Veresegyház Város Önkormányzatának
Képviselő-testülete nevében
áldott, békés karácsonyi ünnepeket
és eredményekben gazdag, boldog új esztendőt kíván:
Pásztor Béla
polgármester

Garai Tamás
jegyző

Ajánló

A hónap hírei
SZENT ERZSÉBET SZOBRÁNAK
AVATÁSA
November 19-én avatták fel és áldották meg városunk védőszentjének,
Árpád-házi Szent Erzsébetnek új szobrát.
II. András magyar király és Merániai Gertrúd
szent életű lányának emléke nemcsak a magyar hagyományban, hanem az egyetemes
keresztény emlékezetben is élénken él. Veresegyház védőszentje is a XIII. században élt
királyleány, aki főleg a szegények gyámolítása
révén érdemelte ki az utókor mély tiszteletét.
Novembertől Veress Enéh Erzsébet szobrászművész szobra is őrzi emlékét városunkban,
amely alkotás a Szentlélek-templom előtt
került felállításra.

A felszentelő avatáson előbb Rolik Róbert
atya, majd Módy Péter szobrászművész méltatta Szent Erzsébet életútját és a róla készült
műalkotást, kiemelve, hogy az alkotóművész
mesebeli leányalakként jeleníti meg művében
a szentet. A hívek adományaiból és az önkormányzat támogatásából elkészült szobrot
Varga Lajos váci segédpüspök áldotta meg, az
avató ünnepségen közreműködött az egyházközség kórusa.
KOVÁCS PÉTER

Fotó: Veréb

MEGNYITOTT
A JÉGPÁLYA
November óta működik, december 11-én pedig
hivatalosan is megnyitotta kapuit a sporttelepnél
a veresi fedett jégpálya. Polgármester úr és András Attila ünnepélyes átadója után jéghoki bemutató következett, majd jöttek a korcsolyázó
gyerekek!

TÁJÉKOZTATÁS

Tisztelt Olvasóink!

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).

A havi nyomtatott VERESI KRÓNIKA
aktuális és régebbi számait online formában is
olvashatják
Veresegyház honlapján (www.veresegyhaz.hu),
a Kommunikáció/Veresi Krónika oldalakon.

TÁJÉKOZTATÁS

NAPI HÍREKÉRT kérjük,
hogy keressék fel
az önkormányzat Facebook oldalát
(www.facebook.com/veresegyhaz.varos.hivatalos.oldala)

Tájékoztatjuk Tisztelt Olvasóinkat, hogy lapunk
koronavírus-járványra vonatkozó információi
és tájékoztatásai a 2021. december 12-i,
NYOMDÁBA ADÁS ELŐTTI ÁLLAPOTOT tükrözik,
azok a lap megjelenésének idejére
a vírushelyzetnek megfelelően változhatnak.

***

Köszönjük, hogy minket választanak
a hiteles tájékoztatásért!

Veresegyház Város Önkormányzata megbízásából kiadja KOVÁCS PÉTER. • ISSN 2060-0135 • Nyomda: ARADESIGN KFT.
Szerkesztőség: 2112 Veresegyház, Fő út 35. • E-mail: veresikronika@veresegyhaz.hu • www.veresegyhaz.hu
www.facebook.com/veresegyhaz.varos.hivatalos.oldala • Telefon: 30 9304 831 • Főszerkesztő: KOVÁCS PÉTER
Kultúra: VERÉB JÓZSEF rovatvezető • Sport: BARANYÓ CSABA rovatvezető • Munkatársak: DR. MOHAI IMRE, RIMAI S. ÉVA,
HOLLAI GÁBOR, VIGH MERCÉDESZ, VERÉB ÁRNIKA, GYŐRI RITA, HAJDU SZILVIA
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Fotók: Facebook/Cserháti Ferenc

VIRÁGOS MAGYARORSZÁG
DÍJÁTADÓ
Hivatalosan is megkapta Veresegyház a díjakat a Virágos Magyarország versenyben. Amit nyert városunk:
Fődíj, a Magyar Turisztikai Ügynökség elismerése, Közönségdíj
(Facebook szavazás alapján).
Ezzel hivatalosan is elindulunk a 2022. évi nemzetközi versenyen, ahol a
felkészüléshez és az eredményes szerepléshez szükség lesz a lakosság és a
civil szervezetek segítségére, támogatására!

Fotó: Facebook/Cserháti Ferenc

Értesítjük a Tisztelt Lakosságot, hogy

A POLGÁRMESTERI HIVATAL 2021. DECEMBER 27. és 31. között

ZÁRVA TART, AZ ÜGYINTÉZÉS SZÜNETEL.
Sürgős, halaszthatatlan ügyekben az alábbi ügyeleti telefonszámok hívhatók:

Ügyfélszolgálat: 06 28 588 686 • Titkárság: 06 28 588 603
Megértésüket köszönjük!

Tisztelettel: Garai Tamás jegyző

2021. december
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Önkormányzat

Önkormányzat

VERESEGYHÁZ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK HATÁROZATAI
287/2021.(XI.4.) Kt. határozat:
1. A Képviselő-testület hozzájárul a Magyar Közút Zrt-vel a 2104.
j. út 17+390–17+945 sz. és 17+955–18+330 km szelvények közötti szakaszának nagyfelületű javításáról szóló együttműködési megállapodás, valamint az aszfaltozási munkák elvégzéséről kötendő vállalkozási szerződés megkötéséhez a Swietelsky Magyarország Kft-vel.
2. A képviselő-testület a beruházáshoz szükséges bruttó 12 408 969
Ft fedezetet a 2021. évi költségvetés dologi előirányzat maradványából csoportosítja át.
288/2021.(XI.4.) Kt. határozat:
1. A Képviselő-testület hozzájárul a Fő út, Malom előtti parkoló
építése tárgyú vállalkozási szerződés megkötéséhez a B és M
Bt-vel (székhely: 3170 Szécsény, Pintér S. u. 10.).
2. A képviselő-testület a beruházáshoz szükséges bruttó 13 612 768
Ft fedezetet a 2021. évi költségvetés dologi előirányzat maradványából csoportosítja át.
289/2021.(XI.4.) Kt. határozat:
1. A Képviselő-testület hozzájárul a Fő út 60–72. sz. és Ráday u.
3/A–13. szám alatti telkekre beépítési koncepció tervezési szerződésének megkötéséhez a CASTRUM4 Kft-vel (székhely:
1034 Budapest, Makovecz Imre u. 25.).
2.) A képviselő-testület a tervezéshez szükséges bruttó 19 431 000
Ft fedezetet a 2021. évi költségvetés dologi előirányzat maradványából csoportosítja át.
290/2021.(XI.4.) Kt. határozat:
A Képviselő-testület – városfejlesztési céllal (parkoló kapacitás növelés és utca szélesítés céljából) – hozzájárul a tehermentes Veresegyház belterület 441/2 hrsz-ú, kivett lakóház, udvar megnevezésű tehermentes ingatlan megvásárlásához Maurer Zsuzsanna
eladótól, összesen 48 000 000 Ft-os vételáron.
Az ingatlan vételárának a megfizetése a következőképpen történik:
- az adásvételi szerződés aláírásával egy időben, az ingatlan tehermentesítése érdekében az önkormányzat átutal a magyar
állam által megadott előtörlesztési számlaszámra 3 952 836 Ft
összeget, legkésőbb 2021. december 31-én;
- a bank által ezt követően kiadott törlési engedély birtokában, az
önkormányzat legkésőbb 2022. március 31. napjáig megfizeti a
fennmaradó vételár hátralékot, 44 047 164 Ft-ot Eladó részére.
Az előleg kifizetésére a 2021. évi költségvetés beruházási kerete biztosít fedezetet, az ingatlan fennmaradó vételár részének kifizetésére
a 2022. évi költségvetés ingatlanvásárlási kerete biztosít fedezetet.
Felek előzetesen megállapodtak abban, hogy Vevő a vételárba a
Ptk. 6:49. §-a szerint beszámítja az Eladónak, Eladó hozzátartozóinak és az ingatlannak az önkormányzat, annak önkormányzati költségvetési szervei, illetve az önkormányzat részvételével
működő önkormányzati társulásai felé fennálló esetleges tartozásainak és azok járulékainak, valamint az igényérvényesítés költségeinek összegét, s ennek megfelelően az Eladónak járó vételár
hátraléknál alacsonyabb összeg kerülhet elutalásra.
291/2021.(XI.8.) Kt. határozat:
A Képviselő-testület kihirdeti a Veresegyház belterület 1106;
1103/6; 1107/2; 1107/4 és 1107/5 hrsz-ú ingatlanokból megosztási
eljárással kialakításra kerülő új helyrajzi számú, 1489 m2 területnagyságú ipari ingatlan értékesítésére kiírt pályázat nyerteseként
a legkedvezőbb ajánlatot tevő Jamboree Világ Kft-t. A Képviselőtestület hozzájárul, hogy a Jamboree Világ Kft-vel – a pályázati
ajánlatában szereplő feltételek alapján – az ingatlan adásvételi szerződés megkötésre kerüljön.
292/2021.(XI.8.) Kt. határozat:
A Képviselő-testület kihirdeti a Veresegyház belterület 1106;
1103/6; 1107/2; 1107/4 és 1107/5 hrsz-ú ingatlanokból megosztási eljárással kialakításra kerülő, új helyrajzi számú, 2002 m2 területnagyságú ipari ingatlan értékesítésére kiírt pályázat nyerte-

seként a legkedvezőbb ajánlatot tevő Jamboree Világ Kft-t. A Képviselő-testület hozzájárul, hogy a Jamboree Világ Kft-vel – a pályázati ajánlatában szereplő feltételek alapján – az ingatlan
adásvételi szerződés megkötésre kerüljön.
293/2021.(XI.26.) Kt. határozat:
1. A Képviselő-testület az óvoda-egészségügyi feladatok ellátása
céljából hozzájárul a Kovilo Egészségügyi Szolgáltató Kft-vel
való feladat-ellátási szerződés megkötéséhez, Dr. Kovács Ilona
óvodaorvos személyes feladat-ellátásával, 2022. január 1–2022.
december 31. közötti határozott időtartamra szólóan.
2. Az óvodaorvosi feladatok ellátását az egészségügyi alapellátás
keretében az önkormányzat biztosítja, az önkormányzat és a
NEAK között kötendő finanszírozási szerződés alapján erre a
célra finanszírozott összeg átadásával.
294/2021.(XI.26.) Kt. határozat:
A Képviselő-testület kihirdeti a Veresegyház belterület 5910 hrszú ingatlan értékesítésére kiírt pályázat nyerteseként a legkedvezőbb ajánlatot tevő Papp András Istvánt. A Képviselő-testület
hozzájárul, hogy Papp András Istvánnal – a pályázati ajánlatában
szereplő feltételek alapján – az ingatlan adásvételi szerződés megkötésre kerüljön.
295/2021.(XI.26.) Kt. határozat:
A Képviselő-testület kezdeményezi a „Veresegyház, Meseliget Bölcsőde III. számú bővítése (PM_BOLCSODEFEJLESZTES_ 2018/34”)”
tárgyú támogatási szerződés felbontását.
296/2021.(XI.26.) Kt. határozat:
1. A Képviselő-testület tudomással bír arról, hogy az Önkormányzati Társulás Veresegyház és Környéke Csatornahálózat és
Szennyvíztisztítótelep Fejlesztésére (a továbbiakban: Társulás)
a Veresegyház területén található szennyvíztisztító telep kapacitásának bővítésére a K&H Bank Zrt-vel hitelszerződést kíván
kötni. A hitel futamideje a szerződéskötés napjától 2035. december 31. napjáig tart. A hitel összege legfeljebb 884 200 000 Ft.
2. A Képviselő-testület a Társulás jelen határozat 1. pontjában
megjelölt hitelügyletéhez a Társulásban lévő tulajdoni hányada, azaz 51,9% mértékéig készfizető kezességet vállal a Társulás Kölcsönszerződésből eredően a K&H Bank Zrt-vel
szemben keletkező tartozásainak visszafizetéséért.
3. A Képviselő-testület nyilatkozik arról, hogy a már meglévő hitelekből, kezességvállalásokból és az igényelt hitelből adódó
éves kötelezettségeit figyelembe véve nem esik a Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi CXCIV. törvényben meghatározott korlátozás alá.
4. A Képviselő-testület nyilatkozik arról, hogy az önkormányzatnak nincs 60 napnál régebbi köztartozása és nem kezdeményeztek ellene adósságrendezési eljárást.
297/2021.(XI.26.) Kt. határozat:
A Képviselő-testület a Kézilabda Munkacsarnok építéséhez a Veresegyházi Városi Sportkör részére az önerő biztosításáról szóló
74/2016.(IV.22.) és 172/2016.(IX.15.) Kt. határozatokat hatályon
kívül helyezi, mivel azokat a 111/2019.(V.30.) Kt. határozat felülírta.
298/2021.(XI.26.) Kt. határozat:
A Képviselő-testület a Kölcsey Ferenc Városi Könyvtár Szervezeti
és Működési Szabályzatát az előterjesztés melléklete szerinti tartalommal jóváhagyja.
299/2021.(XI.26.) Kt. határozat:
A Képviselő-testület a 2020. november 6. és 2021. június 14. között
hozott lejárt határidejű Polgármesteri határozatok végrehajtásáról szóló beszámolót elfogadta.
300/2021.(XI.26.) Kt. határozat:
A Képviselő-testület 150 000 Ft összegű támogatást nyújt a Fabriczius Alapítvány részére a dolgozók gyermekeinek mikulás csomag vásárlására az önkormányzat 2021. évi egyéb működési célú

támogatások államháztartáson kívülre előirányzat, egyéb civil
szervezetek működési célú támogatása terhére.
301/2021.(XI.26.) Kt. határozat:
A Képviselő-testület 2 549 100 Ft összeggel támogatja a Várhelyi
Vilmos Egyházközségi Kiemelten Közhasznú Alapítványt az Árpádházi Szent Erzsébet szobor felállítása céljából. A támogatási összeg
kifizetése a 2021. évi költségvetés „Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre” előirányzat terhére történik.
302/2021.(XI.26.) Kt. határozat:
1. A Képviselő-testület hozzájárul a Tölgy utca útalap építése tárgyú vállalkozási szerződés megkötéséhez a Monovia Bt-vel
(székhely: 1021 Budapest, Üdülő út 19/B)
2. A képviselő-testület a beruházáshoz szükséges bruttó 11 231 876
Ft fedezetet a 2022. évi költségvetés beruházási előirányzata terhére biztosítja.
303/2021.(XI.26.) Kt. határozat:
1. A Képviselő-testület hozzájárul a „Árpád utca – Dózsa Gy. u. és
Vásártér u. közötti szakaszán – járda felújítása” tárgyú vállalkozási szerződés megkötéséhez a Sevian Best of Bau Kft-vel
(székhely: 2113 Erdőkertes, Almás u. 4.).
2. A beruházás összege bruttó 16 080 499 Ft, melynek fedezete
a 2022. évi költségvetés beruházási előirányzata.

LÁTOGATÁS BALATONBAN
Kevesen tudják, hogy a „magyar tengertől” teljesen függetlenül létezik egy
Balaton nevű község is Magyarországon. Erről, az Egertől északra lévő
bükki településről származik lapunk főszerkesztője is, akinek közvetítésével baráti kapcsolat alakult ki a két település önkormányzata között.
Ennek jegyében került sor a Pásztor Béla polgármester vezette veresegyházi
önkormányzati delegáció látogatására Balatonban november 9-én. A jó
hangulatú baráti napon önkormányzatunk delegációja betekintést nyert
egy alacsony költségvetésből is eredményesen pályázó és folyamatosan fejlődő község önkormányzatának és közéletének működésébe. Továbbá
megismerkedett Balaton történetével, épített örökségével és nem utolsó
sorban a helyi palóc vendégszeretettel készített gasztronómiai különlegességekkel.

305/2021.(XI.26.) Kt. határozat:
1. A Képviselő-testület hozzájárul az Andrássy út 40/B-C előtt
csapadékvíz elvezető építése tárgyú vállalkozási szerződés
megkötéséhez a BLOGÉK Építő Kft-vel (székhely: 2112 Veresegyház, Hajó u. 2.).
2. A beruházás összege bruttó 19 817 715 Ft, melynek fedezete a
2022. évi költségvetés beruházási előirányzata.

A KÖZSZOLGÁLATI JOGVISZONY IDŐTARTAMA: határozatlan idejű közszolgálati jogviszony
FOGLALKOZTATÁS JELLEGE: Teljes munkaidő
A MUNKAVÉGZÉS HELYE: Pest megye, 2112 Veresegyház, Fő út 35.
A KÖZSZOLGÁLATI TISZTVISELŐK KÉPESÍTÉSI ELŐÍRÁSAIRÓL SZÓLÓ 29/2012. (III. 7.) KORM.
RENDELET ALAPJÁN A MUNKAKÖR BETÖLTŐJE ÁLTAL ELLÁTANDÓ FELADATKÖRÖK:
32. Település-, terület- és vidékfejlesztési, település-üzemeltetési feladatkör

JOGÁLLÁS, ILLETMÉNY ÉS JUTTATÁSOK:
A jogállásra, az illetmény megállapítására és a juttatásokra a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény rendelkezései, valamint a(z) Veresegyházi Polgármesteri Hivatal köztisztviselőinek Közszolgálati Szabályzata, és
a Veresegyház Város Önkormányzat Képviselő-testületének 28/2012. (VIII. 4.)
számú önkormányzati rendeletének rendelkezései az irányadók.

