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Tájékoztatók
VÁCI MIHÁLY MŰVELŐDÉSI KÖZPONT

KÉSZÜL A TÁJHÁZ
A Váci Mihály Művelődési Központ művészeti
csoportja, a Veresegyházi Hagyományőrző
Népi Együttes 2018. év végi összejövetelén
Pásztor Béla polgármester úr ígéretet tett, az
együttesnek újra lesz Tájháza. A korábbi, a
Szentlélek-templom melletti épület Városi Múzeummá alakult. Hibó Józsefné Irénkét, az
együttes társadalmi vezetőjét kértük egy kis tájékoztatóra.
A Fővégben, a Lassú-parton az önkormányzat megvásárolt egy parasztházat, s 2019 őszén
megkezdődtek a munkálatok a Luther utcában.
2021-ben – várhatóan – befejeződik az építkezés-felújítás, és a Hagyományőrző Népi Együttes birtokba veheti az ingatlant, ahol kialakításra
kerül majd egy „tisztaszoba”, hagyományos
konyha, valamint egy „hátsószoba” – bemutató
jelleggel.
A régi istálló és a kamra helyén próbaterem
lesz, ahol a Népi Együttes heti próbáit tartja
majd. A nyitott színbe kemence épül, s majd
itt kap helyet a gyermekek kézműves-foglalkoztatója is.
Az időszaki kiállítások is a tervben szerepelnek: mezőgazdasági eszközök-szerszámok,

használati tárgyak gyűjteményének bemutatója.
A későbbiekben egy szabadtéri színpad is
megépítésre kerül a ház udvarán, kisebb hagyományőrző találkozó, fesztivál megrendezésére.
Az eddigi munkálatok során az együttes tagjai udvart rendeztek, szállították a régi tájházból a 100 éves bútorokat, melyeket felújítottak,
átfestettek.
A munkálatok sajnos lassabb ütemben haladnak a pandémia ideje alatt. Nincs találkozás,
nincs próba, de a remények szerint nyáron a
Tájház már az együttes birtokába kerülhet, mely
a nagyközönség számára is látogatható lesz.
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TÁJÉKOZTATÁS
Veresegyház Város Önkormányzata tájékoztatja a Lakosságot,
hogy a KORONAVÍRUS-JÁRVÁNNYAL
KAPCSOLATOS LEGFRISSEBB HELYI INFORMÁCIÓKÉRT KÖVESSÉK honlapunkat (www. veresegyhaz.hu)
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(Facebook/Veresegyház város hivatalos oldala).

TÁJÉKOZTATÁS
Tájékoztatjuk Tisztelt Olvasóinkat, hogy lapunk
koronavírus-járványra vonatkozó információi és tájékoztatásai
a 2021. január 18-i, NYOMDÁBA ADÁS ELŐTTI ÁLLAPOTOT
tükrözik, azok a lap megjelenésének idejére
a vírushelyzetnek megfelelően változhatnak.
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A hónap témája
VERESEGYHÁZI KATOLIKUS GIMNÁZIUM

RÁTALÁLNI A SAJÁT TALENTUMRA

Fotók: VERKA

Nincs könnyű helyzetben a jelenlegi vírus-sújtotta, távoktatásos helyzetben a Veresegyházi Katolikus Gimnázium (VERKA), hiszen oktatási módszerük igényli a személyes készségfejlesztési lehetőségeket.
Gimnáziumunk jelenlegi helyzetéről beszélgettünk Prehodáné Nagy
Éva igazgatónővel és Kajati Blanka idegennyelvi munkaközösség vezetővel.
Igazán nem panaszkodhatnak a kihívások hiányára: egy új iskola elindítása, nem erre tervezett épületben, költözés, majd világjárvány „színesítette” eddig az életüket.
Valóban, eddig még nem volt nyugalmi időszak az életünkben. Mindennapi kitartó és megújuló erővel próbáljuk átvészelni a jelenlegi helyzetet,
amely kétségkívül nem ideális, hiszen ennél élesebb tanítási helyzet nincs
is, mint amikor azt kell megtanítani a diákoknak, hogy hogyan küzdjünk
meg a világgal. Ráadásul ez most nem iskolai gyakorló terület, hanem
maga az élet.
Tudnak azért haladni a tananyaggal online oktatásban is?
A hatosztályos gimnáziumi osztályok jelenléti oktatásban vannak, hiszen
ők még 14 év alattiak, de az online tanulók esetében inkább az elkötelezettebb csoportoknál tudunk jobban haladni. Ők főleg az érettségi előtt
állók. Nekik kiscsoportos jelenléti órákat is tartunk a járványügyi szabályok adta keretek között. De minden digitális oktatásban lévőnél elengedhetetlen az otthoni támogató légkör.
Mindez úgy, hogy továbbra is sok tantárgy oktatása csoportbontásban
zajlik.
A széleskörű tantárgyi csoportbontás oktatásunk egyik alappillére, melyet a lehető legtöbb tantárgynál alkalmazunk. A kiscsoportos, minden
tanuló szintjének és érdeklődésének megfelelő ütemű képzésünknek
máris látszanak az eredményei. Ez elsősorban diákjaink világlátásában
tükröződik. Szakemberi visszajelzéseket kapunk arról, hogy tanulóink
önállóak és nagyon mélyen tudnak gondolkodni magukról és a világról.
Ebben van az igazi hozadék, hogy jobban rá tudjanak találni arra, amiben
ők igazán jók, tehetségesek, felfedezzék talentumukat. Az a fő cél, hogy
a személyiségfejlődésüket segítsük. Természetesen ez hosszú távon majd
jelentkezni fog tanulmányi és versenyeredményekben is, ahogy már most
is vannak kiváló matematika, biológia stb. eredményeink. De a legfontosabb nem a versenyeredmény, hanem az egészséges személyiségfejlődés.

Ezt segíti a magas szintű nyelvi képzés is?
Igen. A nyelvoktatásunk korunk sikeres módszerén, a kommunikatív oktatáson alapul. Azt, hogy melyik készség fejlesztése milyen hangsúlyt kap,
a nyelvtanulók szükségletei, kívánságai, érdeklődési körei is befolyásolhatják. A kommunikatív megközelítésű nyelvtanulásban a tanuló felelős
a saját tanulásáért, aktív, tudatos és önálló. A tanár segítőként, tanácsa-

dóként, modellként van jelen a nyelvtanulásban. A sávos nyelvoktatás
pedig biztosítja, hogy mindenki a saját szintjének megfelelő csoportban
dolgozik, ugyanakkor az átjárhatóság teret ad a fejlődésnek is. 2019-től
LanguageCert nyelvvizsga hellyé is váltunk, itt angol nyelvből lehet vizsgázni, de tervezzük másik nyelvvizsgahely létrehozását is német és francia nyelvből. Célunk, hogy egyre több tanulónk a 10. évfolyam végére első
nyelvből, a 12. végére pedig a második nyelvből is középfokú nyelvvizsgát tegyen. Örömmel jelentjük, hogy a kezdő évfolyamainkon tanulók felének megvan már az előrehozott érettségije, 92% fölötti átlageredménnyel.
Ezek szerint nem okozott zavart a költözés. Megszokták már az új épületet?
Nagyon bevált, megszerettük, egy baj van vele, hogy nagyon forgalmas
út mellett épült, ami melegben az ablaknyitást nehezíti. De örülünk, hogy
diákjaink is szeretik és óvják az új épületet.
Viszont hiányzik még egy tornaterem.
Nagyon. A sportfejlesztési tervünket elfogadták, most a TAO-döntésre várunk, ami anyagi forrást biztosítana a megépüléséhez. De ha így nem megy,
akkor egyházi beruházásban kell megvalósulnia a tornateremnek, mert a
közösségi élet e színterére is szüksége van az oktatásnak.
Idei évtől az esti gimnázium is beintegrálódott a VERKA-ba.
Úgy érzem, hogy az esti gimnazisták és a tanári kar többsége is megszokta, megszerette intézményünket, bár az oktatás itt is online zajlik jelenleg.
Mennyiben sikerült a gimnáziumnak a veresi közélet részévé válnia?
Nyilván a jelenlegi helyzetben nehéz dolgunk van, de komoly terveink
vannak a jövőre vonatkozóan, hogyan szeretnénk, akár rendezvényeken,
színesíteni a város életét. Megismerésünkben sokat segít a közösségi szolgálat is, ahol az utóbbi időben a sport, a szociális és a színházi területen
is ténykedtek diákjaink. Továbbá partneriskolai megállapodást kötöttünk
a német testvérváros, Schneeberg iskolájával. Sajnos az utazásunkat a
vírus meghiúsította.
Az iskola jó híre tükröződik a jelentkezők számában is?
Minden évben nagy izgalommal figyeljük, hogy kik találják meg a helyüket
nálunk. Minden diák mást hoz magával, ez minket is gazdagít, de feladat is
egyben. Továbbá egyre többen jelölnek meg minket első helyen, ami viszont egyre jobb eredményekkel érkezőket is jelent. Az elmúlt években hétszeres volt a túljelentkezésünk! Éppen a korábban említett nyelvi képzésünk miatt a felvételibe idén beiktattunk egy öt perces nyelvi szűrőt is.
A gyerekeink fele egyébként veresi, a többiek is döntően környékbeliek. Ezúton is köszönjük a helyi és a környékbeli általános iskoláknak, hogy biztos alapot kaptak a tanulóink náluk, hiszen így tudunk megfelelően egymásra épülni. Másképp nem lehetne jó tanulmányi eredményeket elérni,
nekünk pedig minden nehézség ellenére továbbra is az a célunk, hogy a
VERKA hosszú távon tanulmányi szempontból is jó iskola legyen.
KOVÁCS PÉTER
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Önkormányzat
POLGÁRMESTERI HATÁROZATOK
A Magyarország Kormánya által a 478/2020. (XI.03.) Kormányrendelettel kihirdetett veszélyhelyzetre való tekintettel,
a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló
2011. évi CXXVIII. törvény 46.§ (4) bekezdésében biztosított jogkörömben eljárva az alábbi döntéseket hozom:
184/2020.(XII.2.) Polgármesteri határozat:
1 Veresegyház Város Önkormányzata és a Veresegyház
Medveotthon Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság
közötti 2020. szeptember 15-én megszűnt állatkert működtetési szolgáltatási szerződés 17. pontja szerinti elszámolási kötelezettséggel az önkormányzat biztosítja,
hogy a Medveotthon Kft. részére utólagosan, egyszeri
megváltással a 2010-2018. évi időszakra vonatkozó
bruttó 14 713 408 Ft összegű vállalkozói díj megváltásra
kerüljön.
2 A vállalkozói díj kifizetésének fedezete az önkormányzat 2020. évi tartalékkeret előirányzata.

3. „A” kategóriában a támogatások átlagos mértéke: 8923
Ft/fő/hó 13 fő részére. 10 hónapon át összesen 1 160 000
Ft keretösszeg került felosztásra.
4. A „B” típusú kategóriában 2 fő részére átlagosan 10 000
Ft/hó, 3×10 hónapon át, összesen 600 000 Ft.
189/2020.(XII.11.) Polgármesteri határozat:
1. A Képviselő-testület nevében hozzájárulok a Veresi Krónika önkormányzati újság 2021. évi nyomdai előállítási
munkáinak elvégzése tárgyú vállalkozási szerződés aláírásához az AraDesign Kft-vel (székhely: 2112 Veresegyház, Mikes Kelemen u. 18.).
Az újság havonta jelenik meg, a szerződés 12 lapszámra
és 1 különszám kiadására vonatkozik. A havi példányszám 7500 db. A 12 lapszámból 10 lapszám havi oldalszáma 32 oldal, a fennmaradó 2 lapszám oldalszáma 36
oldal. A különszám 12 oldal terjedelmű.
2. A Veresi Krónika kiadására vonatkozó szerződés bruttó
9 322 425 Ft összegű pénzügyi fedezetét a 2021. évi
költségvetés terhére szükséges tervezni.

185/2020.(XII.2.) Polgármesteri határozat:
1. A Képviselő-testület nevében hozzájárulok a Veresi Krónika önkormányzati újság 2021. évi lapszerkesztési és
lapterjesztési munkáinak elvégzése tárgyú vállalkozási
szerződés aláírásához Kovács Péter egyéni vállalkozóval.
A szerződés 12 lapszámra (ebből 10 lapszám 32 oldal,
2 lapszám 36 oldal terjedelmű) és 1 különszámra (12
oldal terjedelmű) vonatkozik.
190/2020.(XII.11.) Polgármesteri határozat:
2. A Veresi Krónika szerkesztésére és terjesztésére vonat- 1. A Képviselő-testület nevében 600 000 000 Ft keretöszkozó szerződés bruttó 12 636 830 Ft összegű pénzügyi
szegű folyószámlahitel igénybevételéről döntök az
fedezetét a 2021. évi költségvetés terhére szükséges teralábbi feltételekkel:
vezni.
Folyósítás ideje: 2021.01.02.
Hitel lejárata: 2021. év utolsó banki napja
186/2020.(XII.2.) Polgármesteri határozat:
Kamat: 1 havi BUBOR+2,30
A Képviselő-testület nevében hozzájárulok „településfejRendelkezésre tartási jutalék: 0,1%
lesztési céllal (közösségi célú zöldterület biztosítása céljáSzerződéskötési díj: 0 Ft
ból)” a Veresegyház külterület, 094/5 hrsz-ú, szántó, nádas 2. A Képviselő-testület nevében a fizetési számlához kapművelési ágú ingatlan (6255 m2) megvásárlásához Ványi
csolódó 1 500 000 000 Ft keretösszegű rulirozó kölcsönszerződés megkötéséről döntök az alábbi feltételekkel:
Istvánnétól 300 Ft/m2, összesen 1 876 500 Ft vételáron. A
Futamidő: 2021.01.02-től 2021. utolsó banki napja
vételár kifizetése a 2020. évi költségvetés földvásárlásokra
Kamat: 1 havi BUBOR+2,30
elkülönített keret terhére történik meg.
Rendelkezésre tartási jutalék: 0,10%
Szerződéskötési díj: egyszeri 0,5%
187/2020.(XII.2.) Polgármesteri határozat:
A Képviselő-testület nevében hozzájárulok „településfejlesztési céllal (közösségi célú zöldterület biztosítása céljá- 191/2020.(XII.11.) Polgármesteri határozat:
ból)” a Veresegyház külterület, 094/3 hrsz-ú, szántó mű- 1. A Képviselő-testület nevében hozzájárulok 33 693 100 Ft
összeggel a Veresegyház-Gyermekliget I. Lakópark (Vevelési ágú ingatlan (3928 m2) és a Veresegyház külterület,
resegyház, Gyermekliget u. 48.) fűtési rendszerének és
094/7 hrsz-ú, szántó, nádas művelési ágú ingatlan (4004
használati melegvíz ellátásának tervszerinti befejezésém2) megvásárlásához Gyetván Istvánnétól 300 Ft/m2, öszhez, amely beruházás a NO-LA Bt-vel kötendő vállalkoszesen 2 379 600 Ft vételáron. A vételár kifizetése a 2020.
zási szerződés keretében valósul meg.
évi költségvetés földvásárlásokra elkülönített kerete ter2. A beruházás fedezete az önkormányzat 2021. évi költhére történik meg.
ségvetés beruházási előirányzata.
3. Fenti törvényi rendelkezés felhatalmazást ad a polgár188/2020.(XII.2.) Polgármesteri határozat:
mesternek, hogy az 1. pontban jóváhagyott beruházás
1. A Képviselő-testület nevében a 2020/21. tanévben az
összegének megtérüléséről a felszámolási eljárás fő hiönkormányzat az alábbiak szerint támogatja az Emberi
telezőjével, a TRAVILL Zrt. képviselőjével folytasson
Erőforrás Támogatáskezelő által meghirdetett BURSA
tárgyalásokat és egy hónapon belül kerüljön a KépviHUNGARICA Felsőoktatási Ösztöndíj pályázati rendselő-testület elé az írásban rögzített megállapodás-terszerhez benyújtott pályázatokat.
vezet jóváhagyásra.
2. A Bursa Hungarica felsőoktatási ösztöndíjpályázat keretében „A” típusú pályázatra 13 fő részére, „B” típusú 192/2020.(XII.11.) Polgármesteri határozat:
A Képviselő-testület nevében elfogadom a Kölcsey Ferenc
pályázatra 2 fő részére ítélt oda ösztöndíjat.

Városi Könyvtár Alapító Okiratának módosítását és az egységes szerkezetű Alapító okiratot.
193/2020.(XII.11.) Polgármesteri határozat:
A Képviselő-testület nevében elfogadom a Váci Mihály Művelődési Ház Alapító Okiratának módosítását és az egységes szerkezetű Alapító okiratot.
194/2020.(XII.11.) Polgármesteri határozat:
Veresegyház Város Önkormányzata feladat-ellátási szerződést kíván kötni a Semmelweis Egyetemmel, mely szerződés keretében a Fogászati és Szájsebészeti Oktató Intézet
ellátja Veresegyház lakosainak fogorvosi ügyeleti ellátását.
195/2020.(XII.11.) Polgármesteri határozat:
A Képviselő-testület nevében Veresegyház Helyi Esélyegyenlőségi Programjának 2020. évi felülvizsgálatáról döntök, és elfogadom az előterjesztés 1. számú melléklete szerinti, a felülvizsgálat módosításaival egységes szerkezetbe
foglalt Helyi Esélyegyenlőségi Programot.
196/2020.(XII.11.) Polgármesteri határozat:
A Képviselő-testület nevében eljárva elfogadom az EL2942-1102/2020., valamint EL-2942-1154/2020. számú tájékoztatásokat a hiányosan feltöltött dokumentumokkal
kapcsolatos adatszolgáltatás teljesítéséről.
Az adatszolgáltatás ismételt teljesítéséről értesítem az Állami Számvevőszék elnökét.
197/2020.(XII.14.) Polgármesteri határozat:
A Képviselő-testület nevében – városfejlesztési céllal (erdőtelepítés) – hozzájárulok a Veresegyház külterület 0181
hrsz-ú, kivett szemétlerakótelep megnevezésű ingatlan
52635/69914 tulajdoni hányadának a megvásárlásához Erdőkertes Község Önkormányzatától, mint eladótól, összesen 15 790 500 Ft-os vételáron.
Az ingatlan vételárának kifizetésére a 2020. évi költségvetés tartalékkerete biztosít fedezetet.
198/2020.(XII.14.) Polgármesteri határozat:
1. A Képviselő-testület nevében hozzájárulok a „Veresegyház, Könyves Kálmán u. Szent Erzsébet körút és Hétvezér u. által határolt szakaszának felújítása, parkoló és
járda létesítésével” tárgyú vállalkozási szerződés megkötéséhez a B és M Bt-vel (székhely: 3170 Szécsény, Pintér S. u. 10.).
A beruházás összege bruttó 11 684 254 Ft, melynek fedezetét a 2021. évi költségvetés beruházási előirányzata
terhére kell tervezni.
199/2020.(XII.14.) Polgármesteri határozat:
A Képviselő-testület nevében a Misszió Egészségügyi Központ orvosi ügyeleti ellátásához a havi önkormányzati hozzájárulást 2021. január 1. napjától 58 Ft/lakos/hó összegről 90 Ft/lakos/hó összegre emelem.

