A Veresegyházi Katolikus Gimnázium diákjainak műsorával
emlékezett Veresegyház 1956-ra
(Írásunk a 3. oldalon, fotó: Hollai Gábor.)

Ajánló

Ünnep
1956 HŐSEIRE EMLÉKEZETT A VÁROS
Az 1956-os forradalom és szabadságharc 65. évfordulójára emlékezett Veresegyház,
mely ünnepségen idén a Veresegyházi Katolikus Gimnázium diákjainak
és történelemtanárának jutott a főszerep.
A Kálvin téri emlékműnél megtartott rendezvény szónokaként Vörös Károly középiskolai tanár kifejtette, hogy számára mit jelent 1956
szellemisége, majd történelmi kontextusba
helyezve világított rá a kommunista diktatúra
embertelen voltára. A diákok műsora korhű relikviákat (például a néprádiót) felvonultatva
röpítette vissza a mai fiatalságot és a nézőket
az 1956-os események hangulatába.

A programot koszorúzás zárta az emlékműnél és a katolikus temetőben nyugvó veresegyházi 1956-os áldozat, Radics Lajos sírjánál.
Közreműködött a Veresegyház Katonai Hagyományőrző Egyesület és a Veresegyházi Fúvósegyüttes.
Délután 1956 méteres emlékfutással adóztunk a hősök emlékének.
KOVÁCS PÉTER

TÁJÉKOZTATÁS

Veresegyház Város Önkormányzata
tájékoztatja a Lakosságot, hogy
a KORONAVÍRUS-JÁRVÁNNYAL KAPCSOLATOS
LEGFRISSEBB HELYI INFORMÁCIÓKÉRT KÖVESSÉK
honlapunkat (www. veresegyhaz.hu)
és hivatalos Facebook oldalunkat
(Facebook/Veresegyház város hivatalos oldala).
Fotók: Hollai Gábor

TÁJÉKOZTATÁS

Tájékoztatjuk Tisztelt Olvasóinkat, hogy lapunk
koronavírus-járványra vonatkozó információi
és tájékoztatásai a 2021. november 6-i,
NYOMDÁBA ADÁS ELŐTTI ÁLLAPOTOT tükrözik,
azok a lap megjelenésének idejére
a vírushelyzetnek megfelelően változhatnak.
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Önkormányzat

Önkormányzat

VERESEGYHÁZ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK HATÁROZATAI
265/2021.(X.25.) Kt. határozat:
1. A Képviselő-testület tudomásul veszi Bárczi László nem képviselő
Ügyrendi, Jogi és Közbiztonsági Bizottsági tag lemondását 2021.
október 31-i hatállyal.
2. Az Ügyrendi, Jogi és Közbiztonsági Bizottság létszáma 2021. november 1-jétől 6 főre változik.
266/2021.(X.25.) Kt. határozat:
1. A Képviselő-testület a 42/2021.(II.19.) számú Polgármesteri határozatot visszavonja.
2. A Képviselő-testület az önkormányzat P. J. P. Marik Kft.-vel kötött
feladat-ellátási szerződését akként kívánja módosítani, hogy a területi ellátási kötelezettséggel működő X. számú háziorvosi körzetben a háziorvosi feladatok ellátását 2021. december 1. napjától
Dr. Fekete Mária (IX. számú háziorvosi körzet háziorvosa) tartós
helyettessel kívánja biztosítani.
267/2021.(X.25.) Kt. határozat:
A Képviselő-testület az önkormányzat Manódoktor Gyermekgyógyászati Kft-vel kötött feladat-ellátási szerződését akként kívánja módosítani, hogy a területi ellátási kötelezettséggel működő III/1. számú
gyermekorvosi körzetben a gyermekorvosi feladatok ellátását előreláthatólag 2021. november 1. napjától – Dr. Lacsny Szilvia praxisjoggal rendelkező házi gyermekorvos ismételt munkába állásáig szóló – határozott
időtartamra Dr. Horváth Orsolya helyettessel kívánja biztosítani.
268/2021.(X.25.) Kt. határozat:
1. A Képviselő-testület hozzájárul ahhoz, hogy a Manódoktor Gyermekgyógyászati Kft. részére 2021. november 1-jétől 2021. december 31-ig terjedő időszakra a III/1. számú gyermekorvosi körzet
gyermekorvosi feladatainak helyettesítéssel történő ellátásához
580 000 Ft/hó összegű hozzájárulást biztosítson.
2. A hozzájárulás 2021. évi 1 160 000 Ft összegének fedezete az önkormányzat 2021. évi költségvetésének „Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre” előirányzata.
3. A hozzájárulás 2022. évi 6 960 000 Ft összegét az önkormányzat
2022. évi költségvetésében tervezni kell.
269/2021.(X.25.) Kt. határozat:
1. A Képviselő-testület hozzájárul ahhoz, hogy az önkormányzat
3 248 566 398 Ft összegű „intézmény finanszírozás” kiadási előirányzata és a GAMESZ 2021. évi 1 184 010 000 Ft összegű „intézmény finanszírozási bevétel” előirányzata 75 000 000 Ft-tal csökkentésre kerüljön.
2. A képviselő-testület hozzájárul ahhoz, hogy a GAMESZ 2021. évi
költségvetésének Beruházások előirányzatából 75 000 000 Ft az
önkormányzat Egyéb működési célú kiadások/Tartalékok/Általános tartalék előirányzat javára átcsoportosításra kerüljön.
270/2021.(X.25.) Kt. határozat:
1. A Képviselő-testület hozzájárul a Veresegyház belterület 5910 hrszú, 1765 m2 területnagyságú, kivett beépítetlen terület megnevezésű
ingatlan értékesítésére szolgáló pályázat kiírásához, meghívásos
(zártkörű pályáztatás) eljárással. A Képviselő-testület a zártkörű pályázatra Ujj Mátyás, Papp András István és Pillinger Gábor érdeklődőket 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 Ügyrendi, Jogi és Közbiztonsági Bizottság elnöke legyenek.
3. Az értékelő munkacsoport véleménye alapján megjelölt nyertes a
benyújtási határidőt követő képviselő-testületi ülésen kerül kihirdetésre.
271/2021.(X.25.) Kt. határozat:
1. A Képviselő-testület hozzájárul a Veresegyház belterület, 1106;
1103/6; 1107/2, 1107/4 és 1107/5 hrsz-ú, kivett beépítetlen terület
megnevezésű ipari ingatlanokból megosztási eljárással kialakításra
kerülő új, 1489 m2 területnagyságú ipari ingatlan értékesítésére
szolgáló pályázat kiírásához, meghívásos (zártkörű pályáztatás)
eljárással. A Képviselő-testület a zártkörű pályázatra az erdőkertesi székhelyű Jamboree Világ Kft-t, a gödöllői székhelyű HZ Special Welding Kft-t, valamint az erdőkertesi székhelyű TTTA 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 Ügyrendi, Jogi és Közbiztonsági Bizottság elnöke.
3. Az értékelő munkacsoport véleménye alapján megjelölt nyertes a
benyújtási határidőt követően kerül kihirdetésre.
272/2021.(X.25.) Kt. határozat:
1. A Képviselő-testület hozzájárul a Veresegyház belterület, 1106;
1103/6; 1107/2, 1107/4 és 1107/5 hrsz-ú, kivett beépítetlen terület
megnevezésű ipari ingatlanokból megosztási eljárással kialakításra
kerülő új, 2002 m2 területnagyságú ipari ingatlan értékesítésére
szolgáló pályázat kiírásához, meghívásos (zártkörű pályáztatás)
eljárással. A Képviselő-testület a zártkörű pályázatra az erdőkertesi székhelyű Jamboree Világ Kft-t, a gödöllői székhelyű HZ Special Welding Kft-t, valamint az erdőkertesi székhelyű TTTA 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 Ügyrendi, Jogi és Közbiztonsági Bizottság elnöke.
3. Az értékelő munkacsoport véleménye alapján megjelölt nyertes a
benyújtási határidőt követően kerül kihirdetésre.
273/2021.(X.25.) Kt. határozat:
A Képviselő-testület hozzájárul a „Mézesvölgyi iskola melletti parkoló
és a Mézes-patak híd között útalap, csapadékcsatorna és olajleválasztó
építési munkái” tárgyú vállalkozási szerződés megkötéséhez a Monovia Bt-vel (székhely: 1021 Budapest, Üdülő út 19/b).
A beruházás összege bruttó 17 143 734 Ft, melynek fedezetét az önkormányzat 2022. évi költségvetésében tervezni kell.
274/2021.(X.25.) Kt. határozat:
A Képviselő-testület hozzájárul a „Mézesvölgyi iskola melletti parkoló
közvilágításának kiépítése” tárgyú vállalkozási szerződés megkötéséhez a JUKO Építőipari és Szolgáltató Kft-vel (székhely: 2112 Veresegyház, Lévai u. 46.).
A beruházás összege bruttó 24 338 310 Ft, melynek fedezete az önkormányzat 2021. évi költségvetésének tartalékkerete.
275/2021.(X.25.) Kt. határozat:
A Képviselő-testület hozzájárul a Ligetek városrész kapacitásbővítéséhez vízfőnyomó cső építése tárgyú vállalkozási szerződés megkötéséhez a No-La Bt-vel (székhely: 2112 Veresegyház, Budapesti út 3/E/b.).
A beruházás összege 29 992 000 Ft + fordított Áfa, melynek fedezete
az önkormányzat 2021. évi költségvetésének tartalékkerete.
276/2021.(X.25.) Kt. határozat:
A Képviselő-testület hozzájárul az új 24+4 tantermes általános iskola
területén (volt TSZ tanya) ivóvíz- és szennyvízvezeték építése tárgyú
vállalkozási szerződés megkötéséhez a No-La Bt-vel (székhely: 2112
Veresegyház, Budapesti út 3/E/b.).
A beruházás összege 35 412 000 Ft + fordított Áfa, melynek fedezetét
az önkormányzat 2022. évi költségvetésében tervezni kell.
277/2021.(X.25.) Kt. határozat:
1. A Képviselő-testület Vevői visszalépés miatt hatályon kívül helyezi
az ingatlanértékesítési pályázat meghirdetésére vonatkozó 219/2020.
(XII.23.) és az ingatlanértékesítési pályázat eredményhirdetésére vonatkozó 8/2021.(I.12.) számú polgármesteri határozatokat.
2. A Képviselő-testület hozzájárul a Veresegyház 5786/55 hrsz-ú ingatlan értékesítésére a VERES IMMO Kft-vel megkötött ingatlan adásvételi szerződés – közös megegyezéssel történő – felbontásához.
278/2021.(X.25.) Kt. határozat:
1. A Képviselő-testület visszavonja a 238/2021.(VIII.24.) Kt. számú határozatot.
2. A Képviselő-testület hozzájárul az előterjesztés 2. sz. mellékletét
képező dokumentumok megvásárlásához 1 000 000 Ft, azaz egymillió forint vételáron Horváth Lajostól, mint tulajdonostól.
3. A dokumentumok a veresegyházi Kölcsey Ferenc Városi Könyvtár
Veresegyházi Helytörténeti Gyűjteményben kerülnek elhelyezésre.
4. A vételár fedezetét a 2021. évi költségvetés Dologi kiadások előirányzata biztosítja.
279/2021.(X.25.) Kt. határozat:
A Képviselő-testület hozzájárul, hogy a Kölcsey Ferenc Városi Könyv-

tár és a Remigius Általános Iskola között könyvtárhasználati megállapodás jöjjön létre, ennek érdekében a szerződést a Városi Könyvtár
igazgatója a Remigius Általános Iskolával, mint szerződéses féllel az
előterjesztés mellékletében csatolt tartalommal aláírja.
280/2021.(X.25.) Kt. határozat:
A Képviselő-testület elfogadja a Medveotthon 2020. évi működéséről
szóló beszámolót.
281/2021.(X.25.) Kt. határozat:
A Képviselő-testület a termálvíz energetikai és egyéb célú felhasználásának helyzetéről és tapasztalatairól szóló beszámolót tudomásul veszi.
282/2021.(X.25.) Kt. határozat:
A Képviselő-testület elfogadja a „Beszámoló a környezetvédelem 2019.
és 2020. évi helyzetéről és 2021. évi fenntarthatósági intézkedési terv”
című dokumentumot, egyben felkéri a jegyzőt, hogy Veresegyház
Város hivatalos honlapján tegye közzé a dokumentumot.

284/2021.(XI.2.) Kt. határozat:
1. A Képviselő-testület 2021. november 2-től kezdődően 2026. november 1-jéig tartó öt éves határozott időre, helyszínbérleti szerződést
köt a Shadow Films Kft. (székhely: 1056 Budapest, Molnár u. 53.,
képviseli: Adam Goodman ügyvezető), Magyarországon filmgyártási és filmelőállítási tevékenységet végző vállalkozással filmgyártáshoz szükséges kültéri díszletek felállítása és filmforgatás célú
használatra.
2. A Képviselő-testület a kizárólagos tulajdonát képező 059/66 hrsz.
alatt felvett 38 hektár 7572 m2 nagyságú, jelenleg gyümölcsösként
nyilvántartott külterület az előterjesztés melléklete szerinti kijelölt
15 hektár részét adja bérbe, melyből a mellékletben megjelölt 4
hektár – bérlő által később bekeríthető – területre a termőföld ideiglenes, filmforgatási célú hasznosításához megkéri az ingatlanügyi hatóság engedélyét a művelésből történő kivonásra.
3. A Képviselő-testület havi 1 500 000 Ft + Áfa bérleti díjban állapodik meg a Shadow Films Kft-vel.

Veresegyház legújabb beruházási híreiről Cserháti Ferenc alpolgármester adott tájékoztatást
lapunk olvasóinak.

KÉSZ AZ ISKOLA PARKOLÓJA
Befejeződött a Mézesvölgyi Iskola melletti parkoló kialakítása, a kulturált parkolóhelyekhez korszerű közvilágítás kiépítését is tervezi a közeljövőben az önkormányzat. Gondolva a környezetvédelemre és az
esztétikára, a parkolónál nagyszabású fa és virágültetési munkálatok is
zajlanak. Lapzártánkig elültetésre került 44 darab fa, 879 cserje és 1368
évelő növény. Vigyázzunk rájuk!

FAMEGÓVÁS A P+R PARKOLÓBAN

Fotók: Hollai Gábor

286/2021.(XI.2.) Kt. határozat:
1. A Képviselő-testület Cserháti Ferenc főállású alpolgármester részére
munkája elismeréseként bruttó 850 000 Ft jutalmat állapít meg
2021. október és decemberi hónapokban két egyenlő részletben történő kifizetéssel, továbbá bruttó 1 200 000 Ft jutalmat állapít meg,
amelyet 12×100 000 Ft összegben „bér jellegű juttatásként” folyósít
2022-ben munkabérével egyidejűleg.
2. A jutalom kifizetése Veresegyház Város 2021. évi költségvetése személyi juttatás előirányzata terhére történik. A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy intézkedjen a jutalom kifizetéséről.

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.

A vasútállomás melletti P+R parkolóban körbekerítette az önkormányzat a szakértői vizsgálatok alapján mintegy 140 évesre becsült nyárfát.
A fa kiváló állapotban van, így megóvása érdekében nagyobb ágyást
alakítanak ki számára, amely pár parkolóhelyet el fog venni az autósoktól. Ugyanakkor a vagyonvédelem miatt is fontos ez az intézkedés,
mert erősen szeles idő esetén természetszerűen kisebb ágak hullhatnak
az alant parkoló autókra.

TÓPARTI JÁRDA
A tóparti járdaépítés utolsó fázisaként elkészült az Öreg-tó hídjáig tartó
szakasz is. Szintén ide tartozó hír, hogy a Széchenyi Óvoda és a Honvéd utca közötti kis útszakasz is térköves burkolatot kapott.
KOVÁCS PÉTER

285/2021.(XI.2.) Kt. határozat:
1. A Képviselő-testület hozzájárul a Veresegyház külterület 039/2
hrsz-ú ingatlan területén üzemelő „Kalandpark” üzemeltetésére
vonatkozó bérleti szerződés 2021. október 31-ei hatállyal, közös
megegyezéssel történő megszüntetéséhez a jelenlegi Bérlővel, a
PHARMA-FLEX Kft-vel. A jelenlegi Bérlő – legkésőbb a jelzett határnapig – köteles minden tekintetben elszámolni a Veresegyházi
Polgármesteri Hivatal Pénzügyi Osztályával.
2. A Képviselő-testület hozzájárul a Veresegyház külterület 039/2
hrsz-ú, ingatlan területén üzemelő „Kalandpark” további üzemeltetésére vonatkozó, 5 évre szóló bérleti szerződés 2021. november
1-jei hatállyal történő megkötéséhez a SMOKING Bt-vel.
A Bérlők közötti tételes birtokba átadásról és átvételről felvett jegyzőkönyv egy eredeti példánya Bérbeadót illeti meg.

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:

2021. november

ASZFALTOZÁS A FŐ ÚTON,
ELKÉSZÜLT AZ ISKOLAI PARKOLÓ

283/2021.(X.25.) Kt. határozat:
A Képviselő-testület a Fabriczius József Általános Iskola, a Kálvin Téri
Református Általános Iskola, a Veresegyházi Katolikus Gimnázium (nappali és esti), a Veresegyházi Egységes Gyógypedagógiai és Módszertani
Intézet, a Lisznyay Szabó Gábor Alapfokú Művészeti Iskola (Zeneiskola),
a Remigius Általános Iskola, a Jövő Iskolája és a Waldorf Általános Iskola 2020/21. évi tanévéről szóló tájékoztatóját tudomásul veszi.

KÖZVILÁGÍTÁS HIBABEJELENTÉSE
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BERUHÁZÁSI HÍREK

ASZFALTOZÁS
A FŐ ÚTON
Lapunk megjelenésének idején (november 15-től kezdődően)
a Magyar Közút felújítási munkálatokat fog végezni a Fő út Petőfi utca és Attila utca- OMW kút közötti szakaszán. A tervek
szerint hétfőn és kedden a marási, csütörtökön és pénteken
pedig az aszfaltozási munkákat fogják elvégezni. Az útfelújítás
ideje alatt a forgalom váltakozó irányban jelzőlámpás irányítással tud haladni. Mind a Közút, mind az önkormányzat kéri
az autósok fokozott figyelmét és türelmét a munkálatok ideje
alatt az érintett szakaszon történő közlekedésben.
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Advent

Közélet

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

TÜDŐSZŰRÉS

2021. november 19. péntek
2021. november 22. hétfő
2021. november 23. kedd
2021. november 24. szerda
2021. november 25. csütörtök

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.)
Jelen értesítés a 2021. november 6-i állapotot tükrözi,
a tüdőszűrés idejére a vírushelyzetnek megfelelően változhat.