306/2021.(XI.26.) Kt. határozat:
1. A Képviselő-testület hozzájárul a Csarnok u. – Sport u. parkoló
építése tárgyú vállalkozási szerződés megkötéséhez a BLOGÉK
Építő Kft-vel (székhely: 2112 Veresegyház, Hajó u. 2.).
2. A beruházás összege bruttó 25 626 568 Ft, melynek fedezete
a 2022. évi költségvetés beruházási előirányzata.

PÁLYÁZATI FELTÉTELEK:
magyar állampolgárság, cselekvőképesség, büntetlen előélet,
középiskola/gimnázium, vagy felsőfokú végzettség (műszaki középiskolai végzettség; vagy középiskolai végzettség és műszaki, agrár, kertészeti, közgazdasági, környezetgazdálkodási szakképesítés vagy felsőoktatásban szerzett építész-, építő-, kertészmérnök szakmacsoportokba tartozó, gazdaságtudományi,
agrár, szociológus, földrajztanár, geográfus szakképzettség; vagy felsőoktatásban szerzett szakképzettség és környezetvédelmi, vízügyi, településfejlesztési,
vidékfejlesztési, közlekedési felsőfokú szakképesítés.), vagyonnyilatkozat tételi
eljárás lefolytatása,

307/2021.(XI.26.) Kt. határozat:
1. A Képviselő-testület hozzájárul az új 24+4 tantermes általános
iskola területén (volt TSZ tanya) csapadékvíz elvezetés építése
tárgyú vállalkozási szerződés megkötéséhez a Blogék Építő
Kft-vel (székhely: 2112 Veresegyház, Hajó u. 2.).
2. A beruházás összege bruttó 32 338 518 Ft, melynek fedezete a
2022. évi költségvetés beruházási előirányzata.
308/2021.(XI.26.) Kt. határozat:
1. Veresegyház Város Önkormányzat Képviselő-testülete hozzájárul
– városfejlesztési, egyéb közösségi céllal – a Veresegyház belterület 635 hrsz-ú, kivett lakóház és 3 gazdasági épület, udvar megnevezésű ingatlanból 1262 m2 területnagyságú ingatlanrész megvásárlásához Hajdi Mária tulajdonostól összesen 25 000 000 Ft vételáron. Az ingatlan teljes vételárának kifizetésére a szerződés aláírását követően, legkésőbb 2021. december 15-ig kerül sor, amelynek pénzügyi fedezete az önkormányzat 2021. évi költségvetésének dologi előirányzat maradványából kerül átcsoportosításra.
2. A Képviselő-testület hozzájárul ahhoz, hogy az 1. pontban
meghatározott ingatlanrészt az ingatlanügyi hatóság az önkormányzat tulajdonát képező 627 hrsz-ú, kivett, sporttelep,
épület megnevezésű ingatlanhoz hozzácsatolja.

A PÁLYÁZAT ELBÍRÁLÁSÁNÁL ELŐNYT JELENT: helyismeret, közigazgatási szervnél hasonló munkakörben szakmai tapasztalat
A PÁLYÁZAT RÉSZEKÉNT BENYÚJTANDÓ IRATOK, IGAZOLÁSOK:
• Szakmai önéletrajz (87/20019. (IV. 23.) Korm. rendelet szerinti)
• Iskolai végzettség(ek)et igazoló okirat(ok) másolata
• Hozzájáruló nyilatkozat a pályázatban foglalt személyes adatok kezeléséhez
• Három hónapnál nem régebbi hatósági erkölcsi bizonyítvány másolata
(vagy annak megkéréséről szóló irat)
A MUNKAKÖR BETÖLTHETŐSÉGÉNEK IDŐPONTJA: a munkakör a pályázatok elbírálását
követően azonnal betölthető.
A PÁLYÁZAT BENYÚJTÁSÁNAK HATÁRIDEJE: 2021. december 31.
A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Garai Tamás jegyző
nyújt, a 06 28 588 602-es telefonszámon.

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. december

MUNKAKÖR BETÖLTÉSÉRE.

A MUNKAKÖRHÖZ TARTOZÓ FŐBB TEVÉKENYSÉGI KÖRÖK: Ingatlan- és vagyongazdálkodási feladatok ellátása.

KÖZVILÁGÍTÁS HIBABEJELENTÉSE
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VERESEGYHÁZI POLGÁRMESTERI HIVATAL
INGATLAN- ÉS VAGYONGAZDÁLKODÁSI ÜGYINTÉZŐ

ELLÁTANDÓ FELADATOK:
Ingatlanok adásvételének teljes körű lebonyolítása. Az ingatlanforgalmazással
kapcsolatos reklámtevékenység megszervezése. Kapcsolattartás az ingatlan adásvételben érintett hatóságokkal. Közreműködés az önkormányzati tulajdonú lakásokkal kapcsolatos feladatok ellátása, a helyiségbérleti, a föld haszonbérleti, a
területhasználati, valamint közterület-használati szerződések előkészítése, megkötése, nyilvántartása, kapcsolattartás a bérlőkkel. Ingatlanok adásvételével kapcsolatos értékbecslések készíttetése. Jelzálogszerződéshez értékbecslés készíttetése. Jelzálogszerződések értékbecslésének aktualizálása. Az önkormányzat vagyonának nyilvántartásával és hasznosításával kapcsolatos feladatok elvégzése.
Vagyonpolitikai döntések végrehajtása. Az önkormányzati ingatlanok adás-vételének lebonyolításának, az önkormányzati tulajdonú ingatlanok bérbeadásának,
hasznosításának, határrendezések, megosztások lebonyolításának, földterületek
haszonbérbe adásának koordinálása.

304/2021.(XI.26.) Kt. határozat:
1. A Képviselő-testület hozzájárul a Fácán utca útalap építése tárgyú vállalkozási szerződés megkötéséhez a Monovia Bt-vel
(székhely: 1021 Budapest, Üdülő út 19/B).
2. A képviselő-testület a beruházáshoz szükséges bruttó 18 197 454
Ft fedezetet a 2022. évi költségvetés beruházási előirányzata terhére biztosítja.

a https://kozvilhiba.hu/ weboldalon a „Lakossági bejelentés” menüpont alatt, vagy a www.veresegyhaz.hu weboldalon
az „Ügyintézés” menüpont alatt a „Lakossági bejelentőrendszer (E-Poldi)”-n keresztül (ügyfél regisztrációhoz kötött),
valamint telefonon a Veresegyházi Polgármesteri Hivatal Műszaki Osztályán a 06 28 588 607 és 06 28 588 629-es telefonszámon,
illetve személyesen a Polgármesteri Hivatal 131., 136. irodájában.

VERESEGYHÁZI POLGÁRMESTERI HIVATAL
a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény 45. § (1) bekezdése
alapján pályázatot hirdet

A PÁLYÁZATOK BENYÚJTÁSÁNAK MÓDJA: elektronikus úton Gregus Hajnalka humánpolitikai referens részére a gregus.hajnalka@veresegyhaz.hu e-mail címen keresztül
Fotók: Balaton Község Önkormányzata

A PÁLYÁZAT ELBÍRÁLÁSÁNAK HATÁRIDEJE: 2022. január 14.

2021. december
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Önkormányzat

BERUHÁZÁSI HÍREK

BERUHÁZÁSI HÍREK

MUNKÁLATOK KARÁCSONY ELŐTT IS
Városunk aktuális beruházási híreit Cserháti Ferenc alpolgármester osztotta meg az olvasókkal.

ÚT- ÉS PARKOLÓPÍTÉSEK VÁROSSZERTE
Több helyen is útépítések zajlanak városunkban. Újraaszfaltozásre került a Fecske utca, új, szilárd burkolatot kap a Fácán és a Tölgy utca és
elkészült a Patak utca és a Találkozók útját összekötő kis szakasz aszfaltozása is. Miközben zajlik a Malom (Katlan Tóni Kultúrkonyha) melletti, 38+1 férőhelyes parkoló építése, új parkoló kerül kialakításra a
Haldorádó Étteremnél is, amely egyszerre fogja szolgálni az éttermi
vendégeket és az Ivacsi-tó horgászait.

magas, akár a 2000 liter/percet is elérheti, a víz hőmérséklete jelenleg
63 fok, amely a kútszerkezet átmelegedését követően 65-67 fokig is melegedhet a folyamatos kitermelés mellett!
A kútfúrók ezt követően átálltak a Budapesti útra, ahol a már meglévő visszasajtoló kút mellé fúrat az önkormányzat egy újabbat, hogy a
növekvő kitermelt vizet vissza tudja juttatni az eredeti vízadó rétegbe.
A Budapesti úti termálkút fúrása jelenleg 380 méteres mélységnél tart,
itt azonban megálltak a fúrók, mert egy folyamatos fúrást igénylő szakasz következne, viszont az ünnepekre tekintettel e zajhatással járó
munkát csak januárban végzik el.
Az önkormányzat köszöni a kútfúrások környékén a lakosság türelmét!

VÁROSI KARÁCSONYFA ÉS ADVENTI KOSZORÚ
Idén Sasváry Ignácné, budapesti, de Vácegresen nyaralótelkes lakos felajánlásából került a Fő térre Veresegyház karácsonyfája. A fa hat méter
magas lucfenyő.
A lámpás kereszteződésnél lévő városi adventi koszorú (címlapunkon) feldíszítéséért köszönet illeti a Kucsa Tamásné Margitka által irányított csapatot, a Nordic Walking Sport Veresegyház egyesület és a
HARMAT Mozgás Stúdió tagjait.
KOVÁCS PÉTER

KARÁCSONYI DÍSZEK
Veresegyházon is városszerte kigyúltak az ünnepi díszek. A GAMESZ segítségével mintegy 2000 méteren, 200 darab fényfüzér került kihelyezésre. Ez 20 000 led égőt jelent, mindezeken túl 343
közvilágítási oszlopra felszerelt motívum díszíti a várost, ezek 1/3a többcsillagos, 2/3-a egy csillag motívum. Továbbá ott van meg a
Főtér két fény-szökőkútja többszáz izzóval díszítve. Lenyűgöző adatok, nem is csoda, hogy esténként szépséges karácsonyi hangulatFotók: Hollai Gábor
ban pompázik a város. Újdonság, hogy a hagyományosan feldíszített
útvonalak mellé idén bekerült a Budapesti útnak a két körforgalom
közötti szakasza és az Újiskola utca, a Kucsa Tamás Városi SportSIKERES TERMÁLFÚRÁS!
Kilyukadt a termálkút a Bánóczi utcánál! Ez a szakmai kifejezés azt je- csarnok környezete is.
lenti, hogy az új termálkút fúrása befejeződött, a fúró 1083 méteren elérte a mészkövet, amely a termálvizet adja! A kút vízhozama rendkívül

Fotó: Veréb

2021. november 26-án súlyos betegség után,
életének 64. évében elhunyt

MOLDVAY MIKLÓS,

a Veresegyházi Polgármesteri Hivatal munkatársa.
2008-tól dolgozott a Városházán. Munkakörébe tartozott az önkormányzat ingatlan
és vagyongazdálkodásával kapcsolatos feladatok ellátása, adásvételi, bérleti- és közterülethasználati szerződések előkészítése, lebonyolítása.
Munkájában tettre kész, szorgalmas és pontos volt, a város iránt végsőkig elkötelezett kolléga.
Mindig szívesen segített az arra rászoruló embereken
és az önkéntes segítő csoportok munkájában.
Nyugodjék békében!
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KÉPVISELŐI TÁJÉKOZTATÓ

EGY SZERENCSÉS, DINAMIKUSAN
FEJLŐDŐ RÉGIÓBAN ÉLÜNK
Agglomerációs régióként számunkra az egyik legnagyobb kihívás itt, helyben a közlekedés infrastruktúrájának fejlesztése – mondta el a lapunknak küldött interjúban Tuzson
Bence, a Pest megyei 5-ös számú választókerület országgyűlési képviselője, aki éppen ezért
kiemelt figyelemmel kezel minden olyan kezdeményezést, ami a közlekedésfejlesztést szolgálja. Beszélt arról is, hogy térségünkben az elmúlt időszakban hatvankét sportfejlesztés
valósult meg és tizenöt jelenleg is folyamatban van, külön kiemelte, hogy Veresegyházon
az idén augusztusban adták át a Kucsa Tamásról elnevezett sportcsarnokot, de beszélt az
oktatási fejlesztésekről is, hiszen a Kálvin téri református általános iskola bővítése és a katolikus gimnázium megépítése után városunkban hamarosan újabb iskola épül.
Hogyan összegezné az elmúlt időszak legfontosabb veresegyházi fejlesztéseit?
Örömmel mondhatom, hogy településeink itt,
a régióban folyamatosan gyarapodnak – és különösen igaz ez Veresegyházra, hiszen elég
csak végigsétálni a város utcáin, hogy bárki
nyilvánvalóan láthassa ezt –, minden okunk
megvan arra, hogy higgyünk a biztonságos,
tervezhető jövőnkben. A versegyházi fejlesztések közül a teljesség igénye nélkül hadd
emeljem ki a Kálvin Téri Református Általános Iskola bővítését, az intézmény ugyanis
nemcsak új tornacsarnokot, de új tantermeket is kapott. Az elmúlt nyolc évben mindent
megtettünk azért is, hogy aki Csomádon,
Csömörön, Dunakeszin, Erdőkertesen, Fóton,
Gödön vagy Veresegyházon sportolni szeretne, annak megteremtsük ehhez a megfelelő feltételeket, amelyek az egészséges élet alapját
jelentik. Összesen tizenöt sportfejlesztés van
jelenleg is folyamatban, hatvankét beruházást
pedig már megvalósítottunk térségünkben
ebben az időszakban. Ezek közül a legnagyobb vállalkozásaink egyike pedig épp Veresegyházon valósult meg: augusztusban adtuk át ugyanis az új sportcsarnokot, amelyet
Kucsa Tamás egykori kapusról, edzőről, a helyi sportélet szervezőjéről neveztünk el.
Mindebből már látszik is, hogy nagyon fontos
fejlesztések valósultak meg térségünkben, s
ugyanez igaz a nevelési és oktatási intézményeinkre is: településeinken több új bölcsődét,
óvodát és iskolát építettünk, vagy éppen a meglévőket bővítettük és újítottuk fel.
A naponta ingázók helyzetét és közlekedését
milyen megoldásokkal, fejlesztésekkel tudják javítani?
Büszke vagyok arra, hogy körzetünk az elmúlt
időszakban az ország leggyorsabban fejlődő térségévé vált és ezt a kiemelt helyzetünket az
idén is tovább erősítettük. Agglomerációs régióként számunkra az egyik legnagyobb kihívás itt, helyben mindig is a közlekedés infrastruktúrájának fejlesztése. Éppen ezért kie-
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melten kezelek minden olyan ügyet és lehetőséget, ami ezt szolgálja. A térség lakóival közös munkánk eredményeként a mögöttünk hagyott különösen eredményes időszakban átadtuk az M2-es autóút régóta várt szakaszát,
amelyet 2x2 sávosra bővítettünk. A munka
azonban tovább folytatódik: megépítjük az M2M3 összekötő utat, amely a veresegyházi,
csomádi, erdőkertesi és fóti lakosoknak lesz különösen fontos, ugyanis ennek köszönhetően
Fóton csökken majd az átmenő forgalom, a veresi ingázók pedig könnyebben jutnak be a fővárosi munkahelyükre. Az ő utazásukat szolgálja majd az is, hogy felújítjuk a Budapest–
Veresegyház–Vác vasútvonalat és új megállót
alakítunk ki a Medveotthonnál. Mindezekről
nemrég Pásztor Béla polgármester úrral és a
kivitelezésen dolgozó szakemberekkel is
egyeztettünk Veresegyházon.
Térségünk az ország egyik legfiatalabb átlagéletkorú régiója. Ezt is szem előtt tartják
az újabb és újabb fejlesztések, beruházások
tervezésénél?
Természetesen igen! Beszéltünk már az oktatási intézményeinkről, de valóban szeren-
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csésnek mondhatjuk magunkat, hogy térségünkben nagyon sok új óvodára és iskolára van
szükség, örömteli feladat számunkra, hogy
megfeleljünk az ebből adódó kihívásoknak.
Körzetünkben jelenleg is nyolc iskolafejlesztési projekt van folyamatban és tizenöt már befejeződött, hamarosan pedig négy új iskolát építünk a régióban: Csömörön, Veresegyházon,
Gödön és Dunakeszin. Veresegyházon – a már
említett Kálvin Téri Református Általános Iskola bővítése mellett – katolikus gimnáziumot
is építettünk. Azáltal, hogy a térségünk folyamatosan erősödik, mára az ország legdinamikusabban fejlődő régiója lett a miénk. Szorgalmas, nagyszerű emberek élnek itt, akiknek
fontos a fejlődés, családjuk, gyermekeik biztonsága és a tervezhető jövő.
Közeledik karácsony, készül már az ünnepekre?
Igen, az adventi időszakban különösen felértékelődnek a családdal töltött pillanatok és
az együtt eltöltött idő, ami különleges jelentőséget ad a gyertyagyújtásoknak és így fokozatosan hangolódunk rá az ünnepekre. Öt
gyermek édesapjaként nagyon várom már az
elmélyülésnek azokat a meghitt és őszinte pillanatait, amelyeket minden évben a karácsonyi ünnepek hoznak el az életünkbe. Engedje meg, hogy ezúton is boldog, áldott ünnepeket kívánjak minden kedves veresegyházi
olvasónak és kívánom, hogy mindannyian békességben készülhessünk az idei ünnepekre.
Úgy gondolom, hogy a karácsony ünnepe
nemcsak a gyermekek, de a felnőttek életében
azért is kiemelten fontos, mert ilyenkor találhatják meg az elcsendesedésnek, a megnyugvásnak azokat a gyönyörű pillanatait,
amelyek erőt adnak az egész évi kitartó munkájukhoz.
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Városlakó
JOGI KISOKOS

MARIKA KONYHÁJA FELAJÁNLÁSA

CSALÁDJOGI VÁLTOZÁSOKAT HOZ A 2022-ES ÉV
– A TARTÁSDÍJ

MACKÓ-LICIT

A BETHESDA KÓRHÁZ RÉSZÉRE

Korábban, ha két ember között kenyértörésre került a sor és tartásra jogosult gyermekük is volt, sok esetben csak legyintett a gyermeket ténylegesen eltartó fél, hogy hiába is vár gyerektartást, a másik fél úgyis letagadja, hogy mennyit keres és ezzel el is volt intézve. Többek között ebben is változást hoz a
Parlament által elfogadott T/16203. számú törvényjavaslat, amely számos jogszabály(hely) módosításával, 2022. január 1-jétől a tartásdíj igények érvényesítését igazságosabbá tette. Erről szól ez a cikk, természetesen a teljesség igénye nélkül, abszolút tájékoztató jelleggel.