KÖZVILÁGÍTÁS HIBABEJELENTÉSE
Kérjük a Tisztelt Lakosságot, hogy Veresegyház közigazgatási területén lévő közvilágítási lámpák meghibásodásának
észlelése esetén (NEM VILÁGÍT, VILLOG, BEGYÚJT MAJD KIALSZIK, HALVÁNYAN VILÁGÍT) bejelentésüket az alábbi módokon tegyék meg:
a https://kozvilhiba.hu/ weboldalon a „Lakossági bejelentés” menüpont alatt, vagy a www.veresegyhaz.hu weboldalon
az „Ügyintézés” menüpont alatt a „Lakossági bejelentőrendszer (E-Poldi)”-n keresztül (ügyfél regisztrációhoz kötött),
valamint telefonon a Veresegyházi Polgármesteri Hivatal Műszaki Osztályán a 06 28 588 607 és 06 28 588 608-as telefonszámon,
illetve személyesen a Polgármesteri Hivatal 131., 132. irodájában.
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Önkormányzat
200/2020.(XII.17.) Polgármesteri határozat:
A Képviselő-testület nevében az önkormányzat és intézményei alkalmazásában álló munkavállalók részére 64 000 000
Ft jutalomkeretet határozok meg 2020. december hónapban való kifizetéssel.

a) pontjában meghatározott rendelkezései alapján, a Veresegyház, Arany János utca 1-31. számú ingatlanok tulajdonosai részére történő térítésmentes átadásához.
A területátadással, valamint az ingatlanhoz csatolással
kapcsolatban felmerülő ingatlanbejegyzési és egyéb felmerülő költségeket – ide nem értve a szerződéskötés
201/2020.(XII.17.) Polgármesteri határozat:
ügyvédi költségeit — a tulajdonosok kötelesek viselni.
1. A Képviselő-testület nevében eljárva hozzájárulok a Ve- 2. A Képviselő-testület nevében kinyilvánítom, hogy az
resegyház belterület 1103/39 hrsz-ú, kivett beépítetlen
önkormányzat kizárólagos tulajdonát képező, Veresegyház belterület 1408/1 hrsz-ú, kivett közterület megterület megnevezésű ipari ingatlan értékesítésére szolnevezésű, önkormányzati forgalomképtelen törzsvagáló pályázat kiírásához, meghívásos (zártkörű pályáztatás) eljárással. A Képviselő-testület a zártkörű pályágyonba tartozó ingatlannak az Arany János utca páratzatra a veresegyházi székhelyű VERES FA-LAK-AT Kft.-t,
lan oldalán lévő egyes tulajdonosok részéről fennálló
a veresegyházi székhelyű BLOGÉK Kft.-t és a szintén
elbirtoklási igényét vitatja, nem ismeri el, a túlkerített
részek használatához nem járul hozzá, egyben az ingatveresegyházi székhelyű VERESGÉP Kft.-t hívja fel ajánlanon jogellenesen kiépített kerítést a tulajdonosok költlattételre, az elfogadott pályázati kiírás alapján.
2. A pályázatokat értékelő munkacsoport tagjai: Pásztor
ségére elbontatja.
Béla polgármester, Tóth Sándor, a Pénzügyi Bizottság 3. A 478/2020.(XI.3.) Kormányrendelet, illetve a 2011. évi
elnöke, Bobál Imréné, az Ügyrendi, Jogi és KözbiztonCXXVIII. törvény 46.§ (4) bekezdése felhatalmazza a
polgármestert az előterjesztés I. részében felvázolt ténysági Bizottság elnöke legyenek.
állás alapján az 1. pontban meghatározott és átadásra
3. Az értékelő munkacsoport véleménye alapján megjekerülő ingatlanokkal kapcsolatos szerződés előkészítélölt nyertes a benyújtási határidőt követően kerül kihirdetésre.
sére és aláírására, valamint az előterjesztés II. részében
leírt tényállás alapján a 2. ponthoz kapcsolódó, szük202/2020.(XII.17.) Polgármesteri határozat:
séges intézkedések megtételére.
1. A Képviselő-testület nevében eljárva hozzájárulok a Veresegyház belterület 1103/40 hrsz-ú, kivett beépítetlen 205/2020.(XII.17.) Polgármesteri határozat:
terület megnevezésű ingatlanból megosztási eljárással ki- 1. A 478/2020.(XI.3.) Kormányrendelet, illetve a 2011. évi
alakításra kerülő új, 2001 m2 területnagyságú ipari ingatCXXVIII. törvény 46.§ (4) bekezdése felhatalmazza a pollan értékesítésére szolgáló pályázat kiírásához, meghívágármestert a 2021. október 1-től 2023. október 1-ig tartó
sos (zártkörű pályáztatás) eljárással. A Képviselő-testület
szerződéses időszakra szóló földgáz energia beszerzéséa zártkörű pályázatra a veresegyházi székhelyű VERES
hez csoportos közbeszerzéshez történő csatlakozással.
FA-LAK-AT Kft.-t, a veresegyházi székhelyű VERESGÉP 2. A 2021., 2022. és 2023. évi önkormányzati költségvetés
Kft.-t és a szadai székhelyű ORVI-TRANS Kft.-t hívja fel
dologi kiadásainak terhére biztosítja a közbeszerzés
ajánlattételre, az elfogadott pályázati kiírás alapján.
pénzügyi fedezetét, nettó 13 363 240 Ft-ot, amelyet
2. A pályázatokat értékelő munkacsoport tagjai: Pásztor
15%-50%-35%-ban arányosítva szükséges tervezni a voBéla polgármester, Tóth Sándor, a Pénzügyi Bizottság
natkozó évek költségvetésében.
elnöke, Bobál Imréné, az Ügyrendi, Jogi és Közbiztonsági Bizottság elnöke legyenek.
206/2020.(XII.17.) Polgármesteri határozat:
3. Az értékelő munkacsoport véleménye alapján megje- 1. A Képviselő-testület nevében – városfejlesztési céllal
lölt nyertes a benyújtási határidőt követően kerül kihir(iparterület növelése céljából) – hozzájárulok a teherdetésre.
mentes, Veresegyház belterület 9589 hrsz-ú, kivett telephely megnevezésű ingatlan megvásárlásához Balog
203/2020.(XII.17.) Polgármesteri határozat:
Sándor László és Balog Péter eladóktól, bruttó 56 771 540
1. A Képviselő-testület nevében eljárva hozzájárulok a VeFt-os vételáron. A teljes vételár kifizetésének végső haresegyház belterület 1103/40 hrsz-ú, kivett beépítetlen tetárideje: 2021. január 31.
rület megnevezésű ingatlanból megosztási eljárással
Az ingatlan vételárának kifizetésére a 2021. évi költségkialakításra kerülő új, 3499 m2 területnagyságú ipari invetés biztosít fedezetet.
gatlan értékesítésére szolgáló pályázat kiírásához, meghívásos (zártkörű pályáztatás) eljárással.
207/2020.(XII.17.) Polgármesteri határozat:
A Képviselő-testület a zártkörű pályázatra a veresegy- A Képviselő-testület nevében hozzájárulok a tehermentes,
házi székhelyű VERES FA-LAK-AT Kft.-t, a veresegyházi Veresegyház belterület 35/2 hrsz-ú, kivett lakóház, udvar,
székhelyű VERESGÉP Kft.-t és a szadai székhelyű ORVI- gazdasági épület 2 db. megnevezésű ingatlan (Újiskola
TRANS Kft.-t hívja fel ajánlattételre, az elfogadott pá- utca 3.) összesen 1/2 tulajdoni hányadának megvásárlályázati kiírás alapján.
sához Hajdi Ferencné (5/20+1/20), Viski Zoltánné (1/20),
2. A pályázatokat értékelő munkacsoport tagjai: Pásztor Hajdi Ferenc (1/20), Nagy Nándorné (1/20) és Hajdi MarBéla polgármester, Tóth Sándor, a Pénzügyi Bizottság git (1/20) eladóktól, összesen 45 000 000 Ft-os vételáron.
elnöke, Bobál Imréné, az Ügyrendi, Jogi és Közbizton- A vételár kifizetése Felek előzetes megállapodása alapján
sági Bizottság elnöke legyenek.
a következőképpen történik:
3. Az értékelő munkacsoport véleménye alapján megje- Az adásvételi szerződés megkötését követően, legkésőbb
lölt nyertes a benyújtási határidőt követően kerül kihir- 2021. január 31-ig az önkormányzat megfizet:
detésre.
Hajdi Ferencné részére 27 000 000 Ft teljes vételárat;
Viski Zoltánné részére 4. 500 000 Ft teljes vételárat;
204/2020.(XII.17.) Polgármesteri határozat:
Hajdi Ferenc részére 4 500 000 Ft teljes vételárat;
1. A Képviselő-testület nevében hozzájárulok az önkor- Nagy Nándorné részére 4 500 000 Ft teljes vételárat;
mányzat kizárólagos tulajdonát képező, Veresegyház Hajdi Margit részére 4 500 000 Ft teljes vételárat.
belterület 1408/2-1408/17 hrsz-ú, kivett beépítetlen te- Az 1/2 ingatlanhányad vételárának kifizetésére a 2021. évi
rület megnevezésű ingatlanoknak a Magyarország Helyi költségvetés biztosít fedezetet.
Önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. tv. 13. § (1)
bekezdés 1. pontja és a 107. § utolsó mondata, valamint 208/2020.(XII.21.) Polgármesteri határozat:
Veresegyház Város Önkormányzata vagyonáról és va- A Képviselő-testület nevében 600 000 000 Ft éven belüli
gyonnal való gazdálkodás szabályairól szóló 13/2007. likvid kölcsön felvételéről döntök a Travill Invest Zrt-től az
(XI.07.) önkormányzati rendelet 11. § (1) bekezdésének alábbi feltételekkel:

2021. január

• kölcsön folyósítása: 2021. január 15-ig
• visszafizetés határideje: 2021. december 31.
• kölcsön kamata: évi 10 %,
• kölcsön fedezete: tervezett adóbevételek
• kölcsön biztosítéka: jelzálogjog a jelenleg fennálló 600
millió Ft hitelhez kapcsolódó jelzáloggal érintett ingatlanokon
• szerződésnek megfelelő teljesítés esetén egyéb díj, járulék nem kerül felszámításra.
209/2020.(XII.21.) Polgármesteri határozat:
1 A Veresegyház és Környéke Szennyvízközmű Társulás
(székhelye: 2112 Veresegyház, Fő út 35.,) Társulási
megállapodása és a Szervezeti és Működési Szabályzata
2021. év január hónap 01. napjától a jelen határozathoz
csatolt mellékletek szerinti tartalommal módosul.
2 A Veresegyházi Városfejlesztő Kft.-vel (székhelye: 2112
Veresegyház, Fő út 45-47. I. emelet 210.,) a 368/2011.
(XII.31.) Korm. rendelet 9. § (2) bekezdése alapján egyéves határozott időtartamra kötendő vállalkozási szerződést havi 1 250 000 Ft +áfa vállalkozói díjjal jóváhagyom.
3 A vállalkozói díj kifizetésének fedezete az Társulás 2021.
évi költségvetésének vonatkozó kiadási előirányzata.
210/2020.(XII.21.) Polgármesteri határozat:
A Képviselő-testület nevében hozzájárulok az önkormányzat kizárólagos tulajdonát képező Veresegyház 5785/
143/A/10 hrsz-ú, 45,01 m2-es alapterületű, 672/10000 eszmei hányadú, tehermentes társasházi lakásingatlan értékesítéséhez (350 000 Ft/m2 ár figyelembevételével) összesen 15 753 500 Ft vételáron Tóth Eszter, mint Vevő részére.
Vevő az ingatlan birtokába a teljes vételár megfizetésével
egy időben lép, Bérlő lakásbérleti szerződése addig az időpontig érvényben marad.
211/2020.(XII.21.) Polgármesteri határozat:
A Képviselő-testület nevében hozzájárulok az önkormányzat kizárólagos tulajdonát képező Veresegyház 5785/144/
A/10 hrsz-ú, 45,01 m2-es alapterületű, 672/10000 eszmei
hányadú, tehermentes társasházi lakásingatlan értékesítéséhez (350 000 Ft/m2 ár figyelembevételével) összesen 15
753 500 Ft vételáron Almásiné Ecker Judit és Mészáros Ferenc, mint Vevők részére. Vevők az ingatlan birtokába a teljes vételár megfizetésével egy időben lépnek, Bérlő lakásbérleti szerződése addig az időpontig érvényben marad.
212/2020.(XII.21.) Polgármesteri határozat:
A Képviselő-testület nevében hozzájárulok az önkormányzat kizárólagos tulajdonát képező Veresegyház 5785/
146/A/7 hrsz-ú, 49,1 m2-es alapterületű, 734/10000 eszmei hányadú, tehermentes társasházi lakásingatlan értékesítéséhez (350 000 Ft/m2 ár figyelembevételével) összesen 17 185 000 Ft vételáron Nagy Dániel, mint Vevő részére. Vevő az ingatlan birtokába a teljes vételár megfizetésével egy időben lép, Bérlő lakásbérleti szerződése addig
az időpontig érvényben marad.
213/2020.(XII.21.) Polgármesteri határozat:
A Képviselő-testület nevében hozzájárulok az önkormányzat kizárólagos tulajdonát képező Veresegyház 5785/150/
A/6 hrsz-ú, 49,1 m2-es alapterületű, 734/10000 eszmei hányadú, tehermentes társasházi lakásingatlan értékesítéséhez (350 000 Ft/m2 ár figyelembevételével) összesen
17 185 000 Ft vételáron Bálint Gábor mint Vevő részére.
Vevő az ingatlan birtokába a teljes vételár megfizetésével
egy időben lép, Bérlő lakásbérleti szerződése addig az időpontig érvényben marad.
214/2020.(XII.21.) Polgármesteri határozat:
A Képviselő-testület nevében a Misszió Egészségügyi Központ számára 10 000 000 Ft vissza nem térítendő támogatást nyújtok. A támogatási összeg kifizetése a 2020. évi
költségvetés dologi kiadások előirányzata terhére történik.
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Önkormányzat
POLGÁRMESTERI HATÁROZATOK (folytatás)
azaz 375 715 Ft összegű jutalmat állapítok meg. A jutalom
215/2020.(XII.21.) Polgármesteri határozat:
A Képviselő-testület nevében elfogadom és jóváhagyom, hogy pénzügyi fedezete az önkormányzat 2020. évi költségvea belső ellenőrzési feladatok ellátását 2021.01.01-2021.12.31-ig tésében rendelkezésre áll.
külső szolgáltatóként az Anima XL Kft. végezze.
219/2020.(XII.23.) Polgármesteri határozat:
1. A Képviselő-testület nevében eljárva hozzájárulok a Ve216/2020.(XII.21.) Polgármesteri határozat:
resegyház belterület 5786/55 hrsz-ú, kivett beépítetlen
A Képviselő-testület nevében a 2021. évi belső ellenőrzési
terület megnevezésű ingatlan értékesítésére szolgáló
tervet elfogadom.
pályázat kiírásához, meghívásos (zártkörű pályáztatás)
eljárással. A Képviselő-testület a zártkörű pályázatra a
217/2020.(XII.21.) Polgármesteri határozat:
veresegyházi székhelyű VERES FA-LAK-AT Kft.-t, a veA Képviselő-testület nevében – törzskönyvi bejegyzés napresegyházi székhelyű BLOGÉK Kft.-t és a dabasi székjával azonos hatályba lépéssel – elfogadom a GAMESZ Alahelyű VERES IMMO Kft.-t hívja fel ajánlattételre, az
pító Okiratának módosítását és az egységes szerkezetű
elfogadott pályázati kiírás alapján.
Alapító okiratot.
2. A pályázatokat értékelő munkacsoport tagjai: Pásztor
Béla polgármester, Tóth Sándor, a Pénzügyi Bizottság
218/2020.(XII.22.) Polgármesteri határozat:
elnöke, Bobál Imréné, az Ügyrendi, Jogi és KözbiztonA Képviselő-testület nevében Cserháti Ferenc alpolgársági Bizottság elnöke legyenek.
mester részére az elmúlt időszakban végzett munkája elismeréséül bruttó 751 430 Ft bérének 50%-val megegyező, 3. Az értékelő munkacsoport véleménye alapján megjelölt

nyertes a benyújtási határidőt követően kerül kihirdetésre.
220/2020.(XII.23.) Polgármesteri határozat:
A Képviselő-testület nevében hozzájárulok a tehermentes
Veresegyház belterület 1476 hrsz-ú, kivett lakóház, udvar
megnevezésű ingatlan (Kálvin utca 37.) 1/1 tulajdoni hányadának megvásárlásához Chmelik Józsefné (1/2) és
Chmelik József Zsolt (1/2) eladóktól, összesen 60 000 000
Ft-os vételáron.
A vételár kifizetése Felek előzetes megállapodása alapján
a következőképpen történik:
az adásvételi szerződés megkötését követően, legkésőbb 2021. január 31-ig az önkormányzat megfizet
15 000 000 Ft –15 000 000 Ft első vételárrészt, majd
az ingatlan birtokba adásakor, de legkésőbb 2021. március 31-ig a fennmaradó 15 000 000 Ft–15 000 000 Ft vételárhátralékot.
Az ingatlan teljes vételárának kifizetésére a 2021. évi költségvetés biztosít fedezetet.

