy
Rákóczi Ferenc emlékét, az emlékkőnél is jobban őrző szobor felállítására Veresegyházon,
hiszen Rákóczi az egyetlen a magyar történelem legnagyobbjai közül,
aki hosszú napokat töltött Veresegyházon itteni hadi táborozása alkalmából.
A Rákóczi megemlékezés másik apropója az volt, hogy csodálatos,
színpompás kuruc katonaruhákkal bővült a Veresegyház Katonai Hagyományőrző
Egyesület kollekciója, melyeket ezen a napon mutattak be a nagyközönségnek.
Így, ha szűkítetten is, de méltó módon emlékezett meg városunk a keresztény magyar
állam megalapításáról.

SZENTLÉLEK-TEMPLOM

„Tartsd mindig eszedben, hogy minden ember azonos állapotban születik, és hogy semmi sem emel fel, csakis az alázat,
semmi sem taszít le, csakis a gőg és a gyűlölség.” SZENT ISTVÁN

ÜNNEPI HANGVERSENY

Fotó: Rimai S. Éva

Ella István orgonaművész és a Budapesti Bach Kórus hangversenye augusztus 20-a, államalapító Szent István királyunk ünnepe az idén, a
járványügyi intézkedések miatt bensőségesebb keretek között került
megrendezésre. Városunk orgonaművésze, Ella István – aki a Budapesti
Bach Kórus karnagya is – és a kórus az alkalomhoz méltó repertoárral,
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hangverseny keretében, magas színvonalú orgona és kórusművekkel
köszöntötte az ünnepet a Szentlélek-templomban.
A közönség az alábbi műveket hallotta: Lisznyay Szabó Gábor: Szent
István fantázia, Kodály Zoltán: Ének Szent István királyhoz, J. S. Bach:
Énekeljetek az Úrnak új éneket I. tétel, (nyolc szólamú mű), Ludwig
van Beethoven: Kyrie a C-dúr miséből, Allegro-Adagio-Scherzo (orgona), Santus-Benedictus, Cezar Franck 150. zsoltár. Szólót énekeltek:
Dóri Eszter szoprán, Silló Katalin alt, Viszló István tenor, Sárosi Károly
basszus. A közönség vastapssal köszönte meg a művészek előadásait.
Sajnálatos, hogy a tavaszra tervezett Veres 1 Classic előadások elmaradtak. Így a Beethoven évforduló ünnepi eseményei is. Kárpótlásul
ezért a hallgatóság Beethoven műveket is hallhatott. Az ősz folyamán
a Szentlélek-templom további komolyzenei koncertekkel várja a hallgatóságot: 2020. október 17-én Mozart: Requiemje, november 7-én 300
éves örömzene trombitával, december 12-én Bach: Magnificatja és Karácsonyi oratóriuma lesz műsoron.
RIMAI S. ÉVA

2020. szeptember

Közélet
VERESEGYHÁZI KATOLIKUS GIMNÁZIUM

BESZÉLGETÉS AZ EGYHÁZAK
TÁRSADALMI SZEREPVÁLLALÁSÁRÓL
Igazán különleges beszélgetést hallhatott a szépszámú érdeklődő a
Veresegyházi Katolikus Gimnáziumban augusztus 27-én. Az apropót
Platthy Iván: Párbeszéd az emberért, emlékeim az egyházakról és a társadalomról című, a közelmúltban megjelent könyve szolgáltatta.
Platthy Iván a rendszerváltozás korának történelmi tanúja, az események fősodrában dolgozó, kormányokon átívelő pedagógus szakértő szereplője. 1989-1994-ig Glatz Ferenc miniszter kinevezésével kezdődve,
majd az Antall- és Boross-kormány időszakában az állam és az egyházak
kapcsolatának koordinálására létrejött főosztály szervezője és vezetője,
1995–1999-ig a Köztársasági Elnök kinevezésével címzetes államtitkárként
a Miniszterelnöki Hivatal Egyházi Kapcsolatok Titkárságának vezetője
volt. Beszélgető szerkezetű könyve munkásságának ezen szakaszáról,
emlékeiről és élményeiről szól, elsősorban arról, hogy hogyan lehet segíteni az egyházak társadalomban való szerepvállalását a rendszer váltástól, 1989-től napjainkig.
A könyv veresegyházi bemutató programján a szerzőnek beszélgetőtársa
volt Marton Zsolt, a Váci Egyházmegye püspöke, Beer Miklós, a Váci Egyházmegye nyugalmazott püspöke és Pásztor Béla, Veresegyház polgármestere. A fórum moderátoraként Vörös Károly, a Katolikus Gimnázium tanára
működött közre.
A több mint kétórás beszélgetés hamar túllépett a könyv adta kereteken
és bár az ott felvetett gondolatok mentén, de a résztvevők általánosabb egyházügyi problémákat taglaltak. Mindenekelőtt azt, hogy kell-e és milyen
mértékben az államnak erősíteni, akár anyagi eszközökkel is, az egyházak
társadalmi szerepvállalását. Mindenki egyetértett az egyházak társadalmi
szerepének fontosságában, a jellem- és közösségformáló erejével és azzal
hogy az egyházi fenntartású intézmények (oktatási, szociális jellegűek
főképp) nemcsak állami feladatokat vállalnak át, hanem példaadásukkal,

Fotó:Birinyi József

erkölcsi útmutatásukkal alapvetően formálják, erősítik is a társadalom kohéziós szövetét.
Különösen érdekes részei voltak a beszélgetésnek azok a részek, amikor
Platthy Iván személyes élményeivel elevenítette fel az egyházak rendszerváltozás-kori kárpótlási politikai vitáit és azokban játszott személyes szerepét. Ide kapcsolódóan Beer Miklós nagyon határozottan világított rá arra
a tényre, hogy az egyházi kárpótlás kérdése Magyarországon mai napig
nem megnyugtatóan rendezett. Hiszen a történelmi egyházak, amikor állami támogatást kapnak például oktatási feladataik ellátására, nem segélyt
kapnak, hanem töredék összegét annak az állam által elvett és azóta is
kezelt vagyonnak, amelyet a II. világháború után vesztettek el. Holott ez a
vagyon korábban olyan sokrétű és ma az államra nehezedő feladatok ellátását segítette, mint például a szerteágazó iskola-, vagy kórházrendszer.
Ezért is különösen visszás helyzet, hogy vagyonrendezés híján rákényszerülnek híveiktől pénzt kérni például a hitbéli szolgáltatásokért.
Tartalmas, fontos beszélgetés volt egy élő és fontos kérdéskörről. A
könyvet pedig magunk is elolvasásra ajánljuk, hogy mai problémáink
közelmúltbeli gyökereit jobban lássuk.
KOVÁCS PÉTER
GYÁSZHÍR

ELHUNYT KISS GUSZTÁV
HORGÁSZEGYESÜLETI ELNÖK

Tragikus hirtelenséggel távozott az élők sorából
Kiss Gusztáv, a Magyar Pamutipari Horgászegyesület elnöke.

Vannak köztünk igazán jó emberek. Olyanok,
akik csendes valójukkal, szívet jókedvre derítő
nívós humorukkal, a minden emberhez jószándékkal forduló lényükkel vívnak ki tiszteletet és
szeretetet. Nincs szükségük hangos szóra, vitára,
erőre. De mégis mindenki tudja, hogy övék lesz a
problémát megoldó utolsó szó, ők lesznek azok,
akik nélkül nem lehet, mert nem érdemes dönteni. Új utat keresnek, új megoldást hoznak,
összesítenek alkotó erőket. Az ilyen ember léte
nagy kincs egy közösség számára.
Ilyen ember volt Veresegyház számára Kiss
Gusztáv, a Magyar Pamutipari Horgászegyesület
elnöke. Ő volt az, aki a 71 éves egyesületet 41 éven

át vezette (57 évig volt tagja) és az ő megoldása
hozta a régi horgásztavukról elküldött, és a megszűnés határára sodródó egyesület számára új otthont lelni Veresegyházon. Megálmodta és megvalósította az önkormányzattal közösen, hogy az
akkor még mocsaras, szúnyogos, nádas patakpartból a mára festői szépségű Pamut-tavi horgász-paradicsom váljon.
De ennél sokkal többet tett. A tó csak eszköz
volt számára. A horgászok, a helyi lakosok összefogásából létrehozott egy olyan baráti társaságot,
amely számára természetes lett a tó-környék rendben tartása, virágosítása, a családi napok szervezése, egymás segítése, a jó szó egymással történő váltása. Közösséget teremtett, emberi érzéseket
keltett, szebbé tette az életünket.
Mindeközben ő szerényen csak meghúzódott a
háttérben, sztorizgatott, csendben szervezett,

2020. szeptember

vagy éppen udvariasan köszönte mindenkinek a
segítségét. Önmagát előtérben soha nem láttatta,
pedig a tó igazi lelke, központja volt. Jellemző,
hogy a sok évtizedes közösségszervező munkájáért kapott Vankó István díjon is csodálkozott,
vajon miért kapta.
Hirtelen távozott el. De biztos vagyok benne,
hogy ha választhatott volna, ilyen módon szeretett volna elmenni. A Tisza-tavon horgászott
barátaival (fogott egy harcsát), fürdött egy jót a
vízben, még látta rajongásig szeretett családja
fényképeit Facebookon, majd örökre leült sztorizgatni a barátokhoz. Azokhoz a régi cimborákhoz
is, akik már odaát várták. Nagy űrt hagyott maga
után ez az igazán jó ember. Ő, a maga szerény
módján biztosan hárítaná ezt a mondatot. Szinte
fülemben hallom szavait, amit mondana rájuk,
ahogy fentről olvassa ezeket a sorokat: „Ne
mondd már, Petikém!” Közben már túl is lendülne az olvasottakon és azt kérdezné, hogy
kérek-e egy jó halászlét, ha már ilyen jól elbeszélgetünk…
Isten veled, Guszti! Mindent köszönünk!
KOVÁCS PÉTER
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Közélet
JOGI KISOKOS

FIZETÉSI FELSZÓLÍTÁS KONTRA
I. RÉSZ
FIZETÉSI MEGHAGYÁS
Bizonyára néhányaknak ismerős lehet az érzés, amikor kapnak valahonnan egy levelet, amelyben arra sarkallják önöket, hogy fizessenek
meghatározott összeget, mert tartozásuk van. Arra gondoltam érdemes lehet áttekinteni, hogy melyik az a levél, amikor reagálniuk kell,
és mely esetekben nem feltétlenül fontos.
Vegyük az első esetet: megérkezik egy olyan levél, ahol a feladónál azt
látják, hogy MOKK – vagyis Magyar Országos Közjegyzői Kamara –. Ebben
az esetben feltehetően fizetési meghagyást kaptak, amely minden tekintetben más, mint egy XY Követeléskezelő cégtől érkező fizetési felszólítás.
Amennyiben fizetési meghagyást (továbbiakban: fmh.-t) kapnak, úgy a
levél kézhezvételétől számított 15 napon belül van lehetőségük erre a levélre ellentmondással élni, melyet az fmh.-t kibocsátó közjegyzőnél
tudnak megtenni. Miért fontos ez? Amennyiben úgy telik el a 15 nap, hogy
Önök nem reagáltak ellentmondással, úgy a fizetési meghagyás jogerőre
emelkedik, egyenértékű lesz egy bírósági ítélettel és végrehajtható. Soha
ne csináljanak olyat fmh. esetén, hogy széttépik, mondván: Áá, én nem
tartozom és különben is elévült. Nagyon fontos, hogy a közjegyző nem
vizsgálja az fmh. tartalmát, ő nem vizsgálhatja azt, hogy a tartozás jogos-e
vagy sem, elévült-e vagy sem stb. Szóval, amennyiben nem mondanak ellent, a fizetési meghagyás bizony jogerőre fog emelkedni.
Mi történik, ha ellentmondanak?
Amennyiben szabályosan 15 napon megtörténik az ellentmondás, úgy
perré fog alakulni, és ebben az esetben a fmh. jogosultjának 15 napon be
kell nyújtania egy részletes keresetet a hatáskörrel és illetékességgel rendelkező bíróságra. Az eddig közjegyző előtt zajló nem peres eljárás tehát
átalakul peres eljárássá, amelynek keretében bíró fog dönteni a követelés
további sorsáról. Olyan eset is előfordulhat, hogy önök megkapják a fmh.t, amelyet jogosnak gondolnak és megegyeznek a jogosulttal. Javaslom,
ilyenkor is adjanak be ellentmondást a közjegyző felé, mert csak így
tudják megakadályozni a fizetési meghagyás jogerőre emelkedését.
Amennyiben nem kívánnak ellentmondással élni, mert úgy érzik jogos
a követelés, de nem tudnak egy összegben fizetni, úgy a közjegyzőnél
kérvényezhetnek részletfizetést, vagy halasztást. Fontos tudni azt, hogy
ez a kérelem díjköteles, méghozzá a díjalap, – vagyis a követelés járulékok
nélkül számított összege – 1%-a, de minimum 8000 Ft és maximum
15 000 Ft. A közjegyző engedélye esetén Önök az engedélyezett részleteket
meg kell, hogy fizessék, mert ha bármely részlet megfizetését elmulasztják,
akkor az egész tartozás esedékessé válik, egy összegben.
Hogyan tudnak ellentmondani?
A fizetési meghagyásban fognak találni egy tájékoztatót, amelyet érdemes
elolvasni, mert részletesen tartalmazza, hogy mit és hogyan tegyenek. Az
ellentmondást írhatják elejétől a végéig kézzel, vagy akár géppel is, de
ebben az esetben szükséges rá 2 tanú, akiknek a nevét, lakcímét vagy tartózkodási helyét, illetőleg aláírását is kell, hogy tartalmazza az irat, mert
csak így válik teljes bizonyító erejű magánokirattá. Ellentmondásukat a
közjegyzőnél is jegyzőkönyvbe mondhatják, illetőleg jogi képviselő, ügyvéd segítségét is kérhetik. Nem azért, hogy hazabeszéljek, de én a jogi
képviselőt javasolnám, több okból kifolyólag. Azért is, mert nem mindenki számára egyértelmű, hogyan is kell megírni az ellentmondást, valamint
azért is, mert az ellentmondásuk után, amennyiben a jogosult a jogszabáynak megfelelően előterjeszti a keresetet, úgy az eljárás perré fog
alakulni, erre pedig érdemes jogi képviselő segítségével előre felkészülni.
Egy kis segítség arra az esetre, ha maguk szeretnék írni, javaslom beleírni az ellentmondásba a következő szöveget: A követelést jogalapjában
és összegszerűségében is vitatom, a követelt összeggel nem tartozom.
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Mi történik, ha nem élnek ellentmondással?
Mint fentebb már kitértem rá, a kézbesítéstől számított 15 napon belül van
lehetőségük az ellentmondást benyújtani, amennyiben ezt elmulasztják,
úgy a fizetési meghagyás jogerőre emelkedik. Ez a gyakorlatban azt jelenti,
hogy a jogerős fmh. végrehajtását a jogosult végrehajtási lap kiállításával
kérheti a közjegyzőnél. Ekkor számíthatnak a bankszámlájukon inkasszóra; esetlegesen munkabérük letiltására, amelynek mértéke általában
33–50%; bármilyen önöknek, mint adósnak/fmh. kötelezettjének a tulajdonában levő ingó v. ingatlan vagyontárgy lefoglalására. Legtöbbször autót,
műszaki eszközöket szoktak foglalni, ha viszont a tárgy ingatlan, mégpedig
olyan ingatlan, amelyen bankhitel van, akkor számíthatnak arra is, hogy a
bank felmondhatja a hitelszerződést, ugyanis a végrehajtás felmondási ok
lehet. Amikor tudatosul önökben, hogy fizetési meghagyást kaptak, mindenképpen mérlegeljenek, kérjék jogi képviselő tanácsát, döntsenek, érdemes-e ellentmondani, vagy inkább pert szeretnének, egy dolgot ne csináljanak, ne vegyék félvállról.
Mi a helyzet akkor, ha nem „MOKK-os” borítékot kapnak?
Ebben az esetben azt javaslom, mindenképpen olvassák el a levelet, amely
feltehetően egy szimpla fizetési felszólítás lesz. Nem feltétlenül fontos erre
a levélre reagálni, illetőleg, ha telefonon hívják önöket, akkor sem kötelességük semmilyen tartozást elismerni. Érdemes lehet jogi képviselő segítségét kérni, hogy megvizsgálják a felszólítás hátterét, mert az is előfordulhat, hogy az említett tartozás már rég elévült, sőt az is lehet, hogy már egyszer kifizették. De természetesen akár jogos is lehet. Mivel azonban nem
fizetési meghagyás, nincs olyan következménye sem, mint egy fmh.-nak.
Ha tetszett Önöknek a cikk, a Dr. Borsos Klaudia – jogi kisokos Facebook oldalán további érdekességeket olvashatnak.
DR. BORSOS KLAUDIA ÜGYVÉDJELÖLT • 06 70 9488 441
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Közélet
Pest Megyei Iparkamara