Vajon miért költözött át se szó, se beszéd harminc mackó a veresegyházi Medveotthonból
egy helyi étterembe? És vajon mi köze mind ehhez a Bethesda Kórháznak?
Utánajártunk ennek a rejtélyes esetnek!
Németh Anna és férje, Németh Gábor épp
akkor vette át a veresegyházi Marika Konyhája Éttermet, amikor a koronavírus szinte
teljesen megbénította az életünket. A korlátozások miatt hozzájuk sem ülhettek be vendégek és az üres étterem látványa bizony
igencsak elszomorította a hozzájuk betérőket
és az ott dolgozókat is.

JÖTTEK, LÁTTAK,
BEKÖLTÖZTEK – A MACKÓK

„NÉMETH ANNA:
Amikor a mackókat beköltöztettük
az étterembe, még nem gondoltuk,
hogy ilyen érzelmi hullámot fogunk
kelteni az emberekben – és magunkban. Csodálatos érzés volt az egész
aukciót levezetnünk és utána az öszszegyűlt adományt személyesen eljuttatni a BETHESDA GYERMEKKÓRHÁZNAK. Kisgyermekes szülőként úgy érezzük, Ők azok, akik igazán megérdemlik az összes adományt, nem is volt kérdés, kinek szeretnénk gyűjteni. Veresegyház összefogott, és nagyon örülünk, hogy a
részesei lehettünk!”

Anna és Gábor azonban gondolt egyet és úgy
döntöttek, hogy megtöltik élettel a helyet:
tündéri plüssmacikat ültettek a vendégek székeire. Mivel Veresegyház messze földön híres
a medveparkjáról, így jött az ötlet, hogy 30
mackó fog érkezni az otthonból, hogy jobb
kedvre derítsen mindenkit. Természetesen a
mackók is ugyanolyan kiszolgálásban részesültek, mint a vendégek, így nekik is dukált a
teríték és a finomabbnál finomabb fogások. És ahogy lassanként felbukkantak az étterem Facebook fényképein a kedves plüssmacik,
napról napra nőtt a rajongótáboruk is. Sokan mentek el a vendéglátóhelyre csak azért, hogy élőben is megnézhessék őket, vagy hogy
közös képet készíthessenek a népes kompánia valamelyik tagjával.
Nem csoda, hogy a lezárások végére valóságos mackómúzeummá
vált a hely, miközben egyre gyakrabban tették fel a vendégek a kérdést a házaspárnak: Mi lesz a mackókkal, ha kinyitnak?

MACKÓ-LICIT
A BETHESDA KÓRHÁZ JAVÁRA

Anna és Gábor is sokat törte a fejét, hogy mi
legyen a mackók sorsa, de nem akartak elhamarkodott döntést hozni, hiszen ez alatt a 4
hónap alatt mindannyiuk szívéhez hozzá nőttek ezek a kedves állatok. Nem volt kérdés,
hogy a lezárások után valamilyen jótékony
célra szeretnék kedvenceiket felajánlani, hogy
másoknak is ugyanolyan örömet szerezzenek, mint nekik. Ugyanakkor az is fontos
szempont volt számukra, hogy olyan helyre kerüljön az adomány,
ahol valóban szükség van rá és jó szívvel fogadják azt. Így esett a választás a Bethesda Kórházra, hiszen kisgyermekes szülőként maguk
is tudják és átérzik mennyire fontos egy beteg gyermek számára,
hogy minden szükséges támogatást és segítséget megkaphasson.
A házaspár ezért egy jótékonysági aukciót szervezett: licitálni lehetett a mackókra, akik Facebook fényképük mellé nevet, valamint
egy kedves kis történetet is kaptak.
Mindkettőjüket meglepte a nagy érdeklődés, ami a mackókat övezte: volt, aki Németországból licitált, és akadtak, akik az aukción
kívül is szerettek volna adományt eljuttatni a
Bethesda Kórháznak. Nagy öröm volt számukra, hogy sok-sok veresegyházi kisgyermekes család kapott új családtagot a plüssmacik személyében. Sőt, egyik törzsvendégük megvásárolt mackóját, Sanyit is felajánlotta a gyógyuló gyermekek örömére. Sanyi
pedig nem érkezett üres manccsal a kórházba: 300 000 Ft adományt hozott magával, amit az aukció szervezőivel együtt
adott át a kórház alapítványa részére.

Mikor is van helye a megelőlegezésnek?
Akkor, ha a bíróság a tartásdíjat jogerős határozatban már megállapította,
vagy külföldi bíróság, más hatóság által hozott jogerős határozatban megállapításra került és azt Magyarországon élő gyermek javára nemzetközi
szerződés vagy viszonosság alapján kell végrehajtani és a gyermektartásdíj összegének behajtása átmenetileg lehetetlen. Vagyis, a gyermektartásdíj legyen jogerősen megállapított és valamiért átmenetileg nem
behajtható, ekkor lehet szó az állam általi megelőlegezésről.
Mekkora lesz a megelőlegezett tartásdíj mértéke?
Januártól a megelőlegezett tartásdíj felső határában is változás lesz, ami
azt jelenti, hogy a minimálbér 30%-a lesz a felső határ, vagyis 50 ezer forint fölé emelkedik a korábbi 14 ezer forintról.
Mikor kerül felfüggesztésre a gyermektartásdíj folyósítása?
Többek között abban az esetben is felfüggesztésre kerül, ha a gyermektartásdíj fizetésére kötelezett személy legalább 4 egymást követő alkalommal közvetlenül, önkéntesen fizet legalább a bíróság által megállapított összeg 50%-át meghaladó mértékű gyermektartást. A törvényjavaslat
indokolása szerint a felfüggesztésre csak az alapösszeg 80%-át meghaladó mértékű eredményes végrehajtás, vagy négyszeri önkéntes teljesítés
esetén kerülhet sor.
A jelenleg hatályos szabályok szerint az állam általi megelőlegezésnek az
egyik feltétele az volt, hogy a családban az egy főre jutó havi jövedelem
nem érhette el az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének kétszeresét. Ez a januártól hatályos módosítással eltörlésre kerül, vagyis az
állam a családok jövedelmi helyzetétől függetlenül segíti elő a gyermektartásdíjhoz való hozzájutást.

Mennyi idő után lehet kérelmezni a megelőlegezést?
A jelenlegi hathónapos helyett, legfeljebb háromhónapos behajthatatlanság lesz a feltétele megelőlegezésnek.
A gyermek tartására irányuló perekben az egyes határidők is lerövidülnek, így januártól azok is gyorsulhatnak.
A bíróságok számára bővül a mozgástér, ugyanis a jövőben indokolt esetben a bizonyítást a bíróság hivatalból is elrendelheti, lehetősége nyílik a
tartásdíj fizetésére kötelezett személy munkáltatójának, vagy más, számára jövedelmet folyósító szervnek a felkutatására.
Fontos, hogy nem csak a januártól induló, hanem a már folyamatban lévő
ügyekben is alkalmazni kell a gyermektartásdíj megelőlegezését érintő
kedvezőbb szabályokat. Minden esetben azt javaslom, hogy keressenek
fel egy ügyvédet, aki segít Önöknek átlátni a folyamatosan változó jogszabályi környezetet.
Ha tetszett Önöknek a cikk, a Dr. Borsos Klaudia – jogi kisokos facebook
oldalamon további érdekességeket olvashatnak.
DR. BORSOS KLAUDIA ÜGYVÉDJELÖLT, KÁRTÉRÍTÉSI SZAKJOGÁSZ
06 70 94 88 441 • FACEBOOK: DR. BORSOS KLAUDIA – JOGI KISOKOS
Válás, gyermekelhelyezés, kapcsolattartási problémák;
családon belüli konfliktusok esetén közvetítést vállalok.
Helyszín: Veresegyház, Kálvin utca 9.

www.szantoeszter.hu

06 30 649 3081

MÚLTIDÉZŐ

SZABÓNÉ VANK ERZSÉBET GYŰJTEMÉNYÉBŐL

Adjon Isten füvet, fát.
Tele pincét, kamarát.
Sok örömet a házban,
Boldogságot a családban.
Békés ünnepeket és bőséggel megáldott új évet
kíván a „Múltidéző".

Ezt a különleges adományt a további sikeres működésre, valamint eszközfejlesztésre
szeretnénk fordítani. Köszönjük szépen!

A fotón disznóvágás az 1960-as évek elején.
Bal oldalon a böllér, Paszinger Imre.

KISS VIRÁG (BETHESDA)
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Kultúra

Városlakó
VÁLLALKOZÓI OLDAL

MÓRICZ KATALIN MŰVÉSZTANÁR ELISMERÉSE

A VÁLLALKOZÁSOK KAPCSOLATA A KÖNYVELÉSSEL
2. RÉSZ
Fontos tudnivaló, hogy jogvita esetén a felek számára jogbiztonságot csak az
írásban megkötött szerződés jelenti. Ennek hiányában előfordulhat, hogy a
felperes vállalkozó a vélelmezett „igazát” a pernyertességhez szükséges
módon és mértékben nem tudja bizonyítani a Bíróság előtt. Ilyen eseteket általában a sértődöttségre alapított könyvelőváltás követi.
A könyvvezetésre irányuló szerződések teljesítése során a vállalkozás képviselőjének is vannak feladatai. A könyvelők szerint a problémák egyik forrása, hogy a vállalkozások késedelmesen juttatják el a bizonylatokat és az is
előfordul, hogy az elkészített bevallást követően küldenek tárgyhavi számlát
vagy más bizonylatot. A módosítás csak önellenőrzéssel lehetséges, ami többletmunkát eredményez, ez pedig a felek között elszámolási vitához vezethet,
ha a feltételeket a szerződésben nem rögzítették. Hiányzó bizonylat esetén
vita forrása lehet, hogy a vállalkozás mely bizonylatot adta át a könyvelőnek.
Egyszerű, nem spirálos füzet is elegendő az átadás-átvétel bizonyításához
legalább a bizonylatok számának feltüntetésével, ha nincs száma, akkor a
megnevezésével és keltével. Fontos, hogy a vállalkozások a szerződésben
meghatározott vagy a szóbeli megállapodás során megbeszélt időpontig valamennyi tárgyhavi vagy időszaki bizonylatot adják át a könyvelő vállalkozásnak. A könyvelő részére átadott bizonylatok adattartalmáért és a valóságnak való megfelelésért a vállalkozó, a számviteli, az adózási és a társadalombiztosítási szabályok megtartásáért a könyvviteli szolgáltató a felelős.
A könyvelő nem köteles a beszerzések szükségességét és árszintjét vizsgálni,
ha egyébként azok a vásárlások a vállalkozás tevékenységi köréhez kapcsolódnak. Az írásos szerződésben érdemes a felelősségi szabályokat rögzíteni.
A gyakorlati élet bizonyította, érdemes többször hangsúlyozni, hogy jogvita
esetén a felek számára jogbiztonságot csak az írásban megkötött részletes
szerződés jelenti.
A Polgári Törvénykönyv szerint a szerződési szabadság elve alapján a felek
szabadon választhatják meg a másik szerződő felet és szabadon állapíthatják
meg a szerződés tartalmát is. Fontos, hogy a felek érdekei külön-külön és
együttesen is szerepeljenek a szerződésben. Kivonat a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvényből (röviden: Ptk.);
6:58. § [A szerződés]
A szerződés a felek kölcsönös és egybehangzó jognyilatkozata, amelyből
kötelezettség keletkezik a szolgáltatás teljesítésére és jogosultság a szolgáltatás követelésére.
6:59. § [Szerződési szabadság]
(1)A felek szabadon köthetnek szerződést, és szabadon választhatják meg a
másik szerződő felet.
(2)A felek szabadon állapíthatják meg a szerződés tartalmát. A szerződéseknek a felek jogaira és kötelezettségeire vonatkozó szabályaitól egyező akarattal eltérhetnek, ha e törvény az eltérést nem tiltja.
E rendelkezés értelmében a felek köthetnek szerződést olyan tartalommal,
hogy az esetleges rendkívüli helyzetekben keletkező többletmunkák a könyvviteli szolgáltatások részét képezik a díjazásra is kiterjedően. Ha ez a klauzula
vagy hasonlóan megfogalmazott kikötés bekerül a szerződésbe, akkor egy esetleges jövőbeni veszélyhelyzetben, az ebből származó külön munkákért nem
követelhető többletdíjazás. Természetesen ez a rendelkezés nem vonatkozik
arra az esetre, ha a megrendelő mulasztásából vagy hibájából keletkezik többletmunka. A fentiekből látható, hogy a szerződés megváltozott tartalma miatt
lesz fizetős a többletmunka, akkor is, ha azt a járványveszély okozta.
A termelő és szolgáltató tevékenységet, azaz a gyakorlati munkát végző
vállalkozások a könyvvezetésre, bérszámfejtésre, a bevallások elkészítésére,
valamint a szabályzatok készítésére és frissítésére vonatkozó feladatok elvégzésére kössenek írásos szerződést a könyvviteli szolgáltatást végző vál-
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lalkozással. A leendő ügyfél vállalkozások kíséreljék meg elérni az írásbeli
szerződés létrejöttét. Ha ez nem valósul meg, inkább keressenek a szerződéses feltételek írásba foglalására hajlandó könyvviteli vállalkozást. A szerződéskötésre felkészüléshez szerződésminták a neten bőségesen rendelkezésre állnak, így a feltételek összehasonlíthatók, irodai körülmények között
tanulmányozhatók, már előzetesen megismerhetők, hogy melyik könyvviteli vállalkozás mit szolgáltat a díjazás ellenében.
Arra is érdemes gondolni, hogy a nyilvánosságra hozott „minta-szerződések” és az előzetes tárgyalásokon az ügyfélnek bemutatott szerződéstervezetek is főleg a könyvelő vállalkozás szempontjából, annak érdekei szerint
jelenítik meg a szerződés tartalmát. Az a kérdés is felmerül, hogy a könyvelőt kereső, más szakmát gyakorló vállalkozó a szerződéskötéskor tudja-e a
vállalkozásának érdekeit érvényesíteni? Abból lehet kiindulni, hogy a könyvelő irodáknak általában van ügyvéd támogatásuk. Vélelmezni lehet, hogy a
szerződéstervezetet is ügyvéd készítette. A megrendelő is kérjen fel jogi képviselőt a könyvviteli szolgáltatásokra vonatkozó szerződés megkötéséhez.
Ennek hiányában a tárgyalások során hátrányban van.
Érdemes tudni, hogy az előre elkészített, az ügyfélnek átadott szerződéstervezetek nem kőbe vésett, megváltoztathatatlan blankettaszerződések, bár egyes szolgáltatók erre hivatkoznak. Az ügyfél vállalkozónak
jogában áll a saját érdekeit érvényesíteni az általa elfogadott szerződésben.
Ha az ügyfél vállalkozó nem ért egyet az eléje tett szerződéstervezet valamely pontjának tartalmával, úgy vélelmezi, hogy nem szolgálja a cége (vállalkozása) érdekeit, esetleg a sérelmezett klauzula nem is reá vonatkozik, ne
írja alá a szerződést. A Ptk. alapján minden szerződéstervezetből törölhető
vagy módosítható a felek vagy akár az egyik fél által kifogásolt rendelkezés.
[Ptk. 6:59. § (2) A felek szabadon állapíthatják meg a szerződés tartalmát.]
Általánosságban a könyvvezetésre vonatkozó szerződés tartalmára a számvitelről szóló 2000. évi C. törvény, az adó- és társadalombiztosítási, valamint a
tevékenységtől függően egyéb jogszabályok rendelkezései az irányadók. Ügyeljünk arra is, hogy mindig a hatályos jog alapján kössünk szerződést, továbbá
érdemes kitérni a módosítások követésére és a szerződésben történő átvezetésére. Rögzítsük a szerződésben, hogy a jogszabályváltozás ránk vonatkozó
rendelkezései szerződésmódosítás nélkül is hatályosak. A megrendelő vállalkozás vezetője általában nincs abban a helyzetben, hogy figyelemmel kísérje
a jogszabályváltozásokat és az abból eredő esetleges kötelezettségeit.
Nagyon fontos a szakmai részletszabályok, a határidők és a felelősségi szabályok rögzítése a szerződésben. A feleket milyen jogok illetik meg és milyen
kötelezettségek terhelik.
A szerződéstől annak jogvita nélküli teljesítése csak akarategyezőség esetén várható el, azonosulni kell a feleknek azokkal a kikötésekkel, amelyeket kölcsönösen vállaltak. Az ügyfél vállalkozóknak figyelemmel kellene
lennie arra is, hogy a könyvelés nem egyszerű adminisztráció – ahogy általában erről egyes vállalkozók vélekednek – hanem képesítési követelményekhez kötött szakmunka, ugyanolyan, mint bármely más végzettséget
igénylő szakma, ennek megfelelő partnerséggel és díjazással. (Folytatjuk!)
A tisztelt Olvasók megtisztelő figyelmét, tapasztalataik megosztását, a vállalkozói lét tanulságos történeteit köszönöm! Kellemes karácsonyi ünnepeket és sikeres, eredményes új esztendőt kívánok! Továbbra is olvassák a
Veresi KRÓNIKA Vállalkozói oldalát!
Tisztelettel:
DR. CSANÁDI KÁROLY
A BUDAPESTI ÜGYVÉDI KAMARÁBAN BEJEGYZETT KAMARAI JOGTANÁCSOS,
OKL. FŐVÁLLALKOZÓ, EURÓPAI UNIÓS KKV. TRÉNER,
A FIX TELEVÍZIÓ MŰSORVEZETŐ-SZERKESZTŐJE
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ÉN ITT JÓ HELYEN VAGYOK!
Móricz Katalin művésztanárt, 2021-ben a Fóti Népművészeti Szakgimnázium és
Gimnázium pedagógusát Dr. Kásler Miklós, az emberi erőforrások minisztere „a
sokrétű művészetpedagógia, a képző- és iparművészeti nevelés terén végzett elkötelezett munkájáért, a tehetséggondozásban elért kiváló eredményeiért” elismerő oklevélben részesítette.
Móricz Katalin a fóti iskolában főállásban szakmákhoz kapcsolódó rajzi tantárgyakat, míg Veresegyházon 2011-től az esti
gimnáziumban vizuális kultúra tantárgyat tanít. A veresegyházi iskola korábban Fabriczius József Esti Gimnázium,
jelenleg Veresegyházi Katolikus Gimnázium Felnőttoktatási
Intézményegység néven ismert. Mindemellett a tanárnő
2017-ben útjára indított egy helyi élményfestő műhelyt, a
Cinóber Festőtanodát, ahol művészeti vezetőként havonta
több alkalommal tart foglalkozásokat. Katalin sokoldalúan
képzett és jártas a művészetek és a pedagógia világában.
A tanári hivatás mellett aktív alkotóként is jelen van. Akril
és pasztell festményei, előadói, pedagógiai képességei
magával ragadóak. Ő az, aki „feltétel nélkül el tudja kötelezni magát a tanítás, a tudás továbbadása mellett”. Móricz Katalinnal a miniszteri elismerés átvételét követően beszélgettünk.
A fóti középiskola szakirányai szerteágazóak. A néptánctól kezdve a fiatalok tanulhatnak kerámia és textilművességet, művészeti grafikát és festészetet, de szerezhetnek divatstílus- és jelmeztervező szakképesítést is. Tulajdonképpen a táncon
kívül az összes szakiránynál kiemelt tantárgyként szerepel a rajzolás, festés, mintázás. Az elmúlt évek tapasztalatai alapján az itt végzett diákok továbbtanulási
hajlandósága milyen irányba mutat?
Az itt tanuló gyerekek motiváltak, szeretnek iskolába járni. Gyakori a végzett fiataloknál egy második képzőművészeti szakma elsajátítása, ami által az ötödik tanév után
még két évet nálunk tanulnak. Legáltalánosabb a művészeti grafika felvétele. Magyarországon nagyon nehéz bejutni a művészeti egyetemekre, elsősorban a magas követel-