RENDELETEK
Veresegyház Város Önkormányzatának Polgármestere a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény
46. § (4) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, Magyarország Kormánya által a 478/2020. (XI.03.) Kormányrendelettel kihirdetett veszélyhelyzetre való tekintettel a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. tv. 13. § (1) bekezdés 8. pontjában meghatározott feladatkörében eljárva, valamint a szociális
igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény 92. § (1) a), b) pontjában és (2) bekezdésében, valamint 115.§-ában kapott felhatalmazás alapján
a következőket rendeli el:
4. Veresegyház Város Önkormányzat Polgármesterének 37/2020.(XII.23.)
VERESEGYHÁZ MÓDOSÍTOTT RENDELETEI:
számú rendelete a térítési díjakról szóló 9/2007.(VII.12.) számú rendelet
1. Veresegyház Város Önkormányzat Polgármesterének 34/2020.(XII.14.)
módosításáról.
önkormányzati rendelete az önkormányzat 2020. évi költségvetésének
5. Veresegyház Város Önkormányzat Polgármesterének 38/2020.(XII.23.)
módosításáról.
önkormányzati rendelete az önkormányzat tulajdonában álló lakások
2. Veresegyház Város Önkormányzat Polgármesterének 35/2020.(XII.23.)
bérleti díjáról szóló 1/2002.(II.6.) önkormányzati rendelet módosítáönkormányzati rendelete a térítési díjak módosításáról szóló a 27/2020.
sáról.
(XI.27.) önkormányzati rendelet hatályba nem lépéséről.
3. Veresegyház Város Önkormányzat Polgármesterének 36/2020.(XII.23.) 6. Veresegyház Város Önkormányzat Polgármesterének 39/2020.(XII.23.)
önkormányzati rendelete az egészségügyi alapellátásról szóló 3/2017.
önkormányzati rendelete az önkormányzat tulajdonában álló lakások
(III.3.) önkormányzati rendelet módosításáról.
bérleti díjának módosításáról szóló a 24/2020.(XI.27.) önkormányzati
rendelet hatályba nem lépéséről.

Fenti rendeletek megtekinthetőek a város hivatalos honlapján www.veresegyhaz.hu/Önkormányzat/Hatályos helyi rendeletek menüpontban.

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

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

Nyitvatartási idő: hétfő–vasárnap (ünnepnapokon is): 7.00–18.00 óráig
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NAGY JÓZSEF ATTILA
GAMESZ IGAZGATÓ

Önkormányzat
BERUHÁZÁSI HÍREK

ÉPÍTÉSEK ÉS TERVEK
A téli időjárás és a koronavírus-járvány ellenére sem szünetelnek a fejlesztések Veresegyházon.
Városunk aktuális beruházási híreiről Cserháti Ferenc alpolgármester adott tájékoztatást lapunknak.
ÚTÉPÍTÉSEK VÁROSSZERTE
Elkészült a Sport utca és környékének közlekedésében kulcsszerepet
betöltő Szent Imre utcai híd felújítása. A híd rehabilitációja alapfeltétele volt a környező utak leendő megújításának, melyeket az idei
évre tervez az önkormányzat.
A Rönk utcában máris folyamatban van az útépítés, miközben az Ipar
utcában, továbbá a Ligetekben, a Komor Marcell utcában is elkészült
az útalap. Szintén ide tartozó hír, hogy a Városi Sportcsarnok előtti
Újiskola utca átépítése is rövidesen megkezdődik. A tervek szerint
szélesebb úttestet és járdát kap az utca.

ÚJ KÖZLEKEDÉSI REND
A MOGYORÓDI–FŐ ÚTI CSOMÓPONTBAN
Sikeres lett a Fabriczius Iskolánál lévő lámpás kereszteződés közlekedési rendjének átalakítása. Bár sokan még megszokásból közlekednek – szabálytalanul –, a lakosság többségének visszajelzése
szerint sokkal gyorsabb lett az átkelés a csomóponton azáltal, hogy
a kis ívben kanyarodó sávra terelődött az egyenesen Erdőkertes irányába haladók forgalma is.
Fotók: Ruzsovics Dorina

FELÚJÍTOTT LÁMPA A MÉZESVÖLGYI ISKOLÁNÁL
Szintén „lámpás” hír, hogy a Mézesvölgyi Iskola előtti gyalogátkelőJÁRDAÉPÍTÉS
hely korábban többször beázó és ezért meghibásodó, lámpáját korTovább épül az Eötvös-Cserje utcai járda. A most megépíteni terve- szerűbb, üzembiztosabb közlekedési lámpára cserélték a szakemzett járdaszakasz a Csokonai és a Ráday utcák közötti térség.
berek.
BÖLCSŐDEBŐVÍTÉS ÉS GYERMEKORVOSI RENDELŐ ÉPÍTÉS
FOLYTATÓDIK AZ ÁLOMHEGYI-TÓ ÉPÍTÉSE
A Meseliget Bölcsőde új egységének építéséhez az önkormányzat A város negyedik tavának építése folytatódott. A nyugati oldalon a
előkészítette a terepet, az építkezés közbeszerzési eljárása folyamat- kotrás mélysége elérte a végleges partszintet.
ban van, a tervek szerint tavasszal indulhat az építkezés.
KOVÁCS PÉTER
Szintén jó hír, hogy elkészült a gyermekorvosi rendelő kiviteli terve, itt a tavaszi közbeszerzés után várhatóan még idén ősszel elkészülhet az új, korszerű gyermekorvosi rendelési helyszín.
VÉGSŐ SZAKASZBAN
A SPORTCSARNOK BERUHÁZÁSA
Az Újiskola utcai kézilabda munkacsarnok
kivitelezése végső szakaszába ért. Várhatóan január végére befejeződnek a decemberi műszaki átadáskor kért javítási-befejező munkálatok. A sikeres eszközbeszerzés után március-áprilisban felszerelésre
kerül az épület bútorokkal és sporteszközökkel. A hivatalos átadásra ezt követően
kerülhet sor, melynek időpontjáról az önkormányzat a későbbiekben értesíti majd a
lakosságot.
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Önkormányzat
JEGYZŐI TÁJÉKOZTATÁS

2021. január 1-jétől
a gépjárműadóval kapcsolatos adóhatósági feladatokat
az állami adó- és vámhatóság látja el.
Megjelent az egyes adótörvények módosításáról szóló 2020. évi CXVIII. törvény, mely több
pontban is érinti a gépjárművek adóztatását.
A gépjárműadóról szóló 1991. évi LXXXII. törvény (Gjt.) jelenleg hatályos rendelkezései
alapján a belföldi gépjárművek adója esetében az adóhatósági feladatokat az önkormányzati
adóhatóság látja el. A módosulás kapcsán az adóhatósági feladatokat a belföldi gépjárművek utáni gépjárműadóban 2021. január 1-jétől már az állami adóhatóság végzi.
2021. január 1-jét megelőző időszakra eső gépjárműadó ügyekben (2020. december 31ig terjedő időszak adókötelezettségének megállapítása, ezen időszak adójának beszedése, végrehajtása, erre az időszakra vonatkozó ellenőrzés és szankciók megállapítása) az adóhatósági
feladatokat – a Gjt. 2020. december 31-ig hatályos szövege alapján – továbbra is az illetékes
Veresegyház Város Önkormányzati Adóhatósága látja el.
Az önkormányzati adóhatóság továbbra is élhet a végrehajtás lehetőségével, vagy akár a
gépjármű forgalomból való kivonására vonatkozó kezdeményezés lehetőségével, ha az adótartozás az egy évi adótételt meghaladja, feltéve, hogy a fizetési kötelezettség 2020. december
31-ig keletkezett (az állami adóhatóság a 2021-től keletkező egy évi gépjármű-adótartozás esetén kezdeményezheti a gépjármű forgalomból való kivonását). A befolyó bevétel a központi
költségvetést illeti meg.
Általánosságban a gépjármű tulajdonosoknak és üzembentartóknak továbbra sem kell
adatbejelentést tenni az adóhatóság felé. A közúti közlekedési nyilvántartási szerv a járműnyilvántartásából a január 1-jei állapotnak megfelelő adatokat január 20. napjáig közli majd az
állami adó- és vámhatósággal. Ezt követően havonta frissül az adatbázis.
Az önkormányzati adóhatóság 2021. január 15-ig adatot szolgáltat az állami adó- és vámhatóság számára a nála 2020. december 31-én nyilvántartott, 2020. december 31-én hatályos 5. §
a), d), e) és f) pontja szerint adómentes gépjármű forgalmi rendszámáról és a gépjármű üzembentartójának, tulajdonosának azonosító adatairól, valamint a mentesség jogcíméről, ezekről
az adózóknak külön bejelentést nem kell tenniük.
Gjt. 5. § Mentes az adó alól
a) a költségvetési szerv,
b) az egyesület, az alapítvány a tulajdonában lévő gépjármű után, feltéve, ha a tárgyévet megelőző évben társasági adófizetési kötelezettsége nem keletkezett,
c) az autóbusz, ha az adóalany a tárgyévet megelőző évben elért számviteli törvény szerinti
nettó árbevételének legalább 75%-a helyi és helyközi menetrendszerinti közúti tömegközlekedés folytatásából származott. A feltétel teljesüléséről az adóalanynak nyilatkoznia kell,
d) az egyházi jogi személy tulajdonában lévő gépjármű,
e) a létesítményi tűzoltóságot fenntartó gazdasági szervezetek azon tűzoltó szerkocsinak
minősülő gépjárművei, melyek riasztás esetén részt vesznek a tűz elleni védekezésben,
illetve a műszaki mentésben,
f) a súlyos mozgáskorlátozott vagy egyéb fogyatékossággal élő adóalany, valamint a súlyos
mozgáskorlátozott vagy egyéb fogyatékossággal élő személyt rendszeresen szállító, vele
közös háztartásban élő közeli hozzátartozó adóalany (a továbbiakban együtt: mentességre
jogosult adóalany) egy darab – 100 kW teljesítményt meg nem haladó, nem a külön jogszabály szerinti személytaxi-szolgáltatásra és személygépkocsis személyszállító szolgáltatásra használt – személygépkocsija után legfeljebb 13 000 forint/adóév erejéig. Ha a
mentességre jogosult adóalany adóalanyisága és adókötelezettsége az adóévben több személygépkocsi után is fenn áll, akkor a mentesség kizárólag egy, a legkisebb teljesítményű
személygépkocsi után jár,
g) a környezetkímélő gépkocsi,
h) az a gépjármű, amelynek adómentességét nemzetközi egyezmény vagy viszonosság biztosítja. A viszonosság tekintetében az adópolitikáért felelős miniszter állásfoglalása az irányadó,
i) az Észak-atlanti Szerződés Szervezete, az Észak-atlanti Szerződés alapján felállított nemzetközi katonai parancsnokságok, továbbá az Észak-atlanti Szerződés tagállamainak és a
Békepartnerség más részt vevő államainak Magyarországon tartózkodó fegyveres erői, és
e fegyveres erők és parancsnokságok személyi állományába tartozó vagy alkalmazásában
álló nem magyar állampolgárságú, katonai szolgálatban lévő és polgári állományú személyek tulajdonában lévő gépjármű.
2021. január 1-jét követően új mentességekről (Gjt.5.§), vagy adókedvezményekről
(Gjt.8.§), kizárólag az adózó bejelentéséből értesülhet az állami adó- és vámhatóság.
Az adózók bejelentési kötelezettsége csak azon esetekben szükséges, amelyekben az állami adóés vámhatóság nyilvántartásából a mentességre való jogosultság ténye nem állapítható meg.
Ezzel kapcsolatos információk, az állami adó- és vámhatóság hivatalos honlapján megtekinthetők. (https://www.nav.gov.hu)
A 2020. december 31-ig fennálló gépjárműadó tartozásokat továbbra is az önkormányzati
adóhatóság számlájára kell megfizetni.
Veresegyház Város Önkormányzat Gépjárműadó beszedési számla
10402991-49565452-57481155
A gépjárműadó nyomtatványok 2021-től az adópolitikáért felelős miniszter honlapján érhetők el. https://kormany.hu/penzugyminiszterium
Köszönjük az adózóknak, hogy az elmúlt 28 évben a gépjárműadó kötelezettségek
betartásával és adófizetéseikkel hozzájárultak Veresegyház város fejlődéséhez.
A városért tett együttműködésüket köszönjük.
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2021. január 1-jétől
az állami adó- és vámhatóságnál lehet benyújtani
a helyi iparűzési adó (HIPA) bevallásokat, javításokat
és önellenőrzéseket (15HIPA-21HIPA)
2021. január 1-jétől az adóalanyok - főszabály szerint - nem az önkormányzati, hanem
csak és kizárólag az állami adóhatósághoz kötelesek benyújtani helyi iparűzési adóbevallásukat.
Nyomtatványok a Nemzeti Adó- és Vámhivatal (NAV) honlapján https://www.nav.gov.hu/
érhetők el ÁNYK formátumban.
Kizárólag az egyéni vállalkozónak nem minősülő magánszemély iparűzési adóalany
(vállalkozó) az iparűzési adóbevallási nyomtatványt papíralapon is benyújthatja, tekintve, hogy e minőségében nem kötelezhető elektronikus kapcsolattartásra. Amennyiben a magánszemély vállalkozó a papíralapú bevallás-benyújtást választja, akkor azt
az önkormányzati adóhatósághoz teheti meg.
Erre vonatkozó nyomtatvány elérhetősége: https://www.veresegyhaz.hu/iparuzesi-ado
Fontos, hogy maga az iparűzési adóbevallás feldolgozása, esetleges javítása az önkormányzati adóhatóságnál történik és az adófizetést is az önkormányzat számlájára kell változatlanul megtenni.
Veresegyház Város Önkormányzat Helyi iparűzési adó beszedési számla
10402991-49565452-57481083
Az Elektronikus Önkormányzati Portálról a helyi iparűzési adóbevallások 2021. januártól
nem érhetők el.

RIDIKÜLNYI SZERETET
A világon 1917 óta, Magyarországon 1948-tól ünnepeljük rendszeresen a nők napját. Ezen a napon a hölgyeket apró ajándékokkal, virággal és kedvességgel lepik meg férfi társaik. Élnek azonban közöttünk
olyan nehéz helyzetben élő hölgyek, akik biztosan örülnének annak,
hogy egy kicsit ők is nőnek érezhetnék magukat. S hogy mi kell
ehhez?
Egy szép női táska, illatszer, tisztálkodási szer, smink és egy sor
olyan dolog, ami nekünk – akiknek nem kell arra gondolnunk vajon
miből fogunk enni adni hónap végén gyermekeinknek – természetes.
Ezért a Veresegyház Kistérség ESÉLY Szociális Alapellátási Központ munkatársaival a mi térségünkben is meghirdetjük a Ridikülnyi Szeretet programunkat.
Ha adományozóként szeretnénk részt venni a programban, akkor
kérjük, hogy legkésőbb 2021. március 3-ig juttassák el hozzánk, a
családsegítő szolgálatba azokat a ridikülöket, melybe egy két nem
használt aprósággal szeretnék meglepni hölgy társaikat.
Ha Ön kozmetikus, fodrász, műkörmös vagy szempillás és szívesen támogatja programunkat, akkor egy-egy kezelés felajánlásával
megtehetik azt.
Legyen ez a nap minden nőnek ajándék!
NAGYNÉ GÓDOR CSILLA INTÉZMÉNYVEZETŐ

2021. január
Fotó: Cserháti Ferenc

Önkormányzat
HULLADÉKGYŰJTÉSI REND • VERESEGYHÁZ
január 25. hétfő
február 1. hétfő
február 8. hétfő
február 15. hétfő
február 22. hétfő
március 1. hétfő
március 8. hétfő
március 15. hétfő
március 22. hétfő
március 29. hétfő

kommunális, szelektív 2
kommunális, szelektív 1
kommunális, szelektív 2
kommunális, szelektív 1
kommunális, szelektív 2
kommunális, szelektív 1
kommunális, szelektív 2
kommunális, szelektív 1
kommunális, szelektív 2
kommunális, szelektív 1

Veresegyház Városi Önkormányzat
IDŐSEK OTTHONA

SZAKÁCSOT KERES AZONNALI KEZDÉSSEL.

AZ UTCALISTA MEGTALÁLHATÓ ITT:
Szelektív 1. páratlan hét:
https://www.zoldhid.hu/sites/default/files/veresegyhaz_szelektiv1_paratlanhet.pdf
Szelektív 2. páros hét:
https://www.zoldhid.hu/sites/default/files/veresegyhaz_szelektiv2_paroshet.pdf
WWW.ZOLDHID.HU

Foglalkoztatás jellege: teljes munkaidő, folyamatos munkarend
Bérezés:
Az illetmény megállapítására és juttatásokra a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény és a 257/2000. Kormányrendelet a
közalkalmazotti törvény végrehajtásáról az irányadók. (Garantált illetmény, munkaköri pótlék, szociális pótlék).
Egyéb juttatások: kedvezményes étkezés, SZÉP-kártya juttatás, utazási
költségtérítés, hosszú távú bejelentett munkaviszony, a kinevezés határozatlan időre szól.
Az állás betöltésének feltételei:
• szakmai önéletrajz,
• szakmai képesítést igazoló bizonyítvány másolata,
• egészségügyi alkalmasság,
• erkölcsi bizonyítvány.
Előny: közétkeztetésben szerzett gyakorlat.
Pályakezdők jelentkezését is várjuk.
A munkakör betöltésével kapcsolatos további információt az intézményvezető nyújt az alábbi elérhetőségeken:
2112 Veresegyház, Fő út 106.
Telefonszám: 06 28 386 200, 06 20 428 5507
E-mail: idosekotthona@veresegyhaz.hu

Veresegyház Városi Önkormányzat
IDŐSEK OTTHONA

BETEGSZÁLLÍTÓ–GONDOZÓ

munkakörbe munkatársat keres.
Feladatok:
• idősek szállítása, mozgásukban történő segítségnyújtás
• gondozói kompetenciába tartozó feladatok ellátása.
Elvárás:
• szakmai önéletrajz
• felhasználó szintű MS Office ismeret (irodai alkalmazások)
• büntetlen előélet
• erkölcsi bizonyítvány
• egészségügyi alkalmasság
• gépkocsivezetői engedély „B” kategóriás
Várjuk szakképesítéssel nem rendelkező jelentkezését is, amennyiben
vállalja a szociális gondozó szakképesítés megszerzését.
Bérezés:
Az illetmény megállapítására és juttatásokra a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény és a 257/2000. Kormányrendelet a
közalkalmazotti törvény végrehajtásáról az irányadók. (Garantált illetmény, munkaköri pótlék, szociális pótlék).
Egyéb juttatások:
kedvezményes étkezés, SZÉP-kártya juttatás, utazási költségtérítés,
hosszú távú bejelentett munkaviszony.
A kinevezés határozatlan időre szól és az állás azonnal betölthető.
A munkakör betöltésével kapcsolatos további információt az intézményvezető nyújt az alábbi elérhetőségeken:
2112 Veresegyház, Fő út 106.
Telefonszám: 06 28 386 200, 06 20 428 5507
E-mail: idosekotthona@veresegyhaz.hu
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Önkormányzat
GYÁSZHÍR
TISZTELT VERESEGYHÁZI LAKOSOK, BARÁTOK, ISMERŐSÖK!