EGYÉNI VÁLLALKOZÓ
SZAKMAI TEVÉKENYSÉGÉNEK FELTÉTELEI

Dr. Csanádi Károly
kamarai jogtanácsos

Ez a cikk a működő egyéni vállalkozások tekintetében ismeretfelújítás céljára is felhasználható,
de elsősorban azokat a Tisztelt Olvasókat szólítja meg a szerző, akik a jövőben egyéni vállalkozást kívánnak alapítani,
vagy a koronavírus-járvány következményei miatt megváltoztatni kényszerülnek az előző tevékenységüket, esetleg azzal felhagynak,
vagy a korábban megszűntetett vállalkozás helyett újat indítanak, vagy éppen özvegyi jogon működtetnék tovább a piac által már elismert
vállalkozást. Az egyéni vállalkozás működtetésének csak egyik része a választott tevékenység gyakorlásához nélkülözhetetlen
szakmai képzettség valamint az engedély beszerzése vagy a bejelentés, ha az utóbbiakat jogszabály előírja.
Az egyéni vállalkozóról és az egyéni cégről szóló
2009. évi CXV. törvény szabályozza – egyebek
mellett – az egyéni vállalkozók tevékenysége folytatásának feltételeit, benne a képzettségre vonatkozó rendelkezésekkel. A képesítési követelmények teljesítése a választott tevékenység folytatásához (gyakorlásához) szükséges feltételnek
minősül.
Képesítéshez kötött tevékenységet az egyéni
vállalkozó csak akkor folytathat, ha a jogszabályokban meghatározott képesítési követelményeknek megfelel. Jogszabály – ide nem értve az önkormányzati rendeletet – eltérő rendelkezése
hiányában képesítéshez kötött tevékenységet az
egyéni vállalkozó akkor is folytathat, ha a képesítési követelményeknek maga nem felel meg, de
az adott tevékenység folytatásában személyesen
közreműködő, általa határozatlan időre foglalkoztatott személyek között van olyan, aki az előírt
képesítéssel rendelkezik. A képesítési követelményeknek a tevékenység folytatása során folyamatosan meg kell felelni.
Ha az egyéni vállalkozónak több telephelye
(fióktelepe) van, a képesítési követelményekre
vonatkozó előírásokat valamennyi telephelyen
(fióktelepen) érvényesíteni kell. Azokat a tevékenységeket, amelyeket bejelentéshez vagy engedélyhez kötöttek, az előírásokat a rájuk vonatkozó
ágazati szabályok szerint alkalmazni kell.
Az egyéni vállalkozó a nyilvántartásba olyan
tevékenységet jelenthet be, melynek gyakorlására
vonatkozó jogszabályi előírásokat teljesítette. Az
egyéni vállalkozó köteles haladéktalanul bejelenteni, ha a tevékenység gyakorlására vonatkozó jogszabályi előírásoknak nem felel meg. A bejelentés
alapján a nyilvántartást vezető szerv törli a tevékenységet.
Magyarország területén természetes személy
üzletszerűen – rendszeresen, nyereség– és vagyonszerzés céljából, saját gazdasági kockázatvállalás
mellett folytatott – gazdasági tevékenységet egyéni
vállalkozóként végezhet. Magyar állampolgár és
néhány esetben külföldi személy is lehet egyéni
vállalkozó. Az egyéni vállalkozók nagyon egyszerűen, szinte alanyi jogon, gyakorlatilag egy regisztrációt követően kezdhetik meg tevékenységüket.
Az egyéni vállalkozó gondnokság alá helyezése
esetén az érintett egyéni vállalkozó nevében és

javára törvényes képviselője az egyéni vállalkozói
tevékenységet folytathatja, ha az egyéni vállalkozói tevékenység folytatását az egyéni vállalkozó
gondnokság alá helyezéséről szóló bírósági határozat jogerőre emelkedésétől számított 30 napon
belül a Közreműködő Szervnél (NAV) személyesen bejelenti.
Az egyéni vállalkozó halála esetén az egyéni
vállalkozó özvegye, özvegy hiányában vagy annak
egyetértésével örököse az egyéni vállalkozói tevékenységet folytathatja, ha az egyéni vállalkozói
tevékenység folytatását az ok bekövetkezésétől
számított 90 napon belül a Közreműködő Szervnél (NAV) személyesen, postai úton vagy elektronikus azonosítást követően elektronikus kapcsolattartás útján bejelenti. A tevékenység folytatásának kezdete az egyéni vállalkozó gondnokság alá helyezéséről szóló bírósági határozat
jogerőre emelkedését, illetőleg egyéni vállalkozó
halálát követő nap.
Az egyéni vállalkozó gazdasági tevékenysége
során az „egyéni vállalkozó” megjelölést (vagy annak e. v. rövidítését) és nyilvántartási számát neve
(aláírása) mellett minden esetben köteles feltüntetni. Az egyéni vállalkozó köteles személyesen
közreműködni a tevékenység folytatásában, azzal,
hogy közreműködőként alkalmazottat foglalkoztathat.
Az egyéni vállalkozó a tevékenységéből eredő
kötelezettségeiért teljes vagyonával felel. Az egyéni vállalkozó több tevékenységet folytathat,
tevékenységét több telephelyen, fióktelepen végezheti. Ha valamely gazdasági tevékenység
gyakorlását (állami) jogszabály hatósági engedélyhez köti, az egyéni vállalkozó e tevékenységét csak
az engedély birtokában kezdheti meg, illetve
végezheti.
Az egyéni vállalkozói tevékenységgel kapcsolatos bejelentésben közreműködő szervként, az
egyéni vállalkozók nyilvántartását vezető szervként a Kormány a Nemzeti Adó- és Vámhivatalt
jelöli ki.
Az egyéni vállalkozói tevékenységgel kapcsolatos hatósági ellenőrzési ügyekben eljáró szervként a Kormány a fővárosi és megyei kormányhivatal járási (fővárosi kerületi) hivatalát mint
Hatóságot jelöli ki. Az egyéni vállalkozói nyilvántartásban szereplő adatokról kiállított hatósági bi-
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zonyítvánnyal, valamint az egyéni vállalkozók
nyilvántartásával összefüggő adatszolgáltatási
kötelezettség teljesítésével kapcsolatos feladatokat
a nyilvántartást vezető szerv (NAV) országos illetékességgel látja el.
Az egyéni vállalkozók nyilvántartásával összefüggő részletszabályokat a 254/2018. (XII. 18.)
Korm. rendelet tartalmazza.
Az egyéni vállalkozóról és az egyéni cégről szóló
2009. évi CXV. törvény alapján a Kamara tájékoztatást nyújt az egyéni vállalkozói tevékenység folytatásához szükséges információkról, az egyéni
vállalkozói tevékenység folytatásáról, a képesítéshez, valamint a hatósági engedélyhez vagy bejelentéshez kötött gazdasági tevékenységekről is.
A megkereséseket az egyenivallalkozo@pmkik.hu
e-mail címre kérjük megküldeni a kérdező nevének és telefonszámának megadásával.
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VERES 1 SZÍNHÁZ BÉRLETSORAI

A 2020/2021 ÉVAD BÉRLETES ELŐADÁSAI
Az új évadban is szeretnénk a Nézőinknek a
legteljesebb kikapcsolódást nyújtani, ezért bérletsorainkban olyan darabokat tűztünk műsorra,
melyek várhatóan feledtetik a mindennapok
megszokott rutinját, és egyben gondolatébresztően szórakoztatóak. Az idén először részletfizetési lehetőséget biztosítunk Nézőink számára.
Újdonság, hogy Veres 1 Classic néven új komolyzenei bérletsort is indítunk, melynek ára 9000
Ft, és három hangversenyt tartalmaz. A komolyzenei bérlet Early Bird kedvezménnyel szeptember 30-ig 7000 Ft-ért vásárolható meg, színházbérlet-tulajdonosok számára 5500 Ft-ért elérhető.
A Vankó, Sejtes és a Dániel bérlet előadásai
elsősorban a színház saját darabjait tartalmazza. Októberben színre kerül Dicső Dániel
rendezésében Robert Harling: Acélmagnóliák
című színműve, november folyamán pedig

Nagy Sándor rendezésében Peter Shaffer: Black
comedy című bohózata. A Veres 1 Színház eddigi legnagyobb vállalása Jeffrey Lane – David
Yazbek – Pedro Almodovar: Nők az idegösszeomlás szélén című „csajos” musical-je, melynek premierje 2021 januárjában lesz.
Bemutatásra kerül Bohumil Hrabal: Sörgyári
capriccio című regényének színpadi változata
Schlanger András rendezésében. Nem hiányozhat a bérletsorból legalább egy vendégjáték, így
az Orlai Produkció előadásában láthatjuk majd
Dan Gordon: Beszélő szavak című vígjátékát.
A Székhelyi József bérlet öt vendégjátékot
tartalmaz. Az Orlai Produkció előadásában Kerékgyártó István: Hurok, és Christopher Hampton: Egy német sors című színművei kerülnek
bemutatásra. A Rózsavölgyi Szalon vendégjátékaként láthatjuk Alekszej Nikolaevich Arbuzov:

Szentlélek-templom • MALI KATALIN ÉS NAVRATIL ANDREA HANGVERSENYE

„MENNYEK KIRÁLYNÉJA”
Az idei nyár egyik jelentős eseményeként él
tovább a lelkünkben a veresegyházi Szentlélektemplomban augusztus 16-án, a Nagyboldogasszony és Szent István napja közötti megszentelt időkeretben rendezett Mennyek királynéja
című ének- és orgonahangverseny. A fellépő
művészeket, Mali Katalin orgonaművészt és
Navratil Andrea énekest a közönségnek Török
Ádám mutatta be. Ezen az estén a templomtérben a régi zene és a népzene különleges ötvözete, csángómagyar énekek, ősi himnuszok, Mária énekek, továbbá régi mesterek zenéi csendültek fel. A két művész előadásmódja, az orgonajáték és Andrea meghitt, kellemes hangja
szinte elvarázsolta a közönséget.
Mali Katalin orgonaművész Kecskeméten, a
Kodály Zoltán Zeneművészeti Szakközépiskolában orgona, angol nyelvű szolfézs-zeneelmélet és karvezetés szakon érettségizett.
Orgonatanára Révész László volt. 1996-ban
felvételt nyert a budapesti Zeneakadémiára, ahol
2001-ben szerzett orgonaművész-tanár diplomát
Ruppert István és Pálúr János növendékeként.
Ugyanebben az évben szerzett zeneelmélet
diplomát Hegyi Erzsébet osztályában. 20012002-ben tanulmányait Münchenben folytatta
Franz Lehrndorfer professzornál. 2002-től a Tihanyi Bencés Apátság orgonaművésze, továbbá
a veszprémi Csernák Antal Zeneiskola orgonatanára, a tihanyi Illyés Gyula Általános és
Zeneiskola zongora és szolfézstanára. 2009-től a
Veszprémi Érsekség Kántorképzőjének orgonatanára, a Tihanyi Bencés Apátsági Templom Kórusának orgonakísérője. 2016-ban zongoratanári
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Fotó: Veréb

ELHANGZOTT MŰVEK:

Dietrich Buxtehude: F-dúr toccata BuxWV 157
Nagypataki Kyrie, Mariam matrem
Girolamo Frescobaldi: Messa della Madonna
Mária, Mária
Szentséges Szűz Mária – csángó Mária ének
Johann Jakob Froberger: Canzona V
Ó Szent István, Boldogasszony anyánk
Johann Pachelbel: d-moll prelúdium, fúga és ciacona
Surrexit Christus – Zsigmond-kori töredék

mesterdiplomát szerzett. Szólóorgonistaként
repertoárjában szerepelnek barokk, romantikus
és kortárs darabok mellett a magyar orgonazene
gyöngyszemei is. Hangversenyezett Magyarország városain kívül Ausztriában, Svájcban, Németországban, Lengyelországban, Szlovákiában, Szerbiában, Erdélyben és Dániában.
Navratil Andrea népdalénekes, tanár, ökológus, zeneszerető családban nőtt fel. Számára az
éneklés, a természet szeretete már kisgyermekkorától kezdve az élete részévé vált. 1994-ben
Mohácson, a Schneider Lajos országos népdaléneklési versenyen Bodza Klára felfigyelt a tehetséges fiatal lányra, és felajánlotta, hogy a
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Kései találkozás című színművét, továbbá a
Nézőművészeti Kft. zenés színházi kísérletét
EztRád címmel. A nyíregyházi Móricz Zsigmond
Színház elhozza közénk Raymond Queneau: Új
stílusgyakorlatok című ezerarcú paródiagyűjteményéből kigömbölyített vígjátékát.
A Veres 1 Classic komolyzenei bérlet hangversenyeinek helyszíne Veresegyház város új
katolikus temploma, a Szentlélek-templom.
A templomtér kiváló akusztikája és a beépített
orgona egyedülállóan élménygazdaggá teszik
a hangversenyeket. Az őszi klasszikus bérlet
három nagyszerű előadásra érvényes: Wolfgang Amadeus Mozart: Requiem című mise
(október 17.), 300 éves örömzene – trombita és
orgona kamaraest (november 7.), továbbá
Johann Sebastian Bach: Magnificat és Karácsonyi Oratórium 1. kantáta (december 12.).
Kedves Közönségünk! Szeretettel várjuk
hetedik színházi évadunk előadásaira.
„Zene csak egy van, tiszta és igaz. Mindegy,
hogy milyen hangszeren szólaltatja meg
valaki, ha hisz benne és megéli. Amikor a
zene megszólal, megnyílik számunkra az,
ami előttünk volt, bennünk, fölöttünk és
közöttünk van, és utánunk is lesz. A zene
odaröpít minket, ahová mindig is vágytunk,
magunkhoz, egymáshoz, az Isten tenyerére.”
Nádasdy Kálmán Művészeti Iskola keretein
belül szívesen tanít neki népi éneket. Andrea
megindult egy úton, bár az ELTE kutató biológia szakon végzett, majd tanári diplomát szerzett, mégis igazi mestereinek azokat a kedves
„öregecskéket” – asszonyokat és embereket –
tartja, akiktől az énekeket és a hagyományokat
tanulta. Néhányukkal személyesen is több időt
eltölthetett, tőlük sokkal többet kapott egynéhány éneknél, mesénél vagy imánál. Az így
megtapasztalt élményeket közvetíti előadóművészként, és adja tovább tanárként. A Fonó zenekar mellett a Kobzos együttes és az Igriczek
együttes tagja, valamint a Duna Művészegyüttes
szólóénekese, Berecz András műsorainak és az
Eszterlánc zenekar vendégénekese. Tagja volt
korábban a Zurgó együttesnek, a Kontyvirág és
a Vándor Vokál énekegyüttesnek. Hazai és külföldi zenei produkcióknak rendszeresen felkért
előadóművésze, népzenei versenyek zsűritagja,
legutóbb a Fölszállott a páva című zenei tehetségkutató verseny felkészítő mestere. A népzene tolmácsolásában és oktatásában elért eredményeiért számos elismerésben részesült, többek közt: Népművészet Ifjú Mestere díj, Bezerédj-díj, Bartók Béla-emlékdíj és Magyar Művészetért Díj a Zurgó együttessel, illetve Honvédelemért Kitüntető Cím tulajdonosa.
VERÉB JÓZSEF

Kultúra
VERESEGYHÁZI HAGYOMÁNYŐRZŐ NÉPI EGYÜTTES – JUBILEUMI GÁLA

30 ÉVNYI HAGYOMÁNYTISZTELET ÉS SZERETET
Interjú Tóth Judit művészeti vezetővel
A Veresegyházi Hagyományőrző Népi Együttes az
idén decemberben tölti be megalakulásának harmincadik évfordulóját. Az együttes tagjai a koronavírus-járvány kezdete óta – a leghitelesebb
forrásból, Hibó Józsefné együttes vezetőtől tudom
– csak egyet kértek a Teremtőtől: nagyon szeretnénk megtartani a jubileumi rendezvényünket!
A kérés meghallgatásra talált és szeptember 5-én
a Váci Mihály Művelődési Ház színháztermében
felcsendült a muzsika, ropták a táncot a meghívott
együttesek, a veresi hagyományőrző asszonyok és
legények. Az ünnepség Pásztor Béla polgármester
köszöntőjével vette kezdetét, melyben méltatta az
együttes értékmegőrző, hagyománytisztelő több
évtizedes munkáját és egyben köszönetét fejezte
ki az együttes vezetőinek, tagjainak. Mert nincs
elveszve semmi, ha az ember nagyon elszánt, akarja, csinálja a vállalt feladatait, és ebben az együttesben megvan az akarat, a küzdő szellem –
mondta a városvezető. Majd átadásra került Veresegyház Város Képviselő-testületének oklevele, az
együttes több évtizedes példaértékű összefogásának, Veresegyház hagyományainak megőrzése,
továbbá a város kulturális életében betöltött kimagasló szerepvállalásának elismeréseként. Örömteli pillanat volt az együttes alapítójának, a 88 éves
Hajdi Józsefné Margit néninek az ünnepségen
való jelenléte és köszöntése.
Tóth Judit művészeti vezetővel az együttes jelenéről és jövőjéről közvetlenül az ünnepséget
megelőzően beszélgettünk.
A Veresegyházi Hagyományőrző Népi Együttes
tagjai az idősebb korosztályba tartoznak. Milyen
lehetőséget lát az együttes fiatalítására?
A városvezetés részéről is érkezett biztatás, mondván: a városban kisebb-nagyobb csoportokban folyik néptáncoktatás, de célszerű lenne, ha a hagyományőrzők is indítanának a fiatalok részére képzést. Régi vágyunk volt az együttes fiatalítása.

Fotó: Veréb

Tóth Judit, Hajdi Józsefné, Széphalmi Zoltán,
Hibó Józsefné

A továbbiakban az Urban Verbunk Junior Veresi
Tagozatán az idén ősztől indítjuk az utánpótlás
nevelést, kolléganőnk, Jaczkó Xénia néptáncpedagógus vezetésével. Ami azt a típusú színpadi munkát jelenti, amit az itteni együttes képvisel. Nem
kis feladat előtt állunk, főleg ebben a járványügyi
helyzetben, mert nagyon bizonytalan a gyerekek
létszáma és a pedagógusok munkája. Ennek ellenére az egész nyarat úgy készítettük elő, hogy
mindenképpen megvalósítsuk az itteni néptánc
tagozatot. Szerencsés egybeesésnek tartottuk volna, ha szeptember 5-én megnyílik a Tájház, mert a
foglalkozások helyszíne az előzetes egyeztetések
alapján itt lenne. Nemcsak gyerekoktatást szeretnénk tartani, hanem fiatal felnőtteknek, szülőknek
is indítanánk szakkör szinten csoportokat. Elképzeléseink szerint minden olyan jellegű tematikával, ami a veresi hagyományőrzők életéhez kapcsolódik. Gondolok itt a népszokások megismerésén és a táncon kívül például a viseletkészítésre.
Az asszonyok körében újraéledt a csipkebimbó
hímzés, a menyecske kendő kötés és már tanulják
a festő kötény dörgölést is. Muszáj ezzel foglalkozni, mert már egyre kevesebben vannak azok az aszszonyok, akik a viseletkészítés fortélyait ismerik.
Ez az újratanulás az, ami biztosítja, hogy a jelen
minden pillanata híd lehessen múlt és jövő között.
Az eltelt harminc év számos eredményt és sikert
hozott az együttesnek. Hogyan képzelik el a következő harminc évet, mik a további terveik?

SZAKMAI DÍJAK, ELISMERÉSEK:
Országos minősítő versenyeken
8 alkalommal érték el a KIVÁLÓ EGYÜTTES címet.
Muharay Elemér Díj 2003.
Veresegyházért Díj – 2010.
Vankóné Dudás Juli-díj – 2013.
Országos Karikázó Fesztivál I. helyezés – Debrecen 2018.
Elismerő Oklevél Veresegyház Város – 2020
Fülöp Ferenc díjat kapott az Együttes 14 tagja.
•
HAJDI JÓZSEFNÉ KITÜNTETÉSEI:
Magyar Köztársaság arany érdemkeresztje
Veresegyházért Díj
Veresegyház Díszpolgára
HIBÓ JÓZSEFNÉ KITÜNTETÉSEI:
Vankóné Dudás Juli Díj – 2015.
Sejtes Vendel Közművelõdési Díj – 2020.
Fülöp Ferenc Díj – 2003.
TÓTH JUDIT KITÜNTETÉSE:
Pest Megye Népművészetéért Díj – 2018.

Az egyik legfontosabb célunk az utánpótlás nevelés, a másik pedig az együttes bázisának a szélesítése. Mit értek ez alatt? A gyerekeket, a szülőket és
a tevékenységeken belül mindazt, ami csatlakozik
az általános néphagyomány, a népszokás körébe,
hogy mindez a jövőben élhetőbbé váljon. Ennek
egyik központja mindenképpen a Tájház lesz. Régi
vágya az együttesnek egy új, 20-30 perces lakodalmi szokásokat bemutató színpadi műsor összeállítása, már elkezdtünk a karantén előtt is ezen
dolgozni. A viseletek terén is igen nagy előrelépést
tett az együttes. A Csoóri Sándor Alap támogatásának köszönhetően az asszonyoknak és a férfiaknak
készül egy régiesebb rend ruházat. Mindenképpen
a legfontosabb célunk a Tájház élettel való megtöltése. Olyan értékeket szeretnénk behozni a városba, ami végeredményben itt szunnyad már régóta,
csak élővé kell tenni. Szoktuk mondani a növendékeinknek: a tehetség az egy dolog, a szorgalom, a
kitartás és az intellektus mindentől fontosabb, mert
csak intelligens táncos lábfeje tud „okos” lenni.
Ahhoz, hogy jól érezzék magukat egy közösségen
belül az emberek, meg kell látni és erősíteni mind
azt, amiben még a táncon kívül is jók.
Szívből köszönöm minden hagyománytisztelő embernek a segítségét, akik az együttes munkáját az
eltelt évtizedek során valamilyen formában támogatták!
VERÉB JÓZSEF

Fotó: Veréb
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VERESEGYHÁZI MŰVÉSZTELEP
ZÁRÓKIÁLLÍTÁSA AZ IDENTITÁS JEGYÉBEN
A veresegyházi Gyermekligetben 2020. augusztus 8-tól 18-ig, immár negyedik alkalommal került megrendezésre a Művésztelep alkotótábora. A zárókiállításon olyan
neves művészek alkotásait tekinthették meg
az érdeklődők, mint Böjte Horváth István –
szobrász, Dankó Bernadett – festő, Farkas
Noémi – grafikus, Gaál József – Munkácsy
díjas festő, Kállai András – szobrász, Kállai
Henrik – festő, Kozma Anita – szobrász, Kun
Éva – Ferenczy Noémi díjas keramikus, Kunhegyesi Ferenc – festő, Maróti Dénes – grafikus, Sörös Iván – fotós, Tejeda Erika Anna –
festő, Veress Enéh Erzsébet – szobrász. A
képzőművészeket Kállai András formálta
mikroközösséggé.

Fotók: Rimai

Az idei tábor inspiráló vezérfonala az identitás
volt. A témában Orsós Julianna történész, valamint Gaál József egyetemi docens előadásait
is meghallgathatták a művészek. A nyílt napon
a kistérségben élő és alkotó pályakezdők mutatták be munkáikat és kaptak instrukciókat,
iránymutatást továbbfejlődésükhöz. Vendégül
látták Gerendás Péter előadóművészt is, aki
családias koncertjével tette emlékezetessé az
együttlétet. A kiállított művekből az alkotók
minden évben felajánlanak egy-egy alkotást a
városnak, amelyből később egy kiállítás nyílik
majd. Gaál József véleménye szerint ebben a
közösségben különböző technikákkal dolgozó, más-más ideák világában alkotó művészek
találkoztak, akik azonban nyitottak voltak egymásra, miközben önmagukat is meg tudták
valósítani. Kállai András művészi eszközeiről
elmondta, hogy az ő alkotásai sokféle anyagból készülnek, de minden anyaghoz kapcsolódik egy gondolati erő. Ezzel a tárgyak új
értelmet nyernek: az egyik kiállított alkotásában felhasznált gereblye, akár egy agancs is
lehet. Így a kiállított tárgyak – pl. kilincs, a zár,
a szög – egymáshoz való viszonya is megújul.

„A művész nem a valóságot ábrázolja,
hanem azt a látomást, melyet a valóság
élménye kelt az emberi lélekben. Ez a többlet a művészet.”
MÁRAI SÁNDOR

Az életének minden állomása nyomot hagy az
emberben, amely megtartó is lehet, képes pozitív energiát varázsolni. Mindenki számára
ajánlotta, hogy az okostelefon nyomkodása
helyett alkotómunkát végezzen és élvezze annak relaxáló hatását. Az alkotás jó érzéssel tölti
el az embert, miközben párbeszéd jön létre az
anyaggal.
Polgármester úr európai színvonalúnak ítélte
a kiállított műveket és biztosította az alkotókat
arról, hogy a város továbbra is támogatja, ösztönzi a művészeti alkotó tevékenységet, mert
minden valamirevaló város életéhez hozzátartoznak a művészek, akik fontos értéket adnak
hozzá Veresegyház szellemi életéhez.
RIMAI S. ÉVA

GOGOL 9 GALÉRIA – Veresegyházi Művésztelep kiállítása

„EGYÜTTGONDOLKODÁS NÉLKÜL
NINCS EGYÜTTES CSELEKVÉS”
Budapest XIII. kerületében, közvetlenül a Szent István park szomszédságában található Gogol 9 Galéria tíz évvel ezelőtt nyitotta meg
a kapuit a mai, jelentős alkotók és fiatal tehetséges művészek munkáinak bemutatására.
A Veresegyházi Művésztelep a kistérségben élő képzőművészek részvételével négy éve kelt életre, ez idő tájt sorra születtek a művésztelep
közösségének elgondolkoztató, léleknyitogató alkotásai. Téma választásaik évről évre már önmagukban kifejezték művészeti törekvéseiket. A
pluralizmus, az emberi város, a zene és a képzőművészet, továbbá az idei
hívószavuk az identitás, nem másra utaltak, mint a képzőművészeten
keresztül bemutatni a kulturális azonosságokra épülő közösségen belüli
együttgondolkodás és művészeti párbeszéd vizuális lenyomatait. Bátran
kijelenhetjük: nekik ez sikerült!
Az augusztus 28-án nyílt kiállítás a Művésztelep alkotóinak gazdag
tárlata. Köztük fellelhetőek az előző években és a közelmúltban készült
munkák egész sora. A tizenhárom művész által létrehozott alkotások,
így együtt, egy helyen bemutatva, szinte ámulatba ejtik a művek közt
kalandozót, annyifélék és annyira mások, mégis van bennük valami
közös: az együttes cselekvés. A kiállító művészek között Kun Éva
keramikus, Veress Enéh Erzsébet művésztanár szobrász, Böjte Horváth
István szobrász, Kállai András szobrász, középiskolai tanár, művésztelep vezető mindennapi életükben is szorosan kötődnek Veresegyházhoz. Jó volt velük itt is találkozni!
Novák Valentin költő, művészeti író a kiállításmegnyitón többek közt
elmondta: „Nehéz egy olyan terepen, ahol téveszmék lózungjai villog-
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Fotó: Veréb

nak konokul, lemenni a múltba. Nehéz a családi, az etnikai, a kulturális hagyományból előbábáskodni azt, akik vagyunk. Kemény, önismereti bányamunka ez. A művészet ebben jobban segíthet, mint a terápia,
mert a meghallgatás, az elhallgatás, a hallgatás görcsét oldja a szín és
a forma. Végsősoron az ösztönvilág robbanása a vászonra. Nehéz a művészetet mennyei magasságokba kalibrálni egy olyan korban, amelyben keleten vallási, nyugaton téveszmés szoborrombolás folyik.
A Veresegyházi Művésztelepen készült alkotások egy része tükrözi a bizonytalanságot, a duális kompozíciókkal, a színek és formák egybemosásával …, de a tóból felhozott, iszaptól letisztogatott kincs mi vagyunk.
Tisztába jövünk lényegünkkel, megéljük, kivetjük, művészetté transzformáljuk félelmeinket.”
A kiállított alkotások – festmények, rajzok, grafikák, szobrok –
megtekinthetőek: 2020. október 30.-ig, hétköznap 8 és 16 óra között, a
DBI Ingatlanhasznosító Kft. központi irodaházában található kiállítási
térben. 1131 Budapest Gogol utca 9. sz. alatt.
VERÉB JÓZSEF
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Önkormányzat
TÁJÉKOZTATÁS