mény, az alacsony keretlétszám és a nagy
számú túljelentkezés miatt. Ez megnehezíti
az itt végzett fiataloknak is a szakirányú
egyetemi továbbtanulást. Többen választják a pedagógusi pályát, elsősorban a rajztanári képzést, vagy aki teheti a fizetős
művészeti egyetemeket.
Az esti gimnáziumnál milyen szerepet tölt
be a vizuális kultúra tantárgy?
A felnőttoktatásban elsősorban az érettségi a
cél, de itt is többen mennek tovább. Sok tehetséges tanulóval találkoztam, akikről felnőttként derült ki a kiváló rajzkészségük. A kreativitás,
a tehetség és a bátorság kibontakoztatásával szárnyakat adhatunk a tanulóinknak, sikerélményhez segíthetjük őket, mindemellett a művészeti ismeretek fejlesztik az általános műveltséget a látásmódot.
Választható tantárgyként a vizuális kultúrából az elmúlt tanévben tizenegyen érettségiztek, véleményem szerint ez nagyon szép eredmény.
Egy korábbi interjúban hangzott el: „Nekem is voltak, vannak kudarcélményeim, de ebből mindig tanultam. Valahogy ez vitt, hajtott
előre!” A mostani elismerés milyen irányba sarkall, további cselekvésre
ösztönöz, vagy megnyugvásra késztet?
A korábbi kudarcélményeimet egy kicsit feledtetve, számomra nagyon
fontos és egyben jó érzés megtapasztalni a szakmai teljesítményemnek az elismerését. 1992-től dolgozom az oktatásban, voltam Budapesten általános iskolai tanító
és tanár, majd a különböző egyetemi végzettségek megszerzését követően gimnáziumi tanár, majd igazgató. A fóti népművészeti iskolának 2017-től vagyok a tanára
és nagy örömmel tölt el, hogy az eltelt viszonylag rövid idő ellenére már most elismerik ilyen formában is a munkámat. Természetesen ez a továbbiakban is arra ösztönöz, hogy a szakmai feladataimat minél magasabb szinten végezzem. Nagyon jó
az iskola, magasan képzettek a kollégák, kiváló a szakmai képzés és ami számomra
a legfontosabb: itt nyugalom vesz körül. Szeretek itt dolgozni, mert véleményem
szerint, ha egy rajztanár művészeti iskolában taníthat, az a pálya csúcsa. Ahol az
ember azt csinálhatja, amihez igazán elhivatott.
VERÉB JÓZSEF

MÓDY PÉTER KŐSZOBRÁSZ-RESTAURÁTOR
SZOMBATHELY VÁROS KITÜNTETETTJE

„Szombathelyért-díj adományozható annak a szombathelyi polgárnak, illetve kivételesen indokolt esetben
nem szombathelyi személynek, aki Szombathely Megyei Jogú Város társadalmi, gazdasági életében végzett
kiemelkedő munkásságával a város polgárai körében
közmegbecsülésre tett szert.”

Szombathely Megyei Jogú Város 2021-ben ünnepelt. Az
idén ismét megrendezték a koronavírus-járvány okozta
nehézségek ellenére a város leghíresebb szülöttjére
emlékezve a Szent Márton díjátadó gálát. Az ünnepségen olyan személyek, sportolók, pedagógusok, egészségügyi és közszolgálati dolgozók, művészek, elismert
szakemberek, kiváló tudósok vettek át szakmai és
életmű díjakat, kitüntetéseket, akik hosszú évek során
végzett áldozatos munkájukkal nagymértékben hozzájárultak a város életét meghatározó fejlődéshez.
A Veresegyházon élő Módy Péter kőszobrász-restaurátor „Szombathely város köztéri szobrainak helyreállításában kifejtett kimagasló munkája elismeréséül”
SZOMBATHELYÉRT-DÍJ kitüntetésben részesült.
Módy Péter 1991-től önálló restaurátorként, 2001-től restaurátor szakértőként is dolgozik. Az 1990-es években felkérést kapott több szombathelyi szobor restaurálására. Elvégezte többek közt a Rumi Rajki István szobrász munkái
közül a Vas Megyei Rendőr-főkapitányság épületén elhe-

lyezett „Harcosok” című szoborcsoport újraalkotását. Az
1937-ben készült, négy darabból álló szoborcsoport a történelmi változások sodrában a rendőrségtől a Csónakázó-tó
partjára került száműzetésbe, majd egy raktárban várta
sorsa jobbra fordulását. Az alkotás gyakorlatilag az idők folyamán olyan rossz állapotba került, hogy újra kellett önteni. A Fő téren található háromalakos Szentháromság- szobor aranyozott kereszttel, almával és jogarral, középen sugárkoszorús galambbal egy díszes oszlopon magasodik az
ég felé, melynek története egészen 1714-ig nyúlik vissza.
A most látható szoborcsoport az 1869-ben közadakozásból
készült neoromantikus stílusú emlékmű, melynek restaurálását követően 2000-ben került felavatása. A város megbízásából Módy Péter által további szobrok kerültek restaurálásra: a Mária-oszlop, a Szűz Mária szobrok, az Evangélikus templom kapui és a Megyeháza címere. Saját alkotása a művésznek az Evangélikus templom előtti ívókút.
Gratulálunk Módy Péternek a rangos elismeréshez!
VERÉB JÓZSEF

MÓDY PÉTER KŐSZOBRÁSZ-RESTAURÁTOR KITÜNTETÉSE

Fotó: Veréb
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VÁCI MIHÁLY MŰVELŐDÉSI KÖZPONT • VERESI IFJÚSÁGI SZINHÁZ

SZIKRÁK SZÍNJÁTSZÓCSOPORT SIKERE

ÉNEKLŐ MAGYARORSZÁG REGIONÁLIS KÓRUSFESZTIVÁL
Fotók: Veréb

A Veresi Ifjúsági Színház Szikrák Színjátszócsoport házon, november 3-án a Váci Mihály Művelődési
júniusban mutatta be Garay Zsuzsanna: A csalárd Központban ismét színpadra került a tehetséges kis
cukorka, avagy bajok a Zengő Erdőben című me- színjátszósok előadásában A csalárd cukorka.
seregényének színpadi változatát Ácsné Csáki IlVERÉB JÓZSEF
dikó rendezésében, a Szabadidős és Gazdasági
Innovációs Centrum konferenciatermében. A tizenkét fős csoport alsó tagozatos tanulói, a Szikrák, az idén első alkalommal vettek részt a Weöres
Sándor Országos Gyermekszínjátszó Találkozó és
Fesztivál programjában, ahonnan továbbjutottak az
országos fesztiválra, a találkozó eseménysorozatának záró, reprezentatív rendezvényére. Veresegy-

A CANTEMUS KÓRUS EGERBEN
A Cantus Agriensis Kulturális Egyesület és az Egri Kulturális és Művészeti Központ szervezésében az idén októberben is megrendezésre került a Bartakovics Béla Közösségi Ház helyszínén (Eger) az „Éneklő
Magyarország Regionális Kórusfesztivál”. A fesztivál gazdag programját színesítette: Magda Dávid orgonaestje, a kórusok bemutatkozása szentmiséken és a fesztivál minősítő hangversenyt követően a
karnagyi klub.
A Veresegyházi Cantemus Kórus Vadász Ágnes karnagy vezényletével két alkalommal is fellépett. Szerepeltek a fesztiválon és

LISZNYAY SZABÓ GÁBOR ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI ISKOLA

ZENEISKOLAI HÍREK

SAJÁT RENDEZVÉNYEINK:
• Növendékhangverseny.
• Tehetséggondozásban részesülő növendékek bemutató hangversenye.
• Házi szolfézsverseny (A helyezettek díjait a Szinkópa Alapítvány ajánlotta fel.).
• Tóth Csaba Munkácsy-díjas festőművész kiállítása iskolánkban.
TERVEZETT RENDEZVÉNYEK (az egészségügyi helyzet függvényében az
aktuális rendeletekhez igazodva.) JANUÁR VÉGÉIG:
• Osztályhangversenyek
• Karácsonyi hangverseny (2021.12.15. 18 óra, Baptista Imaház)
• Egykori növendékek hangversenye (2022.01.14. 17.00, Zeneiskola, Nagyterem)
Kérjük, az aktuális egészségügyi elvárásokkal kapcsolatban, rendezvényeink előtt tájékozódjanak honlapunkról!
ÚJDONSÁGOK 2021/22-ES TANÉVTŐL
• A zenetörténetet hallgató diákjaink számára a Szinkópa Alapítvány támogatásával koncertlátogatásokat szervezünk. Célunk az, hogy növendékeink megismerjék a klasszikus zene „szentélyeit”, a nagy hangversenytermekben – MÜPA, MUZA, Zeneakadémia, Vigadó, BMC stb. – személyesen megtapasztalják az „élő” koncertek hangulatát. Jártunk a Zeneakadémián (Csodagyerekek a Zeneakadémián címmel négy kiemelten tehetséges
10-13 éves hegedűs kislány játékát hallhattuk a pécsi Pannon Szimfonikus
Zenekar kíséretével), a Vigadóban (Bachtól a jazzig ütőhangszeres hangversenyen), a gödöllői Művészetek Házában (MUZA, az Arpeggio gitárzenekar hangversenyén). Meghívtuk iskolánkba a budapesti Zeneakadémián
a Weimari Liszt Ferenc Nemzetközi Zongoraversenyre készülő Kaisei Mizuno japán zongoraművész-hallgatót.
• Zeneovit hirdetettünk az 5-6 éves korosztály számára, hogy játékos zenei
foglalkozásainkon megismertessük őket gyermek- és népdalokkal, a közös
éneklés és körjátékok örömével, észrevétlenül fejlesszük hallásukat, ritmusérzéküket, figyelmüket, együttműködő képességüket.
A Szinkópa Alapítvány a fent említett módokon, sokrétűen támogatja iskolánk munkáját. Hozzájárulásaikat, valamint adójuk 1%-ának felajánlását ezúton is tisztelettel köszönjük! Reményeink szerint, a továbbiakban is számos
alkalommal tudunk hozzájárulni növendékeink zenei fejlődését szolgáló rendezvényekhez, eseményekhez, beszerzésekhez, versenynevezésekhez, táborokhoz, díjazáshoz, rászoruló növendékek támogatásához!
Jövőbeni felajánlásaikat is ilyen célok megvalósítására kívánjuk fordítani. Köszönjük! (Számlaszám: 66000011-11033097)

Az elmúlt tanévben a pandémia sajnos visszavetette a társas muzsikálás lehetőségeit, de 2021 nyarán a vonós tanszak tanárai lelkes szervezőmunkájának köszönhetően iskolánkban megrendeztük az 1. vonószenekari tábort!
Egymást segítve, bátorítva, a nagyobbak a kisebbeket lelkesen tanítva, ösztönözve, jó hangulatban teltek a próbák, új közösségi élményt nyújtva a résztvevő növendékeknek. A zenekar a tábor végén, – Szent Iván-éj napján – a
hozzátartozók, zeneiskolai kollégák, érdeklődő és éppen arra járó közönség
előtt – szabadtéri hangversenyen, nagy sikerrel mutatta be a tábori munka
végeredményét. A tábor költségeit a Szinkópa Alapítvány fedezte.
Fúvós zenekarunk 2021 őszi szünetében tartott „koncentrált próbaidőszakot” Velencén. 26 növendék vett részt a táborban, melyet négy fúvós kollégánk,
illetve kolléganőnk vezetett. Az ott elkészült műsor bemutatásával kellő alkalomra várnak. A tábor költségeit részben a Szinkópa Alapítvány fedezte.
A 2021/22-es tanévet, szerencsére, a megszokott formában és módon tudtuk elindítani szeptemberben. Az azóta eltelt 3 hónapban számos rendezvényen vettek részt iskolánk növendékei és tanárai.
FŐBB FELLÉPÉSEINK:
• „Tiszta udvar, rendes ház” - Önkormányzati rendezvény
• A Zene világnapja – Művelődési Ház. Ezen a napon, közel 300 veresi és szadai általános iskolás gyermek számára hoztuk testközelbe a klasszikus zenét!
• Lisznyay Emlékkoncert – Szentlélek-templom
• Nyugdíjas Találkozó – Fületlen Bögre Kávézó (Szentlélek-templom)
• 2. Veresi Futónap
• Nyíri János – egykori kollégánk tiszteletére szervezett – Emlékhangverseny
– Szent István Király Zeneművészeti Szakgimnázium, Budapest
• Közös zongora tanszaki hangverseny a Fóti Zeneiskolával – Csomád, Művelődési Ház
• A Fóti Zeneiskola Jubileumi Hangversenye, vendégszereplés – Fót, Művelődési Ház
2021 ŐSZI-TÉLI ZENEI VERSENYEK:
• I. Kárpát-medencei Nemzetközi Zongoraverseny. Növendékünk, Hajdu
Zsófia – tanára Elláné Papp Katalin – több ország versenyzői közül III. díjat
kapott. Ezúton is gratulálunk ehhez a csodálatos eredményhez!
• VIII. Országos Bihari János Vonós Fesztivál. Két szólista (Fehér Emma/
cselló, Pásztor Gergely/ hegedű) és egy kamarazenekar képviseli iskolánkat.
(A verseny nevezési díját a Szinkópa Alapítvány finanszírozta). Felkészítőik:
Kátai Katalin, Neczné Alapi Katalin, Zán András, zongorakísérő Licsák Attila. Iskolánk növendékeinek, családjaiknak, kollégáinknak és városunk vala• II. Orbán György + Nemzetközi Zongoraverseny. Hajdu Zsófia játszik.
mennyi kedves lakójának áldott ünnepeket és egészségben megélt új esz• V. Gyermek- és Ifjúsági Kamarazenei Fesztivál. Iskolánk vonós Kamara- tendőt kívánunk!
zenekara készül.
BACSA GABRIELLA INT.VEZ.H.
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Fotó: Ember Csaba

