Új köztéri szoborral gyarapodott városunk. Október 6-án a Vértanúk
Ligetében, Knézich Károly aradi vértanú szobrának avatására került sor.
Az alkotó Megyeri László szobrászművész.
(Fotó: Ruzsovics Dorina.)

Ajánló
november 28. Rövidzárlat (Black Comedy) Vankó előadás
•

november 29. Rövidzárlat (Black Comedy) Sejtes előadás
•

december 2. Rövidzárlat (Black Comedy) Dániel előadás
•

december 16. Eztrád-Nézőművészeti Kft. Székhelyi előadás
•

december 28. Anconai szerelmesek

•
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TÁJÉKOZTATÁS
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Tájékoztatjuk Tisztelt Olvasóinkat, hogy lapunk
koronavírus-járványra vonatkozó információi és tájékoztatásai
a NOVEMBER 8-i, NYOMDÁBA ADÁS ELŐTTI ÁLLAPOTOT
tükrözik, azok a lap megjelenésének idejére
a vírushelyzetnek megfelelően változhatnak.
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Fotók: Ruzsovics Dorina és Lethenyei László

Különös megemlékezéseket hozott az idei október.
Miközben az egész világ az egyre súlyosbodó koronavírus-járvánnyal küzdött, Magyarország elfojtott szabadságharcainak tragikus hőseire is emlékezett.
A mindannyiunkat nyomasztó hangulathoz jól
illeszkedett az október 6-i, aradi vértanúkra emlékező
műsor a veresegyházi Vártanúk Ligetében, ahol Knézich Károly honvéd vezérőrnagy szobrának (Megyeri
Lász-ló alkotásának) avatására került sor. Farkas Zsolt
tanár bevezető sorai után Illésfalvi Péter hadtörténész
ismertette a szép számú közönséggel Knézich életútját, majd az esti sötétben szinte dermesztő gyászt sugárzó műsor után mégis az élet győzött. Az 1849-ben
kivégzett hős leszármazottaitól megtudtuk, hogy ahogy a magyar szabadságot sem sikerült eltiporni, úgy
Knézich családja is mára szépszámú, ősük emlékéhez
méltó nemzetséggé gyarapodott.
Október 23-ra tovább szigorodtak a védelmi intézkedések, így műsor nélkül, maszkban, csupán a koszorúzásokra kerülhetett sor az 1956-os emlékműnél és
Radics Lajos ’56-os veresegyházi mártír sírjánál.
Lehangoló volt, de mégis, így is emlékeztünk…
A megemlékezéseknél a Váci Mihály Művelődési
Ház szervezésében közreműködtek a Cantemus Kórus, a Színskála Stúdió, a Bokréta Néptáncegyüttes, a
Veres-egyház Katonai Hagyományőrző Egyesület és a
Veres-egyházi Hagyományőrző Népi Együttes tagjai.

Emlékezések veszélyhelyzetben
OKTÓBER 6.

OKTÓBER 23.
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Önkormányzat
VERESEGYHÁZ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK HATÁROZATAI
133/2020.(X.13.) Kt. határozat:
1. A Képviselő-testület hozzájárul ahhoz, hogy az önkormányzat 2020. évi költségvetésének ingatlanértékesítés bevételi előirányzata 150 millió Ft-tal megemelésre kerüljön.
2. A Képviselő-testület hozzájárul ahhoz, hogy az 1.
pont szerinti 150 millió Ft ingatlanértékesítés bevételi előirányzat terhére a 2020. évi költségvetési általános tartalék előirányzata megemelésre kerüljön.
3. A Képviselő-testület hozzájárul ahhoz, hogy az 1. és
2. pontok szerinti előirányzat-módosítások az önkormányzat 2020. évi költségvetési rendeletének december 31-i módosításában kerüljenek átvezetésre.
134/2020.(X.13.) Kt. határozat:
1. A Képviselő-testület hozzájárul a Veresegyház belterület 1103/35 helyrajzi számú, 1378 m2 területnagyságú és a 1103/36 helyrajzi számú, 12 000 m2
területnagyságú, kivett beépítetlen terület megnevezésű ingatlanok megvásárlásához a TRAVILL-ESTATE Kft. eladótól, összesen 90 000 000 Ft +áfa
vételáron. A vételár megfizetése 2020. október 31.
napjáig történik meg, amelynek fedezete a 2020. évi
költségvetés tartalékkeret előirányzata.
2. A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert
a fenti feltételekkel megírt ingatlan adásvételi szerződés aláírására. Egyben felhívja a jegyzőt, hogy a
fenti ingatlanvételből keletkezett változást a vagyonnyilvántartásban és a Földhivatali ingatlan-nyilvántartásban vezettesse át.
135/2020.(X.13.) Kt. határozat:
A Képviselő-testület a Kéz a Kézben Óvoda 2019/20.
évi nevelési évéről szóló szakmai beszámolót elfogadja.
136/2020.(X.13.) Kt. határozat:
A Képviselő-testület a Váci Mihály Művelődési Ház
2019. évi tevékenységéről szóló beszámolót elfogadja.
137/2020.(X.13.) Kt. határozat:
A Képviselő-testület elfogadja Veresegyház Város Önkormányzat és a Veresegyházi Polgármesteri Hivatal
Beszerzések Lebonyolításának Szabályzata módosítását.
138/2020.(X.13.) Kt. határozat:
A Képviselő-testület hozzájárul a Veresegyház belterület 1103/71 és 1103/72 hrsz-ú ipari ingatlanok
összevonásához.
139/2020.(X.13.) Kt. határozat:
1. A Képviselő-testület a nemzeti vagyonról szóló 2011.
évi CXCVI. törvény, valamint a Magyarország helyi
önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény alapján elfogadja a Gazdasági Műszaki Ellátó
Szervezettel kötendő, a Veresegyház belterület
1103/72 hrsz-ú ingatlanra vonatkozó vagyonkezelési
szerződést és felhatalmazza a Polgármestert a szerződés aláírására.
2. A Képviselő-testület megbízza Dr. Papp Dávid József egyéni ügyvédet (1203 Budapest, Bíró Mihály
utca 20. V/34., KASZ: 36066810) Veresegyház Város
Önkormányzatának az ingatlanügyi hatóság előtti,
ingatlan-nyilvántartási államigazgatási hatósági
eljárásban való képviseletével.
140/2020.(X.13.) Kt. határozat:
A Képviselő-testület hozzájárul a Veresegyház belterület 5786/61 hrsz-ú ingatlan értékesítéséhez (minimálisan nettó 20 000 Ft/m2 eladási áron) Juhász János
és Szentes Tünde, mint vevők részére.
141/2020.(X.13.) Kt. határozat:
A Képviselő-testület hozzájárul a Veresegyház belterület 5786/62 hrsz-ú ingatlan értékesítéséhez (minimálisan nettó 20 000 Ft/m2 eladási áron) Nébli Zoltán
és dr. Bárczi Adrienn, mint vevők részére.
142/2020.(X.13.) Kt. határozat:
A Képviselő-testület hozzájárul a Veresegyház bel-
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terület 5786/75 hrsz-ú ingatlan értékesítéséhez (mini- kodási közszolgáltatás egyetemleges biztosításáról
málisan nettó 20 000 Ft/m2 eladási áron) a Gold House szóló szerződést az önkormányzat, valamint a „Zöld
Apartmanház Kft., mint vevő részére.
Híd B.I.G.G.” Környezetvédelmi és Hulladékgazdálkodási Nonprofit Kft-vel és a DTKH Duna-Tisza közi Hul143/2020.(X.13.) Kt. határozat:
ladékgazdálkodási Nonprofit Kft-vel megköti.
A Képviselő-testület hozzájárul a Veresegyház belterület 5786/76 hrsz-ú ingatlan értékesítéséhez (mini- 155/2020.(XI.3.) Kt. határozat:
málisan nettó 20 000 Ft/m2 eladási áron) a Gold House A Képviselő-testület jóváhagyja a Gazdasági Műszaki
Apartmanház Kft., mint vevő részére.
Ellátó Szervezettel, mint a Veresegyházi Állatkert vagyonkezelőjével és a Veresegyház Medveotthon Szol144/2020.(X.13.) Kt. határozat:
gáltató Kft-vel, mint hatósági engedélyessel a Pest MeA Képviselő-testület hozzájárul a Veresegyház belte- gyei Kormányhivatal Környezetvédelmi, Természetrület 5786/79 hrsz-ú ingatlan értékesítéséhez (mini- védelmi és Bányafelügyeleti Főosztálya által kiadott,
málisan nettó 20 000 Ft/m2 eladási áron) a Gold House ideiglenes intézkedést tartalmazó PE-06/KTF/03441Apartmanház Kft., mint vevő részére.
19/2020. számú végzés alapján megkötendő megállapodást, és felhatalmazza a polgármestert annak alá145/2020.(X.13.) Kt. határozat:
írására.
A Képviselő-testület hozzájárul a Veresegyház belterület 5786/81 hrsz-ú ingatlan értékesítéséhez (mini- 156/2020.(XI.3.) Kt. határozat:
málisan nettó 20 000 Ft/m2 eladási áron) a Gold House 1. A Képviselő-testület hozzájárul ahhoz, hogy a KoviApartmanház Kft., mint vevő részére.
lo Kft. – Dr. Kovács Ilona személyes közreműködésével – 2021. január 1. napjától december 31. napjáig
146/2020.(X.13.) Kt. határozat:
az óvoda-egészségügyi feladatokat ellássa.
A Képviselő-testület hozzájárul a Veresegyház belte- 2. A Képviselő-testület hozzájárul az óvoda-egészségürület 5786/82 hrsz-ú ingatlan értékesítéséhez (minigyi feladatok ellátásához szükséges feladat ellátási
málisan nettó 20 000 Ft/m2 eladási áron) Kovács Gászerződés megkötéséhez a Kovilo Kft-vel.
bor és Kovács Alexandra, mint vevők részére.
3. A feladat ellátását az önkormányzat biztosítja az
önkormányzat és a NEAK között kötendő finanszí147/2020.(X.13.) Kt. határozat:
rozási szerződés alapján az erre a célra finanszíroA Képviselő-testület hozzájárul a Veresegyház beltezott összeg átadásával.
rület 5786/88 hrsz-ú ingatlan értékesítéséhez (minimálisan nettó 20 000 Ft/m2 eladási áron) a LATEREX 157/2020.(XI.3.) Kt. határozat:
Építő Zrt., mint vevő részére.
1. A Képviselő-testület, tekintettel a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 2. számú „A ne148/2020.(X.13.) Kt. határozat:
velő munkát segítő alkalmazottak finanszírozott
A Képviselő-testület hozzájárul a Veresegyház beltelétszáma az óvodában” című mellékletében megharület 5786/89 hrsz-ú ingatlan értékesítéséhez (minitározottakra a Kéz a Kézben Óvodában 2020. no2
málisan nettó 20 000 Ft/m eladási áron) a LATEREX
vember 1. napjától további 2 fő óvodai pedagógiai
Építő Zrt., mint vevő részére.
asszisztensi státusz létesítését engedélyezi.
2. A 2 fő óvodai pedagógiai asszisztens foglalkoztatásá149/2020.(X.13.) Kt. határozat:
val kapcsolatos kiadás pénzügyi fedezetét az önkorA Képviselő-testület hozzájárul a Veresegyház beltemányzat 2020. november 1-jétől 2020. december
rület 5786/92 hrsz-ú ingatlan értékesítéséhez (mini31-ig terjedő költségvetési időszakra vonatkozóan,
málisan nettó 20 000 Ft/m2 eladási áron) a LATEREX
összesen 1 070 269 Ft-ot a 2020. évi költségvetés tarÉpítő Zrt., mint vevő részére.
talékkerete terhére biztosítja.
3. Az engedélyezett 2 fő pedagógiai asszisztens foglal150/2020.(X.13.) Kt. határozat:
koztatásával kapcsolatos kiadásokat a 2021. évi költA Képviselő-testület hozzájárul a Veresegyház belségvetésben tervezni kell.
terület 5786/93 hrsz-ú ingatlan értékesítéséhez (mini- 4. A képviselő-testület felkéri a polgármestert, hogy a
2
málisan nettó 20 000 Ft/m eladási áron) a LATEREX
határozati javaslat 2. pontja szerinti előirányzat átÉpítő Zrt., mint vevő részére.
csoportosításáról a 2020. évi költségvetés következő
módosításakor gondoskodjon.
151/2020.(X.13.) Kt. határozat:
A Képviselő-testület hozzájárul a Veresegyház bel- 158/2020.(XI.3.) Kt. határozat:
terület 5786/96 hrsz-ú ingatlan értékesítéséhez (mini- 1. A Képviselő-testület – a Berbea Hungary Kft. nyilatmálisan nettó 20 000 Ft/m2 eladási áron) a LATEREX
kozata alapján – a Veresi Krónika önkormányzati
Építő Zrt., mint vevő részére.
újság nyomdai előállítási munkáinak elvégzése tárgyában a Berbea Hungary Kft-vel kötött szerződést
152/2020.(X.13.) Kt. határozat:
2020. július 31-i dátummal megszűntnek tekinti.
A Képviselő-testület hozzájárul a „Ligetek városrészen 2. A Képviselő-testület úgy dönt, hogy a Berei Business
csapadékvíz csatorna építése” tárgyú vállalkozási szerKft-vel (adószám: 27985072-2-13) a Veresi Krónika
ződés megkötéséhez a Blogék Kft-vel (székhely: 2112
önkormányzati újság nyomdai előállítási munkáinak
Veresegyház, Hajó u. 2., adószáma: 22634001-2-13).
elvégzése tárgyában 2020. augusztus 1. – 2020. deA beruházás összege bruttó 18 217 515 Ft, melynek fecember 31-ig tartó időtartamra szerződést köt.
dezete a 2020. évi költségvetés tartalékkeret előirányzata.
159/2020.(XI.3.) Kt. határozat:
A Képviselő-testület Törökné Sipos Magdolna Veres153/2020.(X.13.) Kt. határozat:
egyház, Kilátó utca 1. szám alatti lakos – Veresegyházi
A Képviselő-testület hozzájárul a „Csarnok utca (Mes- Polgármesteri Hivatal által kiadott 32011-1/2020. száter u. és Hajó u. közötti szakasz) útalap építési munkái” mú határozat elleni – fellebbezését elutasítja, és az elsőtárgyú vállalkozási szerződés megkötéséhez a Veres- fokú határozat rendelkező részében megállapított
egyházi Városfejlesztő Kft-vel.
házszámokat, közigazgatási címeket helyben hagyja.
A beruházás összege bruttó 19 038 562 Ft, amelynek
fedezete a 2020. évi költségvetés tartalékkeret elő- 160/2020.(XI.3.) Kt. határozat:
irányzata.
1. A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a
„Veresegyház, Meseliget Bölcsőde III. számú bővíté154/2020.(XI.3.) Kt. határozat:
se” tárgyú közbeszerzési eljárás megindítására és
A Képviselő-testület a hulladékról szóló 2012. évi
lefolytatására, egyben kijelöli a Közbeszerzési BíráCLXXXV. tv. (Ht.) 33.§ (1) szerint a Hulladékgazdállóbizottság tagjait: Garai Tamás jegyző, Jovanovič
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Önkormányzat
Dragutin műszaki osztályvezető, Valkó Zoltánné pénzügyi osztályvezető. A Közbeszerzési Bírálóbizottság jegyzőkönyvvezetője: Dr. Simon Edit Katalin jogi és
közbeszerzési referens.
2. A közbeszerzési eljárás fedezete a 2021. évi költségvetés beruházási előirányzata.
161/2020.(XI.3.) Kt. határozat:
A Képviselő-testület hozzájárul a Veresegyház belterület 5786/63 hrsz-ú ingatlan
értékesítéséhez (minimálisan nettó 20 000 Ft/m2 eladási áron) Kaulics Máté és dr.
Agárdi Zsuzsanna, mint vevők részére.
162/2020.(XI.3.) Kt. határozat:
A Képviselő-testület hozzájárul a Veresegyház belterület 5786/64 hrsz-ú ingatlan
értékesítéséhez (minimálisan nettó 20 000 Ft/m2 eladási áron) az EF-Lak Ingatlanfejlesztő, Kereskedelmi és Szolgáltató Kft., mint vevő részére.
163/2020.(XI.3.) Kt. határozat:
A Képviselő-testület hozzájárul a Veresegyház belterület 5786/66 hrsz-ú ingatlan
értékesítéséhez (minimálisan nettó 20 000 Ft/m2 eladási áron) a DunaLak Hungary
Kft., mint vevő részére.
164/2020.(XI.3.) Kt. határozat:
A Képviselő-testület hozzájárul a Veresegyház belterület 5786/67 hrsz-ú ingatlan
értékesítéséhez (minimálisan nettó 20 000 Ft/m2 eladási áron) a DunaLak Hungary
Kft., mint vevő részére.
165/2020.(XI.3.) Kt. határozat:
A Képviselő-testület hozzájárul a Veresegyház belterület 5786/68 hrsz-ú ingatlan
értékesítéséhez (minimálisan nettó 20 000 Ft/m2 eladási áron) Vitos Attila és Vitos
Sarolta, mint vevők részére.
166/2020.(XI.3.) Kt. határozat:
A Képviselő-testület hozzájárul a Veresegyház belterület 5786/72 hrsz-ú ingatlan
értékesítéséhez (minimálisan nettó 20 000 Ft/m2 eladási áron) az EF-Lak
Ingatlanfejlesztő, Kereskedelmi és Szolgáltató Kft., mint vevő részére.
167/2020.(XI.3.) Kt. határozat:
A Képviselő-testület hozzájárul a Veresegyház belterület 5786/73 hrsz-ú ingatlan
értékesítéséhez (minimálisan nettó 20 000 Ft/m2 eladási áron) dr. Tulok László és
dr. Nagy Ildikó, mint vevők részére.
168/2020.(XI.3.) Kt. határozat:
A Képviselő-testület hozzájárul a Veresegyház belterület 5786/99 hrsz-ú ingatlan
értékesítéséhez (minimálisan nettó 20 000 Ft/m2 eladási áron) a DunaLak Hungary
Kft., mint vevő részére.

TÁJÉKOZTATÓ

169/2020.(XI.3.) Kt. határozat:
A Képviselő-testület hozzájárul „településfejlesztési céllal (tervezett elkerülő út mellett véderdő telepítése céljából)” – a Veresegyház külterület, 065/149 hrsz-ú, gyümölcsös művelési ágú ingatlan (1475 m2) megvásárlásához Molicsné Szűcs Krisztinától 300 Ft/m2, összesen 442 500 Ft vételáron. A vételár kifizetése a 2020. évi költségvetés földvásárlásokra elkülönített kerete terhére történik meg.

A PIAC MŰKÖDÉSI RENDJÉNEK

170/2020.(XI.3.) Kt. határozat:
Veresegyház Város Önkormányzata pályázatot kíván benyújtani a „Tisztítsuk meg az
Országot!” projekt 2020. évben megvalósítandó I. üteméről szóló 1598/2020. (IX.
21.) Korm. határozat 6. pontjában foglaltak alapján települési önkormányzatok számára az illegális hulladéklerakók felszámolásának támogatására szolgáló pályázati
kiírásra, az alábbiak szerint:
1. A projekt megnevezése: Illegális zöldhulladék-lerakó megtisztítása
2. A pályázat megvalósítási helyszíne: 2112 Veresegyház külterület Ivacs mellett
3. A pályázat megvalósítási helyszínének helyrajzi számai: Veresegyház külterület
014/66.
4. A pályázati konstrukció: „Tisztítsuk meg az Országot!” projekt 2020. évben megvalósítandó I. üteméről szóló 1598/2020. (IX. 21.) Korm. határozat 6. pontja
5. A tervezett tevékenység teljes költsége: bruttó 6 994 676 Ft
6. A tervezett tevékenység a támogatás szempontjából elismerhető bekerülési költsége: bruttó 6 994 676 Ft
7. Az önkormányzati saját erő számszerű összege és forrása: a pályázaton való
részvételhez önerő biztosítása nem szükséges
8. A központi költségvetési forrásból származó támogatás igényelt összege: bruttó
6 994 676 Ft.

Tájékoztatjuk Önöket, hogy a piac-, vásár- és búcsútartásról szóló
29/2017.(XII.21.) számú önkormányzati rendelet az alábbiak szerint
változott:
• (1c) A veresegyházi piac területén piaclátogatási napokon mindenki köteles maszkot viselni oly módon, hogy az orrot és a szájat
folyamatosan elfedje, továbbá mindenki köteles a másik embertől
lehetőség szerint legalább 1,5 méter távolságot tartani.
Az (1c) bekezdés szerinti védelmi intézkedések betartását
rendészeti szerv ellenőrzi.
Aki az (1c) bekezdés szerinti védelmi intézkedést megszegi,
a közösségi együttélés szabályait sértő magatartást követ el és
ötvenezer forintig terjedő helyszíni bírsággal és kétszázezer forintig
terjedő közigazgatási bírsággal sújtható.