VERESEGYHÁZ HELYI AUTÓBUSZ KÖZLEKEDÉSÉRŐL
Értesítjük a Tisztelt Lakosságot, hogy Veresegyház Város Önkormányzat 2020. szeptember 1-jétől
a VOLÁNBUSZ-tól független helyi autóbuszos személyszállítás üzemeltetését végezteti három járaton.
VOLÁNBUSZ BÉRTLETEK VÁSÁRLÁSÁNAK MEGSZÜNTETÉSE
2020. október 1. napjától Veresegyház Város Önkormányzata megszünteti a diákok VOLÁNBUSZ bérleteinek vásárlását, mind a helyi járatú
VOLÁNBUSZOK, mind pedig a más településről Veresegyházra közlekedő helyközi járatok esetén.
AZ ÖNKORMÁNYZATI HELYI JÁRATOK HASZNÁLATA Kérjük, hogy a helyben közlekedők elsősorban az ingyenes városi
DÍJMENTES!
üzemeltetésű járatokat vegyék igénybe. A VOLÁNBUSZ járatain a díjszabás szerinti viteldíjat az utasnak kell megfizetnie.
Azok a diákok, akik más településről járnak át Veresegyház valamelyik
A JÁRATOK AZ ALÁBBI ÚTVONALAKON ÉS JELÖLÉSSEL KÖZ- intézményébe, 2020. október 1. napjától saját maguknak kell gondosLEKEDNEK
kodni a havi VOLÁNBUSZ bérlet megvásárlásáról.
VOLÁNBUSZ bérlet vásárolható: VARGABETŰ KÖNYVESBOLT, Veresegyház, Köves utca 1. (Innovációs Központ alatti üzletsor).
Akinek a viteldíj (bérletár) megfizetése nehézséget jelent, lakóhelye szerinti önkormányzattól kérhet települési támogatást.
A Volánbusz autóbuszaitól a helyi járatot Veresegyház logóval ellátott
tábla különbözteti meg. A megállókban piros keretben elhelyezett, külön
információs táblán tájékozódhatnak a járatok útvonaláról és a menetrendről.

Megértésüket és együttműködésüket ezúton is köszönjük!

Revetek indulási pontú körjárat (munkanapokon és Kellemes és balesetmentes utazást kívánunk városi üzemeltetésű helyi
szombati napokon közlekedik): ZÖLD színnel jelölt járatainkon.
Revetek – Misszió – Központ – Hegyek – Központ –
Misszió – Revetek
VERESEGYHÁZ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA

Ivacs indulási pontú körjárat (munkanapokon és
szombati napokon közlekedik): KÉK színnel jelölt
Ivacs – Központ – Misszió – Ligetek – Csonkás – Iskola –
Misszió – Ivacs

Ligetek indulási pontú járat (iskolai tanítási napokon
közlekedik): NARANCSSÁRGA színnel jelölt
Ligetek – Csonkás – Tópart – Általános Iskola (délelőtt)
Általános Iskola – Tópart - Csonkás – Ligetek (délután)
A járat útvonalának térképe és menetrendje mellékelve.
Valamennyi jármű akadálymentes, azt a kerekesszékkel és a babakocsival közlekedők is igénybe vehetik.
Az Önkormányzat által üzemeltetett autóbuszjáratok MINDENKI
SZÁMÁRA INGYENESEK.
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Önkormányzat
VERESEGYHÁZ HELYI AUTÓBUSZ KÖZLEKEDÉSE
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Babérlevelek az irodalom koszorújából • PINTÉR KITTI KORTÁRS KÖLTŐ

FOLYÓ.IRODALOM
Könnyű a nehéz kötésű könyvek és a gránitarcú mellszobrok között elfeledkezni arról,
hogy az irodalom nem a portól és az időtől
válik irodalommá. A fiatal irodalmat gyakorta
nem a könyvek, hanem a folyóiratok részlegén
találni és érdemes is fel-fellapozni. Pintér Kitti
sem rendelkezik még önálló kötettel, azonban
számos magas rangú folyóirat közölte szövegeit az elmúlt években. Kitti 1995-ben született Kecskeméten, az ELTE Irodalomtudományi Doktori Iskolájának hallgatójaként
Jókai munkásságával, illetve 18-19. századi latin nyelvű irodalommal foglalkozik. Versei részletes, ám sodró jellegű nyelven íródtak,
témái a nyugalom megzavarására fokozottan
alkalmasak.

Pompeii (Rajz: Veréb Csilla)

követően a vers egésze idézőjelben szerepel,
ezért feltételezhető, hogy egy ouijatábláról leolvasott szöveggel van dolgunk.

Ez a kicsiny vonás elbizonytalanítja a vers
idejét, személyét és közegét, illetve azokat a
transzcendens fokokat, amelyekkel találkozhatunk benne. A kísértet, akinek jelenléte a szövegvilágban megkérdőjelezhetetlen, nem a beszélő. A líOUIJA
rai én, aki a kísértett személy,
mégis egy ouija-táblán keresz„a nyitva felejtett zsalugátereken szökött be a szellem
tül szólal meg, így maga sem
kékes fénnyel zuhant bele a kályhacsőbe
feltétlenül az anyagi világ répotyogtak a zsebéből a húsos csontárok
sze. A szöveg nyelve azonban
ahogy a feje nekicsattant a fölpolcolt tűzifának
nem akar feleslegesen misztikésőbb a firhang mögött láttam az alakját
cizálódni, olyan, akár egy fihegyes orr domborodott ki mögüle
nom lencséjű nagyító, egymarci sose riadt még föl a csoszogásra
szerre mutatja a totálképet és
de én hallottam őt elvánszorogni a hűtőszekrényig
olyan apró rész-leteket, amejajgatva bontotta meg a tejesflakonokat
lyek önmagukban is totálképaztán fölélebegett és egész este tejgőzöset lehelt marci arcába
pé tudnak alakulni. A köznyelvtől csak a népnyelvi elea nappaliban felgöngyöltem a szőnyegeket
mek tartanak el, amelyek tohogy az elhányt csonthéjakat könnyebb legyen összeszedni
vább bizonytalanítják a megféltem hogy marci belelépne és szemöldök-csipesszel kéne
szólalás idejét.
kikapirgálnom a szétrojtolt bőr alól a szilánkokat
A kísértet testtel és hanggal
a szellem néha tátogva görnyedt az elhalt szövetek fölé
rendelkezik, ez jelentős. A
olyankor kampót akasztottam a szájszélébe
zsebből potyogó magvázak
úgy lógattam a szárítókötélre ha zavart a szörcsögés
belevághatnak a bőr alá, a
szellem fel tudja bontani a tede egy idő után már képtelen voltam beszélni róla
jesüveget, hogy tejgőzt lehelhogy marci megnyugodjon azt hazudtam
jen és van test is, amely kihűlreggel egy beáztatott lepedőbe csavartan
het és rá lehet találni. Izgaltaláltam meg kihűlve a kádban
mas pont a fölélebegés, a szó
persze marci átlátott rajtam
maga már jelentésében is egy
és ráncos kezekkel hajtotta le
kétes létállapotot tükröz, de a
a padlásszoba ajtaját hogy megmutassa
kontextus sem szögezi le eltényleg nincs itt semmi igazából —”
sőre, hogy hol is van az a fölé,
ahol a szellem lebeg. Egész teste egyszerre
Az ouija, más néven szellemtábla felületén lehet a tejesüvegek és marci felett is, hiába nem
betűk és számok, illetve néha egy-két rövidebb így görbül a tér.
szó található. A szeánszok alkalmával ez a tábA mégoly pontos helymeghatározások és a
la szolgál a szellem és az idéző közötti kom- szövetekig hatoló leírások ellenére is kevés dolmunikációs csatornaként. A szellem vezeti az got lehet biztosan tudni, és voltaképpen épp ez
idéző kezét, aki transzállapotban mutatja a az egyetlen, amit a kísértetekről ki lehet jelenszeánsz résztvevőinek a betűket. A címet teni.
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POMPEII
kagylótestek lenyomatát
őrzik a szirtek és a langymeleg partokon
aprózódó hegyfokok emlékeznek
az összes valaha volt karsztformára
még így is olyan gyönyörű
a bőre nem puhul már föl
egyetlen érintés alatt sem
Pompeii városának történetét sokan ismerik, a
Vezúv lávamezején épült először görög, majd
római fennhatás alá került várost Kr. e. 79-ben
temette maga alá a hamueső. Ifjabb Plinius
Tacitusnak írt leveleiben részletesen elmeséli
nagybátyja halálát, aki a város lakóit mentve
bennszorult Pompeii romjai közé és megfulladt. Testét a háromnapos sötétség után találták meg az utcán érintetlenül és sértetlenül,
úgy tűnt, csak alszik. Pompeii áldozatait betemették a hamu és a lapilli, a kitörésből származó apró kőzetdarabok, testük üreget képzett a kemény hamuban. Éppen úgy, ahogy a
vers első versszakában is olvasható: a régvolt
állatok és vizek lenyomatát magába kövesíti az
idő. Sok történetben válnak kővé emberek és
állatok, és van, ahol az átkot meg lehet törni.
Pompeii átka túl erős.
A versek másodközlések, az Ouija a Műút
művészeti és kritikai folyóiratban jelent meg,
míg a Pompeii a 2000 című havilapban.
Ifjabb Plinius leveleit tíz könyvbe rendezték, a
Vezúv kitöréséről szóló szövegek a Hatodik
könyvben magyarul is olvashatók.
SZERKESZTETTE ÉS A KOMMENTÁROKAT ÍRTA
VERÉB ÁRNIKA
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NYÁRI GYEREKTÁBOROK VERESEGYHÁZON

AHOL A GYEREKEK JÁTSZVA TANULNAK
A hosszú pandémiás bezártságot követően, végre kiszabadulhattak a gyerekek kényszerű
„szobafogságukból”. A vakáció hasznos eltöltésének számtalan módja kínálkozott. Volt, aki
a nagymamához utazott, vagy anyuval és apuval a Balatont fedezték fel újra. Lovagolni, úszni,
kirándulni, a haverokkal csatangolni mind nagyon jó volt, és akkor még nem is beszéltünk
a helyi táborozási lehetőségekről. Vegyük őket sorra.
VERÉB JÓZSEF

Fotók: Veréb

VARÁZSPARÁZS DRÁMATÁBOR

ÁCSNÉ CSÁKI ILDIKÓ magyar-történelem szakos tanár, drámapedagógus
Második éve indítottuk útjára a nyári drámatábort, a résztvevő tizenöt fő egyharmada
visszatérő, ők már tavaly is itt voltak. Általában a napközis táborok a kisebbeknek szólnak,
jelenleg a gyerekek 5 és 12 év közöttiek, ezért is volt fontos számomra megtalálni az ideális
társat, aki a kicsikkel is jól megérteti magát. Így esett a választás Monosné Megyeri Enikő
óvónőre, aki nagy türelemmel és szeretettel volt a segítségemre. Öt napon át, viszonylag sűrű,
mozgalmas életünk volt. A reggeli gyülekezést követően már játékkal hangolódtunk a későbbi
feladatokra, a választott témához kapcsolódóan énekeket tanultunk. Téma volt például a szín,
a színszimbolika, vagyis az érzések kifejezése színekkel. Délelőttönként un. komplex
drámákat készítettünk, ami fókuszba helyez egy kérdést, mint például az összefogás ereje.
A kérdéssel kapcsolatban választottunk egy mesét Boldizsár Ildikó átdolgozásaiból, ilyen volt:
A pávatollakkal ékeskedő szarka, A kő meg a kocsisok és a Világhírű Szép Borica éneklő
madarai. Feladat volt a történetekkel kapcsolatos improvizációs megoldások bemutatása.
Ebéd után relaxációs gyakorlataink voltak, és ezalatt is meséltünk, továbbá az adott témához
kapcsolódóan Enikő vezetésével képzőművészeti alkotásokat, rajzokat, festményeket készítettek a gyerekek. Délutánonként mozaikszerű, fejlesztő drámajátékokkal foglalkoztunk, ahol az
egész közösség együtt tudott dolgozni. Az óvodásaink láthatóan élvezték az együttlétet, nem
számított a korkülönbség, mert a drámában az a csodálatos, hogy ugyanazt a játékot egészen
fiatal és idősebb is játszhatja. Mindenki saját magához képest megtapasztalja saját magát a
játékban. Egy improvizációt is sokféle szinten meg lehet csinálni, természetesen az óvodások
a saját életkoruknak megfelelően szerepeltek. Az ötödik napon a szülőknek a Mesebolt nevű
komplex drámára egy foglalkozást mutattunk be és az előadásba mindazt beleillesztettük,
amit az eltelt napok során megtanultak a gyerekek. Mi a varázs része a tábornak? Hogyan
tudja majd alkalmazni az ember az életében mindazt a tudást, amit a mese közvetít?
A foglalkozásaimon erre fokuszálom rá a résztvevők figyelmét. Csodálatos érzés volt most is
együtt dolgozni a gyerekekkel.