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. A 18-40 év közötti lakosoknak, illetve 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.
Lelet kérése esetén felbélyegzett válaszborítékra van szükség. A 14-18 év
közötti gyermekek szűrése ingyenes, de orvosi beutaló, és szülői beleegyező nyilatkozat szükséges. A törvény által előírt rizikó csoportokba tartozó lakosoknak kötelező és ingyenes a szűrés.

A TÜDŐSZŰRÉS AJÁNLOTT, PANASZ NÉLKÜL IS LEHET BETEG!
A vizsgálat alkalmas a leggyakoribb tüdőbetegségek időben történő felismerésére!

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.)

MIÉRT JÓ A JELZŐRENDSZERES
HÁZI SEGÍTSÉGNYÚJTÁS?
A beteg, idős embereknél sokszor azért következik be tragédia, mert egyedül élnek és
hirtelen rosszullét vagy baleset esetén nem
tudnak segítséget hívni. Pedig ilyenkor még
megelőzhető lenne a baj. Ha nincs a közelükben senki és az esetek jó részében ez így
van, akkor magukra vannak utalva. Sajnos,
mire ezekre az idős emberekre rátalálnak, addigra már gyakran sokat romlik az állapotuk.
A jelzőrendszeres házi segítségnyújtás biztonságot ad. A pánikjelző
életmentő lehet. A csuklóra szerelhető pánikjelzőn elegendő egyetlen
gomb megnyomása ahhoz, hogy a gondozónő értesítést kapjon és fél
órán belül konkrét segítséget nyújtson.
Egy agyvérzés, vagy az időseknél gyakran előforduló eleséses – akár
combnyaktörést okozó – balesetekre gondolva könnyű belátni, hogy
mennyire fontos az azonnal orvosi segítség.
Ez az ellátási forma a saját otthonukban élő, elsősorban a 65. életkorukat már betöltött személyek részére nyújtott szociális ellátás. Aki
igényli a jelzőrendszeres házi segítségnyújtást, kap egy készüléket, melyet a vezetékes telefonkészülékhez kapcsolnak, valamint egy nyomógombbal ellátott karórát, mely ütés-, illetve vízálló és amely a készülékhez viszonyítva 50 méteren belül működőképes. Ezen nyomógomb megnyomásával küldhet egy riasztást, ha rosszul lesz, elesik, megijed vagy
bármi baj éri. A segélyhívás esetén a készenlétben lévő gondozónő a
helyszínen fél órán belül megjelenik, a segélyhívás okául szolgáló probléma megoldása érdekében megteszi az azonnali intézkedéseket. Szükség esetén további egészségügyi vagy szociális ellátást kezdeményez,
azaz, ha szükséges, értesíti a mentőket, tűzoltókat, rendőröket és az ellátott által megnevezett közeli hozzátartozót.
Mibe kerül az, hogy idős korunkra biztonságban tudhassuk magunkat vagy esetleg idős rokonunkat? 1200 Ft/hó.
Amennyiben saját vagy közeli hozzátartozója részére bővebb információra lenne szüksége, akkor teljes körű tájékoztatást kaphat a Családsegítő Szolgálatnál, vagy a www.eselykisterseg.hu weblapon.

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
NAGY JÓZSEF ATTILA
GAMESZ IGAZGATÓ

Nyitvatartási idő: hétfő–vasárnap (ünnepnapokon is): 7.00–18.00 óráig
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Önkormányzat
VESZÉLYES HULLADÉK GYŰJTÉSE
Sikeresen zajlott le október 16-án a veszélyes hulladék gyűjtése.
230 lakos adott le összesen 9525 kg veszélyes hulladékot, az elszállítás és ártalmatlanítás költsége bruttó 2 791 079 Ft-ba került.

ÚJ RENDŐRAUTÓ
A Veresegyház és környékének biztonságát őrző rendőrök
új autót kaptak az önkormányzat támogatásával
Pásztor Béla polgármester nyújtotta át ünnepélyes keretek között a „rendőrösített” KIA Sportige 1.6 személygépkocsit a Veresegyházi Rendőrőrs állományának. A nehezített terepviszonyokkal is megbirkózó jármű a segélykérésekre reagálás idejének további rövidítését, a közterületi szolgálat folyamatosságát segíti.
Az önkormányzat a Veresegyház és Környéke Közbiztonságáért
Közhasznú Közalapítványon keresztül nyújtotta a 6 060 550 forintos támogatást, amely összeg fedezte az autó árát.
(POLICE.HU – KOVÁCS PÉTER)

Fotó: Veréb József

MERRE TOVÁBB, TALÁLKOZÓK ÚTJA?

TILTAKOZÁS
AZ ÚTÉPÍTÉS ELLEN

Tiltakozó lakógyűlést hívott össze október 21-re a Tavirózsa Egyesület és
az Együtt Veresegyházért Civil Társaság, arra, a főleg interneten terjedő
hírre válaszul, miszerint a Találkozók útjának kétszer egysávosra történő
bővítését tervezi az önkormányzat. Bár ilyen tervekről konkrét állítás nem
látott napvilágot semmilyen fórumon, a lakógyűlés szervezői szerint
egyértelműen erre utalt a strand kerítésének fákat veszélyeztető bontása.
Bár az interneten széles érdeklődést váltott ki az ügy, a Találkozók
úti parkolóban megtartott gyűlésre alig félszázan mentek el. Miután
Rekvényi László ismertette az összehívás okát, Dr. Tatár Sándor, a
Tavirózsa Egyesület alelnöke tájékoztatta az egybegyűlteket arról,
hogy az internetes, nem reprezentatív szavazás alapján a lakosság 90
%-a a Találkozók útjának sétálóutcává történő átalakítása és egyúttal
a strand korszerűsített megőrzése mellett foglalt állást. A sétálóutcakoncepcióról egyébként terveket is eljuttattak az önkormányzatnak
korábban. Azt magunk is megerősíthetjük, hogy ez az elképzelés
egyértelműen többséget élvezett a lakógyűlés résztvevői körében is.
Ezt követően Dr. Vaszkó Szabolcs, mint önkormányzati bizottsági tag
informálta a hallgatóságot arról, hogy tudomása szerint az önkormányzatnak jelenleg sem elfogadott rendezési terve, sem forrása
nincs tervezve az út átépítésére.
Ez utóbbit megerősítette a körzet jelenlévő képviselője, Bobál Imréné
és Pásztor Béla polgármester is. Pásztor Béla a jelenlévők kérdéseire válaszul elmondta, hogy az idei évben nem tervez az önkormányzat fejlesztést a területen, ugyanakkor a strand és az út helyzetét a jövőben
rendezni kell, mert a strand egyértelműen korszerűsítésre szorul, az út
pedig jelen formájában senki igényének nem felel meg. A kerítésbontásnak – elmondása szerint – csupán közlekedésbiztonsági okai voltak.
A jövőben is szívesen fogad minden lakossági javaslatot a terület rendezésére vonatkozóan, ezek és a segítőkész szakemberek összegyűjtésével
egyúttal meg is bízta a fórumot szervező Rekvényi Lászlót.
KOVÁCS PÉTER
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Közélet
WALDORF ISKOLA

„Legyél azzá, aki vagy! Ne azzá legyél, akivé
én akarlak tenni.”
VEKERDY TAMÁS

OKTÓBERFESZT

CSALÁDI NAP AZ ÉLETFA WALDORF ISKOLÁBAN
Vásári mulatság, kürtöskalács, házi készítésű finomságok, kézműves foglalkozások, táncház,
tombola, Animal Cannibals zenei koncert várta a veresi Waldorf iskola diákjait, szüleit és az
érdeklődőket október 15-én az OktóberFeszt elnevezésű családi napon a Sportföld utcában.
Az eseményről, az elmúlt időszakban történtekről és a tervekről Szutor Katával, az iskolát
fenntartó Életfa Gyermekeinkért Egyesület elnökével beszélgettem.
Mi változott az utóbbi időben az iskola életében?
Az iskola 12 éves fennállása óta nagy fejlődésen
ment keresztül. Két év alatt, mióta új vezetés van
az iskola élén, a létszámunk 55-ről 120 főre bővült.
A növekedés nagyobb helyigénnyel járt, ezért további területet igényeltünk az önkormányzattól. Támogatásukkal ideiglenesen 100-150 négyzetméterrel sikerült az iskola területét bővítenünk. A bérelt, korábbi 10 konténerünk számát 25-re emeltük.
A bérleti díjhoz az önkormányzat is hozzájárul. Ezúton is köszönetünket fejezzük ki érte. A fenntartási költségeinkhez kapunk még állami támogatást
és személyre szabott szülői hozzájárulást is.
Minek tulajdonítják az iskola iránt megnövekedett érdeklődést?
A környékben Gödöllőn, Fóton és Vácon is van Waldorf iskola, jelenleg a miénk a legdinamikusabban
fejlődő. A veresi iskolánk népszerűségét szerintem
annak köszönhetjük, hogy itt nagyon családias a
légkör. Mi szeretnénk az alacsonyabb, maximum
20-22 fős osztálylétszámot megtartani, a növekedést
több osztállyal és nem a meglévők gyerekszámának
emelésével szeretnénk elérni. Minőségi, személyre
szabott oktatást csak így lehet biztosítani.
Miért került az iskola elnevezésébe az Életfa?
A legtöbb Waldorf iskola választ magának egy
nevet, amely a küldetését hivatott jelképezni. A pedagógusaink ezt a szimbólumot választották. Azt
jelképezi, hogy a kicsi mag miként teljesedik ki
évek alatt egy nagy fában. Korábban csak álmodtunk róla, ma már célként lebeg előttünk, hogy intézményünket óvodával és gimnáziummal bővítsük, így a hozzánk jelentkező családok gyerekeinek 3-tól 19 éves korig tudjuk biztosítani a Waldorf

életpályát. Két-három éven belül a városban tervezzük óvoda és gimnázium létrehozását.
Jelentenek-e konkurenciát a városban lévő más
magániskolák?
Véleményem szerint nem, mert vannak olyan szülők és gyerekek, akik konkrétan a mi iskolánkat keresik. A felvételi beszélgetést a szülőkkel kezdjük,
de vizsgáljuk azt is, hogy a gyerek hogyan illeszthető be a mi pedagógiai gyakorlatunkba és az megfelelő-e a számára. Mindig fontos szempont az is,
hogy a család mennyire támogatja az iskola céljait,
vagyis mi családokat fogadunk magunk közé. A
módszereink csak úgy hatásosak, ha az iskola és a
család céljai összhangban vannak.
Mennyire átjárható a Waldorf és az állami iskola?
A mi iskolánk pedagógiai programja 30%-ban eltérhet a Nemzeti Alaptantervtől, élünk is ezzel a lehetőséggel. Sokkal nagyobb hangsúlyt fektetünk az
írás, olvasás, számolás megalapozására, a gyermekeinknek például egészen a 3. osztály végéig hagyunk időt arra, hogy elsajátítsák a betűvetést és
olvasást, így az ebben az időszakban történő iskolaváltásnál sok pótlásra lenne szüksége egy tanulónak,
ha az állami oktatásba szeretne átmenni. A középiskolai Waldorf módszerű iskolában a képzés meghosszabbodik egy évvel, mert az érettségihez szükséges lexikális tudást a diákok a 13. évükben sajátítják el. Mi inkább a képességek fejlesztésére, a tehetségük kibontakoztatására helyezzük a hangsúlyt.
Ön miért választotta gyermekei számára a Waldorf módszerű oktatást?
A gyermekeim még meg sem születtek, amikor egy
kollégám gyerekeivel folytatott beszélgetésem
során lenyűgözött, hogy milyen érdeklődőek vol-

Fotó: Rimai
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Fotó: Rimai

Szutor Kata, az Életfa Egyesület elnöke

tak, mertek kérdezni és olyan dolgokról lehetett
velük kommunikálni, amire nem is számítottam.
Veresegyházat lakhelyül már konkrétan a jövőbeni
Waldorf iskolaválasztás motiválta. Nagyra értékeljük, hogy itt mindent a szülők teremtenek elő, ezért
az itt folyó munkát szívügyüknek tekintik. Kezdetben alelnökként, egy éve pedig már elnökként képviselem az egyesületet, ez az a jogi személy, amely
fenntartja az iskolát. Büszkén mondhatom, hogy a
kistérségünkben is és a Waldorf közösségben is
egyre növekszik az iskolánk reputációja.
Mennyiben érinti Önöket az országos pedagógushiány?
Az intézményünkben nagy örömmel és odaadással dolgoznak a tanárok, ők is érzik a családias
közeg adta lehetőségeket, mi pedig folyamatosan
igyekszünk csökkenteni túlterheltségüket, inkább
nagyobb létszámmal dolgozunk, hogy ne legyen
gond a helyettesítés. Emberileg, gazdaságilag, pedagógiailag stabil lábakon állunk.
Mit tekintenek sikernek?
A népszerűségünket. Szeretnénk, ha a növekvő
létszámhoz több hely állna a rendelkezésünkre,
ehhez keressük a megoldást.
Hogy jött létre a családi nap?
Szülői kezdeményezésre. Ezzel köszönjük meg a
családok kitartását a nehéz járványhelyzetben. Továbbá szerettük volna vendégül látni az irántunk
érdeklődő családokat, a városból és a városon kívülről is. A társas kapcsolatok nagyon hiányoztak,
most vidám együttléttel próbáljuk pótolni.
Miért működnek egyesületi formában?
Oka az, hogy ez megengedőbb szervezeti forma
az alapítványnál. Külső támogatókat is keresünk a
szülők támogatása mellé, amely nagyon fontos a
számunkra, hiszen ez teszi lehetővé, hogy működhessünk. Transzparensen működünk, a szülők látják, hogy mire fordítjuk a forintjaikat.
Ha lehetne három kívánsága, mi lenne az?
Egy nagyobb telek, új épület és még száz gyermek.
RIMAI S. ÉVA
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HELYTÖRTÉNET • KÖNYVAJÁNLÓ

A BOLDOGSÁG MÓKUSKEREKÉBEN

HORVÁTH LAJOS
HELYTÖRTÉNETI KÖNYVEI

MIÉRT NE UTAZZUNK
TÚL HOSSZAN A MUNKAHELYÜNKRE

Kettő, igazán unikálisnak számító kötet látott napvilágot idén városunk díszpolgár-helytörténészének, Horváth Lajosnak a tollából, az önkormányzat támogatásával.

(Részlet Rolf Dobelli „Gondolj bele, hogy ne ess bele! A hétköznapi gondolkodás 52 csapdája”
című könyvéből)

A történettudomány hajlamos csupán a nagy
eseményekre és a főszereplőkre koncentrálni
a múltat feltárni szándékozó írásaiban. Sokszor még az igazán
mikrotörténelemnek
számító helytörténeti
kutatásban is így van
ez. Horváth Lajos
idén megjelent két
kötetéről
mindez
nem mondható el,
hiszen olyan témákra fókuszál Veresegyház történetéből, amilyenekre
még országosan is
csak igen ritkán
találunk példákat.
A Veresegyház
népének névszerinti összeírásai
1546-1720 című
kötet ügyesen
kihasználja azt,
hogy a XVI. században Veresegyházat is hódoltsági területté tevő
Oszmán Birodalom számára már nem elsősorban a föld összeírása volt a fontos, hiszen

Sokszor túlbecsüljük jövőbeli érzéseink hosszát
és erősségét. A lottónyertesek boldogsága átlagosan három hónap múlva elillan. Sokan, akiket előléptetnek, három hónap elteltével ugyanolyan
boldogok vagy boldogtalanok, mint korábban voltak. Ugyanez érvényes azokra, akiknek mindig a
legújabb Porsche kell. A tudomány ezt a jelenséget mókuskeréknek nevezi: dolgozunk, előre jutunk, egyre több és szebb dolgot engedhetünk
meg magunknak, mégsem leszünk boldogabbak.
Egy barátom, aki menedzser egy banknál és szemérmetlenül magas a jövedelme, elhatározta,
hogy kiköltözik a nagyvárosból és épít egy házat.
Az álom egy tízszobás uszodás villa képében öl-

az ő felfogásuk szerint úgyis minden hódított
föld birtokosa a szultán, hanem a területen
élő, úgynevezett rája adófizetők név szerinti
nyilvántartása. Ennek az adminisztrációnak
és a visszahódítás
utáni modern keresztény nyilvántartásoknak köszönhetően őrződhettek meg az egykor településünkön
élők konkrét nevei
is. Jelen kötetben publikálva pedig a családfát
nyomozóknak kutathatóvá, az érdeklődőknek
pedig a magyar családnevek kialakulásáról is sokat
mondóvá váltak.
Másik könyve, A zsidó
családok Veresegyházon
1950-ig című emléket állít
annak, a hajdanán nem túl
nagy létszámú, de a helyi
közéletben fontos szerepet
betöltő, virágzó zsidó közösségnek, amelyet
szinte teljes egészében elsöpört a második

HALOTTAK NAPJA

világháború esztelen zsidóüldözése. Horváth Lajos az utolsó olyan generáció tagjaként írta meg kiváló történészi
tanulmányát, akinek még személyes emlékei
is lehettek ezekről az emberekről és a hozzájuk kötődő helyrajzi helyekről. Ily módon
munkája nemcsak méltó tisztelgés zsidó honfitársainak emléke előtt, hanem felbecsülhetetlen helytörténeti értékmentés is.
A kötetekben adattár, családfa, topográfiai
és időrendi táblázat stb. segíti a további kutatást. Fontos, érdekes kiadványok, csak ajánlani tudjuk minden érdeklődő olvasónak.
KOVÁCS PÉTER

tött testet, irigylésre méltó kilátással a tóra és a hegyekre. Az első hetekben barátom csak úgy sugárzott az örömtől. De hamarosan lelohadt a lelkesedése, hat hónappal később pedig még boldogtalanabb volt, mint azelőtt bármikor. Mi történt? A
boldogságeffektus három hónap alatt lecsengett, a
villa már nem jelentett neki semmit. „Hazajövök a
munkából, kinyitom az ajtót és észre sem veszem,
milyen házban vagyok. Az érzéseim semmiben
sem különböznek attól, mint amit diákként éreztem a garzonlakásomba belépve.” Ugyanakkor szegény most átlagosan napi 50 percet utazik a
munkahelyére. Tanulmányok bizonyítják, hogy az
autós ingázás váltja ki az emberből a legnagyobb
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elégedetlenséget és szinte képtelenség megszokni.
Bárhogy legyen is, a villa összességében negatívan
hatott barátom boldogságára.
Nem lenne jobb, ha pontosan tudnánk, menynyire tesz majd bennünket boldoggá egy új autó,
egy új karrier, egy új kapcsolat? Akkor világosabban tudnánk dönteni.
Néhány tudományosan alátámasztott jótanács:
1. Kerüljük a negatív hatásokat, amelyekhez hoszszú idő alatt sem lehet hozzászokni: az ingázást, a zajt, a krónikus stresszt.
2. Az anyagi javak – autók, házak, bónuszok, lottónyeremények, aranyérmek – esetében csak
rövid távú hatásra számíthatunk.
3. A tartós pozitív hatás elsősorban attól függ,
mivel töltjük az időnket. Lehetőség szerint próbáljunk sok szabadidőt és függetlenséget biztosítani magunknak. Tegyük azt, amiben leginkább kedvünk telik – még ha jövedelmünk egy
részét fel is kell áldozni miatta. Fektessünk be a
barátságokba.

