Hosszú idő után, a koronavírus-járvány enyhülésével,
a hősök napja volt az első városi rendezvény
(Fotó: Ruzsovics Dorina, képriportunk a 3. oldalon.)
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Tájékoztatjuk Tisztelt Olvasóinkat, hogy lapunk koronavírus-járványra vonatkozó
információi és tájékoztatásai
a 2021. június 9-i, NYOMDÁBA ADÁS ELŐTTI ÁLLAPOTOT tükrözik,
azok a lap megjelenésének idejére a vírushelyzetnek megfelelően változhatnak.

Az emlékezés napjai
2020. március 15. A világméretű koronavírus-járvány miatt országszerte csak pár településen tartanak ünnepséget.
Köztük van Veresegyház is, estétől korlátozások lépnek életbe, az ország közösségi élete leáll.
Az azóta eltelt bő évben hol enyhültek, hol szigorodtak a szabályok, de a megszokott módon rendezvényt nem lehetett tartani.
Így különösen fontossá vált az első lehetséges „szabad” megemlékezés, a 2021. május 30-i magyar hősök napja.
A műsorban zenélt a Veresi Rezes Kamaracsoport, verset mondott Jakab Panna. Illésfalvi Péter hadtörténész beszédében pedig
egyaránt kiemelte a haza védelmében életüket áldozókra való emlékezés fontosságát és azt a reményt, hogy a jövőben
nem lesz szükség újabb háborúkra, így új áldozatokra sem. Immáron 101 éve Magyarország trianoni országcsonkításának.
A hazaszerető veresegyházi közösség évről-évre megemlékezik e gyászos évfordulóról a Margitán kialakított emlékhelyen.
Idén ismét megható, koszorúzással egybekötött rendezvényre került sor június 4-én. Szavalt Éli Nóra, népdalokat énekelt Rabb Mária.
A rendezvényen beszédet mondott Kovács Péter tanár, újságíró, lapunk főszerkesztője. Kihangsúlyozta, hogy a magyarság büszke lehet
történelme nehéz sorsfordulóin, így Trianon száz évében is, a megmaradására.
Egyúttal optimistán tekintve a jövő felé, egy új, az itt élő nemzetek Kárpát-medencei násza mellett tett hitet.
Mindkét rendezvény fényét emelték a Veresegyház Katonai Hagyományőrző Egyesület korhű egyenruhákban jelen lévő tagjai.

Fotók: Ruzsovics Dorina és Veréb József
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2021. JÚNIUS 30-ÁN (SZERDÁN) ÉS JÚLIUS 1-JÉN (CSÜTÖRTÖKÖN)
A POLGÁRMESTERI HIVATAL ZÁRVA TART.
Megértésüket köszönjük: Garai Tamás jegyző

2021. június

3

Önkormányzat

Önkormányzat
POLGÁRMESTERI HATÁROZATOK

A koronavírus-világjárvány elleni védekezésről szóló 2021. évi I. törvény 2. § (1) bekezdése szerinti országgyűlési felhatalmazás alapján a 80/2021.(II.22.)
Korm. rendelet 1.§ 70. pontjával meghosszabbított Magyarország Kormánya által a 27/2021. (I.29.) Kormányrendelettel kihirdetett veszélyhelyzetre való tekintettel,
a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46.§ (4) bekezdésében biztosított felhatalmazás alapján
Veresegyház város polgármestereként Veresegyház Város Önkormányzat Képviselő-testülete nevében eljárva az alábbi döntéseket hozom:
86/2021.(V.3.) Polgármesteri határozat:
A Képviselő-testület nevében hozzájárulok a Veresegyház belterület 9645/45 és 9645/46 hrsz-ú, kivett
beépítetlen terület megnevezésű ingatlanok értékesítéséhez (minimum 15 000 Ft/m2 áron) El-Yazgy
Ádám és El-Yazgy Marianna, mint vevők részére.

tolikus Iskolák Főhatósága részére a Veresegyházi
Katolikus Gimnázium tornacsarnokának megvalósításához.
A támogatás lehívása a támogatott külön írásbeli
kérésére a felhasználás pontos céljának meghatározásával történhet részben vagy egészben 2021.
december 31 napjáig.
Támogatott a támogatás felhasználásával 2022. ja87/2021.(V.3.) Polgármesteri határozat:
1. A Képviselő-testület nevében a 118/2020.(IX.16.) nuár 31-ig köteles elszámolni.
Támogatás fedezete Veresegyház Város ÖnkorKt. határozatot visszavonom.
2. A Képviselő-testület 115/2020.(IX.16.) Kt. határo- mányzata 2021. évi költségvetésének Egyéb felhalzatával módosította a 126/2019.(VI.28.) Kt. hatá- mozási kiadások előirányzata.
rozat alapján kötött támogatási szerződést, melynek értelmében a Veresegyházi Katolikus Gimná- 90/2021.(V.3.) Polgármesteri határozat:
zium tornacsarnok építésének megvalósításához 1 A Képviselő-testület nevében a Veresegyház és
Környéke Közbiztonságáért Közhasznú Közodaítélt bruttó 70 850 000 Ft összegű támogatás
alapítvány részére egy KIA Sportage típusú gép5 054 600 Ft értékben a megvásárolt ingatlanok
jármű megvásárlásához 6 060 550 Ft támogatást
bontási költségeire, 65 795 400 Ft értékben a csarbiztosítok a 2021. évi költségvetés egyéb felhalnok tervezésének költségeire számolható el.
mozási célú támogatások államháztartáson kíAz összeg nem került felhasználásra, így a Képvülre előirányzata terhére.
viselő-testület nevében a 126/2019.(VI.28.) és a
2
Veresegyház
Város Önkormányzat Képviselő115/2020.(IX.16.) Kt. határozatokat visszavonom.
testülete
nevében
felhatalmazom Fendler Osz3. Fentiek alapján Veresegyház Város Önkormánykárt, a Veresegyház és Környéke Közbiztonzata és az Egyházmegyei Katolikus Iskolák Főságáért Közhasznú Közalapítvány kurátorát,
hatósága között a 115/2020.(IX.16.) Kt. határohogy a Veresegyház Rendőrőrssel, minimum 5
zat alapján korábban megkötött támogatási
évre szóló haszonbérleti szerződést megkösse.
szerződést, valamint a 118/2020.(IX.16.) Kt. határozat alapján korábban megkötött támogatási 91/2021.(V.5.) Polgármesteri határozat:
szerződést a fel nem használt támogatás Támo- 1. A Képviselő-testület nevében eljárva meghirdegató részére történő visszautalásával egyidetem a „Virágos, tiszta porta 2021.” programot.
jűleg meg kell szüntetni.
2. A Képviselő-testület nevében elfogadom a virá88/2021.(V.3.) Polgármesteri határozat:
A Képviselő-testület nevében hozzájárulok 23 000 000
Ft támogatás biztosításához az Egyházmegyei Katolikus Iskolák Főhatósága részére a Veresegyházi
Katolikus Gimnázium udvari kézilabdapálya befejezéséhez.
A támogatás teljes összegét egyösszegben kell folyósítani Támogatott részére a támogatási szerződés mindkét fél általi aláírást követő 5 munkanapon belül. Támogatott a támogatás felhasználásával 2021. december 31-ig elszámol.
Támogatás fedezete Veresegyház Város Önkormányzata 2021. évi költségvetésének Egyéb felhalmozási kiadások előirányzata.

93/2021.(V.5.) Polgármesteri határozat:
1. A Képviselő-testület nevében a Veresegyházi Városfejlesztő Kft. 2020. évi beszámolóját elfogadom.
2. A Képviselő-testület nevében a Veresegyházi
Városfejlesztő Kft. 2021. évi likviditási tervét elfogadom.

94/2021.(V.10.) Polgármesteri határozat:
1. A Képviselő-testület nevében hozzájárulok a
Veresegyház belterület, 1103/35 hrsz-ú, 1378 m2
területnagyságú, kivett beépítetlen terület, a Veresegyház belterület, 1103/36 hrsz-ú, 12 000 m2
területnagyságú, kivett beépítetlen terület és a
Veresegyház belterület, 9589 hrsz-ú, 3193 m2 területnagyságú, kivett telephely megnevezésű
ingatlanokból megosztási eljárással kialakításra
kerülő új, 2403 m2 területnagyságú ipari ingatlan értékesítéséről szolgáló pályázat kiírásához,
meghívásos (zártkörű pályáztatás) eljárással.
A Képviselő-testület a zártkörű pályázatra a gödöllői székhelyű Lifrung-Trend Mérnöki Iroda
Kft-t, a veresegyházi székhelyű Alfa-Wintrade
Kereskedelmi és Szolgáltató Kft-t, valamint a gödöllői székhelyű Tender Port Hungary Kft-t hívja
fel ajánlattételre, az elfogadott pályázati kiírás
alapján.
2. A pályázatokat értékelő munkacsoport tagjai:
Pásztor Béla polgármester, Tóth Sándor, a Pénzügyi Bizottság elnöke, Bobál Imréné, az Ügyrengos, tiszta porták kiválasztására és a díjazásra
di, Jogi és Közbiztonsági Bizottság elnöke. Az
vonatkozó javaslatot.
értékelő munkacsoport véleménye alapján megjelölt nyertes a benyújtási határidőt követően
92/2021.(V.5.) Polgármesteri határozat:
kerül kihirdetésre.
A Képviselő-testület nevében eljárva Veresegyház
polgármestere a Kölcsey Ferenc Városi Könyvtár
Szervezeti és Működési Szabályzatát módosítja – 95/2021.(V.10.) Polgármesteri határozat:
visszavonásig – a nyitvatartási idő tekintetében az A Képviselő-testület nevében – városfejlesztési célalábbiak szerint:
lal (parkolóhelyek létesítése) – hozzájárulok a teA Könyvtár nyitvatartási rendje:
hermentes Veresegyház belterület 7 hrsz-ú, kivett
FELNŐTT RÉSZLEG
lakóház, udvar és gazdasági épület megnevezésű
hétfő, szerda, péntek: 9.00–12.00 13.00–17.00
ingatlan megvásárlásához Vasné Mózes Orsolya és
kedd, csütörtök:
9.00–12.00 13.00–18.00
Vas Zoltán eladóktól, összesen 34 900 000 Ft-os
szombat:
zárva
vételáron.
GYEREKRÉSZLEG
A teljes vételár megfizetése legkésőbb 2021. szephétfő:
10.00–12.00 13.00–17.00
tember 30-ig történik meg. Az ingatlan vételárákedd, csütörtök:
10.00–12.00 13.00–18.00
nak kifizetésére a 2021. évi költségvetés tartalékszerda, péntek:
9.00–12.00 13.00–17.00
szombat:
zárva
kerete biztosít fedezetet.

ÚTÉPÍTÉS A SZENT IMRE UTCÁBAN
Veresegyház aktuális fejlesztéseiről Cserháti Ferenc alpolgármester tájékoztatta az olvasókat.

ELKEZDŐDIK A SZENT IMRE UTCA ÉPÍTÉSE

ELKÉSZÜLTEK A STREETBALL PÁLYÁK

Fotók: Ruzsovics Dorina
Térkép: Jovanović Dragutin

Kosárlabdapálya fejlesztési hír, hogy városunkban streetball pályák
épültek. Az EGYMI iskola udvarán (Kosárpark) létesült pályát napközben az iskola tanulói, délután a kosárlabda szakosztály tagjai
használhatják.
A nagyközönség érdeklődésére inkább számot tarthat a Csokonai
utcai sporttelepen épült minőségi, 3×3-as streetball pálya, amely szabadon bérelhető bárki számára 2000 Ft/óra áron. Hétköznapokon 812, valamint 15-20 óra között, előzetes bejelentés nélkül is, viszont a
hétvégi időpontra előzetes egyeztetés szükséges! Bejelentkezni, illetve
érdeklődni, hogy a kiszemelt időpontban szabad-e a pálya a sportkör
irodájánál lehet az alábbi telefonszámon: 06 28 631 751. A kosárlabda
szakosztály tagjainak természetesen ez a pálya is ingyenes.

KÖZMŰÉPÍTÉS INDUL A LEENDŐ ÚJ ISKOLÁNÁL
Mint az lapunk olvasói számára is ismert, új, 24 tantermes iskola építése
kezdődik meg rövidesen városunkban. Ennek előkészítése érdekében az
önkormányzat a közeljövőben kezdi meg a terület közművesítését.

JÚNIUSBAN NYIT A TÓ-STRAND

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.

Lapzártánk után pár nappal, június közepén nyit a Tó-strand. Az idei
Az önkormányzat megkezdte a Szent Imre utca felújítását. Első ütem- évben szabadstrandként működik, de a szükséges szociális létesítmében a Szadai út és a már felújított híd között zajlanak munkálatok. nyeket és úszómestert az önkormányzat biztosítja. Ahogy természeteKOVÁCS PÉTER
Az önkormányzat kéri a lakosságot, hogy az építkezés ideje alatt, kü- sen a tó vízminőségének folyamatos mérését is.
lönösen reggel 7–17 óra között gépjárművel
kerüljék el az érintett szakaszt. (A lehetséges
BALLAGÁS A VERESEGYHÁZI KATOLIKUS GIMNÁZIUMBAN
kerülő útvonalakról mellékeljük a térképet.)
Elballagott az első gimnáziumi évfolyam a VERKA nappali tagozatán.
A gyalogos és kerékpáros forgalom lehetősége
természetesen biztosított, illetve az érintett útszakaszon üzemelő boltok és szolgáltatók is
nyitva lesznek, bár előfordulhat, hogy csak
gyalogosan lesznek megközelíthetőek.
Szintén útépítési hír, hogy az Újiskola utcában visszaállt a megszokott forgalmi rend,
ami azt is jelenti, hogy a névtelen köz újra
egyirányú. Az önkormányzat a közlekedés
segítése érdekében útburkolati jelek festését
is tervezi a helyszínen.
További információ, hogy megújul a Könyves Kálmán utca útburkolata is.
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89/2021.(V.3.) Polgármesteri határozat:
A Képviselő-testület nevében hozzájárulok 53 795 400
Ft támogatás biztosításához az Egyházmegyei Ka-

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:
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HULLADÉKUDVAR
Tájékoztatjuk Veresegyház Lakosságát,
hogy a GAMESZ telephelyén,
a Veresegyház, Sport u. 4. címen,
HULLADÉKUDVAR ÜZEMEL,
ahol egész évben lerakhatóak az alábbiakban felsorolt hulladékok.
Az alábbi hulladéktípusok lerakására díjmentesen van lehetőség:
• szelektív hulladék,
• műanyaghulladék: ásványvizes, üdítős pet palack,
tisztítószeres műanyag flakon, tiszta fólia, szatyor stb.
• fémhulladék: alumínium italdoboz, fém konzervdoboz
és egyéb fém élelmiszercsomagoló anyag stb.
• papírhulladék: újságpapír, kisebb papírdoboz, tiszta csomagolópapír,
reklámkiadvány stb.
• italoskarton-doboz: tejes, gyümölcsleves többrétegű
italoskarton-doboz stb.
• formázott üveg
• hamu
• számítástechnikai eszközök
• kisebb háztartási gépek (pl. televízió, rádió, stb.)