Ezúton értesítjük Mindazokat, akik ismerték, szerették és tisztelték,
hogy életének 80. évében elhunyt
DR. NÁNDORI KÁLMÁN fogszakorvos.
1965-től 40 éven át gyógyította a felnőttek fogait Veresegyházon.
Mindemellett a szombati napokat a gyermekek fogainak megmentésére szentelte. Jelentős hangsúlyt fektetett a tejfogak kezelésére, a gyermekkori fogszuvasodás megfékezésére. Iskolafogászat
keretében nevelte a gyerekeket a szájhigiénia, a fogak ápolásának
fontosságára. Meggyőződéssel hitt a megelőzésben. Egyfajta miszszió volt ez, amely végig kísérte a pályán az életét.
40 évi példaértékű innovatív munkájáért, Veresegyház fogászati
ellátásában vállalt meghatározó szerepéért, a városhoz való hűségéért 2018-ban Pro Urbe elismerésben részesült. Állami kitüntetései: Jahn Ferenc Emlékérem az iskolafogászatban, BatthyanyStrattmann Díj az egészségügyben végzett kimagasló munkájáért.

Búcsúztatásáról az alábbi gyászjelentésben adunk hírt. A búcsúztatót a katolikus egyház szertartása szerint Dr. Beer Miklós
nyugalmazott megyéspüspök mutatja be. A gyászszertartásra a
váci Fehérek templomában kerül sor (Vác, Március 15. tér 22.)
A búcsúztatóra autóbusz indul a Városháza parkolójából 2021.
január 29-én 13.30 órakor. Kérjük, hogy akik autóbusszal szeretnének eljutni a szertartásra, azok az alábbi elérhetőségek valamelyikén jelezzék ezt Kisné Takács Ildikó protokollért felelős referensnél 2021. január 25-én, hétfőig: telefon: 20 415-8111; email:
protokoll@veresegyhaz.hu
Akik nem tudnak személyesen részt venni a búcsúztatón, azok
– a Vác Felsővárosi Plébánia, Fehérek temploma Youtube csatornáján – élőben követhetik a szertartást, amely közvetítésre kerül
Veresegyház Város Önkormányzata Dr. Nándori Kálmán fog- 14.15-től az alábbi linken: https://www.youtube.com/channel/UCszakorvost saját halottjának tekinti.
fUsrmM1FLf0s4V4NJTC9Mw
Kérjük, hogy a résztvevők egy szál virággal róják le kegyeletüket.
PÁSZTOR BÉLA POLGÁRMESTER
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Önkormányzat
EMLÉKEZÉS...

DR. NÁNDORI KÁLMÁN
AZ ELMÚLÁSBA, A BARÁT, AZ ÖNZETLEN SEGÍTŐ ELVESZTÉSÉBE
A TOVÁBB ÉLŐ NEHEZEN NYUGSZIK BELE.
Egy kivételes ember, egy intézménnyé vált
kiváló szakember hagyott itt minket, mert
szervezete nem győzte a küzdelmet a világszerte terjedő kórokozóval. A Krónikában 2015-ben jelent meg a vele folytatott
beszélgetés nyomán született írásom, amiben együtt emlékeztünk a munkával töltött közel harminc évre.
Tíz évig járt dolgozni naponta Veresre, amíg
készen nem lettek az orvosi rendelők és a
hozzá tartozó lakások az iskolával szemben.
Negyvenöt éve annak, hogy igazi veresi lett
családjával együtt.
Generációk fogorvosaként elérte, hogy a
tanulók reggelente az iskolában kapják meg
a fluor tablettát, amivel kezdetét vette egy
évtizedekig tartó prevenciós munka, és
ezzel – ezt nála jobban kevesen tudták –
megtették az első lépést a helybéli srácok
fogainak hosszú távú védelme érdekében.
Az iskolai fogászat volt a következő nagy
ötlete. Az osztályokat program szerint megfelelő rendben hozták tanáraik vizsgálatra
évente legalább két alkalommal. A gyerekek nagyon tartottak tőle, a várakozás közben meg sem mertek szólalni. Mondhattam
volna, hogy ki sem nyitották a szájukat, de
ez egy fogorvosi rendelőben nem volna
igaz. Kinyitották és közben egymás tekintetét keresték a biztatás jeleként. A tiltakozókat, a pityergőket Kálmán nem kedvelte,
mert tudta, hogy a vizsgálat és a gyors beavatkozás ebben a korban még alig jár fájdalommal. Néhány kurta szóval azért igyekezett megnyugtatni őket, de igazából nem
sokat beszélt. Pontosan azért szervezte
meg a gyermekfogászatot, hogy a kínzó fájdalom később, felnőttként se találja meg a
helybeli gyerekeket.
A mai szemmel talán kezdetlegesnek tekinthető technikai felszerelések mellett is
szakmájának bravúros művelője volt. Számára nem volt lehetetlen. Nem küldött tovább beteget, mindent megoldott ő maga.
Rémülten hallottam tőle azt a történetét, amikor egy gyökérkezelést a saját fogán tükörből
ő maga csinált meg, mert senkire nem bízta
azt. Alapos volt és igen gyors. A híre messze
a városon túlra is eljutott és sokan jártak

Fotó: Lethenyei László

Minden társaság központja volt, mókamester, remek partner, igazi hangadó, jelenléte betöltötte a teret. Szívesebben adott,
mint kapott. Soha nem hallottam tőle intrikus hangot, nem kritizált, hanem inkább
volt megengedő, még akkor is, amikor rosszindulattal találta szembe magát.
Sokan visszaéltek ezzel a békés lelkű magatartásával. Az első szóra tárcájához nyúlt
és feltételek nélkül adott kölcsön, ami később igen komoly nehézséget okozott számára.
Az élet nagy próbatétel elé állította, amikor különváltak feleségétől. Tizenéves leánya vele maradt, ő hordta korcsolyázni,
nyelvórára, és ő is főzött kettőjükre. Elfoglalt férfiemberként ma szinte érthetetlen,
hogyan tudta a napi munkájával összeegyeztetni, lelkileg tolerálni a különös helyzetet. Ráadásul ebben az időben nyelvórákra
kezdett járni és tanult hegedülni is.
Ahogy elérte a nyugdíjas kort, a rendelőjét
átadta egy kollégájának, aki fiával együtt vitte tovább a praxisát. Éveken keresztül viszszajárt szombatonként azokhoz a klienseihez, akik feltétlen bizalmukkal tőle várták a
megoldást problémáikra. Aztán ezek a rendelések elmaradtak és ő lassan csak a farmra
korlátozta a veresi kapcsolatait.
Költözése nem hagyta feledésbe merülni
azt az alapos és korát megelőző színvonalú
szakmai munkát, aminek haszonélvezői voltak a helybeliek. A város 2018-ban Pro urbe
címmel tüntette ki őt.
Az utóbbi időben – ahogy ez lenni szokott
– már csak temetéseken találkoztunk. Jelenlétével megadta a végtisztességet azoknak a
barátoknak, cimboráknak, akik fontos szerepet játszottak egykor az életében.
Duna-parti házából rendszeresen járt kajakozni, kerékpározni, mert egészségi okok
miatt a lovaglásról már korábban le kellett
mondania. De imádta a lovakat, hétvégeken
a farmra költözött és kedves állatai között serénykedett.
Maga döntötte el, hogy eladja a farmot,
mintha búcsúzni készült volna. A végső búcsúzást Verestől azonban nem azzal élte
meg, hogy átadja a farm kulcsait, hanem öntudatlanul, a sors különös és kegyetlen közjátéka révén.

hozzá nagy bizalommal és meggyőződéssel.
Amihez hozzákezdett, azt csak profi módon
tudta csinálni. A beköltözést követően hamar gyönyörű kertet varázsolt a házuk köré.
Ehhez sokat olvasott, tanult és minden
bokor, virág latin nevét megtanulta.
Gyűjtötte az antik bútorokat, amitől a lakásuk szinte múzeum benyomását keltette.
Romos csillárokból újat épített, precízen,
nagy odaadással hónapokig dolgozott egyegy felújításon.
Ötletadója voltam egy felnőtt kori szerelmének, a lovaglásnak. Évekig együtt jártunk
a szomszéd településen táborozó kaszkadőr
csapathoz lovagolni és követtük őket akkor
is, amikor azok a Pilisbe költöztek. Aztán
vettünk egy-egy hobbi lovat és évekig kettesben jártuk a határt. Kálmán hamarosan
tovább lépett. Megvette a Veres és Bottyán
közötti területet és lovas farmot hozott létre.
Klubot szervezett, társakat gyűjtött maga
köré, nyaranta hosszú lovas túrákra mentek,
akadálylovaglást tanult. A lovak mellett törpe malacokat, kecskéket, szamarakat tartott,
egész állat-farmot hozott létre, ahol társával
Nyugodj békében Barátom. Neved bevéegyütt nyári táborok keretében gyerekeket sődött Veres térképébe, hiszen a farm
tanítottak a lovaglásra és az állatok szerete- Nándori-tanyaként él tovább.
tére.
MOHAI IMRE
EMLÉKÉT SZÍVÜNKBEN ŐRIZZÜK!
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Közélet
KÉPVISELŐI TÁJÉKOZTATÓ

A VÁLLALKOZÁSOK TÁMOGATÁSÁVAL
SEGÍTI A KORMÁNY A MUNKAHELYTEREMTÉST

minél több embernek tudjanak munkát adni. Az
olyan, a gazdasági élet számára megterhelő időszakokban, mint ami most a koronavírus-járvány miatt világszerte kialakult, nem adót kell
Térségünkben Veresegyház a legnagyobb ütemben fejlődő települések egyike, az el- emelni, hanem kedvezőbbé kell tenni a jogszamúlt időszakban olyan fejlesztések valósultak meg, amelyek a közösség egészének bályi környezetet a vállalkozások számára:
a hasznára válnak – mondta a lapunknak küldött nyilatkozatában Tuzson
minél kevesebb közteher van a válBence. Térségünk országgyűlési képviselője úgy fogalmazott, hogy minden
energiájával azon dolgozik majd a továbbiakban is, hogy ez a következő
években is így maradjon. Szerinte városunkban is nagyon sok család életét
könnyíti majd meg, hogy januártól elindult Magyarország legnagyobb otthonteremtési programja, júliustól pedig megemelik a félévesnél fiatalabb
gyermeket nevelő édesanyák támogatását. A megfelelő kormányzati intézkedésekkel a vállalkozásokat hozzák olyan helyzetbe, hogy lehetőleg
minél több embernek munkát tudjanak adni.
A városunkat is érintő Budapest-Veresegyház-Vác vonalon is megkezdte a MÁV
az új utasbeállók telepítését, a kivitelezés
befejezése 2021 első negyedévében várható, mondta el Tuzson Bence, a Pest megyei 5-ös számú választókerület országgyűlési képviselője, aki felhívta a figyelmet arra is, hogy ezek a munkálatok nem
zavarják az utasforgalmat. A politikus a
részletekről szólva kitért arra is, hogy a vasúti cég csaknem húsz helyszínen telepít
korszerű utasbeállót, elsősorban a nagyvárosok és Budapest agglomerációjában lévő
megállóhelyekre. Mint mondta, olyan helyeken folynak a munkálatok, ahol eddig egyáltalán nem voltak utasbeállók, vagy a meglévőek
már rossz műszaki állapotban voltak. Az új utasbeállókat modern világítással, jó minőségű padokkal, utastájékoztatással és biztonsági kamerarendszerrel látja el a MÁV, a vasúti cég ugyanis
ezzel is szeretné vonzóbbá tenni az elővárosi
közlekedést az utasok számára – tette hozzá a
politikus.
Nyugodtan kimondhatjuk, hogy az elmúlt néhány évben Veresegyházon kormányzati támogatással megvalósított beruházások itt, helyben,
kivétel nélkül találkoztak a lakosság igényeivel –
folytatta lapunknak adott nyilatkozatát Tuzson
Bence. „Én ezt nagyon fontosnak tartom, mert így
minden megvalósított fejlesztést közös sikernek
tekinthetünk. Tehát csak olyan kezdeményezéseket karoltunk fel, és olyanokat támogattunk – még
ha ezek nem is mindig voltak látványosak –, amelyekre valóban szükségük volt a veresegyházi embereknek. A városban ennek köszönhetően olyan
fejlesztések valósultak meg az elmúlt néhány
évben, amelyek mindenkinek, tehát a közösség
egészének a hasznára válnak” – fogalmazott a politikus, aki példaként említette az új gyógypedagógiai általános iskola megépítését a speciális
nevelési igényű gyerekeknek, amit nagy eredménynek nevezett, valamint a szennyvíztisztítás
és a közvilágítás korszerűsítését.
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A legfrissebb veresegyházi eredmények közül Tuzson Bence a Kálvin Téri
Református Általános Iskola bővítését
emelte ki: az intézmény tavaly, az év
végén nyert el 655 millió forintos támogatást az iskola főépületét a tornacsarnokkal
összekötő épület megvalósítására. Ennek köszönhetően az iskola öt tanteremmel, irodákkal
és egy aulával is bővülhet.
A politikus elmondta, hogy a kormány a koronavírus-járvány alatt is kiemelten támogatja a
családokat, nem szűkíti, hanem épp ellenkezőleg: bővíti a családtámogatásokat és az otthonteremtési programot. Tuzson Bence beszélt arról
is, hogy a kormányzati munkában az idén tovább folytatódnak és kiszélesednek azok a kedvezmények, amelyekkel a gyermekeket nevelő
családokat kívánja megerősíteni a kabinet. Példaként említette, hogy februártól egy újabb
elemmel bővül a nagyon népszerű otthonteremtési program: a jövő hónaptól otthonfelújítási kölcsönt kínálnak azoknak, akiknek nincs
elég önerejük ahhoz, hogy az otthonfelújítási támogatással élni tudjanak.
Tuzson Bence beszélt arról is, hogy Veresegyházra már az eddigiekben is jellemző volt a
munkahelyteremtés, ami csak tovább erősödött
az utóbbi időszakban. Mint mondta, most a
megfelelő kormányzati intézkedésekkel a vállalkozásokat kívánják olyan helyzetbe hozni, hogy
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lukon, annál több embernek képesek munkát, biztos álláshelyet, megélhetést adni – hangsúlyozta a képviselő.
Meggyőződése, hogy Veresegyházon is nagyon sok család életét könnyíti majd meg, hogy
júliustól megemeljük a félévesnél fiatalabb
gyermeket nevelő édesanyák támogatását.
Hangsúlyozta azt is, hogy térségünkben településünk a legnagyobb ütemben fejlődő közösségek egyike. Ezért szeretné kiemelni, hogy a
választókerületében elért eredményeinkben, a
sikereinkben jelentős szerepe van azoknak az
együttműködő polgármestereknek is, akik szakértelmükkel, segítő hozzáállásukkal támogatták
a munkáját, hiszen Veresegyház jelentős gyarapodása elképzelhetetlen lenne konstruktív
együttműködés nélkül. Mint Tuzson Bence
mondta, a jelentős kormányzati támogatások elérhetővé tételénél a legfontosabb szempont
eddig is az itt élő emberek igénye, a családok
életminőségének javítása volt, és ez így lesz a
jövőben is. Szerinte ugyanis ez által tudják
jobbá és kényelmesebbé tenni kicsik és nagyok
mindennapi életét.