VÁLTOZÁSÁRÓL
Tisztelt Veresegyházi Lakosok, Érintettek!

A rendelet november 7-én lépett hatályba.

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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Önkormányzat
BERUHÁZÁSI HÍREK

ÉPÜL A PACSIRTA ÉS A CSARNOK UTCA,
DECEMBERRE KÉSZ LEHET A SPORTCSARNOK
Veresegyház aktuális beruházási információiról Cserháti Ferenc alpolgármestertől kaptunk tájékoztatást.

ÚTÉPÍTÉSEK
Majdnem teljes egészében elkészült a Pacsirta utca átépítése. A kiszélesített utca járdát és útpadkát kapott. A tervek szerint az út meghosszabbításra kerül és a Mézesvölgyi Iskola mellett haladva, becsatlakozik a Mogyoródi útba. Ezzel párhuzamosan az út melletti
járda is el fog érni az iskoláig. Ezekkel a fejlesztésekkel jelentősen
könnyebb lesz az iskola megközelíthetősége és megalapozódik a parkoló rendbetétele is.
Ugyancsak jelentős közlekedési fejlesztés, hogy a GAMESZ melletti Csarnok utca kiépítésre kerül a Hajó utcáig, ezáltal nagyon fontos alternatív útvonalat kínál majd a Fő úti jelentős forgalommal
szemben.
Elkészült a Ligetek csapadékvíz elvezetési munkálatainak újabb
üteme. A gázvezeték átépítése után tovább folytatódik a beruházás,
ezáltal jelentősen javítva a térség csapadékvíz elvezetési és csatornázási helyzetét.

Fotó: Ruzsovics Dorina

Fotó: Veréb

Fotó: Veréb

FEKVŐRENDŐRÖK A BARAGÖDÖR UTCÁBAN
Két forgalomlassító fekvőrendőr került kiépítésre a Baragödör utcában a lakosság kérésére.

Fotó: Veréb

HULLADÉK TAKARÍTÁSI PÁLYÁZAT

Fotó: Ruzsovics Dorina
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Ahogy lapunk 5. oldalán, az önkormányzati határozatok között is olvasható, Veresegyház pályázatot nyújtott be a „Tisztítsuk meg az Országot!” országos project keretében az illegális hulladéklerakók
felszámolására. A mintegy 7 millió forintos pályázat sikeres elbírálása
esetén az Ivacs környéki térség tisztulhatna meg az illegálisan lerakott szeméttől.
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Önkormányzat
BERUHÁZÁSI HÍREK

Fotó: Veréb

DECEMBERRE KÉSZ LEHET
A KÉZILABDA-MUNKACSARNOK
A Veresegyház Városi Sportkör elindította az eszközbeszerzési eljárást az épülő kézilabda munkacsarnok sporttechnikai berendezéseire. Az épület nagy küzdőterén túl, amely 300 fős lelátót és korszerű
kijelzőt is kap, ezek az eszközök segítik majd a kisebb termekben
folyó sportszakmai munkát is.
Maga az épület egyébként lapzártakor mintegy 75%-os készültségi
fokon állt és a kívülálló számára is kibontakozóban van a látványos
külső megjelenése. A Veresi Krónika által megkérdezett szakemberek szerint jelenleg nincs akadálya a decemberi műszaki átadásnak.
A sportszakmai birtokbavétel a fenti eszközök beszerzése után valósul meg, várhatóan jövő év első negyedében.

Fotó: Veréb

Fotó: Veréb

TOVÁBBI SPORTBERUHÁZÁSOK

Fotó: Veréb

Felnőtt, erősítő játszótér épült a kézilabda csarnok mellett, amelynek
műszaki átadását követően november 10-től vehetett használatba a
lakosság. A területen egyébként földmunkák kezdődtek, amelyek
megalapozzák a jövő tavaszra elkészülő aszfaltos, úgynevezett pump
track kerékpárpályát, mely vélhetően a fiatalok számára lesz kiváló
sportolási helyszín.
Ugyancsak ide tartozó hír, hogy a Csokonai úti sporttelepen a kis
„dühöngő” pálya is megújul és a streetball számára kínál majd terepet.
KOVÁCS PÉTER
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Közélet
VÁCI MIHÁLY MŰVELŐDÉSI HÁZ

NEHÉZ HELYZETBEN
VERESEGYHÁZ KULTURÁLIS PROGRAMTERVEZÉSE
A koronavírus-járvány miatt rendezvények sora maradt el idén ság által igen kedvelt „Mindenki Karácsonya” rendezvény lebonyolítáVeresegyházon. Az év végi programlehetőségekről beszélgettünk sáról sincs még végleges döntés.
Hogyan, mivel lehet pótolni a kimaradó hagyományos programCsécsyné Dr. Drótos Edinával, a Művelődési Ház igazgatójával.
jainkat?
Hogyan hatott a koronavírus-járvány a Művelődési Ház decemberi és Közösségi szintű nagy összejövetelek sajnos nem tarthatók. Az egyre
szigorúbb előírásokat figyelembe véve talán addigra már nem is lesz rá
éves programterveire?
A Váci Mihály Művelődési Ház esetében, hasonlóan más intézmények- alkalom. A kisebb létszámmal bíró programok előtérbe kerülésével,
hez, nemcsak a decemberi elképzelések ütköztek nehézségekbe, szin- nagyobb szerepet kaphat a társadalom legfontosabb kisközössége, a
te az egész éves programterv átalakításra került. A pandémia teljesen család. A járvány megszámlálhatatlan negatív hozadéka mellett, egyetfelülírt minden tervezésen belüli elképzelést. Az egész évet átölelő prog- len pozitívumként lesz decemberben jelen a megszokott rohanás
ramtervezet így már az első negyedévben módosult. A tavaszi járványt helyett, a családon belüli nagyobb lélegzetű elcsendesedés.
követően elmondható, hogy a tervezett rendezvényeknek körülbelül a Tervezhető-e egyáltalán ebben a helyzetben Veresegyház 2021. évi
fele elmaradt. A nyár folyamán Veresegyház „Városünnep” és augusz- kulturális programkínálata?
tus 20-ai programok nélkül maradt. Az ősszel nem lesznek megtartva Nem könnyű, hiszen picit megállt a „gépezet”, de egyszer, mint minzenei produkciók, közismert személyek előadásai, valamint egy új el- den, a járvány is véget ér. Programok, események nélkül elképzelhetetlen az emberi lét. Veresegyház 2021. éve nem maradhat kulturális
képzelés a „Vállalkozók bálja”.
rendezvények nélkül és az elmaradt új elképzelések programjai is szerÖn hogyan látja, milyen esemény lesz egyáltalán megtartható?
A „Városi Mikulás” rendezvény mellett több decemberi program el- vezésre várnak. Így a kérdésre az a válaszom, hogy igen, ha nehezen is,
marad. A Cantemus kórus karácsonyi hangversenye december 20-án a de tervezhető.
KOVÁCS PÉTER
Szentlélek-templomban azonban megrendezésre kerül. Sajnos a lakos-

ÉRTESÍTÉS
A Veresegyházi Polgármesteri Hivatal értesíti a Tisztelt Lakosságot,
hogy városunkban az alábbi időpontokban lesz

TÜDŐSZŰRÉS
2020. november 16. hétfő
2020. november 17. kedd
2020. november 18. szerda
2020. november 19. csütörtök
2020. november 20. péntek
2020. november 23. hétfő
2020. november 24. kedd

8.00–18.00
8.00–18.00
8.00–18.00
8.00–18.00
8.00–18.00
8.00–18.00
8.00–18.00

A VIZSGÁLAT HELYE:
Szabadidős és Gazdasági Innovációs Centrum
II. emelet Udvarház Galéria (Veresegyház, Fő út 45-47.)

KÉRJÜK A VIZSGÁLATRA HOZZA MAGÁVAL A LAKCÍMET IGAZOLÓ
HATÓSÁGI IGAZOLVÁNYÁT, A TAJ-SZÁMOT IGAZOLÓ TB-KÁRTYÁJÁT,
ILLETVE HA VAN, AZ ELŐZŐ ÉVI SZŰRŐVIZSGÁLATI LAPOT.
A szűrővizsgálat 40 év feletti lakosoknak évente egy alkalommal továbbra is ingyenes.
40 éves kor alatt, illetve munkahelyi alkalmassági vizsgálathoz a vizsgálat díja 1700 Ft,
mely az OEP által országosan elrendelt összeg.
A befizetés a szűrőállomáson (a helyszínen) kapható csekken a postán történhet.
A 14-18 év közötti gyermekek szűrése ingyenes, de beutaló, és szülői beleegyező nyilatkozat szükséges. A törvény által kötelezettek, illetve a 18 évnél idősebb tanulóknál,
akiknek az oktatási törvény ezt előírja, a vizsgálat természetesen ingyenes.

A TÜDŐSZŰRÉS AJÁNLOTT, PANASZ NÉLKÜL IS LEHET BETEG!
A vizsgálat alkalmas a TBC, illetve sok más tüdőbetegség időben történő felismerésére!

Kérjük a nyugdíjasokat és a munkájukat kötetlen munkaidőben
végzőket, hogy a tüdőszűrés zavartalan lebonyolítása érdekében
lehetőleg a délelőtti időpontokban keressék fel a tüdőszűrő állomást!
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Közélet
VERESEGYHÁZ ÚJ KATOLIKUS PAPJA: ROLIK RÓBERT

„A NYITOTTSÁG VEZÉREL”
Július 26-án búcsúzott el 21 évnyi veresegyházi szolgálatától Molnár Zsolt atya, aki a
Püspöki Hivatalban betöltött szolgálata mellett Kosdra került plébánosnak. Utódaként
Rolik Róbert atya lett Veresegyház új katolikus papja. Vele beszélgettünk.
Úgy tudjuk, vallásos családból származik.
Meséljen, kérem a családi indíttatásról!
Fótról származom, 1976-ban születtem. Fótra a
dédszüleim vándoroltak be, így talán már mondhatom, hogy tősgyökeres fótinak számítok. Anyai
nagyszüleim a paraszti világból, apai családi ágam pedig az iparos világból (cipész, szabó) hoztak hagyományokat az életembe. Ezért korán
megtanultam a kétkezi munka tiszteletét. Kérdésére visszatérve, valóban, a szüleim vallásosan
neveltek minket, hat gyerekből egyébként én
vagyok az ötödik. Az egyházközségben már
korán otthonosan mozogtunk, én például hat
éves koromtól ministráltam és segédkeztem az
egyéb szolgálatokban. Fóton jártam iskolába,
majd a dunakeszi Radnóti Gimnáziumban érettségiztem. Középiskolás koromban talált rám Isten hívása, ekkoriban gondoltam rá, határoztam
el, hogy papként szeretnék szolgálni.
Mit szólt a család?
Meglepődtek, talán tőlem vártak legkevésbé
ilyesmit. Bátyám és két nővérem is egyházi
gimnáziumban végzett ugyan, de nem volt a
papi hivatásnak nálunk családi hagyománya.
A meglepődés után viszont örültek és támogattak. Egy dolgot kaptam útravalóul, hogy ne
feledjem, ez az a pálya, amit csak teljes odaadással lehet végezni.
Sokan a kezdeti lelkesedés után feladják a
papi pályát a szemináriumban.
Valóban. Éppen ezért is készít fel jól a szeminárium zárt világa a papságra. Zavartalan a
felkészülés időszaka a kollégium anyagi akadályoktól mentes világában. Semmi sem akadályozza a tanulást, ahol a teológiai, dogmatikai
és egyéb képzéseken túl a lelki képzésen van a
hangsúly. Van idő átérezni, átgondolni a valós
elhivatottságot. Bennem megszilárdult a lelkesedés, de a velem együtt jelentkező nyolc főből
már csak hárman vagyunk a pályán. Természetes folyamat a lemorzsolódás.
Nagycsaládból jőve sosem vágyott családra?
Ha nem a papi pálya iránt éreztem volna elhivatottságot, akkor biztos nagy családom lenne.
Mindkettő teljes elkötelezettséget kíván. A házasságban a házastárs mellett, a papi pályán Isten mellett. Csodás hivatás a miénk, de nem
könnyű manapság cölibátusban élni, amikor a
fogyasztói szemlélet ellene hat. Ez a fajta elköteleződés csak Isten kegyelméből lehetséges.

Kevés, egyre kevesebb is a papi pályát választók száma.
Az egyház küldetéséhez hozzátartozik, hogy
minden hívő találja meg a helyét a világban, a
közösségben. Így a papság csökkenésével párhuzamosan egyre nő a világi szolgálattévők szerepe. Ugyanakkor a szentségek esetében természetesen megkerülhetetlen a pap szerepe. De
ha például azonnali gyónásra nincs lehetőség,
akkor a hívőknek kell önállóan, komolyabban
venni az önreflexiót a bűnbánatra.
Veresegyházon nagyon erősek a laikus vezetésű csoportok.
Elődöm kiváló munkát végzett. Jól választott
ki embereket, akik kiválóan vezetik a helyi csoportokat.
Eddigi pályafutásához képest városunk egyházi vezetése könnyű terepnek számíthat?
2000-ben lettem pap, az eltelt 20 évben sok helyen szolgáltam, amely tapasztalatokért csak
hálás lehetek. Előbb Dunaharasztin voltam káplán, majd Salgótarjánba kerültem. Ott még erősen érződött a kommunista múlt öröksége,
ugyanakkor a hívők épp ezért szilárdabbak voltak. 2002-ben a Nógrád megyei Nagybárkány
környékének hat településére kerültem. Ez
igazán mélyvíz volt! A területet sújtotta az elszegényedés és az elvándorlás. A jelentős részben roma etnikumú lakosság körében ugyanakkor jelen volt még egyfajta hagyományos népegyházi típusú vallásosság. Ott a papnak még
komoly tisztelete volt, ugyanakkor ezt a tiszteletet ki kellett vívni. Sokszor én mentem el a családokhoz, amit nagyon nagyra értékeltek. Igen,
mondhatom, hogy szerettem ott lenni köztük.
Úgy gondolom, hogy ha tudunk emberként bánni a másikkal, akkor ez visszajön. 2009-től Vác
Deákvár plébániáját vezettem. Ez új része a városnak, ahol főleg vidékről beköltözők laknak.
Fiatalos egyházközség volt, hasonlított Veresre,
de könnyűnek sem azt, sem Veresegyházat nem
mondanám.
Városunkban nehéz örökséget vett át?
Komoly kihívást jelent számomra folytatni azt,
ami itt elkezdődött. Molnár Zsolt atya munkájának gyümölcsei révén itt komoly rendszer épült
ki, ehhez kell hozzátennem a magam arcát.
Most még az ismerkedés fázisában vagyok, de
már elkezdtem kapcsolatokat építeni az emberek felé. Mindannyian mások vagyunk, Zsolt
atya is egyfajta típus, én is. Vannak új elképzeléseim, például nagyon fontosnak tartom a Katolikus Gimnáziummal a közvetlen kapcsolatok
erősítését. Mondok egy példát is. Meghívtak egy
kirándulás előtti úti áldás adására, de én tovább
léptem, szívesen el is megyek velük a kirándulásra. Vagy a gyönyörű Szentlélek-templomban
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Fotó: Lethenyei

tartott koncerteken is ott szeretnék lenni, szólni
az emberekhez. A templom nem csak az egyház, hanem a város életének is része, az egyház
nyitottságát fejezi ki.
Veresegyházon nagyon szoros együttműködés
van a gyülekezetek között. Felvette már a
kapcsolatot a református egyházzal?
Igen és nagyon pozitív benyomásaim vannak.
Azt gondolom, hogy az ökumené nem csak az
imahétre, hanem a mindennapokra is vonatkozik. Fontos, nagy dolog, hogy Veresegyházon az egyházközségek össze tudnak fogni.
Megkerülhetetlen szereplője minden összefogásnak Pásztor Béla polgármester is.
Nagyon tisztelem azért, mert mindig közösségben gondolkozik. Nagyon jó példája annak
a személyiségnek, aki a közösségre támaszkodva tesz jót. Sokszor találkoztunk már, mindig segítőkész volt. Megkerülhetetlen ez a jó
kapcsolat a városvezetéssel, hiszen mindkét
„szervezet” az emberekért tevékenykedik.
Milyen sürgős feladatai, tervei vannak?
Valahogy átvészelni a pandémiát. Ez most a legfontosabb, ezért imádkozunk közösen. A járvány megviseli a közösséget, nehezebben jönnek el hozzánk az emberek, tenni kell érte, hogy
ne sérüljön a közösséghez tartozás tudata.
Azután itt van a régi templom ügye. Az állam és
az önkormányzat segítsége nélkül nem fog megvalósulni a felújítás. Egyébként Nagy László építész terveivel maximálisan egyetértek, az egyszerre szakrális, egyszerre muzeális elképzelés
jó. Ahogy a templomkert rendezésének és kinyitásának elképzelése is.
Szeretném továbbá az újonnan beköltözött fiatal családokat is bevonni a közösség életébe.
Általában a nyitottság vezérel, befogadó egyházközségi irányba szeretnék menni.
Az olvasóknak pedig üzenem, hogy ne féljenek
a jövőtől. Még a betegség is szolgálhatja a jót
Isten akaratából. Talán ez a járvány is azért van,
hogy megtanítson minket arra, hogy jobban
megbecsüljük egymást, az életet.
KOVÁCS PÉTER
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Közélet
KÉPVISELŐI TÁJÉKOZTATÓ

MILLIÓS NAGYSÁGRENDŰ SEGÍTSÉG
A CSALÁDOKNAK
Csak azokat a fejlesztéseket érdemes megvalósítani, amelyekre itt helyben, tényleges
igény mutatkozik – mondta el a lapunknak küldött interjúban Tuzson Bence, a Pest
megyei 5-ös számú választókerület országgyűlési képviselője, aki beszélt arról is,
hogy országos szinten érezhető és a lakosság részéről egyértelműen kifejezett igény
mutatkozott a családtámogatások kibővítésére, kiszélesítésére, ezért kormányzati
szinten megteremtették ennek a feltételeit. Mint mondta, minél többen tudnak élni
itt, Veresegyházon is ezekkel a kedvezményes lehetőségekkel, annál nagyobb mértékben járulnak hozzá ezek az országos intézkedések térségünk fejlődéséhez.