„Gyönyörű mind, amit az Isten formált,
Csodaszép minden, mit keze alkotott.
Ragyogó színt, rügyező lombnak pompát,
Meredek bércnek formát Ő adott.”

minősítő hangversenyen, ahol orgonán közreműködött Tóka Szabolcs orgonaművész, valamint bemutatkoztak a Felsőtárkányi Római Katolikus templom
szentmiséjén. Olyan műveket vittek a kórustalálkozóra,
mint például: Hubertus Weimer – Musical Mundi himnusz, Szokolay Sándor – Mi Atyánk, Johann Sebastian
Bach – Hajnal kél (Rossa Ernő verse), John Rutter – Gyönyörű mind kezdetű kompozícióját.
A fesztivál több napon át, október 15-24 között zajlott. Az
ország számos városából: Budapestről, Bajáról, Egerből, Kiskunfélegyházáról, Gyöngyösről és Veresegyházról érkeztek
a résztvevő kórusok. A zsűritagok véleménye szerint a hangversenyek magas színvonalúak voltak, a kórusok nagy kedvvel,
örömmel vettek részt a fesztiválon. Mintha nem is lett volna ez
a hosszú némaság, a járvány miatti szünet a próbák során. Dr.
Kis Katalin egyetemi tanár véleménye a veresegyházi kórusról: „A Veresegyházi
Cantemus Kórus műsorának összeállítása nagyon igényes és változatos volt.
Hangzásuk telt, kiegyenlített, muzikálisan, szépen énekeltek. Repertoárjuk kiemelkedő darabja volt Camille Saint-Saëns francia származású zeneszerző karácsonyi oratóriumának, a Tollite Hostias előadása.”
FERGE GYÖRGYNÉ MARIKA A VERESEGYHÁZI CANTEMUS KÓRUS TAGJÁNAK
ELBESZÉLÉSE ALAPJÁN LEJEGYEZTE: VERÉB JÓZSEF

Kölcsey Ferenc Városi Könyvtár • FILMKLUB: CUKORMÁZTÓL MENTESEN

KÜLÖNLEGES ÉLETEK
Majsai László pszichoterapeuta nem mindennapi
mozival érkezett a Filmklubba. Olivier Nakache és
Eric Toledano 2019-ben bemutatott Különleges
életek című francia filmdrámája egy olyan világba
vezeti be a nézőt, amely bármennyire is meglepő,
a mindennapjaink része, csak éppen nem veszünk
róla tudomást, mert önként vagy akaratlanul beMajsai László
hunyjuk a szemünket. Miről is szól a történet? Két
középkorú férfi, egy ortodox zsidó és egy hithű muzulmán férfi együttműködéséről, akik az általuk létrehozott segítő szervezetben igen súlyos állapotú autista gyerekeknek próbálnak évtizedek óta segíteni. Olyan fiataloknak,
akik a társadalom útvesztőjében egyébként elvesznének, hisz az elvileg miattuk létrehozott állami rendszerből is kihullanak, mert nincs elegendő erőforrás arra, hogy figyeljenek rájuk. Pedig ezeknek a fiataloknak a szó legszorosabb értelmében segítő kezet kell nyújtani, magyarán: meg kell fogni a

Fotók: Veréb

„Az autizmus szociális, kommunikációs kognitív
készségek minőségi fejlődési zavara, amely az egész
életen át tartó fogyatékos állapotot eredményezhet. Ez lehet igen súlyos, járulékos fogyatékosságokkal halmozott sérülés, illetve
többé-kevésbé kompenzált (ritkán jól kompenzált) állapot. A súlyosan
érintettek egész életen át teljes ellátásra, a jó képességűek egyénileg változó támogatásra szorulnak.”
FORRÁS: AUTIZMUS ALAPÍTVÁNY
kezüket, és nem elfordulni tőlük. A film két főszereplője, Bruno (Vincent
Cassel) és Malik (Reda Kateb) emberfeletti erővel igyekeznek megfelelni a
mindennapok kihívásainak. Ami nem egyszerű, gyakorlatilag nincs magánéletük, egy percre sem lehet félrenézni, mert bekövetkezhet a baj.
Sokan azt hisszük, hogy az autizmus azt jelenti, hogy egy kicsit együgyű,
de valahol mégiscsak rendkívüli képességgel megáldott emberekről van szó.
Hát a filmben – és mivel a film megtörtént valós eseményeket dolgoz fel –
nem így van. A szemünk elől elrejtve, de léteznek olyan súlyosan fogyatékos
autisták, akik képtelenek bármiféle hétköznapi feladat ellátására, nem tudják szavakba formálni megfelelően a gondolataikat, vagy éppen nem is tudnak beszélni. Egyes esetekben fokozottan veszélyesek elsősorban önmagukra, gyakorlatilag nem lehet magukra hagyni őket.
Olivier Nakache és Eric Toledano filmje, a Különleges életek, az emberségről szól, ahol jelen van az érzékenység, az elhívatottság és a szenvedély.
A társadalom peremére szorult emberek felé fordulást közvetíti, mintegy láthatóvá teszi az ignorált (mellőzött) csoportok tagjait.
Majsai László meglepett minket ezzel az alkotással, nemcsak elgondolkodtató, hanem bizonyos értelemben gyomorszorító is a történetfüzér, mert emberekről van szó, különlegesen tragikus emberi sorsokról. Így utólag, a film kapcsán
elgondolkodva: hány, de hány embertársunk élhet fogyatékkal magára hagyatottan, vagy éppen korlátozott életkörülmények között? Senki nem tudja a választ, mert maguk a szülők is titkolják, a társadalom pedig elrejti a szemünk elől.
VERÉB JÓZSEF
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EZERKINCS TÁNC CSOPORT • INTERJÚ GECSEY ENIKŐ MŰVÉSZETI VEZETŐVEL

MŰVÉSZPORTRÉ • CSÁKI EDINA SZÍNÉSZ

15 ÉV – JUBILEUMI TÁNCGÁLA

A PILLANAT VARÁZSA

Az Ezerkincs Tánc Csoport évről-évre megörvendezteti a város lakóit. Színpompás ruhákban tündöklő
táncosok, sokak szívét megdobogtató csodás koreográfiák. Vajon hogyan csinálják? Gecsey Enikővel
a tánccsoport megálmodójával, művészeti vezetőjével a Jubileumi Táncgálát követően beszélgettünk.
Kérem, meséljen a táncról, hogyan kezdődött?
A családommal Budapesten éltünk és a három pici gyerek mellett, a többéves otthonlét után már egyre jobban
vágytam arra, hogy alkalmanként legalább egy-két órára
kimozdulhassak a lakásból. S ekkor jött a tánc. Beiratkoztam egy hastánciskolába, a tizenharmadik kerületben található Yasmina Oriental Art Stúdióba. Annyira
beleszerettem ebbe a harmonikus női mozgáskultúrába,
hogy hosszú időre ott ragadtam. Amibe itt belecsöppentem, az nem az autentikus arab tánc volt, hanem a mi
nyelvünkre lefordított fúziók, dallamos, lágy zenés koreográfiák Sárfalvi Éva Jázmin tánctanár vezetésével. Később a lelkesedés a versenyek világába is elrepített, ahol
első díjazottak lettünk kiscsoportos kategóriában. Majd
itt a Yasmina Akadémiát is elvégeztem.
Mit is jelent a hastánc kifejezés?
Helyesen orientális táncnak hívják. A keleti táncok öszszességét foglalja magába. Alapvetően egy lágy, nőies
tánc, ahol a kar, a váll, a csípő harmonikus, összehangolt,
de ugyanakkor ezek izolált mozgása benne a művészet.
Stílusában is változatos. Például a török hastánc a legmagamutogatóbb, a szoknyák nagyon fel vannak vágva, jellemzője a kisméretű melltartó, a nagy aurán kívüli mozdulatok és a sok talajgyakorlat. Míg az egyiptomi táncban
már sokkal lágyabb, finomabb, aurán belüli látványos
mozdulatok vannak jelen. Ami az én szívemhez a legközelebb áll az a libanoni stílus, amit a lágysága, a dallamossága miatt neveznek úgy is, hogy tündértánc.

Fotó: Gecsey

Az első fellépés 2006-ban
15 éves jubileumi gála

Dunakesziről Budapestre, majd Veresegyházra költöztek. Ezt követően hogyan alakult az élete?
Szerettem volna Pestre visszajárni táncolni, de az utazás
időigényessége miatt a három óvodáskorú gyerekem
mellett nem volt megoldható. Tagja lettem a Liget Óvoda
szülői munkaközösségének. 2006-ban jótékonysági bált
szerveztünk, itt merült fel a gondolat, hogy a szülők is
kapcsolódjanak be a műsorba. A lelkes anyukákkal a
húsz négyzetméteres nappalinkban gyakoroltunk Tarkan (török származású pop énekes) Kiss Kiss zenéjére.
A fellépéshez összeszedtem amim volt, rázókendőket,
fátylakat. A többiek hozták a sufni tartalmát, a csillogó
felsőket, topokat. Ekkor jöttek a férjek, ők sem maradhattak ki a jóból. Törökülésben, turbánnal a fejükön
szemlélték a hárem lányainak előadását. Akkora sikerünk volt, ha visszagondolok még most is libabőrözöm.
Ekkor született meg a tánccsoport?
Az élet tálcán kínálta a folytatás lehetőségét. Indulásnál az Idősek Otthonában béreltem a tornatermet. Az
első időszakban vásároltuk a ruhákat, két-három rétegű
különböző színű muszlin szoknyákat, hozzávaló felsőket, rázókendőket. Tulajdonképpen ezek voltak a fellépő ruháink. Ez hastánc körökben gyakorlóruhának
számít, de nekünk akkor ez volt a legszebb. Azt gondoltam, mivel valami újat hoztunk a városba, ezáltal
senkinek nem lesz feltűnő a ruháink egyszerűsége. Később, ahogy születtek bennem a koreográfiák, úgy alakult a saját stílusom. A megálmodott tánclépések után,
már az új, szép, csillogó ruhákról is elkezdtem álmodni.
Mára ezek mind valósággá váltak, az ügyeskezű varrónőnknek köszönhetően.
Mi a legnagyobb öröm a tanításban? – kérdezték tőlem
korábban. A válaszom a következő volt: amikor kitalálok egy lépéskombinációt és betanuljuk a koreográfiát,
ez valahogy olyan, mintha a tanítással valamit átvittem
volna magamból a hölgyeknek. Amikor ők mindezt
végül a produkció során visszaadják és láthatom a
munkám eredményét, ez nagy öröm a számomra. Eleinte az óvodai lelkes anyukákból a csoport négy-öt fős
volt, majd egyre többen lettünk. Jelenleg a létszám
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GECSEY ENIKŐ
MESÉLTE MAGÁRÓL

Ki vagyok én? Hát ez a legnehezebb kérdés. Ha
visszagondolok a gyerekkoromra, én egy rendkívül visszahúzódó kislány voltam. Gyakorlatilag
engem anyukám a boltba nem tudott elküldeni.
Minden megváltozott amikor elsős koromban bekerültem az iskolai tánckarba. Önmagamra leltem,
éreztem, a tánc az én világom. Marosvásárhelyen
indult egy balettcsoport, még a mai napig is emlékszem a nádszálvékony, csupa izom tanárnőmre, akinek a klasszikus balett foglalkozásaira
évekig eljártam. Itt kaptam meg a táncmozgáshoz,
a zenekísérettel előadott színpadi tánchoz az igazi
alapot. Az élet, a művészeti pályáról időközben letolt, de egyben tanított is, mert ezek az évek Erdélyben a küzdelemről szóltak.
1991-ben érettségiztem, elkezdtem dolgozni reklámszervezőként a marosvásárhelyi Tabu Magazinnál. Nagyon jó volt ez az időszaka az életemnek,
embereket ismertem meg, kinyílt előttem a világ.
1996-ban költöztem át Magyarországra, ahol családot alapítottam. Tanulással folytatódott az életem.
Idegenforgalmi szakember lettem, később az önismeret fele fordultam, trénerré váltam, majd 2006-ban
megnyitottam az Ezerkincs Életmód Centrumot.

megközelíti a negyven főt, mely megoszlik kezdő, haladó és középhaladó szintekre.
Az évek során merre jártak, Veresegyházon kívül
hol léptek fel?
Az eltelt tizenöt év alatt harminchét koreográfiát tanultunk meg, amiből kettőt Jázmintól hoztam, a többi harmincöt pedig saját alkotás. Az első időszakban hazai
pályán, családi körben mutattuk be a tudásunkat, például születésnapokon. Majd ezt követően jöttek a sportnapok, falunapok, a város vonzáskörzetében levő települések – Erdőkertes, Váchartyán, Kosd, Szada, Csomád
– meghívásai. Később Szlovákiában Bélán és a Honti
Kulturális Napok alkalmával Ipolyságon is felléptünk.
Nagy élmény volt az életünkben Jázmin gálaműsorában
való szereplésünk. Felléptek a tanítványok tanítványai!
Mára a táncbemutatónk az Ezerkincs Egyesület éves bálján is elmaradhatatlan. A programjainkba a keleti táncoktól a látványtáncig igyekszünk változatosságot vinni.
Egyszer azt mondta valaki, még a női szemnek is csodálatos. Ez sok mindent elárul. Repertoárunkban a spanyolos, a keringő, a gipsy, a salsa, a perzsa és még sok
más stílus megtalálható. Fontosak számunkra a látványelemek, az eszközök használata. A világító szoknyáink,
a csillogó Ízisz fátylaink, a sejtelmes legyezőink és természetesen a mosolyunk mindig része a műsorunknak.
Gyakorlatilag ez a mi varázsunk.
VERÉB JÓZSEF