Közélet
ELISMERÉS

GE GAS POWER: 150-BŐL AZ ÉLEN
A hrpwr.hu és az Üzlet & Pszichológia a Kreatív magazinnal együttműködve immár negyedik alkalommal hirdette meg a HR-kommunikációs szakma legrégibb versenyét, a
HRKOMM Award-ot, amelyre különféle Magyarországon futó munkáltatói tevékenységhez kötődő kampányokat, kommunikációs
aktivitásokat lehetett nevezni.
A GE Gas Power a „HR tevékenység a leendő
munkavállalók felé” főkategória első díját érdemelte ki toborzási kampányával, amelynek
munkacíme „Add az ívet velünk!” volt. A kampány a kékgalléros munkatársak megszólítását
tűzte ki célul és a díj azt mutatja, hogy nemcsak a GE céljait támogatta hatékonyan, de a
szakmai zsűri tetszését is elnyerte. Külön értéket ad az elsőségnek, hogy mintegy 150 pályázó közül sikerült elérni.
A munka januárban kezdődött és célként azt
tűztük ki, hogy a GE-ben végzett fizikai munka, a kékgalléros pozíció legyen ismert és elismert, legyen vonzó az érdeklődők számára,
vagyis legyen menő. Ehhez komplett kommunikációs kampányt építettünk fel, speciális kreatív anyagokkal, amelyekben munkatársaink
szerepeltek.
A kampányt meglehetősen jól sikerült pozícionálnunk, amelyet a számok fényesen iga-

Szabó Letícia HR igazgató

HRKOMM Award (HR Kommunikációs Díj

zolnak: az előzetes tervekhez képest ötszörös
túlteljesítést regisztráltunk a Google keresési
felületén. 500 000 főt értünk el a közösségi oldalakon, és többszáz fő jelentkezett a meghirdetett állásokra. Nem számszerűsíthető, de
annál örvendetesebb az a büszkeség, amelyet
a kampányban résztvevő kollégák oldaláról érzékelhettünk.
Szeretnénk kiemelni lakatos, hegesztési és
CNC megmunkálási területen dolgozó kollégáinkat, akik a pályázati anyag elkészítésében

részt vettek:
• Moussa Iszmail Mohamed
• Kurfis Richárd
• Porkoláb Károly
• Veigl Máté
Szintén köszönet illeti a HR munkatársait,
akik a kommunikációs ügynökséggel közösen
hónapokon át dolgoztak ezen a projekten:
• Petrák Evelin, HR toborzási specialista
• Puskás Krisztina, munkaügyi kapcsolatok és
HR operációs vezető
• Szombath Szilvia, HR vezető
Ezek után mi mást tűzhetnénk ki célul, mint
hogy folytassuk hasonlóan izgalmas, korszerű
és eredményes kommunikációs kampányok,
akciók megvalósítását.
GE

BAPTISTA TEVÉKENY SZERETET MISSZIÓ

MEGNYÍLT AZ ÚJ ESÉLY KÖZPONT VERESEGYHÁZON
Január elején megnyitotta kapuit a veresegyházi
Új Esély Központ. Az intézmény célja, hogy hatékony, professzionális segítséget nyújtson. A humánus beállítottságú, keresztény szellemiségű
kollégák álláskeresési tréningekkel, tanácsadással,
csoportos foglalkozásokkal és adományokkal támogatják a helyieket mindennapi kihívásaikban.

Az Új Esély Központ fenntartója a Baptista Tevékeny Szeretet Misszió, a központ létrehozásában
az Élő Remény Baptista Gyülekezet tagjai és lelkipásztoruk, Bacsó Benjámin is aktívan részt vett.
A Baptista Tevékeny Szeretet Misszió az ország
több pontján üzemeltet hasonló jellegű intézményeket, így sokrétű szakmai tapasztalatukat és tu-
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dásukat kamatoztatva indítják el a veresegyházi
nappali ellátó intézményt azért, hogy elősegítsék
a társadalom perifériáján élők méltó életminőségének kialakítását.
Bővebb információ az alábbi telefonszámon elérhető: +36 70 799 0981
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Városlakó
PEST MEGYEI IPARKAMARA

AZ EURÓPAI UNIÓS SZÉKHELYŰ VÁLLALKOZÁSOKAT ÉRINTŐ
HATÁRON ÁTNYÚLÓ FOGYASZTÓI ÉRDEKVÉDELEM
Dr. Csanádi Károly
KIVONATOS ÁTTEKINTÉSE
A Pest Megyei Iparkamara által működtetett kamarai vállalkozói tanácsadó szolgáltatás igénybevétele során bizonyossá vált, hogy ma már több hazai
vállalkozást érint a határon átnyúló fogyasztói érdekvédelem szabályozása és gyakorlata. A tanácskérések tárgyának és összetételének figyelembevételével ezeknek a vállalkozásoknak a működtetését és a fogyasztókkal történő kapcsolattartását segíti az alábbi kivonatos áttekintés.
Az Európai Unió fogyasztóvédelmi joganyagát az jellemzi, hogy közösségi szinten nem jelenik meg egységes fogyasztóvédelmi jogszabály, hanem a fogyasztóvédelmi előírásokat elsősorban áru- és szolgáltatás-specifikus irányelvek és
ajánlások tartalmazzák. A tagállamok saját nemzeti jogalkotásukon keresztül eltérő jogforrási szinten vezették be a közösségi előírásokat. Nem minden tagállamban fogadtak el fogyasztóvédelmi törvényt. Az EU azon tagállamai, amelyek
önálló fogyasztóvédelmi törvényt alkottak, a törvények szabályozási tárgyát és
körét illetően eltérő megoldásokat alkalmaztak.
Magyarországon a jogalkotó önálló fogyasztóvédelmi törvényt fogadott el.
[1997. évi CLV. törvény a fogyasztóvédelemről – (röviden: Fgytv.)] Ingyenesen
megtekinthető: www.magyarorszag.hu/Keresés/Nemzeti jogszabálytár
Hazánkban a fogyasztói érdekvédelemi jogalkotás nem a fogyasztóvédelmi
törvény létrehozásával kezdődött. Előzménye volt a termékfelelősségről és a
nemzeti szabványosításról szóló törvény, a laboratóriumok, a tanúsító és az ellenőrző szervezetek akkreditálásáról szóló törvény, a versenytörvény, a házaló
kereskedésről szóló miniszteri rendelet, továbbá a fogyasztóvédelem hatékonyságának javításáról és a fogyasztóvédelmi szabályozás korszerűsítésének
koncepciójáról szóló kormányhatározat.
A fogyasztóvédelem alapvető intézményeit (szavatosság, jótállás, hibás teljesítés, általános szerződési feltételek [röviden: ÁSZF], megtévesztő szerződési klauzulák, közüzemi szerződések) a Polgári Törvénykönyv szabályozta. A fogyasztóvédelmi rendelkezések megsértésével összefüggő szankciókat a szabálysértési
törvény rendezte, egyes tényállások a Büntető Törvénykönyvben jelentek meg.
A hatékony fogyasztóvédelemhez megfelelő jogi és intézményi háttér szükséges.
Hazánkban a jogi hátteret a fogyasztóvédelmi törvény megteremtette.
A vitás ügy lehet belföldi vagy határon átnyúló fogyasztói jogvita. A határon
átnyúló fogyasztói jogvita az adásvételi vagy szolgáltatási szerződés kapcsán felmerülő olyan jogvita, amely esetében az érintett fogyasztó lakóhelye vagy tartózkodási helye Magyarországon található, és a vállalkozás székhelye, telephelye,
letelepedési helye ettől eltérő európai uniós tagállamban van, vagy az érintett fogyasztó lakóhelye vagy tartózkodási helye más európai uniós tagállamban található, és a vállalkozás székhelye Magyarországon van. A magyar vállalkozás
székhelye alapján alanya lehet a határon átnyúló fogyasztói jogvitának.
Külföldi céggel szemben keletkezett fogyasztói jogvitáról beszélünk, ha külföldön hibás terméket vásároltunk, vagy a termék itthon a használat során meghibásodott. Ez a leggyakoribb és a közérdeklődésre irányuló jogeset. Ilyen eset
akkor fordul elő, ha külföldi tartózkodásunk időtartama alatt külföldi cég üzletében vásároltunk. Európai uniós irányelv alapján a külföldi eladó is felelősséggel tartozik a hibás teljesítésért. A vásárló (fogyasztó) külföldön is a termék
eladójával kerül szerződéses jogviszonyba, ezért hibás teljesítés esetén írásban
kell a kereskedőhöz fordulni. Ebben az esetben a vásárló a szervizzel nem kerül
jogviszonyba, a szerviz a kereskedővel történt megállapodás (szerződés) alapján elvégzi a vásárolt termék javítását vagy kiállítja a csereutalványt, ha a termék
nem javítható. Először a kereskedővel célszerű tisztázni, vihetjük-e, küldhetjük-e a hibás terméket közvetlenül a szervizbe (márkaszervizbe) és melyikbe,
illetőleg ha van magyarországi szerviz, elvégezheti-e a külföldön, uniós tagállamban vásárolt termék garanciális javítását anélkül, hogy ezzel nem veszítjük
el a további időszakra a garanciát.
A hibás teljesítés miatt a külföldi kereskedőnek visszaküldött termék szállítási vagy postaköltségét a fogyasztónak kell előlegezni, de az anyagköltséggel és
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a munkadíjjal együtt ezek a költségek a kereskedőt terhelik, ha a panasz megalapozott volt. Az alaptalan fogyasztói panasz jelentős, meg nem térülő költséggel jár.
A vásárlástól számított hat hónapon belül a kereskedőnek kell bizonyítania,
hogy a termék a vásárláskor hibátlan volt, a hiba oka a vásárlást követően a nem
rendeltetésszerű használatból ered. Ezt követően a fogyasztó szakértői véleménnyel bizonyíthatja, hogy a hiba oka a vásárláskor is megvolt, de az csak az
idő múlásával és a használattal vált felismerhetővé.
Ha a hibás teljesítés a kereskedővel történt kapcsolat felvétellel nem rendeződik és fogyasztói jogvita keletkezik, igénybe vehetjük a magyarországi Európai Fogyasztói Központ (röviden: EFK) segítségét. A magyar EFK az egyedi
fogyasztói panaszok tekintetében ingyenesen nyújt segítséget, illetőleg közreműködik a jogvita rendezésében.
Elérhetőségei: Európai Fogyasztói Központ • Levelezési cím: 1440 Budapest,
Pf.: 1 • https://fogyasztovedelem.kormany.hu/#/europai_fogyasztoi_kozpont
• e-mail: info@magyarefk.hu • telefon: (1) 896 7747
A fogyasztói jogvita rendezéséhez a magyar EFK a kereskedő üzlete szerinti
tagállam Európai Fogyasztói Központjának – mint a hálózat tagjának közreműködését veszi igénybe. Az EFK hálózat, az Európai Unió 27 tagállamában továbbá Norvégiában és Izlandon működő nemzeti európai fogyasztói központokból
áll. Ebben a cikkben a határon átnyúló fogyasztói jogvitákkal kapcsolatos tájékoztatás az Európai Unió tagállamai vonatkozásában értelmezhető, külföldnek
a tagállamokat tekintjük. A Európai Unió tagállamain kívül más külföldi országok tekintetében a fogyasztó tanácsadásra számíthat.
Magyarországon vagy az Európai Unió valamely tagállamában is beszerezhető gépet, berendezést, készüléket stb. – általában tartós fogyasztási cikket –
lehetőleg ne vásároljunk Unión kívüli országban a jogérvényesítés korlátozott
lehetőségei miatt. Előfordulhat, hogy ilyen esetben csak az időigényes, költséges bírósági út lesz járható.
A külföldi webáruházból, illetve webshopból történő online vásárlási formát
is határon átnyúló vásárlásnak nevezzük. Érdemes tehát megismerkedni a virtuális vásárlás eltérő sajátosságaival és megtanulni a kockázatkezelés fortélyait,
továbbá számoljunk – a legnagyobb gondosság mellett is – az esetenként szükségessé váló jogérvényesítés lehetőségeinek problémáival. Utóbbit okozhatja
leggyakrabban a nyelvismeret hiánya, a figyelmetlen sietség és az időben fel
nem ismert, pénzszerzésre irányuló újabb és újabb trükkök megjelenése.
A magyar nyelvű weboldalakon történő megrendelések esetében is előfordulhat, hogy más országban (tagállamban) működő kereskedővel kerültünk
kapcsolatba, ahol a magyartól eltérő jogorvoslati szabályok érvényesülnek.
A megrendelés előtt érdemes a feltételeket megismerni.
Az áruk és szolgáltatások határon átnyúló online értékesítésével kapcsolatos vitás ügyek díjmentes rendezése céljából az Európai Unió létrehozta az
„Online Vitarendezési Platform” (OVR) elnevezésű, elektronikus módon,
magyar nyelven is elérhető weboldalt, angolul „Online Dispute Resolution”,
röviden: ODR. Ezzel az ügyintézési lehetőséggel az Európai Unió, Norvégia,
Izland és Liechtenstein területén tartózkodási hellyel rendelkező fogyasztók
és az ott működő vállalkozások (kereskedők) bíróságon kívül, alternatív vitarendezéssel rendezhetik jogvitáikat.
DR. CSANÁDI KÁROLY
KAMARAI JOGTANÁCSOS,EURÓPAI UNIÓS KKV-TRÉNER
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Városlakó
ÖRÖKLÉSI JOGI KISOKOS III. RÉSZ

A VÉGINTÉZKEDÉSEK FAJTÁI
Az öröklési jogi kisokos befejező részében a teljesség igénye nélkül
szeretnék néhány fontosabb információt megosztani Önökkel a végintézkedések fajtáiról, valamint arról, hogy egy végrendelet mikor
lehet érvénytelen vagy hatálytalan.
A korábbi részekben is kitértem már rá, hogy végintézkedésen értjük a végrendeletet, az öröklési szerződést, valamint a halál esetére szóló ajándékozást.
Nézzük először a végrendeletet!
1.A VÉGRENDELET
A végrendelet lehet közvégrendelet, írásbeli magánvégrendelet, illetve szóbeli
végrendelet.
Közvégrendelet
Fontos, hogy közvégrendeletet közjegyző előtt tudnak tenni, a közjegyzői okiratokra érvényes vonatkozó szabályok betartásával. A törvény kötelező végrendeleti formaként írja elő a közvégrendeletet a korlátozottan cselekvőképes
kiskorúak, cselekvőképességének vagyoni nyilatkozatai tekintetében részlegesen korlátozott nagykorúak, vakok, írástudatlanok és olvasásra vagy nevük aláírására képtelen állapotban lévők számára. A vakok és az olvasásra vagy nevük
aláírására képtelen személyek, ha ennek egyéb törvényes feltételei fennállnak,
szóbeli végrendeletet alkothatnak.
Írásbeli magánvégrendelet
Itt meg kell különböztetnünk azt az esetet, amikor valaki elejétől a végéig saját
maga írja és aláírja, valamint a más által írt végrendeletet, amit 2 tanú együttes
jelenlétében aláír. Vagy ha azt már aláírta, az aláírást 2 tanú előtt, azok együttes jelenlétében a magáénak ismeri el, és a végrendeletet mindkét esetben a
tanúk is, e minőségük feltüntetésével aláírják. Továbbá a saját kezűleg írt, vagy
más által írt végrendeletet aláírja, és akár nyílt, akár zárt iratként a közjegyzőnél, végrendeletként feltüntetve személyesen letétbe helyezi.
A végrendelet érvényességének számos feltétele van. Ilyen az imént említett
tanúk szerepe. Nagyon fontos, hogy legyen tanú az iraton, az előbbi esetekben,
továbbá a tanúkat illetően fontos összeférhetetlenségi szabályokra is figyelni
kell, például arra, hogy a tanúk javára, vagy más közreműködő javára, illetve
ezek hozzátartozói javára szóló juttatás akkor érvényes, ha a végrendeletnek az
erre vonatkozó részét is az örökhagyó saját kezűleg írta és aláírta. A tanúk javára szóló juttatás érvényes lehet akkor is, ha a végrendelkezésnél még legalább
további két tanú közreműködött.
Szóbeli végrendelet
Szóbeli végrendeletet csak kivételes esetben tehet az, aki megfelel a törvényben meghatározott feltételeknek. Ilyen többek között az, hogy életet fenyegető
helyzetben van – a veszélynek valóságosan kell fennállnia, a végrendelkező erre
vonatkozó feltételezése nem elegendő -, vagy írásbeli végrendeletet egyáltalán
nem tehetne.
Közös végrendelet
Ez egy speciális eset. Fontos tudni azt, hogy a kettő vagy több személynek bármilyen alakban ugyanabba az okiratba foglalt végrendelkezése érvénytelen. De
házastársaknak az életközösség fennállása alatt készített, ugyanabban az okiratba foglalt írásbeli végrendelete érvényes, ha a házastársak közvégrendeletet
tettek, vagy saját kezűleg, illetve a más által írt végrendelet esetén a jogszabályban meghatározott feltételeket, többek között a tanúk szerepére vonatkozó
szabályozást pontosan betartották.
A végrendelet megtámadása
A végrendeletet természetesen az arra jogosult meg is tudja támadni. Ehhez
vizsgálni kell a végrendelet érvényességére és hatálytalanságára vonatkozó kitételeket. A végrendeletet az arra jogosult, mégpedig az, aki az érvénytelenség
vagy a hatálytalanság megállapítása esetén maga örökölne, vagy a végintézke-