VERESEGYHÁZ VÁROSI
ÖNKORMÁNYZAT

A GAMESZ a házhoz menő lomtalanítási akcióban
NEM VESZ RÉSZT!
Kérjük a lomtalanítással kapcsolatban
a Zöld Híd ügyfélszolgálatát keressék!
•
Örömmel tájékoztatjuk a Tisztelt Lakosságot,
hogy a GAMESZ hulladékudvarában
2 db ruhagyűjtő konténer került elhelyezésre!
A konténerekbe kizárólag használt ruha és cipő helyezhető el!
•
Egyéb veszélyes hulladék (pl. festék, olaj, fénycső, pelenka, tűzés robbanásveszélyes hulladékok), valamint zöld hulladék
és hungarocell LERAKÁSA TILOS!
•
A 10/2020.(VI.1.) önkormányzati rendelet 1.§-ának 2020.07.01-jétől
hatályos rendelkezése alapján a telepen
hulladéklerakási díj ellenében van lehetőség
építési törmelék, lomok és személyautó gumiabroncs lerakására.
A hulladéklerakás díja: 3000 Ft/m3, 300 Ft/zsák
A gumiabroncs lerakási díja: 500 Ft/db

IDŐSEK OTTHONA
KARBANTARTÓI
MUNKAKÖRBE
MUNKATÁRSAT KERES.

KARBANTARTÓI MUNKAKÖRI FELADATOK:
• gépkocsivezetői feladatok: árubeszerzés,
idős emberek szállítása kirándulásokra
és rendezvényekre
• épület-karbantartási munkálatok
• fürdőgépészeti tevékenység
• kertgondozás.
ELVÁRÁS:
• valamilyen szakirányú végzettség (pl.: villanyszerelő, asztalos, vízvezeték-szerelő,
stb.)
• B kategóriás jogosítvány, 3-5 éves gépkocsivezetői gyakorlat
• segítőkészség, rugalmasság.

NAGY JÓZSEF ATTILA
GAMESZ IGAZGATÓ

Nyitvatartási idő: hétfő–vasárnap (ünnepnapokon is): 7.00–18.00 óráig

BÉREZÉS: az illetmény megállapítására és juttatásokra a közalkalmazottak jogállásáról
szóló 1992. évi XXXIII. törvény és a 257/2000.
Kormányrendelet a közalkalmazotti törvény
végrehajtásáról az irányadók.
Az állás azonnal betölthető!

FELHÍVÁS

„VIRÁGOS, TISZTA PORTA 2021.”
PROGRAM

Érdeklődés személyesen
az Intézményvezetőnél
Idősek Otthona 2112 Veresegyház, Fő út 106.
Telefonszám: 06 20 428 5507
E-mail: idosekotthona@veresegyhaz.hu

HANGULATKÉPEK
Körforgalmi piknik

Veresi naplemente

Fotó: Kovács Péter
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Fotó: Kovács Ajsa Sára
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Gyászhírek

PROGRAM
Délutáni helyszín: Városi Sportcsarnok mögötti terület
17.00 Bringapálya hivatalos átadása

BÓBITA ZENEKAR

Június 25. (péntek)

JÚNIUS 26., SZOMBAT • 12.00 ÓRA

Esti helyszín: Búcsú tér (20.00–24.00)

A rendezvény védettségi és személyi igazolványhoz valamint előzetes regisztrációhoz kötött.
A regisztráció az alábbi linken érhető el: https://varosunnep.jegyx1.hu, amely 2021. 06.12-től használható.

20.00 BEBE & FÜRED DIXIELAND BAND KONCERTJE
22.00 DJ STR

Június 26. (szombat)
Délelőtti helyszín: Fenyveserdő (9.00–16.00)
08.00 „Egy füst alatt” – Főzőverseny
10.00 Bibliai Családi Park (felfújható akadálypálya, légcsúszda, Noé bárkája, ugrálóvár, dtb.)
Vidámparki játékok
Nyári Fenyvesfutás
Kézművesek, arcfestés, csillámtetkó
11.00 Smaragd SE kutyás Agility bemutató

FÜRED DIXIELAND BAND
JÚNIUS 25., PÉNTEK • 20.00 ÓRA

BEBE
JÚNIUS 25., PÉNTEK • 20.00 ÓRA

Fenyveserdő színpad

A színpad előtti körbekerített nézőtér védettségi és személyi igazolvánnyal látogatható!

10.00 Sport- és táncbemutatók:
Ezerkincs Tánccsoport, Veresi Karate Sportegyesület, Rockin’ Board TSE,
No Comment Hip-Hop Tánciskola, Senior Örömtánc, Blero System Hip Hop Tánciskola
12.00 Bóbita Zenekar gyermekműsora
13.00 SZANDI
14.00 Főzőverseny eredményhirdetése

SZANDI
JÚNIUS 26., SZOMBAT • 13.00 ÓRA

GESZTI PÉTER ÉS ZENEKARA
JÚNIUS 26., SZOMBAT • 21.05 ÓRA

Délutáni helyszín: Fabriczius József Általános Iskola
16.00 Könyvbemutató – Vankó István: Mézesvölgyi varázskavics címmel
17.00 Telefonfülkéből könyvtár – Könyves pavilon átadása
Esti helyszín: Búcsú tér

A rendezvény védettségi és személyi igazolványhoz valamint előzetes regisztrációhoz kötött.
A regisztráció az alábbi linken érhető el: https://varosunnep.jegyx1.hu, amely 2021. 06.12-től használható.

21.00 Polgármesteri köszöntő
21.05 BEST OF GESZTI KONCERT – Geszti Péter és zenekara
Délutáni helyszín: Városi Múzeum (Szentlélek tér 5.)
17.00 Kiállításmegnyitó – „Tilos!” címmel

FIATAL FORRÁS SZÍNTÁRSULAT
Június 27. (vasárnap)

JÚNIUS 27., VASÁRNAP • 18.10 ÓRA

FŐZŐVERSENY
JÚNIUS 26., SZOMBAT • 8.00 ÓRA

Délutáni helyszín: Váci Mihály Művelődési Központ (Köves u. 14.)
18.00 Könyvbemutató – Horváth Lajos könyvei nyomán
18.10 Fiatal Forrás Színtársulat előadása – Veresi történet címmel
Horváth Lajos: Az elsüllyedt világ című műve alapján színpadra alkalmazta: Imre Hilda

BIBLIAI CSALÁDI PARK

A programsorozat sajtónyilvános, melyen kép- és hangfelvétel készül!
A rendezvények megtartására abban az esetben kerülhet sor, ha a hatályos jogszabályok azt lehetővé teszik.

JÚNIUS 26., SZOMBAT • 10.00 ÓRA

Várunk Mindenkit szeretettel!
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Közélet
„EGY FÜST ALATT” FŐZŐVERSENY

2021. június 26-án (szombaton) 8 órakor kezdődik
a Váci Mihály Művelődési Központ által meghirdetett ételfőző verseny.

Helyszín: VERESEGYHÁZ, FENYVESERDŐ

AZ „EGY FÜST ALATT” FŐZŐVERSENYEN A VERSENYZŐK OLYAN ÉTELEK ELKÉSZÍTÉSÉT VÁLLALHATJÁK,
AMELYEK ALAPANYAGÁBAN, ELKÉSZÍTÉSI MÓDJÁBAN SZEREPE VAN A FÜSTNEK.
Az ételek készítéséhez szükséges alapanyagokról, főző edényekről, kellékekről minden csapat maga gondoskodik.
Tűzifát, 1 db asztalt, 3 db széket a szervezők biztosítanak.
A SZERVEZŐK VÁRJÁK:

• a főzni szerető veresegyházi lakosokat,
• a kistérség településeinek csapatait,
• civil szervezetek, intézmények, gazdasági egységek jelentkezését.

A FŐZŐVERSENY MENETE:
•
•
•
•

8.00 órától regisztráció, előkészületek
8.15–12.45 óráig főzés
13.00 órakor ételminta leadása zsűrizésre
14.00 órakor ünnepélyes eredményhirdetés, díjkiosztás.

NEVEZÉSI DÍJ: NINCS!
RÉSZVÉTELI SZÁNDÉKÁT, KÉRJÜK A KÖVETKEZŐ CÍMEN JELEZZE
2021. JÚNIUS 21-IG:
Szabadidős és Gazdasági Innovációs Centrum
„A” vagy „B”recepcióján a kitöltött alábbi jelentkezési lappal
vagy telefonon: 06 28 588 690,
vagy e-mail-ben: vmmuvhaz@veresegyhaz.hu

KÖSZÖNJÜK AZ EGYÜTTMŰKÖDÉST!

„EGY FÜST ALATT” FŐZŐVERSENY
2021. június 26., szombat
JELENTKEZÉSI LAP

GE Hungary Kft.
Jelentkező csapat neve: ..........................................................................................................
........................................................................................................................................................
Mely településről, vagy településrészről érkeznek: .......................................................
........................................................................................................................................................
Intézmény, vagy szervezet neve: ..........................................................................................

GE Aviation

........................................................................................................................................................
Készíteni kívánt étel neve:

NO-LA Bt.

........................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................
A csapat képviselője:
Név: .............................................................................................................................................
Cím: ..............................................................................................................................................
Telefon: .......................................................................................................................................
E-mail: .........................................................................................................................................
Jelentkezési határidő: 2021. június 21.

N^k^lb

szvqsi

Szeretettel várunk minden érdeklődőt!
A gasztronómiai élményeken túl kulturális programok, gyermekeknek és felnőtteknek szóló előadások szórakoztatják
a benevező csapatokat, a város programjára érkezőket.
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Közélet

Közélet

KÉPVISELŐI TÁJÉKOZTATÓ

IFJÚSÁGI HÁZ • TÁMASZPONT MOPKA

VERESEGYHÁZ FEJLŐDÉSE AZ EGÉSZ RÉGIÓT MEGERŐSÍTI
Meggyőződésem, hogy a jövőt építi az, aki iskolákat épít, ezért az ilyen beruházásokat mindig is kiemelt figyelemmel kezeltem képviselői munkámban – így fogalmazott a lapunknak küldött interjúban Tuzson Bence, a Pest megyei 5-ös számú választókerület országgyűlési képviselője,
aki nemrég Pásztor Bélával, városunk polgármesterével, valamint Erdőkertes vezetőjével, Pásztor Lászlóval együtt tekintette meg a Kálvin Téri
Református Általános Iskola építkezését. Mint a helyszíni bejárás után elmondta, ez a beruházás is azoknak a fejlesztéseknek a sorába illeszkedik, amelyek jelentős pozitív hatásait az egész régió érezheti majd, Veresegyház szempontjából mégis különösen fontos, hogy a fejlődés középpontjában állva térségünkben egyfajta húzóerőt képviselhet.

Milyen tapasztalatokkal távozott a helyszíni bejárásról?
Nagyon fontos, hogy a két település polgármesterével együtt a helyszínen láthattuk, hogy milyen jól halad az iskola bővítése, mert ennek az építkezésnek nemcsak a helyiek látják majd a hasznát, hanem
mindazok, akik a környékbeli településekről ott tanulnak, a diákok
és a családjuk egyaránt. Örömmel tapasztaltam azt is, hogy ez a beruházás is azoknak a fejlesztéseknek a sorába tartozik – mert több ilyen
is folyamatban van a választókerületemben –, amelyek az egész régió
haladását elősegítik. Ezt pedig teljes egyetértésben erősítette meg, amikor kint jártunk a helyszínen, Pásztor Béla, Veresegyház polgármestere, és Pásztor László, Erdőkertes vezetője is. Mindez ugyanis kiváló, ígéretes alapja lehet annak, hogy a továbbiakban is hasonló eredményességgel folytassuk a közös munkánkat, nemcsak az általuk vezetett települések, de az egész térségünk fejlődése érdekében.
Milyen újabb elemekkel bővül az iskola a most zajló fejlesztésnek
köszönhetően?
Újabb tantermek, csoportszobá́k, mosdók, zsibongó é́s lépcsőház is
épül, amelynek bővítésére tavaly decemberben hatszázötvenötmillió
forintos állami támogatást nyert el az intézmény. A beruházás egyik
kiemelten fontos része az az összekötő épület is, amit az iskolában
kialakítanak, mert így a gyerekeknek nem kell majd elhagyniuk az objektumot ahhoz, hogy a már meglévő tantermekből átjussanak a tornacsarnokba.
Nem ez az egyetlen iskolafejlesztés a környékben: miért áll ez mégis kiemelten a figyelem és az érdeklődés középpontjában?
Részben azért is, mert régi meggyőződésem, hogy a jövőt építi az, aki
iskolákat épít, ezért az ilyen beruházásokat mindig is kiemelt figyelemmel kezeltem képviselői munkámban. Ezekkel a fejlesztésekkel a
térség egészének jövőjét építjük, hiszen egy-egy iskola nemcsak a helyi, esetünkben tehát veresegyházi lakosságnak, a diákoknak és a szüleiknek kedvez, de a környező településeken, így Erdőkertesen, vagyis
az intézmények úgynevezett vonzáskörzetében élőknek is, akik odajárnak iskolába. Ezért hívtuk meg a szomszéd település polgármesterét
is erre az eseményre, hogy vegyen részt velünk együtt a bejáráson, mert
az általa vezetett közösség is érintett a veresegyházi iskolafejlesztésben, hiszen az iskolának nagyon sok erdőkertesi tanulója is van.
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Milyen terveik vannak, hogyan folytatódhat ez a munka?
Már eddig is fontos eredményeket értünk el, iskolák és óvodák épültek, vagy újultak meg a választókerületem több településén is, a munka azonban továbbra sem állhat meg. Jelenleg is több hasonló beruházás van folyamatban: Veresegyházon például a már megkezdett bővítés mellett hamarosan új, huszonnégy tantermes általános iskola is
épül, tornateremmel, és négy olyan osztállyal, amelyben lehetőség lesz
a sajátos nevelési igényű gyermekek oktatására is. S nem mellékes persze az sem, hogy az új iskolának önálló főzőkonyhája is lesz. Az intézmény megvalósíthatósági tanulmányterve tavaly szeptemberben
már elkészült, ezt a kormány elfogadta és az előkészítési feladatokra az idén februárban forrást is biztosított.
Ezekkel a beruházásokkal kielégíthetők a helyi igények, lesz minden környékbeli gyermeknek elegendő hely az iskolákban?
Akármennyire is büszkeséggel töltsön is el bennünket az, hogy ma
már az országos felmérések is azt mutatják, hogy hazánkban a legkiemelkedőbbek közé tartozik a térségünkben élő emberek életminősége és egyre több vélemény szerint ma már Magyarországon nálunk a legjobb élni, mégsem elégedhetünk meg ennyivel, tovább kell
dolgoznunk azon, hogy egyre szebb és élhetőbb jövőt építsünk fel térségünkben a gyermekeinknek, a felnövekvő nemzedékeknek. Éppen
ezért örülök annak, hogy hamarosan más településeken is megkezdődhetnek a munkálatok: a veresegyházihoz hasonlóan huszonnégy
tantermes új iskola épül a választókerületemhez tartozó Gödön, az
ugyancsak közeli Csömörön pedig egy tizenhat osztálytermesre tervezett intézményt építünk. Nem ismerünk tehát olyan forgatókönyvet, amelynek értelmében egy munkát befejezettnek tekintsünk: fejlesztésről fejlesztésre haladva dolgozunk azon, hogy minden olyan
reális igényt kielégítsünk, amelyek itt, helyben, vagyis a választókerületemhez tartozó településeken jelentkeznek.