CSÁKI EDINA
• SZÍNÉSZ •

Csáki Edina a Veres 1 Színház harmadik évadában egy könnyed vígjátékban debütált a veresi közönség előtt. Olyan színészek voltak a
darabban a partnerei, mint Székhelyi József, Csonka András, Janik
László, Papp János, Zorgel Enikő. Majd az évek során követték ezt
további szerepek és előadások. Csáki Edinával beszélgettünk.
Kisgyermekkorát az Erdély keleti részén fekvő Hargita
megyében található Székelyudvarhelyen, a népművészetek és hagyományok kincsesbányájának térségében
töltötte. Kérem, meséljen erről az időszakról?
A bátyámmal gyakran jártunk át az anyai nagyszüleinkhez, ők vigyáztak ránk. Anyuék nagyon sokat dolgoztak, állattartással és nővénytermesztéssel is foglalkozott a család. Amikor a szüleimnek összegyűlt
valamennyi pénze, összecsomagoltunk és elindultunk Magyarországra, alig múltam ötéves. Fájt a szívem egy kicsit, mert voltak otthon lovaink és nekem
is volt egy kiscsikóm. Miért jöttünk el? Egészen kicsi
lány voltam még, nem értettem a nagyvilág dolgait.
Mint utóbb kiderült, a szüleim úgy gondolták, valahol itt Magyarországon, nagyobb lehetőségek adódnak a család számára. Nem akarták, hogy mi, gyerekek is úgy éljünk, mint ők. Bár édesapám sokáig fájlalta a szülőföldet, a régi életét.
Gyerekként is a színészi pályáról álmodott. Honnan
ered az indíttatás? Miért éppen a színművészetet választotta hivatásul?
Igazából nem is tudom, bár sokat gondolkodtam én is
az indíttatáson. Anyukám egy időben gyakran mondta: Ahogy megtanultál beszélni kislányom, te hajtogattad, hogy színésznő leszel és lesz egy piros limuzinod.
Kislányként ki ne álmodna nagyokat, mondhatnám azt
is, én már négyévesen tudtam, hogy mi leszek. Bár ez
nem ilyen egyszerű, sok évnek kellett eltelnie ahhoz,
amig eljutottam a „világot jelentő deszkához”.
Szüleivel átköltöztek Magyarországra, itt kezdett az
iskolai tanulmányai mellett énekelni és táncolni.
Hogyan alakult az élete?
Általános iskolában a versmondás és a mesélés volt az
erősségem, mellette éveken keresztül néptáncoltam.
A középiskolában már – mivel drámatagozatos osztályba jártam – a lehetőségeim jobban kinyíltak, egyre
jobban érdekelt a színjátszás. Bár voltak más elképzeléseim is, mondván, ha nem vesznek fel a színművészetire, akkor lehetnék orvos, vagy éppen logopédus,
ezt akkor én nagyon komolyan gondoltam. Olyany-
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nyira, hogy jeFotó: Le
lentkeztem a
thenyei
Szegedi Tudományegyetem gyógypedagógia
szakára. A szüleim az utóbbi elképzelésemet nagyon
támogatták. Persze minden másképp történt, miután a
Színház- és Filmművészeti Egyetemre az első próbálkozásra nem sikerült bejutnom. Felvettek a Gór Nagy
Mária Színitanodába, így maradt a gyermekkori álom,
a színház világa.
Pályafutásának első állomása a Külhoni Magyar Nemzeti Színház társulatánál volt. Már az első 2017/18-as
évadban is több darabban láthatta a közönség.
A végzés évében kerültem a színház társulatához,
ahol eljátszhattam életem első főszerepét az Advent a
Hargitán című darabban Réka karakterében. Nagyon
jó indulás volt, sikeresek voltunk, fiatalos társulat viszonylag jó támogatói, anyagi háttérrel. Mindennek
hatására örömömben fogtam a bőröndömet és Szerencsre költöztem. Egy évadot élt meg a színház, öszszesen négy darabot mutattunk be. Játszottunk drámát, népszínművet, musicalt és komédiát is. Magyarországon kívül vendégszerepeltünk Szlovákiában és
Erdélyben, az előadások során szinte bejártuk az
egész hargitai térséget, utaztattuk a repertoárunkat.
Egy év után eljöttem a színháztól, kerestem a helyem,
amit meg is megtaláltam a Veres 1 Színháznál.
Viszonylag rövid idő alatt a veresi színház számos
saját darabjában kapott emlékezetes szerepet. Valahol olvastam: „Az biztos, hogy a Jóisten jókedvében
teremtette ezt a lányt, mert életemben nem láttam
még ilyen gyönyörű mosolyt, mint amilyen neki
van!” Valóban, mindig mosolyog. Hogyan csinálja?
Egész eddigi életemben mindig is igyekeztem pozitívan látni a világot, bár az utóbbi két év pandémiás időszaka engem is meggyötört, mert a bezártság nekünk
színészeknek is nagyon nehéz. Nálam a mosoly a jövőbe tekint, hogy majd úgyis minden jóra fordul, de az
is meglehet, mindez csak egy velem született adottság.
Hogyan kerültem a Veres 1 Színházhoz? Harmadéves
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1994-ben Szatmárnémetiben (Románia) született
1999-ben szüleivel átköltözött Magyarországra, Nyíregyháza mellé, Kállósemjénbe
2011 és 2014 között a nyíregyházi Vikár
Sándor Zeneiskola növendéke
2011-től 2014-ig a nagykállói Korányi Frigyes
Gimnázium dráma tagozatának tanulója
2014-ben érettségit követően felvételt nyert a
Gór Nagy Mária Színitanodába
2017-ben színész végzettséget szerzett
2017-től 2018-ig Szerencsen a Külhoni Magyar
Nemzeti Színháznál színészként dolgozott
2016-tól a Veres 1 Színház társulatának tagja
SZÍNHÁZI SZEREPEI:
KÜLHONI MAGYAR NEMZETI SZÍNHÁZNÁL:
Advent a Hargitán (Réka), Sári bíró (Lizi), Apácák (Amnézia nővér), Örömlányok végnapjai
(Klarissza)
VERES 1 SZÍNHÁZNÁL:
A New-York-i páparablás (Miriam), Ne most,
drágám! (Sue Lawson), Hajszál híján Hollywood
(Rosalind), Pletykafészek (Pudney őrmester,
Cassie), Tóték (Ágika), Finito (Reszlik Hajnalka Myrtill riporter), Black Comady (Carol
Melkett), Acélmagnóliák (Anelle), Nők az idegösszeomlás szélén (Marisa), Anconai szerelmesek (Lucia), Óz, a csodák csodája (Dorka),
Sörgyári Capriccio (Amália)

színinövendék voltam, amikor az egyik tanárom rendezésében került színpadra Joăo Bethencourt darabja,
a New York-i páparablás című vígjáték. A rendező,
Szurdi Miklós ajánlott be az előadásba, ahol én voltam
szerepem szerint Samuel Leibowitz (Csonka András)
lánya, Miriam. Az eltelt évek során sok lehetőséget kaptam a színháztól, több darabban, összesen tizenkettőben játszottam.
Melyik színházi esemény áll a legközelebb az egyéniségéhez, a prózai, vagy a zenés táncos előadás?
A szívem a zenés vígjátékokhoz húz, de jelenleg a
prózában – mivel az elmúlt évadokban inkább ebben
az irányban teljesedtem ki – magabiztosabbnak érzem
magam.
Kérem, beszéljünk az álmokról, mik a további tervei?
Nagyot álmodtam, szeretném magam kipróbálni kamerák előtt is. A filmezés az teljesen más világ, ha a
forgatás alatt ront a színész, az ismételhető és a végeredmény az maga a csoda. S ez nagyon izgatja a fantáziámat. A színpadon másképpen kell játszani,
sokkal szélesebb gesztusokkal, nagyobb hangerővel,
mint egy filmben. A színház a pillanat varázsa, amit a
színész kimond vagy alakit, azt nem lehet megismételni, az ott marad a nézők lelkében. A Veres 1 Színház szinte a családom, nagyon sokáig szeretnék még
ebben az összetartó, baráti légkörben dolgozni. Nagyon jól érzem itt magam.
VERÉB JÓZSEF
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VERESI KRÓNIKA • HAGYOMÁNY ÉS LENDÜLET 2021 IRODALMI PÁLYÁZAT

VERS KATEGÓRIA II. HELYEZETT

MOLNÁR KRISZTINA

Irodalmi pályázatunk kiírásánál alapvető célként jelöltük meg az új irodalmi művek alkotását, a szép magyar nyelv ápolását. Egyúttal megszólítani kívántunk olyan szerzőket is, akiknek az irodalmi vénájuk mindeddig rejtve maradt. A beküldött huszonnégy pályaműről
elmondható, hogy változatos volt a lírai mezőny, változatosabb, mint a prózáé. Bár ez nem feltétlenül olyan egyértelmű, mert verset írni talán nehezebb, mint prózát, mert itt nem segít a
cselekmény. A versírás művészete többek közt abban áll, hogy történet nélkül kell megtalálni a mondanivalót, melyet érdemes elmondani. „Míg a regények sok olvasást, hosszú hónapok munkáját és szabályok betartását követelik, addig a versek az ember szívéből lopnak el
egy-egy darabot.”
Az „Útra kelt szárnyalás” című versnél izgalmasnak tartom a szöveg tördelési és központozási
döntései nyomán kialakult változatos olvasási lehetőségeit. Az első ránézésre talán hanyagnak
tűnhet a tördelés. Nagy kezdőbetűvel írt sorok,
amelyeket nem tör meg sehol központozás, ám
ez a szokatlan forma felveti azt a lehetőséget,
hogy a sorokat külön gondolat-szikránként olvassuk, amely így egy repülő lírai ént feltételez,
aki alatt néha felvillan a képzelt táj.
Ám a rövid sorok mondatokká is össze tudnak
állni, ezáltal egy kissé epikus, töredékes vers olvasható. Habár a szöveg nem tűnik gyakorlott
kéz munkájának, én mégis kiemelkedőnek tartom a pályázati anyagból. A választott képek szokatlansága, az erősen látvány alapú érzékeltetés,
és hogy a szerző el mert távolodni az iskolákban
tanított versírási mintáktól egy sajátos,
sodró szövegalkotás felé, mind
erről tanúskodik.

Molnár Krisztina:

Útra kelt szárnyalás
Ideát vagy odaát
Nem kergetek ideát
Szerelem ideált
Kintről befelé
S bentről kifelé
Sugárzó egység
Tölcsér lék
Fénykör térkép
Égi lét tét
Szavakba zárt üledék
Gyógyulást hozó
Érzelmi szellemi fenség
Szívemben kutat
Szilánkhullajtó múltat
Megérint éteri kapukat
Felemelő csillogó huzalokat
Ahol látni
Víg hintázó angyalokat
Glória folyamokat
Spirál dombokat

Ablak szíve
(Grafika: Veréb Csilla)

Kérem, fogadják szeretettel a „Hagyomány és lendület 2021” irodalmi pályázat
vers kategória II. helyezettként végzett
pályaművet Molnár Krisztina tollából.

Végtelen világló fennsíkokat
Ölelő virágillatokat
Vakító fehérségű
Tiszta szivárvány színekben létező
Gazdag Tudatutat

Az Útra kelt szárnyalás című pályaművel kapcsolatban részlet a zsűri értékeléséből: „Bátor,
kortárs kísérletezés, amely szintén rezegtet, de hegedű hangok helyett könnyű ütőhangszereket választ. Figyeljenek: „Szavakba zárt üledék / Gyógyulást hozó / Érzelmi szellemi fenség”,
hogy csilingel ez a sor és milyen mélyre kerül a hallgatóban az üledék szó.”
VERÉB ÁRNIKA
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1972-ben Budapesten született. Anyai ágon,
második generációs veresegyházi lakos.
A veresi általános iskola zenei tagozata után,
1991-ben érettségizett az Asztalos János Kertészeti és Földmérési Szakközépiskolában,
ahol kertésztechnikus és virágkötő szakképesítést kapott. 1998-ban Zsámbékon, az
Apor Vilmos Katolikus Tanítóképző Főiskolán óvodapedagógus diplomát szerzett. Kisebb megszakításokkal tizenhat éven át dolgozott óvodapedagógusként, többek közt a
veresegyházi Kéz a Kézben Óvodában.
2021-től visszatért az alapszakmájához, és virágkötőként dolgozik Veresegyházon. Két felnőtt gyermek édesanyja, szereti a természetet, az önfejlesztést, a szabadságot, a kreatív
tevékenységeket.
Korábbi beszélgetésünk során elmondta: „Az
óvodapedagógusi munkát hivatásomnak tekintettem. Édesanyám emlékének is adózva,
szívből léteztem benne, de ez a korszak lezárult az életemben, mindamellett, hogy szívesen foglalkozom kreatív módon továbbra is a
gyerkőcökkel. Jelenleg legfőbb munkám a virágkötészet, mint üzleti vállalkozás is, illetve
legkedveltebb időtöltésem a rajzolás, versírás.
2016-tól szinte napi szinten írok verseket, rajzaim színes tinta kontúros és ceruzarajzok.
Kiemelten fontos számomra az önfejlesztés,
melyet az Újalkímia Önfejlesztő Módszer megalkotói, Egedi-Kovács Melinda és Nagy Norbert az Újalkímia szellemi iskolájának, már
harmadik éve Adeptus jelölt tagként hallgatok, sajátítok el és a mindennapokban gyakorlok. A filozófiai alapokon is nyugvó szellemi alkímia, egy olyan korszerű tan, ahol felfedik az alkimisták többezer éves titkos tudását és a mai ember számára érthetővé, a
mindennapi életben alkalmazhatóvá teszik
ezt, szimbólumokban és rejtjeles leírásokban
fennmaradt kincset.”
Költeményeit saját maga illusztrálja, többnyire
élénk színű, fantáziadús rajzokkal, melyek
egyike a veresegyházi Szabadidős és Gazdasági Innovációs Centrum Udvarház Galéria, „Hiány” című képzőművészeti pályázat által rendezett kiállítás megtekinthető alkotása volt. Korábban több verse is megjelent a Veresi Krónika hasábjain. Írásai jelenleg megtalálhatóak: CHRiSTaRT íRKáK facebook felhasználónév, https:// www.facebook.com/ Christart-%C3%ADRK%C3%
A1K6441200 62618039/hivatkozás alatt.

FIATAL TEHETSÉGEINK

ZENE ELMÉLETBEN
ÉS GYAKORLATBAN
Túri Péter 1997-ben Budapesten született első generációs értelmiségi
család harmadik gyermekeként. Édesanyja matematika-kémia szakos tanár, édesapja fizikus. Általános iskolai tanulmányait Veresegyházon, a Fabriczius József Általános Iskolában végezte.
Harmadikos korában felvételt nyert a Lisznyay Szabó Gábor Zeneiskola billentyűs tanszakára, és kezdetét vette zenei pályafutása.
Tudomásom szerint a családban egyedül Ön választotta a zenét hívatásul. Mi volt az indíttatás, hogyan történt?
Zeneiskolai zongoratanárom első évben Törpényi Sándor, majd másodévtől
a záróvizsgáig Láng Gabriella tanárnő voltak. Már ekkor kísérleteztem zeneszerzéssel is. Tizenhárom éves koromtól alkalmam adódott önállóan gyakorolni az Árpád-házi Szent Erzsébet-templom és a Veresegyházi Református
templom orgonáin. Nagyon hálás vagyok, amiért ezt a lehetőséget megkaptam, annak ellenére, hogy korábban orgona oktatásban, szervezett formában még magánúton sem vettem részt. Mi volt az indíttatás? Egy alkalommal
a zeneiskolában történt, a tanárnőm rám bízta a gyakorlás
helyszínét, mondván: keressek egy szabad
termet, ahol tudok gyakorolni. A zongorán kívül volt ott egy másik
hangszer is, gondoltam kipróbálom. Bár egy kicsit tartottam a következményektől,
mert titokban, minden felhatalmazás nélkül ültem
az orgona mellé.
Mi miatt döntött végül az
előadói pálya mellett?
Az általánosban jól teljesítettem, mindig is nagyon jó voltam
például matematikából. Nehéz volt a
döntés a továbbtanulás kérdésében. A nagy
választó út az volt, hogy zeneszerzés, vagy előadói pálya,
ezen belül pedig zongora vagy orgona? Nyolcadikban elmentem meghallgatásra a Bartók Béla Zeneművészeti Szakközépiskolába, ahol Huszár Lajos zeneszerző tanár úrnak is eljátszottam több saját darabomat. Nagyon jól sikerült
a meghallgatás, zöld utat kaptam a felvételire. Nem éltem a lehetőséggel, úgy
gondoltam zeneszerzés szakon nem lesz annyi időm a hangszeres gyakorlásra, így sok olyan művet sem tudnék megtanulni, amik nagyon közel állnak
hozzám és amelyek megtanulásával és interpretálásával zeneszerzőként is
sokat fejlődhetek.
Végül hol kezdte meg a középiskolai tanulmányait?
A gödöllői Premontrei Szent Norbert Gimnáziumban egyházzenei szakon.
Délutánonként voltak a zenei óráink, sajnos nem nagyon volt lehetőség az iskolán belüli gyakorlásra. Mivel intenzívebben szerettem volna a hangszeres
játékkal foglalkozni, ezért évközben átjelentkeztem a váci Pikéthy Konziba,
ahol Dr. Bednarik Anasztázia orgonaművésznő lett a főtárgytanárom. Itt azzal
kellett szembesülnöm, hogy sok szempontból le vagyok maradva az orgona
tanszakon tanuló másik két (azóta már zeneakadémiát végzett orgonaművész) társamhoz képest, ez azonban ösztönzőleg hatott rám és rengeteget
gyakoroltam. A középiskolai tanulmányaim mellett elvégeztem Budapesten
a Harmat Artúr Központi Kántorképző tanfolyam nyári képzéseit, jártam improvizációs, zeneszerzés és régizenei kurzusokra is. Hihetetlenül jó volt ez az

TÚRI PÉTER
ORGONISTA

időszak, nagyon szoros baráti kötelékek alakultak ki ekkor. Az érettségit
követően egy szakmai évre a középiskolában maradtam, elmondhatom, szakmailag ez az év volt a
leggyümölcsözőbb.
Jelenleg a Liszt Ferenc Zeneművészeti Egyetem (Zeneakadémia) hallgatója. Az alapképzést
(BA) is itt végezte?
A Szegedi Tudományegyetem Zeneművészeti Kar orgonatanára, Dr.
Csanádi László tanár úr több alkalomFotók: Veréb
mal is tartott a váci konziban továbbképzést, ezenkívül kétévente lejártunk a Szegedi
Nemzetközi Orgonista Találkozóra. Találkozásaink alkalmával a tanár úr mindig olyan instrukciókkal látott el, amiktől azonnali javulás lett megfigyelhető az
adott művek előadásában. Így jött az elhatározás a szegedi egyetemre való jelentkezésemhez, ahol három év múlva BA diplomát szereztem. Sok szempontból meghatározó élmény volt ez az időszak. Részese lehettem egy régi
zenei műhely létrehozásának. A Solis Consort-ban csembalóztam két
és fél évig. Ez alatt az idő alatt az együttes tagjaival szoros barátságok is kialakultak. Három ízben (minden ősszel) szerveztünk nagysikerű barokk zenei mesterkurzusokat Sze- geden,
amire Olaszországból és Németországból is érkeztek résztvevők. Nagysikerű koncerteket adtunk elsősorban természetesen Szegeden és környékén, de meghívást kaptunk
például a Győri Reneszánsz és Barokk hétre koncertezni.
Emellett orgonistaként is több koncertet adtam többek között az új zsinagógában minden évben megszervezésre kerülő Szegedi Zsidó Kulturális Fesztivál rendszeres szereplője
voltam. Koncertjeimen Johann Sebastian Bach, Liszt Ferenc és
Max Reger művei mellett rendszeresen játszom saját kompozícióimat
is. A diploma koncertem érdekessége, hogy Veresegyházon a Szentlélektemplomban került felvételre, minthogy a járványhelyzet miatt nyilvános diplomakoncerteket nem lehetett tartani. Az ezt követő évben (2020-21-es
tanévben) teljes állásban tanítottam zongorát Szegeden és környékén, emellett pedig zeneelméletet is tanítok magántanárként, azt elkerülendő, hogy a
mester képzésem jelentős részét is online kelljen végeznem. Korábban már leveleztem Roberto Marini orgonaművésszel, korunk egyik legnagyobb orgonistájával, aki a római Pápai Akadémia orgona professzora. Miután több
felvételemet elküldtem neki, felajánlotta, hogy a mesterdiplomámat az ő irányítása alatt szerezzem Rómában. Bár két egyházi ösztöndíjat is megpályáztam,
minthogy egyiket sem kaptam meg, így anyagi okokból a felvételire sem mentem ki. Ezt követően sikeresen felvételiztem mesterképzésre a Zeneakadémiára,
ahol jelenleg az első évet végzem Fassang László tanár úr tanítványaként.
Nagyon hálás vagyok az édesanyámnak, amiért annak idején nem engedte,
hogy megszakítsam a zenei tanulmányaimat. Nagyon igaza volt abban, amikor azt mondta, csak arról tudom eldönteni, hogy szeretem-e, amit már valamelyest ismerek is. Ahogy teltek az évek, és minél többet zongoráztam,
annál jobban meg is szerettem.
Mik a további tervei?
Szeretném a hangsúlyt lassan áttenni az előadói tevékenységről a zeneszerzésre és valahol külföldön megcsinálni egy zeneszerzés szakot is a zeneakadémiai mesterképzésem után.
VERÉB JÓZSEF
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A FITTEN VERESEN KARÁCSONYI SPORTKÖNYV AJÁNLATA