déssel reá rótt kötelezettségtől vagy más tehertől mentesülne, tudja megtámadni. A megtámadás joga az öröklés megnyíltától számított 5 év alatt elévül.
A megtámadáshoz, végrendeletet megtámadó nyilatkozat szükséges. A megtámadásra jogosult érdekelt maga döntheti el, hogy a szóba jöhető, alaki, illetve
tartalmi érvénytelenségi okok közül melyikre hivatkozik, és melyikre nem. Érvénytelen lesz a végrendelet akkor, ha már a keletkezésekor olyan hibában szenved, amely miatt a célzott joghatás kiváltására nem alkalmas. A teljesség igénye
nélkül például ilyen lehet, ha az örökhagyó nem is akart végrendeletet tenni,
hanem azt fizikai kényszer hatására, lelki kényszer hatására, esetleg tréfából tette.
A végrendelet hatálytalanságáról beszélünk akkor, ha a végrendelet megalkotása után bekövetkezett és a törvényben megszabott körülmények beálltával
az érvényesen megtett végrendelet hatálytalanná válik. Itt megemlíteném a viszszavonás esetét, ahol fontos a kifejezett nyilatkozat. És megemlíteném az új
végrendelet tételének esetét is, ami azt jelenti, hogy ha újabb végrendeletet tesznek, akkor mondhatni, hallgatólagos visszavonással, a korábbit visszavontnak
kell tekinteni. Persze itt is előfordulhatnak csavarok, mert ha például az újabban tett végrendeletet a bíróság érvénytelennek mondja ki, akkor a korábban tett
végrendelet hatálya újból feléled, ha és ez nagyon fontos, az örökhagyó ezt a régebbit kifejezetten nem vonta vissza!
Természetesen mind a végrendelet érvénytelensége, mind a hatálytalansága
esetére még számos jogszabályi kitétel van, itt csak néhányat igyekeztem megemlíteni Önöknek, amelyek a gyakorlatban többször előfordulnak kérdésként.
2. AZ ÖRÖKLÉSI SZERZŐDÉS
Az örökhagyó a vele szerződő felet a magának, illetve a szerződésben meghatározott harmadik személynek nyújtandó tartás, életjáradék, illetve gondozás
ellenében, vagyona, annak egy meghatározott része, vagy meghatározott vagyontárgyak tekintetében örökösévé nevezi. A másik fél, kötelezettséget vállal
a tartás, életjáradék, illetve gondozás teljesítésére. Az örökhagyó az öröklési
szerződésben bármilyen végrendeleti rendelkezést tehet. Természetesen itt is
számos érvényességi követelménynek teljesülnie kell. A szerződésnek az örökséget biztosítania kell, vagyis semmis az örökhagyónak az élők között, vagy halála esetére az öröklési szerződéssel már lekötött vagyontárgyat elidegenítő vagy
megterhelő rendelkezése. A házastársak esetén ők, mint örökhagyók, az életközösség fennállása alatt érvényesen köthetnek ugyanabba az okiratba foglalt
öröklési szerződést.
Felek eltérő megállapodásának hiányában az örökhagyókkal szerződő fél
által örökölt lakáson és a hozzá tartozó berendezési és felszerelési tárgyakon a
túlélő házastársat holtig tartó haszonélvezeti jog illeti meg, ha ő azokat az örökhagyóval közösen használta.
Az öröklési szerződés természetesen módosítható, és megszüntethető. Erre
a tartási– és életjáradéki szerződésre vonatkozó szabályokat kell alkalmazni.
3. HALÁL ESETÉRE SZÓLÓ AJÁNDÉKOZÁS
Ha az ajándékozás azzal a feltétellel történt, hogy a megajándékozott az ajándékozót túléli, a szerződésre az ajándékozás szabályait azzal az eltéréssel kell
alkalmazni, hogy a szerződés alaki követelményeire az öröklési szerződés alaki
követelményei lesznek az irányadók.
Egy apróságot még megjegyeznék, létezik egy nem túl gyakran alkalmazott
lehetőség is, mégpedig a rendelkezés a várt örökségről. Ez azt jelenti, hogy az
örökhagyó leszármazói, egymás között az örökhagyó életében is köthetnek
szerződést várt örökségük tárgyában, természetesen ezt a szerződést is írásba
kell foglalni.
Ha úgy érzik, hogy szeretnének végintézkedni, most is azt javaslom, hogy mindenképpen keressenek fel jogi szakembert, mert számos olyan szabály van, aminek meg kell felelni és ne ezen múljon, hogy a végakaratuk érvényesül-e vagy sem.
Ha tetszett Önöknek a cikk, a Dr. Borsos Klaudia – jogi kisokos Facebook
oldalán további érdekességeket olvashatnak.
DR. BORSOS KLAUDIA ÜGYVÉDJELÖLT • 06 70 94 88 441
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Kultúra
Váci Mihály Művelődési Központ • FIATAL FORRÁS SZÍNTÁRSULAT

A DZSUNGEL KÖNYVE PRÓBÁJÁN
A koronavírus-járvány mostani legnyugtalanítóbb időszakaszában igencsak nehéz kulturális
programokat szervezni. Bezártak a könyvtárak,
a mozik, a színházak és az amatőr művészeti
együtteseknek otthont adó művelődési házak.
Sorra maradnak el a kulturális programok.
MOLNÁR KLÁRA pedagógussal a Fiatal Forrás
Színtársulat alapítójával beszélgettünk.

jenőről és Budapestről is a színész mesterség iránt
érdeklődő lelkes fiatalok.
Időközben életbe lépett a járvány miatt elrendelt
vészhelyzeti intézkedés. Bezárt a próba helyszínéül szolgáló épület. Hogyan tovább?
Nem álltunk le a felkészüléssel, online értekezünk,
és ebben az átmeneti időszakban mindenki az ott-

Október 31-én A dzsungel könyve című darab olvasópróbáját tartottátok. Mi az oka a társulat
összetételében bekövetkezett személyi változásoknak? Hol vannak a korábbi társulati tagok?
Amatőr színjátszóként mindenki a szabadidejét áldozza a közös munkára. A megváltozott körülmények (továbbtanulás, új munkahely) okán érthető
módon cserélődnek a társulat tagjai. A dzsungel
könyve próbáit már új szereplőkkel, nem csak veresegyházi fiatalok részvételével indítottuk. Jöttek
közénk a szomszédos településekről és távolabbi
helységekből, városokból, mint például Pilisboros-

TÚLÉLTÜK A KARÁCSONYT AZ ORIENT EXPRESSZEN

Az év végén kétszer is volt online találkozása a filmklub tagjainak. 2020. november 27-én a krimi, thriller
és a horror műfaját jártuk körbe a filmművészetben.
Agatha Christie: Gyilkosság az Orient expresszen
című világhírű könyvének látványos, 2017-es filmes
adaptációját néztük meg. Az Európát átszelő vonatút
rejtélyes gyilkosság színterévé válik. Tizenhárom idegen reked összezárva a vonaton, s mindegyikük gyanúsított. Mindenkinek van múltja, mindenkinek van-
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honában tanulja a saját szövegét. Reményeim szerint minél előbb lehetőségünk lesz a személyes találkozásra és folytathatjuk a darab próbáját. Nem
lehet úgy élni, hogy nem reménykedünk, mert az
élet közösségben zajlik!
VERÉB JÓZSEF

Fotó: Veréb

Kölcsey Ferenc Városi Könyvtár • VERESI FILMKLUB

A kultúra szerencsére a covid alatt is megtalálja
azokat a réseket, amelyeken beosonhat az otthonainkba. A színházak és a mozik ugyan zárva vannak, de a filmek és a könyvek mégis megtalálnak
bennünket. A Veresi Filmklub Majsai László vezetésével és Berze Lajos közreműködésével időszakosan ismét az online világba kényszerült. A közös
filmvetítés és az azt követő beszélgetés személyes
varázsa semmivel sem pótolható, azonban jól eső
érzés – különösen az ünnepek táján – a közvetett,
de mégis közös élmény. Köszönet érte.

„Mauglit, a dzsungelben hagyott emberkölyköt farkasok nevelik fel. Amikor felcseperedik,
Bagira, a bölcs párduc azt tanácsolja, költözzön sajátjai közé, az emberlakta faluba.”

nak titkai, mindenki gyanús. Csak egyetlen férfi oldhatja meg a rejtélyt, versenyt futva az idővel, mielőtt
a gyilkos újra lecsap. A filmet az ötszörös Oscar-jelölt
Kenneth Branagh rendezte, s ő alakította a jól ismert
detektívet, Hercule Poirot-t is. Miért szeretjük a krimiket és a borzongást? Ennek pszichológiai oldalát
boncolgattuk egy chatszobában a vetítést követően.
Az ilyen filmek nézése közben adrenalin szabadul fel
a szervezetünkben, amely jó érzést vált ki belőlünk
pl. akkor, amikor egy talányt sikerül megfejtenünk.
A krimik által külső szemlélőként, védetten, mintegy
„kukkolóként” élhetünk meg élményeket, helyzeteket, amelyeket a valóságban nem. A bűnügyi történetek többnyire valós eseményeken alapulnak, míg a
horrorfilmek mesterséges helyzeteket, szituációkat teremtenek. Az ilyen filmek félelmet, frusztrációt is kiválthatnak belőlünk, ezért ajánlatos tudni, hogy gyerekeink milyen filmeket néznek.
A másik alkalom 2020.december 18-án volt, amikor
az ünnepi ráhangolódás jegyében a Túlélni a karácsonyt című amerikai komédiát láttuk. Mit csinál egy
sikeres reklámszakember, akinek barátnőjével tervezett karácsonyi terve a családi program miatt felborul?
Drew Latham (Ben Affleck) úgy dönt, hogy bérel magának egy családot az ünnepekre, akkor elszabadul a
pokol, kitör a viszály és a feje tetejére áll minden. Drew
belefárad abba, hogy mindig egyedül tölti a karácsonyt
és egy olyan ajánlatot tesz a Valco-családnak (James
Gandolfini, Christina Applegate és Catherine O'Hara),
amit talán jobb lett volna, ha visszautasítanak. Így vi-
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„A jó film soha nem túl hosszú, a rossz film
soha nem elég rövid.”
ROGER EBERT

szont a bosszantó vendégük és az idegesítő kívánságai rémálommá teszik a békés ünnepet. Eközben mi,
nézők jókat derültünk a nagy családi felforduláson.
A hatásvadász film tele van túlzásokkal és cukormázzal. Mégis érzékenyítő és szórakoztató. Mi ebből a tanulság? A karácsonyi időszak igazi önismereti kurzus,
még jobban megismerhetjük önmagunkat és a szeretteinket. Felszínre kerülhetnek az értékrendbeli eltérések. Az ünnep csak akkor lehet valódi, ha érzéseink is
azok. Hiába a látványelemek, az értékes ajándékok, ha
nincsen mögöttük valódi érzelem, szeretet. A boldogságot nem lehet pénzért megvenni. S ha ezen elgondolkodunk, akkor már nem készült feleslegesen a film.
Paul Bloom kanadai pszichiáter szerint a karácsonyi
filmek sztorijának egyik legfontosabb célja, hogy
„szebbé” és „élhetőbbé” tegyék a világot, a társadalmat és olyan üzenetet közvetítsenek, amelyek egyértelműen megmutatják a kedvességet, a szeretetet és
elősegítsék a pozitív gondolkodást. Ez éppen most hiánycikk és nem jött rosszkor, hiszen egy fékezett habzású, szeretteinket féltő kiskarácsonyt ünnepeltünk a
járvány korlátozó árnyékában.
RIMAI S. ÉVA

Kultúra
A VERESEGYHÁZI CANTEMUS KÓRUS • INTERJÚ VADÁSZ ÁGNES KARNAGGYAL

A KÖZÖNSÉGGEL VALÓ TALÁLKOZÁST
SEMMI SEM PÓTOLHATJA
A Veresegyházi Cantemus Kórus sikeres évtizedeket tudhat a háta mögött. Tevékenységük
során bejárták Európa számos országát, hangversenyt adtak Ausztria, Németország, Olaszország, Franciaország, Dánia, Görögország,
Szlovákia, Lengyelország és Románia kis- és
nagyvárosainak rendezvényein. Alapító karnagyuk Vadász Ágnes a mai napig is úgy tekint a vegyeskarra, mint a Veresegyházon élő,
az éneklés élményét szerető, egymást tisztelő
emberek közösségére. 2017. december 10-én a
Szentlélek-templom falai közt ünnepelték
fennállásuk négy évtizedes évfordulóját. Ebből
az alkalomból a hangversenyre eljöttek a régi
kórustagok, jelen voltak a városban élő, a kóruséneket szerető, a karácsonyi ünnepre készülő kedves ismerősök és barátok is. Egy
szívet-lelket melengető est részesei voltunk,
ahol szállt az ének, zengett a dal.
2020-ban a koronavírus-járvány terjedése
miatt elrendelt rendkívüli jogrend alapján
országosan bezártak többek közt a közösségi rendezvényeknek helyet adó kultúrházak, színházak és a hangversenytermek. A
Szentlélek-templomban elmaradtak a meghirdetett koncertek, így a Cantemus Kórus
Adventi Hangversenye, a Karácsonyi Muzsika is. Vadász Ágnes karnaggyal a negyvenéves születésnapi koncertet közvetlenül
megelőző franciaországi fellépésükről és a
rákövetkező három év történéseiről beszélgettünk.
Melyek voltak az eltelt időszak legemlékezetesebb programjai?
2017. október folyamán Franciaországban a
Strasbourgi Magyar Kultúregyesület meghívására vendégszereplőként részt vettünk az
egyesület hagyományos október 23-i ünnepFotó: Veréb

ségén. Énekeltünk továbbá az Európai Tanács
’56-os rendezvényén, melyet a magyar uniós
nagykövet rendezett az EU országok nagykövetei és a magyar képviselők részvételével.
Kint tartózkodásunk ideje alatt összesen négy
hangversenyt adtunk, a fentieken kívül önálló
estet Cleebourgban és Strasbourgban. Továbbá lehetőségünk volt a strasbourgi Európai Parlament megtekintésére, még egy tanácskozási ülésre is betekinthettünk. Nagy
megtiszteltetés volt a kórus számára a franciaországi meghívás, a fellépési lehetőségek
sora.
2018-ban huszonnegyedik alkalommal került
megrendezésre a „Piliscsabai Egyházzenei Napok” zenei eseménye. Minden év májusában a
plébániatemplom falai közt példamutató öszszefogás eredményeként sorra csendültek fel a
résztvevő kórusok által a legszebb egyházzenei kórusművek. A Cantemus Kórus a hangverseny nyitó és záró részében lépett fel.
Október 27-én a Soproni Domonkos templomban a misén és azt követő zenei áhítaton énekeltünk, majd decemberben Veresegyházon a
Szentlélek-templomban adtunk hangversenyt.
2019-ben a veresegyházi – farsangi és adventi –
koncerteken kívül Erdélyben a Tordaszentlászlói Kórustalálkozón, majd itthon, Magyarországon, Mátraverebély-Szentkút Mária-kegyhelyen megrendezett szabadtéri nagymisén
adtunk elő kórusműveket.
A 2020-as év már a pandémiával terhelt időszakunk volt, gyakorlatilag a fellépéseink két
alkalomra korlátozódtak. Tavasszal koncertet
adtunk a Szabadidős és Gazdasági Innovációs
Centrumban, továbbá a Vértanúk Ligetében
énekeltünk október 6-án Knézich Károly aradi
vértanú szobrának avatásán, az aradi vértanúk
napján megrendezett megemlékezésen.

Fotó: Veréb

Vadász Ágnes karnagy

Hogyan élik meg a kórus tagjai a pandémiás
állapot miatti bezártságot?
Mindannyiunk számára nagyon hiányoznak a
rendszeres találkozásaink, a próbanapok, a fellépések. A koncertek után leültünk beszélgetni,
nyár elején minden évben tartottunk egy alkalommal úgynevezett közös szabadtéri gulyáspartit, most ez is elmaradt. A jövőnket illetően
tele vagyunk reménnyel, bizakodva várjuk a koronavírus-járvány végét. Hálásak vagyunk,
mert eddig még a kórus tagjait elkerülte a járvány, senki nem lett beteg.
A Magyar Kórusok, Zenekarok és Népzenei
Együttesek Szövetsége – KÓTA főtitkáraként
hogyan látja a magyarországi zenei élet jelenlegi helyzetét?
Reménykednek az emberek, bizakodva tekintenek a jövő felé. A bezártság a szervezőknek és a
művészeknek is lehetőséget kínál a nyugodtabb
tervezésre, a felkészülésre. Több idő jut a készülő
lemezfelvételek átgondolására. Tudomásul kellett vennünk, hogy a kiáramló levegő, főleg a
fúvós és énekes együtteseknél fokozottan terjesztheti a vírust. Nagyon hamar megtanulták az
együttesek az online kapcsolatok szükségszerűségét. Viszont tagadhatatlanul igaz, a közönséggel való találkozást semmi sem pótolhatja.
VERÉB JÓZSEF

Fotó: Veréb

A Veresegyházi Cantemus Kórus a Vértanúk Ligetében 2020. október 6-án Farsangi koncert 2020-ban
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SZEKERES ERZSÉBET
• TEXTILMŰVÉSZ •

MŰVÉSZPORTRÉ • SZEKERES ERZSÉBET TEXTILMŰVÉSZ

A NÉPDALBAN, A MESÉBEN, A BALLADÁBAN
KIMERÍTHETETLEN FORRÁS REJLIK

EGYÉNI KIÁLLÍTÁSAI
Ferencvárosi Pincetárlat – Budapest 1974, 1975
Petőfi Irodalmi Múzeum – Budapest 1976, 1986
Megyei Művelődési Központ – Szentendre 1979
Derkovits Terem – Budapest 1988
Celle – Németország 1989
Gödöllői Galéria – 1990, 1998
Átrium Galéria – Veresegyház 2003
Magyarok Háza – Budapest 2006
Székely Bertalan Művelődési Központ – Szada 2006, 2012
Életműkiállítás, Cifrapalota – Kecskemét 2007
Flesch Károly Kulturális Központ – Mosonmagyaróvár 2008
Udvarház Galéria – Veresegyház 2014, 2020
Szent István Hitoktatási és Művelődési Ház – Székesfehérvár 1987, 1995, 2008, 2017, 2020