FOTÓSTÁBOR – SZABÓ BARNABÁS fotográfus

A táborban készült legjobb fotók...
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2015-ben indítottam az első nyári fotóstábort, a továbbiakban szükség és igény szerint
nyaranta egy vagy két alkalommal. Ebben az évben két tábort tartottunk, június és augusztus hónapokban. Olyan gyerekek jöttek, akiknél a családban a fotográfia már meglévő kifejezési forma, így mindenki saját digitális tükörreflexes fényképezőgéppel érkezett.
A résztvevők általában az általános iskola felsősei, de nem ritka a középiskolai tanuló sem.
Elméleti előadásokkal kezdtük a foglalkozásokat, majd erre építettük a napi gyakorlati feladatokat. A tábor ideje alatt minden esetben végigmentünk a fotográfia alapjain, a fényképzőgépek működésén, az objektívek megválasztásán, a fényképezés és a képfeldolgozás
gyakorlatán. A terepgyakorlatokat követően egyéni számítógépes munkaállomásokon mindenki önállóan dolgozta fel a képfelvételeit. A számítástechnikai eszközök minden egyes
résztvevőnek azonos technikai feltételek mellett álltak rendelkezésre. A digitális utómunka
során a gyerekek megismerkedtek a Photoshop és az Adobe Lightroom képszerkesztő programokkal, hihetetlen gyorsan és kreatívan kiismerték magukat a szoftverek útvesztőjében.
Az augusztusi csoporttal az első napon alapozó fényképezési feladatokat végeztünk a veresegyházi tóparton, majd a további napokon fotós szemmel felfedeztük: a Gödöllői Királyi
Kastély kertjét, egy állatorvosi rendelőt, a veresi piacot, a Veresegyházi Medveotthon területét,
a váci Püspöki palota kertjét, a veresegyházi Szentlélek-templomot és befejezésül készítettünk a város virágoskertjeiről is egy szép fényképsorozatot. Minden egyes tábori alkalommal,
és most is születtek olyan hihetetlen megoldású, újszerű, friss fotográfiák, melyekre büszke
vagyok, és méltán büszkék lehetnek az alkotó gyerekek szülei is.
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NÉPZENETÁBOR – REGENYE ZOLTÁN szervező

A családommal évekkel korábban eljutottunk Erdélybe, az ott átélt néptáncos
élmények a mai napig is élénken élnek az emlékeinkben. A táncházak és a népzenei
táborozások hiánya végül is arra az elhatározásra késztettek, hogy az idei nyáron
mindenképpen szervezzünk egy színvonalas helyi népzenetábort.
Felkerestem a zeneiskola tanárát Mihálydeák Barna népzenészt, és ő igent mondott,
Fotók: Veréb
ettől kezdve felgyorsultak az események. A szervezési feladatokra szűkös másfél
hónap állt a rendelkezésünkre. Megszólítottuk a zeneiskola népzene tanszakos növendékein
kívül mindazokat, akik érdeklődési körük alapján számításba jöhettek. Meglepő módon „kívülről”
is számos érdeklődő jelzett vissza. Végeredményben a segítőkkel és a növendékekkel együtt
teltházas, harmincfős tábort nyitottunk augusztus 15-én. Olyan tanárok közreműködésével, mint
Mihálydeák Barna, aki a vonós és furulyás oktatást tartotta. Az ének, és népi gyermekjátékokat
Benderné Jelinek Eszter néptáncos, a kézműves foglalkozásokat Bajna Zsófia vezette, csodaszép
tárgyak készültek. Az ács és asztalos jellegű „barkácsolásokat” én vállaltam fel, pihenésképpen
készítettünk többek közt háromlábú faszékeket is.
A kezdő vonósok között olyan gyerekek ismerkedtek a népzenével, akik között többen klasszikusokat tanultak korábban. Hozták magukkal a hangszereiket, hegedűt, csellót, és meglepő módon
a csellóval is nagyon ügyesen játszották a bőgő szólamokat. Elképesztő volt a kisgyerek zenekarnak a helytállása, a leleményességük és a határtalan lelkesedésük. A haladók, a „nagy vonósok”
a kezdő instruálást követően már szinte teljesen önállóan muzsikáltak. A furulyásokból is két csoportot alakítottunk ki, ahol a nagyobbaknak már nem volt ismeretlen a népi furulya, míg a
kisebbek közül többen most találkoztak előszőr moldvai dallamokkal.
A Városi Múzeum természeti környezete minden szempontból megfelelt a tábori élet feltételeinek. Az épület adottságai lehetővé tették az egyidejű kiscsoportos foglalkozások megtartását.
Amíg a pincében a haladó vonósok húzták, addig az épület belső szobájában a kezdők gyakoroltak. Az udvaron népi énekeket tanultunk, és kézműves foglalkozásokat tartottunk. Délutánonként mintegy megkoronázva az egésznapos tevékenységet vonós táncházakat szerveztünk.

Köz-Pont Ifjúsági Ház – Támaszpont MOPKA

RÁCZ ZSÓFIA nemzetközi projekt koordinátor és POZSONYI FANNI a Támaszpont
MOPKA elnöke, drámapedagógus
EGY „MINTHA” TÁBOR, AHOL MINDENKINEK ÁLNEVE VAN
A Köz-Pont Ifjúsági Házban Rácz Zsófiával, nemzetközi projekt koordinátorral és Pozsonyi
Fannival, a Támaszpont Mentálhigiénés Oktatási és Prevenciós Közhasznú Alapítvány (Támaszpont MOPKA) elnökével, drámapedagógussal és a vidám táborlakókkal beszélgettem.
Az elhivatott fiatalok szinte szavak nélkül megértik egymást, hiszen általános iskolás koruk óta
összeköti őket a barátság, a színjátszás és a pedagógia. Immár második alkalommal, 2020. augusztus 10-től 16-ig „ottalvós” táborukban hat pedagógussal 18, 10-14 év közötti fiatalt fogadtak az ifjúsági ház kertjében felállított sátrakban, amelyet az ÉVÖGY kölcsönzött. Hármas céljuk
a közösségépítés, a városunk megismerése, – ezzel a helyi kötődés kialakítása, – valamint az
aktív társadalmi részvétel, érdekérvényesítés tanulása volt a művészetpedagógia és a drámapedagógia eszközeivel. Történeteiket közösen építették fel a hét folyamán a gyerekekkel.
Belestem a titkos átváltozó szobába, ahonnan időnként furcsa lények jönnek ki, akik szövik
a cselekmény fonalát. A „mintha” játék – olyan döntési helyzeteket teremt, amelyek „tét nélküli”, de a személyiségfejlődés szempontjából fontos tapasztalatokat eredményeznek. Fontos,
alapvető emberi értékekre helyeződik a hangsúly, úgymint a tolerancia, szolidaritás, empátia,
el- és befogadás, esélyegyenlőség, partnerség, nyitottság, sokszínűség, aktív társadalmi részvétel, önismeret, önreflexió, asszertivitás, vitakultúra, konstruktivitás. A gyerekek a táborban álnevet is választottak maguknak, így könnyebb volt az átváltozás. Izgalmas volt a „postaláda”
felnyitása, amelybe bedobott leveleken keresztül üzenhettek egymásnak a srácok. Ahhoz,
hogy ez a közösségépítő hét létrejöhessen, a szülők, az önkormányzat és az alapítvány anyagi
segítségére volt szükség. A családok anyagi helyzetére figyelemmel három árkategória került
kialakításra 10.000 Ft-tól 40 000 Ft-ig, hogy ne kelljen lemondani a nyári élményekről egyetlen
gyermeknek sem. A tábor szép példája annak, hogy a közösségépítés – amelyre az online oktatás után olyan nagy szükség van – nyáron sem szünetel, ha van egy olyan elhivatott és lelkes
csapat, mint a Támaszpont MOPKA. A gyerekeken nem múlik. Ők azt ígérték, hogy jövőre is
eljönnek. E-mail cím:mopka@tamaszpont.net, Telefonszám: +3628384657
RIMAI S. ÉVA
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„Minden gyermeknek megvan a maga nyara, de minden nyár más gyermeket hagy
maga után.”
JENNIE MELAMED

Fotók: Huszai Csilla
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„Én csak fényképeztem, minden mást, a munkával járó adminisztrációs feladatokat, a kedves feleségem Elvira végzett.”
SÓTI JÁNOS

MŰVÉSZPORTRÉ • SÓTI JÁNOS FÉNYKÉPÉSZMESTER

A VÁSZNAZOTT KÉPEK MESTERE
Veresegyház olyan, mint egy nyitott képeskönyv, már messziről felismerhetőek tavai, parkosított területei, rendezett utcái, cseréptetős házai és tornyos középületei. Olyan a város, mint egy kis ékszerdoboz, telis-tele meglepetéssel, csak körül kell nézni, és rátalálni mindarra, ami a felszínen nem
mindig látható. Sóti János egykor a fővárosból költözött Veresegyházra, megélhetést, boldogulást,
nyugalmat keresve. Az igényességéről, szép fotográfiáiról ismert idős fényképész ma már visszavonultan él feleségével a Revetek utcai házukban.
Miután beléptem az utcai kapun, egy kanyargós
erdei ősvényen találtam magam, körös kőrül zöldellő fák, bokrok, mint egy hegyvidéki erdőben.
Egy terebélyes fán ágról-ágra ugrándozva közlekedett egy fürge mókuscsalád, amott kapirgáló
rigópár, csend és nyugalom mindenhol. Itt találkoztam a mesterrel és feleségével, Elvirával.
Sóti János: Pesti születésű srác vagyok, mint mindenki a korosztályomból, viharos éveket tudhatok
a hátam mögött. Nem kívánom senkinek mindazt,
amit nekünk át kellett élnünk a II. világháború,
később az újrakezdés időszakában. Apám a Budapesti Elektromos Műveknél dolgozott szerelőként,
majd légvezeték ellenőrként. Édesanyám – akit az
élet kegyetlenül próbára tett, hisz négy nővéremet
egészen kicsi gyerekként elvesztette, – mindent
megadott, szeretetett, türelmet, amit csak adhatott
a két megmaradt fiának, nekem és a tizennégy
évvel idősebb bátyámnak. Angyalföldön, a Váci
úton egy körfolyosós bérházban nőttem fel. Óvodába majd általános iskolába a lakásunkkal szemközti, a mai József Attila színház melletti épületbe
jártam. Nem sokat értettem én akkor a világban
zajló eseményekből, de a velem egykorú fiúkhoz
hasonlóan, felnőttként én is másképp akartam élni.
Festőművésznek készültem, legalábbis gondolatban, vágyaimban. A pályaválasztás során így jött
számításba a művészeti gimnázium, de az életem
másképp alakult, közbeszólt a „nyakasságom”, a
harmadik évfolyam után eljöttem. Elhelyezkedtem
a Csemege Kereskedelmi Vállalatnál, kirakatrendezéssel, dekorálással, és szabadidőmben fényképezéssel foglalkoztam, mindeközben estin megpróbáltam befejezni a gimnáziumi tanulmányaimat. Sajnos az érettségi vizsgáig nem jutottam el.
Egyre jobban érdekelt a fotográfia, Király Miksa
fényképészmester mellett sajátítottam el a szakma
fogásait. Évekig Budapest belvárosában, a mester
Király utcai üvegtetős műtermében dolgoztam,
elsősorban portréfotózással foglalkoztam. A fényképész szakmunkás bizonyítvány megszerzését
követően, több éves szakmai gyakorlattal és tapasztalattal a hátam mögött 1966-ban fényképész mestervizsgát tettem. Jártam az országot, mondhatni
az egész Dunántúl falvai az én területem volt. Éveken át készítettem portrésorozatokat, esküvői képeket. Ott voltam, ahol fényképészre volt szükség.
Előfordult, hogy a munka végeztével egy bányász
lakótelepen több napon át szalmazsákon töltöttem
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FÉNYKÉPÉSZMESTER
1934-ben Budapesten született
1941–1949 általános iskolai tanuló
1949–1952 középiskolai tanulmányokat folytatott
1952–1957 a Csemege Kereskedelmi Vállalat munkatársa
1956-ban házasságot kötött Hajdú Elvira Máriával,
két gyermek édesapja
1957–1960 a budapesti Király Miksa műteremben
fényképész tanuló
1960 és 1965 között a Dunántúl településeit járva
fényképészként dolgozott
1966-ban fényképész mestervizsgát tett
1966 és 1974 között több vállalkozónál dolgozott
1974-től 1998-ig nyugállományba vonulásáig
fényképész kisiparos tevékenységet folytatott
1983-ban Veresegyházon a Fő úton fényképész
üzletet nyitott
1986-ban feleségével Veresegyházra költözött
EGYÉNI ÉS CSOPORTOS KIÁLLÍTÁSAI:
Revetek egyéni kiállítás – Veresegyház 1994
Pestszentimrei Közösségi Ház – Klubgaléria Budapest 2001
Exponálás csoportos kiállítás – Udvarház Galéria
Veresegyház 2009

Fotó: Veréb

az éjszakáimat. Nem volt könnyű időszaka az életemnek, mert minden fotótechnikai eszközt önerősen kellett előteremtenem, hiába dolgoztam különböző vállalkozásoknál. A munkaadóim csak a kész
eredményt és a „mindenható” pénzt akarták. Így
jutottam arra az elhatározásra, hogy önállósítom
magam. Munkával telt az életem, a puszta két kezemmel több műtermet is létrehoztam, de dolgoztam nyomdai előkészítő csoportvezetőként is. Az
első saját fényképész műhelyem Gödöllő városában
a piactéren volt egy faházban, majd ezt követően a
Stromfeld sétányon egy bérház árkádjának beépítésével alakítottunk ki feleségemmel egy műtermet.
A megvalósításhoz kisipari kölcsönt vettünk fel és
sok munkával, akarattal, minden anyagi erőforrásunk felhasználásával megszületett a saját gyönyörű üzletünk. Mindig is igényes voltam a munkámra,
ennek köszönhetően hamarosan kialakult egy stabil vevőköröm. Az idő múltával a technikai fejlődés
emelt gátat a hagyományos fényképész tevékenységemnek, elterjedtek a polaroid fényképezőgépek,
divatba jött a videózás. Ebben az időszakban jóformán senki nem akart esküvői fotográfiát készítetni,
videószalagra rögzítették a történéseket. Később
természetesen az igényes, professzionális fényképek iránt ismételten megnőtt az igény, mert egy
jól kidolgozott fotográfia olyan, mint egy szép festmény, örök emlék. A veresegyházi fényképész
üzletem az 1980-as években, a Fő úton az akkori
üzletsoron a Piactéren került kialakításra, közvetlenül a zöldségesbolt szomszédságában. Éveken
keresztül műtermi és esküvői fotózásokon kívül
szinte minden mással is foglalkoztam. Veresegyházon ebben az időszakban az összes helyi eseményt

2020. szeptember

DÍJAK, ELISMERÉSEK:
Veresegyház Város Önkormányzatától Takács József
Képző- és Iparművészeti Díjban részesült (2020)

– menyecskebált, szüreti felvonulást, ünnepi megemlékezéseket, falugyűléseket és egyéb rendezvényeket – én örökítettem meg. Pályafutásom során,
egész életemben mindig arra törekedtem, hogy a
fényképeim falra kerüljenek, és ezáltal is különlegessé, egyedivé váljanak. Még fiatalemberként
Bécsben láttam olyan festmény hatású képeket,
melyek egyetlen szögből nézve sem csillogtak. Nem
tudtam elengedni a látványt, hazatértem után rövid
időn belül megvalósítottam a saját koncepciómat.
Ezt követően képeim döntő többsége átalakult vásznazott képpé. Az akkori technológiai eljárások merőben különböztek a mostani számítógépes digitális
feldolgozásoktól. A festmény hatású képeim alapja
a jó minőségű zsákvászon, megfelelő összetételű ragasztó és maga a kidolgozott papírkép összeházasítása, kasírozása volt. Amikor a vászonra ragasztással felvitt papírkép megszáradt, szinte belehorpadt a vászon durva felületébe. Nagy figyelmet és
türelmet igénylő munkafolyamat volt, itt nem
lehetett tévedni.
Nem vagyok fotóművész, inkább álmodozó, a szakmáját szerető fényképészmester. Nyugdíjasként
sem tettem le a fényképezőgépemet, most már
korszerű digitális eszközzel dolgozom. Előrehaladt
életkorom miatt már nem kereskedem, de az alkotás iránti vágy még mindig élénken lobog bennem,
pedig már betöltöttem a 86. életévemet.
Sóti János fényképészmestert, Veresegyház Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 2020.
augusztus 20-án, a város fotótörténeti archívumának gyarapítása során végzett kiemelkedő munkájáért Takács József Képző- és Iparművészeti
Díj kitüntetésben részesítette.
VERÉB JÓZSEF