SZABÓNÉ VANK ERZSÉBET GYŰJTEMÉNYÉBŐL

ADJON EGY NÉVJEGYET
– A MÚZEUMNAK!
Egy múzeumról a köztudatban az él, hogy öreg tárgyakat, képeket és papírokat gyűjtöget, ami nagyjából meg is felel a valóságnak. De csak nagyjából, mert vannak közgyűjtemények,
amelyek abból a felfogásból kiindulva, miszerint egyszer a jelenből is múlt lesz, gyűjtőkörüket kiterjesztik a mára is. A Városi
Múzeum munkatársai is így gondolkodnak, ezért a klasszikus
gyűjtemények (történeti, néprajzi, fotográfiai stb.) mellett létrehoztak egy ún. Jelenkori Gyűjteményt, elsősorban korunk jellemző dokumentumainak folyamatos gyűjtésére.
Műfajilag az egyik jellemző és érdekes – bár nem különösebben értékelt – kordokumentumot a névjegyek jelentik.
Ezek az apró kártyácskák a kapcsolatteremtés eszközei, sokszor mutatják természetesen, hogy aki adja őket, hol és mivel
foglalkozik. Reklámértékük sem lebecsülendő, sőt gyakorta
önálló esztétikai minőséget is képviselnek. A Városi Múzeum
Jelenkori Gyűjteményébe már eddig is sokféle névjegy került,
s hogy tovább szaporodjék, várjuk az itt élők segítségét. Adjon
Ön is egy névjegyet a gyűjteménybe, hogy az megőrződjék a
jövő számára és a következő évek valamelyikében akár egy kuriózum jellegű kiállításon is szerepeljenek, valami ilyesféle
címmel: „Veresi névjegyek napjainkban”.
Figyelmességüket előre is köszönjük!
VARGA KÁLMÁN

HELYREIGAZÍTÁS

A Veresi Krónika 2021 októberi számában megjelent „Elek Apó születése napján”
című írás (23. oldal) bevezető soraiban olvasható „Veresegyházra látogatott Elek
Apó két ükunokája…”
HELYESEN: Veresegyházra látogatott Elek Apó ükunokája Bardócz Orsolya
és Elek Apó bátyjának az ükunokája Benedek Huszár Botond.
Az érintettektől ezúton is szíves elnézést kérünk! Veresi Krónika szerkesztősége.

Fotók: Veréb József
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Szép kislány, Kurucz Erzsébet (később Gerhát Lajosné)
veresegyházi viseletben az 1910-es évek végén
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CIVIL KÖR

Fotó: Lethenyei

A MEGLEPETÉSVENDÉG
Számomra ismeretlen földijét szerette volna bemutatni polgármesterünk a Civil Kör szeptemberi előadásán. Az információkkal igen fukarul bánt: most jelent meg egy könyve, amit a
Gorbacsovhoz fűződő, máig tartó barátsága alapján írt, azt szeretné bemutatni és mesélni az életéről. Visszautasítani nem szerettem volna, de valahogy úgy éreztem, nehezen fér a Civil Kör
őszre tervezett programjába egy történelmi visszatekintés. Azzal
az ötlettel fogadtam el a kérést, hogy a házigazda ezúttal nem én
leszek, hanem a város éves történéseinek ismertetésére felkért
Pásztor Béla és Zolcer János
polgármesterünk. Ha a bemutató kurtára sikerül, a beszámoló
megmenti az estét, ha hosszúra, akkor az októberi foglalkozás témája lesz az évértékelés.
Gorbacsov szinte fanatikus, mégis naiv elképzeléséről, hogy szabadságot ad az ország népének, amely, mint kiderült, nem tudott élni
A meglepetésvendég, Zolcer János hatalmas termetű, megnyerő úr, a kínálkozó lehetőséggel és hamar a peresztrojka és a glasznoszty
nagy szatyorral a kezében érkezett. A bevezető, üdvözlő szavak után szülőatyja ellen fordult. Arról az ellenállásról, amit a területi funkciodafordult polgármesterünkhöz és azt mondta:
onáriusok tanúsítottak, érezvén, hogy a reformtörekvés el fogja sö„Most, hogy megkaptam a szót, neked ma este
pörni őket. Hallhattuk, hogyan lett Gorbacsov az ország első
már nem lesz sok dolgod!”
embere, milyen erők és szituációk segítetHittem is meg nem is. Aztán belekezdett.
ték hatalomra és mi történt közvetlenül a
Ipolybalogon született valóban, újságíróskodott
lemondását követően. A szomorú törtéPozsonyban, de hamar megérezte, hogy szánetet, amint egy évvel hatalomra jutását
mára szűk a mozgástér és Németországba
követően robbant fel a csernobili atomreemigrált. Előbb ott is újságírással kereste a keaktor. Elképesztő, hogy napokig nem volt
nyerét, majd filmstúdiót szervezett és dokuhiteles információja a robbanásról és az
mentumfilmekkel kezdett foglalkozni. Világokozott károkról akkor, amikor a nemzetszerte száznál több filmes dolgozott az
közi sajtó már napok óta konkrét adatokat
ügynökségének.
szolgált a sugárfertőzöttség mértékéről. És
Új utakat keresve az az ötlete támadt,
arról a késői felismerésről, hogy a szovjet
hogy a világ történéseire nagy hatással
atomkísérletek helyszínétől fiatal korában
bíró, még élő hírességekkel készít szeménem messze élt Raisza – Gorbacsov felesége –
lyes hangulatú interjúkat. Hosszú listát álmiért is halhatott meg leukémiában sok körlított össze: II. János Pál pápa, Nelson
nyékbelihez hasonlóan. Zolcer mesélt a megMandela, George Bush, Margaret Thathitt hangulatú reggelekről, amikor a család
cher, Helmut Kohl, Mihail Gorbacsov,
tengerparti nyaralójában az idősebb Bush hozta
Simon Perez és még sokan mások. De ki
a kávét kettejüknek és az ágy szélére ülve diskulegyen a riporter? És itt jött egy fanráltak hosszú időn át. Vagy arról, hogy izraeli látasztikus ötlet: legyen az a Gorbacsov,
togatásuk közben Gorbacsov néhány napig
aki akkor már kikerült a hatalomból,
betegeskedett, ezalatt ő ápolta, ült az ágyánál és
szinte magányosan élt, mert már elvebátorította, miközben őszintén beszélgettek mészítette a feleségét, de a híre még jól tapintható volt a XX.
lyen megőrzött titkokról.
század történelmében.
Több részlettel nem is kívánom untatni a kedves
Münchenben a közeli szomszédja volt Josef von Ferenczy, a saj- olvasót. A közel 500 oldalas könyvben sok korabeli dokumentum és
tócézár, akinek első hallásra megtetszett a rendhagyó ötlet, és nyom- az utazás során rögzített felvétel látható. Hasznos a sok QR kódos hiban felhívta régi barátját Hans-Dietrich Genscher akkori német vatkozás is, ami újabb, a világhálón található információval egészíti
külügyminisztert. Ő pedig igen rövid időn belül jelentkezett azzal a ki az eseményeket. (Berze Lajos könyvtár-igazgató tájékoztatott, hogy
hírrel, hogy két hét múlva a bécsi Savoy szállóban várja Gorbacsov a könyv a könyvtárban megtalálható és kikölcsönözhető.)
Zolcert és közeli munkatársát. Bécsben a kölcsönös udvariaskodó
A hallgatóságot magával ragadta az előadó színes sok, eddig isköszöntés után Zolcer azzal fordult a volt szovjet első titkárhoz: meretlen részletre kiterjedő magyarázata a könyv kapcsán és a kérakarsz-e örökéletű emlékművet? Mert a márványt, a bronzot el lehet désekre adott, a történelmi eseményeket kiválóan ismerő és értő króbontani, de a digitalizált történelem örökké megmarad. Gorbacsov nikás elbeszélése.
hamar ráállt az alkura és megkezdődött a négy évig tartó, sok egyezA szatyornyi könyv mind egy szálig gazdára talált, amiket a ventetéssel, biztonsági előkészítéssel és rengeteg utazással járó forgatás dégünk kedves szavak kíséretében dedikált. A polgármesteri beszáés a húsz éve tartó barátság.
moló pedig valóban elmaradt, így az október végi foglalkozás témája
Zolcer mesélt a fárasztó utazások alatti őszinte beszélgetésekről, lesz.
amikből kiderült, hogy egy akkora ország, mint az egykori Szovjetunió első emberének hatalma alig terjed messzebbre a Kreml falainál.
MOHAI IMRE
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BaNór Stúdió
Szeptemberben új kreatív műhely nyílt Veresegyházon BaNór Stúdió néven. Bacsóné
Bandor Barbarával, az egyik alapítóval beszélgettünk.
Mi az a BaNór Stúdió?
Egyrészt vezetett kézműves foglalkozásokat tartunk, ahol mindenki kiélheti a kreativitását,
másrészt helyet kapott nálunk két fotós műterem, ahol meghitt, vagy éppen modern hátterek
előtt fotózkodhatunk. Most mindkét termünk
karácsonyi dekorációban pompázik. Ezek mellett szerveztünk már szülinapot, de helyszínt
adtunk céges workshopnak is.
Kik vagytok, honnan jött az ötlet?
Helybéli anyukák vagyunk mindketten, akik szerettük volna megvalósítani az álmunkat. Nekem
a fotózás a szenvedélyem, végzettségem szerint
fotós, grafikus vagyok. Nóri, akivel együtt indí-

tottuk a Stúdiót, pedig az alkotásban találta meg
magát, ő pedagógus, rendezvényszervező, dekoratőr. A BaNórban kettőnk hobbija, végzettsége
elköteleződéssé alakult át. Hívő emberek is vagyunk és Isten egyértelmű ajtókat nyitott, ezért
belevágtunk. A visszajelzések azt igazolják, hogy
jó döntést hoztunk, szeretnek hozzánk járni.
Hogyan néz ki egy workshop?
Az elején átnézzük az alapvető tudnivalókat. Az alkotás folyamatában szabad kezet adunk bizonyos mértékig, ezért nincs két egyforma alkotás. Az alkalom során teázunk, kávézunk, beszélgetünk, baráti hangulatban töltjük el a közös időt.
Milyen programjaitok lesznek a közeljövőben?
A karácsonyhoz közeledve
a programok is többnyire
kapcsolódni fognak. Készí-

tünk majd adventi naptárt, koszorút, téli kopogtatót, Betlehemet, karácsonyfadíszeket és ajándékba ékszert is. Lesznek felnőtteknek szóló
alkalmak és szülő-gyermek foglalkozások is. És
mindemellett várjuk a fotózkodni vágyó családokat is, akik szeretnének néhány meghitt ünnepi képet.
Bővebb információ: https://banorstudio.hu/

NÉPDALKEDVELŐK, ÉNEKELNI SZERETŐK, FIGYELEM!
Az idén 50 éves fennállását ünneplő Veresegyházi Népdalkör várja azok jelentkezését, akik szeretik a népzenét, szívesen szánnak időt
eredeti népdalok tanulására és előadására. Heti egy alkalommal, jó társaságban, kellemes és hasznos időtöltést nyújt a magyar népzene
gyöngyszemeinek elsajátítása, a közös éneklés öröme. Művészeti vezető: Kovács László, a népművészet ifjú mestere. Hangszeres kísérő: Fodor Zsuzsanna zenepedagógus.
A Népdalkör rendszeres fellépője a városi rendezvényeknek és az országszerte megrendezésre kerülő népzenei kórustalálkozóknak egyaránt.
A 2020-ban megjelent CD saját előadásukban sorakoztatja fel a különböző tájegységek népdalcsokrait. 2021-ben a Duna Televízió Jó ebédhez
szól a nóta műsorában láthatták őket a nézők.
Az érdeklődőket szeretettel várják a próbák alkalmával minden kedden 17 és 19 óra között a Szabadidős és Gazdasági Innovációs Centrum 309-es
termében.
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POSTAGALAMB SZÖVETSÉG

A POSTAGALAMBÁSZOK RÖPGYŰLÉSÉN JÁRTUNK
A Veresi Krónika olvasói lapunk sportrovatából és a sportágválasztó rendezvényekről is tudják, hogy Veresegyházon számtalan sportegyesület működik. Van azonban egy, amelyről még
mi sem hallottunk, pedig már tíz éve működik a városunkban. Ez az A20-as sportpostagalamb civil szervezet. Most azonban évadzáró díjátadó ünnepségükre kaptunk meghívást. Vezetőjükkel, Tomcsányi Ernővel beszélgettünk, aki 1977 óta foglalkozik postagalambokkal.

„Drága madaraim, angyali barátok,
hiszem, szüksége van a Földnek reátok!
Mutassátok végre meg az embereknek,
ők is dalolhatnak, boldogok lehetnek!
Csak szívüket kéne reggel megnyitniuk,
dalt és vidámságot, hálát tanulniuk.
Meglátni a szépet ebben a világban,
az ébredő napban, s a madarak dalában!”
ARANYOSI ERVIN: DRÁGA MADARAIM – RÉSZLET

Fotó: Tomcsányi Ernő

Lucifer és párja
Fotók: Rimai

Postagalamb Szövetség tagjai

Mióta működik a szervezetük Veresegyházon?
Tíz éve alakultunk meg. Kezdetben egyesületi formában működtünk, amelyhez a környékbeli galambászok is társultak. Az egyesület vezetője öt
évig Maszlag József volt, amelyet ezúton is köszönünk neki. Az A-20-ban versenyzett Kóczián József is, a nemzet galambásza, aki ma a Royal Derby
Klub vezetője. Jelenleg civil szervezetként működünk, hobbiként űzzük ezt a sportot. Tagjaink sorába tartozik Tóth Dénes versenybizottsági elnök
is. Sajnos a galambászat manapság már csak az
idősebbek sportja, a fiatalokat már csak a számítógép érdekli, pedig szívesen mutatnánk be a galambászat szépségét az iskolákban a fiataloknak.
Mit tudunk a postagalambok történetéről?
A postagalambok a szirti galambtól származnak. A történeti forrásokból eredően és a wikipédia szerint az
ókori rómaiak és görögök idejében (Kr. e. 500 körül)
már használták hírvivőként a galambokat. 1815-ben
Nathan Mayer Rotschild londoni bankár a galambpostának köszönhetően duplázta meg a vagyonát,
mivel elsőként szerzett tudomást Napóleon waterlooi
vereségéről. A postagalambokat az I. és a II. világháborúban is használták. A háború után a postagalambok tartását be is kellett jelenteni a rendőrségen. A
világháború után harminckét galambot jutalmaztak
Dickin-medállal, mely az állatok számára adható legmagasabb rangú brit katonai kitüntetés. A postagalambokat sajnos még manapság is felhasználják illegális
tevékenységre is, például kábítószer csempészésére.
Hogy tájékozódnak a postagalambok?
A régóta bizonyításra váró elgondolásra, miszerint
ezeket a madarakat a Föld mágnesessége segíti a tájékozódásban. A Houstoni Egyetem tudósai érdekes
kísérletet végeztek David Dickman vezetésével,
melyben egy elsötétített helyiségben, mesterségesen létesített mágneses mezőbe lépő galambok agyi
aktivitását mérték meg. Azt látták, hogy a galambok
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Tomcsányi Ernő,
Potagalamb Szövetség
elnöke

belső fülében található, tájékozódásért és egyensúlyért felelős idegsejtek reagáltak a mágneses mező
polaritásának, erejének és irányának változására.
Ebből arra következtettek, hogy a Föld mágnesességének és a Napnak valóban lehet köze a postagalambok tájékozódásához.
Hogy lehet motiválni a galambokat?
A galamb monogám. Ha van egy társa, ahhoz hű
marad. Ha eltűnik a társa, 7-10 nap alatt elfelejti és
talál egy másik egyedülállót, de csak a dúcon belül.
Nem megy el másik dúcba párosodni. Ezt használjuk ki, hogy azzal a tudattal repüljön, hogy itthon várja a párja. A versenyzésben van egy ún.
özvegységi módszer, amelynek lényege, hogy a
hímet és a tojót elkülönítjük egymástól. A verseny
előtt 10 percre megmutatjuk őket egymásnak,
hogy tüzesedjenek fel, majd elvisszük őket az útra.
Amikor hazaérnek az a fizetség, hogy a tojó ott
várja a fészekben. Ez motiválja, hogy siessen haza.
Amúgy is hazarepülne, de lassabban. A versenyen
pedig a másodpercek is számítanak.
Hogy lehet kondicionálni a madarakat?
Úgy kell etetni őket, hogy az energiabomba a verseny előtt robbanjon. A hét elejétől fokozatosan nagyobb kalóriatartalmú táplálékot kapnak. A mogyorót nagyon szeretik. Az is fontos, hogy a verseny közben a galambnak ne kelljen leszállnia
inni, mert az is időveszteség. Edzésként naponta
reptetjük őket. Vannak tréningutak azért, hogy 1020-30-50-100 km-ről tanulják meg, hogy kell hazatalálni. A kiváló galambokat kb. 5 év versenyzés
után tenyésztésre fogjuk, hogy vigyék tovább a sikerrel kecsegtető genetikai állományukat az utódaikra. Az én legsikeresebb galambom Lucifer.
Milyen költséggel jár a galambtartás?
A postagalambok tartása az élelem, az oltások, a
versenyzéshez elengedhetetlen számítógép – és
chip, mivel a galambok repülési idejét már ezzel