2021. június

NAGY A MOZGOLÓDÁS
AZ IFJÚSÁGI HÁZ HÁZA TÁJÁN!
Május 25-től ismét várunk szeretettel minden régi és új barátunkat és látogatónkat kedden, szerdán és csütörtökön 14.00–
17.00 óráig, valamint pénteken 14.00-19.00 óráig. A már tőlünk
megszokott módon nem csak helyszínt biztosítunk a délutáni
szabadidő eltöltéséhez, hanem izgalmas kalandokkal, játékokkal és rengeteg mókával várunk Titeket a Fő út 68. szám alatti nagy kék házban.
És ez még nem miden, hiszen idén is megrendezzük „A Tábor” elnevezésű ottalvós városfelfedező művészetpedagógiai táborunkat,
ahová 10–14 év közötti helyi és környékbeli fiatalokat várunk.
A Tábor legfontosabb kelléke a játék, mint hasznos tevékenység.
A fiatalok különböző érdekes, kalandos helyzetek részeivé válnak,
ahol saját döntéseikkel és gondolataikkal hatással vannak a történet folyatására, szereplőinek életére, de a saját életükre is. Így
lehetőségük nyílik a legkülönbözőbb élethelyzetek kipróbálására egy biztonságos és játékos környezetben. A hét során csapattá válunk, akik odafigyelnek egymásra, képesek döntéseket hozni és felelősséget vállalni nehéz helyzetekben, akik békére, harmóniára törekszenek, néha elfáradnak, ilyenkor bíztatásra van szükségük, de aztán újult erővel vetik bele magukat a kísérletezésbe.
A Tábor időpontja: 2021. augusztus 9–15.
Helyszín: Veresegyház Fő út 68.
Sajnos idén a szűkös költségvetésünk miatt csak limitált lehetőségünk van a hátrányos helyzetű gyerekek táboroztatásának finanszírozására. Kérjük, ha van rá lehetősége, és szívesen támogat egy jó ügyet, segítsen nekünk, hogy minden visszajáró és új
táborozónk velünk tarthasson az idei évben is. Minden apró segítség jól jön!
Részletekért látogasson el a www.tamaszpont.net weboldalra,
vagy keresse A Tábor szervezőjét Pozsonyi Fannit
a pozsonyifanni@tamaszpont.net e-mail címen,
vagy a +36 30 848 7722-es telefonszámon.
ÚJ ESÉLY KÖZPONT

HÁLÁSAN FOGADJUK ADOMÁNYAIKAT
AZ ÚJ ESÉLY KÖZPONTBAN!
Az Új Esély Központ munkatársaival szeretnénk a város életébe bekapcsolódva megtalálni azokat a közös pontokat, ahol tudjuk
egymást segíteni. Nagyon hálásak vagyunk
az eddig érkezett felajánlásokért, adományokért. Köszönettel fogadjuk a továbbiakban is
a helyiek adományait, melyeket foglalkozásaink során használunk vagy közvetlenül
ügyfeleink számára juttatunk el. Amire különösen szükségünk van: tartós élelmiszer,
sporteszközök, társasjátékok, higiéniai ter-

mékek, fejlesztő játékok gyermekek számára.
Amennyiben önkéntességgel, ötletekkel is bekapcsolódnának a közösségünk fejlődésébe
és fejlesztésébe, örömmel fogadjuk a segítségüket. Reméljük, minél többekkel együtt tapasztalhatjuk meg azt, hogy aki ad, önmaga is
több lesz.
Az Új Esély Központ szenvedélybetegségben élők megsegítésére, nappali ellátására jött
létre a Baptista Tevékeny Szeretet Misszió
fenntartásában.

2021. június

ELÉRHETŐSÉGEINK:

ÚJ ESÉLY KÖZPONT
2112 Veresegyház, Szabadság u. 18.
molnar.gyorgyne@btesz.hu

+36 70 646 0519
NYITVA TARTÁS:
hétköznap 9–16 óra, hétvégén 9–13 óra
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Városlakó

Városlakó
JOGI KISOKOS

PEST MEGYEI IPARKAMARA TÁJÉKOZTATÓJA

FRISSÍTETT TÁJÉKOZTATÁS
A PEST MEGYEI KKV-SZEKTOR VÁLLALKOZÁSAINAK A GAZDASÁG ÚJRAINDÍTÁSÁHOZ
Dr. Csanádi Károly
ÉS FEJLESZTÉSÉHEZ IGÉNYBE VEHETŐ INFORMÁCIÓS LEHETŐSÉGEKRŐL
A Pest Megyei és Érd Megyei Jogú Városi Kereskedelmi és Iparkamara (új
székhely: 2045 Törökbálint, Kazinczy Ferenc utca 124.) (www.pmkik.hu)
térítésmentes tanácsadó szolgáltatást nyújt a kkv-szektor regisztrált vállalkozásainak és a kamarai tagoknak a +36 70 967 9669 telefonszámon és
a tanacsadas@pmkik.hu e-mail címen. A személyes tanácskérés a koronavírus-járvány miatt szünetel.
A kamarai tanácsadás jogi-gazdasági-pénzügyi, munkajogi, hitelhez jutási témakörökben vehető igénybe. A tanácsadásnak nem része a jogi képviselet, az ügyintézés és az okiratszerkesztés.
Az egyéni vállalkozóról és az egyéni cégről szóló 2009. évi CXV. törvény
alapján a Kamara tájékoztatást nyújt az egyéni vállalkozói tevékenység
folytatásához szükséges információkról, az egyéni vállalkozói tevékenység folytatásáról, a képesítéshez, valamint a hatósági engedélyhez vagy
bejelentéshez kötött gazdasági tevékenységekről is. A megkereséseket az
egyenivallalkozo@pmkik.hu e-mail címre kérjük megküldeni a kérdező
nevének és telefonszámának megadásával.
INFORMÁCIÓS ÉS TANÁCSKÉRÉSI LEHETŐSÉGEK TÖBB FORRÁSBÓL:
Magyar Közlöny Itt olvashatók a rendkívüli jogrend időtartama alatt kihirdetett kormányrendeletek. https://magyarkozlony.hu
Jogszabály keresés a Nemzeti Jogszabálytárban
Ingyenesen elérhetők a megtekintés napján hatályos jogszabályok bármely témában https://njt.hu/KERESÉS ÖSSZEÁLLÍTÁSA
EGYÉNI VÁLLALKOZÓK NYILVÁNTARTÁSA/lekérdező felület – elérhető az egyéni vállalkozó nyilvántartási száma vagy az adószám első nyolc
számjegye alapján https://nav.gov.hu
Önálló vállalkozók tevékenységi jegyzéke (ÖVTJ) új egyéni vállalkozás
alapításához és a működők tevékenységének módosításához a 36/2011.
(XII. 23.) KIM rendelet szerint. www.magyarorszag.hu/Keresés/Nemzeti Jogszabálytár/KERESÉS ÖSSZEÁLLÍTÁSA
TEÁOR ’08 Központi Statisztikai Hivatal
Gazdasági tevékenységek egységes ágazati osztályozási rendszere
https://www.teaorszamok.hu, https://www.ksh.hu
Nemzeti Foglalkoztatási Szolgálat https://nfsz.munka.hu
Ágazati bértámogatási program, vállalkozások munkaerő támogatása, fejlesztők innovációs bértámogatása Állásajánlatok: Virtuális Munkaerőpiac Portál
VALI – Vállalkozói Információs Portál https://vali.hu
Az egy éve működő és megújult információs portálon a vállalkozók a
cégük számára elérhető, többségében államilag támogatott szolgáltatásokat, fejlesztési lehetőségeket találnak. A rendszer a cég nevének beírása után a vállalkozás földrajzi elhelyezkedése, mérete és tevékenységi
köre alapján mutatja meg a lehetőségeket és személyre szabottan fel is
ajánlja azokat. A rendszer összegyűjti az elérhető hiteleket, támogatásokat, képzési lehetőségeket és a szakértői szolgáltatásokat. A vállalkozók
regisztrálhatnak a megújult portálon.
Pénzügyi és Sportmenedzser Iroda Kft.
1036 Budapest, Bécsi út 52. fszt.1. Telefon: +36 30 73 73 700, +36 30 9 626 700
Pénzügyi stratégia vállalatvezetőknek, jövőtervezés, munkáltatói gondoskodás, jóléti csomagok, megtakarítási biztosítások, privát nyugdíj. Ügyfélfogadás előre egyeztetett időpontban személyesen vagy online formában.
A pénzügyi és jövőtervezési tanácsadás és a szolgáltatások közvetítése díjmentes. Felkészülés a tanácskérésre: FIX TV/Fogyasztói Jogviták/ Jövőtervezés című műsorok alapján; 2019.07.11., 09.19. és 10.03.) Elérhetőség:
https://www.fixhd.tv

14

ÜZLETVITELI TANÁCSADÁS
A vállalkozások ingyenes tanácsadást valamely szervezet tagjának nyújtott
szolgáltatással, vagy gazdasági kamarai tagként és regisztrált gazdálkodó
szervezetként vehetnek igénybe. A tevékenységet üzletszerűen végző szervezetek önkéntes alapon, járvány idején vagy üzletpolitikai okokból tartósan is nyújthatnak térítésmentes tanácsadást. Minden más jövedelemszerzési célú tanácsadási tevékenység fizetős. Az ingyenes tanácsadásnak
nem része az ügyintézés és az okiratszerkesztés. Fő- vagy melléktevékenységként végzett üzletviteli tanácsadás jövedelemszerzés céljából folytatható. Az üzletviteli tanácsadási tevékenységnek a TEÁOR ’08 szerinti
kódja: 7022, megnevezése: „Üzletviteli, egyéb vezetési tanácsadás”.
Ingyenes céginformációs adatbázis leendő szerződő partner cégadatainak megismeréséhez https://www.magyarorszag.hu/régi magyarország.hu/Keresés/cégkereső
https://mfb.hu Magyar Fejlesztési Bank
HITELEK
Kamatmentes Újraindítási Gyorskölcsön 1–10 MFt között, három év törlesztési türelmi idővel a közzétett TEÁOR számú főtevékenységű, 2019-ig
alapított, az alapítás évében pozitív üzemi eredményű vállalkozásoknak
vagy azonos ÖVTJ számú egyéni vállalkozóknak.
https://mnb.hu Magyar Nemzeti Bank (MNB)
ÚJ! Növekedési Hitelprogram Hajrá! (NHP Hajrá!) KKV-k számára beruházásaik és működésük finanszírozására 3000 milliárd forint keretig.
https://www.mkb.hu MKB Bank Nyrt.
https://www.erstebank.hu Széchenyi Kártya Plusz
https://www.kavosz.hu Új Széchenyi Kártya Program
PÁLYÁZATOK – SZAKÉRTŐK; MAGYAR MULTI PROGRAM – minősített szakértők https://mmp@ifka.hu
IFKA Közhasznú Nonprofit Kft.
1062 Budapest, Andrássy út 100. Telefon: (+36- 1) 312-22-13
AKTUÁLIS PÁLYÁZATOK materal.energiagazdasag.hu
Pályázati tanácsadás és pályázatírás
https://www.ginop.hu GINOP PLUSZ 1.2.1-21 operatív program
Eszközbeszerzés és telephelyfejlesztés, jogosultságvizsgálat, pályázatírás
sikerdíjért, támogatás 10 M Ft–629,3 M Ft; pályázati tel.: +36 20 852-9777,
e-mail: palyazat@dft.hu
KÖZÉRDEKŰ ELÉRHETŐSÉGEK – MAGÁNSZEMÉLYEKNEK ÉS VÁLLALKOZÓKNAK Jótállási szabályok változása 2021. január 1-jétől;
151/2003. (IX. 22.) Korm. rendelet az egyes tartós fogyasztási cikkekre vonatkozó kötelező jótállásról. Elérhető a https://njt.hu portálon.
Online vásárlás előtt; jogsértő webáruházak, veszélyes termékek
https://www.fogyasztovedelem.kormany.hu
Külföldi munkavállaláshoz hiteles fordítás és hatósági bizonyítvány
kiállítása magyar bizonyítványról/oklevélről/mesterlevélről
Országos Fordító és Fordításhitelesítő Iroda Zrt. (OFFI) 1062 Budapest,
Bajza utca 52. Levelezési cím: 1394 Budapest, Pf.: 359 Telefon: +36 1 428 960,
Mobil: +36 30 986 9396 Web: www.offi.hu E-mail: info@offi.hu
Hiteles fordítás után hatósági bizonyítvány kérelem
Magyar Ekvivalencia és Információs Központ 1122 Budapest, Maros utca
19-21., Telefon: (+36- 1) 374-2100, (+36- 1) 374-2492
Web: ekvivalencia@oh.gov.hu
A hitellehetőségek és a pályázatok változnak, gyakori megtekintés javasolt! A pályázók figyeljenek a határidőkre és számoljanak a pályázatírás költségeivel!
DR. CSANÁDI KÁROLY
KAMARAI JOGTANÁCSOS, OKL. FŐVÁLLALKOZÓ, EURÓPAI UNIÓS KKV-TRÉNER
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A MUNKAVÁLLALÓ KÁRTÉRÍTÉSI FELELŐSSÉGE
(LELTÁRHIÁNY, MEGŐRZÉSI FELELŐSSÉG)
II. RÉSZ