A koronavírus-járvány nagyban megváltoztatta, átalakította az
életünket, s így megváltozott azoknak a fiatal házaspároknak,
kisgyermekeket nevelő családoknak az élete is, akiknek a kormányzati intézkedések jelentős kedvezményeket biztosítottak.
Térségünk országgyűlési képviselőjeként hogyan látja a kialakult
helyzetet?
A mögöttünk álló két esztendő ismét megmutatta, hogy valós eredményeket csak átgondolt, tudatos és hozzáértő munkával lehet
elérni, s egyformán igaz ez az országos politikára, a családtámogatások rendszerének kibővítésére, akárcsak a helyi fejlesztésekre,
amelyek terén a választókerületemben ugyancsak fontos eredményeket értünk el az elmúlt időszakban. Olyan beruházásokat
valósítottunk meg, amelyek az itt élő emberek életében jelentős
előrelépést jelentenek: iskolák, óvodák, bölcsődék épültek, vagy
újultak meg, több településen is egészségházat építettünk, az útépítések pedig megkönnyítették a naponta ingázók munkába
járását.
Az országos intézkedések közül pedig kiemelném azt az újdonságot, miszerint januártól már az egy gyermeket nevelő házaspároknak is érdemes lesz a családi otthonteremtési kedvezménnyel –
vagyis közismert nevén: a csokkal – ingatlant vásárolniuk, hiszen
most már nekik sem kell majd illetéket fizetniük, valamint visszaigényelhetik az öt százalékos áfát is. Ez a két lehetőség milliós
nagyságrendű segítséget jelenthet a fiataloknak.
Mikortól élhetnek ezekkel a lehetőségekkel az érintettek?
Az otthonteremtési program új elemei január elsején lépnek hatályba és a következő két évben biztosan igénybe vehetők lesznek. Ugyanakkor el kell mondanunk azt is, hogy időközben a
koronavírus-járvány miatt sem csökkent az érdeklődés a családtámogatások iránt és a jövő évi költségvetésből már több, mint kétezer-milliárd forint jut majd erre a célra. Ezek olyan kedvező
lehetőségek, amelyek mindenkinek az életét – a fiatal házaspárok
esetében pedig az önálló életkezdését – megkönnyíthetik, ezért
nagyon fontosnak tartom, hogy a választókerületem településein,
így tehát Veresegyházon is mindenki naprakészen rendelkezzen
az ezekkel kapcsolatos információkkal. Meggyőződésem ugyanis, hogy minél többen tudnak élni itt helyben ezekkel a kedvezményekkel, annál nagyobb mértékben járulnak hozzá ezek az
országos lehetőségek régiónk fejlődéséhez. Ami már csak azért is
kiemelten fontos számomra, mert a képviselői munkámban sohasem szabad szem elől téveszteni, hogy az itt élők érdekét kell
nap mint nap szolgálni.
Januártól tehát tovább szélesedik a családtámogatások rendszere?
Januártól teljes illetékmentességet élvez mindenki, aki családi otthonteremtési kedvezménnyel, vagyis csokkal vásárol ingatlant.
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Valós eredményeket csak átgondolt, tudatos
és hozzáértő munkával lehet elérni.
TUZSON BENCE

Javaslom, hogy számoljunk egy kicsit: ez azt jelenti, hogy egy nettó
ötvenmillió forint értékű ház vagy lakás esetében kétmilliót, az
áfakedvezményekkel együtt pedig 15,5 millió forintot takaríthatnak
meg a családok.
Bízom abban, hogy minél többen élnek majd ezzel a lehetőséggel
itt nálunk, helyben is, vagyis a választókerületem településein,
köztük tehát Veresegyházon is. Én ugyanis hiszek a közösség erejében és a közösségi összefogásban – s éppen ezért úgy gondolom,
hogy minél erősebbek lesznek a versegyházi családok, annál erősebb lesz maga Veresegyház is, akárcsak a választókerületem és a
térségünk –, s ezért is vallom, hogy minden egyes siker a mi közös
sikerünk. Legyen bár szó a fiatal házaspárok és a kisgyermekeket
nevelő családok boldogulásáról és megerősítéséről, vagy egy nagyberuházás megvalósulásáról, esetleg egy kevésbé látványos, de annál értékesebb közösségi kezdeményezés létrejöttéről. Ezért is tartom fontosnak a közös gondolkodást, az elhivatottságot és a tettrekészséget.
Milyenek a tapasztalatai, mennyire tudja összehangolni kormányzati, államtitkári munkáját térségünk településeinek érdekeivel?
Amikor az országos intézkedésekről döntünk kormányzati szinten, én azokkal kapcsolatban is mindig azt mérlegelem, hogy azok
itt, helyben, akár Veresegyházon is, mennyire válnak majd a családok, az emberek, a fiatalok hasznára. Ez afféle megoldókulcs is
egyben a munkámhoz: amikor arról döntünk, hogy milyen beruházásokat karoljunk fel – és a jelentős kormányzati támogatásokat
hogyan tesszük elérhetővé a körzetünkben –, akkor mindig az a
legfontosabb szempont számomra, hogy azok itt nálunk, helyben
mennyire esnek egybe a lakosság igényeivel. Meggyőződésem
ugyanis, hogy csak azokat a fejlesztéseket érdemes megvalósítani,
amelyekre tényleges igény mutatkozik.
Országos szinten érezhető és a lakosság részéről egyértelműen
kifejezett igény mutatkozott a családtámogatások kibővítésére,
kiszélesítésére, ezért erre alapoztuk az ezzel kapcsolatban meghozott döntéseinket. Így jutottunk el ahhoz is, hogy azok a családosok, akik igénybe veszik a csokot, most már visszaigényelhetik
az öt százalékos áfát az új otthonuk megvásárlásakor. Január elsejétől ugyanis kedvezőbbek lesznek az áfaszabályok, kevesebbet
kell majd fizetni az új otthonokért: csak öt százalékos áfát kell
majd megtéríteni az új építésű otthonok után a mostani huszonhét
százalék helyett. Ez tehát annyit jelent, hogy a gyermeket vállalóknak, a gyermeket nevelőknek, akik csokot vesznek igénybe az otthonteremtéshez, tehát még ezt az öt százalékot is visszaigényelhetik, tulajdonképpen egyáltalán nem kell majd áfát fizetniük az új
építésű otthonok vásárlásakor.
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A CIVIL KÖR VENDÉGE VOLT:

VINCZE TAMÁS VÁLLALKOZÓ
A 2000-es évek elején egy vidéki üzleti út során látott először fogathajtó
versenyt. Az ott látottak mély benyomást tettek rá, amit megkoronázott
az akkori legjobb magyar hajtóval hamar kialakult baráti kapcsolata.
Ennek révén módja volt a neves Aachen-i fogathajtó versenyre akkreditált résztvevőként eljutni és megtapasztalni azt a színvonalat, ahogy a
világ élvonalába tartozó legjobb hajtók és a gyönyörű négyes fogatok
élnek, dolgoznak, versenyeznek. A történet akkor vett éles fordulót,
amikor egy magyar lipicai fogat eladósorba került. Tamás megvette a lovakat és az akkori egyik legjobb hazai hajtót szerződtette – így kezdte el
mesélni az életét alaposan megváltoztató történetet Vincze Tamás, Veres- úton kell szinte bujkálva, kis köröket fordulva végigmenni. A gúlák tetejére labegyházon élő szállítmányozási vállalkozó.
dákat tesznek, amik a legkisebb érintésre leesnek, és ez hibapontot eredményez.
Hogyan fogadja a hazai lovassport a külföldön elért sikereket?
„Negyvenhat kamionom járja az utakat, a vállalkozásomban remek segítőim Sokan fejezik ki rosszallásukat és állítják, hogy magyar hajtó is el tudná érni
vannak, az embereimmel bizalmi kapcsolatot építettem és idén azt is meg- ezeket az eredményeket a lovaimmal, de ezt már korábban megtapasztaltam,
ígértem nekik, ha a járványhelyzet miatt leállásra kényszerülünk, néhány hó- hogy nincs így. A magyarok virtusnak tekintik a fogathajtást, kiabálnak a lovaknapig a vállalkozás állományban tudja őket tartani. Ez a nyugodt miliő engedi kal, ostort használnak, pedig az ostor csak jelzésre szolgál, nem nógatásra, bünmeg, hogy ma az időmnek legfeljebb 20%-ában foglalkozzak a szállítmányozás- tetésre.
sal, a többit a lovakra szánom.A magyar hajtókkal nem volt igazán szerencsém. Hozott egy képet magával. Ezen Boyd mellett a bakon Ön ül, a kocsi mellett
Többnyire az élmezőnyben végeztünk, de első helyre sehogyan sem tudtunk az angol királynő áll és egy serleget nyújt fel. Nem mindennapi felvétel.
kerülni. Kerestem az okát, végül arra gondoltam, hogy lépnem kell. Egy verseny- Egy, a királynő születésnapjára rendezett versenyen készült a felvétel 2012-ben,
ről versenyre jól szereplő, de mindig más fogatot hajtó ausztrál sportembert, és mint a győztes fogat kaptuk a díjat. A hintón az eredményhirdetés során minBoyd Exell-t kértem meg arra, hogy dolgozzunk együtt. Eltelt egy kis idő, amíg den alkalommal van egy kis magyar zászló, mert annak ellenére, hogy a fogatot
beadta a derekát és eljött Veresre. Kihajtottuk a 16 lovamat, ő előbb összeállí- a hajtóról nevezik el, a lovaim az ország és Veresegyház hírnevét is öregbítik.
totta, majd cserélgette a fogatokat, aztán két nap múlva megállapodott hét lónál. Meddig versenyeztetnek egy fogatot?
Nagyon bíztam benne, mert láttam, hogy érti, érzi, szinte olvassa a lovakat. A harmonikus összképre és a kiemelkedő eredményekre tekintettel a hosszú
2007-et írtunk, amikor egymás kezébe csaptunk. Nagyon intenzív munka kez- évekig tartó munka évekre nyúló sikeres versenyzést biztosít a fogat számára.
dődött és hamar bekövetkezett az, amiről álmodoztam: jönni kezdtek a sikerek. Elég ritka, hogy egy fogatban lovat kelljen cserélni, bár mondjuk a maraton
Az első komoly diadalt már a következő évben, 2008-ban elértük, amikor a versenyre egy-egy lovat cserélhetünk és ezzel mi is élni szoktunk. De a csere
királynő születésnapjára rendezett versenyt toronymagasan megnyertük. Az első mögött sok-sok gyakorlás és összeszokás van.
tengerentúli versenyünk, és egyben sikerünk is, a 2010-ben Kentucky-ban ren- Adnak el olykor fogatot?
dezett világjátékok megnyerése volt, amit további négy egyéni világbajnoki cím Nem. Veresen nem a fogatokkal, hanem fiatal lovak kiképzésével foglalkozunk,
követett. Napjainkig több mint hatvan nemzetközi nagydíjat nyert a csapat a fo- alapfokú díjlovaglás oktatásával eddzük és néhány év után így kínáljuk őket
gattal. Azóta is versenyről versenyre utaznak a lovak és a 12 tagú stáb. Min- eladásra. A Vincze Horse Club-nak ma már olyan neve van, hogy az érdeklődést
denkinek megvan a feladata. A sofőr segít a kocsik tisztogatásában, külön ember nehezen tudjuk kielégíteni.
van a szerszámok rendben tartására, de van közöttük pszichológus is, aki a Hol van a farm?
csapat szellemiségével foglalkozik. Évekig Angliában tartottam a lovakat, most Veresegyházon, a Lévai utcában 11 000 négyzetméteres farmot alakítottunk ki.
azonban átköltöztünk Hollandiába. Boyd közvetlenül az istálló mellett lakik, Az utcáról alig látszik az a legmodernebb technikával felszerelt, minden igényt
együtt él a lovakkal. Sokat úton vannak, emiatt a lovak részéről az is rendkívül kielégítő építészeti és gépészeti egység, amiben minden a lovak igényét szolfontos, hogy bírják a szállítással járó terhelést. Ez különösen a repülésre vonat- gálja. A szénát Svájcból hozatott tisztító segítségével mentesítjük a portól, a
kozik, ahol nem tudunk közbeavatkozni, mert nyugtatót például a doppingvizs- pollenektől. Az így nyert kiváló takarmány miatt a lovaink szinte belülről szépülgálatok miatt egyáltalán nem használhatunk.”
tek meg, sugároznak egészséget. A müzlit Ausztriában főzetjük, kovácsot hatMilyen egy jó hajtó?
hetente Németországból hívunk. Az istállóban a boxok felett óránként 5 máTehetséges, kitartó, szorgalmas. De okosnak is kell lennie, hiszen egy-egy ver- sodpercre krizantém esszenciát spriccelünk a rovarok távoltartására. Az állatoseny előtt, mivel a lovak nem járhatják végig a pályát, a hajtók kapják meg a kat naponta ápoljuk, gondozzuk, fürdetjük, a patákat alaposan tisztogatjuk.
pálya rajzát és azt meg kell tanulniuk.
A boxokban nincs trágyaszag, nem is lehet, a lovakat nem mélyalmon tartjuk,
Hogyan zajlik egy verseny?
hanem állandóan friss szalmán állnak. A reggeli után az állatokat jártató kaÉn most a négyes fogatokról beszélek, mert a négyes fogat a Forma 1, a kettes russzelben mozgatjuk, amelyiket rehabilitálni vagy erősíteni kell, az futópadon
pedig a gokart, bár a versenyek ugyanolyan rend szerint zajlanak. Az első nap is dolgozik rendszeresen.
a díjhajtás. Itt kötelező elemeket kell bemutatni árgus szemekkel figyelő bírák Az előadás közben Tamás néhányszor pici szünetet tartott. Ilyenkor, ahogy a
előtt. A lovak szépsége, a fogat egyöntetűsége, az összbenyomása illetve az ido- lovairól, a sikerekről mesélt, a tekintetében is látható volt az érzelem, amit
mítottsága nagyon fontos. Bizonyos feladatokat szigorúan egyszerre kell csinál- beszélgetéseink során már régebben is tapasztaltam nála, tehát a kötődés, a
niuk, amilyen a megállás és az indulás. Ezt ezerszer kell gyakorolni ahhoz, hogy lelke mélyéről áradó szeretet nem kopik, nem válik sematikussá. Esténként
tökéletes legyen. A második nap a maraton, amikor 8 épített akadály között végigsétál a lovak között és hosszan szemléli őket. Számára, ahogy mondja,
oszlopokkal, bokrokkal, vizes árokkal nehezített pályán kell időre menni. A har- a legnagyobb élmény, ha a lovak tekintetéből a megelégedettség, a boldogság
madik nap az akadályverseny, amikor ugyan-csak időre, kis gúlákkal kijelölt sugárzik.
MOHAI IMRE
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ARCOK A VÁROSBÓL • HALMOS ENDRE FOTOGRÁFUS

A FÉNYKÉPEKET AZ EMBER KÉSZÍTI,
A GÉP CSAK ESZKÖZ
A Veresegyházon élő háromgyermekes családapa hobbi fotósnak tartja magát. Képfelvételei
nemcsak szépek és különlegesek, hanem bepillantást engednek az élővilág szabadszemmel alig
látható, rejtett csodáiba. Halmos Endre természetfotóssal beszélgettünk.
Önnél hogyan kezdődött a fényírás mestersége?
A filmes korszak kimaradt az életemből, az első
digitális gépemet 2001-ben vásároltam, majd a
2000-es évek közepén egy nagyobb kompakt gépre váltottam. 2014-ig csak automata módban használtam fényképezőgépet és főleg családi eseményeket örökítettem meg. 2014-ben vásároltam meg
az első Canon tükörreflexes gépem és innentől
kezdve nem volt megállás. Ettől a ponttól kezdtem
el tudatosan képezni magam, főleg autodidakta
módon, de pár éve részt vettem egy profi természetfotós kurzuson is, ami sokat segített abban,
hogy mélyíteni tudjam a tudásom. Amúgy a fényképezés nekem egy hobbi, szenvedély, szabadság,
nem vagyok se hivatásos fotós, se művész. Egyszerűen szeretem megmutatni a világot, ahogy én
látom az objektíven keresztül.
Kizárólag természetfotózással foglalkozik?
A fő irány mindenképpen a természetfotózás, azon
belül is a makró világ fotózása a kedvencem.
Elmélyedtem a „highspeed”, rövid zársebességű
fotózás rejtelmeiben is, folyadékkal teli poharak,
üvegek összetörésének pillanatait örökítettem meg
1/20000 körüli zársebességgel. (Erről több infó itt
olvasható: http://fotozz.hu/cikket_megmutat? cikk
_ID=178). Mostanában érdekel az utcai fotózás is,
próbálok érdekes pillanatokat megörökíteni és
néha fotózok embereket is, ha megkérnek rá, de
főleg a gyerekeimet.
Milyen fényképezőgépeket – felszerelést – és megoldásokat alkalmaz?
Jelenleg Sony tükör nélküli vázam van, amit nagyon szeretek, ehhez megvannak a megfelelő célobjektívjeim, gyakran használok régi manuális
lencséket is. Ami fontos a természetfotónál, az a
körítés. Általában hajnalban van mód igazán jó természetfotókat készíteni, így ez összeegyeztethető
a mindennapi egyéb teendőkkel. Ismerni kell a
megfelelő helyeket, ahol el lehet érni azokat a „modelleket”, fényeket, amiket fotózni szeretnénk.
Ezek talán fontosabbak, mint a felszerelés.
2018-ban díjat nyert a Tisza-tavi Ökocentrum természetfotós pályázaton. Más pályázatokon is indult?
Miután elkezdtem komolyabban foglalkozni a fotózással, motivált a versenyzés, nyertem makró kategóriában is már pályázatokon, a lepkéim is kaptak már elismerést több helyen, a Magyar Természettudományi Múzeumban is voltak már képeim
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„Nem attól lesz valaki a
műfaj kiváló ismerője és
művelője, hogy bepakolja
a csomagtartóba a legfrisFotó: Veréb
sebb kiadású négymilliós teleobjektíveket és csúcskategóriás gépvázakat, beül a legújabb, vadráccsal felszerelt
járgányba és átgázolva hegyen-völgyön leszakítja magának a témát.”

Fotó: Veréb

kiállítva és az idei Gödöllői Nemzetközi Természetfilm fesztiválon is volt kiállított fotográfiáim. Két
éve átértékeltem az egész versenyzést és most már
magamért fotózok, azért, hogy jól érezzem magam, amikor készítem és amikor megnézem a képeket, illetve, hogy meg tudjam mutatni minél
több embernek a természet rejtett titkait azoknak,
akiket érdekel.
Mi a véleménye a világhálót elárasztó fényképáradatról? Van még becsülete a fotósnak, vagy
mára már leértékelődött, mint szakma?
A fényképáradat nagy. Ma sokkal nagyobb feladat
megtalálni ebben az áradatban azokat, akik tényleg művészi szinten űzik a szakmát. A profi (főállásként ezzel foglalkozó) fotósok között is egyre
nagyobb a verseny, ami rombolja az árakat, sokan
bedőlnek az olcsó ajánlatoknak, és sokallják azokat az összegeket, amit egy tényleg profi és tehetséges fotós kér a munkájáért. Aztán persze a végeredmény is csalódás lesz és utólag sajnos már
nem lehet megismételni például egy esküvőt egy
másik fotóssal, aki tényleg ért ahhoz, amit csinál.
Mióta élnek Veresegyházon? Miért szereti az itteni természeti környezetet?
2011 óta élünk Veresegyházon az erdő mellett, imádunk itt lakni. A friss levegőt, a természet közelségét, a reggeli madárcsicsergést nem cserélnénk
semmire. Nagyon változatos az itteni környezet,
van erdő, mező, domb, víz. Nagyon szeretünk családilag túrázni a környéken, ilyenkor mérem fel,
hogy egy helyszínre érdemes-e visszamenni természetfotós felszereléssel is egy másik időpontban.
A fotóim 90%-át itt készítem. Egy erdei kis madárlesből eddig több mint 30 erdei madárfajt sikerült
megfigyelnem és lefotóznom, de múltkor olvastam,
hogy egy madármegfigyeléssel foglalkozó szakember már összesen 180 fajt figyelt meg a környéken,
szóval van még benne lehetőség. A makró világ
pedig kimeríthetetlen lehetőségeket rejt.
Milyen tanácsokat adna egy kezdő természetfotósnak?
Nem a profi felszerelés a lényeg. Sokkal fontosabb,
hogy ismerjük a fotózni kívánt környezet viselkedését és pont akkor legyünk ott és minél közelebb,
amikor az izgalmas dolgok történnek!
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Halmos Endre: Őszi manó

Halmos Endre: Nézeteltérés

Halmos Endre: Eljegyzés

Halmos Endre 1980-ban Pécsen született. 1999ben érettségizett a pécsi Leőwey Klára Gimnáziumban, majd 2004-ben a Pécsi Tudományegyetem Közgazdaságtudományi Karán menedzsment
szakon diplomázott.
2004-ben Budapesten vállalt munkát IT tanácsadóként. 2011-ben megszületett a kislánya és
ugyanebben az évben családjával a fővárosból egy
albérleti lakásba Veresegyházra költöztek. 2012ben felépítették a házukat a Hegyek/Harmatok
részen, az erdővel közvetlen szomszédságban.
2014-ben megszületett az első fiuk, majd 2020.
október 23-án a második fiúgyermekük. Napjainkban Endre három gyermek boldog édesapjaként járja a város természeti területeit, fényképezőgépével lencsevégre kapva mindazt a csodát, melyet az itteni környezet rejteget felfedezésre várva.
VERÉB JÓZSEF
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BEMUTATKOZIK HAZAY LEVENTE
AZ IFJÚSÁGI HÁZ ÚJ NEMZETKÖZI PROJEKT KOORDINÁTORA
Hazay Levente vagyok, 22 éves, Budapesten élek.
Jelenleg a Budapesti Corvinus Egyetemen, Gazdálkodás és Menedzsment szakon folytatom
tanulmányaimat.
Gyerekkorom óta megvan bennem a sport szeretete, négyéves korom óta judozom, de kipróbáltam magam más küzdősportokban is, illetve
fociztam, kosárlabdáztam és pingpongoztam egy
ideig. Mindig is élveztem a gyerekekkel való foglalkozást. Először a közösségi szolgálatom alatt
egy vitorlástáborban tevékenykedtem segédoktatóként, az elmúlt években több gyereket korrepetáltam angolból és matematikából. Jelenleg
már 2 éve tartok ifjúsági judo és jiujitsu edzéseket
a 8-16 éves korosztálynak. Szabadidőmben sze-

retek együtt lenni a barátaimmal, elmenni velük
focizni, vagy egy jó filmet megnézni. Hétvégente
egy amatőr nagypályás focicsapatban is játszom
hatalmas lelkesedéssel, bár nem túl sok eredménnyel.
November hónaptól kezdődően a Köz-pont
Ifjúsági Házban fogok dolgozni, mint nemzetközi
projekt koordinátor, ahol a feladataim közé fog
tartozni az is, hogy a külföldi önkéntesek hétről
hétre a lehető legérdekesebb és izgalmasabb
foglalkozásokat tarthassák a gyerekeknek.
Nagyon várom a velük való közös munkát,
hiszen véleményem szerint elképesztően sokat höz. Remélem, hogy mielőbb megismerhetjük
lehet tanulni tőlük más kultúrákról és világokról, egymást személyesen is, az ifiház ajtaja mindig
amik nagyon sokat adhatnak a személyiségünk- nyitva áll!