FUSS OKOSAN!
Lassan itt a karácsony és végre együtt lehet a család! Az egyik legszebb
ajándék, amikor kisgyerekektől a nagyszülőkig egy közös programba
összehozzuk a családokat. Eljött a Season of Giving, vagyis az ajándékozás ideje! Keress ajándékot a családtagjaidnak, a barátaidnak vagy
saját magadnak (mert neked is kijár a jóból), a következő könyv-és élmény kínálatból biztosan megtalálod a tökéletes meglepetést; így ezt az
évet is jól zárhatod! Mi több, különleges és nemcsak egyszerű, de élvezetes is lesz az ajándékvásárlás.
Bár a futás világszerte az egyik legnépszerűbb
sportág, mint minden sportot, ezt is tanulni
kell. Tudományos hátterével kevesen vannak
tisztában. Ha alaposabban megismerjük testünk felépítését és működését, az edzéseink
is hatékonyabbá válhatnak. Chris Napier: A
Futás tudománya című könyv bemutatja a
futás alapjául szolgáló élettani folyamatokat. Segít megérteni, mi történik a testünkben futáskor és azt is megtudhatjuk, mire van szüksége
szervezetünknek az optimális működéshez. Megtanulhatjuk, hogyan minimalizáljuk a sérülések veszélyét, s mit kell tennünk, hogy a már bekövetkezett sérülésekből gyorsan felépüljünk.
Gyakorlatokat sorol, amelyekkel javíthatunk
a testtartásunkon, s fejleszthetjük a futásban
legfontosabb szerepet játszó izomcsoportokat.
Második ajánlatunk: Christopher McDougall: Futni születtünk című könyve. „Elolvasod,
és már futnál is.” Egy rejtőzködő indián törzs, néhány szuperatléta és minden idők legnagyobb ultrafutó versenyének története. Egy egyszerű kérdéssel kezdődött minden: Miért fáj a lábam? A válasz után kutatva Christopher McDougall elképesz-

ATLÉTIKA
tően izgalmas emberekkel találkozott és hihetetlen atlétikai teljesítményeknek
volt szemtanúja. A rejtélyes Caballo Blanco közvetítésével megismerte a világ
legfantasztikusabb ultrafutóit, a Mexikóban élő tarahumara indiánokat és közelebbi kapcsolatba kerülve velük rádöbbent, hogy mindaz, amit a nyugati
világ a futásról tud, téveszméken nyugszik. McDougall útja a Harvard hightech laboratóriumaiból Észak-Amerika napsütötte völgyein és hófödte csúcsain át vezetett a Réz-kanyonba. Elbeszélésmódja egyszerre személyes és
tudományos; az egyéni sorsok pontos és empatikus leírása mellett ismerteti
a tudomány aktuális állását is az emberi fiziológiáról, táplálkozásról, az evolúcióról. A Futni születtünk nem csupán a szellemünket mozgatja meg,
hanem a testünket is arra ösztönzi, hogy tegyük próbára a lábunkat és lássuk be: mindannyian futni születtünk.
Shalane Flanagan és Elyse Kopecky: Fuss gyorsan. Egyél lassan. című
könyve azoknak szól, akik nem csak egészségesen szeretnének étkezni és jobban teljesítenének a sportban,
hanem szeretnek is jókat, finomakat enni! Összeszedték
a legfontosabb tudnivalókat arról, milyen speciális tápanyagokra van szüksége egy futó nőnek, és olyan receptgyűjteményt állítottak össze, amelyek segítenek a
rohanó mindennapokban fitten maradni és olyan ételeket az asztalra tenni, amit az egész család szívesen fogyaszt el. Mert a drasztikus diéták és szigorú szabályok
nem vezetnek jóra! A legjobb, hogy a könyvben található finomságokat Shalane saját magán is letesztelte és
segítettek neki abban, hogy a versenyein a lehető legjobban teljesítsen.
És a plusz 1 tipp: ajándékozhatunk egészséget AJÁNDÉK KÁRTYA formájában is. Ma már nagyon sok szolgáltató-edző-masszőr rendelkezik igen
mutatós és tartalmas csomaggal. A lényeg, hogy találjuk meg a legmegfelelőbbet szeretteinknek!
Kedves Olvasók! Köszönöm, hogy egész évben velem voltak, és kérdéseikkel megkerestek. Szívből kívánok mindannyiunknak családi körben
eltöltött meghitt, boldog és áldott ünnepet!
GYŐRY RITA
Legyünk együtt fittek Veresen!

Mobil: 30 509 5084 • Facebook: Fitten Veresen
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Közelednek az ünnepek. Ilyenkor mindenkinek
lelassul az élete, így már mi is készülünk a pihenésre. Ezért decemberben nincsenek Nordic Walking edzések. Kirándulást tervezünk december
31-én a Normafához, január 1-jén 11 órától pedig
Szívbarát ösvénybejárást tartunk Veresegyházon.
Mindkét eseményre örömmel várunk bárkit, akinek kedve van jó társaságban, mozgással búcsúztatni az óévet és a friss levegőn köszönteni 2022-t.

GYŐZELEM EGYÉNIBEN ÉS CSAPATBAN IS
Kiváló egyéni eredmények mellett a csapatgyőzelmet (amit négy fiú és
négy lány eredménye alapján hirdetnek) is elhozta Budapestről a 20102011-es korosztályban a tizennégy főből álló atléta csapatunk, akik a
mostoha időjárás ellenére elindultak a Sport XXI 2 km-es mezei futóversenyén.
Lányoknál az első négy helyezést sorrendben Kovács Ajsa, Becsei
Neste, Horváth Boglárka, Galli Zsófi hozta el, míg a fiúknál Szabó Zétény a második helyen ért célba.
Az aranyérmes csapat tagjaként futott még Nemes Zádor, Raffai Kristóf, Sessler Dávid.
SZALMA RÓBERT

A győztes csapat

AMERIKAI FOCI

„TÖRÖKVERÉS” ISZTAMBULBAN
November 6-án Isztambulban 24-20 arányban legyőzte Törökországot, így veretlenül zárta
a B-csoportos Európa-bajnokságot és feljutott az európai elitbe a magyar amerikaifutball-válogatott, melynek tagja volt a veresegyházi Illés Álmos is, aki a Budapest Wolves és a nemzeti csapat védőjátékosa. A nem mindennapi eseményről az alábbiakban így számolt be.
„A csapat nagy része rutinos játékos, címeres
mezben pályára lépni mégis mindig különleges
élmény a mérkőzés tétjétől függetlenül, így az
utazás első pillanatától kezdve fokozott hangulatban voltunk. Az előző Eb forduló után
másfél hónapunk volt felkészülni, ami kifejezetten jól sikerült, mégis a mérkőzésnapi körülmények megnehezítették a dolgunkat. Csak
néhány órával a kezdőrúgás előtt szállt le a gépünk és egy teljesen idegen atmoszférával találtuk szemben magunkat. A levegő magas
páratartalma, a szmog, a köd, az éppen alakuló vihar szinte utópisztikus hangulatot teremtett. A törökök igencsak erős testfelépítésű
játékosok voltak és a játékstílusunkból is remekül felkészültek. A mérkőzést teljes egészében átjárta a túlzott feszültség, többször is szét
kellett választani a két csapatot játék közben.
Hatalmas mentális erő kellett ahhoz, hogy az
elhatalmasodó indulatokat szabályos kerete-

ken belül tudjuk kiadni magunkból a játék
során. Ehhez kapcsolódott még, hogy az itthon
megszokott 4-5000 fős magyar szurkolótábor
nyújtotta támogatás helyett, ezúttal 1000 fő ellenszurkoló nehezítette a koncentrációnkat.
A végig szoros eredményt az utolsó percekben
fordítottuk végérvényesen a javunkra. Remekül
összekovácsolódtunk, igazi csapatként, több
mint 5 éves veretlenségi sorozattal értük el a válogatott eddigi legnagyobb sikerét. Feljutottunk
az „A” csoportba, ahol 2022 őszén már Európa
legjobbjaival mérhetjük össze magunkat. Rendkívül hosszú és kemény munka eredménye ez a
siker, amiért a teljes magyar „amerikaifoci társadalom” sokat tett az elmúlt 5-6 évben. A HFL
(magyar első osztály) jövő áprilisban kezdődik,
ahol klubcsapatommal, a Budapest Wolvesszal címvédőként indulunk, játékosként pedig
nem lehet más a célom, mint megszerezni a negyedik magyar bajnoki aranyérmemet.”

Mindenkinek békés, szeretetteljes, egészséggel teli boldog ünnepeket kívánunk!
A csoportkép idén, az általunk szervezett veresegyházi II. Országos NW Versenyen készült
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VVSK • VERESGYHÁZ VÁROSI SPORTKÖR

DIÁKSPORT • SAKK

KÉZILABDA SZAKOSZTÁLY
Férfi Felnőtt (Pest megyei bajnokság I. osztály)
11. 19. Veresegyház VSK – VS Dunakeszi
18 – 38
11. 27. Veresegyház VSK – Százhalombattai KE II.
29 – 25
12. 04. Váci FKA – Veresegyház VSK
40 – 18
Férfi Ifjúsági (Országos Ifjúsági Bajnokság III. osztály C csoport)
11. 27. Veresegyház VSK – Gyömrői KA
30 – 37
Fiú Serdülő (Országos Serdülő Bajnokság II. osztály Keleti csoport)
11. 18. Tisza Volán SC – Veresegyház VSK
33 – 29
11. 27. Veresegyház VSK – Gyömrői KA
25 – 28
12. 03. Ceglédi KKSE – Veresegyház VSK
24 – 26
Fiú U15 (Országos Gyerekbajnokság FU15 Terület VI/A csoport)
11. 20. Angyalföldi Sportiskola 1 – Veresegyház VSK
43 – 14
Balassagyarmati Kábel SE – Veresegyház VSK
26 – 29
Fiú U14 (Országos Gyerekbajnokság FU14 Terület VI/B csoport)
11. 27. VS Dunakeszi – Veresegyház VSK
23 – 18
Veresegyház VSK – Fót SE
20 – 33
Fiú U13 (Országos Gyerekbajnokság VII. csoport)
11. 21. Budakalászi SC – Veresegyház VSK
11 – 12
Veresegyház VSK – KSA Budapest
5 – 17
12. 05. VS Dunakeszi – Veresegyház VSK
12 – 12
Angyalföldi Sportiskola – Veresegyház VSK
30 – 2
Női Felnőtt (Pest megyei bajnokság II. osztály)
11. 20. Veresegyház VSK – Domony KSE
29 – 23
11. 28. Szigetszentmiklósi NKSE II. – Veresegyház VSK 35 – 28

Lány Serdülő (Országos Serdülő Bajnokság III. osztály H csoport)
11. 16. Veresegyház VSK – VS Dunakeszi
19 – 30
11. 27. Aranyszarvas SE – Veresegyház VSK
27 – 31
12. 02. Veresegyház VSK – NOVA Kézisuli
28 – 19
Lány U15 (Országos Gyerekbajnokság LU15 Terület VI/B csoport)
11. 20. Veresegyház VSK – Pásztói KC
26 – 10
Balassa SE – Veresegyház VSK
16 – 24
Lány U13 (Országos Gyerekbajnokság VII. csoport)
11. 20. XVI.Ker KMSE – Veresegyház VSK
39 – 3
Veresegyház VSK – DKA I.
19 – 7
12.05. Angyalföldi Sportiskola 1 – Veresegyház VSK
39 – 4
Veresegyház VSK – DKA III.
5 – 12

LABDARÚGÓ SZAKOSZTÁLY

Dobogós helyezések
A Fabriczius József Általános Iskola tanulói
2021. november 6-án Fóton, a Szent Ágoston
Keresztény Általános Iskola és Gimnáziumban
megrendezett 42. Pest megyei Sakkversenysorozat 3. fordulóján vettek rész, ahol az alábbi
szép eredményeket érték el.
Egyéni verseny eredmények:
Lány 1. korcsoport: 5. hely Galli Nóra (2.e), 6.
hely Homok Emma (2.h)

Fiú 1. korcsoport: 3. hely Harsányi Bálint (2.h)
Lány 3. korcsoport: 4. hely Gyócsi Tifani (6.f),
5. hely Szalkai Kinga (7.b)
Fiú 4. korcsoport: 2. hely Boros Dénes (7.b),
3. hely Madár Koppány (7.d)
Lány 4. korcsoport: 2. hely Nagy Darinka (7.b)
Csapatverseny eredmények:
Fiú 1. korcsoport: 3. hely Farkas Róza (Dunakeszi), Czibula Dániel (Dunakeszi) és Lantos
Sámuel (2.d)
Lány 1. korcsoport: 2. hely Kovács Flóra
(Telki) és Galli Nóra (2.e)
BREITENBACH ZOLTÁN

IV. korcsoport fiú egyéni

Felnőtt (Pest megyei bajnokság I. osztály)
11. 20. Felsőpakonyi KSE – Veresegyház VSK
3–1
U19 (Pest megyei bajnokság Felsőház A csoport)
11. 24. Erdőkertesi SE – Veresegyház VSK
0–2
U13 (Pest megyei I-II. Osztályú bajnokság Alsóház B csoport)
11. 18. Veresegyház VSK – Mogyoródi KSK
1 – 10

SAKK SZAKOSZTÁLY
Pest megyei bajnokság Szuper csoport (10 táblás)
11. 14. Alag – Veresegyház
11. 28. Érd – Veresegyház

I. korcsoport fiú csapat

I. korcsoport fiú egyéni

IV. korcsoport lány egyéni

I. korcsoport lány csapat

I. korcsoport lány egyéni

III. korcsoport lány egyéni

5,5 – 4,5
6,5 – 3,5

KICK-BOX • KIME

FORMAGYAKORLAT SIKER A JUNIOR KICK-BOX EB-N
TAR PETRA EZÜSTÉRMES
Montenegróban, Budvában november 6-14. között
került megrendezésre a WAKO Kick-boksz Világszövetség Junior és Cadet 2 Kick-box Európa-bajnoksága. A Világszövetséget a NOB idén nyáron az
olimpiai sportágak teljes jogú tagjaként ismerte el.
A versenyen 39 ország több mint 1100 sportolója
vett részt, melyen a kick-box mind a 7 szabályrendszere szerepelt.
A Veresi Formagyakorlat Csapat, Tar Petra
révén egy fővel volt érdekelt az Eb-n. Petra a 26.
Magyar Kick-boksz világkupán elért 1 arany és 1
ezüst, illetve a Formagyakorlat Magyar Bajnokságon megszerzett bajnoki címével 3 kategóriában is
kvalifikációt szerzett.
A formagyakorlat válogatott hat fővel nevezett. A
creative és a musical form mellett most először került megrendezésre a TEAM, vagyis csapat forma is,
itt a magyar válogatott egy cadet 2 és egy junior (Tar
Petra, Brebowski Zoltán, Zahorecz Noel) csapatot
indított. Mindkét csapat ezüstérmet szerzett.
Tar Petra a keatív/zenés fegyveres formáját,
mely az öt fegyverelengedéssel mindig magában
rejti a rontás lehetőségét, magabiztosan adta elő,
mely kardos formák a IV. és V. helyet hozták számára. A pusztakezes zenés gyakorlata szintén IV.
helyet ért. Petra végül egy csapat ezüstéremmel a
nyakában jöhetett haza az Európa-bajnokságról.
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A magyar válogatott az összesített éremtáblán,
a 7 szakág tekintetében (pointfighting, light contact, kick-light, full contact, low kick, K 1 és formagyakorlat) 14 arany, 12 ezüst és 34 bronzéremmel az előkelő III. helyen végzett.
Gratulálunk a magyar válogatottnak és reméljük, hogy versenyzőink a jövőben is hasonló sikereket érnek el. Szeretnénk köszönetet mondani