Fiataloknak

FIATAL TEHETSÉGEINK

MINDEN FEJBEN DŐL EL

ÁCS JÚLIA

Ács Júlia orvostanhallgató, szinkronúszó és mindemellett a veres- És itt nincs vége a feladataidnak, mert a színjátszást sem engedted el,
egyházi Színskála Stúdió oszlopos tagja. Rendhagyó interjúnk során,
hiszen tagja vagy a Színskála Stúdiónak. Erre mikor jut még
amelyet ezúttal online készítettünk a koronavírus miatt, arról
időd?
beszélgettünk, hogyan lehet ennyi tevékenységet összeegyeztetMost a vírushelyzet miatt pont nem tudunk próbálni,
ni és mi kell ahhoz, hogy mindezeket lelkesen, eredményesen
de egyébként péntek esténként szoktak lenni a
és fáradhatatlanul tudja csinálni.
próbák. Ez a tevékenység is segíti a tanulást,
hiszen folyamatosan szöveget tanulunk, plusz
Kezdjük az elején, talán azzal, amit a legrégebb óta csinálsz,
anyukám nagyon jó a drámapedagógiában, így
azaz a szinkronúszással. Miért ezt a sportot választottad?
az önfejlesztésre is nagy hangsúlyt tudunk fekKisgyermekkorunk óta természetes volt, hogy valamit sportoltetni.
nunk kellett, ehhez a szüleink is ragaszkodtak. Először baletMit gondolsz meddig fogod tudni ezeket a
tozni kezdtem háromévesen, majd megtanultam úszni és a
tevékenységeket összeegyeztetni?
kettőt ötvözve már hétévesen kezdtem a szinkronúszást.
Én mindig azt mondom, hogy csak akkor
Hogyan választottad az orvosi pályát?
fogom a szinkronúszást abbahagyni, amikor
Amikor a természettudomány tárgyak bekerültek az órarenszülök majd, de utána is biztosan visszatérek.
dünkbe, akkor nagyon megszerettem azokat és jól is ment, így
Egyszer már kijöttem a vízből két évre, de elég
a Berzsenyi Dániel Gimnáziumban Biológia és Kémia Tagozais volt annyi, szárazföldön még sok is volt.
ton folytattam a tanulmányaimat. Ezután már egyenes út vezeMelyik sikeredre vagy a legbüszkébb?
tett a Semmelweis Egyetemre, ahol most kezdem az ötödévemet.
Szinkronúszás tekintetében egyszerű a döntés.
Milyen szakirányt választottál az orvosi pályán belül?
A gimnázium első évében kijutottunk az utánSokat gondolkoztam azon, hogy melyik terület érdekelne a legjobpótlás Világbajnokságra Spanyolországba a szinkban. Először belgyógyász szerettem volna lenni, de miközben teltek
ronúszó társammal, ahol válogatott színekben
az évek, egyre több mindent tapasztaltunk meg, megtetszett a sebészet
képviseltük Magyarországot és éppen egy hellyel mais. Amikor pedig a szinkronúszó edzésekre jártam, folyamatosan találkozradtunk le a döntőről. A színjátszásban az, amikor a
tam a különböző korú lányokkal, nőkkel, akiknek gyakran volt valami
Tündér Lala című darabban eljátszhattam Írisz királynő szeegészségügyi problémájuk. Volt, hogy hozzám jöttek segítségért, hogyha repét. Nagyon nagy élmény volt ilyen nagy csapattal játszani, plusz a darabúgyis orvosnak tanulok, akkor biztosan tudom a választ a kérdésükre. Így nak is számomra fontos mondanivalója volt.
jutottam el a nőgyógyászat-szülészethez.
Említetted, hogy sokáig ódzkodtál a vértől. Hogyan tudtad ezt legyőzni?
Mikor kell ezt a döntést véglegesíteni?
Eleinte a vérvételtől is rosszul voltam, de még a kórházi szagoktól is. Kezdett
A hatodév végére, de érdemes már a tanulmányok közben kutatómunkákat kínos lenni, hogy amikor a családban valaki véletlenül megvágta magát,
végezni, amelyek tudnak segíteni a döntésben. Jelenleg én is részt veszek például egy késsel, én meg ott el tudtam volna ájulni. Tudtam, hogy ezzel
egy kutatócsoportban, ahol a fertilizációs nőgyógyászat témakörében vizs- valamit kezdenem kell, és elkezdtem magam edzeni arra, hogy természetes
gáljuk a termékenységmegtartással, mesterséges termékenyítéssel kapcso- dolognak fogjam fel a vér látványát. Először vettem nagyon piros málna
latos problémákat a Tudományos Diákkörön belül. Itt összekerültem egy szörpöt és azt képzeltem, mintha az is vér lenne, így egy idő után megandrológusnak tanuló lánnyal, aki pedig a férfi termékenységet és meddő- barátkoztam vele. Majd nem sokkal később már az egyik kurzuson vért
séget kutatja, így most együtt azt vizsgáljuk, hogyan hat a D vitamin a ter- kellett venni, és ott már semmi bajom nem volt, sőt, stílusosan mondva,
mékenységre.
vérszemet kaptam. A II. Számú Nőgyógyászati Klinikán részt vettem jó pár
Mindeközben pedig a szinkronúszást sem hagytad abba. Hogyan tudod éjszakai ügyeleten, ahol császármetszéseken tudtam segíteni és ezek olyan
összeegyeztetni az egyetemi beosztással a sportot?
szép pillanatok is voltak. Amikor felsírt a baba mindig megkönnyeztem egy
Az egyetem első két évében nem sportoltam, mert előre megijesztettek a kicsit.
szkeptikusok, hogy nem fogom tudni a szinkronúszást összeegyeztetni az Ez is az akaratodon múlott, fejben eldöntötted, hogy megcsinálod és
egyetemmel, így abbahagytam. Nagyon rosszul éreztem magam emiatt, sikerült?
hiányzott a sport az életmből, így a harmadév elején visszamentem és je- Abszolút. Én amúgy is azt gondolom, hogy minden a mentalitáson múlik,
lenleg a BVSC-ben szinkronúszok. Heti háromszor
amit a sporttal hoz az ember, hogy minden sikerülhet, ha eleget
három óra edzésünk van.
dolgozol érte, akkor bármit meg lehet oldani, szeretni, vagy
Hogyan néz ki így egy napod?
szokni.
Reggel nyolckor bemegyünk a
Milyen céljaid vannak a jövőre nézve?
kórházba, vagy már a vizitre,
Nekem mindig van valami célom. A szinkronúszásreggel hétre. Délután négyig
sal most mentünk volna Világkupára és Európa-bajvagyunk ott. Hétfőn,
nokságra, csak a koronavírus keresztbe tett ennek,
szerdán, pénteken van hatde az biztos, hogy én még egy felnőtt Világkupán és
tól kilencig az edzés.
Eb-n részt fogok venni. Színjátszásban pedig azt
Amikor pedig nincs edzés,
tűztem ki célul, hogy ne kerüljek olyan helyzetbe, hogy
hétvégén fel tudok készülni a
abba kelljen hagyni akár az egyetem, vagy akár majd késulira. A sporttól nagyon hatékony
sőbbi karrier miatt.
lesz a tanulás, növeli a teljesítményt.
FÁRI FANNI
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Életmód
OLVASÓINK KÉRDEZTÉK

A FOGYÁS

I. RÉSZ

Fitten Veresen – minden, ami sport és táplálkozás,
így adva alapot a mindennapokhoz!

A szeptember egy különleges hónap! Szinte észrevétlenül kúsznak be életünk mindennapjaiba az
új fogadalmak és célok. Már nem lepődünk meg a mindig visszatérő kérdésektől, amelyek a fogyásról, diétákról, életmódváltásról, a változókor adta problémákról szólnak. Köszönjük a sok
kérdést, érdeklődést, jókívánságokat és az elismerő szavakat Kedves Olvasóinktól! Sokat jelent ez gyümölcsökben, illetve ahogy a méhek elkészítetnekünk. Így cikksorozatunk következő részei most olvasóink kérdéseire ad választ.
ték. (Erről később még bővebben írok.) A cukrot
helyettesítheted eritrittel, xilittel, de a legfontosabb,
A fogyás minden idők legkeresettebb témái közé pán a testsúlyt. Fogyás helyett tehát arra töreked- hogy ne legyen a lakásban finomított cukor!
tartozik. Manapság mindenki le szeretne fogyni, jünk, hogy a test izom-zsír aránya legyen ideális – 2. Liszt
nem véletlen, hiszen az ülő életmód, a mű ételek ami nem biztos, hogy a mérlegen nagy változást je- A fehér lisztről váltsunk teljes kiőrlésű lisztre, esetés a változó kor sajnálatos következménye az el- lentene, viszont a szoknya dereka mégis bővebb, leg tönkölybúza lisztre és mindent ezzel főzzünk,
hízás. Az elhízás, ami bizony népbetegség lett. De mérjük cm-ben.
amihez eddig fehér lisztet használtunk. Ez a két
vajon tudjuk-e, mi a különbség életmódváltás, diéta MIT TEGYÜNK, HA JOBBAN SZERETNÉNK lépés már rengeteget fog segíteni, de ez sajnos nem
betartása és a fogyás- zsírvesztés között? Tudjuk-e KINÉZNI?
lesz elég.
hogyan érdemes mérni az eredményeinket?
Az életmódváltás két nagy részre bontható: a táp- III-IV/ HÉT
A KÜLÖNBSÉG
lálkozásra és a mozgásra.(Mindeki tudja, mégsem 3. Saját készítésű ételek. A legjobb módja a konyA testsúlyban benne van a szervek, csontok, külön- csinálja.) Kezdjük a táplálkozással!
hában az életmódváltásnak, ha magadnak főzöl
féle szövetek és csontok súlya. Ha „csak” arra törek- Tapasztalat mondatja velem, hogy a kezdetben „ka- nyers, friss alapanyagokból (tehát nincs előre gyárszünk, hogy a testsúlyunk legyen kevesebb (fo- tonásan” meghatározott étrend szerinti táplálkozás tott, csak a mikróba teszem be étel). Már ezzel a légyás), akkor számolni kell azzal, hogy esetleg vizet az esetek 90%-ban sikertelenül végződik! Én régóta péssel közelebb leszel az egészséges életmódhoz.
és izmot is veszítünk a zsíron kívül (sőt, lehet, hogy a következőt javaslom, (kb 25 éve ezt szajkózom), 4. Kenyér
zsírt nem is, ha rosszul táplálkozunk)! Az oly sokat hogy apró változtatásokkal kezdjük!
Iktassuk ki a fehér kenyeret az étrendünkből és ha
emlegetett BMI (testtömeg index) ismerős? Akkor I-II/HÉT
lehet, ne is egyél kenyeret. A kenyeret helyettesítgyorsan felejtsük el, hiszen a BMI szerint mindenki 1. Cukor
hetjük ch-csökkentett kenyerekkel, korpovit-keksztúlsúlyos, akinek a vázizomzata jelentősen erősebb Az első és legfontosabb lépés, hogy elhagyod a szel, rozsos, sokmagvas pékáruval. Manapság már
az átlagosnál.
cukrot! Tudom, hogy nehéz! Hiszen ma már min- minden pékségben lehet találni ilyen termékeket.
A cél az lenne, hogy a zsírrétegből fogyjunk. Zsír- denbe tesznekcukrot (húskészítmények, pékáru, (Folytatjuk)
GYŐRI RITA
vesztés alatt a felgyülemlett zsírréteg elvesztését kefir stb.), ezért is nehéz teljesen kiiktatni az éleértjük, anélkül, hogy veszítenénk az izomzatunk- tünkből a finomított cukrot. Az őseink gyümölcsLegyünk együtt fittek Veresen!
ból és vízből. Ez testösszetétel változtatás, amikor cukrot és mézet fogyasztottak – mindkettőt még
Mobil: 30 509 5084
az izom-zsír arányt vesszük figyelembe, nem csu- „természetes csomagolásában”, azaz magukban a
Facebook: Fitten Veresen
NORDIC WALKING

VERESI NORDIC-OS DOBOGÓS HELYEK AZ ABAÚJSZÁNTÓI II. NORDIC WALKING TALÁLKOZÓ ÉS VERSENYEN!
A Tokaj-hegyaljai Abaújszántón augusztus 15-17-én megrendezett
Ezenkívül gratulálunk a 10 km-en induló Vigh Nórinak és Veréb
Nordic Walking Találkozón és Versenyen a veresegyházi Nordic Walk- Zsuzsinak, valamint a 15 km-en induló Tolvay Magdinak is, akik
ing csapatunkból 4 fő is dobogóra állhatott! Büszkék vagyunk rájuk! ugyancsak kitartottak és teljesítették a távot a rekkenő hőségben, a
5 km-en első helyezettek: Bácsi Judit és Lévai Zsuzsi. 10 km-en má- kövekkel tarkított meredek pályán!
sodik helyezettek Szaniszló Katalin és Mátyás Dezső.
GRATULÁLUNK a szép teljesítményért a tikkasztó
melegben!

10 km II. helyezett: Mátyás Dezső
5 km I. helyezettek: Bácsi Judit és Lévai Zsuzsi

Veresi Nordic-osok csapatkép
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10 km II. helyezet: Szaniszló Katalin
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Facebook/Nordic Walking Sport Veresegyház
MultiSport Mozgás és Szabadidő S.E.
E-mail: multisport.2112@gmail.com
multisportse.com
Vigh Mercédesz mobil: +36 70 39 126 03

Sport

ATLÉTIKA

AJIDE DÁNIEL FELNŐTT ORSZÁGOS BAJNOK
400 MÉTERES SÍKFUTÁSBAN
Ajide Dániel Veresegyházon él, Budapesten a
Műszaki Egyetem másodéves hallgatója, a
Gödöllői Egyetemi Atlétikai Klub versenyzője. Ebben az évben 400 méteres síkfutásban 47,7 másodperces idővel U23-as versenyzőként megnyerte a magyar felnőtt atlétikai bajnokságot 400 méteres síkfutásban.
Eredménye alapján indulhat a jövő évi U23as atlétikai Európa-bajnokságon.
Mikor kezdődött?
Kilenc éve. Veresegyházról, az alsó tagozat befejezése után Gödöllőre mentem tanulni az
Erkel Ferenc Általános Iskolába, ahol az atlétika
nagyon erős. Addig csak fociztam. Szóval ott
kezdtem, majd középiskolában a Török Ignác
Gimnáziumban folytattam. Kezdettől Körmendi Katalin az edzőm.
Mi volt az első versenyszámod?
Először magasugrás, utána gátfutás, de a gátfutás alatt sok volt a sérülésem, fájt a hátam és
a térdem, ezért edzőm javaslatára két éve úgy
döntöttünk, hogy csak síkfutásra készülök.
Milyen eredményeid voltak a felnőtt magyar
bajnoki címet megelőzően?
U20-as koromban 100 és 200 méteres síkfutásban országos bajnok voltam, egyébként váltóban értem el eredményeket.
Aztán jött az idei magyar bajnokság.