LISZNYAY SZABÓ GÁBOR AMI

ZENEISKOLAI HÍREK
Kedves Városlakók!
Most, a járvány idején – a tavaszi karantén ideje
alatt különösképpen – megmutatkozott, hogy milyen fontos szerepet játszik életünkben a zene, a
zenélés. Amikor Olaszországban esténként énekeltek az emberek erkélyeiken, s hazánkból is
egyre-másra láthattunk képes híradásokat a különböző közösségi tereinken zenélő kisebb-nagyobb együttesekről, zenekarokról, zenei formációkról. A nagy bezárkózásban üdítő, egymás
közt a távolság ellenére hidat teremtő pillanatok
voltak ezek a zenei performanszok.
Mi, a veresegyházi Lisznyay Szabó Gábor Alapfokú Művészeti Iskolában tanító zenetanárok arra
törekszünk, hogy e mindenki számára új helyzetben is legjobb tudásunk szerint neveljük, tanítsuk, készítsük fel az iskolában zenét tanuló gyermekeket, hogy saját és akár mások szórakoztatására is kikapcsolódást, vígaszt, örömöt egyaránt
nyújtó művészeti tevékenységet tudjanak elérni.
Az egyéni hangszeres és kiscsoportos elméleti
órákon kívül, zenekaraink és kamarazenei csoportjaink – az előírások betartásával – ebben a
tanévben is folytatják próbáikat.
Eredményeinkről személyesen, koncertkörülmények közt, sajnos egyelőre nem tudunk számot adni, de előzetesen örömmel adjuk hírül,
hogy iskolánk saját YouTube-csatornáján hamarosan online hangversennyel jelentkezünk!
Addig pedig álljanak itt az előző, 2019/2020
tanévben, a nehezített körülmények ellenér elért
eredményeink: Az első félévben megrendezett
versenyeken, szakmai fesztiválokon elért helyezésekről már részletesen beszámoltunk egy korábbi lapszámban. A tanév második félévében két
tanulónk – Hamilton-Owen Rubinka és Herman

Dalma Adrienn – felvételt nyert középfokú zenei
szakgimnáziumba. Ezúton is sikeres folytatást
kívánunk számukra! Mindkettőjüknek és tanáraiknak – Udvard Gizellának és Bacsa Gabriellának – szeretettel gratulálunk!
Az előző tanév végén, már a karantén ideje
alatt, 83 tanulónk tett online szolfézs-elméleti
Alapvizsgát. 21 tanuló Hangszeres Művészeti
Alapvizsgával fejezte be a 2019/2020-as tanévet,
hárman pedig Művészeti Záróvizsgával zárták
zeneiskolai tanulmányaikat.
Az idei tanévben, szeptemberben – még a rendezvénytilalom előtt – fogadtuk Szecsődi Ferenc
hegedűművész urat iskolánk nagytermében, aki
Hubay Jenőről tartott ismeretterjesztő előadást,
műveiből pedig fergeteges koncertet adott vonós
tanszakunk számára.

MÚLTIDÉZŐ

Hatalmas örömünkre iskolánk
hangszerállománya, a Kodály
programnak köszönhetően, egy Yamaha koncertzongorával bővült! Bejátszása folyamatban
van. A nagyközönség első alkalommal a november végi online Tanári hangversenyen, iskolánk
saját YouTube csatornáján hallhatja. A koncert
pontos idejét iskolánk honlapján és a közösségi
médiában is hírül adjuk.
Magánadományból egy ülőgarnitúrával és két
hatalmas zöld növénnyel szépült, vált kényelmesebbé fogadóterünk, melyet ezúton is köszönünk
az adományozóknak!
BACSA GABRIELLA
INTÉZMÉNY VEZETŐHELYETTES

SZABÓNÉ VANK ERZSÉBET GYŰJTEMÉNYÉBŐL

Temetés 1966-ban. A régi halottaskocsi bakján Hajdi János.
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(Fotó: Fekete László)
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IFJ. CSILLAG PÉTER: HÁTSÓ FÜVES
„Egyesek szerint a futball élet és halál kérdése.
Ezzel nem értek egyet. Annál sokkal, de sokkal
fontosabb.” Bill Shankley, a Liverpool legendás
menedzsere mondta ezeket a szavakat, amikor a fociőrület lényegéről érdeklődtek nála. Igaza volt.
De ahhoz, hogy megértsük, hogy
mit jelent igazából a „Kell egy csapat!” minariki mondása, ki kell
mozdulnunk kényelmes főváros
környéki létünkből és le kell
utaznunk vidékre, a magyar futball „hátsó füves” pályáira, a
megyei bajnokságok falusi focivilágába.
A veresegyházi kötődésű ifj.
Csillag Péter meg is tette ezt,
amikor éveken át járta fotós
kollégáival a Kárpát-medence
magyar falvainak focipályáit
és egy mára már letűnőben
lévő, de mindenképpen átalakuló világ képeit
rögzítették díjnyertes fotókon és nem kevésbé
díjnyertes leírásokban. A barangolásból cikksorozat készült a Nemzeti Sportban, majd a
fotók (és a verhetetlen aranyköpések) legjobb-
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jaiból a Rézbong Kiadó jóvoltából csodaszép
kivitelű könyv is született.
Unikálisra sikerült a könyv veresegyházi bemutatója is október 16-án a Szentlélek-templomban.

A Misszió Kórusának előadása és egy szentmise után maga dr. Beer Miklós, nyugalmazott
váci megyéspüspök és Kovács Gergely, a Rézbong Kiadó vezetője voltak a beszélgetőtársai

2020. november

a szerzőnek, aki számtalan színes sztorival illusztrálta különös élményeit a vidéki focipályákról. Mert ez a világ messze túlmutat a
labdarúgáson. Egy faluban ugyanis a helyi futballcsapat a község kirakata, „hadserege”,
identitásának jelképe, amely egyben szimbolizálja a település életrevalóságát is. Egy-egy
szomszédvári rangadó akár egy évig is beszédtémát jelenthet a lakosságnak, győzelme büszkeségre, veresége kilátástalansági érzésre adhat alkalmat. Ahogy
Beer Miklós fogalmazott, a helyi fociélet
minősége jól mutatja a település összetartásának, közösségének erejét is. Ahol
létezik és sikeres a csapat, ott nagy valószínűséggel egy helyét megtaláló, gyarapodó falusi közösség is megtalálható.
Ahol viszont gazzal benőtt faluszéli futballpályákkal találkozunk, ott elöregedő,
nyomorba hajló, sokszor már-már kilátástalan települési kép tárulhat elénk. Pedig a
foci erős helyi hagyományaival éppen,
hogy tökéletesen alkalmas lehet a helyi közösség más területekre is kiterjedő erősítésére.
Futballszakmai szempontból is átalakulóban van ez a világ napjainkban. Miközben a
pusztán játékszeretetre és romantikus összetartozásra épülő csapatok letűnőben vannak,
a pályaépítéseknek köszönhetően sok helyen
jelentősen javuló körülményekkel (és pénzfizetésekkel) találkozhatunk. De összességében
mégis szomorú a kép minden, csak a falusi pályák környékén hallható zseniális poén ellenére. Egyre több helyen adják fel a kilátástalan
szélmalomharcot a helyi fociőrültek, egyre
kevesebb gyereket sikerül elcsábítani a számítógépes játékoktól és egyre több faluban nő
méteresre a gaz az egykori büntetőpont környékén.
Pedig ha valaki legalább egyszer életében
gólt rúgott mondjuk egy Balaton-Mikófalva
szomszédvári rangadón, az többé sosem feledi az ütött-kopott öltözők világát, az utolsó
pillanatban összeverődő csapattagokat, az
ezerszer mosott mezeket és a régi gólokról
évtizedek múlva is elhangzó kocsmai legendákat.
Csillag Péter könyve sokkal inkább szociológiai, mint focikönyv. Egy letűnőben lévő világ
talán utolsó, rendkívül fontos kordokumentuma. Annak is ajánljuk, aki belülről ismeri ezt
a világot, és annak is, aki még focimeccset sem
látott életében. Mert „Mi a foci?”– tette fel a
kérdést Tukacs László tanító, Túristvándi futballcsapatának mindenese a könyv eredeti, budapesti bemutatóján. S rögtön meg is adta a
választ: – „Minden!”
KOVÁCS PÉTER
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SZADA KINCSEI – RÉGÉSZETI LELETEINK
Igazán figyelemreméltó könyvsorozatot ad ki a
szomszédos község, Szada önkormányzata. A
Szada kincsei elnevezésű könyvek Novák Lászlóné sorozatszerkesztésében jelennek meg és a
tematikus könyvsorozatban eddig négy kötet látott napvilágot. A korábbi három az Egyházi
értékeink, A település helynevei, Szada és Székely Bertalan címet viselték és a község egy-egy
helytörténeti témakörét dolgozták fel közérthető, népszerűsítő, ugyanakkor tudományos
alaposságú igénnyel.
2020-ban jelent meg a negyedik rész, Régészeti leleteink
címmel, melynek szerzője
a veresegyházi Városi Múzeum vezetője, Varga Kálmán történész. Egyébként
ő jegyezte az Egyházi értékeink kötetet is. Varga Kálmán neve
már önmagában garanciát jelent a tudományos alaposságra és
ebben nem is csalódik a
történelem iránt érdeklődő
átlagolvasó és a szakmai
közönség sem. Bár a terjedelem (szűk 60 oldal) korlátozza a leletek és koruk részletes kifejtését, mégis sikerült egy olyan áttekintést megírni, amely Szada településtörténetének
főbb vonulataiba bevezeti az olvasót, a tágabb
történeti kontextusba helyezve, mégsem veszik

el a részletekben, hanem a legfontosabb tárgyi
leletekre fókuszál.
Van is mit bemutatni! Még nekünk, a szomszédban élő veresegyháziaknak is sok újdonsággal szolgálhat ez a leletanyag. Hiszen az
újkőkori kőbaltatatöredékektől és
szerszámkövektől egészen a késő
középkori sírból
előkerült pártáig
terjednek.
Mindenképpen
kiemelkedő leletnek tartjuk a gyönyörű római kori
bronzkorsót, ami
ugyan a korban mindennapi használati
tárgynak számított és
vélhetően kereskedelem útján került a Római Birodalom határán túli szadai területre, de ma már egyedinek számít domborműves
fülével.
Szintén különleges a 16-17. század körüli
időkre datált, fent már említett, úgynevezett szadai párta, amelyet 1966-ban egykori viselőjének

SZÁRAZ NOVEMBER

GYÁSZHÍREK
Elhunyt

SEBESTYÉN JÓZSEF

,
a veresegyházi közélet régi aktív szereplője.
Sebestyén Józsefre a társadalmi munkák időszakában
mindig az elsők között lehetett számítani,
másokkal együtt az ő nevéhez is köthető
a Mozdony-játszótér megálmodása és megvalósítása.

***

Tragikus hirtelenséggel távozott az élők sorából

GYULAI LÁSZLÓ
kocsmáros, sokak kedvelt Laci bácsija.
Éveken keresztül a Művelődési Ház büféjét
üzemeltette, majd a vasútállomásnál létrehozott
Laci bácsi presszója lett a fiatalok kedvelt törzshelye,
mely koncerteknek is teret adott.

Nyugodjanak békében!

koponyájával mosott felszínre az eső. A 400
éves fejdísz csodával határos módon maradt
ránk, hiszen sérülékeny anyagból készült (növényi háncs, vászon). Ma a Magyar Nemzeti
Múzeum gyűjteményének része. Arról tanúskodik, hogy módosabb
tulajdonosát menyaszszonyként, vagy fiatal
lányként ragadta el a
halál. De e két tárgyon
kívül is számos érdekes
leletről olvashatunk a
könyvben:
vaskori
edények, középkori
sarkantyúk, éremkincsek kerültek eddig
elő Szada földjéből,
tanúskodva a több
ezer éves múltról.
Külön kiemelnénk a kötet művészi értékű fotóit
(Dabasi András képei), melyek szépen szemléltetik a
Varga Kálmán által
írt tájékoztatókat. Elismerésünk továbbá a sorozatot támogató Kulturális
Alapítvány Szadáért részére is. Sokat tettek
hozzá a térség helytörténeti megismeréséhez,
lelkesen várjuk az esetleges következő köteteket is.
KOVÁCS PÉTER

Aranyos ötlet, remek kezdeményezés, hiszen senki nem teszi
kötelezővé, senki nem ellenőrzi, mindenki maga dönt és vizsgázhat.
A decemberi, de különösen a karácsonyi gasztronómiai
erőpróba előtt valakik évekkel ezelőtt meghirdették a Száraz novembert. Semmi különös, csak egy lecke: próbáljunk meg mindenféle alkohol nélkül kibírni egy hónapon át. Nem tűnik nagy
dolognak, ugye?
Feleségemmel – mivel egyébként sem esik különösen nehezünkre – elhatároztuk, hogy ismét megpróbáljuk, mert évekkel ezelőtt, talán amikor először szökött ki a nyilvánosság elé az
idea, már egyszer jelesre vizsgáztunk.
Kedves barátom, akinek természetesen nem kérdezem meg a
véleményét ezzel kapcsolatban, mert tudom, hogy számára elhagyhatatlan vacsora előtti társ a saját pálinkája, bizonyára meglepve csóválja a fejét. Meggyőződéssel vallja, hogy ebben a
vírussal sújtott időszakban jobb megelőzés nem is lehet, mint a
pálinka vacsora előtt. A két dl bor már a vacsora utánra szól, de
az sem maradhat ki a kínálatból.
Ezt most meg sem hallanám. De pár nap múlva névnapom
lesz, szóval marad az almalé szódával.
MOHAI IMRE
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AZ ÖRÖKLÉSI JOG

I. RÉSZ

Az öröklés és az öröklési jog az a terület, ami nagy
valószínűséggel előbb-utóbb mindenkinek az életében megjelenhet. Ezt a témakört járjuk körbe a következő hónapokban.
Amikor az örökhagyó elhalálozik, az örökös abban a pillanatban örökössé
válik, a hagyaték viszont akkor nyílik meg, amikor azt a közjegyző jogerős
hagyatékátadó végzéssel átadja.
Örökölni vagy a törvény, vagy végintézkedés alapján lehet.
Abban az esetben, ha az örökhagyónak megfelel, ahogy a jogszabály rendelkezik és nem kíván más, egyéb okok miatt más örökösöket maga után,
akkor nincs szükség végintézkedésre.
Minden egyéb esetben javaslom, hogy tegyenek végrendeletet, amelyet
lehetőség szerint ne otthon maguk által, – bár ezt a jogszabály természetesen lehetővé teszi –, hanem inkább szakértő segítségével készíttessék el.
A Polgári Törvénykönyv (továbbiakban: Ptk.) számos olyan érvényességi
kelléket meghatároz, amelyek hiánya a végrendelet érvénytelenségét okozza, így az örökhagyó akarata nem fog érvényesülni. Tehetnek akár közvégrendeletet, akár magánvégrendeletet. Közvégrendelet esetén közjegyző
segítségével tudják kifejezni végakaratukat, más esetben ügyvéd segítségét
is igénybe tudják venni.
Törvényes öröklés
Akkor érvényesülhet, ha az örökhagyó után nem maradt végintézkedés,
sem végrendelet, illetve nem maradt tartási, életjáradéki szerződés vagy
öröklési szerződés. Ekkor örökölnek a törvény rendje szerint a törvényes
örökösök, egyenesági rokonok, felmenők, lemenők, házastárs. A Ptk. meghatározza, hogy kik minősülnek rokonnak, egyenesági rokonnak.
Özvegyi jog, mit örököl az özvegy?
Az özvegy, az elhunyt házastársával utolsó közös lakóhelyen, ahol életvitelszerűen éltek, haszonélvezetet kap, hogy ott élete végéig lakhasson, továbbra is háborítatlanul élhessen. Az özvegynek ezen haszonélvezeti jogát
nem lehet korlátozni. Minden más vagyontárgy esetében úgy kezeli a jog az
özvegyet, mintha eggyel több gyermeke volna az elhunyt örökhagyónak,
vagyis az özvegy egy gyermekrészre lesz jogosult.
Ági öröklés
Szeretném megemlíteni az ági öröklést, mint speciális esetet. Akkor beszélhetünk erről, ha az elhunyt után olyan vagyontárgy marad, melyet ő is a felmenőitől kapott. Ági öröklésről nem lehet szó akkor, ha van lemenő, vagyis az
elhunytnak van gyermeke, leszármazója. Ha az ági vagyontárgy viszont már
nincs meg, akkor a helyébe lépő vagyontárgy, illetve annak értéke követelhető,
viszont bizonyítást igényel, hogy valóban annak a helyébe lépett-e.
Adósság öröklése
Sokan azért félnek elfogadni az örökséget, mert attól tartanak, hogy végeredményben majd nekik kell viselni az örökhagyó tartozásait. Fontos azt
látni, hogy amikor örökölnek valamit, akkor csak annak erejéig felelnek az
örökhagyó tartozásaiért, a saját vagyonukkal nem. Nagyon nehéz lehet
megállapítani, hogy mennyi a pontos tartozás, ha például olyan ingatlant
örökölnek, amelyen tartozás van, esetlegesen jelzálog. A tulajdoni lap nem
a kölcsön aktuális napi értékét mutatja, a pontos tartozásról mindig a pénzintézetnél lehet érdeklődni.
Szeretném megkülönböztetni egymástól az öröklésről lemondást és a
visszautasítást. Az öröklésről lemondani az örökös és az örökhagyó közötti
szerződéssel lehet, még az örökhagyó életében megállapodnak, hogy az
örökös nem örököl. Ezzel szemben a visszautasításra az örökhagyó halálát,
a hagyaték megnyíltát követően kerülhet sor. Visszautasítani csak az egész
örökséget lehet, nem lehetséges olyan, hogy egyes részeire igényt tartanak,
míg például a tartozásokra nem. Továbbá, ha már tettek nyilatkozatot az
elfogadásra vonatkozóan, azt visszavonni már nem lehet.
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Élettárs öröklése
Érzelmi, gazdasági, szexuális közösség = élettársi közösség. Nem örökölnek
egymás után, mert nem törvényes örökösök. A vagyonközösségi viszonyok miatt lehet az élettársnak vagyoni igénye. Maga az öröklés viszont nem lehetséges, ha nem tesznek egymás javára végintézkedést. Érdemes közös ingatlan
esetén be is jegyeztetni a megfelelő tulajdoni viszonyokat az élettársaknál, illetve egymás javára végintézkedést is tehetnek, valamint egymás javára haszonélvezeti jogot alapíthatnak az ingatlanon arra az esetre, ha más személy lenne
az örökös, akkor ne lehessen kitenni az élettársat az ingatlanból, ami sajnos
sokszor előfordul.
Mit tehet az a gyermek, akivel szemben az örökhagyó még életében kiüresítette a vagyont, hagyatékot?
Előfordulhat olyan eset, hogy a szülő az egyik gyermekének ajándékoz mindent még éltében, míg a másik gyermeknek nem ad semmit. Ez a gyermek
az örökhagyó halálát követően köteles részre válik jogosulttá, ezt érvényesítheti. Fontos tudni, hogy míg az öröklés iránti igény tulajdoni jellegű és sosem
évül el, addig a köteles rész nem öröklési, hanem kötelmi jogi igény, és 5 éven
belül elévül, vagyis ezt követően nem lehet köteles rész iránti igénnyel élni.
Köteles rész
A leszármazó, a házastárs és a szülő minimum részesedése, ha örökösök,
vagy végintézkedés hiányában azok lennének. Minimum részesedés: a törvényes örökrész 1/3-a a köteles rész mértéke. Ez az új Ptk. hatálybalépésével
változott, korábban 1/2-ed volt a mérték. Érdemes lehet elgondolkodni annak, aki az új Ptk. előtt tett végrendeletet, ugyanis, arra a végrendeletre és
öröklésre majd a régi Ptk. szabályai lesznek az irányadóak, míg az új Ptk.
hatálybalépését követően készült végrendeletre az új szabályok vonatkoznak. Ha valaki másra hagyja a házat, de van 2 gyermeke, akkor ők köteles
részre jogosultak. Ki kell számolni, hogy mennyi a hagyaték értéke, és ki kell
számolni, hogy mennyi a köteles rész alapjául szolgáló értéke.
A bankszámlán levő pénzösszeg alapja lehet-e a köteles résznek?
Szeretném megjegyezni, hogy az örökhagyó után maradó bankszámlán
levő hagyaték esetében hiába tesz halál esetére rendelkezést még az életében az örökhagyó, a köteles rész megállapításánál ez aktívan fog szerepelni,
vagyis mivel a hagyaték részét képezi, ezért a köteles rész ez alapján is
számítható és jár a törvényes örökösnek.
Hogy néz ki az eljárás?
A halálesetet bejelentik az önkormányzatnak, vagy hivatalosan tudomást
szereznek róla, ekkor az önkormányzatban egy leltározási eljárást folytatnak le. Ők szerzik be az adó-, és értékbizonyítványt az adott ingatlanok
értéke vonatkozásában, és utána kerül át az ügy az illetékes közjegyzőhöz,
aki lefolytatja az eljárást. A közjegyző az okiratok alapján jogerős végzéssel
átadja a hagyatékot, amit meg lehet támadni a bíróság előtt.
Fontos azt tudni, hogy az önkormányzatnál megkérdeznek egy közeli
hozzátartozót, hogy milyen lehetséges örökösökről van tudomása, ha szándékosan elhallgat valakit, az bűncselekménynek számít.
Megismételt hagyatéki eljárást lehet kérni, ha valakit kihagytak, – például
eltitkolták őt méghozzá a jogerőre emelkedéstől 1 éven belül, egyébként pedig
perrel lehet érvényesíteni az igényt, továbbá feljelentést lehet tenni, ha a
bűncselekmény gyanúja felmerül – szándékosan hagyták ki –. Ezt szeretném
megkülönböztetni a póthagyatéki eljárástól, amelyre akkor kerülhet sor, ha
valamilyen vagyontárgyat hagytak ki az eljárásból.
A teljesség igénye nélkül igyekeztem a törvényes öröklés témakörébe
vonatkozóan néhány fontosabb kérdést részletezni, de természetesen minden eset egyedi, így most is azt javaslom Önöknek, hogy forduljanak szakemberhez, aki segít abban, hogy minden az akaratuknak megfelelően
kerüljön elrendezésre. A következő részekben továbbra is az öröklésre vonatkozó lehetséges eseteket fogom taglalni, érdemes lesz követni.
Ha tetszett Önöknek a cikk, a Dr. Borsos Klaudia – jogi kisokos Facebook
oldalán további érdekességeket olvashatnak.
DR. BORSOS KLAUDIA
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Városlakó
Pest Megyei Iparkamara