Az előző hónapban a munkavállaló általános kártérítési felelősségéről írtam Önöknek, ebben a cikkben pedig szeretnék kitérni a speciális esetekre, ezen belül is a megőrzési felelősségre.
Egyes munkakörök, illetve feladatkörök olyan tevékenységgel járnak, amelynél a törvény, az előbbiektől eltérően, a munkavállalók számára szigorúbb feltételeket állapít meg. Ha bekövetkezik a kár,
akkor is felelnek, ha a vétkességük nem állapítható meg. Ilyen a megőrzésre átadott dolgokért való
felelősség, valamint a felelősség a leltárhiányért.
MEGŐRZÉSI FELELŐSSÉG
Az Mt. 180. § (1) alapján a munkavállaló köteles
megtéríteni a kárt a megőrzésre átadott, visszaszolgáltatási vagy elszámolási kötelezettséggel átvett olyan dologban bekövetkezett hiány esetén,
amelyeket állandóan őrizetben tart, kizárólagosan
használ vagy kezel. A munkavállaló mentesül a felelősség alól, ha bizonyítja, hogy a hiányt részéről
elháríthatatlan ok idézte elő.
(3) A munkavállaló az (1) bekezdés szerinti kárt
akkor köteles megtéríteni, ha a dolgot jegyzék
vagy elismervény alapján, aláírásával igazoltan
vette át. A dolog több munkavállaló részére, megőrzés céljából történő átadásánál a jegyzéket
vagy elismervényt valamennyi átvevő munkavállalónak alá kell írnia. A munkavállaló meghatalmazhatja az átvevőt, hogy a dolgot helyette és
nevében átvegye.

ennek elmulasztása esetén – amennyiben ez közrejátszott a kár bekövetkeztében – a munkavállaló mentesül a kár megfizetése alól.
• Amennyiben a dolgot átvételi elismervény, jegyzék
alapján, aláírásával igazoltan vette át a munkavállaló, a dolog átadásakor aláírt elismervény átadásátvételét a munkáltatónak kell bizonyítania.
• Ha az átvett dolgot a munkavállaló állandóan őrizetben tartotta, kizárólagosan használta, kezelte.
(Azonban a munkáltató felelőssége, hogy a munkavégzéshez szükséges feltételekről gondoskodjon, tehát neki kell megteremteni a megőrzés
feltételeit (például: zárható szekrény)).
Fenti három feltétel meglétét a munkáltatónak
kell bizonyítania, miszerint ő jogszerűen járt el: a
tájékoztatást megadta, az átadás-átvétel az előírásoknak megfelelően zajlott, illetve az állandó őrizetben tartás, kizárólagos használat és kezelés feltételeit megteremtette. Ellenben kár esetén a munkavállalónak kell bizonyítania, ha esetlegesen a hiányt külső elháríthatatlan ok idézte elő (például:
munkáltató nem biztosított zárható szekrényt).

(4) A pénztárost, a pénzkezelőt vagy értékkezelőt a
(3) bekezdésben foglaltak szerinti jegyzék vagy
elismervény nélkül is terheli a felelősség az általa
kezelt pénz, értékpapír és egyéb értéktárgy tekintetében.
(5) A munkáltató bizonyítja az (1) és a (3) bekezdésben meghatározott feltételek meglétét és a kárt.
(6) Ha a megőrzésre átadott dologban megrongálódása folytán keletkezett kár, a munkavállaló
mentesül a felelősség alól, ha bizonyítja, úgy járt
el, ahogy az adott helyzetben általában elvárható.
• Ha a megőrzésre átadott dolgot visszaszolgálta- Ha tetszett Önöknek a cikk, a Dr. Borsos Klaudia –
tási, vagy elszámolási kötelezettséggel vette át a jogi kisokos Facebook oldalamon további érdekesmunkavállaló, ez a fajta felelősség csak a mun- ségeket olvashatnak.
káltató utasítása, vagy a munkavállalóval történt
megállapodás alapján jöhet létre. Mivel a munDR. BORSOS KLAUDIA ÜGYVÉDJELÖLT
06 70 9488 441
káltatónak tájékoztatási kötelezettsége van a
FACEBOOK: DR. BORSOS KLAUDIA – JOGI KISOKOS
megőrzéssel, elszámolással kapcsolatosan, ezért

VERESI FILMKLUB

HOSSZÚ ALKONY – A HALÁLBA
SZENDERÜLÉS FILMJE TÖRŐCSIK MARIVAL
Veresi Filmklub vezetője, Majsai László a magyar film napjára és Törőcsik Mari emlékére egy, az elmúlás
lefilmezhetőségét igazoló művet választott: Janish Attila Hosszú alkony c. filmjét, amely az 1997-es Magyar
Filmszemlén fődíjat és rendezői díjat kapott, a Karlovy Vary Nemzetközi Filmfesztiválról a Don Quijotedíjat hozta el, a Salernói Filmfesztiválon pedig Törőcsik Marinak ítélték a legjobb női alakítás díját. Az országos és a világhírt a művésznőnek a Körhinta c. film hozta meg. A Hosszú alkonyt, Törőcsik Mari filmjét kórház intenzív osztályán, és amikor elengedtek, azt
szintén elismerések övezték. Szomorú, hogy a körhinta nem forog tovább és a busz is a végállomásra érke- mondták, hogy Veresegyházra menjek, mert ott van
zett. Az még számomra is meglepetés volt, hogy Törőcsik Mari volt Veresegyházon és azt a szívébe is zárta. egy csodálatos utókezelő osztály. Nagyon jól éreztem
ott magam, kiváló szakemberek vettek körül. Egyszer
A Hosszú alkony c. filmben főszereplő régész pro- is inspirálta a film megalkotásakor. A múlt, az em- csak jött egy nővér azzal a kérdéssel, hogy a Polgárfesszornőt Törőcsik Mari alakítja, aki nemcsak a lékek és az elmúlás gondolata végig ott lebeg a kép- mester úr meglátogathat-e. Mondtam, hogy megtiszvalós térben téved el, hanem saját emlékei közt is. sorokban. Egyszer az életünknek is vége, amellyel tel a látogatásával. Nem szeretnék túlozni, de van egy
A főhős szülőhelye környékén bolyong szülőhá- meg kell békülni. A művésznő alakításai azonban érzékenységem – talán azért vagyok hatvan éve a szízát keresve hol gyalog, hol buszra, teherautóra örökre megmaradnak a magyar filmtörténetnek és a nészi pályán –, ha valakit először meglátok, rögtön
szállva. Természetes emberi ösztön, hogy az élet nézők személyes élményeinek.
tudom, hogy azon kevesek közé tartozik-e, akit azonvége felé keressük személyes múltunk emlékeinek
A visszaemlékezések során felmerült bennem a nal befogad a szívem. A Polgármester úr ilyen ember.
helyszíneit. A filmet az teszi igazán izgalmassá, gondolat, hogy járhatott-e Törőcsik Mari Veresegy- Szeretem és tisztelem őt, és tudom, hogy ő is szeret.
hogy az idős hölgyhöz hasonlóan a néző sem érzé- házon, lehettek-e emlékei a városunkról. Kelemenné Azt hiszem, nem találkoztunk soha többé a kórházi
keli pontosan, hogy mi a valóság és mi az álomvi- Boross Zsuzsát, a Váci Mihály Művelődési Ház nyu- látogatása után. Ahogy öregszem, egyszer csak fellág. A hétköznapi helyszínek szürreálisnak hatnak, galmazott igazgatóját kérdeztem erről. Igen, volt – hívtam telefonon, úgy beszélgettünk, mintha minden
horrorfilmbe illő jelenetekkel. A film nem akar tör- mesélte Zsuzsa, amelyet a művésznő Veresegyház Fél nap beszélgetnénk. Ő nekem olyan ember, aki egyténetet elmesélni, minden néző azt lát bele, amit Évszázada c. könyvben meg is örökített. „A klinikai szer csak lett és elkísér a síromig.”
akar és érez. A rendezőt édesapja súlyos betegsége halálom után két hónapig feküdtem a Kútvölgyi úti (Törőcsik Mari, 2015.)
RIMAI S. ÉVA
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VERES 1 SZÍNHÁZ • interjú Zorgel Enikő művészeti titkárral

MEGTALÁLNI ÉS MEGTARTANI A KÖZÖNSÉGET

„A mi felelősségünk abban áll, hogy olyan
színházat hozzunk létre, amely érvényes,
egyenértékű alternatívát jelent egy Budapesttől 20 kilométerre lévő kisváros budapesti színházi kultúrán szocializálódott
közönsége számára.”
VENYIGE SÁNDOR

Magyarországon a koronavírus fertőzések megemelkedése következtében 2020 novemberétől újra járványügyi szigorításokat kellett bevezetni. A pandémia súlyosan érintette a művészvilágot, bezártak a színházak, az előadótermek. Zorgel Enikő előadóművésszel, a Veres
1 Színház művészeti titkárával beszélgettünk.
csak akkor van bevételük, ha előadásaik vannak.
Természetesen a teljesített próbafolyamatokra
A színház hogyan vészelte át a bezártságot?
járó díjazást jelen helyzetben is kifizettük. A színNagy lelkesedéssel vágtunk bele a 2020/21-es évad
ház technikai munkatársaitól a bevételkiesés
megvalósításába. Megterveztük a műsorunkat, a
miatt nem szerettünk volna megválni, senkit nem
bérletes előadásokat, szeptemberben elkezdtük az
küldtünk el. Hogyan oldottuk meg a pénzügyi feelső saját bemutatónk, az Acélmagnóliák című
dezetet, az alkalmazásban állóknak a bérkifizeszínmű próbáit. A darabot október végén zárt tértést? Takarékoskodással, továbbá kaptunk 50%-os
ben be is tudtuk mutatni, bár már itt is lehetett
bértámogatás formájában november-május hóérezni a koronavírus-járvány második hullámának
napokra vonatkoztatva állami segítséget. A gazaz előszelét. Felmerült a kérdés: hogyan tovább,
dálkodásunknál fokozatosan figyelünk a költsémi lesz a lekötött tájelőadásokkal, a vendégelőageinkre, most is a biztonsági tartalékokból éltünk.
dásainkkal? Végül novemberben bekövetkezett,
Ősztől visszatérhet a színházi élet a régi kerékamitől féltünk, a járványügyi intézkedések kapvágásba?
Fotó: Veréb
csán elmaradtak az előadásaink. Nehéz időszak
Reménykedünk, minden attól függ, hogy milyen
volt ez mindannyiunk számára. A folyamatban
intenzitású lesz – ha lesz – a negyedik hullám.
Zorgel Enikő
levő Rövidzárlat (Black Comedy) című bohózat kö- bérleteseink is a nyári színpadon láthatják majd. Mennyire segít az átoltottság. (Itt hadd jegyezzem
zönség előtti bemutatója már az előző évadban, a A Székhelyi bérlet elmaradt előadásainak ellenér- meg: a Veres 1 Színház minden dolgozója vállalta,
járvány első hullámának időszakában is elmaradt. tékét visszafizettük a nézőinknek, nem tudtunk hogy beoltatja magát.) Ha nem kerül sor orszáIsmét el kellett halasztani, végül is úgy döntöttünk, mást tenni, az előadásokat jellegüknél fogva nem gos lezárásra, akkor újraindulhat a színház, de
online mutatjuk be. A Sörgyári capriccio című saját lehet kivinni a Mézesvölgyi színpadra.
ennek minden bizonnyal nagy ára lesz, sokat kell
darabunk próbáit is félbe kellett szakítanunk. Nem Hogyan tudta a színház vezetése anyagilag fi- majd érte dolgozni. Nem tudjuk pont ott folytatni,
maradt más lehetőségünk, mint a Mézesvölgyi nanszírozni a fenntartási költségeket?
ahol megszakadt, vissza kell „szerezni” a közönNyár. Az öt meghirdetett bérletes előadásból az el- Független magánszínházként nálunk a színészek séget, és megtartani. Abban azonban biztos vamaradt négy darabot a (Vankó, Sejtes és Dániel) egyes előadásokra, produkciókra szerződnek, gyok, hogy soha nem adjuk fel.
VERÉB JÓZSEF
Veresegyházi Hagyományőrző Népi Együttes – INTERJÚ GYURTA NOEL NÉPTÁNCOSSAL