Igen, talán csak az edzőm nem lepődött meg,
hogy nyertem. Igazából ez volt a második 400
méteres futásom versenykörülmények között.
A bajnoki időeredményem U23 ifjúsági Eb nevezési színt is. Nagyon örültünk neki.
Mennyire jelent örömet a sok munka?
Edzőmmel együtt nagyon sokat dolgozunk,
heti hatszor edzünk, edzőtáborok alkalmával
még többet is. Ő hitte, hogy ebben így jó leszek,
igaza lett, megérte a sok munka. Alapozni nem
annyira szeretek, de a versenyidőszak edzéseit
nagyon szeretem.
Milyen időeredményeid vannak?
100 méteren 10,8mp, 200 méteren 21,5mp és
400 méteren 47,7mp.
Mik a céljaid a sportban?
Jól szerepelni a következő évi U23-as Európa-bajnokságon, és egyszer majd eljutni az olimpiára.
Milyen idővel érhetsz el jó eredmény az Európa-bajnokságon?
Ahhoz 47 mp alatti időeredmény szükséges.
Hogy van jelen az életedben az atlétika?
Keretet ad az életemnek, figyelni kell a táplálkozásra és az időbeosztásomra. Délelőtt egyetem 14 óráig, délután edzés 18-19 óráig, aztán
tanulás éjfélig. Szórakozásra, magánéletre kevés idő jut.
Tudják-e, értékelik-e az egyetemen, hogy milyen eredményeid vannak?

Most már tudják, mivel megnyertem az egyetemi bajnokságot is a magyar bajnokság után.
Remélem, értékelik is, és segítik az egyéni tanrendem kialakítását, ami nagy segítséget jelent
majd nekem.
Mik a terveid a civil életben?
Az egyetem elvégzése után építőmérnök leszek, vállalkozni szeretnék. Ebben sokat segít
a szintén ezen a pályán dolgozó édesapám,
akivel eljárok építkezésekre, ahol nagyon sokat
tanulok tőle.
B.CS.

KÉT VERSENYZŐNK IS A RANGLISTA ÉLÉN
Nagyszerű eredmények születtek az augusztus elsején rendezett Budapest Open nemzetközi felnőtt versenyen. Sulyán Alexa serdülőként
100 méteren és távolugrásban is döntőbe jutott.
100 méteren az előfutamban, majd a döntőben is javítva egyéni csúcsán,
12,41 másodperccel a nyolcadik helyen érkezett a célba. Még aznap a
távolugrásban 540 cm-es egyéni csúccsal a hatodik helyen végzett.
Horváth Máté távolugrásban még szintén serdülőként a felnőttek
között, ismét 6 m fölé repült és a 12. lett!
Vasárnap a serdülők között a 300 m-es futóink nagyszerűen küzdöttek. Egyéni csúcsot ért el és helyezésben is a legjobb, a 13. lett Sum
Noémi 44,23 másodperces idővel. Szintén egyéni csúcsot futott Ozsváth-Sarok Áron 40,39 másodperces, és Nemes Nóra 45,75 másodperces idővel. Kiss Enéh 44,70 mp-et ért el. Magasugrásban Tóth Máté
175 centimétert ugrott.
Sulyán Alexa tartalékként meghívást kapott a Liga Döntő keretén
belül a 4×100 m-es korosztályos U18-20-23-as és a felnőtt válogatottak
egymás elleni versenyére. Nem csak nézőként vehetett részt a versenyen, hanem a felnőtt válogatott kezdő futójaként! Nguyen Anasztá- es síkfutásban 12,41mp-es idővel Sulyán Alexa, míg a fiúknál Horváth
zia helyett adta át a botot Sorok Klaudiának. A nagy izgulás ellenére Máté gerelyhajításban 61,21 méterrel és távolugrásban 622 cm-es eredjó rajt és futás után egy nagyszerű váltással abszolválta első futását! ményével áll a ranglista élén.
Végezetül az idei eredmények alapján a ranglista mérlegünk: serdülők
SZALMA RÓBERT
között a első helyen áll távolugrásban 540 cm-es eredménnyel, 100 m-
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Sport
DUATLON

Tisztelt Veresegyházi Lakosok!
2020. október 4-én vasárnap ismét duatlon
országos bajnokságnak ad helyt városunk.
Ennek megszervezése nagy megtiszteltetés,
ám a sport jellege miatt nem valósítható meg
a helyi közlekedés befolyásolása nélkül.
Kérjük, az alábbiakban tekintsék át a forgalmi rend változásával kapcsolatos tudnivalókat, illetve azon kezdeményezéseinket,
melyeket az Önök érdekeit szem előtt tartva
hívtunk életre!
• A futamok ideje alatt lezárásra kerülő
utcák: Csomádi út – Mogyoródi utca –
Táborhely utca – Jókai utca – Nap utca –
Kálvin utca – Kálvin köz – Kinizsi utca –
Köves utca – Béke utca – Kis utca – Szabadság utca – Találkozók útja.
• A lezárások idősávjai a mellékelt térképen láthatók részletesen.
• Az egyes futamok közötti időtartamokban megnyitjuk a zárásokat
és lehetőséget biztosítunk a gépjárművel történő közlekedésre.
• A versenypálya által körbefogott utcák (Kálvin utca, Huszár utca,
Hajdi utca, Nap utca, Virág utca) lakói részére őrzött ideiglenes
parkolási lehetőséget biztosítunk a Mézesvölgyi Általános Iskola
melletti parkolóterületen. Kérjük, hogy gépjárműveiket 2020. október 4-én reggel 08.00 óráig itt szíveskedjenek elhelyezni! A rövid
sétával elérhető parkoló szabadon használható lesz egész nap a Pacsirta utca irányába történő ki- és behajtással.
• Idős, illetve beteg emberek szállítása vonatkozásában természetesen biztosítjuk a gépjárművel történő be- és kihajtás lehetőségét a
verseny alatt is, ehhez azonban kérjük előzetes jelzésüket a
KÉZILABDA

ZSIGA GYULA EHF MESETREDZŐ VERESEGYHÁZON
Meghívásunkra Veresegyházon járt a Magyar Kézilabda Szövetség jelenlegi
utánpótlás-fejlesztési igazgatója, Zsiga Gyula EHF mesteredző, nemzetközi
és haza szaktekintély.
Zsiga Gyula a Dunaújváros női csapatával korábban BL-t nyert, a női válogatott volt szakvezetője, a Magyar Kézilabda Szövetség volt szakmai igazgatója, az
utánpótlás-nevelés elkötelezett híve, a hazai utánpótlás-képzés megalapozója.
A csupa veresegyházi lány alkotta Budai Farkasok színeiben induló lány
U14-es csapatnak tartott edzést a kosárlabdacsarnokban. Az edzés témája az
esések, gurulások, ütközések gyakorlása volt. A pörgős, változatos edzést a
lányok nagyon élvezték, érdeklődéssel hallgatták Zsiga Gyula tanácsait, a
mozgások pontos végrehajtására vonatkozó utasításait. Az edzés végén a
VVTV interjút készített az utánpótlás-fejlesztési igazgatóval.
B.CS.

trimackokverseny@gmail.com e-mail címre annak érdekében,
hogy egyeztetni tudjuk a közlekedés időpontját és útvonalát!
A rendezvény természetesen rendelkezik a szükséges engedélyekkel, bejelentésre került az Önkormányzat, a Rendőrség és a
Közútkezelő felé is.
Tisztelettel kérjük tehát az érintett utcák lakosságának megértését
és szíves együttműködését! Segítsék a verseny biztonságos és gördülékeny lebonyolítását azzal, hogy annak ideje alatt az érintett területeken lehetőség szerint nem használják gépkocsijukat vagy egyéb
járműveiket! Kérjük, vegyék figyelembe a versenyrendezők, polgárőrök forgalomirányítással kapcsolatos iránymutatásait, szükség esetén kérjenek segítséget egy rendezőtől! Köszönjük megértésüket és
türelmüket!
VERSENY SZERVEZŐI

GYERE TE IS KÉZILABDÁZNI!
A FABRICZIUS JÓZSEF
ÁLTALÁNOS ISKOLA
BERKEIN BELÜL MŰKÖDŐ
„KÉZILABDA AZ ISKOLÁBAN”
PROGRAM EDZÉSIDŐPONTJAI
2020/2021-ES TANÉVBEN!
HELYSZÍN:
MÉZESVÖLGYI ÁLTALÁNOS ISKOLA TORNATERME
1. osztály fiú-lány

2. osztály fiú-lány

3. és 4. osztály fiú

3. és 4. osztály lány

hétfő-szerda 15.00–15.45
Első edzés 2020.09.14. (hétfő)
Edző: Kiss Péter (+36 20 462 0178)
hétfő-szerda 16.00–16.45
Első edzés 2020.09.14. (hétfő)
Edző: Kiss Péter (+36 20 462 0178)
hétfő-szerda 17.00–18.00
Első edzés 2020.09.16. (szerda)
Edző: Baranyó Csaba (+36 30 7828 110)
kedd-csütörtök 13.50–14.50
Első edzés 2020.09.15. (kedd)
Edző: Reiszné Juszt Ágnes (+36 70 378 2688)

Jelentkezni a helyszínen az edzésidőpontokban folyamatosan lehet!
A program ingyenes!
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AKROBATIKUS ROCK AND ROLL
Végre itt a szeptember! Már nagyon vártuk, hogy újra együtt legyünk
kicsikkel, nagyokkal egyaránt. A nyár végi intenzív edzések inkább a
versenyzőket mozgatták át, viszont szeptembertől újra lehetőségünk
van az óvodás és kisiskolás korú Rockin' Board-osok megtáncoltatására is. A megszokott helyszíneink újakkal bővültek. Keressétek
bizalommal szakedzőinket a bővebb információért plakátjaink, honlapunk segítségével!
Sajnos a Mozdulj Veresegyház Sportágválasztó elmarad, de ne keseredjetek el! Minden veresi sportklub teljes gőzzel készül a szeptemberi kezdésre, hogy a saját sportágát szívvel-lélekkel népszerűsítse és
megszerettesse a leendő és meglévő gyerkőcökkel. Felkészültünk arra
az eshetőségre is, ha online térre kell váltanunk. De addig is bizakodva
és felfrissülve futunk neki a 2020/2021 tanévnek. Sokan tudják már,
mit szeretnének, de vannak, akik még keresőben vannak. Nyugodtan
állíthatom, hogy Veresegyházon biztosan megtalálja a neki megfelelő
mozgásformát! Sokszínű a veresi sportélet és minden korosztály
számára kínál mozgási lehetőséget. Mi is várunk minden mozogni
vágyó, divatos zenéket kedvelő gyermeket, aki egy szuper közösség,
csapat tagja szeretne lenni.
FARKAS GERGELY
www.rockinboard.hu • facebook.com/rockinboard
KAJAK-KENU

SŰRŰ PROGRAM, KIVÁLÓ EREDMÉNYEK
BUDAPEST ÉS PEST MEGYEI BAJNOKSÁG, SUKORÓ
Magyari Regina U14-es női kenus válogatottunk 200, és 2000 méteren
egyaránt második helyezést ért el. Persze neki ez sem volt elég, Reindl
Erikkel és az újonc Gergely Mátéval a vegyes váltóban, szintén 200on, harmadikok lettek. Gergely Máté egyébként az „első versenyesek”
kategória győztese lett ezen a versenyen 2000 méteren, az U14 kenu
egyes kategóriában. Ugyanitt Szabó Attila negyedikként ért célba.
Az U15-U16-os C-1 200 méteres váltóban Tóth András, Hegedűs
Karolina, Aszódi Marcell megnyerte a versenyt.
Nem volt vége a jó sorozatnak. Bár Hegedűs Karolina Dóra U16
serdülő női kenuban 500 méteren, az előfutamban, a harmadik (továbbjutó) helyen a cél előtt borult, de 200 méteren érmet érő hatodik
helyezett lett, míg 2000 méteren az egyesben ötödikként teljesítette a
távot úgy, hogy csak tizenegy hónapja térdel a hajóban!
Indult még – tapasztalatszerzés címén – Horváth Hanna U13-as korosztályban, ahol kenuban 2000 méteren tizenegyedik helyezést ért el.
Soós Kitti egyből az U17-ben kezdett újoncként, nagyon bátran
versenyezve, egyesben 1000- méteren hatodik, míg 500-on és 200-on is
a kilencedik, pontokat érő helyen végzett. Szabó Attila kenuzónk első
versenyesként U14-ben C-1-ben negyedik lett.

NŐTINCS II. KUPA, NŐTINCS
A Budapest és Pest megyei bajnokság után, következett a Nőtincs II.
Kupa, ahol 200 és 2000 méter egyéniben Magyari Regina első, Hegedűs Karolina Dóra pedig második helyezést ért el. Párosban a két lány
1000 méteren a második helyen érkeztek a célba. Kadók Niki a kajak
egyes U17-es korosztályban Sukorón gyengélkedett, de Nőtincsen
egyesben megnyerte a 200 és a 2000 méteres távot, valamint az 1000
méter párost is nőtincsi párjával, Lieszkovszki Fannyval.
A Tóth And-rás-Gergely Máté páros nyerte az 1000 métert, egyéniben Tóth András 2000 méteren harmadik, míg 200 méteren a negyedik
helyezett lett. Horváth Hanna U13-as korosztályban kenuban nyerte a
200 és a 2000 métert is! Soós Kitti 200 méter egyéniben a második,
2000 méteren pedig a harmadik helyen végzett.
Szabó Attila U14 es korosztályban C-1 ben negyedik, párosban
Reindl Erikkel C-2 1000 méteren második helyezést értek el a Tóth
András–Gergely Máté páros mögött.
Nagy meglepetés az alig öt hete kajakozó szadai újonc, Nagy Szofi
teljesítménye, aki az MK-1-es U13-ban 2000 méteren második, míg 200
méteren harmadik helyezett lett!
SERDÜLŐ- ÉS IFI ORSZÁGOS BAJNOKSÁG, SZOLNOK
Az újonc kenuzónk, Hegedű Karolina Dóra, az U16-os korosztályban,
folytatva a Nőtincsen mutatott formáját, minden számban érmet hozott és pontokat. 200 méteren negyedik, 500 méteren ötödik, 2000
méteren hatodik és Soós Kittivel páros 1000 méteren az U17-es korosztályban második helyezett lett! Ezekkel az eredményekkel 2020-ban
eddig a csapat legeredményesebb versenyzője! A Kölyök és Gyermek
Országos Bajnokság szeptember 12-13-án lesz Sukorón. Meg lehet dönteni a trónust és el lehet venni a címet Karolinától!
Kadók Nikolett kemény csatákban vívta ki a döntőkben való részvételét az U17-es korosztályban K-1-ben, 2000, 1000 és 200 méteren is
a nyolcadik helyet szerezte meg, míg 500 méteren a hetedik helyen
érkezett a célba.
FROHNER FERENC
VERSEGYHÁZI KAJAK-KENU CLUB EDZŐJE ÉS ELNÖKE
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KICK BOX ÉS BOX
Sikeres nyarat zártunk, négy edzőtáboron vagyunk túl. A csapat
szinte nem is pihent, hiszen edzőtáborból edzőtáborba ment.
A ringesek Csongrádon, míg a tatamisok Vépen készültek a válogatottal. A szeptemberre tervezett országos bajnokságot októberre
halasztották, így van időnk, hogy itthon is csiszolgassuk tudásunkat. Már nagyon kiéhezve várjuk a küzdelmeket, a csapat
100%-os!
Az ökölvívó szakosztályunk csapata Terebesi Csaba vezetésével
Kőszegen méretteti meg magát. A csapat összetétele: Kiss Levente
(75 kg), volt Kick-box Európa-bajnok 5. helyezett, Magyar Gyula,
(81kg) szintén volt Kick-box szlovák Európa-kupa győztes, Dóka
Zalán (70 kg) és Dóka Aliz (64 kg).
Terebesi Csaba edző és szakosztályvezető csúcsra húzta a csapatot, így biztos vagyok benne, hogy mind a négy ökölvívó érmes lesz.
PAPP ATTILA 2 DAN (M. K. B. SZ).