VÁSÁRLÓK KÖNYVE A KISKERESKEDELEMBEN
Mit kell tudni a vásárlók könyvéről, ismertebb nevén a panaszkönyvről? Erről szól írásunk.
Dr. Csanádi Károly

A vásárlók könyvére vonatkozó törvényi szintű rendelkezéseket a kereskedelemről szóló 2005. évi CLXIV. törvény 5. §-a tartalmazza. A kereskedelmi
törvény rendelkezéseinek részletes végrehajtási szabályai a kereskedelmi
tevékenységek végzésének feltételeiről szóló 210/2009. (IX. 29.) Korm. rendeletben találhatók.A jogszabályok ingyenesen elérhetők; https:// magyarorszag.hu / vissza a régi magyarorszag.hu oldalra / Keresés / Nemzeti Jogszabálytár / saját oldal / kereső oldal / keresés összeállítása.
A vásárlók bejegyezhetik az üzlet működésével, valamint az ott folytatott
kereskedelmi tevékenységgel kapcsolatos panaszaikat és javaslataikat. A vásárlót e jogának gyakorlásában megakadályozni vagy befolyásolni tilos.
A bejegyzés vonatkozhat a kereskedő által forgalmazott termék minőségére, biztonságosságára, termékfelelősségi szabályokra, a szolgáltatás minőségére, az üzlet személyzetének magatartására is, de kerüljük az alaptalan,
indulatos vagy az eladók személyét sértő bejegyzéseket!
Ha az üzlet személyzete nem teszi hozzáférhetővé, vagy nem adja át a vásárlónak a vásárlók könyvét, esetleg más módon akadályozza, hogy abba bejegyzést tegyen, a vásárló a jegyzőnél panaszt tehet.
A vásárlók könyveként nyomdai úton előállított, legalább tíz A/4-es vagy
A/5-ös méretű, folyamatosan sorszámozott lapot tartalmazó nyomtatvány alkalmazható, kettő vagy három példányos kivitelben. A vásárlók könyve tartalmazza a kereskedő nevét, címét és székhelyét, valamint cégjegyzékszámát,
továbbá az egyéni vállalkozó nyilvántartási számát és a vásárlók könyve
használatba vételének időpontját. A vásárlók könyvét a jegyző a kereskedő
kérelmére aláírásával és bélyegzőlenyomatával haladéktalanul hitelesíti, ha az
megfelel a jogszabályban foglaltaknak.
Működő üzlet esetében a vásárlók könyvét – a trafikok kivételével – a
használatba vétel előtt a kereskedelmi hatóságként eljáró települési jegyző
hitelesíti, feltüntetve a vásárlók könyve megnyitásának időpontját. Új üzlet
esetében a hitelesítés a nyilvántartásba vétellel megtörténik, de a vállalkozásra
vonatkozó adatokat és a használatba vétel időpontját az üzletet működtető
kereskedőnek kell kitöltenie. Első alkalommal a bejegyzett adatokat a
kereskedő igazolja cégszerű aláírásával és bélyegzőjének lenyomatával.
A bejelentésköteles, vagy külön engedélyhez kötött kereskedelmi tevékenység esetén a kereskedő ilyen irányú – a bejelentéssel egyidejűleg megtett
– kérelmére a jegyző a kereskedő által használni kívánt első vásárlók könyvét
az üzlet nyilvántartásba vételével a vásárlók könyve használatba vételének
bejelentett időpontjától, mint használatba vételi időponttól hitelesíti. Ebben
az esetben a használatba vétel időpontját az üzletet üzemeltető kereskedő
cégszerű aláírásával és bélyegzőlenyomatával igazolja.
Az üzletekben jól látható és könnyen hozzáférhető helyen írótollal együtt
kell elhelyezni – a kereskedelmi hatóság, helyben a jegyző által hitelesített,
folyamatosan számozott oldalú – vásárlók könyvét, azaz a panaszkönyvet.
A jól láthatóság és a könnyen hozzáférhetőség azt jelenti, hogy a vásárló az
üzlet személyzetének közreműködése nélkül is megtalálja a vásárlók könyvét.
A pénztáros környezete, vagy a pult melletti falfelület – ha van pult az üzletben – alkalmas hely a vásárlók könyvének kifüggesztésére. Az elhelyezés
során ügyelni kell a jól láthatóságra. A jól láthatóság követelményének nem
felel meg, ha a vásárlók könyvét kabátokkal eltakart álló fogasra, falfelületre
vagy táskák mögé helyezik el.
Más vásárlók által a vásárlók könyvébe bejegyzett személyes adatok
megismerése lehetőségének kizárása céljából a vásárlók könyvéből a kereskedő a bejegyzést követően haladéktalanul eltávolítja az újonnan bejegyzett panaszt vagy javaslatot tartalmazó oldalt, azt elzártan – a folyamatos
sorszámozás rendjének megfelelően rendezetten – megőrzi és a hatóság felszólítására rendelkezésre bocsátja.

A kereskedelmi tevékenység ellenőrzésére jogosult hatóságok két évre
visszamenőleg vizsgálhatják a vásárlók könyvébe tett bejegyzéseket, valamint
az írásbeli vásárlói panaszra adott válasz másodpéldányát.
A trafikokra, mint kiskereskedelmi egységekre nem a kereskedelmi törvény
rendelkezései az irányadók, hanem a Dohánytörvény. A dohánybolti vásárlók
könyvét a jegyző nem hitelesíti. A vásárló panaszával az üzemeltetőhöz fordulhat. Az üzemeltető nevét és elérhetőségét a trafikban a panaszkezelő
táblán kell feltüntetni.
Ha a vásárló panaszát elutasítják, békéltető testülethez fordulhat. Főszabály
szerint az ingyenes eljárásra a vásárló (fogyasztó) lakóhelye vagy tartózkodási
helye szerinti megyei vagy a budapesti békéltető testület illetékes. Helyette a
kérelemben megjelölt más békéltető testület lehet illetékes és a jogvita rendezésében eljárhat.
A bírósági eljárásért az illetékekről szóló 1990. évi XCIII. törvényben megállapított illetéket kell fizetni. Az illeték alapja a polgári peres eljárásban a per
tárgyának az eljárás megindításakor fennálló értéke, a jogorvoslati eljárásban
pedig a vitássá tett követelés vagy követelésrész értéke. Az elsőfokú polgári
eljárások illetékének mértéke peres eljárásban 6%, de legalább 15 000 forint,
legfeljebb 1 500 000 forint.
A lap Tisztelt Olvasói a FIX Televízió „Fogyasztói Jogviták” című műsorában 2020. november 26-án és december 10-én csütörtökön 21 óra 15 perckor a karácsonyi ajándék vásárlás összegyűjtött több éves tapasztalatairól és
buktatóiról szóló beszélgetős műsort láthatnak. A műsor visszanézhető a FIX
TV hivatalos honlapján és a YouTube oldalon is. Elérhető: www.fixhd.tv
DR. CSANÁDI KÁROLY
KAMARAI JOGTANÁCSOS,EURÓPAI UNIÓS KKV-TRÉNER, MŰSORVEZETŐ A FIX TV-BEN
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VERÉB ÁRNIKA:

RÉGIEK

Egy főszerkesztő számára mindig külön öröm, amikor munkatársai az
újság hasábjain túl is szép sikereket érnek el, igényes, míves teljesítménnyel hívják fel magukra a figyelmet. Ilyen értelemben kétszeresen
megtisztelő felkérésnek tettem eleget, amikor Veréb Árnika verseskötetének bemutatójára kaptam meghívást, mely kötetet Veréb Csilla,
a szerző nővére illusztrálta. Mindketten rendszeresen publikálnak a
Veresi Krónika hasábjain is.
A világméretű koronavírus-járvány okozta korlátozások következtében
csak limitált létszámban lehettek jelen érdeklődők 2020. október 15-én
Budapesten, a kortárs építészet kiállítási fellegvárában, a FUGA Budapesti
Építészeti Központban megrendezett könyvbemutatón. Pedig Veréb Árnika, a régiek című verseskötet szerzője fiatal kora ellenére (1995-ös
születésű) máris igen izgalmas egyéniségnek számít a kortárs irodalom és
rokon művészeti ágak kritikai világában. A jelenleg Szentendrén élő veresegyházi lány az ELTE BTK Irodalomtudományi Doktori Iskolájának hallgatója, kutatási témája Szentkuthy Miklós Breviáriuma. A SZIFONline
egyik szerkesztője, szépirodalmi és
tudományos szövegei olvashatóak az Új Forrásban, a Prae-ben,
a SZIF-ben, a Kortársban stb.
Rendszeresen publikál színházkritikákat, többek közt a Veresi
Krónikában is. Gyermekkora
óta ír verseket (ahogy készül
egy regénye is), önálló kötetként azonban csak az idén
publikálta őket a Szépirodalmi
Figyelő gondozásában.
A versek illusztrálására nővérét, Veréb Csilla grafikust kérte fel, aki, ahogy
a könyvbemutató beszélgetésén megtudtuk, azok
első elolvasása után „ráborult a konyhaasztalra”, rádöbbenve a feladat nehézségére. Többszöri elolvasás után
aztán kinyíltak előtte e mély
tartalmú versek és rövidesen Veréb Csilla – az ezerarcú füvek országa
beszippantotta az Árnika által szavakban kifejezett világ. Az elmondása
szerint igen gyorsan nyilvánvalóvá vált számára, hogy itt nem pusztán illusztrálásról lesz szó, hanem minden vershez készülni fog egy grafika,
amelyek nem Árnika verseit díszítik, hanem a benne megfogalmazott
hangulatot jelenítik meg. Így tulajdonképpen a két testvér párbeszédéből
mondhatni két külön mű, egy lírai és egy grafikai megfogalmazása
született e különös világnak. Méghozzá nem is akármilyen művészi színvonalú megfogalmazása! Csilla grafikái feszes vonalaikkal is lélegeznek,
misztikusak és félelmetesek egyszerre. Mégis ismerősek a magyar népmesék legmélyebb rétegeinek képi világából. Gyönyörű rajzok!
De miben is áll a régiek (így, kisbetűvel írva!) című kötet világábrázolása?
Elöljáróban óva intjük az olvasót attól, hogy leüljön és egyhuzamban
próbálja átolvasni az egyébként közel 100 oldalas könyvet. Elvész a rengetegben. Mert egy zord, némileg baljóslatú, álom-, és meseszerű természeti környezetbe, valódi misztikus rengetegbe szippantják be a versek az
olvasót. Ahol a világ embertől független ősi része túlnő az emberen.
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Nem fellázad, hanem egyszerűen eltolja útjából a magasabb rendű
lételem, (Ha úgy tetszik, Gaia, a földanya) az élet fontos dolgairól mindent
tudni vélő, ám ahhoz valójában vajmi keveset értő embert. A mindennapi
ember váratlan és döbbent, baljós találkozásai ezek az emberen túli világgal. Különös lények, zöld menyasszonyok, kutak mélyének árnyai, bosszúálló hegyek, kígyók, gyíkok tűnnek elénk, akik önnön természetességükkel
pusztítanak minket, a természettel harcoló balga embert.
A kötet versei önállóan is olvashatók, mégis egységes egésszé
és egy ívvé állnak össze, ahogy a bemutató est moderátora,
a bájosan fiatal és kétségbeejtően okos Pintér Kitti rávilágított. A verseket oszlopversek tagolják, amelyek nevüknek
megfelelően egy-egy, a rengetegbe egyre beljebb csalogató ciklust
vezetnek be. Egyre furcsább és baljóslatúbb a táj, ugyanakkor egyre
zöldebb is. Különös módon az olvasó is lassan otthonosan
mozog ezen idegen rengetegben, feloldódik benne, megérkezik ősi lételemébe. Ezért lesz végül mégis pozitív kicsengése a kötetvégi hazaérkezésnek. Bár „eltölgy
mennek az emberek”,
mégis egy ártatlan őz
egy fa lakik
szeme tekint le ránk a
a mellkasomban
fűből. Megérkezik az írónő is:
leterített vadként lesz asszonnyá.
felkelek éjszaka
A régiek kimunkált, érett kötet,
mert nem alszom
nehéz, ám mély mondanivalót
nem tudok
hordozó versekkel, melyben az a
állok a kútnál
különös, hogy bár a két lány életnézem a vizet
kora között évtizedek feszülnek,
mégis egyformán látják a világot
a nyelés néma
rajzban és szavakban. Ennek oka
nem érzem
pedig a család, az apa meghatárocsak ahogy csorog
zó szerepe életükben és a családi
a mellkasom ágaiban
ősök által egykor még lakott fonyi
nyaraló hagyatéka. Így nyer értelegy fa lakik
met a régiek cím is. Ők, az egykor
bennem
volt régiek még tudták, amit mi
magas és szelíd
már feledni tervezünk: létezik az
egy nap
embernél nagyobb erő a világban
át fogja törni
és azon túl. Egy még régebbi.
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Váci Mihály Művelődési Ház • HORVÁTH APOR BOLDIZSÁR zeneszerzői estje

VÁGYÓDÁS
A ránk telepedett, vegyes érzelmeket kiváltó
egészségügyi helyzetben, a mindennapos bezártság mellett felüdülést jelentett a két fiatal
tehetség, Horváth Apor Boldizsár (zongora)
és Bálint Anna (fuvola) közös koncertje.
Október 3-án a Szabadidős és Gazdasági Innovációs Centrum konferenciaterme a járványügyi szabályok szigorú betartásával korlátozott
létszámban fogadta a közönséget. Arcmaszkban ültük végig megfelelő távolságtartás mellett a hangversenyt, de a szokatlan körülmények ellenére is egy különleges zenei élmény
részesei lettünk. Beethoven, Bartók Béla, Takács Jenő, Wolfgang Amadeus Mozart és Edward Elgar művei feledtették a hallgatósággal
a szürke hétköznapok bezártságát. A java pedig a koncert második részében következett,
Horváth Apor Boldizsár saját szerzeményei fuvolán, Bálint Anna előadásában: „Vágyódás”,
„Magány” és a „g-moll Fuvolaverseny I. A bál”
című szerzemények, továbbá Apor előadásában többek közt: a „Metamorfózis”, „Etűd?”,
„Egy madár élete” vagy például Bálint Anna
„Anna” című darabjának feldolgozása. Két fiatal tehetség, akik sokunkat gondolkodóba ejtett. Vajon ilyen fiatalon hogyan lehetséges
mindez?
Bálint Anna: Édesanyám a Kaposvári Liszt Ferenc Zeneiskola fuvolatanáraként már kora

gyermekkoromban megszerettette velem a
hangszert, a zeneiskolában ő volt a mesterem.
Számos versenyre is ő készített fel. Zenei tanulmányaimat a Kecskeméti Kodály Zoltán
Ének-Zene Szakközépiskolában és a Pécsi Művészeti Gimnázium és Szakközépiskolában
folytattam. Érettségit követően felvételt nyertem a Pécsi Tudományegyetem Művészeti
Karára, ahol jelenleg a klasszikus fuvolaszak
másodéves hallgatója vagyok. Az évek során
számos fuvolaművész – Bálint János, Dratsay
Ákos, Ivica Gabrisova, Kovács Loránd, Oros Veronika, Romos Zsolt – mesterkurzusán vettem
részt.
Hogyan kerültem a pályára? Gyerekkoromban a napjaimat a zeneiskolában töltöttem,
szinte magamba szívtam a zene szeretetét.
Édesanyám számomra példamutatás volt és ez
később erőteljesen párosult egy belső késztetéssel, hogy én is jó, nagyon jó fuvolaművésztanár legyek.
Horváth Apor Boldizsár: Bacsa Gabriella tanárnőnél kezdtem meg zongoratanulmányaimat a veresegyházi Lisznyay Szabó Gábor
Alapfokú Művészeti Iskolában. 2016-ban felvételt nyertem a Pécsi Művészeti Gimnázium
és Szakközépiskolába, ahol Megyimóreczné
Schmidt Ildikó zongoraművész, zenetanár volt
a mesterem. Jelenleg az ötödévet végzem,
Győrffy István növendékeként zeneszerzés
szakon. Számos hangszerre és hangszercso-

Szentlélek-templom • Rendhagyó énekóra

ZENEI KALANDOZÁS AZ ÉNEKSZÓ HANGJÁN
Második alkalommal került megrendezésre az általános és középiskolások
részére a Veres 1 Classic, és Ella István orgonaművész szervezésében a
„Rendhagyó énekóra”. Míg korábban Johann Sebastian Bach szerzeményein
keresztül a barokk zenével, a hangszerek közül az orgonával és a fagottal
ismerkedett a közönség, a mostani koncert alkalmával egy különleges
hangszer, az emberi énekhang került bemutatásra. Wolfgang Amadeus
Mozart műveinek énekdallamait Brindás Boglárka (szoprán) és Kósa
Lőrinc (bariton), a Liszt Ferenc Zeneművészeti Egyetem opera tanszakos
hallgatói szólaltatták meg. Ella István Liszt Ferenc-díjas orgonaművész
játéka és a két fiatal operaénekes előadása különleges élményt nyújtott a
Veresegyházi Katolikus Gimnázium tanulóinak a délelőtti énekórán. Mozart
műveiből sorra csendültek fel a híres áriák és duettek. A Figaró házasságából Susanna áriája, a zeneszerző legismertebb művéből, a Don Giovanni
kétfelvonásos operából az előadóművészek olyan ízelítőt adtak, mint
például Giovanni és Zerlina kettőse: „Ott nyújtunk egymásnak kezet”, Giovanni pezsgőáriája: „Míg csak a bortól”, vagy Zerlina áriája: „Meglátod, édesem”. Mozart utolsó nagy operája, a Varázsfuvola az élet szépségét hirdeti,
győzelmet a sötétség és a gonosz felett.
A sokrétű darab minden korosztály számára tartogat mondanivalót, a
meseszerű cselekmény és a fülbemászó dallamok igen népszerűvé tették
Mozart művét. Gondoljunk az Éj Királynőjének áriájára, vagy Papageno és
Papagena duettjére. Műsoron volt még Ella István előadásában Ludwig van
Beethoven: Adagio című darabja.