HOGYAN LETTEM HAGYOMÁNYŐRZŐ
2014 nyarán két budapesti értelmiségi fiatal, Simonfi Noémi és Gyurta Noel bekopogtatott a veresi hagyományőrzők portáján. Hogyan is történt? Gyurta Noel biológia-történelem szakos tanárral, Fülöp Ferenc-díjas néptáncossal beszélgettünk.
Noémivel a fővárosban jártatok középiskolába,
majd egyetemre, Pesten éltek, évek óta mégis veresegyháziként táncoltok és énekeltek. Hogy kerültetek kapcsolatba a hagyományőrzőkkel?
Újpesten a Bem Néptáncegyüttes Ifjúsági Csoportjában ismerkedtem meg Noémivel. Kisiskolásként, majd középiskoláskén is együtt táncoltunk, végül egy pár lettünk. Gyerekként Erdőkertesen nagyon sok időt töltöttem a nagyszüleimnél,
innen ered a veresegyházi kötödésem, 2019-ben
Noémivel az esküvőnket is Veresegyházon tartottuk. Az eltelt évek során több tájegység, köztük a
határainkon túli magyarság néptánckincsét is
megismertük, de a veresit még nem. Évekkel ezelőtt felvettem a kapcsolatot a Veresegyházi Hagyományőrző Népi Együttessel. Elmentünk az
egyik próbájukra, ahol nagy örömmel fogadtak
minket, és mi ottragadtunk.
Kiemelkedő veresegyházi tánctudásotokat –
lassú és friss csárdás – 2019-ben a Muharay Ele-
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Fotó: Veréb

mér Népművészeti Szövetség „Fülöp Ferenc-díj”
kitüntető címmel ismerte el.
A szövetség kétévente rendezi meg a versenyt,
mivel az együttesből már a korábbi évek során
többen minősültek, Tóth Judit művészeti vezető
biztatására mi is belevágtunk a megmérettetésbe.
Örömteli élmény volt már maga a felkészülés is.
A versenyre gyakorlatilag az ország minden szeg-
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„A néptánc számunkra különleges, örömteli élmény, nem pusztán csak sport. Ami
különösen tetszik a veresegyházi hagyományőrző együttesben, az a sokszínűség,
a több korosztály találkozása, a közösségi
összetartozás megléte, a népviselet egyedisége, szépsége, mely minket mindig is elvarázsolt.”
SIMONFI NOÉMI
letéből összesereglettek a hagyományőrző táncosok, és mi is ott lehettünk a város színeiben. Mindketten pestiek vagyunk, de lélekben mégiscsak
kötődünk a veresegyházi kistérséghez. Nagyon jó
érzés volt számunkra a versenyen való részvétel, a
díjról nem is beszélve.
Hogyan képzelitek el a jövőtöket? Továbbra is
maradtok a család és a mindennapi munka mellett a veresi hagyományok és néptáncok őrzői?
Időközben mindketten lediplomáztunk, Noémi
gyermekgyógyász rezidens, én pedig tanárként
dolgozom a Lónyay Utcai Református Gimnáziumban. Mindenképpen szeretnénk a továbbiakban is a hagyományőrző csoportnak az aktív tagjai
maradni. Újpesten lakunk, általában negyvenöt
perc alatt vonattal eddig is eljutottunk a városba.
Távlati terveink közt szerepel egy szép kertes ház
megvásárlása, valahol Veresegyházon.
VERÉB JÓZSEF

VERESEGYHÁZIAK ÍRTÁK • INTERNETES SZEMEZGETÉSEK

PÁSZTOR ILDIKÓ SZÖSSZENETEI
Sorozatunkban szeretnénk rámutatni: másképp is lehet! Igen, lehet emberséggel, humorral, jó
szándékkal is megnyilvánulni a közösségi oldalakon. Mert sajnálatosan hazánkban egyre jobban elharapódzott az egymást becsmérlő, lejárató kommentek tömkelege, legyen bármiről is
szó. Ne a másik emberben keressük a „hibáinkat”, előbb nézzünk tükörbe, vajon nálunk, velünk
minden rendben van-e? Pásztor Ildikó írásai, mint zöldellő oázis, megnyugvással és reménnyel
töltik el az embert, mert van még kiút a ránk boruló „sötétségből”. (VERÉB JÓZSEF)
Kislányom ötéves volt, óvodás. Veresegyházon
megépítették a gyermekligetet, ahová árva gyermekek költöztek, akik ki lettek toloncolva valami kastélyból. A terv az volt, hogy házanként,
nevelőszülőkkel élnek majd tovább, melynek
egy kicsit több köze van az élethez, mint az intézeteknek. Szóval,
kislányom óvodástársa Karcsi,
gyermekligeti jövevény volt. Szerintem meg volt elégedve a sorsával, mert egyik este, egy anyalánya nézeteltérés után, az én
kínnal szült magzatom bejelentette, hogy beköltözik az árvaházba, Karcsihoz. Hát, vettem
egy pár mély levegőt, tükröbb volt ez a helyzet a tükörnél. Nem volt mást tenni.
A számára igen fontos dolgokat összecsomagoltam a
kis papírbőröndjébe, majd
mondtam, hogy most
menjünk aludni, mert éjszaka nem fognak minket beengedni. Ebben az
egy dologban egy akaraton voltunk. Eltelt egy
pár esztendő, az árvaház kimaradt.
De, aki menni akar,
azt engedni kell...

már kutyát. Mondta. Nem baj, lépegessünk tovább, ha az Istennek jó kedve van, elénk tesz valamit. Nem így volt. Gyalogoltunk, vagy 100
métert, amikor Ambrus, mint nagyapám, kiejtette azt a mondatot a száján: Na, Mama, nekem
ennyi elég volt.Hazamentünk, leheveredtünk,
ki-ki a maga kanapéjára, aludtunk vagy 2
órát, folyt a
nyál a szájunk
szélén. Előjött
az álom, az övé
is, az enyém is. S
így éltünk boldogan, vasárnap.

***

Amikor ötéves voltam, az Árpád utca
– Vásártér utca sarkán lévő tanácsi
házban (1 szoba)
éltünk kegyelemből, ahol most a játszótér van. A ház
azért épült, hogy a
vásárokon legyen
hol elintézni az
adminisztrációt.
***
A ház jelentőségét
vesztette, amikor új helyre
Elköltözöm (Rajz: Veréb Csilla)
Az történt, hogy itt volt
került a vásárok helyszíne. SzóAmbrus, az unokám. Unta már a meséket, val, ott éldegéltünk, körbe ültetve nyárfákkal,
unta már az ebédet, unta már a puzzle cuccot. bokrokkal. Bálint Jóska bácsi volt a postás.
Innék valamit. Azt is unta. Mondom oké, men- Jóska bácsi napjának ez volt a fénypontja, mert
jünk, nézzük meg a szemben lévő háznál a akár hiszitek, akár nem, az már a falu vége volt,
markolót. Felkerekedtünk. Akinek van háromé- még nem voltak „vikkendesek”. (Mi veresiek
ves gyereke, tudja, ez nem 2 perc. Mint aki a Hi- csak így mondtuk.) Jóska bácsi jött, hozott minmaláját készül meghódítani, felöltöztünk, denféle újságot, többek között nekem, a Dörfelöveztük magunkat – ez mindkettőnknek ret- mögő Dömötört. Az anyu megitatta, megetette,
tenetes kihívás volt – megnézzük a markolót, ha s nevettünk nagyokat a nap végén.
a fene fenét eszik is.
És még akkor annyira kicsi voltam, hogy azt
Kiléptünk a kapun, markoló sehol! Az a mar- hittem, a Dörmögő Dömötör csak nekem jár.
koló, melyet minden alkalommal végig simoga- Nekem gyártják egyedül. Azért, mert Jóska
tunk a kerekétől a tetejéig. Mondom, ne adjuk bácsi nálunk ehet, ihat és nevethet.
fel elsőre. Meglásd, lesz majd sok kutya meg
***
macska. Úgy is lett. Ambrus azt is unta. Láttam
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Pásztor Ildikó

Van egy unokatestvérem, (nem igaz, sok van)
Bori. Egy szép nyári délután az ő házukban, a
homokozóban mondom, azt játsszák, hogy te
így, én meg úgy. Mondja Bori, nem játsszák,
hanem játsszuk. Mondom, Bori. Nem. Játsszák.
Nálunk így mondják a veresegyházi óvodában.
Márpedig, amit ott mondanak, az úgy van. Bori
köti az ebet a karóhoz. Azt játsszuk. Nálunk így
mondják, s nálunk így mondják, az így van.
Drága Bori. Béküljünk ki!

***
TANGÓ
Szöveg: Bereményi Géza, előadó: Cseh Tamás
„Légy ma gyerek, és játssz megint velem,
Emlékezz, ahogy én emlékezem,
Játsszuk azt, hogy félünk megint,
Játsszuk azt, hogy játszunk megint,
Hogy az idő nincs hályog alatt,
Hogy a tangó divat.
Légy ma gyerek és bújj függöny mögött,
Lessük meg azt, hogy díszbe öltözött
Anyánk Tóth úrral diskurál,
S apánk a jövőnkről politizál,
S minden kéz pohárra tapad,
Hisz a tangó divat.
Játsszuk újra el, hogy semmiről sem tudunk,
Tegyünk újra úgy, hogy semmiről sem tudunk,
Mások játszanak, s mi lessük függöny mögül,
és a régi-régi tangó hegedül.
Tegyünk most újra úgy, hogy mindenki másról beszél,
Egynéhány hírfoszlányt hoz fülünkbe a szél,
Játsszuk azt, hogy félünk megint,
Játsszuk azt, hogy játszunk megint,
Hogy az időre hályog tapadt,
Hogy a tangó még most is divat.”
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INTERJÚ MÁDI BEÁTA KÖLTŐVEL

„BEBÚJT A KABÁTOM ALÁ”
Mádi Beáta ének-, zene-, szolfézs tanár, karvezető a veresegyházi Kölcsey Ferenc Városi
Könyvtár meghívására 2020 februárjában érkezett városunkba. Kint az utcán a „téli szél”
perdült táncra, míg a könyvtár olvasótermében az első kötetes szerző verseinek dallamai
hatották át a költészet szerelmeseit, Mádi Beáta Mélység című verseskötetének sorai.
Az eltelt egy év pandémiás időszaka nem tette lehetővé az újabb író-olvasó találkozót, de
az alkotó szavainak íze-zamata továbbra is bennünk él. Mádi Beátával beszélgettünk.
Ismerőseim közül többen próbálkoztak már gyerekként is az írás művészetével. A saját gyerekkorára
visszaemlékezve ez hogyan történt, középiskolásként is írt verseket?
Az irodalom szeretete már gyerekkoromtól kezdve
bennem él. Már kisiskolásként is sokat olvastam, elsősorban szépirodalmi regényeket. Nem írtam naplót, mint a korosztályomban oly sokan, a rímfaragás,
a lányos versek is kimaradtak az életemből, inkább a
zene felé fordultam, zongoráztam, énekeltem. Hogyan adtam a fejem a versírásra? Nagyon egyszerű a
válasz: felnőttfejjel, sokéves tapasztalattal a hátam
mögött kerestem az új kihívásokat, így leltem rá a költészet útjára.
Mennyire befolyásolja az alkotói folyamatot a zenetanári hivatása?
Tanárként van bennem egyfajta fegyelmezettség, ami
által akkor is képes vagyok leülni írni, ha nincs közvetlen ihletem. Ha leírok egy gondolatot, vagy néhány
sort azt semmi esetben nem tekintem befejezetnek,
többször előveszem, csiszolgatom, javítgatok rajta. A
verseimnek a természetes lüktetése sokszor érezhető
– mondták mások. Valószínűleg a zenei ritmikának
titkon megjelent formái okán.
A klasszikus műveken felnőtt emberek mennyire
tudják befogadni a kortárs magyar költészetet?
A kérdés kapcsán vissza kell kanyarodnom a tanulmányaimhoz. A szépíró kurzus alatt is felmerült, hogy
el kell a korábbi sémáktól – fordulatoktól, szóhasználatoktól – tudni szakadni. A nagy magyar költők írásain felnőtt ember számára a kortárs irodalom
nehezebben fejthető meg, mert a mai alkotók természetszerűleg szeretnének valami újat, egyedit létrehozni. Én is keresem a saját utam, de ez nem olyan
egyszerű. Érzem magamon a változást, de még nem
találtam meg a saját hangomat. A kortárs irodalom
rendkívül szerteágazó, a most élő költők esetében is
azt látom, hogy nagyon szétszóródott a mezőny, sokféle stílus van. Van, amelyik tetszik és van, ami nagyon távol áll tőlem.
Ismerősei hogyan fogadták az első verseskötetét?
Mindenképpen meglepődtek, de jól fogadták, tetszett
nekik. Székesfehérváron egy író-olvasó találkozó alkalmával a volt középiskolás osztálytársnőm, barátnőm is kitüntetett a részvételével, ez számomra
nagyon megtisztelő, jó érzés volt.
A Mélység című verseskötetének bemutatóján kívül
korábban is járt már Veresegyházon?
A szüleim és a húgom, Mádi Hajnalka a családjával a
városban él. Így Veresegyház számomra nem isme-
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Fotó: Facebook

Mádi Beáta

MÁDI BEÁTA:

TÉLI SZÉL
Bebújt a kabátom alá,
kacér,
libabőrt rajzol,
talán facér,
megpattint egy pántot,
csak úgy kedvesen,
borzong a bőr,
barangolása merész,
pikánsan szertelen,
hideg nyomot hagy,
óvatosan halad,
terepet derít, hajlatokat,
majd előbukkan,
hátán cseppnyi,
összegyűjtött meleg,
elsuhan,
vissza nem néz;
ugye, nem kell bemutatnom,
a téli szelet?