2021. november

mérik – valamint az érzékelő antenna beszerzése,
továbbá a nevezési díjak miatt tetemes költség csakúgy, mint minden más hobbi.
Milyen versenyek vannak?
Külön van versenye az öreg galamboknak, akik nem
az adott évben születtek, valamint a fiataloknak. Különbség van a megtett távokban is, amelyekre nevezni lehet. A rövid táv100-350 km, a középtáv
300-600 km, a hosszú táv 500-800 km. Természetesen vannak pénzdíjas és amatőr versenyek is. Mi
csak amatőr szinten versenyzünk. A következő
évadban tagjaink Pest B-27-es versenykerületében
fognak versenyezni. A postagalamb sportnak Európában a legnagyobb hagyománya Belgiumban van.
Ott fogadásokat is tartanak, mint az agárversenyeken, így egyes eredményes példányért vagyonokat
adnak. Van a postagalamb sportnak olimpiája is.
A versenyzőket itt is doppingvizsgálatnak vetik alá.
Hogy juttatják el a galambokat a verseny helyszínére?
Az önkormányzat a rendelkezésünkre bocsájtott egy
ingatlant a Kamilla u. 2. szám alatt, ahová a verseny
előtt begyűjtjük a galambokat és egy kamionnal szállítjuk őket a start helyszínére. Sajnos ezt az ingatlant
bizonytalan időre kaptuk meg, ezért szeretnénk stabil
helyiséget, mert sajnos ennek hiányában a civil szervezetünket meg kell szüntetni. Nem vagyunk olyan
szerencsések, mint a vácdukai egyesület, amely egy
régi tűzoltó szertárat kapott meg tartós használatra.
Hogy lehet mérni a galambok teljesítményét?
Régebben gumigyűrűkkel jelölték őket a versenyeken, de ma már mindent számítógép végez. A madarak lábán van egy gyűrű, ami jeladó is (chip), és
mikor beül a madár, azt az antenna érzékeli és a számítógép azonosítja a galambot. A galambásznak nem
is kell otthon lenni mikor versenyről térnek vissza,
mert a telefonján kijelzi, hogy mondjuk a prágai versenyről ez és ez a galamb megérkezett. És nincs is
ennél felemelőbb érzés, amikor a galambjaim útjukról hazaérkeznek.
RIMAI S. ÉVA

ARCOK A VÁROSBÓL • KISS NIKOLETT KISÁLLAT FIZIOTERAPEUTA

HA EGY KÖLYÖKKUTYA ÉRKEZIK A CSALÁDBA
Magyarországon a kisállat (kutya, macska) fizioterápia kevésbé ismert. Sokan nem is tudják
milyen betegségek rehabilitációjára ad megoldást az időben elkezdett szakszerű terapitikus
kezelés. A Veresegyházon élő Kiss Nikolett kisállat fizioterapeutával beszélgettünk.
Kérem, avasson be minket, hogyan került kapcsolatba a kisállatgyógyászattal?
Sokat kellett várnom az első kutyámra, mivel a fővárosban, Pesten éltünk és bizony a szüleim valahogy nem
akartak a panellakásba a galambok és a tengeri malacok mellé még egy szőrgomolyagot is. Tizennégy éves
voltam, amikor megérkezett a régen várt nagy ő, Bessy
a tacskókeverék. Az évek teltek-múltak, családom lett, a
férjemmel és a kisfiammal kiköltöztünk Veresegyházra.
Mondanom se kell, eljött a nagy pillanat egy gyönyörű
németjuhász személyében, elkezdtünk kutyaiskolába
járni, és bizony én ott ragadtam. Tíz éven át dolgoztam
oktatóként a Veresi Kutyaiskolában. Ahogy jött a következő kutyám, elkezdtem sportolni és itt szembesültem
a kutyákat érintő sérülésekkel, melyek többségében nagyobb odafigyeléssel megelőzhetőek. Rendkívül érdekelt a preventív módszerek alkalmazása, a sérülések
elkerülése, az állatok rehabilitációja. Így leltem rá a fizioterápiára, mint a természeti energiákkal való gyógyítás
egyik lehetséges módszerére.
Magyarországon mióta foglalkozik az állatgyógyászat fizioterápiával?
Dr. Biksi Otília állatorvos nevéhez fűződik a kutya-fizioterapeuta képzés megszervezése, melyet 2010-től
indít oktató kollégáival a németországi tanulmányai
során szerzett szakmai tapasztalatai alapján. Az oktatás színvonaláról elmondhatom: egyetemi szinten
valósul meg. Jelenleg az elméleti és a gyakorlati képzés a Terápia az Állatokért Alapítvány keretében a
Szent István Egyetemen történik. A kutya-fizioterápia az állatorvostudományban elfogadott, bizonyítottan hatékony módszerekkel gyógyít. Fizioterapeutaként, a kutya-gyógytornát állatorvosi diagnózis alapján mindig a beteg fizikai állapotához, a betegség tüneteihez igazítva végzem. Fontosnak tartom
a gazdák közreműködését az általam javasolt mindennapos otthoni gyakorlatok elvégzésében. Kiemelt
hangsúlyt kell fektetni a tornagyakorlatokat megelőző bemelegítésre, az izomzat szakszerű masszírozására, az ízületek megmozgatására.
Milyen betegségek esetén forduljon szakemberhez a
kisállattartó?
Nagy szerepe van a fizioterápiának a megelőzésben.
A sportkutyák esetében például jelentősen csökkenthető ennek köszönhetően a sérülés veszélye. Betegségek tekintetében beszélhetünk az ortopéd-szakorvos
által diagnosztizált és az állatok életkorának előrehaladtával jelentkező öregségi mozgásszervi problémákról, továbbá a neurológiai jellegű betegségekről.
Általában, ha egy idős kutya hozzám kerül, ott már az
ízületi kopások miatt is gyakoriak a fájdalom érzetek és
ha masszírozással, tornásztatással segítünk, akkor ők
a leghálásabbak. Tapasztalatom szerint a kutyák kife-

„A fizioterápia olyan eljárások összessége, amelyek – elsősorban – a reumatológiai betegségek
megelőzésében, kezelésében és rehabilitációjában
játszanak szerepet. Ma már képzett állat fizioterapeuták tudnak segíteni a kutyusok és cicák
mozgásszervi problémáinak helyreállításában.”

KISS NIKOLETT

KISÁLLAT FIZIOTERAPEUTA
1976-ban Budapesten született, általános iskolai
éveit Újpesten töltötte, majd a Berzeviczy Gergely
Közgazdasági Szakközépiskolában érettségizett.
Felsőfokú diplomát az Államigazgatási Főiskolán
szerzett, ezt követően közel húsz éven át állt alkalmazásban végzettségének megfelelő különböző munkakörökben az államigazgatásban.
2014 és 2015 között a Magyar Kisállat Fizioterápiás Társaság szervezésében a Szent István Egyetem Állatorvostudományi Kar helyszínén kisállat fizioteraputa szakképesítést,
2020-ban OKJ képzés keretében állatorvosi aszszisztens képesítést szerzett. Jelenleg Budapesten,
a Minivet Állatorvosi Rendelőben asszisztensként
dolgozik, mellette egyéni vállalkozóként a kisállatok, elsősorban kutyák mozgásszervi rehabilitációjával foglalkozik, mint fizioterapeuta.

Fotók: Veréb
Kiss Nikolett és Conan a bernipásztor

jezetten együttműködőek, valahogy idővel megérzik a
segítő szándékot és azt hogy a kezelések hatására jobban érzik magukat.
Melyek a legáltalánosabban alkalmazott fizioterápiás módszerek az állatgyógyászatban?
Az ortopédiai és a neurológiai elváltozások rehabilitációja esetén alkalmazott gyógymód például a maszszázs. Egészséges kutyák esetén is bevált módszer a
szorongás feloldására. Több kolléga is alkalmazza az
elektroterápiás és a magnetoterápia (mágneses térrel
történő) kezeléseket. Napjainkban előtérbe kerültek
a hidroterápia módszerei, többek közt ide tartozik a
víz fizikai hatásai, a vízhőmérséklet adta stimuláció,
a víz felhajtó ereje, továbbá a nedves borogatások, a
víz alatti masszázs és torna. Gyakorlati megoldásai: a
medencés úsztatás és a víz alatti futópad alkalmazása. A vízben való „lubickolásra” nem minden kutya
hajlandó, ezért a trauma és a sokk esetleges kialakulása végett ebben az esetben ez kerülendő.
Hogyan tűrik az állatok a többszöri visszatérő kezeléseket?
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Véleményem szerint nagyon sokat segít, ha ismerjük a
kezelt állat kommunikációját. Több esetben tapasztaltam akár egy oldalra való pillantásból, hogy most ez kellemetlen a páciensnek. A közhiedelemmel ellentétben
a kutyák nem akarnak megharapni mert ha fájdalmat
éreznek, ők ezt jelzik és ezt a jelzést, (legyen az a lihegés abbahagyása) időben fel kell ismerni. A legtöbb
kutya farkcsóválva, örömmel érkezik hozzám, mintha
tudnák: itt nem esik bántódásuk. Ezt a tevékenységet
nem lehet profitorientáltan, üzleti alapon végezni.
Tapasztalata szerint mennyire hatásosak a fizioterápiás gyógymódok?
A kezelések nagyban segítik az állat gyógyulását, számottevően gyorsítják a rehabilitációs folyamatot.
Minden egyes alkalommal látható a kezelés(ek) fájdalomcsillapító hatása. Munkakutyák, sportkutyák
esetében jelentős a preventív jellege, mintegy keresztedzésként is alkalmazható.
Milyen tanácsokat tud adni a kisállattartóknak, a
kezdő gazdiknak?
Ha egy kölyökkutya érkezik a családba, akkor mindig
az életkorának megfelelő terhelést kapjon. Nagyon
fontos odafigyelni az állatra, például egy közepes testű
kutyának egyéves korban fejeződik be a csontfejlődése. A kolosszális molosszus testalkatúaknál (dogszerű kutyáknál, mint például a nápolyi masztiff) már
ez az idő kitolódik akár két évre is. Mindenképpen vigyázni kell, hogy ne kerüljön a kutyára túl sok súly,
mely lehet izom vagy háj formájában többlet testtömeg. Amit feltétlenül tudni kell: a kutyák testi fejlődése
fajtájuktól függően két-hároméves korukra fejeződik
be. Ami nagyon fontos: rendszeresen foglalkoztatni
kell a kedvencet, mind agyilag és fizikailag egyaránt.
További információk: Kiss Nikolett • Veresegyházi
Kutya-Fizioterapeuta – Facebook
VERÉB JÓZSEF
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Városlakó

Közélet

VÁLLALKOZÓI OLDAL

KÉPVISELŐI TÁJÉKOZTATÓ

A VÁLLALKOZÁSOK KAPCSOLATA A KÖNYVELÉSSEL
1. RÉSZ
A KKV-szektorból a mikro- és kisvállalkozások vezetői a koronavírus-járvány időszakában sokféle témában tették fel kérdéseiket vagy előadták panaszaikat az iparkamarai tanácsadó szolgálatnak. A megkeresések közül
nem hiányoztak a könyvviteli szolgáltatási tevékenységet végző vállalkozókra vonatkozó kérdések és észrevételek sem. Gyakran kérdezték, hogy a
könyvelő vállalkozások kötelesek-e a hitelfelvétel és/vagy a munkavállalók
foglalkoztatásának eldöntéséhez szükséges számításokat elvégezni? Mindkét kérdésre a szerződésben meghatározott feladatok megnevezése lehetne
az irányadó, ha lenne írásos szerződés. A szerződésen és megállapodáson
kívüli többletmunkáért, mint a korábbiakhoz képest új munkáért a könyvelőnek díjazás jár abban az esetben is, ha ez a járványveszély időszakában
történik. Meg kellett volna állapodni a könyvelővel szóban vagy írásban.
Érdemes már a téma elején rögzíteni, hogy a könyvviteli szolgáltatás tekintetében is mellérendelt, egymással szerződéses jogviszonyban álló vállalkozásokról van szó. A tanácsadó szolgáltatás tapasztalatai szerint a felek
a gyakorlatban a szerződéses jogviszony alatt nem csak és kizárólag az
írásban megkötött szerződést értik. A könyvvezetést végző vállalkozások
egy része az ügyfeleivel szóban állapodott meg bizonyos számviteli munkák elvégzésére, ezért nincs írásba foglalt szerződés. A számvitelről szóló
2000. évi C. törvény 150. § (1) bekezdésében foglaltak szerint a könyvviteli szolgáltatás elnevezés magában foglalja a vonatkozó jogszabályokban
előírt könyvvezetési, beszámoló-készítési kötelezettség teljesítése érdekében elvégzendő feladatok összességét. Ide tartozik a bérszámfejtési tevékenység is. A könyvelő azonban jogi tanácsadásra nem jogosult. A tapasztalat szerint a szóbeli szerződések sem a részletekre, sem a feladatok
összességére nem tértek ki.
A számviteli törvény a 150. § (2) bekezdés a) pontjában részletezi a
könyvviteli szolgáltatás körébe tartozó további nevesített feladatokat is.
Ezek a számviteli politika, a könyvviteli elszámolás, a beszámoló készítés
rendszerének, módszerének kialakításával (ideértve a belső információs
rendszer kialakítását is), a számlarend, a könyvvezetéshez és a beszámoló
készítéshez szükséges szabályzatok elkészítésével, rendszeres karbantartásával kapcsolatos feladatok ellátása, beleértve a főkönyvi nyilvántartások vezetését, az összesítő feladások készítését, a beszámoló összeállítását,
a beszámolóban, a könyvviteli nyilvántartásokban szereplő adatok elemzését, a gazdasági döntéseket megalapozó következtetések levonását is.
A vállalkozók számára érthetőbb, ha e pont tartalmát illetően szabályzatokra hivatkozunk, például Pénzkezelési Szabályzat, Leltározási Szabályzat, Számlarend, stb.
A szóbeli szerződés értelemszerűen nem lehet teljes körű, hiszen a felek
éppen a vállalt munka pontos tartalmi keretei nélkül és az elvégzendő részletfeladatok meghatározásának hiányosságai miatt célzottan nem foglalták írásba a megállapodást. Már több szakmai cikkben említésre került,
hogy a szóbeli szerződés a feleknek, különösen a jogosultnak nem jó, az
érdekeinek nem felel meg a könyvvezetési feladatokra sem, de nem jogellenes, mert a Polgári Törvénykönyv tartalmazza a létrejöttének jogszerűségét az alábbi rendelkezés alapján;
Kivonat a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvényből (röviden: Ptk.); 6:4. § [A jognyilatkozat]
(1) A jognyilatkozat joghatás kiváltására irányuló akaratnyilatkozat.
(2) Jognyilatkozat szóban, írásban vagy ráutaló magatartással tehető.
A teljes Ptk. ingyenesen megtekinthető a Nemzeti Jogszabálytárban:
https://njt.hu
A termelő vagy szolgáltató tevékenységet végző vállalkozás ténybeli alap
hiányában nem marasztalható el a szóbeli szerződés miatt, a konkrét eset-
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ben nem ezért lesz pervesztes, de a szóbeliség a pernyertességet nem segíti. Aki szóbeli szerződést köt, számolnia kell azzal, hogy jogvita esetén
a tényállításait nem tudja bizonyítani. Általában tanú nincs, ha lenne is, a
megrendelővel együtt ő sem emlékszik a megállapodás részleteire. Az
egyéb iratok általában nem alkalmasak a követelés alátámasztására, de legalábbis vitathatók, ugyanakkor a pénzben is meghatározható felelősség a
vállalkozást, mint adózót terheli. A jogi tanács is csak az lehet, hogy a vállalkozások a könyvvezetési, bérszámfejtési, a bevallási, a szabályzat készítési feladatok elvégzésére írásban kössenek szerződést a könyvviteli
vállalkozással.
A felelősség áthárítására a könyvviteli vállalkozással szemben szerződésszegés esetén van lehetőség, például olyan esetben, ha a fizetendő adó
összegét a könyvelő saját hibájából helytelenül állapította meg, vagy határidőt mulasztott, utóbbi a járvány alatt is előfordult. A könyvvezetést
végző vállalkozás csak a saját munkájáért felelős, az adózással kapcsolatos valamennyi kötelezettség, így az adók, járulékok és jogszabályban előírt egyéb fizetnivalók is a vállalkozást terhelik. A könyvelő nem felelős
azért, ha a vállalkozás a bevallásban szereplő összeg megfizetését határidőben nem teljesíti, de a fizetendő összeget vele közölni kell.
Ha a hatóságok hibát, hiányosságot állapítanak meg és a vizsgált vállalkozással szemben alkalmazzák a jogkövetkezményt, melynek áthárítása
részben vagy egészben csak abban az esetben lehetséges, ha bizonyítható
a könyvviteli szolgáltatást végző vállalkozás gondatlan munkavégzése vagy
mulasztása. Szóbeli szerződés esetén annak tartalma és a felperes tényállításai nagyon nehezen vagy egyáltalán nem bizonyíthatók.
Az adókötelezettségek általános és részletszabályait az adózás rendjéről
szóló 2017. évi CL. törvény (röviden: Art.) tartalmazza. A jövedelemszerző
tevékenységet folytató ipari, kereskedelmi és szolgáltató vállalkozás – a továbbiakban együtt – adózónak minősül, mert számára az adókötelezettségét törvény és/vagy önkormányzati rendelet előírja.
Az adózó számára előírt adókötelezettségeket az Art. az alábbi a)-i) pontokban tartalmazza;
a) bejelentkezésre, bejelentésre, nyilatkozattételre,
b) adó megállapítására,
c) adatbejelentésre, bevallásra,
d) adófizetésre,
e) bizonylat kiállítására és megőrzésére,
f) nyilvántartás vezetésére (könyvvezetésre),
g) adatszolgáltatásra,
h) adólevonásra, adóbeszedésre,
i) pénzforgalmi számlanyitásra és adóköteles tevékenységével összefüggő kifizetéseinek e számlán való teljesítésére.
Szerződéskötéskor abból érdemes kiindulni, hogy mit tartalmaz a törvény vagy más jogszabály. Ezt követi a szakmai előírások részletezése a
jogszabályban meghatározott kötelezettségekhez igazodva. A könyvvezetésre vonatkozó szerződésnek tartalmazni kellene a fenti adókötelezettségek egyes elemeinek részletezését, ezen belül a könyvelő feladatait.
Természetesen a d) pont alatti adófizetés kötelezettsége az adózót terheli,
de a könyvelő szolgáltatja, közli – a törvénynek megfelelően teljesíthető
határidőben – az egyes adónemek tekintetében a fizetendő összeget a felek
megállapodásának megfelelő módon és időpontban.
(Folytatjuk!)
DR. CSANÁDI KÁROLY
KAMARAI JOGTANÁCSOS, OKL. FŐVÁLLALKOZÓ,
EURÓPAI UNIÓS KKV. TRÉNER
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TOVÁBB ERŐSÖDŐ KÖZÖSSÉGEK,
MÉG NAGYOBB BIZTONSÁGBAN A CSALÁDOK
A közösségnek és a hitnek teremtő ereje van, én pedig mindent megteszek azért, hogy ezek
a közösségek minél tovább fennmaradjanak – mondta el a lapunknak küldött interjúban
Tuzson Bence. Térségünk országgyűlési képviselője városunkban személyesen köszöntötte a veresegyházi Uszkó Dorka Csengét, aki a Grazban megrendezett EuroSkills2021
szakképzési versenyen indult hazánk képviseletében. A rendezvényen – amelyen egyébként tarolt a magyar csapat –, Uszkó grafikusként kiválósági érmet szerzett, szakmáját európai mércével is kiváló szinten műveli. A képviselő felkereste Rolik Róbert atyát is, ugyanis
örömünkre az egyházi közösségben nagyon sok a fiatal és az elmúlt időszakban megugrott a keresztelők száma is.
Rolik atya tavaly augusztus óta az Erdőkertesi Római Katolikus Egyházközség és a
veresegyházi Szentlélek-templom plébánosa.
Milyen az együttműködésük?
Örömmel mondhatom, hogy kiváló és baráti
az együttműködésünk. Egyébként is felüdülést
jelent számomra, illetve inspirál minden beszélgetés, amikor olyanokkal találkozom, akik
több száz ember életében és boldogulásában
töltenek be fontos, meghatározó, felelős szerepet. Rolik Róbert atya ezer szállal kötődik körzetünkhöz, régiónkhoz, hiszen Fóton nőtt
fel, Dunakeszin érettségizett, majd tavaly lett
az Erdőkertesi Római Katolikus Egyházközség
és a veresegyházi Szentlélek-templom plébánosa. Most is hosszasan beszélgettünk arról,
hogy mindenki legnagyobb örömére az egyházi
közösségben nagyon sok a fiatal, és az elmúlt
időszakban megugrott a keresztelők száma is.
Ez is megerősít bennünket abban, hogy jó úton
járunk és továbbra is azon kell dolgoznunk,
hogy a nagyon sok fiatal és a dinamikusan fejlődő körzetünkben élők minden segítséget
megkapjanak a biztonságos mindennapi életükhöz. Éppen ezért arra kértem Rolik atyát,
hogy ha bármiben tudok segíteni, forduljon
hozzám bizalommal. A közösségnek és a hitnek ugyanis teremtő ereje van, én pedig mindent megteszek azért, hogy ezek a közösségek
minél tovább fennmaradjanak.
Az ország egyik legfiatalabb átlagéletkorú régiójaként különös jelentősége van nálunk az
oktatásnak, ezzel együtt pedig az olyan tanulmányi versenyeknek, mint amelyikben
nemrég egy veresegyházi fiatal kiváló eredménnyel szerepelt. Mit jelentenek az ilyen
egyéni sikerek a közösség számára?
Az ilyen sikerek jelentik az elvégzett munka
visszaigazolását, vagyis azt jelzik a számunkra, hogy sikeres volt a gyermekeinkért
végzett munka, az oktatásba és nevelésbe fektetett energia meghozta az eredményét. Meggyőződésem ugyanis, hogy mindannyian
büszkék lehetünk Uszkó Dorka Csengére, aki