Fotó: Veréb

portra komponáltam már darabokat, az itt elhangzott fuvola-zongora, szóló fuvola és szóló
zongorán kívül például: fuvola trióra, fuvola
quartettre, vonósnégyesre és orgonára. Már a
korai zenei tanulmányaim során foglalkoztatott a zeneszerzés, egy szép álom volt csupán,
de megvalósult. Az elmúlt évben lekottáztam
mindazt, ami rabul ejtett, ezt követően jöttek
egymás után az újabb szerzemények. Tagadhatatlanul jól esik kiírni magamból az érzéseimet. Bár hozzáteszem a zongora a fő szakom, és igyekszem ebben az irányban is többet
alkotni. Hogy mennyire van magánéletem?
A barátaimmal, az osztálytársaimmal összejárunk, de ott is a zenéről beszélgetünk. Bárhova
megyek, bármit teszek, mindig eszembe jut
egy dallam, tulajdonképpen e körül forog az
életem.
VERÉB JÓZSEF
„Van a gégétekben olyan hangszer, hogy
szebben szól a világ minden hegedűjénél,
csak legyen, aki megszólaltassa!”
KODÁLY ZOLTÁN

Fotó: Veréb

Kósa Lőrinc operaénekes

Brindás Boglárka operaénekes

A Szentlélek-templomban megtartott énekóra, a művészek előadása nem
csupán az általános műveltség emelését eredményezte, hanem a jelenlevő fiatalok személyiségfejlődésére is jótékony hatással volt. Köszönjük a szervezőknek és az előadóknak a felejthetetlen élményt!
Műsorvezetőként közreműködött: Énok-Nagy Levente a Fabriczius József
Általános Iskola ének-zene tanára.
VERÉB JÓZSEF
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VÁCI MIHÁLY MŰVELŐDÉSI HÁZ • BÁTHORY ANNA autodidakta festő kiállítása

„MESÉK ÉS ÁLMOK”
Vankó István mese estjének keretében kerültek kiállításra a Szabadidős és Gazdasági Innovációs Centrum konferenciatermében az erFotók: Veréb
délyi születésű Báthory
Anna autodidakta festő alkotásai. Textil faliképek és feszített vászon festmények színes kavalkádja fogadta a látogatókat. Báthory Anna festővel beszélgettünk.
Kérem, meséljen a gyermekkoráról, családról, iskoláiról, a pályaválasztásról.
Gyerekkoromban Marosvásárhelyen nagy kincs volt
a magyar nyelvű könyv, ezért a szüleim gyűjtötték az
erdélyi képzőművészek festményein kívül a magyar
írók műveit is. Vasárnaponként olvastak, a testvéremmel mi pedig társasoztunk. Nekem mindig is csodálatos volt, ahogy a nap besütött a nappaliba és megcsillant a fény az olajfestményeken. Középiskolásként
reál gimnáziumban ipari kémia szakon tanultam.
Nem igazán vonzott a gyógyszeripari pálya, ezért
érettségi után 1993-ban eljöttem vakációzni Magyarországra. Kerestem a helyem a világban. Sokat ücsörögtem a Nemzeti Múzeum lépcsőjén, ott, ahol a
legenda szerint Petőfi Sándor szavalta a Talpra magyart. Végül beleszerettem Budapestbe. Munkába álltam, dolgoztam marketingesként, irodavezetőként.
Időközben férjhez mentem és megszületett a kisfiam.
2008-ban sikerült megvásárolnunk Erdőkertesen ál-

maim házát, egy pirostetős alpesi faházat, körös-körül
fenyőfákkal. Olyan ez, mint egy kis erdei sziget,
amikor hazaérkezünk, szó szerint köszön nekünk.
2019-ben kezdett el festeni. Hogyan történtek a
kezdeti lépések?
Két éve elvesztettem a munkahelyemet és a családom biztatására hozzáfogtam az álmaim megvalósításához. Mindig annak voltam a híve, hogy ha én
valakit meg szeretnék ajándékozni, az akkor ne egy
vásárolt árucikk legyen, hanem saját kezűleg létrehozott emléktárgy. Még a gyermekkori élményeim
alapján – édesanyám bábszínházban dolgozott, és
én jóformán a kuliszák mögött nőttem fel – kasírozással tálakat, ékszertartókat kezdtem el gyártani,
majd hozzáfogtam textil szobrászkodni, faliképeket
készíteni. Ezt követően vásároltam festővásznat, ecsetet, akril festéket és elkezdtem festeni. Hogyan
csinálom? Számomra még a mai napig is rejtély az
egész! Megfog egy emlék, egy érzés, vagy színfolt,
és jön az ötlet magától. Leülök a vászon elé.
A festményein gyakran visszatér a fa, mint központi téma. Mit szeretne ezzel kifejezni?
Ha nyitott szemmel járunk a természetben és megfigyeljük az évszakok változását, például a fák életét,
káprázatos csodák tanúi lehetünk. Mindig is többet
láttam már gyerekként is a fákban, nemcsak a szépséget, vagy az elmúlást, hanem képes voltam elmerengeni a részletekben is. Különösképpen az örökzöldek, a fenyőfák állnak hozzám közel. A képzőművészet eszközeivel a fák formájával érzéseket és
gondolatokat is ki lehet fejezni. A Kötödés, a Csudafa
vagy a Szerelem című festményeim jó példák erre.

Váci Mihály Művelődési Ház • UTAZÁS A NÉPZENE VILÁGÁBAN

BUDAPESTTŐL – ISZTAMBULIG
A Transzbalkán Expressz útján robogtunk október 18-án a Szabadidős és Gazdasági
Innovációs Centrum konferenciatermében, a Gödöllői Vonós Kamarazenekar és
a Cimbaliband zenekar közös koncertjén. Az arcmaszkban fellépő művészek
olyan átéléssel szólaltatták meg hangszereiket a járványügyi korlátozások szigorú
betartása mellett is, mintha ez lenne a világ legtermészetesebb dolga: a távolságtartás és az arcmaszk. A közönség nem csalódott, – Utazás a népzene világában –
a koncert maradandó élményt nyújtott.
Utazásunk során Budapestről a Gödöllői Vonós Kamarazenekar indította el
képzeletbeli szerelvényünket Kodály Zoltán: Magyar rondó című művével, majd
jött egy közös összeállítás a Cimbaliband zenekar Selyemcsárdás című dalával,
Solymosi Máté vonószenekari átiratában. Nagyváradra érkeztünkkor felcsendült
a „Megyek az úton lefelé / senki sem mondja gyere bé / csak az én kis feleségem/
gyere bé te szerencsétlen …” Megyek az úton dallamai, az ének, a cimbalom és a
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Milyen technikákat alkalmaz?
Alapvetően vászonra akril festékkel, azzal a „nyers
erővel” dolgozom, ami az én sajátom, nem szeretném elveszíteni.
Mik a további tervei?
Szeretném a fantáziavilágomat, belső érzéseimet
színekkel és formákkal minél több embernek megmutatni. Az, hogy Veresegyházon saját kiállítással
jelenhettem meg, nagyon sokat jelent számomra.
Miután Klement Zoltán megnézte a kiállítási anyagot, a következőket mondta: Igen, ezekben a képekben van költészet! Ezek a szavak szárnyakat
adtak, inspirálnak a jövőben.
VERÉB JÓZSEF
„Ez a világ olyan világ / Mint a mogyorófa
virág / Sokat ígér, keveset ád / amit ád is
keserűt ád.”
CIMBALIBAND: EZ A VILÁG

hegedű igencsak közel vitte a közönséget a Cimbaliband zenei világához. Jöttek
sorra a további dalok, de előtte a vonósok előadásában felcsendült Bartók Béla:
Erdélyi táncok című műve és máris Kolozsvárra érkeztünk. A következő szám egy
erdélyi népzenei feldolgozás, a Kimondani nem lehet, a Cimbaliband előadásában.
Kalotaszegről, Erdőszombattelkéről és Észak-Mezőségről feldolgozott dalok, az Ez
a világ a két zenekar közös előadásában igazi erdélyi hangulatot teremtett. Bukaresti állomásunkon meghallgattuk a vonós zenekar előadásában Bartók Béla: Román táncok zenekari átiratát. A két zenekar előadásában Gera Gábor vonószenekari átiratában igazi délromán dallamok következtek, az Oriental Mahala.
A szerzői elképzelés szerint Bukarest, vagy éppen Isztambul külvárosában
békében élnek egymás mellett az emberek. Miről is szól ez a muzsika? Nem másról, mint egy fergeteges mulatságról, ahol a külváros összes nációja képviselteti
magát és együtt mulat. Szép elképzelés, bárcsak így lenne! A zene viszont vérpezsdítően, mulatságra csábítóan hatott a közönségre. A Cimbaliband dala, a Balkánia című szerzemény három náció muzsikáját ötvözi össze, mert minden benne
van, ami török, bolgár és román. Szófiába érkezve felhangzott a koncert utolsó
műsorszáma a Velencei álom, mely alapvetően bolgár dobrudzsai dallamokra épül,
bár hangulatában tagadhatatlanul „velencei”.
Az esten az előadóknak sikerült átmenetileg elűzni a ránk települő borongós,
pandémiás hangulatot. Mert utazni, világot látni, zenélni jó!
A koncerten fuvolán közreműködött Ella Beatrix, a koncertmester Dezső
Piroska, a művészeti vezető Unger Balázs volt.
VERÉB JÓZSEF
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ACÉLMAGNÓLIÁK
– a Veres 1 Színház legújabb bemutatója
A többhetes próbafolyamatot úgy kellett indítani, hogy senki nem
tudhatta, a premier tervezett időpontjában hányadán állunk majd a
járvánnyal. Ilyen körülmények között tervezni – nevezhetjük akár
könnyelműségnek, hiszen hallhattuk, hogy nagy pesti színházak
premierje hiúsult meg betegség miatt, néhány teátrum pedig úgy
kísérelte menteni a befektetett munkát és költségeket, hogy dupla
szereposztásban kezdték már a próbákat is.
Az idő haladtával kedvezőtlen előjelnek mutatkozott az egyik szereplő betegsége és kiválása. Két héttel a bemutató előtt megtalálni
a megfelelő beugrót, az akár a csodával határos dolognak is bizonyulhatott.
A premier és a többi bérletes előadás azonban gond nélkül lement annak ellenére, hogy még a főpróbára sem jutott idő. A bemutató előadáson azonban ebből semmit sem érzett a lelkes, a házat
jó félig megtöltő fegyelmezett közönség. A bejáratnál hőmérőzés,
kicsit arrébb kötelező kézfertőtlenítés történt, a maszk pedig kivétel nélkül látható volt mindenkin.
Robert Harling darabja hat nő története. A praktikusan és ízlésesen berendezett szín egy szépségszalon, ahová a hölgyek hetente
betérnek, talán csak a legfiatalabb az alkalmi vendég. Neki az esküvői frizurája miatt lett fontos a fodrász, akivel anyja minden tiltakozása ellenére sok-sok virággal díszített hajkölteményt készíttetett.
A szalon maga az élet, az állandóság, ahol a titkok könnyen pletykává silányulnak. A darabon végigvonuló történet aranyfonala a
lány életének alakulása és annak hatása a többi hölgy életére. Boldogan és büszkén készül az esküvőjére, cukorbetegsége miatt azonban orvosa jó előre figyelmezteti: nem ajánlja, hogy gyermeket
vállaljon. Ő mégis megteszi, mert szerinte jobb 30 perc csoda, mint
egy életre szóló biztonság. A várandósság nagyon igénybe veszi a
szervezetét, veséi felmondják a szolgálatot, dialízisre szorul, majd
állapotának romlása miatt transzplantációra vár. Új vesét az anyjától
kap, de a műtét nem sikerül, néhány hónapos csemetéje árván
marad.

Fotó: Lethenyei
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A kezdeti könnyed komédia alig észrevehetően alakul át súlyos
drámává. A meglepetés erejével ható bejelentések a humor köntösébe öltöztetve hangzanak el, de az álcát ledobva döbbenetes
erővel hatnak. Hétköznapinak tűnő pillanatok jelzik a történet mélyén rejtőző, nehezen születő változásokat, mint a környék nyugalmát lövöldözéssel feldúló apa csöndbe burkolózó fájdalma, a
tespedt férje nehezen induló érdeklődésére rácsodálkozó fodrásznő,
vagy a volt társa megjelenésének hatására lecsillapodó, kíváncsivá
váló összeférhetetlen némber.
A szalon tulajdonosaként Létay Dórát először láthattuk színházunk társulatában. Attraktív, magabiztos megjelenése végig sugárzik az előadás során. Ő a megnyugtató állandóságot képviseli.
Az egyetemről frissen kikerült és a társulat tagjaként szintén
először színpadra lépő Mari Dorottya Shelby, az esküvőjére
készülő lány szerepében előbb az anyjától elszakadni vágyó kamasz, majd a terhességét felelősséggel vállaló anya, a betegséggel
fáradhatatlanul dacoló nő, aki fatalista módon esélyt sem ad a
kételkedők félelmeinek. Saját sorsát bagatellizálja, anyja áldozatát
hangsúlyozza, őt tekinti hősnek. Náray Erika az anya, Emily szerepében a rendelkezésére álló igen rövid idő alatt bravúrosan
oldotta meg a leányán uralkodó, közben aggódó és áldozatot vállalni is képes anya karakterét. Molnár Gyöngyi neurotikus, mindenen sopánkodó, lobbanékonyan undok szomszédasszonya a
darab végén maga vallja, hogy megbékélt és jelenlétével nyugalmat kíván sugározni. Zorgel Enikő decens eleganciával alakítja
Clairee-t, a polgármester özvegyét. Csáki Edina a fodrászsegéd szerepében kezdetben izguló, esetlen kisasszony, aki a darab során
megtalálja párját és a lelki megnyugvását, mély hite segítségével
mindenki gondját, baját magára véve, imádkozással igyekszik segíteni. A darab végén kiderülő terhességével ő mutatja a megújulás
reményét a drámává fejlődő darabban.
Társaságunk hölgy tagjainak véleményét külön meg kell említenem, amivel a Cselényi Nóra által tervezett ízléses és szépen kivitelezett ruhákat, kosztümöket dicsérték, melyek remekül erősítették a szereplők karakterét.
Milyen aktualitása, üzenete van a Dicső Dániel által rendezett
darabnak? A különböző alkatú, társadalmi helyzetű és családi
hátterű asszonyok az együvé tartozás és egymásra utaltság állapotát
az összefogás nemes gesztusában oldják fel. Az asszonyok bár törékeny virágok, mégis szívós, kitartó, áldozathozatalra kész, kőkemény teremtések.
MOHAI IMRE
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PAPP ROMÁN: A VIHARLÁMPA FÉNYE
Veresegyházon, a járvány bezártságában született egy regény a szabadságról. A cserkészet kicsit
titokzatos, kalandokkal teli világában játszódó történet egyszerre izgalmas, humoros és tanulságos.
Első hallásra mindjárt felmerül az emberben a kérdés: a szerző miért éppen a cserkészetet választotta
regényének témájául, vajon mi motiválta és milyen kötődései lehetnek az ifjúsági mozgalomhoz? Miről
is szól ez a regény? Kalandról, szabadságról, felnőtté válásról? Papp Román íróval beszélgettünk.
A szerző a feleségével és a fiával

Kérem, meséljen a regény keletkezéséről!
Több, mint 30 évvel ezelőtt, a feleségemmel tizenévesként lettünk cserkészvezetők, és ez a mai napig alapvetően meghatározza az életünket.
A három évtized alatt rengeteg élményben, tapasztalatban volt részünk a
világ legsikeresebb ifjúsági mozgalmáról. Sokat beszélgettünk arról, hogy
milyen lenne az ideális cserkészet. Évek óta formálódott bennünk egy
regény terve, amibe beleszőhetjük a gondolatainkat, és végül a járvány
tavaszi időszaka lehetőséget adott rá, hogy valóra váltsuk ezt az álmunkat. A nagyfiunkkal együtt, aki szintén cserkészvezető, a hat hét bezártságot könyvírással töltöttük. Mintha végig az erdőben táboroztunk volna, rengeteget nevettünk és egyre jobban
éreztük, hogy nagyszerű dolgot alkotunk. A regényt
én írtam, de a történet alakításában a feleségem,
Nóra és a fiunk, Roland is nagyon sokat segítettek.
Életünk egyik legnagyobb élménye volt.
Milyen szándék vezérelte a könyv megírásában?
Megmutatni, hogy a jóság, a becsületesség nem áll
ellentétben az életrevaló vagánysággal. Sőt, csak az
lehet igazán talpraesett, aki a helyes utat éppúgy
megtalálja az emberi kapcsolatokban, mint mondjuk éjszaka az erdőben. A cserkészet igazi, eredeti
célját akarjuk megismertetni: olyan emberekké
válni, akiknek éppúgy helyén van a szívük, mint
az eszük.
Ma rendkívül nagy szüksége lenne minden gyereknek, fiatalnak a természetközeli, tiszta elveket és jó közösséget adó cserkészetre. Egy olyan
társaságra, ahol valódi kalandok várnak rájuk, amelyekben átélhetik az
önállóságot, a szabadságot. Hatalmas ereje van este egy erdei tisztáson úgy
leülni a tűz köré a barátainkkal, hogy tudjuk, ma éjjel ezen a hegyen alszunk, hogy majd holnap reggel útra kelve elérjünk egy újabb csúcsot.
Ezt a világot akarjuk megismertetni, számtalan gyakorlati példát adva arra,
hogy hogyan lehet önállóságra, felelősségteljességre nevelni. Szülők,
pedagógusok is kaphatnak belőle ötleteket, módszereket, és reméljük
lesznek olyanok, akik aktívan bekapcsolódnak a cserkészetbe – akár
felnőttként, akár gyerekként.

Miről szól a történet?
A 16 éves Zsilett megérkezik egy cserkész vezetőképzésre. Felépítik a
táborukat a vadonban, miközben támadókkal kell megküzdeniük, majd
a történet csúcspontján egy különleges éjszakai mentőexpedíción vesznek
részt, amelynek során olyasmi kerül elő a földből, amire álmukban se gondoltak volna. A Vörös-tenger kettéválik, amikor a fáraó hadserege üldözi
a cserkészeket, majd a világ legősibb piramisára bukkannak a Bakony
hegyei között, miután megfejtették az ősi rejtvényt a lótuszvirágokról a palota lépcsősorán. A tábor bibliai keretmeséjének története tökéletesen illeszkedik a
cserkészet és egyben a könyv céljához: olyan bátor embereket nevelni, akik kiállnak a jó, a helyes
elvek mellett. Végül Zsilettnek is döntenie kell,
tudja-e vállalni az igazság útját.
Kifejezetten szerethető karaktereket alkottunk,
akikkel könnyű azonosulni. Bár a főszereplő fiú, a
lányok legalább olyan fontos, sőt egyre meghatározóbb szerepet játszanak a regényben. Barátságok,
szerelmek szövődnek a történet során, és megváltozik a fiatalok világszemlélete.
Saját élményeit, tapasztalatait is beleszőtte a cselekménybe?
Természetesen a több mint harminc év kalandjaiból,
élményeiből jó néhányat felhasználtunk, de ami a fantáziánkban született, az is mind megvalósítható lenne
egy cserkésztáborban. Ezért igazán átélhető, mert
nincs benne semmi, ami elszakadna a valóságtól, és
eközben mégis látványos, kalandos és izgalmas. „Úgy
éreztem, mintha ott lettem volna” – mondták többen az
olvasóink közül.
Mi az üzenete a regénynek? Melyik korosztálynak ajánlja?
A Viharlámpa Fénye legfőbb üzenete, hogy a szabadság és a felelősség csak
együtt léteznek, és ez egy olyan ajándék, amit meg kell becsülnünk. Ezek
által válhatunk önálló, a világot jobbá tenni tudó emberekké. Van igaz és
becsületes út, amin járhatunk.
A legfiatalabb olvasónk, akiről tudunk, 9 éves, a legidősebb elmúlt 90.
Mindkettőjüknek és még sokaknak nagyon tetszett a könyv. Egyszerre izgalmas kalandregény és komolyan elgondolkodtató alkotás. A melegszívű
humora és a nyelvi igényessége – ha szabad ilyen párhuzamot vonni – Erich
Kästner műveivel mutat rokonságot. Mindenkinek ajánlom, aki szeretne
egy komoly értékeket képviselő és egyben szórakoztató regényt olvasni,
vagy a gyermeke, unokája kezébe adni. Nincs benne erőszak vagy durvaság, és az első laptól az utolsóig izgalmas.
Papp Román 1971-ben, Budapesten született. Nős, egy gyermek édesapja, 1998 óta él Veresegyházon. A budapesti I. István Gimnáziumban
(Szent István Gimnázium) érettségizett, majd az Egyesült Királyság legnagyobb egyetemi intézményének hallgatójaként, az Open University
oktatási rendszerében (MBA) diplomázott. Foglalkozása: újságíró,
kiadó vezető/tulajdonos. A Viharlámpa Fénye az első könyve.
VERÉB JÓZSEF
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Kultúra
VERESEGYHÁZI ÉLETKÉPEK IRODALMI PÁLYÁZAT II. HELYEZETT
A Veresi Krónika októberi számában számolt be irodalmi pályázatának eredményhirdetéséről és
közölte az I. helyezett pályaművet. Ezúttal a II. helyezett novellát olvashatják olvasóink és megismerkedhetnek tehetséges szerzőjével, Rácz Krisztinával is.