retlen, nem véletlenül kerültem a könyvbemutatóra.
Berze Lajos könyvtárigazgató meghívását örömmel fogadtam, bizonyos értelemben hazajöttem.
A koronavírus-járvány idején is születtek versei? Mik
a további tervei, lesz újabb kötete?
Rendszeresen küldök anyagot több alkotó műveit tar-
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„Rendkívül érdekel a költészet, a zene és a
kimondott szó összhangja, mert a szavaknak is megvan a maguk dallama és csengése. Számomra éppen a zene a fő inspiráció, hogy valami mást, újat hozzak létre”
MÁDI BEÁTA
talmazó válogatásokba. Az elmúlt
időszakban a következő kötetekben jelentek meg verseim:
Szóhalászok antológia, Kigondolt kabát –
tavaszi antológia, Angyalhangok – karácsonyi antológia, Színes
szőttesben lépdel az
Ősz – Kalamáris antológia, Valami tavasz antológia. Külön öröm volt számomra amikor a
„Szárnypróbálgatók 2021” országos irodalmi pályázaton „Líra” kategóriában „arany” oklevelet nyertem.
Már dolgozom a második verseskötetemen, hasonló
stílusúra és terjedelműre tervezem, mint a korábbit,
bár lesznek benne meglepetések is. Nemrég kaptam
felkérést Jóna Dávid főszerkesztőtől az Art’húr Irodalmi Kávéház folyóiratának szerkesztői feladataira.
Természetesen örömmel elfogadtam.
Mádi Beáta általános iskolásként Budapesten az V.
kerületi Szabolcsi Bence Zeneiskola növendékeként zongorázni tanult. Miután felvételt nyert a
Táncsics Mihály Gimnázium ének-zene tagozatára,
ezt követően is visszajárt zeneiskolai tanárnőjéhez
Földeák Erzsébethez a billentyűs tanszakra. Érettségit követően az ELTE Általános Iskolai Főiskolai
Kar ének-zene-karvezetés szakon folytatta tanulmányait. Az egyetemi énekkar mellett fellépett a
Budapesti Monteverdi Kamerakórus és a MOM
Bartók Béla Kórus vegyeskarában. Tíz éven át járt
énekelni a Maklári József Liszt-díjas karnagy által
vezetett Vox Humana Énekkar, ma már Vác város
zenei életének fogalommá vált kórusába. Huszonhat évnyi tanári pályafutása során több általános és
középiskolában tanított. Friss diplomásként először a Városmajori Gimnáziumban, a Szabolcsi
Bence Zeneiskolában, majd tizennégy éven át a
Kispesti Vass Lajos Általános Iskola felső tagozatán. Jelenleg az ELTE Gyertyánffy István Gyakorló
Általános Iskola tanára. Családjával Budapesten él.
Lánya, Rozina a Képző-és Iparművészeti Szakgimnázium (Kisképző) 9. évfolyamos tanulója, férje,
Molnár Péter grafikusként dolgozik.
Mádi Beáta írói vénája később bontakozott ki, – a
mélység elrejtette – versei megszületéséhez irodalmi tanulmányai adtak lendületet. 2018-ban beiratkozott a Kodolányi Egyetem Szépíró Líra kurzusára, ahol Petőcz András író, költő vezetése alatt
folytatott tanulmányokat. A 2019-ben a Papirusz
Book Kiadó gondozásában megjelent Mélység című
verseskötete ezt az időszakot kötötte csokorba.
VERÉB JÓZSEF

Kultúra
UDVARHÁZ GALÉRIA • Szabadtéri csoportos művészeti kiállítás

„IRÁNY A SZABADBA!”
Rendhagyó és egyben különleges képi kiállítás megnyitójának részeseivé váltunk a veresegyházi Medvés-kút árkádos helyszínén 2021. május 7-én megrendezett szabadtéri kiállítás alkalmával. A koronavírus-járvány hónapok óta nem teszi lehetővé az
Udvarház Galéria belső terében történő kiállítások
megrendezését. Veresegyház művészetet kedvelő és
pártoló lakossága körében kialakult hiányérzetet orvosolandó kiállítás volt a mostani szabadtéri tárlat
megrendezése. A járványhelyzet kedvező alakulása
következtében – az érvényben levő jogszabályokkal
összhangban – lehetővé vált a szabadtérben történő
kulturális programok, jelen esetben a virtuálisból a
valós térbe áthelyezett kiállítás megnyitójának megrendezése. Az árkádos helyszínen a falfelületekre
fixen felszerelt különleges képkeretek hosszútávon
lehetőséget biztosítanak a pandémia sújtotta világunkban Veresegyház sokszínű kulturális életének
bemutatására. A képkeretekbe helyezett grafikák és
fényképek kívánság szerint cserélhetőek. Az Udvarház Galéria kurátori közösségének távolabbi célja,
hogy az információs tartalom megjelenítését a civil
társadalom résztvevőinek irányába is kiterjesszék.
A szervezők nyitottak minden olyan kezdeményezésre, független ajánlásra és a megjeleníteni kívánt
témára vonatkozó javaslatra és elképzelésre, amely
a gazdagítja a tárlat anyagát.
Jelen kiállítás szám szerint huszonöt művészt
ábrázol az alkotófolyamat mintavételi pillanatában.
Hogyan is jöhet létre olyan fotográfia, mely a művész alkotói énjéről ad hiteles képmegjelenítést?
A kérdésre adott válaszként vegyünk pár példát a
kiállítás anyagából.
Veress Enéh Erzsébet szobrászművészt ábrázoló
Beszéd nélkül – szemtől szembe című fotográfián a
művésznő látható „szemtől szemben” teremtményeivel a kiállítótérben. A felvételen szinte sugárzik
az óvó szeretet, ahogy hozzáér a művész az alkotás végső fázisában a kiállítási tárgyhoz.
Kun Éva keramikusművész kezei alól olyan alkotások kerülnek ki, melyek szárnyra keltik az emberi képzeletet és elviszik a létezés rejtett zugába, a
fény birodalmába. A fotográfus abban a pillanatban
kapta lencsevégre az alkotót, ami annyira jellemző
rá, a gondolatiság, az elmélyülés átszellemültsége.
Az Áldozat című felvételen látható még a háttérben
a művésznőt „tettenérő” kerámiafigurája is.
Megyeri László szobrászművész-restaurátor alkotásai nem elvont térelemek, hanem az ember
maga, alakok és figurák, elgondolkodtató, tartalommal teli alkotások. Elbeszélése szerint ő már
gyermekkorában is a fűben ülve naphosszat a törött, rozsdás bicskájával farigcsált. Most sincs ez
másképp, mint ahogy a költő mondja: nem középiskolás fokon. A Mozdulat titka – a szellem parancsa című fotográfián a fafaragó mester látható
munka közben vésővel és fakalapáccsal a kezében.

„A kiállítás létrehozásához arra kértük a művészeket, hogy olyan fotográfia alapú művekkel
töltsék fel a grafikai tárlókat, amelyeken alkotó
énjük válik láthatóvá. Lehet akár konceptuális
fotó is, lényeg, hogy valamilyen módon a képben
fellelhető legyen az alkotó is.”
Klement Zoltán művészeti rendező

Fotó: Veréb

Fénykép alapú kiállítás – egy részlete
a Medvés-kútnál

Fotó: Lethenyei

Veress Enéh Erzsébet: Beszéd nélkül – szemtől

Fotó: Lethenyei

Megyeri László: Mozdulat titka - a szellem parancsa

Fotó: Veréb

A kiállításmegnyitón

KIÁLLÍTÓ MŰVÉSZEK:
BÁRON LAURA művésztanár (tűzzománc)
CHESSLAY GYÖRGY szobrászművész
DARVASI LÁSZLÓ festőművész
DÉKÁN-DEÁK CSENGE egyetemi hallgató,
festőművész
FERENCZI JÁNOS fotográfus
FÜR EMIL festőművész
GÖDI VASS ISTVÁN festőművész
GRESA MÁRTON festőművész
HANS PETER BAUER festőművész
KUN ÉVA keramikusművész
LABANC ZSUZSANNA festőművész
LETHENYEI LÁSZLÓ fotográfus
MÁTHÉ TÜNDE rajztanár
MEGYERI LÁSZLÓ szobrászművész
MILASOVSZKY LÁSZLÓ festőművész
OROSZ HELGA festőművész, tanár
RÉVÉSZ ÁKOS festőművész
SCHIN JULIA fotográfus
SZŰCS BARBARA ESZTER festőművész
TARCSI DÁNIEL festőművész
TAKÁCS ANDREA táncművész
TÓTH LÍVIA textilművész
TUZSON-BERCZELI PÉTER festőművész
VÁLY SÁNDOR festő, képzőművész, médiaművész
VERESS ENÉH ERZSÉBET szobrászművész
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Fotó: Tuzson

Tuzson-Berczeli Péter: Csendet szűrnek a színek, körém

Tuzson-Berczeli Péter Dunakeszin élő kortárs erdélyi magyar festőművész „Csendet szűrnek a színek, körém” című fotográfián az 1990-es évek alkotói időszakában készült festményeivel látható, a
vörös-narancs-sárga képek kavalkádjában.
A kiállításmegnyitó érdekességét Getto Ferenc
médiaművész zenei-verses közreműködése is fokozta. Hamisítatlan stílusban igazi, élő intermodális performance volt ez a javából.
A fotográfusok és családtagok által készített fényképfelvételekhez Kasza Márton Lajos író, a Kanadai Írószövetség tiszteletbeli elnőke adott saját
elgondolású címeket. A vendégeket köszöntötte:
Csécsyné Dr. Drótos Edina intézményvezető. A kiállítást megnyitotta: Cserháti Ferenc alpolgármester.
Projektötlet: Lethenyei László fotográfus. Művészeti
rendező: Klement Zoltán művelődésszervező.
A tárlat megtekinthető 2021. október végéig.
VERÉB JÓZSEF
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Életmód

MŰVÉSZPORTRÉ • DANKÓ BERNADETT FESTŐMŰVÉSZ

A KÖZÖS ALKOTÁS ÉLMÉNYE
2017-ben kelt életre Kállai András szobrászművész kezdeményezésére a Veresegyházi
Művésztelep. Az évente egy alkalommal a Gyermekligetben megrendezett tíz napos alkotótábor időközben a város kulturális életének jelentős eseményévé vált. Dankó Bernadett (művésznevén: Bedda Narrett) egyetemistaként került kapcsolatba a művésztelep
alkotói közösségével. Olyan veresegyházi képzőművészeket ismerhetett meg, akik elhivatottságukkal, szakma szeretettükkel emblematikus személyei a város közösségének. A tehetséges fiatal festőművésszel pályaválasztásáról, életútjáról beszélgettünk.
Milyen út vezetett a képzőművészet felé? Mikor kezdtél a festészettel foglalkozni?
Tizenegy éves koromban költöztem a szüleimmel Veresegyházra. A Fabriczius József Általános Iskolában
folytattam az iskolai tanulmányaimat, ahol Debreczeni Zsófia volt a rajztanárom. Ekkor kezdett kitárulkozni bennem a rajzolás iránti szenvedély, titokban
még az órákon is rajzoltam. Tini koromban elkezdtem graffitizni, majd egy idő után visszataláltam a figuratív ábrázoláshoz. Eleinte saját erőből autodidakta
módon kísérleteztem a festés-rajzolás technikáival.
Régi mesterek munkáit másolgattam, és természetesen megpróbáltam újragondolni az alkotásokat. Számos alkalommal önportrét készítettem. Jártam Mizser
Pál festőművész fakultatív kiscsoportos kreatív gyakorlataira, majd később beiratkoztam két budapesti
rajziskolába. Ekkor már túl voltam az érettségin. Egyre
jobban lekötött az alkotás iránti vágy. Gondolkodtam
a Pécsi Tudományegyetem Művészeti Kar képzőművészeti képzésében, több alkalommal felvételiztem,
de végül is a Nyíregyházi Főiskola tanári szakán kötöttem ki. Itt festészetet Tarnóczy József festőművésztől tanultam, továbbá tanárom volt Ferenczy Zsolt
képzőművész is. Három évfolyam elvégzése után felvételt nyertem Budapestre a Magyar Képzőművészeti
Egyetem Festő Tanszék hallgatói közé, így Nyíregyházán már nem diplomáztam le. Művészeti felsőfokú
tanulmányaim során több meghatározó személyiségű
mesterem volt: Drozdik Orsolya grafikus, Radák Eszter egyetemi tanár, Halász András festőművész és Filp
Csaba Zoltán egyetemi docens.
Tanulmányaid során a monokróm absztrakt festészet mennyire volt hatással a saját egyéni stílusod
megtalálásához?
Már korai időszakomban készítettem absztrakt festményeket, így a Nyíregyházi Főiskolán is. Eleinte fekete-fehérben dolgoztam, hegyeket festettem, és innen mentem át teljesen az absztrakt festészet irányába.
Megszülettek a természetes ábrázolástól eltérő képeim. Végeredményben ezek a munkák által kerültem
a Képzőművészetire. Egy idő után visszaterelődtem a
figurális ábrázolásra, de egyik stílus sem áll távol
tőlem. Sajátságos nálam a színek intenzitása, sokszor
keresek olyan színkombinációkat melyek direkt felerősítik egymást. Ilyen például a kobaltkék-kadmium
narancs, vagy a vörös-türkiz intenzív színpárok.
Melyek a legjelentősebb munkáid?
Az absztrakt munkáimat, elsősorban a Hangszőnyegek című akril, olaj feszítetlen vászon festményemet,
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„Tört fényű kagylókkal érkeztem a világra, babonás füvekkel, virágszirmokkal,
ördögfintorral, gömbölyű boszorkánykavicsokkal. Felhők, napok, csillagok szikráinak barlanghomályos rajzát hurcoltam magammal, elkezdett kanyaros vonalakat, kis görcsös köröket, befejezetlen
görbéket.”
LATINOVITS ZOLTÁN

DANKÓ BERNADETT
• FESTŐMŰVÉSZ •

1982-ben Vác városában született
2002-ben a Terézvárosi Esti és Levelező Tagozatú Gimnáziumban érettségizett
2004-ben Mizser Pál festőművész veresegyházi kreatív
csoportjának növendéke
2005–2006 között az Elő-tér Rajziskola és a Corvin Rajziskola művészeti képzésein vesz részt
2007–2010-ig a Nyíregyházi Főiskola (Egyetem) hallgatója
2010 és 2019 között a Magyar Képzőművészeti Egyetem
Festő Tanszék hallgatója
2012-ben több hónapos Mexikóban történt tartózkodása
során a helyi kultúrával ismerkedik
2013 és 2015 között az egyetemi hallgatói aktív jogviszonyának szüneteltetésével három alkalommal félévet halasztott angliai (London) munkavállalása okán
2019-ben festőművész diplomát szerzett