Szekeres Erzsébet 1970-ben megbízást kapott a Galgamenti Fesztivál egyik rendezőjeként a Gödöllői
járás népművészeti anyagának összegyűjtésére.
A munka során összegyűjtött textíliák és hímzések,
a galgamenti népviselet, az akkor élt idős emberekkel való találkozások a népművészet bűvkörébe
vonták az egyébként felsőfokú mezőgazdasági végzettségű szakembert. Kialakult egy életen át tartó
érintettség, melyet később Kallós Zoltán balladáskönyve és Kriza János népköltési gyűjteményének
áttanulmányozása csak tovább mélyített. A balladák
szűkszavú, megrázó tragédiái a faliképek varrására
késztették, míg a népi mondókák, versek és gyerekdalok a mesék birodalmába kalauzolták, és végül
megszülettek a szebbnél szebb meseszőnyegek.
Szekeres Erzsébet Budapesten született, de szíve mélyén Gödöllőt tartja szülővárosának. Ezer szállal kötődik a városhoz, gyermekként is itt élt a szüleivel, majd
később Édesanyjával és két kiskorú testvérével. Egyedüli pénzkeresőként következtek a dolgos hétköznapok, a felnőtt élet, a munkahelyei és az örök szerelme,
ahogy ő mondta: „az én családom a textilművészet”.
A földműves szülők koránkelő emberek voltak, ahogy
a hajnal hasadtával éledt a természet, temérdek feladat
akadt a ház körül, el kellett látni a jószágokat. Erzsébetnek korán meg kellett tanulnia, milyen becsülete
van a kétkezi munkának, mivel a család önellátó volt,
mindent saját maguknak kellett előteremteniük. A ház
körül mindig volt dolog, és a Szekeres-gyerekek iskola
után részt vettek a család mindennapjaiban, ott segítettek a szüleiknek, ahol tudtak. Édesanyjára Erzsébet
a következőképpen emlékezett vissza: „Legnagyobb
példaképemnek Édesanyámat tekintem, ő kétkezi földműves ember volt, de előtte lehetetlen nem volt. Ha
szántani kellett, akkor szántott, ha a sors úgy hozta,
akkor kézimunkázott. Mindig azt mondta, jegyezzem
meg, ha az életben egyszer elkezdtem valamit, azt be is
kell fejezni, aztán majd ráérek a továbbiakról gondolkodni.” 1954-ben, tizenhat évesen elvégzett egy gyorsés gépíró kétéves iskolát, majd beiratkozott a helyi szakiskolába, ahol 1957-ben csecsemő- és gyermekgondozó
szakképesítést szerzett. Munkahelyén, a gödöllői szülőotthonban olyan orvosok között dolgozhatott, akik
sokat követeltek és ezzel is ösztönözték a továbbtanulásra. Erzsébet nem riadt vissza a feladatoktól, levelező
tagozaton leérettségizett, majd az egészségügyi hivatást tűzte ki célul, gyerekgyógyásznak készült. Az orvosi egyetemi felvételije, mint mondta: „helyhiány
miatt nem sikerült, de a Gödöllői Agrártudományi
Egyetem levelező tagozatára felvettek, így lettem általános mezőgazdasági mérnök, huszonkilenc évesen.”
Felsőfokú tanulmányainak folytatása érdekében harmadéves hallgatóként munkahelyet váltott, elhelyezkedett az egyetem kémiai tanszékén adminisztrátorként.
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1938-ban Budapesten született
1962–1967 a Gödöllői Agrártudományi Egyetem hallgatója
1967-ben mezőgazdasági mérnök diplomát szerzett
1968-tól autodidakta festő- és textilművész tevékenységet
folytat
1988–2012 tagja a Művészeti Alapnak
1989-ig felsőfokú végzettségének megfelelően mezőgazdasági területen dolgozott

CSOPORTOS KIÁLLÍTÁSAI:
Festőterem – Sopron 1980
Csók István Galéria – Budapest 1990
Vigadó Galéria – Budapest 1991
Lourdes – Franciaország 1991
Duna Galéria – Budapest 1992
Gödöllői Galéria – 1996
Gödöllői Királyi Kastély – 2001
X. Országos Textiles Konferencia – Békéscsaba 2006

Fotó: Veréb

Miután beindult a termelőszövetkezeteknél az oktatási
és személyzeti munka, végzett diplomás mérnökként
megbízást kapott a gödöllői járásban ennek a feladatnak a megszervezésére. Egyre otthonosabban mozgott
a szövetkezeti világban, terepbejárásai során megismerte a termelőszövetkezetek sajátosságait és ahogy teltek az évek elismert szaktekintélyévé vált a területnek.
Pár év elteltével kinevezték a Kerepesi Szilasmenti Tszbe személyzeti, oktatási és szociálpolitikai osztályvezetőnek, 1989-ben innen került nyugállományba.
Hogyan lehetséges mezőgazdasági diplomával évtizedek során személyzetis (humánpolitikai) területen végzett munka mellett, sikeres, elismert képzőművésszé válni? Erről kérdeztük Szekeres Erzsébet textilművészt.
Szekeres Erzsébet: „Gyerekkoromban is érdekelt a
rajzolás és festés, az iskolai elfoglaltságaim mellett
rajzszakkörbe jártam. Komolyabban a diploma megszerzését követően kezdtem el foglalkozni a történések,
érzések és gondolatok képi megjelenítésével. Mivel egy
évig nem volt állásom, ez az elfoglaltság segített át
ezen az időszakon. A legelső faliszőnyeget Édesanyám
segítségével készítettem. Később a színek világában is
elmélyedtem, elkezdtem festeni. Amikor a családunkban megszületett a kis unokahúgom, ennek hatására
népmeséket kezdtem el keresni. Így születtek meg
Arany László mesegyűjteményéből „A kiskakas gyémánt félkrajcárja” Cecilkének, a második unokahúgomnak Orsikának, pedig Benedek Elek gyűjtéséből
„Az Aranyszőrű bárány” című népmese általam készített faliképei. A gyerekek nemzetközi éve alkalmából Szentendre városától gyerekmesék alapján készült
képek készítésére kaptam felkérést. Tulajdonképpen
így indult el az utam a mesék világában. A „Bújj, bújj,
zöldág” című textilfaliképemből UNICEF levelezőlap is
készült. Első rajzaimat harminchárom éves koromban, 1971-ben minősítették. Amikor a járási hivatal-
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DÍJAK, ELISMERÉSEK:
NIT és HISZÖV Országos Szőnyegpályázat (I. és II. helyezés) – 1974
NIT Országos Pályázat (I és II. helyezés) – 1975
Gödöllő Város 10 éves pályázata (II. helyezés) – 1976
Körösfői-Kriesch Aladár emlékplakett – Gödöllő 2002
Gödöllő Városáért Díj – 2004
Arany Medál díj – 2008
Magyar Örökség díj – 2017
Pro Cultura Christiana díj – 2017
Gödöllő Város Díszpolgára kitüntetés – 2018

ban dolgoztam részt vettem az első Galgamenti Fesztivál megrendezésében, itt ismertem meg a népi iparművészeti alkotásokon belül a fehér-hímzést és a turai
díszítést. Első varrott munkámnak ez lett az alapja.
Megtapasztaltam az anyag szépségét, puhaságát és
melegségét, immár ötven éve nem tudok elszakadni a
fonal varázsától. Első általam készített faliszőnyegek
Kallós Zoltán erdélyi magyar néprajzkutató balladái,
a „Balladák könyve” nyomán születtek. Meggyőződésem, hogy Európában a Kárpát-medence néphagyományai a leggazdagabbak, a népdalokban, balladákban és mesékben kimeríthetetlen forrás rejlik.
A mindennapi munkám mellett szabadidőmben autodidaktaként tanultam rajzolni, festeni, a hímzést és
a szőnyegkészítést. Ebben az időben még nem voltak
szakkönyvek, mint napjainkban, de a Teremtő mindig
olyan emberek közé vezetett, akiktől elleshettem a
szakma fortélyait. Elsősorban Édesanyámat kell említenem, de például mesterem volt Remsey Jenő festő és
Koczogh Ákos művészettörténész is.
Nyugállományba vonulásomig a munka utáni
időmet és a hétvégét áldoztam a művészet oltárán.
Pályafutásom során rajzoltam, akvarell képeket festettem, varrott textil faliképeket, meseszőnyegeket,
gobelint, szövött és csomózott szőnyegeket készítettem. Most már több időm lenne alkotni, csak adjon
a Jóisten egészséget és erőt a munkához.”
VERÉB JÓZSEF

Kultúra
Udvarház Galéria • SZEKERES ERZSÉBET textilművész kiállítása

IN MEMORIAM KALLÓS ZOLTÁN
Szekeres Erzsébet, Magyar Örökség-, Pro Cultura
Christiana-díjas textilművész Kallós Zoltán erdélyi néprajzkutató emlékének tiszteletére rendezett kiállítása 2020. december 11-én nyílt meg a
veresegyházi Udvarház Galériában. A gyönyörű
hímzések és kézzel varrott textil faliképek Kallós
Zoltán 1970-ben megjelent Balladák könyve hatására készültek. A kiállított képzőművészeti alkotások egy csodálatos, meseszerű világba
kalauzolják a szemlélőt, ahol az erdélyi és moldvai magyar népballadák és a textilművész mondanivalója fonódik egybe. A kiállításon látható
varrott faliképek által a legszebb népballadák,
népdalok és mesék jutottak el hozzánk Veresegyházra. Kallós Zoltán gyűjtötte balladákból Szekeres Erzsébet lélegzetállítóan szép munkáiban a
számára fontos pillanatokat ragadja meg. Nem
magyarázza a balladák szövegét, ő „kivarrta,
amit az idő méhe a halandóknak tartogat a gyermekkortól a felcseperedésen át a bölcsen látó és
ítélő öregkorig.”
Az online kiállításmegnyitó alkalmával Pásztor
Ildikó intézményvezető-helyettes tolmácsolta Dr.
Lábadi Károly néprajzkutató gondolatait. Ahol
többek közt elhangzott: „Szekeres Erzsébetnek az
a hitvallása, hogy saját művészetében gyakori esetekben azonosak vagy nagyon hasonlóak a jelképek, mint népünk művészetében. A magyar lélek
tükörcserepei. A Kallós Zoltán gyűjteményéből kiválasztott balladákat a maga alkotta, jól bevált
jelképeket hordozó eszközökkel meséli el. A hímzések nyelvén keresztül közelíti és értelmezi drámaiságukat. A cséplőgépbe esett leány, Farkas
Julcsa tragikus, új stílusú epikumának illusztrálása, a művész minden törekvését töményen tartalmazza. Keretét virágkoszorú adja, amely váltogatva tulipánokból és más virágokból szerkesztett
emberi figurákból tevődik össze. Az áldozat mértani alakzatokból és virágmotívumokból szerkesztett testével középen élettelenül helyezkedik
el. Felette a Nap és a virágokból álló Hold szomorkodik. A jelképfüzér tartalmazza a tragikus baleset minden fájdalmát.”
Kallós Zoltán néprajzkutató Balladák könyve
már a kezdetektől nagy hatást gyakorolt Szekeres
Erzsébet művészi mondanivalójára. Az általa
gyűjtött balladák számára a tiszta forrást jelentették. A tus, temperával készült balladás képei
mintegy előtanulmányai lettek a varrott technikával készült faliképeinek. Édesanyja keze írását
a Madarat láték nagy bánatba című 1978-ban készült papír képén a balladából idézett sorok őrzik.
Faliképein a Hold, a Nap, a csillagok, a virágok, a
madarak és az égig érő fa a magyarság ősi hitvilágának hírnökei. A fekvő síkban ábrázolt alakok
a halált, a felfelé törekvő vonalak az életet jelképezik. A balladás képeken szívesen használja a

„Szekeres Erzsébet balladaképeivel méltóan emlékezik meg és hajt fejet Kallós Zoltán előtt, aki
a 24. órában hatalmas értéket mentett át az utókornak és gyűjtött egybe a Balladák könyvébe.
Kivarrott lélekmadaraival Szekeres Erzsébet
tiszteleg a gyűjtő, Kallós Zoltán áldott emlékezete és gazdag életműve előtt. Számára ugyanakkor ezek a képzeletbeli lények, a lélekmadarak, akár az életfák, kultúránknak, népünk
örökségének őrizői is.”
DR. LÁBADI KÁROLY NÉPRAJZKUTATÓ

Szekeres Erzsébet – Elment a madárka 2019

Szekeres Erzsébet – Kőműves Kelemen 2019

Szekeres Erzsébet – Ezüst páva 2019

népi hímzések jellegzetes színeit: a fehéret, okkert, sötétkéket. A történések megjelenítésénél a
különböző öltéstechnikákat is alkalmazza. A varrott képeket gyöngydíszítmények mint fényforrások gazdagítják.
Szekeres Erzsébet textilművész kiállítását látni
kell az alkotó ember tisztelgését Kallós Zoltán em-

MÚLTIDÉZŐ

lékezete és életműve előtt. A kiállításmegnyitón
zeneileg közreműködött: Simonova Jaroslava
csellóművész és Anna Vlasova hárfaművész. A kiállítást rendezte: Klement Zoltán művészeti vezető. A megnyitó helyszínen történő megtekintése a járványügyi korlátozások miatt nem volt lehetséges. Az eseményről a Veresegyházi Városi
Televízió – VVTV felvételt készített, mely a VVTV
és a szervezők YouTube és Facebook oldalain online érhető el. A kiállítás a járványügyi helyzet alakulásától függően előzetes bejelentkezés alapján
2021. február 25-ig látogatható.
Információ: klement.kiallitasrendezo@gmail.com
A felvétel megtekinthető: https://www.youtube.
com/watch?v=E6yzntdDCcE
VERÉB JÓZSEF

SZABÓNÉ VANK ERZSÉBET GYŰJTEMÉNYÉBŐL

BOLDOG ÚJ ÉVET KÍVÁN
A MÚLTIDÉZŐ!
Adjék Isten minden jót,
öt-hat tyúkot,jó tojót !
Hízott disznót,sok hurkát,
tele pincét,kamarát,
sonkát,kolbászt,szalonnát,
gond ne bántsa a gazdát !
Adjék Isten szép vetést,
rengő-ringó jó termést.
Békességet, szeretetet,
töltse meg a szíveteket
ebben az új évben.
Disznóvágás az 1960-as években.
A böllér: Paszinger Imre (jobb oldalon).
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Kultúra
Babérlevelek az irodalom koszorújából • TÓTH ÁRPÁD KÖLTŐ

CSILLAG, HEGY ÉS CSICSERGÉS
Tóth Árpád (1886–1928) költészetét igen könnyű megszeretni. Álmodozó, csillagos, nemes esztétikával átitatott, szinte éneklő versek
ezek, karcolgatják azt a láthatatlan határt, amely az értelmen túl, a szavak nélküli érzelem birodalmába vezet. Az egyetemen komolylyá kellett válni, és elhagyni a csillagos vásznakat, így egy időre mesterségesen kiszerettem Tóth Árpádból, hogy aztán megkomolyodva, újra felfedezzem kéklő, jeges tájait, amely telve van vándorokkal, bodros felhőkkel és nagy-nagy szomorúsággal.

ESTE A KILÁTÓN
Ó-Tátrafüred
Este kedvesek nékem a hegyek,
A Kilátó padjáig felmegyek,
És nézem a csillagok álmatag
Fényében, mily szelíden állanak.

villany, vagy a higanyos lázmérő (ez utóbbi tovább erősíti a beteg és tiszta ambivalenciát,
amely az emberi és nem-emberi világ között
feszül). A kettősség beemeli a vágyott „régmúlt
idők” esztétikáját és engedi, hogy vándorok legyünk egy olyan világban, ahol nem lehet bekopogtatni egyetlen ház ajtaján sem megfáradt
utazóként, hogy egy történetért cserébe kosztot és kvártélyt kérjünk.

A csillagos ég vállukon forog,
S ők, jégbundásan, vén, bús pásztorok,
Őrzik a nagy csendet az ég alatt,
S kő-arcukon ezer holt ránc szalad.
Lenn a Grand villanyéje ég vigan,
Betegszobákban szökken a higany Itt a nagytőgyü, fehér fellegek
Halkan suhannak, s békét ellenek.
Lehajtom fáradt fejem a padon,
Most úgy érzem: felszív a hűs vadon,
S oly furcsa látnom a friss havon át,
Amerről jöttem, lábaim nyomát.
Oly furcsa, hogy majd ezen a nyomon
A súlyos testet visszavonszolom,
S lenn azt mondom: újra itthon vagyok És fenn a csúcs búm nélkül is ragyog.
Mindig azt gondoltam, hogy a ’cs’ hangnak különös jelentősége van, hogy szépsége felülmúlja azokat a dolgokat is, amelyeket jelöl.
A „csillagos ég”, a „nagy csend” és a fenn ragyogó „csúcs” jelentékeny pontjai a versnek.
Míg az első kettő elterül, akár egy hatalmas
szem, és kisebbé zsugorítja az embert a saját
tekintetében is, addig az utolsó, a zárósor még
nagyobb léptéket ölt: kivonja a versbeszélőt
abból a már-már metafizikai szépségből,
amely maga a hegy. Nagy ellentétek. A bús
pásztorok, akik a fellegnyájat terelgetik, hatalmasságuk független az embertől, akinek –
hiába érzi lelke idefent otthon magát, újra és
újra haza kell mennie.
Tóth Árpád gyakori témaválasztása a kirándulás, amelynek modern kelléktárát (kilátó,
pad) itt is felfedezhetjük, míg a vers alaphangja
erősen romantizált, sőt, néhol archaikusnak,
legendás színezetűnek mondható. Ebbe a finom, ékszerszerű nyelvbe különösen szépen
simulnak be az eltartó elemek, mint a lámpa-
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Léleklátó (Rajz: Veréb Csilla)

[MADÁRCSICSERGÉS...]

csak posztumusz, a Szabó Lőrinc által szerkesztett Összesben jelent meg 1934-ben több
töredékben maradt szöveg kíséretében. A magam részéről erősen kedvelem a töredékeket,
legyen szándékos avagy sem, mivel így még a
lírán belül is szokatlanul nagy hiátusok maradnak a verstestben. A hiátusok azonban
nem hiányként lépnek fel, hiszen az emberi
természet még egy olyan szöveganyagban is
meg akarja látni a történetet, amelyben eredetileg nincs (lásd pl. dadaizmus), a töredékekben azonban
bizonyosan ott rejtőzik, mintegy
várva, hogy olvasója kirajzolja a hiányzó gondolatokat. E fenti verset
két részre osztja ez a nagy űr. Egy
könnyű, napsütéses állóképre,
amelyben a pillanat és a részlet dominál, és egy szentenciára, amelyben bölcsesség és valamiféle erő
sűrűsödik. A kettő közt nincs közvetlen kapcsolat, meg kell hát rajzolni egyenként hogyan olvad egy
ilyen nüansznyi pillanat, mint egy
könyv a csicsergésben, egészen a ráismerő szentenciáig. Érdekesnek tartom, hogy épp az a szerző, aki több
versében is megénekelte a betűk varázslatát, e helyt a „napos élet szürke
árnya” néven említi őket, mintha
nem volna más a szó, mint egy vad
és színes vászon csomózott fonákja.
Ez a pont az, ahol én elkezdem húzni képzeletbeli ceruzám, hogy egészszé rajzoljam a töredéket, de ha most
megpróbálnám leírni, bizonyosan
szürke árnnyá fakulna minden. Rád bízom hát,
kedves Olvasó, te hol indítod meg első vonásod.
Egy töredéket én is itt hagyok: messziről nézve
a fák nem nőnek az égig, ám alattuk ülve, néha,
mást lát a szem.