RÁCZ KRISZTINA: MARADJOTTHON
A kialakult helyzet miatt mi is itthonról folytatAz iskola után az új templom és az új gimnázituk az életet. Hogy mégse teljen tétlenül, a mun- um felé vettem az irányt. Olyan természetesek
kahelyemen sporthónapot hirdettek, ahol a kilo- már számomra, hogy sosem néztem meg őket
méterek gyűjtésével pontokat szerezhettünk, így igazán. Most a számtalan arra vezető köröm alatt
versenyeztünk egymással. Nem volt kérdéses, volt időm rá. Előbb látványosság lettek, majd régi
hogy ezután több időt fogok biciklin tölteni, mint jó barátok, mindig jelezve, éppen hol tartok. Váraddig a széken az új munkaruhámban, a pizsa- jatok meg, ma még egyszer jövök erre!
mában.
Hogy minél nagyobb legyen a kör, a Ligetekbe
Alkalmazkodva a korlátozásokhoz, inkább nem is bemerészkedtem. Nekem, aki még egy községhagytam el a várost, itt kezdtem el a végeláthatat- be született, akinek ünnep volt a várossá avatás,
lan köreimet. Milyen más volt most, mint gye- a fehér „szocreál” épületbe járt iskolába, és a Fő
rekkoromban, amikor anyukám még a földúton téri kockabutikokból vásárolt csilingelő szökőkút
tolta a babakocsit, úgy ment föl a házunkhoz, ami nélkül, egy kicsit mindig idegen volt ez az új váegyedül, szomszédokra várva állt a dombon.
rosrész. Aztán ahogy arra jártam, kiderült,
Először naivan a Hegyek felé indultam, amíg
hogy ott is emberek élnek: kertészkednek, kuolyan meredek földutakat nem találtam,
tyát sétáltatnak, futnak, játszanak, szihogy tolni is alig tudtam a biciklit. Minvárványt fotóznak.
denért kárpótolt, mikor „a keresztA Csonkás felé indultam tovább,
től” lenéztem a városra, és
addigra már nagyon sok ismerőseszembe jutott, hogy
sel találkoztam.
egyszer régen felmenNahát, ő itt lakik?
tünk oda sátorozni.
És ő mióta dolgoAkkor olyan vihar jött,
zik ott? Ezer éve
hogy a menedékházba
nem beszéltünk!
húzódtunk, és a fel nem
Kezdtek olyanok lenni
állított sátrainkra fekve
ezek a körök, mint gyebeszélgettünk hajnalig.
rekkoromban, amikor
Még jobban esett lemég az utcán, és nem
gurulni onnan, a „régi
a Facebookon találtuk
iskoláig” meg sem állmeg a barátainkat.
tam. Ott még több emTettem egy kis kilék töltött el. A régi
térőt a strand irányásakkversenyek más vába, hadd szaporodjarosokban, ahol sosem
nak a kilométerek.
tudták helyesen leírni az
Ott tanultam meg
iskola nevét, és a versenyúszni! És hasast ugtársak is folyton kérdezték:
rani. Később aztán fejest
mi értelme egy ilyen furcsa
is… A legszebb naplemennevű ismeretlenről elnevezni az isték mégis mindig a Medveotthon felé
kolánkat? Nem tudhatták, hogy az a
értek. Olyan sok verset írtam ott,
kimondhatatlan nevű idegen a várohogy néha, ha arra járok, az agyam
sunkban volt tanító, aki érkezése után
rögtön rímekbe fog.
nem sokkal egy iskolai tűzesetben Szabadságon (Rajz: Veréb Csilla) Az utolsó métereken a koraz életét áldozta, hogy megmentmányt is elengedem, széttárom
se az alig pár napja megismert tanítványait. Bár a karom és repülök: ezt is itt tanultam meg. Megígy kicsit mindig idegen maradt, mégis mindenki érint a nyugalom, az állatok ráérős bóklászása.
ismeri őt. Ezt persze nem mondtuk a sakkver- Hatalmas farkasvonyítás zökkent ki, és már gurusenyeken. Amikor viszont a csapatunkat úgy hív- lok is tovább, több tavunk van, Ivacsra is elmegyek!
ták játékba, hogy a Veresegyháza nevet olvasták
Ez a kedvenc részem, itt mindig találkozom a
fel vagy írták ki a tábláink mellé, nagy egyetértés- legjobb barátaimmal. Számítunk egymásra.
ben sosem ültünk le játszani. Hiszen Veresegy– Hol tartasz ma?
háza biztosan nem a mi csapatunk.
– Két kör, ötvenhat kilométer…
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Fotó: Veréb

RÁCZ KRISZTINA

matematika-magyar szakos tanár, író
1991-ben Budapesten született, azóta Veresegyházon él.
Tanulmányait a Fabriczius József Általános Iskolában
kezdte, ahol versenyszerűen sakkozott, tagja volt a lány
focicsapatnak is. Budapesten a Berzsenyi Dániel Gimnáziumban érettségizett. Egyetemi tanulmányokat folytatott, majd 2016-ban matematikus BSC diplomát,
2020-ban matematika-magyar szakos tanári MA diplomát szerzett. Jelenleg munka mellett az ELTE programtervező informatikus szak hallgatója.
Első regényét tizenkét éves korában kezdte el írni, ami
2009-ben a Novum Kiadó gondozásában jelent meg,
A két virág és a súlyos küldetés címmel.
2010-ben magánkiadásban megjelent Életképek című
novelláskötete,
2016-ban pedig Shah Mat – A királynő átlátszatlan
című verseskötete.
Bár több (fél)kész regénye, novellája és verse vár még
átdolgozásra a „fiókban”, ma már ritkábban, csak
hobbi szinten ír. Szabadidejében szeret olvasni,
tanulni, sakkozni, futni, kirándulni, túrakerékpározni.

– Te jó ég, nem unod?
– Nem, még van egy köröm!
– Mennyi a cél a hónapra?
– Ezer kilométer.
– Te nem vagy normális, nincs is annyi kilométer Veresen!
Ezen felbuzdulva, újult erővel vetem be magam
a Fenyvesbe, rengeteg kirándulásunk, kutyasétánk, első szenvedős futópróbálkozásaim színhelyére. Most egy őz sem ugrik ki elém, ezért zavartalanul elérem a Fő utat ismét. Na, még egy kör.
Nemsokára újra visszamegyünk dolgozni. Ha
kérdezik majd, hogyan telt ez a hónap, azt fogom
mondani: otthon maradtam. És ha kérdeznék,
hogyan telt az elmúlt közel harminc évem: ugyanezt felelném. Itthon maradtam, egy városban,
amiben simán találni ezer kilométert, és aminek
minden szeglete mesél nekem az életemről, és vele
összefonódva: a város életéről. Együtt nőttünk fel.
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Életmód
NORDIC WALKING

„A RENDSZERES KARDIÓ TRÉNING OLYAN, MINT A GYÓGYSZER,
AMIT HETI 3-4 ALKALOMMAL BE KELL VENNI.”

A rendszeres testmozgás bizonyított védőfaktor! Jótékony hatással Minden programmal kapcsolatban fenntartjuk a változtatás jogát,
van az izomtónusra, a vérnyomásra, a cukorháztartásra, sejt szinten és figyelembe vesszük az adott időpontban hatályos járványügyi szabetegségmegelőző hatása van, javítja a fizikai állapotot, a mentális bályokat, intézkedéseket.
terhelhetőséget, küzdőképességet, hangulat- és közérzetjavító,
MULTISPORT SE • Facebook: Nordic Walking Sport Veresegyház
stresszoldó.
multisport.2112@gmail.com, +36 70 39 126 03
Mindezeket az előnyöket megismerheti november és december folyamán, ha felkeresi valamelyik – vagy akár az összes – ingyenes programunkat, amelyek során ki tudja próbálni a Nordic Walking botokat is.
Programjainkon előzetes bejelentkezéssel lehet részt venni!
Szívbarát ösvénybejárást tartunk november 21-én szombaton 9-től.
Találkozó Veresegyház Ivacs vasútállomásnál a Szívbarát túraösvény
kiinduló táblánál. Először a 2,7 km-es útvonalat, majd – igény esetén
– a 4,4 km-es szakaszt járjuk be. A túra során pulzust is mérünk és aki
szeretné, állapotfelmérő lapot is kitölthet amelyet egészségügyi szakemberek fognak kiértékelni. Jelentkezés: turaosveny@veresegyhaz.hu vagy +36 70 39 126 03.

TÖBB, MINT PÉKSÉG
SZÉNHIDRÁTCSÖKKENTETT TERMÉKEK
SZÉLES VÁLASZTÉKÁVAL VÁRJUK RÉGI ÉS ÚJ VÁSÁRLÓINKAT!
A MEGSZOKOTT HELYEN, MEGÚJULT KÍNÁLATTAL!
CUKORBETEGEKNEK, DIÉTÁZÓKNAK, SPORTOLÓKNAK,
EGÉSZSÉGTUDATOS EMBEREKNEK SEGÍTSÉG
A MINDENNAPOKBAN ÉS AZ ÜNNEPI KÉSZÜLŐDÉSNÉL!

Túrázz velünk egy jó célért! Jótékonysági gyalogtúrát szervezünk
november 28-án szombaton 9 órai kezdettel. 14 km-es túrát tervezünk a Fóti-Somlyóra (a túra hossza függhet az időjárástól és a résztvevőktől is). A túrán nincs részvételi díj, de kérjük, hogy induláskor
az adománygyűjtő dobozba tetszőleges pénzadományt dobjanak be.
A túrán veresegyházi és környéki rászoruló gyermekek és családok
részére gyűjtünk a Veresegyház Kistérség Esély Szociális Alapellátási
Központtal karöltve. Találkozó Veresegyház Ivacs vasútállomásnál a
Szívbarát túraösvény kiinduló táblánál. Jelentkezés és bővebb infó:
multisport.2112@gmail.com vagy +36 70 39 126 03
Mikulás Kincskeresés és Családi Gyaloglás december 5-én szombaton 10.30-tól! A program során felfedezzük a veresi szives ösvény
egy kb 2 km-es szakaszát, ahol meg kell találni az eldugott kincseket
(rejtvényeket). Aki megfejti az összes feladványt, a végén „Mikis” meglepetésben részesül. A program létszámkorlátos, ezért kizárólag előzetes, legkésőbb december 1-jén délig beküldött regisztrációval lehet részt
venni – a gyermekek (14 éves korig) számával együtt. Jelentkezés és
bővebb infó: multisport.2112@gmail.com vagy +36 70 39 126 03
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• KENYEREK, PÉKSÜTEMÉNYEK
• RÉTESEK
• CUKRÁSZTERMÉKEK
• KETO & „BOMBA ÁR” TERMÉKEK
• LISZTEK, TÉSZTÁK
• CUKORMENTES ÜDÍTŐK, SZÖRPÖK
• HIDEGKONYHAI TERMÉKEK
• TEJTERMÉKEK, FAGYLALTOK, TURMIXOK
• ÉDESSÉGEK, NASIK, CSOKIK
• FEHÉRJEPOROK, PUDINGPOROK
• LEKVÁROK, DZSEMEK
• KÉSZ ÉS FÉLKÉSZ ÉTELEK
• CUKORHELYETTESÍTŐK
NYITVATARTÁS:

hétfőpéntek: 7.00–18.00 • szombat: 8.00–14.00

Veresegyház, Budapesti u 3/B
Facebook: Update LOW CARB Veresegyház

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

MOZGÁS TÚLSÚLLYAL

I. RÉSZ

Az év végéhez közeledve mindannyian számot vetünk az elmúlt esztendő történéseivel. Ahogy
egyéni életünket átgondoljuk, úgy a szűkebb környezetünk problémái és elért sikereink is eszünkbe jutnak. Köszönjük a sok kérdést, érdeklődést, jó kívánságokat és az elismerő szavakat Kedves
Olvasóinktól! Sokat jelent ez nekünk! Folytatjuk cikksorozatunkat, amelyben olvasóink újabb
kérdéseire adunk válaszokat.
HOGYAN KEZDJEK NEKI? Az igazsághoz – bármennyire is lelombozó – hozzátartozik, hogy aki
túlsúlyos és sokáig nem mozgott, annak bizony
a gerinctartó izmai gyengék. A gerinc melletti pici mélyizmokra gondolok, amelyek a törzs stabilitásáért, a gerinc tehermentesítéséért felelősek.
Ha ezek gyengék, minden terhelés a gerincet, a
porckorongokat fogja érni. Emiatt fáj a derék,
hát, csípő. A túlsúly önmagában is megterheli a
szívet és az érrendszert, a csontokat és az ízületeket, ezért sok sportág túlsúlyosaknál magasabb egészségügyi kockázattal jár.
A rosszul megválasztott mozgásformával túlsúly esetén a porckorongokat, az ízületi szalagokat még jobban túlterheljük, pár hónapon
belül jönnek a sérülések, pár éven belül szinte
borítékolható egy porckorongsérv.
Többéves tapasztalat és az edzettjeim visszajelzései alapján határozottan állíthatom, hogy a
helyes életmód kialakításának folyamatában a
rendszeres mozgás, a sport fontos része az egészséges és boldog életnek. Az egészséges életmód
legyen eszköz, a számunkra legfontosabb célok
elérésében. A sportnak azonban az egészséget
kell szolgálnia.
A kezdeti időszakban mindenképp valamilyen mélyizomerősítő, core-izom erősítő, törzs-

stabilitást célzó edzésprogramot, órafajtát ajánlok. Azt gondolom, nem csak az elhízott, túlsúlyos embereknek, hanem nagy általánosságban mindenkinek ezzel kellene kezdenie a
mozgást. A gyenge, túlterhelt gerinc nem bírja
el hosszútávon a testünk súlyát, a fokozott terhelést mozgás, sportolás közben. Ezért vannak
mellette a mélyizmok, melyek – ha elég erősek
– átveszik a terhelést gerincünkről, így megvédve azt a terheléstől.
A gerincet merevítő, törzsstabilitásért felelős
izmokat célzó mozgások javasoltak. Ezt heti kétszer mindenképp érdemes beépíteni a mindennapokba, hogy az izmok megkapják a szükséges

Életmód • Sport
OLVASÓINK KÉRDEZTÉK
stimulációt a fejlődéshez. Egy-másfél hónap türelmet adj a mélyizmaidnak és meglátod, már a
harmadik, negyedik alkalom után kevésbé fog
fájni a derekad, hátad (vendégeink visszajelzéseiből tudom ilyen pontosan). A mobility
gyakorlatok mindennapokba való beillesztése
pedig megszabadíthat a fájdalmaktól – visszaadhatja az ízületek mozgásszabadságát és akadálymentes mozgást tehet lehetővé. Ezek a technikák megtanulhatók. HOGYAN KEZDJEK NEKI? Elhízás, túlsúly esetén nehéz kibírni ezt az
időszakot, hiszen le szeretnénk fogyni. Kardió
mozgásnak a biciklizést, úszást, a törzsstabilitásért mobility-edzést, BODYROPE-ot, gyógytornát, gerincgimnasztikát ajánlom. Az életmódváltás elmaradhatatlan velejárója a megfelelő, változatos étrend kialakítása. A szép, tónusos alakhoz a sport 30%-ban, míg az étkezés
70%-ban járul hozzá, ezt ne hagyd figyelmen
kívül! Sajnos mozoghatsz bármennyit és bármilyen intenzíven, látványos változást nem igazán
fogsz elérni. Persze lesznek izmaid, ez nagyon
fontos, de a nem kívánt kilók nem fognak eltűnni
diéta nélkül! Az „énidőd-desszertje” legyen cukormentes! Vannak olyan paleo, cukormentes, vegán desszertek, amik nem tartalmaznak olyan
alapanyagokat, amelyek felelősek az elhízásért –
de természetesen ezekből is csak módjával!
(Facebook oldalunkon megtalálod az egészséges
süti ajánlatunkat.) (Folytatjuk!)
GYŐRI RITA

Legyünk együtt fittek Veresen!
Mobil: 30 509 5084
Facebook: Fitten Veresen

KAJAK-KENU

MARATON HOSSZÚSÁGÚ IDÉNY, SIKEREK, KETTEN A VÁLOGATOTTBAN!
A COVID-19 miatt ritkásra sikerült versenyidényben felértékelődött minden elért versenyeredményünk. A gyorsasági országos bajnokságon átélt traumát – futam lekésése, lejelentkezés elmulasztása miatt, négy versenyzőnk általános kizárása minden számból – októberre
sikerült kiheverni. Újra csatasorba álltunk,
ezúttal a Kadler Gusztáv Maraton Országos Bajnokságon, Győrben, október 3-4-én.
Veresegyház versenyzői 5-10-15-km-es távokat teljesítették hősiesen. A 16 és fél éves
Kadók Nikolett 19,8 km-es versenyét nem tartottam szükségesnek teljesíteni, nehogy „csapágyasra hajtsa magát”.
A 15 km-es távon Aszódi Marcell (U16) „végig tolta”, míg Tóth András (U15) 13. helyezést
ért el. 10 km-en Gergely Máté (U14) szintén
végigment, míg Reindl Erik (U14) a 10., Szabó
Attila (U14) kenusként a 14. helyen érkezett a

célba. Erik és Attila az első 800-900 m-ig a 3-4.
helyen evezett, míg a vadonatúj leány U13-as
kajak párosunk – Tokai Zsófi és Nagy Szofi –
K-2 10 000 m-en eveztek gyönyörűen. Horváth
Hanna (U13) kenu 5000 m-en becsülettel evezett a hideg és szeles időben.
A „nagy dobás” kenus lányainkra, Magyari
Reginára (U14) 5000 m-es, Hegedűs Karolina
Dórára (U16) 10 000 m-es távokon várt, hiszen
ők egész évben az edzéseken, a táborokban,
versenyeken, kiváló teljesítményt nyújtottak. A
kemény munkának előbb-utóbb meg kell látszania az eredményekben is! Regina gyönyörűen evezve ötödik, Karolina kemény evezéssel
hetedik helyezett lett az országos maraton bajnokságon.
Az éves teljesítményük alapján Regina és
Karolina korosztályos válogatott kerettagok lettek, és már túl is vannak a Kolonics Edzésköz-
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Magyari Regina (középen)

pontban megtartott első összetartáson, melyet
tavasszal továbbiak követnek Szegeden és Szolnokon.
Erre szoktam mondani: „Ez elég jó!”. Példa
lehet a többiek számára, hiszen mindenkinek
itt a lehetőség, szorgalommal, következetességgel, akarattal, akár a 180 m-es Strand-tóról is el
lehet érni szép eredményeket!
FROHNER FERENC EDZŐ VKKC
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Sport
ATLÉTIKA

ISMÉT ORSZÁGOS BAJNOKI CÍM
Nagyszerű eredmény született Székesfehérvárott október második hétvégéjén, a Serdülő
Több-próba Országos Bajnokságon. Horváth
Máté aranyérmes lett és megszerezte magának
a második, szakosztályunk életében pedig a hatodik országos bajnoki címet. Eredményei: 100
m gát (14.75 mp), távolugrás (6.14 m), súlylökés (12.52 m), magasugrás (159 cm), gerelyhajítás (62.96 m), 1500 m (5.39 perc).
Máté egy héttel később, szintén Székesfehérvárott, a váci Boronkay György középiskolai csapattal Diákolimpiai Bajnok lett gerelyhajításban, egy egészen kiváló 62,66 méteres
dobással. Teljesítménye értékét növeli, hogy
mindezt felnőtt szerrel, 8oo grammos gerellyel
dobta serdülőként! A serdülő korosztályban
még csak 600 gramm a szer súlya! Nem mellesleg, még egy bronzérmet is elhozott a távolugró csapattal.
Szép eredményeket értek el legkisebb sportolóink az Ikarus pályán rendezett Budapest
Gyermekbajnokságon.
U13-as korosztály: (2008–2009)
Aranyérmes: Sum Nikolett, 60 m (8.47 mp) és
300 m (44.75 mp).
4×200 m-es váltó: Nádas Balázs – Hargitai
Csanád – Soós Milán – Nemes Zádor.
Ezüstérmes: Nádas Balázs, 60 m (8.47 mp),
Horváth Laura, 60 m gát (10.67 mp),
4×200 m-es váltó Sum Nikolett – Horváth
Laura – Horváth Boglárka – Soós Vivien.
Bronzérmes: Nádas Balázs, távol (447 cm).
U11-es korosztály: (2010–2011)
Ezüstérmes: Nemes Zádor kislabdahajítás
(26.93 m); Horváth Boglárka 60 m (9.64 mp)
és 600 m (2.04 mp).
Bronzérmes: Török Anna kislabdahajítás
(20.88 m); Raffai Kristóf kislabdahajítás (25.54
m); Bense Petra 300 m (58.30 mp).

A 4×200 méteres fiú váltó csapat

Török Anna

A 4×200 méteres lány váltó csapat
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Nemes Zádor, Raffai Kristóf

Pest-megyei- és Országos Diákolimpiai
Ügyességi Csapatbajnokság, Albertirsa
A Fabriczius József Általános Iskola csapatai
remek eredményeket értek el a diákolimpiai
küzdelmeken.
A leány távolugró csapatunk első helyezést
ért el, ezzel jogot szerzett a Székesfehérvárott,
október 16-án megrendezett országos döntőre,
ahol a kilencedik helyen végeztek Sum Noémi,
Gergely Kitti, Fekete Lilla, Sum Nikolett, Horváth Laura összeállításban!
A megyei döntőn elért további helyezések:
10×200 m-es váltónk alig 2 másodperccel lemaradva a második helyen futott be, fiú távolugró csapatunk pedig harmadik helyezést ért
el.
FELKÉSZÍTŐ EDZŐK: BORI-HORVÁTH ANNAMÁRIA,
HORVÁTH GERGELY, SZALMA RÓBERT

Horváth Máté

Országos Diákolimpia IX. helyezett távolugró csapat

Sum Nikolett

Nádas Balázs

VERESI KÜZDŐSPORT EGYESÜLET

A VERESI KÜZDŐSPORT EGYESÜLET
ÚJABB SIKEREI CEGLÉDEN
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Jótékonysági versenyen vettek részt a Veresi Küzdősport Egyesület versenyzői, Ilyés Gyula elnök,
fia, ifjabb Ilyés Gyula, és Tarr-Ilyés Zita. Egy kétéves beteg kisfiú megsegítéséért versenyeztek a
résztvevők. Több felajánlás is érkezett, amiből szeretett egyesületünk is oroszlánrészt vállalt.
A Veresi Küzdősport Egyesület színeiben hárman versenyeztek a viadalon, amin igen rangos
mezőny állt rajthoz. A három Ilyés három versenyszámban indult a kettlebell megmérettetésen. TarrIlyés Zita, aki nem sokkal második lánya születése
után vállalta az indulást, ifj. Ilyés Gyula, aki sikertsikerre halmoz a kettlebell sportban, és az édesapjuk, Ilyés Gyula, aki első kettlebell maratonjára
készült.
Nos, ismét kitettek magukért, hárman három
aranyéremmel gyarapították a Veresi Küzdősport
Egyesület éremgyűjteményét. Mindhárman hosszúciklus versenyszámban nyertek! Zita és Gyuszkó
tízperces, míg apukájuk harmincperces szettet teljesített! Szép munka volt! Gratulálunk!