Fotó: Facebook

Dankó Bernadett (Bedda Narett) festőművész

a diplomamunkámat tartom jelentősebbnek, négy különálló nagy méretű színvilágú képet. A méreteik
miatt (darabonként 3 m×1 m) már a megalkotásuk
sem volt egyszerű, klasszikus expresszionista módszer szerint a padlóra lefektetve lehetett hozzáférni.
Próbáltam nagyobb léptékben dolgozni, az ecseten
kívül a festékrétegek felviteléhez ajtókefét, padlólakkozó kefét is használtam.
Nagyon érdekes az életutad, az egyetemi tanulmányaidat több alkalommal passzíváltad. Elutaztál
Mexikóba, majd Londonba. Mi késztetett erre?
A környezetemben levő emberek által inspirálódtam.
Mi lenne, ha én is kipróbálnám a szabadabb életet,
nyelvet tanulhatnék, különböző kultúrájú közösségeket ismerhetnék meg. A mexikói út három hónapig
tartott. Mexikóvárosban zenészeket, képzőművészeket ismertem meg, különösen érdekelt az ősi indián
kultúra. Londonban több alkalommal hosszabb időt
töltöttem. Dolgoztam virágkötőként, közben grafikai
munkákat készítettem. Ismerkedtem az ecoline (folyékony akvarellfesték) technikával. Végeredményben
utazásaim során olyan impulzusok értek, melyek a
mai napig is nagy hatással vannak a látásmódomra.
Egy rövid ideig tanárként is dolgoztál.
Óraadóként rajzot tanítottam Cegléden a Táncsics Mihály Általános Iskolában, míg a Tetz Alapfokú Művészeti Iskolában festést oktattam. Hogyan jött be az
életembe az oktatás? Közrejátszott a kialakult járványhelyzet és a véletlenek egybeesése. Átmenetileg
Cegléd vonzáskörzetében éltem, és adódott a lehetőség a tanári hivatás kipróbálására.
Milyen módon kerültél kapcsolatba a Kállai András vezette Veresegyházi Művésztelep alkotói közösségével?
Nagyon szerencsésnek mondhatom magam, mert
Andrást már középiskolás koromtól kezdve ismerem.
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A KOORDINÁCIÓ FEJLESZTÉSE
Múlt havi számunkban a koordináció fejlesztési lehetőségeit vettük számba. Folytatjuk a témát.
Milyen egyéb problémák merülhetnek fel, ha a
gyermek egyensúlyi és koordinációs nehézségekkel
küzd? Melyek az egyensúly és a koordináció fejlesztéséhez szükséges építőelemek?
A fejlődési koordinációs rendellenesség vagy a dyspraxia befolyásolja azt a folyamatot, amikor az agy és az
idegrendszer koordinálja a különböző izmok használatát a feladatok elvégzésében. A dyspraxiában szenvedő
gyermekeknek általában nehézségeik vannak a mozgással, különösen a bonyolult mozgással, a beszéddel,
de olyan egyszerű feladatokkal is, mint az integetés.
Gondjai lehetnek a térbeli viszonyok megértésében is,
különösen akkor, ha rajzol vagy a szabadban játszik.
„Floppy” vagy „merev” izomtónus: A floppy izmok a
végtagokat ernyedten mutatják, vagy a túlságosan „feszes” izmok merevvé teszik a végtagokat.
Melyek az egyensúly és a koordináció fejlesztéséhez szükséges építőelemek?
Figyelem és koncentráció: Az a képesség, hogy
hosszabb ideig koncentrálja a figyelmet egy adott
feladatra.
Ceruza megragadása: A ceruza rajzban és írásban
való tartásának hatékonysága és módja gyakran
vagy túl laza vagy rendkívül szoros és nagy nyomás alatt van.
Ceruzavezérlés: Annak pontossága, amellyel a

gyermek mozgatja a ceruzát rajzoláshoz és íráshoz.
Testtudat: A testrészek ismerete és a test térbeli
mozgásának megértése más végtagokhoz és tárgyakhoz viszonyítva.
A környezet vagy a labda.
Kétoldalú integráció: Két kéz használata egy kézzel vezetéssel: pl. teniszütő megtartása a nem domináns kézzel, a „segítő”, nem domináns kézzel,
és csak a találatok között stabilizálódik.
Középvonal átlépése: A gyermek „orrától a medencéig” futó képzeletbeli vonal keresztezésének
képessége, amely a testet balra és jobbra osztja,
ami szintén befolyásolja a kéz dominanciáját.
Kézi-szem koordináció: A szemektől kapott információk feldolgozásának képessége a kezek irányítására, egy adott feladatban, például kézírás vagy
labdafogás során.

Fitten Veresen – minden, ami sport és táplálkozás,
így adva alapot a mindennapokhoz!
Kéz dominancia: Egy kéz (általában ugyanaz) következetes használata a feladat teljesítéséhez, amely
szükséges a kifinomult készségek fejlődéséhez.
Izomerő: Az izmok képesek erőt kifejteni (pl. amikor felmásznak egy fára)
Izom-állóképesség: az erő-állóképesség a hosszantartó erőkifejtéseket igénylő mozgásoknál a szervezet (izomzat) elfáradással szembeni ellenállásában
fejeződik ki.
Önszabályozás: Az a képesség, hogy megszerezzék,
fenntartsák és megváltoztassák a feladathoz vagy
helyzethez illő éberségi szintet, ezáltal jobban odafigyelnek a feladatra.
Testtartás-vezérlés: A törzs és a nyak stabilizálásának képessége a végtagok koordinációjának lehetővé
tétele az ellenőrzött feladatellátás érdekében.
Elszigetelt mozgás: Kar vagy láb mozgatásának képessége, miközben a test többi része megmarad a kifinomult mozgáshoz (pl. labda dobása, vagy szabadúszás).
Győry Rita Sport és személyi edző
Mozgásfejlesztő 0–8 éves korosztály

EGYÉNI ÉS CSOPORTOS KIÁLLÍTÁSOK:
Mezon Galéria – Debrecen 2006
Fogasház – Budapest 2010
Amadeus pályázat – MKE Budapest 2011, 2018
Galéria Kávézó – Budapest 2015
Keleti Blokk Művészeti Egyesület – Budapest 2015
Ari Kupsus Gallery – Budapest 2016
Veresegyházi Művésztelep – 2017, 2018, 2019, 2020
Roots Budapest – 2018
Kóka Galéria – Budapest 2019
Gogol 9 Galéria – Budapest 2020
Budapest Projekt Galéria – 2020
Art Market Budapest – 2020

NORDIC WALKING

ELISMERÉSEK:
„Ari Kupsus Gallery-díj” Ari Kupsus Pályázat – Budapest 2016

II. ORSZÁGOS VERESEGYHÁZI NW VERSENY 2021. SZEPTEMBER 11-ÉN!

A Kállai testvérek indították el az Erdőkertesi Kulturkocsmát, egy kulturális, ismeretterjesztő közösségi
teret. Ahol a helyi és környékbeli fiatalok ismerkedhettek művészekkel, írókkal, vagy éppen ismert és
amatőr előadókkal. Itt mindig történt valami, nagyon
szerettem ezt a közösségi létformát. Az itt kialakult ismeretségünk alapján kaptam meghívást a Veresegyházi Művésztelep programjaira, így már az első
2017-es alkotótáborban is részt vettem. Végre olyan
volt az életmódom, amiről mindig is álmodoztam.
Kint a szabadban, vagy éppen a belsőtérben reggeltől
napnyugtáig közösen alkotni, egymással ismerkedni,
mert minden évben voltak új „táborlakók”. Számomra
sokat jelent emberileg és szakmailag a közös programokon való részvétel, örömmel veszek részt a művésztelep munkájában.
Mik a további terveid?
Számos elképzelésem van a jövőt illetően, mint szabadúszó képzőművész látom elsősorban a lehetőségeimet. Magántanárként, illetve alapfokú művészeti
iskolában számításba jön a művészeti oktatás is. Jelenleg dekorációs falfestéssel foglalkozom.
VERÉB JÓZSEF

A Nordic Walking egy nagyon fiatal sport, 2006 óta hódít Magyarországon is. Kortól függetlenül bárki űzheti ezt a sportot, miután részt
vett NW alaptechnika foglalkozáson, ahol elsajátította a helyes mozdulatokat. Egyesületünk célja többek között ennek a sportnak a népszerűsítése Veresegyházon és országos szinten is.

Legyünk együtt fittek Veresen!

Mobil: 30 509 5084
Facebook: Fitten Veresen

2020. szeptemberében rendeztük meg az I. Országos NW Versenyt
Veresegyházon, amelyre 11 városból érkeztek versenyzők. A NW versenysport is egyben, komoly sportcélok megvalósítására is alkalmas.
A járványügyi helyzet javulásával úgy néz ki, hogy idén is meg tudjuk
tartani a tavalyi jó hangulatú, immár hagyományos versenyünket.
Tervezett távok: 5, 10, 15 és 20 km, amelyen
különböző korcsoportokban indulhatnak a versenyzők és lehetőség lesz versenyen kívül is bejárni a pályát.
Várunk mindenkit szeretettel, akár versenyzőként, nézőként, szurkolóként, vagy ha csupán kíváncsiságból érkezik. Várjuk szponzorok, támogatók és önkéntes segítők jelentkezését is. Köszönettel és tisztelettel:
MultiSport SE
Vigh Mercédesz elnök, NW C-trainer
70/3912603
Mátyás Dezső elnökhelyettes, NW Expert
30/7303979
multisport.2112@gmail.com
https://multisportse.com/
https://www.facebook.com/nordicwalkingsportveresegyhaz
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Sport

Sport
VVSK ATLÉTIKA

VVSK KÉZILABDA

A MÁJUSI „EGYÉNI CSÚCSESŐ” IS ARANYAT ÉR

A JÖVŐT TERVEZIK
A sportcsarnok megépülésével nagyon régi vágya teljesült a
kézilabda sport szerelmeseinek Veresegyházon, legyenek játékosok vagy éppen szurkolók. Mostantól nem kell más településeken edzéslehetőség után kutatni, átjárni napról-napra
edzeni és a hazai mérkőzések is valóban hazai közönség előtt
kerülhetnek megrendezésre.
Joggal lesz elvárható, hogy ezek után nagy lendületet vegyen
településünkön és annak környékén a kézilabda élet. A Veresegyház Városi Sportkör kézilabda szakosztálya nem is tétlenkedik, szervezi, építi a jövőt, szakembereket kér fel – elsősorban az utánpótlás kiépítéséhez, ami valljuk be, nem lesz kis
munka. Főleg úgy, hogy a korábban szép sikereket elért női
szakágat is újra szeretnék felépíteni a már jól működő férfi
szakág mellett. Ezért várják a kézilabda sport után érdeklődő
fiúk-lányok jelentkezését minden korosztályban! Aki szeretné
megismerni ezt a szép sportágat, erre a nyári táborok kiváló lehetőséget nyújtanak. Időpontok: június 14-18, 2125, és 28-július 02 között. Érdeklődni: György Gábor, +36 20 411 3461, +36
70 410 9206. Helyszín: az új kézilabda csarnok.
Az alábbiakban a már meglévő korosztályos csapataink szakmai stábját mutatjuk be.
Eredmények:
I. VERESEGYHÁZI FIÚ SERDÜLŐ TORNA
Május utolsó hétvégéjén rendezték az első fiú serdülő tornát
nyolc csapat részvételével. A kétnapos versenyen serdülő csapatunk a harmadik helyen végzett, a helyosztó mérkőzésen
legyőzte a Hatvani KSZSE csapatát. A tornát a Budapesti Honvéd SE nyerte, akik a döntőben a Gödöllői KC ellen bizonyultak jobbnak.
Különdíjasok:
Legjobb Játékos: Majoros Domokos (Gödöllői KC)
Legjobb Kapus: Badak Márton (Veresegyház VSK)
Gólkirály: Sági Levente (Mogyoródi KSK) 36 gól.
NŐI MEGYEI II. OSZTÁLY: GYŐZELEM A HELYOSZTÓ
ELSŐ MÉRKŐZÉSÉN
Női felnőtt csapatunk június 06-án a 3. helyért folyó helyosztó küzdelem első mérkőzésén egygólos győzelmet aratott a Balassagyarmat csapata ellen (25:24). Visszavágó
június 13-án. Hajrá lányok, azt is nyerjétek meg!