remek eredmény ért el a Grazban megrendezett EuroSkills2021 szakképzési versenyen,
amelyről kiválósági éremmel tért haza. Ő
grafikusként képviselte hazánkat azon a versenyen, amelyen a magyar csapat egyébként
kiemelkedő teljesítménnyel szerepelt. Uszkó
Dorka Csenge, aki a szakmáját európai mércével is kiváló szinten műveli, a nemzetközi
porondon is bizonyított. Külön büszkeséggel
tölt el, hogy személyesen adhattam át neki Orbán Viktor miniszterelnök úr elismerő levelét.
Nagyon örülök annak, hogy térségünk ifjúsága
ilyen eredményeket tud elérni, mindent megteszek azért, hogy a fiatal szakemberek szakmájukat tekintve minél jobb körülmények között dolgozhassanak hazánkban.
A fiatalok támogatása nem merül ki az oktatásban és a nevelésben, illetve a folyamatosan zajló iskolafejlesztésekben. A családalapításukban és a pályakezdésükben is
számíthatnak segítségre?
Hogyne! Épp ezt a célt, vagyis a fiatal házaspárok, illetve a kisgyermekeket nevelő családok megerősítését szolgálja az is, hogy döntöttünk a családi adóvisszatérítésről: februárban a gyermeket nevelő szülőknek visszatérítjük az idén befizetett jövedelemadójukat
az átlagbér adószintjéig. Ez csaknem kétmillió honfitársunk életében jelent érzékelhető segítséget. Ugyanakkor folytatjuk az adócsökkentés politikáját is: kétszázezer forintra
emeljük a minimálbért és máris megkezdtük
az ehhez szükséges adócsökkentések előkészítését. A fiatalabb korosztályok is számíthatnak a kormány támogatására: minden pályakezdő helyzetét javítja majd, hogy januártól, aki még nem töltötte be a huszonötödik
életévét, nem kell jövedelemadót fizetnie.
Az idősebb nemzedékek is számíthatnak
megerősítésre?
Természetesen, hiszen számunkra mindig is
fontos volt a nagyszülők generációjának támogatása, ők is a családok fontos részei.
Több formában és több szinten is támogatjuk
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a nyugdíjasokat. Egy kormányzati döntésnek
köszönhetően ugyanis az idén egységesen
nyolcvanezer forintos nyugdíjprémiumot fizetünk ki a jogosultaknak. Mivel gazdaságunk
repülőrajtot vett, így módunkban állt olyan
döntést hozni, amely mindenkinek kedvez.
A nyolcvanezer forintos juttatás minden korábbinál nagyobb nyugdíjprémiumot jelent a
jogosultak számára, ezen felül pedig februárban folytatódik a tizenharmadik havi nyugdíj visszaépítése is.
Térségünkben is egyre elterjedtebbek az
elektromos autók, egyre több zöld színű
rendszámot látni az utcákon, egyre több töltőállomásra lesz hát szükségük. Számíthatunk a továbbiakban is környezetbarát fejlesztésekre?
Mindenképp, hiszen környezetünk megóvása
a legfontosabb célkitűzéseink egyike: mi zöld
úton járunk! Ezért tehát nemcsak töltőállomásokat építünk, amelyekkel támogatjuk az elektromos autók közlekedését, de sok más területen
is dolgozunk környezetünk megóvásán: energetikai felújításokkal csökkentjük a környezet
terheit és felszámoljuk az illegális hulladéklerakókat. A természet szeretete és védelme nálunk, a Tuzson családban százéves hagyományra tekint vissza. Ezt a természethez való
kötődést dédapám, Tuzson János botanikus hagyományozta ránk, aki egész életét annak
szentelte, hogy közelebb hozza az emberekhez
a természetet. Ezzel a céllal alapította meg 1928ban a Tuzson János Arborétumot, ahová gyakran elmegyünk a gyerekekkel. Mi ebbe nőttünk
bele, születésünktől fogva az életünk része.
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KÉZ A KÉZBEN ÓVODA • 2. SZÁMÚ TAGÓVODA

HANGVERSENY A SZENTLÉLEK-TEMPLOMBAN

„ŐSZI EMLÉKNAPOK” KIÁLLÍTÁS

MOZART – REQUIEM

Két évtizedes hagyománya van a veresegyházi Kéz a Kézben Óvodában az „Őszi emléknapok” kiállítás megrendezésének. Igaz, a tavalyi évben a koronavírus-járvány nem tette lehetővé a lombhullató
ősz erdei és mezei kincseinek, az óvoda egyik legkiemelkedőbb kulturális programjának megrendezését. A korábbi gyakorlatnak megfelelően, mivel minden évben más és más tagóvoda szervezésében
került bemutatásra a kiállítás, így az idén a 2. számú óvoda, a Központi óvoda dolgozói és szülői közössége készült fel a rendezvényre.

Ki is volt Mozart? 1991-ben egy osztrák tévéfilm már rámutatott a kis Wolfgang különös tehetségére. „Csodagyerek született – előbb komponált dallamokat, mint szavakat.” Való igaz, mindössze csak 35 év adatott meg neki, de rövid élete alatt több
mint hatszáz zeneművet komponált, korának szinte minden zenei műfajában kiemelkedőt alkotott, olyan remekművek születtek, melyek az örökkévalóságnak
szólnak. Írt operákat, miséket, kantátákat, oratóriumokat, orgona- és zongoraműveket, kamarazenét, szonátákat, versenyműveket, színpadi kisérőzenét. Nehéz felsorolni mindezt, de példaként megemlítenék a legnépszerűbb operái közül
néhányat: Szöktetés a szerájból, Figaro házassága, Don Giovanni, A varázsfuvola.
Mint ismert, a fiatalon 1791-ben elhunyt osztrák zeneszerző Wolfgang Amadeus
Mozart utolsó műve, egy halotti mise volt. Sokáig ismeretlen a megrendelő szemé-

Pásztor Béla polgármester köszöntőjében elmondta: „Köszönöm minden óvónőnek és vezetőjüknek, hogy olyan nagy lelkesedéssel ápolják
ennek a kiállításnak a hagyományait, köszönöm a törődésüket és mosolyukat, mert itt a szülőket pótolva a gyermekvilágot széppé teszik. Az
óvoda nagyon fontos intézménye a városnak – nemcsak itt Veresegyházon, hanem mindenütt a világon, – ahol a gyerekeket bevezetik abba a
környezetbe, amikor figyelni kell a másikra.”
Kun Éva keramikusművész alkotását, a nevelőtestület által alapított
„Óvodáért emlékplakettet” a kiállításmegnyitó keretében idén két olyan
személy kapta, akik „évek óta töretlen lendülettel kísérik végig az óvoda
mindennapjait, eseményeit és közvetítik Veresegyház lakossága felé az
óvoda sokszínűségét és a dolgozók mindennapi munkáját.” A megtisztelő elismerést Pásztor Béla polgármester és Pásztor Katalin intézményvezető adta át Lethenyei László fotográfusnak és lapunk munkatársának,
Veréb Józsefnek. A kiállításmegnyitót követően Szűcs Gáborné tagóvoda
vezetővel beszélgettünk a bemutató létrejöttéről.

Fotó: Veréb

Szűcs Gáborné: „Szeptember elején már nagy izgalommal fogtunk hozzá
a kiállítás megszervezéséhez. Próbáltunk olyan témát találni, aminek a megvalósításában a gyerekek és a pedagógusok is közreműködhetnek. Két nyugdíjas kolléganőnk, akik még most is itt dolgoznak, Sóti Éva és Rakácsné
Hering Mária vetette fel a megoldást: Mi lenne, ha a természet különböző színeit hoznánk be az óvoda falai közé? Így esett a választás az Öreg tó körüli,
az erdei és a mezei élővilág bemutatására. Ezúton is szeretném megköszönni
mindkettőjüknek a fiatalabb generációnak is példamutató lelkes munkájukat, azt a kreativitást és önzetlenséget, ahogy végezték a feladataikat. Természetesen mindenki kivette a részét a munkából, volt, aki gumicsizmában
a tóparton gyűjtögetett növényeket, mások a városban járva fedezték fel a természet kincseit. A kiállítás berendezését az utolsó napra hagytuk, mivel sok
olyan növény került bemutatásra, melyek nem bírják a meleget.
Nagycsoportos óvodásaink, a Tavirózsa csoport Lakiné Fazekas Csilla vezetésével, Pásztor Dorottya óvodapedagógus és Tőkés Klára dajka közreműködésével egy igazi, szívet melengető műsorral kedveskedtek a megjelent
szülőknek és kedves vendégeinknek. Köszönöm az óvoda dolgozóinak, a
szülőknek a kiállítás létrejöttéhez nyújtott munkájukat.”
VERÉB JÓZSEF

USZKÓ DORKA CSENGE GRAFIKUS ELISMERÉSE

A Magyar Kereskedelmi és Iparkamara szervezésében Magyarország az idén hetedik alkalommal vett részt a szeptember 22-26. között megrendezett EuroSkills Graz 2021 versenyen.
A rendezvény helyszíne festőien szép környezetben, Premstättenben (Ausztria - Stájerország)
volt, ahol Uszkó Dorka, a Kozma Lajos Faipari és Kreatív Technikum végzős dekoratőr tanulója
számítógépes grafikusként kiválósági érmet nyert a „Szakmák Európa-bajnokságán”. Olyan elismerés ez, melyet csak a szakmák legjobbjai érhetnek el. Dorkával – a versenyről Veresegyházra történt
hazaérkezését követően – a megmérettetésre való felkészülésről, az elért eredményéről beszélgettünk.
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tett, vajon mi is lesz a verseny témája. A megérkezésünket követően az úgynevezett orientációs
napon kimentünk a versenyhelyszínre, ahol feltelepítettük a számitógépre a betűtípust, a rajztáblánkat. Elvégeztünk egy próbafeladatot, ami alatt
beállítottuk a programjainkat, majd jött a nyitóceremónia. Az első versenynapon a feladatok teljesítésére mindössze hat óra állt rendelkezésre egy
ebédszünet közbeiktatásával. A további két napon
egy-egy félórával csökkent a versenyidő, így a harmadik nap már csak öt óra állt rendelkezésre.
Miképpen értékeli az elért eredményét?
Az országos előválogatón történt eredményem
alapján indulhattam az Európa-bajnokságon,
ahol a szakmámban az alkalmazott grafikai
tudás volt a mérvadó. Életemben először indultam ilyen magas színtű versenyen. Az elért eredmény, hogy Európa kiválósága lettem, számomra
nagyon sokat jelent.
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LISZNYAY SZABÓ GÁBOR ZENESZERZŐ EMLÉKÉRE

Fotó: Veréb

Korábban grafikusként végzett, jelenleg dekoratőr képzésen vesz részt. Mik a további tervei?
A Budapesti Komplex SZC Kreatív Technikumban
(XIII. kerület Vág utca) érettségiztem és szereztem grafikusi oklevelet, jelenleg esti képzésen a
Kozmában vagyok másodéves dekoratőr tanuló.
A további terveim? Befejezni a képzést, felkészülni a 2022-es világbajnokságra és ott dobogóra
állni. Terveim közt szerepel még a MOME – Moholy-Nagy Művészeti Egyetemen a tervezőgrafikus művész szakirány elvégzése is.
VERÉB JÓZSEF

lye, még a zeneszerző felesége Constanze sem tudta a kilétét, csak sejtése volt egy
különös idegen küldöncről. Napjainkra a kutatók jóvoltából már fény derült a titokra. Mozart halálakor a mű nyitótétele (Requiem aeternam) volt teljesen befejezve,
a további tételek még kidolgozásra vártak. A későbbiekben Constanze vette kézbe
a halotti mise sorsát, a befejezés érdekében (egyes kutatók szerint) több zeneszerzővel szövetkezve végül elkészült a Requiem. A mű Mozart egyik legtitokzatosabb
alkotása, számos legenda fűződik hozzá. Gondoljunk itt például Peter Shaffer angol
drámaíró 1979-ben megjelent Wolfgang Amadeus Mozart életét bemutató színdarabjára, mely alapján készült Miloš Forman világhírű filmje Amadeus címmel.
2021. október 17-én a Budapesti Bach Kórus és a Magyar Kamarazenekar előadásában, Szalai Ágnes – szoprán, Bakos Kornélia – alt, Komáromi Márton – tenor
és Melkovics Zoltán – basszus közreműködésével csendült fel a veresegyházi Szentlélek-templomban a Requiem. Az előadás koncertmestere Bánfalvi Béla Liszt-díjas
hegedűművész. Vezényelt: Ella István orgonaművész, karnagy.
VERÉB JÓZSEF

SZENTLÉLEK-TEMPLOM • EMLÉKHANGVERSENY

Lisznyay Szabó Gábor egyházzenész, tanár 1913. december 8-án született Budapesten. A Liszt Ferenc Zeneművészeti Főiskolán 1934-ben egyházkarnagyi
oklevelet, majd 1935-ben zeneszerzés diplomát szerzett. 1947-től tanított a
Zeneakadémián egészen az egyházzenei tanszak feloszlatásáig. Tizennégy
éven át 1956-ig orgonistája volt a budapesti Terézvárosi templomnak, 1950től orgonamestere a Dohány utcai zsinagógának. Tanára volt a budapesti
római katolikus kántorképző tanfolyamnak. A váci zeneiskola tanáraként –
életének rendkívül nehéz időszakában – éveken keresztül dolgozott a Veresegyházra kihelyezett zeneiskolai tagozaton. Fáradhatatlan karmestere volt a
település vegyeskarának. Műveit a mai napig is Európa számos városában,
Kínában és Japánban is játsszák. A veresegyházi zeneiskola 2004-től viseli a
tehetséges és sokoldalú zeneszerzőnek, Lisznyay Szabó Gábornak a nevét.
Ella István orgonaművész egy korábbi beszélgetésünk során a következőképpen emlékezett a tanár úrra: „1958-ban, megismerkedésünk után felajánlotta, hogy magánúton zeneszerzést és összhangzattant tanít nekem.
Ő vitt be az Egyetemi Templom melletti Központi Papi Szemináriumban

EURÓPA KIVÁLÓSÁGA LETTEM!