KETTLEBELL

Apa és fia országos bajnok
Kettlebell Öttusa Magyar Bajnokság, Budapest, 2020. augusztus 1.
A II. Kettlebell Öttusa Magyar Bajnokságon a Veresi Küzdősport Egyesületet
két versenyző képviselte. A viadalnak Óbudán, a pompásan felszerelt BSKCross Fight edzőterem biztosított kiváló helyszínt.
A versenyen apa és fia, Ilyés Gyula (54 éves), a Veresi Küzdősport
Egyesület Elnöke, és ifj. Ilyés Gyula (13 éves), vettek részt, akik párban,
tavasszal a Kettlebell Sport Európa bajnokságon három aranyéremmel örvendeztettek meg bennünket.
Öttusában azonban még sosem mérették meg magukat, most először indultak ilyen típusú versenyen. Hosszú felkészülés előzte meg a viadalt. Apa
és fia lépésről lépésre haladtak, hogy az országos bajnokságon a saját elvárásaiknak megfelelően szerepeljenek. Tettek is érte bőven. A versenyre rekordszámú nevezés érkezett. A szervezés, a rendezés nagyszerű volt. Hat küzdőtéren folytak párhuzamosan a gyakorlatok.
Előbb Gyuszkó, azaz ifj. Ilyés Gyula lépett a küzdőtérre, majd a következő
körben édesapja következett. Egymást segítve, támogatva, buzdítva nyerték
meg mindketten kategóriájukat új egyéni csúccsal. Akkor voltak a legjobbak, amikor a legjobban kellett és lettek újra magyar bajnokok!
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BALÁZS BENCE AZ „ARANYEMBER”!
NÉGYBŐL NÉGY ARANYÉREM!
Mint a legtöbb sportág esetében történt, a koronavírus megjelenése drasztikusan átszabta a vívók versenynaptárát is. A Magyar Vívó Szövetségben augusztus elején, a javuló járványügyi adatok láttán döntés született, hogy
nagyon szigorú szabályok betartása mellett újra indulhat a vívó „szezon”.

A hosszú kihagyás után augusztus 28-30. között Szolnokon került sor
az Utánpótlás Párbajtőr Vidékbajnokság megrendezésére. A vidéki egyesületek versenyén a szülők, kisérők nem mehettek be a küzdőtérre és a
vívók is csak az asszójuk idejére kaptak felmentést a maszk viselése alól.
Mindezek a szokatlan körülmények nem zavarták meg a veresi vívókat
és rengeteg vidékbajnoki érmet és kupát szereztek vívóink.
A hétvége hőse egyértelműen Balázs Bence volt, aki négy versenyszámban indult és négy aranyérmet szerzett. A két egyéni és két csapatverseny asszói során nem talált legyőzőre a két nap során. Az újonc és
serdülő egyéni vidékbajnoki címek mellé szombaton Neuspiller Dáviddal és Szajkovits Bencével közösen, míg vasárnap Nagy Nándorral
(egyéni 7. hely) és Varga Labóczki Vazullal (egyéni 5. hely) nyerték meg
a csapatverseny küzdelmeit. A veresi vívók már öt éve nem engedik ki a
kezükből a vidéki fiú csapatok trófeáját. Kiemelt eredményességgel
versenyzett a hétvége során Neuspiller Dávid is, aki a gyermek korosztályban egyéni 2., csapat 2. illetve újonc egyéni 5. és csapat 1. helyezést
szerzett. Szajkovits Bence a gyermek korosztályban egyéni bronzérmet,
csapat ezüstérmet, és az újonc csapat tagjaként aranyérmet nyert. Fehér
Zsombor a hibátlan csoportkör után a legjobb négy közé jutásért sajnos
vereséget szenvedett, de így is az előkelő 5. helyezés lett az eredménye.
A legkisebb, törpici fiúk versenyében szintén a nyolcas döntő részese
volt Sasvári Tamás, aki végül a 6. helyezést érdemelte ki.
A lányok is kitettek magukért ezen a hétvégén. Legjobb egyéni eredményt Szakmáry Janka érte el, aki a legnagyobb mezőnyt felsorakoztató
serdülő leány korcsoportban a dobogó 3. fokára állhatott fel. A 2008-ban
született leányaink, Boros Ajsa, Kriston Emma, Nagy Darinka két korosztályban is ezüstérmet szereztek a csapatversenyek során, pénteken a
gyermek (2007-ben születettek), szombaton pedig a bambi (2008-ban
születettek) korosztályban. Szombaton többnyire vezettek a veresi lányok
a döntőben, de a végén csupán egy találattal maradtak alul. Így is nagy
gratuláció illeti őket. Az egyéni versenyek során Nagy Darinka mindkét
nap 6. helyezést ért el, míg Boros Ajsa a 8. helyen végzett. A szombati
csapat ezüst elérése elsősorban az egyre jobb formában vívó Kriston
Emma érdeme volt. A legkisebb lányok versenyén Szalkai Kinga rendkívül tetszetősen, de még egy kicsit kevésbé eredményesen vívott, ami
most a legjobb 16-ba kerüléshez volt elég. A versenyen nyújtott teljesítmény jó visszajelzés volt az idén nyáron korábban elkezdett edzőtábori
és veresi, valamint budapesti felkészülésre vonatkozóan.
Az idén is nagy szeretettel várjuk a vívás iránt érdeklődők jelentkezését! 20 665 3374, s.szakmary@t-online.hu
SZAKMÁRY SÁNDOR
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ASZTALITENISZ

Labdarúgó Szakosztály

Jó hangulatú Galaxis szezonzáró és szezonnyitó

Felnőtt (Pest megyei bajnokság I. osztály)
08.23. Veresegyház VSK – Százhalombattai LK
08.30. VSK Tököl – Veresegyház VSK

2 –1
2 –0

Kézilabda Szakosztály
X. Veresegyházi Kézilabda Alapítvány Utánpótlás Torna
A tornát 2020. augusztus 29-30-án a vácrátóti sportcsarnokban rendeztük. Népes mezőny gyűlt össze mind a serdülő, mind pedig az
ifjúsági kategóriában. A serdülők mindhárom csoportmérkőzésüket
megnyerve a döntőbe jutottak. Sajnos áramszünet miatt a helyosztó
mérkőzéseket nem sikerült lejátszani. Az edzőkkel egyeztetve az a
döntés született, hogy két első helyezetett (Szigetszentmiklósi KSK,
Veresegyház VSK) és két harmadik helyezetett (Hatvani KSZSE,
HORT SE) hirdettünk.
A TORNA KÜLÖNDÍJASAI:
Legjobb játékos: Varga Balázs Jenő (HORT SE)
Legjobb kapus: Kontra Dániel (Hatvani KSZSE)
Gólkirály: Horváth Máté Dániel (Szigetszentmiklósi KSK) 28 gól
Veresegyház VSK legjobb játékosa: Sasvári Ábel
Az ifjúsági csapatunk két győzelem és két vereség után a tabella harmadik helyén zárta a tornát.
A TORNA KÜLÖNDÍJASAI:
Legjobb játékos: Csíkos Levente (Hatvani KSZSE)
Legjobb kapus: Kálomista Levente (Dunaharaszti MTK)
Gólkirály: Kis Máté András (Veresegyház VSK) 35 gól
Veresegyház VSK legjobb játékosa: Joó Péter

A hagyományoknak megfelelően kiváló hangulatban zajlott a GALAXIS
szezonzáró, ami egyben a szezonnyitó is volt ezen a szép arcát mutató
szombati napon. Majd ötven fő vett részt a focival, curlinggel, activity
partival, páros kisasztal bajnoksággal és egyéb más játékokkal színesített
rendezvényen, ahol az értékelés sem maradhatott el, a helyezettek
értékes ajándékokat kaptak. A nap végén a résztvevők jóízűen fogyasztották el a finom marhagulyást.
Versenyzőink 2020.08.20-án, Gödön, a Rekord Kupán vettek részt,
ahol az ifjúsági-gyermek összevont kategóriában Vidéki Tímea (Galaxis
AK) első helyezést ért el. Az amatőr felnőtt kategóriában Dudás Balázs
(Galaxis AK) a dobogó harmadik helyére állhatott. A versenyen a Galaxisok közül részt vett Vidéki Kristóf (Galaxis AK) és Mókus Miklós
(Galaxis VSE) sporttársunk is.
2020.08.21-én már Veszprémben a BALATON KUPA – DR. NAGYŐSZI
SÁNDOR EMLÉKVERSENYEN voltunk érdekeltek az újonc „13” leány
kategóriában, ahol Dudás Réka (Galaxis VSE) 2. helyen végzett.
LETANÓCZKI ISTVÁN

KARATE

GYÓGYÚSZÁS ÉS ÚSZÁSOKTATÁS
A gödöllői székhelyű FUT Alapítvány,
az elmúlt 16 tanévhez hasonlóan, idén is szervez
gyógyúszást Veresegyházon, asztmás és különböző
ortopédiai nehézségekkel küzdő 5-18 éves korú gyermekeknek, egészségbiztosítási támogatással
2020. szeptember 8-tól, 2021. május végéig,
kedden és csütörtökön 17.00 és 18.00 óra között,
a Mézesvölgyi Általános Iskola uszodájában
(Veresegyház, Mogyoródi u. 5-7.).

A részvétel feltételeiről bővebben érdeklődjön
Bencsik Ernő, csoportvezető tanárnál.

Telefon: 06 (28) 420 632

Idei évben augusztus 10-14 között rendeztük a nyári napközis sporttáborunkat a Szabadidős és Gazdasági Innovációs Centrumban.
A kialakult helyzetre való tekintettel kevesebb külsős programot szerveztünk, de véleményünk szerint így is nagyon jó hangulatban telt el az egy
hét. Minden nap volt sporttal kapcsolatos foglalkozás, csoportprogramok,
vetélkedők és a nap végére becsempésztünk egy filmnézést is. A tábor
résztvevői döntő többségben egyesületünk tanítványiból kerültek ki, de szerencsére jelentkeztek olyanok is, akik nem karatéztak még soha. Úgy gondolom, ezek a gyerekek is jó hangulatban és kifáradva térhettek haza minden
nap a táborból. Az edzéseken olyan feladatokat végeztünk, melyek mindenki számára élvezetes és izgalmas perceket okoztak. A tábor idejére
készült el egy küzdőfeladatokhoz szánt felszerelés, mellény illetve szivacskocka, amellyel a küzdő feladatokat lehet sérülésmentesen gyakorolni. Jó
idő esetén kisétáltunk a Búcsú térre és ott sorversenyes feladatokat végeztünk. Minden nap ebéd előtt játszóterezés volt a program.
Szerdai napon ebéd után ellátogattunk a Maci kalandparkba, majd megnéztük a macikat, farkasokat és oroszlánokat a Medveotthonban. A medvefarmra Szlovák Zsolt kisvasútjával jutottunk ki.
Csütörtöki napra maradt a Veresi tórendszer feltérképezése valamint a
számháború.
A hét utolsó napján az idő borúsan indult, mindenki megijedt, hogy elmarad a vízipisztoly-csata. Szerencsére ebéd utánra kisütött a nap és a betervezett vízi háborút is meg tudtuk valósítani. Szinte senki sem ment haza
szárazon!
SZALAY ZSOLT
+36 20 361 7382 • www.vereskarate.hu
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Veresegyházi építőipari cég hosszú távra, egész éves
foglalkoztatásra ÁLLÁST HIRDET a következő pozíciókra:

ÁCS • KŐMŰVES • FESTŐ
BETANÍTOTT SZAKMUNKÁS • SEGÉDMUNKÁS
NYUGDÍJAS VAGY FRISS DIPLOMÁS
ÉPÍTÉSZMÉRNÖK
Munkavégzés helye: Veresegyház központja
Jelentkezni lehet fényképes önéletrajzzal,
fizetési igény megjelöléssel vagy személyesen.

További információ: 06 30 932 1632
geothermhousekft@gmail.com • Veresegyház, Jókai u. 1/b

VARGA GYÓGYGOMBA
S Z A K Ü Z L E T

szakképzett tanácsadókkal várja az érdeklődőket

Veresegyház, Kálvin tér 6. szám alatt

Telefon: 30 437 7582
Nyitva: kedd–szombat: 9–12 óráig
http://katona-sandor.varga-gomba.hu/
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2020. szeptember

Kedves régi és leendő ügyfeleim!
Szeretném tájékoztatni Önöket összes elérhetőségemről,
mivel szeptembertől már nem a korábbi veresegyházi irodában,
hanem önálló irodaként működök tovább.
Továbbra is várom megkereséseiket akár eladni, akár vásárolni szeretnének
az alábbi elérhetőségek valamelyikén.
A megbízhatóság, a megbízó melletti elkötelezettség
és a szakértelem változatlan.

telefon: 06 70 631 2368 • e-mail: andrea.terebesi@gmail.com
facebook: https://www.facebook.com/terebesiandrea/?ref=bookmarks
web: sites.hazbank.hu/terebesiingatlan
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Fotó: Szabóné Vank Erzsébet

Augusztusi hangulat
Az Álomhegyi-tó fotója az időjárásjelentésben

Fotó: Facebook: Nagy György

A Katolikus Gimnázium éjjel

Szent Erzsébet-templom

Fotó: Facebook – VVTV

Elindult a VVTV Jó Reggelt Magazinja. Berze Lajos
szerkesztő és Jónás Szabolcs főszerkesztő a stúdióban.

Fotó: Szabóné Vank Erzsébet

Véget ért a Mézesvölgyi Nyár, a Veres 1 Színház szabadtéri fesztiválja

Fotó: Facebook: Terei Miklós