Izracska Noémi vezetőedző és Gubrán Ferenc edző női felnőtt
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Május első hétvégéjén Veszprémben szerepeltek az U12, az U14 és az
U16-os versenyzőink a Kis Balaton Bajnokságon.
Sum Nikolett nem csak az 5 méteresek klubjába ugrott be, hanem
ezzel az első helyezést érő ugrásával mindjárt a korosztályos ranglista
élére is került! A távolugrás aranyérme után 80 méteren még egy egészen kiváló futással 7. lett.
Nádas Balázs szintén 80 m-es síkfutásban ezüstérmet, majd távolugrásban bronzérmet ért el. A lányoknál Horváth Laura 15. helyezettként fejezte be a távolugró versenyt.
600 méteres síkfutásban Horváth Boglárka ezüstérmes, Gedeon
Flóra 13., Lázár Luca pedig a 17. helyen érkezett a célba. 60 méteren
Boglárka még nyert egy bronzérmet, Flóra a 9, Soós Vivien a 11., TóthVári Regina a 14. helyen futott be. A fiúknál, Nemes Zádor szintén 60
méteren az 5. helyen ért be a célba, távolugrásban pedig 13. lett.
800 méteren Hargitai Bánk nagyot javítva az eddigi egyéni csúcsán
a 9. helyezést érte el.
Tóth Vári Regina nagyszerű ugrással 8. helyezett lett a távolugrás
döntőjében, míg Soós Vivien a 10. Soós Regina pedig a 13. helyen zárta
a versenyt.
Majd minden versenyzőnk javított az eddigi legjobb eredményén és
nagyszerű helyezésekkel örvendeztetett meg minket a néhol több, mint
60 főt is meghaladó mezőnyökben.
SZALMA RÓBERT

Női felnőtt csapatunk

A 3. helyezett serdülő csapat

GYÖRGY GÁBOR
fiú serdülő, vezetőedző

IFJ. ÉLIÁS GÁBOR
fiú U15-U16 vezetőedző

GYÖRGY KATA
lány U11-U13 vezetőedző

BARANYÓ CSABA
lány U15 vezetőedző

KISS GERGŐ
kapusedző
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SZOBOSZLAI ÁKOS
fiú U13-U14 vezetőedző

Nádas Balázs 3. hely

Horváth Boglárka (bal szélen) 2. hely

ASZTALITENISZ

KISS PÉTER
szakosztályvezető, férfi felnőttés ifjúsági, vezetőedző

PFENDLER TIBOR
fiú serdülő, edző

Sum Nikolett a dobogó tetején

NAGY GÁBOR
fiú U13-U14 edző

KAJAK-KENU

TOKIÓI OLIMPIKONOKKAL CSATÁZVA

VERESEGYHÁZI KAJAK-KENU CLUB TÚL HÁROM EDZŐTÁBORON

A hivatalos gyermekversenyek rendezését a sportági szakszövetség
döntése értelmében augusztusig felfüggesztették, így a felnőttek között
volt csak lehetőség versenyezni asztalitenisz berkeken belül.
Letanóczki Dalma (KSI), a Veresegyházi Katolikus Gimnázium 9.b
osztályos tanulója első felnőtt női országos asztalitenisz-bajnokságán
vett részt 2021.06.03-án, csütörtökön, Gödöllőn, az új asztalitenisz csarnokban. Az egyenes kieséses rendszerben zajló versenyen Dalma páros
társával, a szintén elsős gimnazista orosházi Hudák Dorinával a nemsokára Tokióban, az olimpián résztvevő magyar válogatott Madarász
Dóra - Fazekas Mária duót kapták ellenfelükként, akik esélyesként ezt
a mérkőzést is, és végül a páros ob-t is megnyerték. Az eredményre
Dalmáék büszkék lehetnek, hisz igencsak megszorongatták az olimpikonokat a 11 pontig tartó szettekben. 0:3 (-11, -9, -6)
LETANÓCZKI ISTVÁN

A városunk kajak-kenusait sem a Covid, sem a tavasziasnak egyáltalán
nem mondható idő nem tántorította el a márciusban elkezdett vízi alapozás folytatásától. Az ifi válogatott Hegedűs Karolina az ifi kerettel
Szegeden, míg Magyari Regina, serdülő női válogatott kenuzónk a csepeli Kolonics edzőközpontban vett részt a központi „összetartáson”.
Nem volt jó ötlet a kezdeti csapásokat saját edző felügyelete nélkül,
Covid veszélyben, több egyesület versenyzőivel összezárva indítani a
felkészülés legérzékenyebb szakaszában. Történt is némi malőr a második összetartáson, Szegeden. A látogatóba érkező győri edző és élversenyzői fertőzötten tették tiszteletüket a táborban. Szerencsére
időben kiszűrték őket, így a mi ifi Karolinánk elkerülte a hosszú karantént és a fertőzést is. Regina, serdülőként, bölcsen döntött és a saját
edzőtáborunkon akart inkább részt venni a szövetség által rendezett
második központi összetartás helyett. Így jött velünk a Kolonics Edzőközpontba, majd Csepelre is, ahol mindig szívesen látnak bennünket,
minden kényelmünk és nyugalmunk megvan, házigazdáink, Karkus
Anita, Mócsi Péter, Ányos Zoli, Szabics Lajos „bácsi” és neje Erzsike empatikus emberi hozzáállásának köszönhetően.
A célunk az, hogy a jó stílussal, technikával, az edzőtáborokban leevezett 1200 km után, júliusig érjük el a gyorsaságban is az elvárt síkvízi teljesítményünket. Úgy érzem, jó úton járunk, és ezért kíváncsian
várom versenyzőim, Hegedűs Karolina, Magyari Regina, Kadók Nikolett, Tokai Zsófia, Tóth András, Reindl Erik, Szabó Attila teljesítményét
ebben a versenyidényben. A párosban már szépen teljesített Szolnokon Hegedűs Karolina párjával, Zagyvai Borbálával, a női ifi kenu 500
és a 200 méteres távokon, ahol negyedik és ötödik helyezést értek el,
alig pár km leevezése után. (Zagyvai Borka is „veresegyházi fészekből” lett válogatott,). Hajh, ha egyszer az Álomhegyi-tó elkészül!
Nagyon várjuk!
FROHNER FERENC EGYESÜLETI EDZŐ

Felnőtt női OB páros –
Madarász Dóra, Hudák Dorina, Letanóczki Dalma, Fazekas Mária
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KICK BOX

AKROBATIKUS ROCK & ROLL

NEHÉZ IDŐSZAK UTÁN IS JÖNNEK AZ EREDMÉNYEK

BLACK & GOLD ANGELS VERESEGYHÁZ
KICK-BOX K1 SPORTEGYESÜLET
Sajnos, még májusban sem tudtunk versenyezni, csak a felkészülést folytattuk. Június 12-én kezdünk egy profi gálán, Mosonmagyaróváron, ahol
több mint egy év kihagyás után K1 szabályrendszerben indulnak versenyzőim, Kozma Levente, Boros Dominik, Perjesi Richárd, Péter Barnabás és Lukács Péter. A felkészülés utolsó szakaszát a Szentendrei
Thai-Box Klub által rendezett sparring edzéssel zártuk, amit sikeresnek
mondhatok. Remélem, hogy a sok edzés meghozza gyümölcsét.
PAPP ATTILA
AIKIDO • KIME

SZÉP EREDMÉNYEK
A KICK-BOKSZ FORMAGYAKORLATOKBAN
Véget ért a Békés Megyei Harcművész Szövetség által meghirdetett online
formagyakorlat verseny. A versenyzők formagyakorlataikat videó felvételeken küldték el a szövetség számára, melyeket ezután a Békés Megyei
Harcművész Szövetség Facebook oldalán lehetett megtekinteni és lájkolni.
A verseny a közönség szavazatai alapján dőlt el, ami természetesen szubjektív. A verseny sikeresnek bizonyult, hisz 7 klub 18 versenyzője 22 formagyakorlattal nevezett. A verseny szervezője is elérte célját, hiszen olyan
versenylehetőséget biztosított, ami nem veszélyeztette a sportolók egészségét, mégis megmérettetést jelentett egy versenyhiányos időszakban, s
felhívta a figyelmet a harcművészet különböző ágaira.
Jogos igényként merült fel, hogy ne csak a közönség alkosson véleményt, hanem szakmai értékelés is történjen, mely során a gyakorlatokat
8 magas fokozatú, versenyzővel nem érdekelt, különböző irányzatú harcművész mester értékelt.
Egyesületünk 3 fiatal versenyzővel és 4 gyakorlattal képviselte Veresegyházat, mely során mind a közönségszavazatok, mind pedig a mesterek
értékelése alapján előkelő helyen végeztek. Maróti Olivér számára ez volt
az első verseny, ahol megmérettethette magát, mely igencsak jól sikerült.
Pusztakezes gyakorlatával 7 évesen, korcsoportbontás nélkül, a 2. helyen
végzett mind a nézők, mind pedig a mesterek rangsorolása alapján.
Egyesületünk munkáját fémjelzi, hogy a szakmai értékelés során versenyzőink az első négyben végeztek. Hodosi Márton zenés, fegyveres
formagyakorlat 3. hely, zenés, pusztakezes formagyakorlat 3. hely. Kakas
Hunor zenés, pusztakezes formagyakorlat 4. hely. Közönségszavazatok
alapján: Hodosi Márton zenés, fegyveres formagyakorlat 2. hely, zenés,
pusztakezes formagyakorlat 6. hely. Kakas Hunor zenés, pusztakezes formagyakorlat 5. hely. Gratulálunk versenyzőinknek!
PINTÉRNÉ GAZDAG ANETT, KIME ELNÖK, 06 70 388 8716

Tisztelt
Veresegyházi Sportszerető Lakosok!
SEGÍTSÉGÜKET SZERETNÉM KÉRNI A

VERESEGYHÁZ SPORTTÖRTÉNETE
CÍMŰ KÖNYV MEGÍRÁSÁHOZ.

Ezzel a témával kapcsolatosan
keresek régi képeket, emlékként kivágott
újságcikkeket, vagy bármilyen a családi
gyűjteményben elfekvő, ehhez a témához
használható sportos emléket, érmeket,
díjakat, okleveleket stb., amit természetesen vissza is adok annak elektronikus
rögzítése után.
Szeretnék riportokat is készíteni olyan
emberekkel, akik szereplői, részesei voltak
Veresegyház sportéletének az elmúlt
50-60-70 évben, akár játékosként,
edzőként, sportvezetőként.
Ehhez is keresek alanyokat, ha ismernek
ilyen embert, kérem jelezzék. Ha bármiben
tudnak segíteni, kérem hívjanak telefonon,
vagy írjanak e-mailben,
én elmegyek az anyagokért.

Szép eredményekkel tértek haza táncosaink a
május 10-én, Balatonfüreden megrendezett országos pontszerző versenyről. Nehéz időszak
áll mögöttünk, rengeteg kihívással, nehézséggel, folyamatos változással, alkalmazkodással.
Nagyon büszkék vagyunk növendékeinkre,
hogy nem adták fel, küzdöttek az utolsó pillanatig, hogy a lehető legjobb formájukat tudják
hozni a hétvégi megmérettetéseken.
Két hét felkészülés után a következő eredmények születtek: Kiss Álmos és Fórián Anita
children kategória 7. helyezés,Tardosi Zétény
és Nagy-Végvári Lili (Island Rock) juveniles kategória 8. helyezés, Biró Sebestyén (Rock&
Magic) és Ruzsa Lili junior kategória 9. helyezés, LADIES 3. helyezés, WONDERFUL 4. helyezés, BRILL 5. helyezés, SHINE 10. helyezés.
Egy héttel később, május 17-én pedig már
regionális pontszerző versenyen szerepeltek
táncosaink. Ezen, a még mindig zártkapus eseményen is szép helyezéseket értek el a gyerekek, biztosítva helyüket az országos versenyre.
Kiss Álmos és Fórián Anita 4. helyezés,
Biró Sebestyén (Rock and Magic) és NagyVégvári Lili 5. helyezés, Brill girls nagyformáció 4. helyezés, Wonderful junior kisformáció
4. helyezés, LADIES nagyformáció 2. helyezés.
A május történései ezzel nem értek véget,
hiszen Tardosi Zétény és Nagy-Végvári Lili
(Island Rock) a hónap utolsó hétvégéjén képzeletben Rio de Janeiro-ba repült, hogy részt

vegyenek a soron következő On-line Világkupán a WRRC (World Rock’n’Roll Confederation) szervezésében. A páros végül a döntőbe
jutva 9. helyezést ért el 11 nemzet 30 párosa
közül, juveniles kategóriában. Nagyon gratulálunk! Igazán szép munka.
Nyáron sem fogunk tétlenkedni, hiszen több
nyári tábort szervezünk új és utánpótlás tán-

BKG U12-es csapat

BKG U12-es csapat

TENISZ
Budapesten rendezték az idei év első nemzetközi tenisz tornáját az G16os korosztály számára. A Tennis Europe 2. kategóriás versenyén Molnár
Kitti 4. kiemeltként vágott neki a versenynek. Három hónapos verseny
kihagyás után az első felvezető versenyén sikerült kiváló eredményt elérnie. Szlovák, cseh és ukrán ellenfeleket győzött le magabiztos játékkal az
első három fordulóban. Az elődöntőben a 2. kiemelt lengyel játékos ellen
nagy csatában 5:7 6:7 (6) maradt alul. Reményt keltő eredmény a soron
következő felkészülési, majd pedig a Junior ITF versenyeken való szerepléshez.
MOLNÁR EDINA

NYÁRI NAPKÖZIS TÁBOR
Az általános iskola végével
kétszer egy hetes
napközis tábort tartunk

június 21–25-ig és
június 28–július 2.
között.

Korosztályban az általános iskola 1. osztályától egészen a 2009-ben születetteket várjuk.
A NAPI PROGRAM TERVEZETE:

A délelőtt folyamán 2 edzést tartunk (tízórai előtt és utána), ebéd után pedig
egy kis csendes pihenőt követően még egy edzés következik (14.00–15.30).

A FOGLALKOZÁSOK MENETE:
• képességfejlesztő edzések • ügyességi versenyek
• mozgáskoordináció fejlesztése • dobóversenyek
• rengeteg játék • sárkányhajózás Felsőgödön.
JELENTKEZNI LEHET:

Köszönettel: Baranyó Csaba

Telefon: +36 20 9749 686
e-mail: baranyocs@t-online.hu
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cosainknak, illetve intenzív edzésheteket,
workshopokat versenyzőinknek. Júniusban
még egy regionális és egy országos verseny vár
ránk, melyre sportolóink nagy erőbedobással
készülnek. Nagy büszkeséggel tölt el bennünket, hogy a Magyar TáncSport Szakszövetség
június és augusztus végén ismét Veresegyházon rendezi a magyar válogatott táncosok edzéssorozatát, melynek során Magyarország
legeredményesebb rock and roll táncosai érkeznek hozzánk.
FARKAS GERGELY, FARKAS KRISZTINA

ŐRI GERGELY +36 20 663 4553
vagy a bkgveresegyhaz@gmail.com emailcímen.

2021. június

25

FŰNYÍRÁST • FŰKASZÁLÁST • FAKIVÁGÁST
KERTGONDOZÁST VÁLLALOK.
Várom megtisztelő hívását!
Zenegger:
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06 30 553 0320
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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

Minden,

aMi a tetővel kapcsolatos

JAVÍTÁS,
JAVÍTÁS, CSERÉP
CSERÉP CSERE,
CSERE, ÚJ
ÚJ TETŐ
TETŐ
GÉPKOCSI
GÉPKOCSI BEÁLLÓK,
BEÁLLÓK, KERTI
KERTI KIÜLŐK
KIÜLŐK
ÉPÍTÉSE,
JAVÍTÁSA
ÉPÍTÉSE, JAVÍTÁSA

OTTHOFELÚJÍTÁSI
OTTHOFELÚJÍTÁSI TÁMOGATÁS
TÁMOGATÁS
Ingyenes
Ingyenes helyszíni
helyszíni felmérés,
felmérés, árajánlat.
árajánlat.

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

06 30 5588 180
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