A Kozmás csapatban Zsánkó László művésztanárral ketten indultak. A tanár úr volt a
szakmai felkészítője?
Minden egyes pályázónak van egy felkészítője,
akinek a feladata a versenyhelyszínen a többi
résztvevő szakirányú munkájának a figyelemmel
kísérése és pontozása. A rendezvényt megelőzően itthon Magyarországon volt egy felkészülési időszak 2×120 napban, amikor a korábbi
évek (az interneten elérhető) versenyfeladatainak ismeretében a tanár úr szakmai mentorálása
mellett mélyültem el a témában.
Hogyan teltek a versenynapok?
A versenyszabályzat értelmében a kommunikációs
nyelv az angol. Kivétel a saját felkészítővel való beszéd, de ez is le volt szabályozva, hogy mikor,
mennyi időtartamban és hol történhet. A feladatot
minden egyes alkalommal az adott napon reggel
kaptam meg. Ezt megelőzően csak találgatni lehe-

Fotó: Veréb

Wolfgang Amadeus
Mozart

„Bár vitatott, hogy a mű mekkora hányada
magáé Mozarté, a zene minősége minden aggodalmat eloszlat – főleg a bevezető hét ütem,
az erőtől duzzadó Dies irae, a Confutatis tiszta
erő és magasztos harmónia közötti ragyogó ellentéte, vagy a Kyrie által keltett sebesség és
csodálat érzésének vegyülése, nem is beszélve
a lélegzetelállító Lacrimosa tételről, ami egyetlen nagy ívben fokozódik sóhajtásból üvöltéssé
és vissza az Amenig.”
FORRÁS: WIKIPÉDIA

Fotó: Veréb

működő Kántorképző
Tanfolyamra. A kórusvezénylés rejtelmeibe is
korán bevezetett.”
2021. október 2-án
Lisznyay Szabó Gábor
halálának 40. évfordulóján a Szentlélektemplom adott helyszínt a méltatlanul mellőzött egyházzenész,
zeneszerző, tanár emlékére rendezett hangversenynek. „Akinek
kettétört életpályája
mintegy szimbolizálja Magyarország történelmi változásait.” (Horváth Márton Levente zeneszerző.) Az előadók között szerepelt a Fabriczius József Általános Iskola ének-zene tagozatának gyermekkórusa Énok-Nagy Levente és
Takács Réka karvezetésével, a Veresegyházi Cantemus Kórus, a Szentlélektemplom kórusa és a Misszió Kamarakórus. Közreműködő kórusvezetők: Vadász Ágnes, Helembai Erzsébet és Iványi Magdolna. Felléptek továbbá a
Lisznyay Szabó Gábor AMI tanárai: Licsák Attila, Zán András, Fritschéné
Ambrus Gabriella, Kátai Katalin, Miklós Ágnes és Neczné Alapi Katalin. A
Budapesti Bach Kórus és a Veresegyházi Kamarazenekar zárta az emlékhangversenyt Lisznyay tanár úr 1939-ben készült Szalézi mise (Missa salesiana) című kórusra és zenekarra készült, a XX. század első felének egyik
legsikerültebb magyar misekompozíciójával. Vezényelt Ella István karnagy.
A közönséget Csécsyné Dr. Drótos Edina, a Váci Mihály Művelődési Központ vezetője köszöntötte, ünnepi beszédet mondott Tóth József Miklós plébános, konferált az est megálmodója és szervezője, Ella István orgonaművész,
orgonán közreműködött: Tóth Rita orgonaművész.
VERÉB JÓZSEF
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VÁCI MIHÁLY MŰVELŐDÉSI KÖZPONT • VERESS ENÉH ERZSÉBET SZOBRÁSZMŰVÉSZ KIÁLLÍTÁSA

ENÉH MŰVÉSZETE

KRITIKA • VERES 1 SZÍNHÁZ – MISS DAISY SOFŐRJE
„Munkáim gondolataimnak a
pillanatképei. Azok az emberek, akik sokat gondolkodnak a létről, a filozófiáról, Istenről, ők megértik a szobraimban rejlő
gondolatot. Akik csak a
mának élnek, azokban
nem vagyok biztos, hogy
értik.”
VERESS ENÉH ERZSÉBET

ENÉH MŰVÉSZETE címmel októberben kiállítás nyílt a veresegyházi Udvarház Galériában. A tárlat különleges, meseszerű
világba kalauzolja az utazót. Veress Enéh Erzsébet alkotásai
annyira kifejezőek, hogy a fába, kőbe és fémbe álmodott, az
alkotói képzelőerő által tökélyre csiszolt szobrok üzeneteinek
megértéséhez mindenképpen kell egy belső indíttatású eszmélet a létről, a lélekről, a Teremtőről. S ez a megértés „rohanó
világunkban” nem mindenkinek adatik meg. Az állatfiguráinak
egybeépített motívumai, az absztrakt ábrázolás rendre visszatér a
szobraiban, de mindez nem más, mint az alkotónak a gyermekkorból,
A vizuális kultúra, mint tantárgy naFotó: Veréb
a csodás Erdélyből megöröklött természetszeretete. A tavaszi mezőgyon nagy ívet ölel át, mindenképVeress Enéh Erzsébet szobrászművész
kön, az erdős, fás részeken megbújó félénk állatok iránti csodálata.
pen bele kell, hogy férjen az oktató
és lánya, Kinga
Mindezen túlmutat az a gondolatiság, mely annyira meghatározza
egyéni szabadsága. Másképpen
művészi teremtőképességét. A lét kérdése. „Egyesek véleménye szerint az állatoknak nincs lelkük, nem is tudnám a tanári hivatásom gyakorolni, minpedig én látom, hogy a kutya majdnem megszólal. Ahogy az elefántok elsiratják a halottjaikat, ott den egyes alkalommal beviszem az osztályokba a
állnak körülötte és gyászolnak” – mondta korábban a művésznő. Veress Enéh Erzsébet szobrász- saját szemléletemet, az énemet. Tudomásul kell
művésszel – a kiállításmegnyitót követően – a tárlat anyagáról, a művészetét bemutató kötetben sze- vennünk, hogy a gyerekek is küzdhetnek nehézséreplő munkáinak létrejöttéről és művésztanárként betöltött hivatásáról beszélgettünk.
gekkel, lehetnek ők is fáradtak, lehetnek egyéni
gondjaik. Ezt mindenképpen figyelembe kell venHogyan jött létre a tárlat és a kötet anyaga?
rüljenek bemutatásra, melyek a könyvben is sze- nünk, bár ez nem könnyű feladat egy harminckét
A könyvben bemutatott munkáim hosszú életutat repelnek. Figyelembe véve a sokszínűséget, így fős osztályban. Játékként kell felfogni a munkát, a
ölelnek fel. Fontosnak tartottam az egyetemi az úgynevezett „nagy munkákat” is beválogattuk. ceruzával, a színekkel, a vonalakkal, a festékkel és
éveim alatt készült plasztikáimtól kezdve egészen A most látott kiállítás is nagyon egyedi művé- az agyaggal történő alkotást. Szoktam mondani a
2020-ig szerepeltetni a műveimet. Nem az volt a szeti megnyilvánulás. Hogyan éled meg a min- tanítványaimnak: egy százas skálán huszonöt száfő szempont, hogy minden alkotásomat most, itt dennapokban ennek képviseletét?
zalék a tehetség, ötven százalék a szorgalom, a kibemutassunk. Kozák Csabával – a teljesség igénye A napi elfoglaltságaim alatt, legyen az bármi, a tartás és a fennmaradó huszonöt százalék a
nélkül – elkészítettünk egy közös válogatást. Nem gondolataim folyamatosan a természetben látot- szerencse. Gyakorlatilag szorgalom és kitartás nélkerültek be a kötetbe például a köztéri szobraim, takon belül kalandoznak. Nagyon sok esetben az kül nem jutunk sehova. Kétségkívül igaz, művészaz érmeim, a közintézményekben levő munkáim. álmaimban is „megjelenik” az érzés, melyből ként nemcsak pedagógiai szempontból, hanem az
Korábban Antall István rádiós főszerkesztő, mű- végül megszületik a forma, a szobor. A valóság, alkotói szabadsággal élve is tudom végezni ezt a
vészeti író javasolta a könyv megjelentetését. Saj- az érzés és az álom számomra együtt egy egész, szép hivatást, a tanári munkát.
nálatosan a váratlanul bekövetkezett halála miatt mely az út végén „testesül meg” a szobraimban.
az elkezdett munka 2015-ben félbeszakadt, majd A Veresegyházi Katolikus Gimnáziumban – a kez- A kiállítást megnyitotta és a kötetet bemutatta:
évekkel később Kozák Csaba ötlete alapján újra detektől – 2017-től tanítasz rajz és vizuális kultúra Wehner Tibor író, művészettörténész. Közrebelevágtunk a kötet megszerkesztésébe.
tantárgyat. Mennyire lehet elvonatkoztatni a tan- működött: Konkoly Enéh Kinga – hegedű. RenA kiállítás megrendezésének alapkoncepciója menetedet a központi tanrendtől? Van személyes dezte: Klement Zoltán.
mindvégig az volt, hogy csak olyan szobraim ke- szabadságod a művészetoktatás területén?
VERÉB JÓZSEF

KÖNYV A MŰVÉSZRŐL ÉS MŰVEIRŐL
A kiállításmegnyitón bemutatásra került a Veress Enéh Erzsébet szobrászművész munkásságáról készült magyar és angol nyelvű, gazdagon illusztrált kötet, melynek szerzője
Kozák Csaba művészeti író. A könyv megjelenését támogatta a Veresegyház Város Önkormányzata, a Váci Mihály Művelődési Központ, az Udvarház Galéria és Konkoly
György restaurátor-művész, Enéh párja.
A kötet első felének tanulmányából megismerhetjük Enéh művészeti gyökereit, korszakait, műveinek technikai és értelmezési síkjait. A második szakasz maguké a műveké, a keménytáblás kivitelben, minőségi papírra nyomott, szép műalkotásfotók
kiválóan tükrözik az első rész elemzését. A portréfotót Veréb József, a műtárgyfotókat Lethenyei László és Klement Zoltán készítette. Külön erénye a könyvnek a végén
található műtárgylista és a Veress Enéh Erzsébet életrajzát, kiállításait, díjait, köztéri műveit és bibliográfiáját egybegyűjtő adattár. Minden művészetkedvelőnek
őszinte szívvel ajánljuk Enéh művészetét!
KOVÁCS PÉTER
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HOKE ÉS MISS DAISY
A KOCKÁBAN
A Veres 1 Színház lebontotta hatalmas nyári színpadát, elpakolta a kicsire
hajtogatható esőkabátokat és visszatért a művelődési házba. Új évadát nem
kisebbel, mint egy klasszikussal, az 1989-ben bemutatott Miss Daisy sofőrjével nyitja Dicső Dániel rendezésében. Bár kevesen tudják, a film eredetileg valóban színdarab volt, úgyhogy nem beszélhetünk médiumváltásról,
amikor a színházterembe lépünk, de azért mégis, sokan ismerjük a filmet,
ami valós kihívás elé állítja az alkotókat. Hogyan valósulhat meg az autó zárt
tere, a zöld, tágas kertek nyitottsága, a hatvanas évek Amerikájának feszültségtől nehéz levegője, amelyet itt-ott jelentőségteljesen átsző egy-egy Cocacola reklám egy színpadon?
A díszlettervező Vereckei Rita nem próbálja újrateremteni a film képi világát, sehol egy barna bútor, rózsaszín szatén ágytakaró vagy fellengzős karácsonyi világítás, mindezek ábrázolását a színészekre, a szövegkönyvre és a
néző fantáziájára bízza. A díszlet így egy különös, hatalmas kocka, amely
majdnem teljesen kitölti a rendelkezésre álló teret. Belső tereit a falakkal megegyező tolóajtók osztják helyiségekre, és forog, mintegy előre jelezve, hogy
minden szituáció csak nézőpont kérdése. Bátor és sikeres elrugaszkodás a
filmbeli képi világtól és egyben érdemes kezdőpontja a darab elemzésének.
A kocka többszörös jelentést hordoz. Egyfelől jelképezi a bezárkózott,
magányos asszony, Miss Daisy (Egri Márta) lelkét, amelyen ajtót nyit a
szükségből elfogadott sofőr, Hoke (Kálid Artúr). Másrészt ábrázolja a hatvanas évek Amerikájának aránytalan közösségét, ahol egy fehér, zsidó aszszony takargatni kívánja nyilvánvaló vagyonát a fia, Boolie (Pál Tamás)
alkalmazásában álló néger sofőr előtt és aki legőszintébb faji érdektelensége ellenére sem kezeli felnőtt emberként, avagy tisztességes emberként
az őt mindenben segítő sofőrt.
Miss Daisy tehát öregedő, magányos asszony, aki egy nap összetöri a legújabb autóját, így a fia többé nem engedi volánhoz ülni. Kiválaszt számára
egy sofőrt, aki szép lassan, kedélyes, megértő, de sosem megalázkodó személyiségével nemcsak rámutat az asszony és közötte húzódó különbségekre, de feltárja azt is, hogy lényegi különbséget hiába is keresnénk
kettejük között. Kálid Artúr egyértelműen a darab sztárja, olyan hiteles,
őszinte, szórakoztató, de mégis gondolatébresztő módon formálja meg
Hoke-ot, hogy legszívesebben mind azonnal eldobnánk jogosítványainkat,
csak hogy közelebbről is megismerhessük.
Miközben elkötelezett híve lettem a díszlet kockájának, az autós jeleneteket mégsem tartom a legszerencsésebbnek. A két színész egy-egy kisebb kockára telepszik le, amikor az autóba ül, és ha elindul a motor, a
kockák világítani kezdenek. A tér tehát ugyanaz marad, amely Miss Daisy
háza is, nem zárja a két karaktert nyomasztóbban, intimebben össze az
autó tere, illetve attól a mélységi különbségtől is eltekintettek, hogy Hoke

Fotók: Lethenyei

elől, míg Miss Daisy hátul ül, egyfajta fordított hierarchiában, mégis a régi
feudális rendszer szolga-úr dichotómiájának sematikus ábrázolásaként.
A filmváltozathoz képest nemcsak a díszletet egyszerűsítették stúdiószínpadi méretekre, de a színészgárda is jelentősen lecsökkent, nem látjuk
Daisy menyét, az irritáló, katolikus Florine-t (aki így, a film ismerete nélkül akár egy kedves nőként is elképzelhető, hiszen csak Miss Daisy szurkálódó megjegyzéseit, és Boolie tehetetlen szemforgatásait ismerjük), sem
Idellát, Miss Daisy házvezetőnőjét, vagy a zsinagóga nőtagjait, esetleg a
Werthan cég alkalmazottait. A tér is és a kapcsolatok is leszűkülnek, ami
nem is baj, valójában sosem voltak a többiek mások, mint viszonyítási pontok egy háromszereplős drámában.
Ennek ellenére néhol nem találom teljesen sikerültnek a jelenetek öszszeválogatását. Kissé igazságtalan kijelentés ez tőlem, hiszen Venyige Sándor, mint dramaturg szinte teljesen hűen átemelte az eredeti jeleneteket,
mégis, a magyar közönség előtt néha visszhangtalan az amerikai társadalomkritika, gondolok itt a zsinagóga felgyújtására vagy Boolie díjátadójára,
amely a jelen feldolgozásban inkább hasonlított egy Oscar-díjátadóhoz,
mintsem egy korosodó cégvezető kitüntetéséhez. Azzal, hogy Pál Tamás
egyedül állt karcsún és jólfésülten az elsötétített színpadon, éppen a jelenet
éle hiúsult meg, az egymással szemben ülő Miss Daisy és Florine összekapcsolása Boolie örömén át. Ehelyett, lévén, hogy Florine teljesen hiányzott, szerencsésebb lett volna azt az alabamai jelenetet beemelni, ahol két
rendőr kérdőre vonja Hoke-ot, amiért egy feltűnően drága autó mellett áll.
(Minden néger férfi gyanús a vagyon árnyékában.) Talán ez jobban segítette volna a nézőket a darab idő- és térbeli berendezkedésének megismerésében, bár az is igaz, hogy plusz szereplőkre lett volna szükség hozzá.
A Miss Daisy sofőrje, ahogy címében is jelzi, elsősorban Miss Daisy és
Hoke kapcsolatából áll, az ő párbeszédük a darab szíve-lelke, amelyre
minduntalan jellemző, hogy Miss Daisy elégedetlenkedik és csipkelődik,
Hoke pedig a maga egyenes és tiszta kommunikációjával ezt nem ironikussá, hanem szerethetővé teszi. Kálid Artúr és Egri Márta kettőse közt
élénken ide-oda reppent ez az okos párbeszéd, amely nemcsak a szereplőket változtatja meg a darab folyamán, de akár a nézőket is. Forgathatjuk
akárhogy a kockát, végül mindig ugyanoda jutunk: életünk során nem
mások tekintetét kell kutatnunk és azon keresztül vizslatnunk saját hibáinkat, hanem a sajátunkat tenni figyelmessé mások igaz természete
iránt.
VERÉB ÁRNIKA
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KÖLCSEY FERENC VÁROSI KÖNYVTÁR • PÁROS KÖNYVBEMUTATÓ

IKREK ÉS FÉNYKÖRÖK A KÖNYVTÁRBAN

IRODALMI PÁLYÁZAT EREDMÉNYEI

Október közepén ismét az irodalomé és az irodalmároké volt a főszerep a Kölcsey Ferenc Városi Könyvtárban. Talán kissé szokatlan író-olvasó találkozón – nevezzük inkább páros könyvbemutatónak – vehettek részt a költészet és a prózairodalom iránt egyaránt érdeklődő vendégek, akik az este során Mádi Beáta Fénykörök című új verseskötetével és Sz. Kovács Péter nyáron megjelent regényével ismerkedtek meg,
Kemény András, a Papirusz Book Kiadó vezetőjének kalauzolása mellett.
Mádi Beáta nem először járt könyvtárunkban, hiszen múlt év februárban
mutatta be Mélység címen megjelent első versgyűjteményét. Beáta Budapesten született, jelenleg is ott él családjával. Énektanárként dolgozik az
ELTE Gyertyánffy István Gyakorló Általános Iskolában, néhány éve ír verseket, olyan sikerrel, hogy Baranyi Ferenc Kossuth-díjas költőnk is meleg
szavakkal méltatta azokat.
Sz. Kovács Péter szintén második kötetét, Ikrek című, úgynevezett regényútját „hozta magával” Veresegyházra. A fiatal író – aki főállásban kőművesként keresi kenyerét – első kötete, a Francia szonáták című novellaválogatás,
két évvel ezelőtt jelent meg a Papirusz Book Kiadó gondozásában.
Az est során nem csak azt tudhattuk meg, kinek mit jelentett, s az elsőhöz
képest mennyiben volt más a második kötet „formába öntése” és megjelenése, hogy miként alkot egy költő, s miként egy prózaíró. Nehezebb-e témát
választani, ha az ember regényt ír, mintha verseket, de azt is, hogy könnyűe kidobni, törölni egy-egy gyengébben sikeredett versszakot, vagy fejezetet,
vagy hogy mikor jobb alkotni, nappal, vagy az éjszaka csendjében.
A bő másfél óra végén a közel harminc fős közönség egy tanulsággal
mindenképp gazdagabban távozhatott. Noha első ránézésre a szerzők és
műveik között a különbségek tűnnek meghatározónak, az est moderátorának kérdései mentén ismét csak bebizonyosodott, hogy minden vélt,

Fotó: Lethenyei

Mádi Beáta és Sz. Kovács Péter

vagy valós kontraszt ellenére közelebb állunk egymáshoz, mint gondolnánk, több dolog köt össze bennünket, mint elválaszt.
Azoknak, akik október 15-én személyesen nem tudtak elmenni a könyvtárba, hogy élőben hallgassák meg a beszélgetést, azoknak felhívjuk a figyelmét, hogy a könyvtár honlapján, illetve Facebook oldalán megtekinthetik a Városi Televízió munkatársai által az estről készített felvételt.
BERZE LAJOS

„HAJNALPÍR LÁNYA”
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így ír magáról

A Veresi Krónika októberi számában számolt be a „Hagyomány és lendület 2021” irodalmi pályázat eredményhirdetéséről, valamint közölte a vers kategória győztes pályaművet. Novemberi lapszámunkban közreadjuk az I. helyezett novellát. Kérem, fogadják szeretettel!