KICK-BOX

FOLYTATÓDOTT A SIKERSOROZAT

Junior Magyar Team

Tar Petra

2021. december

Veresegyház Város Önkormányzatának, hogy támogatta Petra kijutását.
Ezzel lezárult az idei versenyévad, de a munka
nem áll meg. A főképp fiatalokból álló csapatunk
bízik abban, hogy a jövő évi világbajnokság a gyermek és cadet 1-es korosztály számára is megrendezésre kerül.
PINTÉRNÉ GAZDAG ANETT,
KIME-VERESEGYHÁZ ELNÖK,
06 70 388 8716

Versenysorozatunkat a WAKO Kick-box világszövetég által szervezett Cadet
Junior Európa-bajnokságon, Budván (Montenegró) folytattuk. Czégény
Cintia Full contact, Konkoly Zsófia Point fighting, Tar Petra Music Forms,
Kozma Levente K1 szabály rendszerben versenyzett. Cintia magasan leiskolázta német ellenfelét, – két esetben rá is kellett számolni a német
lányra – és meggyőző pontozással jutott az elődöntőbe, ahol egy orosz lány
várta. Három meneten keresztül egyhangú, de szoros pontozással vezetett, sajnos az utolsó menetben, öt másodperccel a vége előtt, túlzott öröKövetkező megmérettetésünk a Nemzetközi Mikulás Kupa lesz december
mömben korábban ugrottam fel az edzői székből, amit Cintia a menet 12-én. Hálásan köszönöm a szülők és támogatóink bizalmát, külön köszönöm
végének hitt és leengedte a fedezékét, így az orosz lány egy jobb egyenes, a Bomba Energy Magyarország lelkes támogatását!
bal horog kombinációval 2:1 re megfordította a mérkőzést. Konkoly ZsóPAPP ATTILA M.K.B.SZ, 2 DAN. SZÖVETSÉGI SZAKÁG EDZŐ
fia mindössze 3 hetet tudott készülni önhibáján kívül, 13 indulóból egy
remek küzdelemben az 5-8 helyen végzett. Tar Petra csapatban második
helyezést ért el. Kozma Levente az első menetben magabiztosan vezetett
a szerb fiú ellen, akire egyszer rá is kellett számolni. Sajnos egy rossz ütemkihagyás után Levi ellenfele fordítani tudott és 2 pontos előnyre tett szert,
így 2:1 pontozással kikaptunk. Összegezve: Czégény Cintia bronz, Kozma
Levente bronz, Konkoly Zsófia 5-8. helyezéssel, Tar Petra ezüstéremmel
zárta az Európa-bajnokságot.
Montenegróból visszatérve a Nádudvaron megrendezett „Nádudvar Kupa”
elnevezésű versenyen folytattuk. Ezen a versenyen Czégény Cintia aranyéremmel, Czégény Erik ezüstéremmel, Kalmár Félix, Pető Boglárka 1-1, míg
A kick-box csapat
Kozma Levente 2 db bronzéremmel zárta a versenyt.

2021. december
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ASZTALITENISZ

BMX • SPORT ZONE SE

BMX FLATLAND ORSZÁGOS BAJNOKSÁG 2021

TOVÁBBRA IS TARTJA JÓ FORMÁJÁT A GALAXIS VSE I.
BUDAPEST 2 CSAPATBAJNOKSÁG:
GALAXIS VSE I. – Sanitas-Budo SE IV.-Asia Center I.
(Simon P. 3, Dr. Szalay T. 3, Szalay Z. 2, Sztranyan J. 1)
Budai XI SE VI. – Dunaholding – GALAXIS VSE I
(Simon P. 4, Dr. Szalay T. 4, Szalay Z. 3, Molnár G. 1)
GALAXIS VSE I. – Pestújhelyi SC V.
(Simon P. 4, Szalay Z. 3, Gubai Gy. 3, Dr. Szalay T. 2)
Budai XI SE X.-Külváros – GALAXIS VSE I.
(Simon P. 4, Dr. Szalay T. 4, Szalay Z. 2, Gubai Gy. 2)
Kispest SE IV. – GALAXIS VSE II.-Fortuna
(Héregi L. 1, Kasza Z. 1, Nagy P. 1)
GALAXIS VSE II.-Fortuna – OTP SK II.
(Héregi L. 1, Erős T. 1. Papp L. 1)
Rákosmente AK I. – GALAXIS VSE II.-Fortuna
(Nagy P. 2, Papp L. 1, Kasza Z. 1)
GALAXIS VSE II.-Fortuna – Kőbánya SC III.
(Nagy P. 3, Héregi L. 2, Papp L. 2, Kasza Z. 1)
BUDAPEST KERÜLET 1. CSAPATBAJNOKSÁG
Galaxis VSE III. – MVM III.
(Bohus P. 4, Mókus M. 4, Vajda Z. 4, Szuhanyik Gy. 3)
Galaxis VSE III. – Városmajori Katolikus Egyesület
(Bohus P. 4, Mókus M. 2, Herczeg T. 2, Vajda Z. 1)
BEAC III. – Galaxis VSE III.
(Bohus P. 2, Mókus M. 1)
Galaxis VSE III. – MVM Gáz SE II.
(Bohus P. 3, Mókus M. 3, Vajda Z. 2, Szuhanyik Gy. 1)
Galaxis VSE IV. – Rákosmente AK II.
(Batizi S. 3, Sárosdi I. 2, Király. A. L. 1, Kukucska Z. 1)

9:7
3:13
12:4
Letanóczki Dalma

Vidéki Kristóf

4:12
13:3
3:13
12:4
8:8
15:1
9:7
13:3
9:7
7:9

BVSC-Zugló VII. V2. – Galaxis VSE IV.
(Batizi S. 4, Voith L. 3, Sárosdi I. 1, Kukucska Z. 1)
Galaxis VSE IV. – Lendület SE-Ybl Tervező
(Voith L. 3, Sárosdi I. 2, Kukucska Z. 1)
Galaxis VSE IV. – Kispest SE - Darazsak I.
(Király. A. L. 3, Dudás B. 2, Voith L. 1 )

7:9
6:10
6:10

Befejeződött a női felnőtt csapatbajnokság (Extraliga) őszi idénye, amiben az Orosháza felnőtt női csapatában érdekelt a „kölcsönben” szereplő
Letanóczki Dalma (U16), a Veresegyházi Katolikus Gimnázium tanulója
is. Első idényében 7 páros és 8 egyéni mérkőzést tudott játszani és hozzájárult ahhoz, hogy a tizenkét-csapatos bajnokság legfelsőbb szintjén a 6.
helyen zárt a békési gárda 5 győzelem 1 döntetlen és 5 vereség mérleggel.
Budapesti Egyetemi Főiskolai Sportszövetség Kupája (BEFS) versenyén
vett részt 2021. november 20-án, szombaton a Galaxis versenyzője, Vidéki
Kristóf, ahol győztes mérkőzésekkel is a háta mögött zárhatta a napot. Örvendetes, hogy 2019 után ismét megrendezésre került a verseny, mely az
egyetemistáknak, főiskolásoknak ad versenyzési lehetőséget profi körülmények közt.
LETANÓCZKI ISTVÁN

AKROBATIKUS ROCK AND ROLL • ROCK IN BOARD

ESEMÉNYDÚS ŐSZI HÓNAPOK
Lassan elérkezik a pihenés ideje. Meg is érdemlik a Rockin’ Board akrobatikus
rock and roll TáncSport Egyesület táncosai, hiszen az elmúlt időszak a kemény munkáról, az edzésekről és a szüntelen versenyhétvégékről szólt. Jártunk Grazban (Ausztria), megfordultunk a lengyelországi Krakkóban és
tiszteletünket tettük Ljubjanaban (Szlovénia) is. Emellett számos hazai regionális és országos pontszerző versenyen értünk el szép sikereket. Mindez a versenyzők áldozatos munkája, a szülők soha nem fogyó támogatása és a kristálytiszta célok nélkül nem valósulhatott volna meg. Büszkék vagyunk az elért
eredményekre és az ezeket a csodaszép eredményeket elérő táncosokra.
Október 9-én Grazban jártunk, ahol a Ladies felnőtt nagyformáció 8., Kiss Álmos
és Fórián Anita children kategóriában szintén a 8., míg Polyánki Benedek és Fórián Kata Main Class Contact Style kategóriában a csodás 11. helyezést érték el.
A soron következő hétvégén, október 17-én Krakkóban rendeztek világkupát, ahol a Brill girls nagyformációs csapat az előkelő 8. helyen végzett.
Október utolsó szombatján az érdi arénában szerepeltek országos versenyen táncosaink, ahol Álmos és Anita 9., a Ladies 4., a Hajrázók pedig a
dobogós 3. helyet szerezték meg.
Vasárnap a Sportkastély adott otthont az országos verseny második fordulójának, ahol a Wonderful 2., Benedek és Kata is a 2., míg a Brill a 3. helyezést érte el, ezzel minden versenyző táncosunk a dobogóra állhatott.
A november 7-i területi pontszerző versenyen Álmos és Anita bronzérmet szerzett, Biró Sebi és Ruzsa Lili szintén harmadik helyezést ért el.
A Ladies a dobogó legmagasabb fokára állhatott, a Wonderful a 3. helyet
szerezte meg, így ismét mindenki dobogós helyen végzett.
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A 2021-es Országos Bajnokságot két év után ismét a Sport Zone SE rendezte meg a Magyar Kerékpáros Szövetség felkérésére.
A helyszín a verseny rangjához méltóan csodálatos hátteret biztosított. Már 3 éve, amikor az első
versenyünk szervezését kezdtük, jutott először eszünkbe, hogy bevásárló központokban is lehetne
versenyeket rendezni. Már akkor kinéztük a Duna Plázát, mint lehetséges helyszínt, de megvalósítani
az elképzelésünket, a szükséges engedélyek megszerzését követően, csak ebben az évben sikerült.
Ezek után már „csak” a talajborítást kellett megoldani, ami némi nehézségek árán, de sikerült.
A COVID sajnos a faiparban megtriplázta az árakat.
36 versenyző nevezett az országos bajnokságra. Junioroknál 10, lányoknál 6, amateur (master) 10,
és az elite kategóriában is 10 versenyző. Mivel ez egy nyílt nemzetközi verseny is volt, jöttek versenyzők még Ausztriából, Hollandiából, Horvátországból, Szlovéniából és Csehországból is.

A fiú verseny helyzettjei

A lányok versenyének helyzettjei

A junioroknál Kriston Patrik (Sport Zone SE) kiemelkedő teljesítménye az első helyet jelentette.
Patrik az egész versenyt uralta. Fiatal kora ellenére biztosan hajtotta végre a nehéznek számító
gyakorlatát. A második helyen, a 13 éves Fillip
Marcel (Sport Zone SE), míg a harmadik helyet
a 11 éves Thuránszky Levente (Sport Zone SE)
szerezte meg.

A lányok versenye is szoros volt. Az első helyen
Thuránszky Panni (Sport Zone SE) végzett, ezzel hivatalosan is magyar bajnok lett. A második
Kriston Emma (Sport Zone SE), míg a harmadik
Kádár Veronika (Sport Zone SE) lett. Mindhárman 13 évesek.

Kriston Patrik

A szezon legrangosabb hazai versenyének első állomása november 27-én
Pécsett volt, ahol a döntőbe kerülve Kiss Álmos és Fórián Anita magyar
bajnoki 6., a Ladies magyar bajnoki 4., míg Biró Sebi és Ruzsa Lili magyar
bajnoki 8. helyezést ért el.
A magyar bajnokság második állomásának Tatabánya adott otthont, ahol
a Wonderful és a Brill is az előkelő 4. helyet szerezte meg.
Szívből gratulálunk az elért szép eredményekhez!
EDZŐK: FARKAS KRISZTINA, FARKAS GERGELY, WESSELÉNYI RÉKA

2021. december

2021. december

25

Sport
KAJAK-KENU

ÖSSZEGZÉS
Lezártuk az évet a vízen, most éppen alapozunk a szárazon. Drukkereink közül
többen hiányoltak minket a nyáron, mivel keveset edzettünk itthon a mi kis Strandtavunkon. Ennek az oka az volt, hogy minden erőt a „menőimre” irányítva, tavasztól-nyár végéig „hosszú vízen”, edzőtáborokban készítettem fel a csapat
magját. Kajakosaimat, Kadók Nikit, (U18), Tokai Zsófit (U14), kezdőimet, Csekő
Szofit, Ősze Samut, Barsi Zétényt, Besnyi Andrást a „kis” kenusomat, a „nagy”
kenusaimat a négy éve válogatott Magyari Reginát (U15), az egy éve ifi-válogatott
Hegedűs Karolina Dórát, és az U15-ös fiú kenusaimat, Reindl Eriket, Gergely
Mátét és Szabó Attilát, – a tavalyi első versenyes győzteseimet – az U17 es Tóth
Andrást, Aszódi Marcellt és Soós Kittit, akik így együtt alkották a csapat magját.
Többi kezdőm nem vállalta az emelt terhelést a vízen, a napi kétszeri edzést a
kötelezően előírt pihenő idővel, feszített napi beosztással. Ők itthon, egyénileg
próbálgatták a vízi alapokat mentőmellényben, biztonságosan elsajátítani. Kinevezett helyettesem, az általam kiképzett, öt éven át felkészített volt versenyzőm
dolga lett volna a kezdőket tanítani arra, amiket anno tőlem tanult. Bíztam abban,
hogy hazaérve az újoncokat „összeforraszthatom” versenyzőimmel és így fordulhatunk az ősznek. Nem jött össze!
Budapesti, Pest-megyei és a Magyar Kupa jól sikerült, de az országos bajnokság
nem ment úgy, ahogy szerettük volna és amennyi erőt, szakmai tudást és anyagi ráfordítást áldoztunk a várt siker oltárán. Elfáradt az akarat a kamasz és bakfistempó
miatt, rossz energiák csapkodtak körbe minket az idén – még Csepelen is –, amíg
ellenfeleink szuper körülmények között, komoly pénzösszegekkel kitömve készülhettek profi módon, „kényszer” nélkül. Ettől függetlenül, komoly tudásgyarapodást sikerült az idény alatt versenyzőimnek begyűjteni. A páros hajók kezelése,

futtatása, a versenyszinten való társhoz idomulás „művészete is bekerült a kosárba”.
Sőt, Kadók Nikolett esetében a kajaknégyesben való kiképzés is sikeres volt, Nikolett és K4-es társai örömére. Karolináért és Nikolettért, valamint a kis Tokai Zsófiért többször és többen is jelentkeztek versenyeken a kettes és a négyesben
evezésért. Nagyot léptek előre technikailag. Itt az ideje az erősödésnek, nagyon figyelve az állóképesség és a technika összhangjára.
Vannak hangok, melyek szóvá teszik versenyzőim tudásának, teljesítményének a
„felmagasztalását”. A laikus, mindenhez is értő szakvéleményekkel szemben azt kell
mondanom, hogy igenis a sportágunk az ország legeredményesebb sportága. Idén az
Európa-bajnokságon, a világbajnokságon, az olimpián – a maratoni távokon is - hatalmas magyar sikerek születtek. Az ifjúsági szinten még eredményesebbek voltunk.
Ezek tények! A veresegyházi, erdőkertesi gyerekeink ebben a mezőnyben évek óta
helytállnak úgy, hogy tíz éve a Strand-tó az otthonunk. Vácon 800 milliós, Szobon 600
milliós, Csepelen, Velencén, Szegeden és Győrben milliárdos beruházásokkal állnak
az ott készülő gyerekek mögé. Hogy mekkora lelki pluszt jelent ez, méterekben esetleg centiméterekben kifejezve 10 000, 1000, 500 vagy 200 méteren, egyesben, párosban vagy akár négyes hajóban? Én tudom! Nagyon-nagyot! Ezért értékelem igen
komolyan gyerekeink eredményét, különösen most, hogy az országos bajnokságon
a középfutam és döntő minden számában nemzetközi szintű teljesítményt nyújtottak. Ezen feltételek között igen jók, képzettek a VKKC versenyzői. Kapkodnak is értük
a nagy egyesületek az UTE, a KSI és a VÁC a kacsalábon forgó palotáiból.
Szeretném a Veresegyházi Kajak-Kenu Clubot is a „nagyok” között tudni! Szeretném a jövő nemzedékét a rendszeres mozgás, a korszerű táplálkozás, a pihenés, tanulás útján keresztül az önbecsülés, a kiteljesedés, az értékes felnőtté válás útjára
terelni, jó példával, pozitív erővel, akarattal! Ahogy eddig is tettem 2011-óta.
FROHNER FERENC ELNÖK-EDZŐ VKKC

Hirdessen
a Veresi Krónikában
VERESEGYHÁZ VEZETŐ LAPJÁBAN!

Velünk sikeres lesz!!
7500 PÉLDÁNY, KEDVEZŐ ÁR
Bővebb információ:

veresikronika@veresegyhaz.hu

30 9304 831
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Advent Veresegyházon

Fotók: Lethenyei László