Sport
ASZTALITENISZ

FELNŐTT CSAPATAINK HETE A BUDAPEST BAJNOKSÁG KÜZDELMEIBEN
A Galaxis I. jó kezdése mellett a másik három csapatunk számára nehezebben indult a szezon. Igaz,
az idén már magasabb osztályban kellett helyt állniuk. Jó hír azonban, hogy majd minden csapat
pontot, vagy pontokat tudott szerezni.
Budapest 2. osztály:
1. csoport: Galaxis VSE I. – ESMTK V. 8:8, (Szalay
T. 4, Molnár G. 2, Sztranyan J. 2, győzelem).
2. csoport: Galaxis VSE III.–Fortuna – Pénzügyőr
SE VII. 8:8, (Héregi L. 2, Kasza Z. 2. Nagy P. 2,
Papp L. 2, győzelem).
3. csoport: HCTC-Magyar-Kínai AK I. – Galaxis
VSE II. 9:7 (Mókus M. 3, Herczeg T. 2, Bohus P. 2,
győzelem).
Kerület I. osztály: 2. csoport: Galaxis VSE IV. –
Lendület SE-Ybl Tervező 9:7 (Batizi S. 3, Sárosdi
I. 3, Király L. 2, Dudás B. 1, győzelem).

Nyolc nap alatt hat edzés a Galaxis Asztalitenisz
Klubban
Őszi szünidei edzés-maratont tartottunk az október 24-31. közötti nyolc napban, hat edzéssel.
Ilyenre még nem volt példa a Galaxis nyolcéves
történetében. A legszorgalmasabb edzésre járók:
Vidéki Tímea 6, Nagy Roland, Ozsváth-Sarok Ákos, Vidéki Kristóf, Fekete László, Kukucska Zoltán, Trudics Péter 5-5 alkalommal.
15 évesen, leányként a felnőtt férfi NB/II-ben
Veresegyház város pár éve elsőként leigazolt gyermek asztaliteniszezője, Letanóczki Dalma (S15,
Veresi Katolikus Gimnázium), a Galaxis VSE után
jelenleg a KSI sportolója.
Az idei szezonban, augusztus végén, egy évre
a Gödöllői SK-hoz került kölcsönjátékosként, miután a szomszéd város felnőtt csapatából meg-

Galaxis III. Fortuna csapat

Galaxis VSE IV. csapat

keresték a jelentős előrelépést jelentő lehetőséggel. Dalma korosztályos lány csapatbajnokságokon, ill. a felnőtt női csapatküzdelmekben
rendelkezett eddig tapasztalattal, így ez a felkínált lehetőség és megmérettetés igen nagy kihívást jelent számára. Az Észak-keleti csoportban
szereplő együttes egyetlen lánytagjaként, a felettébb erős mezőnyben, minden negyedik mérkőzését megnyerte. Ehhez, ezen a szinten, neki
minden mérkőzésen 100%-on kellett teljesítenie.
LETANÓCZKI ISTVÁN

Galaxis 2019–2020

VÍVÁS

XII. VERESEGYHÁZ KUPA PÁRBAJTŐR VERSENY
Október 23-24-én XII. alkalommal került megrendezésre Veresegyházon párbajtőr vívóverseny és másodjára adott helyszínt a versenynek a
Kosárlabdacsarnok. Tavaly hatalmas mezőny gyűlt össze városunkban,
mivel a kétnapos verseny során megközelítőleg 500 vívó mérte össze a
tudását felnőtt és utánpótlás korosztályokban.
Sajnos az idei megmérettetésre nagymértékben rányomta a bélyegét
a vírus-helyzet. Az MVSZ határozata alapján csak szabadidős kategóriában lehetett megrendezni a XII. Versegyház Kupát, szigorú járványügyi előírások szerint. Így a női és férfi versenyre közel száz vívó látogatott
el hozzánk. Szintén a biztonság fokozása érdekében, idén külön napon
rendeztük meg a nők és férfiak versenyét. Veresegyházi versenyzőink
szinte teljes létszámmal jelen voltak, egyrészt versenyzőként, másrészt
versenybíróként. Egyedül Balázs Bence kapott felmentést, aki kiemelt
utánpótlás versenyzőként Tatán vett részt edzőtáborozáson. A versenyen
részt vevő vívók már nagyon ki voltak „éhezve” egy kis küzdelemre, így
kivételesen most két csoportkör után került sor a tábla-vívásra. Ezen első
szakaszban a legjobb veresegyházi eredményt a férfiak mezőnyében
Nagy Nándor érte el, aki 11. helyről várta a folytatást. A női mezőnyben
Samu Laura volt a legjobb veresi, ő a 12. helyről kezdhette meg a
verseny második szakaszát. A 8-as döntőben végül nem került versenyzőnk, a veresiek legjobbja Szakmáry Janka 11., illetve Nagy Nándor
12. helyezése volt.

A veterán férfiak mezőnyében külön versenyszám is lebonyolításra
került, melyben Szakmáry Sándor a második helyezést szerezte meg.
Ha a kiemelkedő veresi eredmények az idén el is maradtak, nagyszerű
érzés volt hallani a verseny végén a sok köszönetet, amiért a nehézségek
ellenére, minden biztonsági előírás betartása mellett a VVSK Vívó Szakosztálya megrendezte hagyományos versenyét! Bízunk benne, hogy
2021-ben újra hatalmas mezőny részvételével, nézők és érdeklődök figyelme előtt tudjuk megrendezni XIII. versenyünket.
SZAKMÁRY SÁNDOR
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VERESEGYHÁZI VÁROSI SPORTKÖR

Kézilabda Szakosztály

Labdarúgó Szakosztály

Felnőtt FFI (Pest megyei I. osztályú bajnokság)
10.11. Veresegyház VSK – Szigetszentmiklósi KSK III. 45 – 30
10.24. Veresegyház VSK – Százhalombattai KE III. 32 – 30
10.29. Domony KSE – Veresegyház VSK
34 - 31
Ifjúsági (Országos Ifjúsági bajnokság III. osztály „B” csoport)
10.17. Veresegyház VSK – Pilisvörösvári KSK
41 – 40
10.25. Solymári SC - Veresegyház VSK
19 – 50
Serdülő (Országos Serdülő bajnokság III. osztály „B” csoport)
10.07. Angyalföldi Sportiskola DSE – Veresegyház VSK 21 – 31
10.17. Veresegyház VSK – Pilisvörösvári KSK
28 – 26
10.25. Solymári SC – Veresegyház VSK
13 – 25
U14 (Országos Gyerekbajnokság VII. csoport)
10.18. Hevesi SE – Veresegyház VSK
25 – 14
Vác – Veresegyház VSK
26 – 18
U13 (Országos Gyerekbajnokság VII. csoport)
10.11. Gödöllői KC - Veresegyház VSK
24 – 3
Veresegyház VSK – XVI. ker KMSE
2 – 32
Női felnőtt (Pest megyei bajnokság II. osztály)
10.17. Veresegyház VSK – Vácrátót KSE
21 – 29
10.25. Szigetszentmiklósi NKSE II. – Veresegyház VSK 16 – 23

Felnőtt (Pest megyei bajnokság I. osztály)
10.11. Veresegyház VSK – VS Dunakeszi
10.17. Nagykáta SE – Veresegyház VSK
10.25. Veresegyház VSK – Felsőpakonyi KSE
10.31. Dunaharaszti MTK – Veresegyház VSK
U19 (Pest megyei I. osztályú bajnokság)
10.11. Veresegyház VSK – Fortuna SC-Kismaros
2020.10.18. UFC Gyömrő – Veresegyház VSK
2020.10.21. Törökbálint – Veresegyház VSK
U17 (Pest megyei II. osztályú bajnokság Keleti csoport)
10.18. Gödöllői SK II. – Veresegyház VSK
10.25. Veresegyház VSK – Kerepesi VSE
10.29. Mogyoródi KSK-Fót – Veresegyház VSK
Öregfiúk (Pest megyei bajnokság Keleti csoport)
10.19. Veresegyház VSK – Heréd LC
10.26. Veresegyház VSK – Szada SE

4–0
1–0
1–0
1–1
2–1
3–2
5–0
0–3
8–2
0–9
7–2
5–2

KUTYÁS SPORT

ORSZÁGOS NEGYEDIK HELY CSAPATBAN
Idén a járványügyi helyzet miatt csak ritkán voltak versenyeink,
ezért szinte ünnepelte az agilitys társadalom a szigorú korlátozások között megrendezett 2020. évi Agility Országos Bajnokságot, ami Székesfehérváron került megrendezésre a Főnix Gold
Csarnokban október 17-18. között.
A nagyszabású, kétnapos versenyen 155 nevező indult vegyesen small/medium/large kategóriákban.
A Fanatic csapata large kategóriában szerepelt mind egyéni,
mind pedig csapat futamokban.
Az egyéni futamokon elért eredmények:
Szalai Csilla és Zephyr – egyéni jumping: 12. hely (4 hiba)
Engler Zsófia és Shauri – egyéni agility: 29. hely (2 hiba)
Molnár Adrienn és Asti – egyéni agility: 14. hely (1 hiba, 5. legjobb idő) – ezzel a futammal Adrienn és Asti bekerültek a vasárnapi fináléba, ahol, bár egy nagyon szép futamot teljesítettek, a
vége sajnos kizárás lett egy rosszul teljesített akadály miatt.
A csapatfutamok eredményei:
A 24 large csapatból a Fanatic csapata Agilityben 7. helyet érte el,
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míg Jumpingban 2. helyen végzett (utóbbiban összesen egy hibával és a legjobb idővel), összetettben pedig a 4. helyen végeztek. Szívből gratulálunk a csapatnak és a felkészítő edzőnek a
teljesítményért.
FELKÉSZÍTŐ EDZŐ: DR. RICHTER-SALLAY ZSÓFIA
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AKROBATIKUS ROCK AND ROLL • ROCKIN’ BOARD

A ROCKIN' BOARD-OSOK
FANTASZTIKUS OKTÓBERE
Újra versenyeztek az egyesület táncosai a márciusi leállás után és
szuper eredményeket értek el a féléves kihagyás, a folyamatos
edzés helyszínváltozás, valamint a csapatösszetétel módosulása
ellenére is. Az októberi területi versenyen a Wonderful juveniles
kisformáció arany érmet szerzett, a Frappé junior kisformáció és
a Hajrázók felnőtt kisformáció bronzérmet, a Love felnőtt kisformáció pedig ezüstérmet hozott haza.
Párosaink is gyönyörű helyen végeztek: Tardosi Zétény –
Nagy-Végvári Lili (Island) juveniles páros 2. helyezést, Biró
Sebestyén (R&M) – Ruzsa Lili junior páros 4., Kiss Álmos –
Fórián Anita children és Simon Bálint – Mezey Csenge junior
páros a 6. helyet szerezte meg.
Hihetetlen akarás, elköteleződés, szenvedély jellemzi sportolóinkat ebben a nehéz időszakban is. Tudjuk, hogy a sportolás
ideje alatt javul a gyermekek koncentrációs készsége és a tanulási
képessége is. A sport segítségével a gyermekek kiszámíthatóbbá
válnak, és az iskolában is jobban teljesítenek. A sikerélmények, a
fizikai határok átlépése, a sport sikerei hatalmas boldogság-forrást jelentenek, amely segít egy helyes önkép kialakításában és a
gyermekek önbecsülésének megőrzésében. Ugyanakkor jobban
uralják saját indulataikat, érzelmeiket és könnyebben kezelik a
stresszt. Ebben a felnőttek számára is kihívást jelentő időszakban
még inkább bizonyosságot nyert a sport jótékony hatása.
Napról napra változnak az edzéshelyszínek, az edzésnapok, de
ennek ellenére teljes létszámmal dolgozunk és készülünk a megmérettetésekre. A legutóbbi országos versenyen Ladies felnőtt
nemzetközi nagyformációnk bronzérmes lett, Brill junior nemzetközi nagyformációnk pedig ötödik. Ezekkel a szép eredményekkel mindketten kvalifikáltak a nemzetközi online Világkupa
sorozatra, melynek első fordulója november 8-án lesz. Tardosi
Zétény – Nagy-Végvári Lili (Island) vegyes párosunk már túl van
az első online Világkupa versenyén, ahol egyenes ágon bekerültek
a döntőbe, majd a fantasztikus 7. helyen végeztek. Rájuk is vár
még két nemzetközi verseny.
A versenyzés mellett természetesen elsődleges célunk a gyerme- előzi a gyermekkori elhízást és a mozgáshiány által kialakuló bekek egészségének a megőrzése. Hitvallásunk, hogy a sport meg- tegségeket és problémákat. A rendszeres fizikai aktivitás elősegíti
a gyermek harmonikus fejlődését (segít a csontok megerősítésében, a szív és tüdő
fejlődésében, az izmok és az
idegrendszer fejlesztésében
is), nő az immunrendszer ellenálló-képessége, javul a
hormonális
egyensúly.
Ugyanakkor a gyermek sikeresen szembenéz a fáradtsággal, a kimerültséggel.
Sport, egészséges táplálkozás, egészséges szellemi
és mentális erő, csapat, szeretet. Tarts velünk! Jó egészséget!
FARKAS GERGELY
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Hirdessen
a Veresi Krónikában
VERESEGYHÁZ VEZETŐ LAPJÁBAN!

Velünk sikeres lesz!!
7500 PÉLDÁNY, KEDVEZŐ ÁR

*

Bővebb információ:

veresikronika@veresegyhaz.hu

30 9304 831
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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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Elsők között indult a hazai piacon

A HARAI INGATLAN IRODÁK SIKERE
Az ingatlanpiac érdekes terület, s nem mindegy kihez fordulunk, ha eladunk, vagy vásárolunk. Veresegyházon, Dunakeszin, Fóton és Gödöllőn már ismert a Harai név, hiszen a cég irodái, illetve munkatársai segítenek ezeken a területeken ingatlanügyben. Harai Tamással, a
Harai Ingatlan Irodák tulajdonosával beszélgettünk cégükről, az ingatlanpiac alakulásáról, az ingatlanközvetítésről.
Mikor indult a vállalkozásuk?
Közvetlen a rendszerváltás után 1992-ben
édesanyám másodállásban kezdte el a tevékenységet. Neki óriási tapasztalata volt mind
az építésügyi szabályokban, mind az ingatlankezelésben, mivel akkor már 20 éve a
helyi Polgármesteri Hivatal Műszaki Osztályán dolgozott. Én akkor végeztem építésztechnikusként és a cégalapítás már kettőnk
ötlete volt. 1994-ben megalakítottuk a Harai
Bt.-t. Érdekesség, hogy az országban elsők
között lett ingatlanközvetítő irodánk. Abban
az időben még nem volt ekkora verseny a piacon, a nagy franchise irodák
még nem jelentettek konkurenciát, de már akkor láttuk, hogy minőséget
kell adnunk és teljeskörű segítséget ügyfeleinknek, ezért húgom, dr. Harai
Melinda, mint ügyvéd csatlakozott családi vállalkozásunkhoz.
Miben érzi magát, illetve a vállalkozást egyedinek, különlegesnek? Mi az
amiben úgy érzi, többet tud nyújtani másoknál, illetve a konkurenciánál?
Rájöttünk, hogy a mai őrült tempójú világban a szakértelem, a hangvétel,
a tapasztalat nagyon fontos az ingatlanközvetítésben. Többek között ezért
is találtuk ki „Lajos az ingatlanos” figuráját, aki egy igazi kétbalkezes balek
ingatlanos. Stohl András remekül hozza a figurát, benne megláthatjuk,
hogy milyen közvetítővel NE álljunk szóba. Hogy miben vagyunk mások
a piac többi szereplőinél? Talán abban, hogy nekünk megtiszteltetés
foglalkozni minden ingatlannal. Nem sajnáljuk a pénzt PROFI FOTÓSRA,
DRÓNOS felvételre, és nekünk nem az ingatlan.com a fő hirdetési helyünk,
hanem saját oldalaink a www.harai.hu, valamint német ajkú vásárlóink
felé a www.harai-immobilien.at .
Mivel a nem kizárólagos szerződéseket is preferáljuk, nem erőltetjük rá
akaratunkat az eladókra, megbízási szerződésünk nagyon egyszerű, nincs
benne apró betű, akár át is írhatják megbízóink. Egyszóval nálunk nem a
megbízó alkalmazkodik hozzánk, hanem mi hozzá!
Ez a mi titkunk, illetve az, hogy ha ezek után nem mi adjuk el az ingatlant,
már a megbízást is sikernek tekintjük, mert azt profin kezelve eljutunk más
ügyfelekhez is!

Hogy áll most, ebben a vírushelyzetben az
ingatlanpiac?
Cégünk időben megérezte a Covid következményeit, amely elindította az agglomeráció ingatlanai iránti nagyobb keresletet. Budapestről visszahúzódtunk, és az agglomerációban
terjeszkedtünk. Hogy miért? A korlátozó intézkedések miatt a főváros panel és társasházi
lakás tulajdonosai már nem akarnak a négy
fal között ülni, ezért ők – hogy munkahelyük
még elérhető távolságban maradjon – megindultak az agglomeráció felé. Az ingatlanpiacon a budapesti lakásokból túlkínálat keletkezett, azok ára csökkent, míg az
agglomerációs házak árai maradtak a régiek, vagy emelkedtek.
Pontosan merre foglalkoznak ingatlanközvetítéssel?
Jelenleg 4 irodánk van az agglomerációban, Dunakeszin, Fóton, Veresegyházon és Gödöllőn. Amire büszkék vagyunk, hogy minden irodában kialakult egy szakértőkből álló nagyon jó csapat, aki ismeri a Helyi Építésügyi
Szabályzatot, a környéket, profi értékbecslők, ügyvédek, és ami a legfőbb:
emberségesek, megtalálják a hangot mindenkivel.
Az internetes fórumokon sokan támadták Önöket, miszerint nagyon olcsón dolgoznak.
Igen. Sajnos több kollégától, közvetítő irodától megkaptuk, hogy szerintük
túl alacsony az 1,6-2% közötti sikerdíjunk. Én másképp látom ezt is. Manapság egy átlag ingatlan ára 40-50 M Ft. Az egyszerűen nem lehet igaz,
hogy nem elég egy jól működő cégnek 800 E–1 M Ft egy adásvételből.
Mi nem fogunk emelni, sőt sok-sok már fent említett szolgáltatással szeretnénk színezni a piacot. Még nem említettük, hogy szeretnénk jutalékunkból támogatni a helyi intézményeket, óvodákat, iskolákat. Meggyőződésem, hogy csak így lehet jó kapcsolatot kialakítani a polgárokkal.
Végezetül itt szeretném megköszönni Önöknek, hogy egyre több veresegyházi és környékbeli ügyfél keresi meg személyesen is a
Veresegyház, Budapesti út 3/C alatt található irodánkat!
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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

Minden,

aMi a tetővel kapcsolatos

JAVÍTÁS, CSERÉP CSERE, ÚJ TETŐ
PERGOLÁK, KERTI KIÜLŐK ÉPÍTÉSE,
JAVÍTÁSA
Ingyenes helyszíni felmérés, árajánlat.

molnar.jozs1976@gmail.com

06 30 5588 180
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Októberi hangulat

A híres veresi piac

Fotó: Veréb József

A Ligetek felett

Fotó: Facebook/Nagy György

Családi nap Ivacson

Dörge és Oszi zenél a piacon

Fotó: Veréb József
Fotó: Lethenyei László

Az idei évtől a Pamutipari Horgász Egyesület közelmúltban
elhunyt elnökének, Kiss Gusztávnak a nevét viseli
a horgászversennyel összekötött Ivacsi családi nap.

Fotó: Lethenyei László

Hajnali pára az Ivacsi-tónál

Elhunyt szeretteinkre emlékeztünk

Fotó: Facebook/Halmos Endre

Fotó: Veréb József