RÓNAY CSILLA:

Otelló, az Öreghegyi Túlélő

KÖLCSEY FERENC VÁROSI KÖNYVTÁR • ANTALFFY PÉTER TÖRTÉNÉSZ ELŐADÁSA

Ki volt az igazi Mata Hari? Többek közt erre a kérdésre is megkaptuk a választ Antalffy Péter történész októberi előadásán. Aki eljött a Kölcsey
Ferenc Városi Könyvtár rendezvényére, bizonyára nem bánta meg, mert egy szellemes, érdekfeszítő előadás keretében „beavatásra került”, a
kivételes szépségű, merészen erotikus keleti táncprodukcióiról elhíresült holland származású díva,
Margaretha Geertruida Zelle, művésznevén Mata
Hari tragikus sorsába. Miképp lehetett tragikus
egy, gyönyörű fiatal nő élete, akinek a kegyeiért
rajongtak a férfiak? Számos oka van ennek. Már a
gyermekkora sem volt irigylésre méltó, apja elhagyta a családját, édesanyja pedig fiatalon meghalt. Alig tizenkilenc éves amikor feleségül veszi
egy durva, iszákos katonaember a nála huszonegy évvel idősebb Rudolf Campbell MacLeod skót
származású holland katonatiszt. Két gyermeke
közül, a hároméves kisfia egy rejtélyes betegség
miatt életét veszti, a tragédiát még inkább fokozza
amikor kiderül, hogy a családot, a gyermekeket az
apa miatt mérgezték meg. Az édesanya új életet
kezd, gazdag fantáziája révén mesébe illő új élettörténetet teremt magának. Mely szerint ő a távoli
Indiában egy a jóságáról ismert rádzsa (uralkodó)
lányaként született. Miután „fiatalon elárvult, a
Kanda Svani templomában megtanulta a szent

RÓNAY CSILLA

„1917. február 13-án
kora reggel a párizsi
Plaza-Athénée Hotelben
kémkedés vádjával őrizetbe vették az erotikus keleti táncművészetéről világhírűvé lett,
botrányoktól sem mentes életű holland állampolgárt, Margaretha Geertruida Zellét,
vagy ahogy a történelmi köztudatban neve
fennmaradt, Mata Harit.”
Fotó: Veréb

erotikus táncokat és azért jött Európába, hogy művészetével szentséget és kéjt hozzon erre a világra.”
1905-től Mata Hari csillaga felragyogott, Európa
szerte ünnepelt sztár lett. Ennek csak az első világháború vetett véget, amikor egy kémkedési perben elitélték és 2017. október 15-én a francia
kivégzőosztag elé vezették. Sok év után 2001-ben
a francia igazságügyi hatóság a halálos ítéletet felülvizsgálta és végül megszületett az ítélet: Mata
Hari ártatlan.
Az előadást követően Antalffy Péter történészszel beszélgettünk.
Antalffy Péter: „Előadásaimhoz olyan témát keresek, amelyet személy szerint is szeretek és egyben a kutatásaim területe is. Igyekszem mindig
arra is figyelni, hogy a kortárs populáris kultúra
hogyan érti félre az adott tárgykört és ezt mindig
frissíteni kell. Sok esetben van egy új félreértés
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vagy álhír, melyekre nagyon jó reagálni, hisz ébren tartják az érdeklődést. Már korábban is rendszeresen tartottam az országban, Budapesten és
vonzáskörzetében ismeretterjesztő vagy kifejezetten szórakoztatási célú történettudományi előadásokat. Évekkel korábban erre figyelt fel Berze
Lajos könyvtárigazgató és ő hívott Veresegyházra
a Könyvtári esték-be előadónak. A város már a legelső alkalommal
sem volt ismeretlen
a számomra, több
ismerősöm és barátom él itt. Örömmel
jövök mindig, mert
itt nagyon hálás közönség fogad, jó érzés nekik előadni.”
VERÉB JÓZSEF

Antalffy Péter

Veresegyház és környéke klímája a zöldség- és
gyümölcstermesztésre igen alkalmas. Évszázadok óta termesztenek itt őshonos gyümölcsöket,
mint epret, barackot, szőlőt és kiterjedt dióliget is
volt. Ezt magamtól tudom, gyermekkorom bóklászásai során bejártam rendesen a környéket és
megkóstoltam valamennyit. Pontosan tudtam,
melyik mikor érik, hol, milyen íze van és kié.
Igen, kié. Mert akkoriban nem volt kerítés a földeken. Keskeny gyalogút választotta el a telkeket,
se tábla, se tiltás, se drótháló, se betonfalak.
Az út mentén zöldborsó, hagyma, almafa,
meggyfa, szeder – mindig volt mit szakítani, ha
megszomjaztam a strandra menet. És nem szóltak rám… A földet kapáló bácsi-néni kedvesen,
udvariasan visszaköszönt és mosolygott a bajusza alatt, amikor letéptem 1-2 cukorborsót vagy
pár szem cseresznyét. Talán még jó étvágyat is kívántak magukban hozzá. Ismertek, meleg napokon órára pontosan battyogtam oda meg vissza.
Nekünk is, pontosabban a nagyszüleimnek is
tele volt a kert, okosan ültettek, nálunk mindig
érett valamilyen gyümölcs, májustól novemberig
folyamatosan szüreteltünk és befőztünk, lekvárt,
kompótot, sütöttünk süteményeket, de jutott a
sültekhez is bőven.
A legtöbb munkát mégis a szőlő adta. Sok fehérszőlő, köztük néhány tőke csemege is, ha már
unoka van, meg néhány piros, hogy jó legyen a
bor. Leginkább otelló. Ez a fajta enni kevésbé jó,
vastag a héja, fanyar az íze és sok magja is van –
de a leve!!! Sűrű, illatos, zamatos és sötétkék.
Megéri elcsámcsogni rajta, olyasmihez hasonlítanám az élményt, mint amikor apró folyami
rákot pucolgatunk, a páncélok nagy halomban
gyűlnek, órákig is lehet bontogatni, bár el nem
telít, mégis minden falat egy élmény.
Nagyszüleim halála után szétesett az örökség,
kiirtották az elöregedett szőlőt és gyümölcsfákat,
felparcellázták a környéket, azóta családi házak
rendezett sora áll az aszfaltos út mentén. Engem

is elsodort a sors, jártam szerte a világban. Aztán
egyszer olvastam egy hirdetést: eladó telek, pont
ott, ahol minden nyarat töltöttem. Megvettem.
Én hiszek abban, hogy véletlenek nincsenek –
mi másért akadt volna elém az a hirdetés, épp
akkor, amikor lehetőségem is volt belevágni? Fogalmam sem volt, mi is legyen, nem volt célom
növénytermesztésre adni a fejem, sem feladni a
jól megszervezett életem, csak egyszerűen megszólítottak a gyermekkori érzések.
Innentől kezdve gyorsan alakultak a dolgok, a
telket rendezni kell, ha már van, használni, kisház, nagy ház, garázs kell, meg fű meg virágok,
nincs megállás, egyik tennivaló húzza maga után
a másikat.
A legnagyobb kihívást a fű jelentette – aki már
próbálta, tudja, mit jelent egy homokos talajon
harsogón zöld, vastag pázsitot tartani. Bizony,
nem is sikerült. Ami nem megy, azt ne erőltessük, legyen hát, ami jön: tanulva a sikertelen
erőlködésekből, elkezdtem figyelni, mi is érzi
magát jól nálam. Eleinte elkeserített a „gaz” terjedése, de nem adtam fel, lesz még itt nálam
olyan kert, hogy csak na! Nem olyan szabályos,
vonalzóval húzott, mint a divatlapokban, inkább
amolyan egyezkedős. Elkezdtem utána nézni, mi
is érzi jól magát nálam: ez tyúkhúr, ez pitypang,
ez kakukkfű, ez boróka, ez lándzsás útifű, ez
máriatövis – de hisz ez csupa gyógynövény! És
mind magától jött, él, virágzik, egymással is
jóban van. Aztán egyszer majdnem hanyatt
estem a meglepetéstől: a szorgalmasan terjeszkedő gyógynövények között megláttam néhány
ismerős levélkét. Szőlőlevelet.
Hát ez meg honnan jött?
Bevallom őszintén, szégyellem is, de kellett
legalább 5 perc, míg beugrott: ez bizony annak a
kiirtott szőlősnek egy világbajnok túlélője, amire
ez a családiházas telep épült. És éppen az én kertemben… Mintha a nagyszüleim üzentek volna
ezzel a csodával. Köszönöm!

Fotó: Veréb

Pásztor Béla, Rónay Csilla és Horváth Ferenc

„Pesten jártam iskolába, de a nyarakat itt,
Veresegyházon az Öreghegyen töltöttem a
nagyszüleimmel. Napkeltekor kimásztam
az ablakon, vizet húztam a kerekeskútból,
esténként pedig „vertük a blattot” a verandán, petróleumlámpánál. Ami az életutamat illeti, bár tősgyökeres helyi családom
határozta meg a gyermekkoromat, sokfelé
jártam, kb. a fél világot. Több nyelven dolgoztam, éltem, sok szakmát-embert megismertem. Aztán hazajöttem.
Most igyekszem rendszerezni és tovább
adni a tudást – nem erőszakkal, csak finoman: szórni a levegőbe. Aki megérzi az
illatát, beszippantja. Aztán valamire majd
csak jó lesz.
Az én életem értelme az összefoglalás,
az értelmezés, a hasznosítás. Érezzük a
körülöttünk élő világot!
Ha megragad egy esemény vagy ötlet,
azonnal levésem, mégpedig Hagyományosan Nagy Lendülettel…”
Nem volt kérdés, mi legyen vele: karózás, metszés, szüretelés.
Azóta minden évben hozza a fürtöket. Szép,
kövér, fekete otellót.
Az otelló az egyik legszívósabb fajta, lám, túlélte a kivágást, az építkezést, az ápolás teljes hiányát és újra növekszik. Mint minden, ami
megtalálta a helyét. Nem hagyja magát, élni akar,
mert ő ide tartozik. Kiirthatatlan.
Fogadjuk hát el ami van és éljünk együtt, egymás mellett örömben, békességben.
Itthon vagyunk.

A zsűri értékelése: „Egyszerű szövegalkotás, ám ezen az egyszerűségen keresztül gyorsan megismerhető az elbeszélő. Nem könnyű feladat
egy ilyen típusú, nosztalgiára épülő szöveg kihagyásos, megszakadó cselekményidejét az elbeszélő személyiségével és beszédstílusával áthidalni, ám itt sikerül, nincs törés a szöveg dinamikájában és beszédhelyzetében. A szokatlanul erős szóbeliségre hajazó kiszólások nemcsak
elférnek, de üdébbé teszik a szöveget, amely izgalmas intertextuális viszonyba lép a szakkönyvi idézetekkel. Miközben a cselekmény egyszerű,
ismerős, ahogy a mögötte húzódó allegória is, addig a novella nem válik didaktikussá, a legkövetkezetesebb szöveg, a leginkább figyelmet
fenntartó narratív megoldásokkal.”
VERÉB JÓZSEF
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MIT EGYÜNK HISZTAMIN ÉRZÉKENYSÉGGEL?
Szeptemberi és októberi cikkeimben a HISZTAMIN érzékenységet
kapcsoltam össze a Miért leszek beteg sportolás után? témakörrel.
Sok hisztamin-intoleranciában vagy hízósejtaktivációs tünetcsoportban szenvedő ügyfelem „megfosztva” érzi magát, „nincs mit
ennie”, mert azokra az ételekre összpontosít, amelyeket nem fogyaszthat. Most fordítsuk figyelmünket a gyógyító és élvezetes ételek kiválasztására, a friss, tápláló-tápanyagdús és ízletes nyers
ételekre, amelyek fogyasztása javítja egészségünket. Minél frissebbek az ételek, annál több vitamint, ásványi anyagot és antioxidánst
tartalmaznak.

Fitten Veresen – minden, ami sport és táplálkozás,
így adva alapot a mindennapokhoz!
káposzta, zöld és vörös karfiol, kelkáposzta, kínai kel, vízitorma.
Kipróbálhatjuk még: a hagyma (bármilyen: póréhagyma, metélőhagyma, mogyoróhagyma, fokhagyma, salottahagyma stb.), sárgarépa, retek (téliretek, nyáriretek, hónaposretek, János napi retek
jégcsapretek, vajretek), koriander, spárga, piros és zöld leveles saláta, karalábé, cikória, vajsaláta, édeskömény, articsóka, cékla, zeller, rebarbara, édesburgonya zöldségeket.

Amikor kiiktatunk egy élelmiszert, feltétlenül tegyünk/alkalmazzunk ** alacsony oxalát-, alacsony lektin tartalmú zöldségek.
helyette egy másikat. Például, ha kivesszük a spenótot, tegyünk bele (Cikkünk tájékoztató jellegű. Panasz esetén forduljon szakemberhez!)
rukkolát. Ha elhagyjuk az avokádó fogyasztását, feltétlenül használGYŐRY RITA
juk helyette az extra szűz avokádó olajat, vagy az oliva vagy (organikus avokadó olajat). Ezek a hisztaminszint-csökkentő zöldségek,
Legyünk együtt fittek Veresen!
amelyeket kiemelten fogyaszthatunk: **rukkola, brokkoli, kelbimbó,
Mobil: 30 509 5084 • Facebook: Fitten Veresen

EGYSZERŰ ZELLER-BROKKOLI
KRÉMLEVES

RECEPT ÖTLETEK
SÜLT SÁRGARÉPÁS FASÍRT

Hozzávalók: 1 nagy brokkoli, 1-1/2 liter zöldség alaplé, 1 evőkanál olivaolaj (ezt ajánlom),
1 hagyma, 3 gerezd fokhagyma, 1 teáskanál
tengeri só, 1/2 teáskanál őrölt bors, koriander,
kakukkfű.

Hozzávalók: 500 g sárgarépa, 1 vöröshagyma, 2 tojás, 2 fokhagyma gerezd, 5 evőkanál
teljes kiőrlésű búza/zab/csicseriborsó liszt, 1
teáskanál tengeri só, 1 teáskanál majoránna/oregánó, 1/2 teáskanál őrölt fekete
Fonnyaszd üvegesre a finomra vágott hagy- bors.
mát. Add hozzá a megmosott és apróra vágott zellerszárat és brokkolit. Pirítsd át a Reszeld le a sárgarépát, fűszerezd sóval,
zöldségeket, majd öntsd fel őket zöldség majd egy kevés vízben főzd meg (kb.5 peralaplével. Ízesítsd a levest borssal, sóval, zú- cig). Csöpögtesd le a megfőtt sárgarépát. Házott fokhagymagerezdekkel, és fedő alatt mozd meg és aprítsd fel a vöröshagymát,
főzd 15-20 percig, amíg a zöldségek teljesen keverd össze a sárgarépával, az összetört
megpuhulnak. A levest botmixerrel turmix- fokhagymával, a fűszerekkel, a tojással és a
old krémesre. Kockára vágott teljes kiőrlésű választott liszttel. Keverd át a tésztát alapopirítóssal tálald.
san és hagyd pihenni 10 percig. Ezután formázd a fasírtokat, tedd őket egy sütőpapírral
bélelt tepsibe és süsd 190 Celsius-fokon 2030 percig.

JÓ ÉTVÁGYAT!
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ÉDES-SAVANYÚ CITROMOS
DESSZERT LISZT NÉLKÜL
Hozzávalók: a süteményalaphoz:1 bögre zabpehely (ezt ajánlom),1/2 bögre kókuszreszelék
(ezt ajánlom), csipet só, 1/2 teáskanál szódabikarbóna, 1 tojás, 2 evőkanál olvasztott kókuszolaj (ezt ajánlom), 2 evőkanál méz, 3
evőkanál almapüré.
A citromos töltelékhez: 3-4 evőkanál méz, 7
tojás, 4 citrom héja és leve, 2 evőkanál kukoricakeményítő.
Őröld vagy daráld a zabpelyhet és a kókuszt,
míg már majdnem finomliszt állagú nem
lesz. Egy tálban keverd össze a maradék
tészta összetevőket, majd az elkészült liszttel
alaposan forgasd össze őket. Öntsd a tésztát
sütőpapírral bélelt szilikon- vagy hagyományos sütőformába (pl. kenyérsütő forma) és
süsd 8-10 percig 180 fokon, amíg szép aranyszínű nem lesz. Egy tálban verd fel a tojást
mézzel, kukoricakeményítővel, citromlével és
citromhéjjal. Öntsd a tölteléket a megsült süteményalapra, és az egész citrom-desszertet
süsd még 25 percig 150 Celsius fokon.A sütés
után hagyd, hogy a sütid teljesen kihűljön,
majd tedd hűtőszekrénybe legalább 4 órára.

CUKORBETEGSÉG KEZELÉSE NORDIC
WALKINGGAL 2. RÉSZ
Múlt havi számunkban kezdtük közölni Valkovics László egyedülálló írását, melyben saját
mérési adatokkal szándékozott alátámasztani a nordic walking sport jótékony hatását cukorbetegségének kezelésére. Most folytatjuk az írását.

melyek nem azonosak mások adataival. Saját adatait mindenkinek saját magának kell
előállítani. A sportág megválasztását minden
esetben előzze meg egy egyeztetés a kezelőorvossal vagy diabetikussal.
A végleges döntés előtt, ha van már bot,
akkor egyszerűbb az eset, ha nincs, akkor kell
keresni egy NW edzőt, aki segít a bot kiválasztásában és legalább az alapokat megtanítja.
VALKOVICS LÁSZLÓ

Május hónappal kezdődően rendszeresen, nak 2-es cukorbetegségéhez az életmód válminden nap általában reggeli és vacsora után tás részeként.
1,5-2 óra eltelte után kezdem, 2 km-t gyaloFelhívom azonban a figyelmet, hogy a felgolok, a sport végeztével pedig mérek. Az töltött anyag az én adataimat tartalmazza,
előbbieken csak akkor módosítok, ha valamelyik étkezésnél történt egy kis „hiba”, és Az általam végrehajtott Nordic Walking tesztelés 2021, június havi E-naplója, mely tartalmazza
a vércukor változására gyakorolt hatást a mérések idejével illetve körülményeivel:
az étkezés után 2 órával a mért vércukorszintem jelentős mértékben túllépi a megengedett értéket. Ebben az esetben ha tehetem,
akkor soron kívüli gyaloglás következik. Az
eredmény minden esetben jelentős vércukorcsökkenést mutat, de a legjobb lenne a hibáimból származó nemkívánatos vércukor
csúcsokat elkerülni.
A tesztelést a közel vízszintes 100 méter
hosszú és 16 méter széles füves gyümölcsösben végeztem, és igen meglepő, nagyon jó
eredményeket mértem. A gyaloglás sebessége 3-4 km/óra volt. Mért adataimat feltöltöttem a gyártó rendszerébe, és E-naplót
készítettem mind a három hónap méréseiből.
Ez a tevékenység szinte bárhol végezhető,
eredménye kontrollálható. Én a Nordic Walking mellett döntöttem. Az áprilisi túra után
egy tatai csoporttal még három 13-15 km-es
túrán vettem részt a Gerecsében, a Vértesben,
és Tihanyban. A pusztamaróti és az imént felsorolt túrákon is próbáltam a legjobb tudásom és képességem szerint alkalmazni a
Nordic-Walking technikát, mert szerintem
csak úgy várható jó eredmény. Élvezem ezt a
sportot, lényegesen könnyebben megyek,
mint bot nélkül, egyéb izületi problémákat
sem érzek gyaloglás közben, és örülök a tesztelés eredményeimnek. A jövőben is napi
rendszerességgel folytatom a gyaloglást a botokkal és ha tehetem, akkor minden túrán
részt veszek, lehetőségem szerint.
Úgy gondolom, helyzetem nem egyedi. Biztos vagyok abban, hogy rajtam kívül sok cukorbeteg társam van, aki szintén keresett, de
nem talált adatokat és szeretne bővebb információk alapján dönteni, hogy mit válasszon
aktív sporttevékenységnek, ezért megosztom
velük adataimat. Megkértem Mercédeszt és
Dezsőt, hogy ezt a dokumentációt a júniusi Enaplómmal együtt PDF formátumba töltsék
fel a Nordic Walking Veresegyház honlapjára.
Remélem e sorok olvasásával, E-naplóm
eredményeivel kedvet csinálok másoknak is,
hogy a Nordic Walkingot válassza aktív sport-
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FUTÁS TÖMEGSPORT

ABSZULÚT GYŐZTESEK:

II. VERESI FUTÓNAP

2,5 km:

Egy év kényszerű kihagyás után október 17-én (vasárnap) ismételten sikerült megrendezni a Veresi Futónapot. Csodaszép őszi idő, kiválóan előkészített versenyhelyszín, a támogatók termékei
és minden részletre odafigyelő rendezés várta a 42 településről érkezett 414 résztvevőt.
Az első futónap tapasztalataiból építkezve 2,5, 5, és 10 kilométeres távon, három korcsoportban versenyezhettek az indulók. Pásztor Béla polgármester úr megnyitó szavai után közös bemelegítés következett és először a 2,5 kilométeres táv mezőnye rajtolt, majd később az 5 és a 10
kilométeresek mezőnye.
Jó volt látni a résztvevők mosolygós arcát, a futókat kísérők biztatását és a város lakosságának
segítő hozzáállását. A célba érkezés után mindenki kapott egy nagyon szép, kimondottan a rendezvényre formatervezett érmet és pótolhatta az elveszett kalóriáit frissítő gyümölcsökkel, üdítőkkel és finom falatokkal.
Köszönet a támogatóknak, de dicséret illeti a sok segítőt, önkéntest, akik odaadó munkája nélkül nem távozhattak volna elégedetten a résztvevők.
BORI-HORVÁTH ANNAMÁRIA

10 km:

5 km:

Zsemle Hanna
dr. Turai Péter István
Sass Diána
Hadházi Máté
Filó Edit
Lukácsi Levente

FUTÁS TÖMEGSPORT

CSALÁDI EMLÉKFUTÁS • OKTÓBER 23.
Sajnos az elmúlt évben a járvány miatt nem
lehetett megrendezni a hagyományos családi
futóversenyeket, sem március 15-én, sem
pedig október 23-án.
2021-ben végre sikerült az október 23-i emlékfutást lebonyolítani, ismét rajthoz állhattak
az érdeklődők az 1956 méter lefutásához. A
szervezők továbbra is a résztvevők egészségének megőrzését tekintették a legfontosabbnak, ezért a korábbi lebonyolítási renden
változtattak. Csak egy rajt volt, nem volt nevezés, nem volt időmérés, nem volt korosztályos verseny, sem pedig váltófutás. A futás
végén az eredményhirdetés és a tombola is el-

maradt, illetve helyette az első három női és
férfi befutó mindjárt a célban megkapta a helyezéséért járó érmet, valamint minden induló
egységes érmet és egy kis ajándékot kapott.
Így teljesen elkerülhető volt az esetleges fertőzés veszélye is.
A szeles időben jó néhányan döntöttek úgy,
hogy lefutják a távot. Akik eljöttek, a futás öröméért jöttek és jól érezték magukat! Köszönet
a polgárőrségnek és a rendőrség munkatársainak az útvonal biztosításáért, a segítőknek
pedig az önzetlen közreműködésért. Reméljük, tavasszal újra találkozunk.
BARANYÓ CSABA

KOROSZTÁLYOS GYŐZTESEK:
2,5 km
5 km
10 km

0-24 év

25-54 év

55 év felett

Zsemle Hanna
Tóth-Cseri Dániel
Kovács Ajsa Sára
Ferencz Zsombor
Mészáros Villő Gréta
Ferencz Domonkos

Székely Katalin
dr. Turai Péter István
Sass Diána
Hadházi Máté
Filó Edit
Lukácsi Levente

Magda Borbála
Varga Sándor
Jancskár Ildikó
Sebestyén Zsolt Béla
Kochné Szilágyi Erika
Mészáros Lajos

ATLÉTIKA

KOVÁCS AJSA PEST MEGYE BAJNOKA
2021. október 20-án, a dunakeszi repülőtéren rendezték a Pest megyei mezei futó diákolimpia döntőjét. A közel 200 fős mezőnyben ott voltak városunk képviseletében a Fabriczius József Általános Iskola sportolói is, és összességében nagyon szépen szerepeltek.
A 2011-12-es korosztályban az öttusázó Kovács Ajsa, nagyszerű futással (még a felvezető
kerékpárost is megelőzte!) Pest megye bajnoka lett, a triatlonos Galli Zsófi pedig 6. helyezést ért el és mindketten bejutottak az országos döntőbe. Csapatunk alig maradt le a
továbbjutást érő dobogóról, versenyzőink negyedikek lettek.
SZALMA RÓBERT
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VVSK • VERESGYHÁZ VÁROSI SPORTKÖR

VÍVÁS

KÉZILABDA SZAKOSZTÁLY
Férfi Felnőtt (Pest megyei bajnokság I. osztály)
10.17. Veresegyház VSK – Mogyoródi KSK
25 – 24
10.30. Veresegyház VSK – Százhalombattai KE U23
32 – 36
Férfi Ifjúsági (Országos Ifjúsági bajnokság III. osztály C csoport)
10.17. Veresegyház VSK – Mogyoródi KSK
33 – 43
10.30. Veresegyház VSK – Tempo KSE
19 – 40
Fiú Serdülő (Országos Serdülő bajnokság II. osztály Keleti csoport)
10.15. Veresegyház VSK – VS Dunakeszi
32 – 26
10.30. Veresegyház VSK – Tempo KSE
29 – 29
Fiú U16 (Országos FU16 bajnokság II. osztály Keleti csoport)
10.14. Békéscsabai DKSE – Veresegyház VSK
21 – 22
10.29. Veresegyház VSK – Balmazújvárosi KK
20 – 34
Fiú U14 (Országos Gyerekbajnokság FU14 Terület VI/A csoport)
10.17. Veresegyház VSK – Gödöllői KC
16 – 36
Csömör KSK – Veresegyház VSK
19 – 28
Női Felnőtt (Pest megyei bajnokság II. osztály)
10.17. VS Dunakeszi – Veresegyház VSK
45 – 18
10.31. DKA – Veresegyház VSK
49 – 12
Lány Serdülő (Országos Serdülő bajnokság III. osztály H csoport)
10.15. Kókai KSK – Veresegyház VSK
22 – 24
10.28. Gyáli BKSE – Veresegyház VSK
24 – 24

Lány U12 (Országos Gyerekbajnokság LU12 Terület XI. csoport)
10.16. Veresegyház VSK – Gyermekeink Sikeréért SE
8 – 12
Farkasvár KDSE – Veresegyház VSK
12 – 9

LABDARÚGÓ SZAKOSZTÁLY
Felnőtt (Pest megyei bajnokság I. osztály)
10.17. Veresegyház VSK – Dunaharaszti MTK
0–3
10.31. Veresegyház VSK – Viadukt SE-Biatorbágy
3–1
Öregfiúk (Pest megyei bajnokság Keleti csoport)
10.18. Veresegyház VSK – Erdőkertesi SE
6–1
U19 (Pest megyei bajnokság Felsőház A csoport)
10.31. Veresegyház VSK – Dunakanyar SE-Szentendre
5–0
U13 (Pest megyei bajnokság I-II. Osztály Alsóház B csoport)
10.27. Isaszegi SE – Veresegyház VSK
8–0
U16 (Pest megyei bajnokság Középház A csoport)
10.16. Tura VSK – Veresegyház VSK
13 – 1

SAKK SZAKOSZTÁLY
Pest megyei bajnokság Szuper csoport (10 táblás)
10.17. Veresegyház – Dunaharaszti

KICK BOX • KIME

SCHERSING ANDRÁS
VILÁGBAJNOKI VI. HELYEZETT
Olaszországban, Jesolóban október 16-23. között került megrendezésre a WAKO Kick-box Világszövetség Felnőtt Kick-box Világbajnoksága. A Világszövetséget a NOB idén nyáron az olimpiai sportágak
teljes jogú tagjaként ismerte el. A versenyen 65 ország több mint 1300 sportolója vett részt, melyen a
kick-box mind a 7 szabályrendszere szerepelt.
Egyesületünk a formagyakorlatban volt érdekelt,
hisz edzőnk, Schersing András a zenés eszközös formagyakorlatban szerzett kvalifikációt az Orosházán
elnyert Magyar Formagyakorlat Bajnoki címével. Az
egész világbajnokságot átlengték a covid intézkedések, ami nehezítette a sportolók versenyzését. A magyar válogatottat a friss negatív teszt ellenére az
érkezéskor elkülönítették és újra letesztelték, ami
hat-nyolc órán át tartott és alaposan rányomta a bélyegét a csapat hangulatára.
A formagyakorlat válogatott 7 fővel nevezett.
A creative és a musical form mellett most először került megrendezésre a TEAM, vagyis csapat forma is. Itt
a magyar válogatott 2 csapatot is indított, akik elhozták az arany és az ezüstérmet is. András a zenés fegyveres formáját magabiztosan adta elő, mely botos
forma a VI. helyet hozta számára. A Magyar válogatott az összesített éremtáblán, a 7 szakág tekintetében
(pointfighting, light contact, kick-light, full contact,
low kick, K 1 és formagyakorlat) 7 arany, 6 ezüst és 5
bronzéremmel az előkelő II. helyen végzett.
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Gratulálunk versenyzőinknek és reméljük, hogy juniorjaink a november 6-án induló Utánpótlás Európabajnokságon, Budvában (Montenegró) hasonló
sikereket érnek el. A kontinens versenyen a Veresi formagyakorlat csapatot Tar Petra 3 formagyakorlattal
képviseli. Hajrá Petra, hajrá Magyarország!
PINTÉRNÉ GAZDAG ANETT,
KIME-VERESEGYHÁZ ELNÖK, 06 70 388 8716

2021. november
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A NAGYOK NAGY PILLANATAI A VÍVÓPÁSTOKON!
Jól kezdték a veresi vívók a 2021/2022-es szezont. Az első szeptemberi
kadét válogató Magyar Kupa versenyen Nagy Nándor, a 100 fő feletti
mezőnyben az előkelő 5. helyezést érte el. Nándor az erős, néhány külföldi versenyző részvételével nemzetközinek mondható mezőnyben
végig magabiztosan, veretlenül jutott el a 4 közé jutást eldöntő asszóig.
Ebben a negyeddöntőben változatosan alakult az eredmény a mérkőzés
során, de közvetlenül a vége előtt Nándinak sikerült 2 tusos előnyre
szert tenni és 14-12-es állásnál 1 tusra volt a biztos dobogós helyezéstől.
A befejezés azonban nem sikerült, az ellenfelének sikerült fordítania,
így meg kellett elégedni az 5. helyezéssel. A többi versenyzőnk is jól
kezdte az évet, tudásuknak megfelelően végeztek a mezőnyben.
Szeptemberben Magyarországon rendeztek egy komoly, nemzetközi
veterán párbajtőr versenyt, amelyen Szakmáry Sándor az 50+ kategóriában a szintén döntős 7. helyezést szerezte meg.
Október 9-én, új helyszínen, de a korábbi profi színvonalon került megrendezésre a XIII. Versegyház Kupa párbajtőr verseny. Sajnos a COVID következtében a korábbinál enyhébb, de mégis fennálló korlátozások miatt
még nem tért vissza a 100 fő feletti induló létszám, de így is népes mezőny
vágott neki a versenynek az új városi sportcsarnokban. Az indulók szinte
mindegyike dicsérte városunk új sportlétesítményét és nagyszerű versenyen vettek részt a Veresegyházra látogató hölgyek és urak.
A női párbajtőr versenyben egy fiatal veresi kislány, Boros Ajsa érte
el a legjobb eredményt. Hetedik helyezésének megszerzése során idősebbeket és korosztályának vívóit egyaránt legyőzte, de végül a negyeddöntőben vereséget szenvedett.
A férfi mezőnyben a győztesnek járó kupa Veresegyházon maradt,
Szakmáry Sándor és Nagy Nándor • Belgrád EFC 2021. 10. 23.
mivel Nagy Nándor veretlenül zárta a napot és a kupa mellett az aranyérem is az ő nyakába került. A nyolcas döntőben sokszor rendkívül szoSzeptember második felétől új, igen népes kezdő csoport alakult, akik
ros asszókban is Nándor volt biztosabb és nem engedte ki a győzelmet heti 3 alkalommal a Kucsa Tamás Sportcsarnokban kialakított vívótea kezéből. A döntőben egy rutinos és magasan képzett vívó ellen is végig remben sajátíthatják el a vívás alapjait. A csatlakozásra folyamatosan van
a kezében tartva a mérkőzést, biztosan nyerte az asszót, a szépszámú lehetőség. Információkért hívják bátran a 20 267 2627-as telefonszámot.
közönség támogatásával. Bátyja, Nagy Balázs, aki idén ősszel kezdte
SZAKMÁRY SÁNDOR
Budapesten az egyetemi tanulmányait, így lényegesen kevesebb edzésen
tud részt venni, a 7. helyezést szerezte meg. Balázs a korábban megszerzett rutinjának köszönhetően sokáig ott volt az öccse nyomában, de
végül a négy közé nem sikerült beverekednie magát, így a testvérek közötti mérkőzés a döntőben nem tudott megvalósulni. Hasonlóan egy
másik érdekes asszónak az esélye is fennállt, mégpedig egy apa-fia mérkőzés jöhetett volna létre, amennyiben Szakmáry Sándor és Szakmáry
Nándor megnyeri a legjobb nyolc közé vívott asszóját, de ez egyik esetben sem sikerült.
Nemcsak a vívásban vizsgáztak jól a veresi vívók, hanem a verseny
lebonyolításában (zsűrizésben, szervezésben) is mindenki tudása legjavát nyújtva vett részt. Köszönet érte minden veresi vívónak és a segítő
szülőknek.
A szezon első versenyein elért jó eredményeknek köszönhetően
Nagy Nándor október 23-án lehetőséget kapott egy komoly nemzetközi versenyen szerepelni Belgrádban. A közel 200 vívós mezőnyből
Nándor jó eredménnyel lépett tovább a csoport mérkőzések után, majd
a táblán először egy katari, majd két román vívót legyőzve jutott a legjobb 16 közé. A nyolcas döntőért vívott csatában sajnos a török vívó
vitte be az utolsó találatot pedig a vívóidő lejárta előtt még Nándor vezetett 2 tussal, de az ellenfelének sikerült az utolsó másodpercekben
kiegyenlítenie, majd a ráadás 1 percben a török vívó volt a kedvezményezett. Az így megszerzett 13. helyezés rendkívül jó eredménynek
számít.
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VARGA GYÓGYGOMBA

KUTYÁS SPORT

S Z A K Ü Z L E T

KIVÁLÓ EREDMÉNYEK
AZ ORSZÁGOS BAJNOKSÁGON

szakképzett tanácsadókkal várja az érdeklődőket

Veresegyház, Kálvin tér 6. szám alatt

Telefon: 30 437 7582

A 2021. évi Agility Országos Bajnokság idén az újonnan felépült,
kifejezetten kutyás sportolók részére Budakeszin létrehozott csarnokban, a DogFlow Arénában került megrendezésre.
A rangos eseményen úgy egyéniben, mint csapatban is az országos
bajnok címért versengtek a párosok. A sok edzés és felkészülés idén
is meghozta a gyümölcsét, ugyanis Richter-Sallay Zsófia és Ríra, valamint Molnár Adrienn és Asti idén is bejutottak az egyéni futamaikkal a szűkített fináléba, valamint csapatban is dobogós helyezést
értek el. Egyéni futamokban (maxi kategória 84 páros): Molnár Adrienn és Asti a 15. helyezésével, Richter-Sallay Zsófia és Ríra pedig
a 17. helyezésével jutott a legjobbak közé.
Csapat futamok (maxi kategória 24 csapatból): Molnár Adrienn
és Asti / Richter-Sallay Zsófia és Ríra / Papp Rita és Stic.
Csapat Agility – 2.hely, Csapat Jumping – 6.hely
Csapat összetett és így országos bajnoki 2. helyezett 2021-ben.
MOLNÁR ADRIENN

Nyitva: kedd–szombat: 9–12 óráig
http://katona-sandor.varga-gomba.hu/

Molnár Adrienn és Asti

Richter-Sallay Zsófia és Ríra

ASZTALITENISZ

A VALAHA VOLT LEGJOBB EREDMÉNY
A MEGYEI MEGMÉRETTETÉSEN
2021.10.22-én, pénteken tartották a Pest megyei asztalitenisz diákolimpia Pest megyei döntőjét a gödöllői asztalitenisz csarnokban.
A Veresegyház iskoláiba járó versenyzők, illetve a Galaxis Asztalitenisz Klub „gyermekei” közül mindenki dobogón végzett.
I-II. összevont korcsoport fiú: 1. Kukucska Martin (A Jövő Iskolája,)
III-IV. összevont korcsoport fiú: 1. Ozsváth-Sarok Ákos (Kálvin Téri
Református Általános Iskola)
III-IV. összevont korcsoport lány: 1. Kovács Lorina (Fabriczius József
Általános Iskola)
III-IV. összevont korcsoport fiú csapat: 1. Kálvin Téri Református Általános Iskola (Ozsváth-Sarok Ákos, Törőcsik Ferenc, Pyka Botond)
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V-VI. összevont korcsoport lány: 1. Szabó Anna Zita (Veresegyházi Katolikus Gimnázium.), 2. Szappanos Éva (Boronkay György Műszaki
Technikum és Gimnázium, Galaxis Veresegyház), 3. Horváth Laura
(Premonteri Szent Norbert Gimnázium, Gödöllő, Galaxis Veresegyház)
V-VI. összevont korcsoport fiú: 1. Varga Vince (Református Líceum,
Gödöllő, Galaxis Veresegyház)
V-VI. összevont korcsoport lány igazolt kategória: 1. Letanóczki
Dalma (Veresegyházi Katolikus Gimnázium)
2021.10.09-én tartották a budapesti diákolimpiai döntőt, ahol az
V-VI. korcsoportban Vidéki Tímea a 2., László Zsombor pedig a 4.
helyen végzett, mindketten a Galaxis Veresegyház versenyzői.
Szeretném megköszönni a szülőknek és a gyerekeket tanító pedagógusoknak a segítségüket. Hajrá az országos döntőn majd 2022-ben,
ahol minden győztes egyedül képviseli majd iskoláját és Pest megyét!
LETANÓCZKI ISTVÁN
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Szalagavató a Gimnáziumban

Fotók: Hollai Gábor