Madárcsicsergés,
Nyitott könyvemen napos lombok árnyéka reszket
Ó, betűk, napos élet szürke árnya,
Tóth Árpád Összes verse elérhető a MEK-en
A lap szélén egy apró sugár fut végig.
(Magyar Elektronikus Könyvtár-OSZK), vagy
lapozgatni vágyóknak az Osiris Klasszikusok
Igen,
sorozatban, ahol a költő versfordításai is olvasA fák nem nőnek az égig.
hatók. A fenti versek ebből a kötetből (2006)
származnak, a 194. és a 299. oldalról.
Míg az Este a Kilátón verseskötetbe rendezve
jelent meg (a szerző utolsó, Lélektől lélekig
SZERKESZTETTE ÉS A KOMMENTÁROKAT ÍRTA:
című kötetében 1928-ban), addig ez utóbbi
VERÉB ÁRNIKA
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Kultúra
CINÓBER FESTŐTANODA • BESZÉLGETÉS MÓRICZ KATALIN MŰVÉSZTANÁRRAL

EGYMÁSTÓL IS TUDUNK TANULNI
Veresegyházon a Brill nyelvsuli épületében indult a Cinóber festőtanoda a képzőművészet
iránt érdeklődő, az alkotói tevékenység örömére
vágyó vállalkozó kedvű fiataloknak és felnőtteknek. Élményfestés három órányi időtartamban, feszített vászonra akril technikával.
MÓRICZ KATALIN művésztanárral a festőtanoda művészeti vezetőjével beszélgettünk.
Milyen céllal jött létre a képzőművészeti tanoda?
Napjainkban reneszánszát éli a kézművesség, az
alkotni vágyás. Évekkel korábban Budapesten több
helyen is láttam festőtanodákat, ekkor jött a gondolat a veresegyházi élményfestő műhely létrehozására. 2017-ben indítottam útjára a helyi festőtanodát a szabadidő produktív eltöltésére. A klasszikus rajztanításban a tanfolyamok több hetesek,
vagy akár hónapokig, évekig is eltartanak. Tapasztalataim szerint egyre kevesebb idő jut az embereknek saját magukra, a kikapcsolódásra, a pihenésre.
Az élményfestés nagyon jó lehetőség a napi monotonitásból való kilépésre, mert – más festőtanodákhoz hasonlóan – a foglalkozások sajátságaiból
adódóan pár óra alatt kész produktummal ajándékozza meg önmagát az alkotó. A kész festményeket minden esetben hazavihetik a résztvevők.
Kik jelentkezhetnek a foglalkozásokra?
A cél nem a művészképzés, hanem az élményszerzés. Gyakorlatilag mindenféle előképzettség
nélkül részt lehet venni a foglalkozásokon.
Mire alkalmas a közös élményfestés?
Az együtt festésnél az inspiráció sokkal erősebb,
mintha valaki otthon egyedül festeget, a közösségi
élmény is erősiti az alkotás vágyát. Itt látjuk egymást
munka közben, közvetlenül megoszthatjuk a tapasztalatainkat. Különös érzés látni a résztvevőkön
amikor megtapasztalják a festés gyakorlati élményét,
a mindennapi munka utáni feszültségoldó hatását.
Kérem, meséljen a mindennapjairól!
A Fóti Népművészeti Szakgimnázium, Gimnázium és Technikum szakmai rajztanáraként főállásban tanítok, mindemellett 2011-től vagyok tanára a
Fabriczius József Esti Gimnáziumnak. (Új néven:
Veresegyházi Katolikus Gimnázium Felnőttoktatási Intézményegység.) A Cinóber festőtanoda
olyan tevékenység, mellyel szabadidőmben, esténként és hétvégenként tudok foglalkozni. Általában
heti két foglalkozást hirdetek meg, de az utóbbi
időben már gyakorivá vált a visszatérő alkotók önszerveződése, amikor külön kérésre baráti társaságoknak, vagy családi kapcsolatoknak tartottam
hétvégi festő délutánokat. Eleinte mindig a Brill
nyelvsuliban voltak a foglalkozásaink, de változik
a világ, előfordultak olyan alkalmak, amikor a környező településekre kaptam meghívásokat, gyakorlatilag az állványokkal, vásznakkal, festékekkel

Fotók: Veréb József

Móricz Katalin művésztanár

megrakodva érkezem a különböző helyszínekre.
Tartottam foglalkozásokat Veresegyházon kívül
Fóton, Őrbottyánban és Gödöllőn is. A tavalyi év a
koronavírus-járvány miatt nem volt sikeres, a korlátozások rendkívül visszafogják a lehetőségeinket.
Novembertől minden foglalkozást le kellett mondani. Van még további két profilja a tanodának az
élményfestésen kívül. Tartok háromnapos jobb
agyféltekés rajztanfolyamokat gyerekeknek és felnőtteknek külön csoport-szervezésben. A mindennapi munkámban a gimnáziumokban is alkalmazom ezt a rajztanulási módszert, az Oktatási Hiva-
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„A festés öröme nem csak a művészeké lehet,
mindenki megtapasztalhatja azt a felszabadító,
kikapcsoló, lazító érzést, ami a hétköznapok
szürkeségéből kiragad minket.”
tal és a Nemzeti Bűnmegelőzési Tanács ajánlása
szerint beépítettem a tananyagba. A harmadik profilom a vállalati konferenciák alkalmával igény szerinti úgynevezett csapatépítő tréning keretében
történő élményfestés levezetése. Ahol a résztvevők
egy-egy festmény elkészítésénél közösen kiscsoportos felállásban dolgoznak. Nagyon érdekes látni
a lelkesedésüket.
A pandémia idején bevezetett korlátozások miatt a
gimnáziumi online rajztanítás hogyan valósul meg?
Az online módszer nagy gyakorlatot feltételez. A tanulók ebben az esetben egyedül dolgoznak, jobban magukra vannak utalva. A tanár nincs közvetlen kapcsolatban az alkotóval és a rajzzal, mivel
egy monitor a közvetítő. A festményeken például
nem a valós szín látható, az esetleges képtorzításokra és arányokra is oda kell figyelni. Egyébként a
Google Classroom szolgáltatást alkalmazza mind a
két iskola. További lehetőség a Google Meet, ahol
szóban is tudunk kommunikálni. Gyakorlatilag egy
videókapcsolatban beszélgetünk, ahol lehetőség
van a prezentálásra, itt konkrétan rá tudok mutatni
a feladatokra. Mindig azt szoktam mondani: muszáj, hogy lássuk egymás munkáját, mert egymástól is tudunk tanulni.
VERÉB JÓZSEF
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Életmód
HOMOKTÖVIS:

AZ ARANYAT ÉRŐ VITAMINBOMBA
Magyarországon még kevésbé ismert, de igazi vitaminbomba a „homok aranyának” is
nevezett homoktövis. Törőcsik Józsefet, a kézműves biotermékeket előállító Törőcsik
Családi Gazdaság tulajdonos-ügyvezetőjét kérdeztük a nálunk még ritkaságszámba
menő „szuper élelmiszerként” számon tartott gyümölcs magas vitamin- és ásványianyag-tartalmáról, jótékony élettani hatásairól és fogyasztásáról.
Magyarországon nem őshonos a homoktövis,
honnan jött az ötlet, hogy éppen ezzel a növénnyel foglalkozzanak?
Ez a rendkívül szúrós növény Ázsiából származik, de jótékony hatása és igénytelensége
miatt mára szinte az egész világon elterjedt.
Magyarországon könnyen megél akár kopár,
sziklás helyeken is, de kedveli az ártéri területeket is. Családi gazdálkodásunkban 2009 óta
hagyományos gyümölcsök termesztésével foglalkoztunk (kajszi, cseresznye, meggy), melyet szerettünk volna kevésbé fagyérzékeny
növénnyel bővíteni, ami biogazdálkodással is
könnyen termeszthető. Így jutottunk el a homoktövishez, az olvasottak után nem volt kérdés, hogy ez a rendkívüli növény megéri a vele
való foglalkozást. 2016-ban Heves város külterületén összesen háromhektáros ültetvényt telepítettünk, amelyet saját kezűleg ápolunk,
gondozunk.
Sokan az úgynevezett „superfood”, vagyis
szuper élelmiszerek közé sorolják ezt a bogyót, amely gyakorlatilag egy vitaminbomba. Miért hasznos a homoktövis fogyasztása?
A homoktövis valóban sok betegségre jótékony hatással van, a magas C-, A- és E-vitamin tartalma miatt kiválóan erősíti az immunrendszert, ezért megelőzésre a legjobb
használni. Allergiás (pollen) időszakban is
remek lehetőség a szervezet támogatására.
Betegség esetén is sokat javíthat az állapotunkon, hiszen roboráló és gyulladáscsökkentő hatása pozitívan befolyásolja a gyógyulást. A béta-karotinnak köszönhetően jót tesz
a szemünk egészségének, továbbá segít abban, hogy a vénáink és az artériáink tiszták
és egészségesek maradjanak. Támogatja a
gyomor- és bélrendszert, az epe és a máj működését, csökkenti a koleszterinszintet és vércukorszintet. A magvakból nyert olaj továbbá
támogatja a szív- és érrendszerünket. Ezek
mellett a bogyók antioxidáns hatóanyagai segítik a szervezetünk sejtképződését és lelassítják a sejtek öregedését.
Úgy hallottam, hogy még B12-vitamint is tartalmaz, ezért a vegetáriánus étrend egyik
fontos kiegészítője lehet...
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Így igaz, azon ritka növények csoportjába tartozik, melyekben B12-vitamin is található. Ez
azért nagyon különleges, mert ez az anyagcsere-folyamatokban fontos szerepet betöltő
vitamin zömében csak állati eredetű élelmiszerekben található meg. Ezért a vegetáriánusok számára különösen fontos a pótlása,
amelyre kiváló lehetőséget nyújt a homoktövis. Szintén kevesen tudják, hogy esszenciáliszsírsav-tartalma is magas, ezért a homoktövis termését nemcsak nyersen, ital, vagy
gyógyászati készítmény formájában fogyaszthatjuk, hanem remek alkotórésze a kozmetikumoknak is.
Ha már a kozmetikumokat említette, ezek
szerint külsőleg is alkalmazhatók a homoktövis-készítmények?
Természetesen. A homoktövisolajat az argánolajhoz hasonlóan használják a szépségiparban is krémekben és kenőcsökben, melyek
bőrirritációk, sebek, kiütések és ráncok ellen
hatásosak. Sebgyógyító, hámosító hatással bír,
regenerálja a berepedezett hámréteget és a narancsbőr ellen is hatékony. A homoktövisolajat a magokból és a bogyók húsából nyerik ki,
amely rengeteg linolsavat tartalmaz, ez felel
az úgynevezett keramidok előállításáért, melyek a felső bőrrétegünk fontos alkotóelemei.
Ezen kívül gyulladáscsökkentő hatásának köszönhetően fontos szerepe van a bőrbetegségek kezelésében is, mint az akné, napégés,
fekély, ekcéma vagy pikkelysömör.
Hogyan érdemes fogyasztanunk, hogy minél
több pozitív hatását élvezhessük?
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A HOMOKTÖVIS HATÓANYAGAI
•
•
•
•
•
•
•

C-vitamin kiemelkedő természetes forrása
A-vitamin
E-vitamin, A-provitamin (béta-karotin),
P-vitamin, F-vitamin, K-vitamin,
B1-, B2-, B3-, B6-, B9- (folsav), B12-vitaminok
Omega-7, Omega-3, -6, -9 zsírsavak
Magnézium, cink, réz, szelén, mangán,
kálium, kálcium, vas, foszfor, nikkel, bór
és számos ásványi anyag, nyomelem
• antioxidánsok, flavin, bioflavonoidok

A homoktövis bogyója a csipkebogyóhoz hasonlóan nyersen is tökéletes csemege (így tartalmazza a legtöbb flavonoidot, fenolt, antioxidánst és vitamint) és akkor a legfinomabb,
ha kicsit megcsípi a fagy, a dér, mert édesebbé
válik. A terméshúst akár smoothie-ba is rakhatjuk, gyümölcsturmixba tehetjük a homoktövis lét vagy pépet is. A savanykás gyümölcsvelőt mézzel elkeverve nagyon finom vitaminbombát nyerünk, ezt tehetjük akár joghurtba
vagy sütemény tetejére is.
A homoktövisitalokban fontos, hogy minél
tisztább állapotban legyen benne a növény, ne
tartalmazzon cukrot, maximum mézet. A vitaminok, ásványi anyagok és flavonoidok a hőkezelés hatására lebomlanak, ezért a feldolgozott termékek, lekvárok vagy cukorkák már
csak élvezeti értékkel bírnak, élettani hatásuk
elenyésző.
Az általunk forgalmazott homoktövis-készítményeket épp ezért adalékanyag-mentes, értékes húsolajjal készült homoktövisvelő illetve héj-mag őrlemény formájában forgalmazzuk, amelyek 100 százalékban natúr,
kézműves termékek. A termesztés és a feldolgozás során a magas beltartalmi értékek
megőrzésére törekszünk, melynek érdekében kezdettől fogva vegyszermentes gazdálkodást folytatunk, ezért minősített biogazdálkodásként működünk. A velőből felnőtteknek napi 2×1 evőkanállal, gyermekeknek
napi 2×1 teáskanállal javasolt fogyasztani, az
őrleményből pedig felnőtteknek napi 2×1 teáskanál, gyermekeknek napi 1 teáskanál a
megfelelő dózis. Külsőleg a velővel érdemes
vékonyan bekenni a kívánt bőrfelületet, nyílt
seben kívül bármilyen bőrproblémára használhatjuk.
LAMOS EDIT

Karácsonyi fények

Fotó: Ruzsovics Dorina

Fotó: Veréb József

Fotó: Veréb József

Fotó: Ruzsovics Dorina

Fotó: Veréb József

Fotó: Veréb József

Fotó: Ruzsovics Dorina

Fotó: Veréb József
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Életmód

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

A HÉTKÖZNAPOK HŐSEI: ZELMA
Hétköznapok hősei címmel immáron negyedik éve írunk olyan, városunkban élő emberekről, aki
lehet a szomszédunk, a pénztárosnéni a boltban, a gyereked osztálytársának az édesanyja, vagy
éppen az osztálytársad. Minden évben más-más időszakban írtuk meg a történeteiket. A jelenlegi
helyzet mindenki életét felbolygatja és átrendezi, az értékrendünk teljesen megváltozik. Szinte
napról napra újabb nehézségekbe ütközünk, de ilyenkor egészségünk megőrzése és az odafigyelés mellett az a legfontosabb, hogy meglássuk ebben a mindenki számára furcsa és testidegen helyzetben a pozitívumokat. Ezért is tettük a 2021-es év indítójának a pozitív példamutatást, mert a
hozzáállásunk nagyon sok mindent befolyásol.
És hogy mitől hősök? Szerintem mindenki hős, aki
nem hátrál meg, másokért is képes tenni (család,
barát, szomszéd) és ezek mellett a saját létfenntartásán kívül, a céljai megvalósításáért is mindent
megtesz.
Januári HŐSÜNK az itt bemutatott kis hölgy, a
már 13 éves ZELMA, aki a jelenlegi helyzetben sem
hátrál meg és heti két alkalommal online edzéseken
vesz részt. Az első találkozáskor egy mosolygós, életvidám, cserfes kislányt láttam, aki már akkor is
tudta, hogy milyen áldozatokat kell hoznia, hogy a
kitűzött célját elérje. Ma is mosolygós és már a felnőtt csapattal edz.
Mikor kezdődött Ritával, a Fitten Veresen sport
csapat edzőjével a kapcsolatod?
2017-ben találtunk rá anyával a Facebookon. Eleinte
személyi edzésre jártam hozzá, aztán elkezdtem a
Tini-mini csoportba is járni, ami nagyon megtetszett.
Azóta minden héten járok hozzá edzeni.

Sport
Tudatos étkezés
Mértéktartás

Miért kezdtél el sportolni?
Egészségesebben szerettem volna élni és le akartam
fogyni, ez motivált akkor. Most pedig már az, ahogy
izmosodom.
Mit értél el eddig, teljesültek a kitűzött céljaid?
Úgy érzem sikerült az, amiért elkezdtem, de mindig
van hová fejlődni és most már az izmosodás, az erőm
és az állóképességem fejlesztése a célom.
A sport által mi változott az életedben?
Teljesen megváltozott az életfelfogásom és egy új
hobbira leltem. És óriási öröm volt, amikor tesi órán
életemben először ötösre futottam a két kilométert,
ami Rita nélkül biztosan nem sikerült volna.
Milyen típusú edzéssel kezdtél és most mit sportolsz?
Személyi edzéssel kezdtem, azután volt a gyerek-fitnesz és mostanra a FitVideo programjain funkcionális szemléletű edzésre járok, Tabatázok (négyperces
intenzív edzés) és mellette légtornászom is.
Összességében hogy érzed magad?
Nagyon jól, sokkal energikusabb és boldogabb vagyok.
Mit tartasz a legnagyobb sikernek?
Hogy már a felnőtt csoportban edzek.
Gratulálunk, büszkék vagyunk rád Zelma!
Sportos, energiával teli, egészséges és boldog új
esztendőt kívánunk Kedves Olvasóinknak!
GYŐRI RITA
Legyünk együtt fittek Veresen!

Mobil: 30 509 5084
Facebook: Fitten Veresen

NORDIC WALKING

„KIRÁNDULOK, TÚRÁZOM”
– KREATÍV PÁLYÁZAT (RAJZ VAGY EGYÉB MÓDON)
Kiíró: MultiSport SE
szülhet (ceruza, toll, filctoll, olaj- vagy vízfestés,
Témakör: túrázás, kirándulás, Nordic Walkinzsírkréta, számítógépes grafika, egyéb kreatív
gozás
megoldás, pl. színes papír ragasztással stb.)
Kik pályázhatnak: óvodások, általános iskolások • A rajzot .png-ben vagy .jpg-ben küldd el (foPályzati határidő: 2021. 02. 21.
tózd be), legfeljebb 15 Mb méretűt
Nevezési díj: nincs
• Max. 1 oldalon, A4 vagy A5 méretben
• 1 pályázó, kérjük, legfeljebb 1 pályaművet küldRÉSZLETEK:
jön be
A MultiSport SE Nordic Walking Sport szakosz- • Fényképeket nem tudunk elfogadni, mindentálya kreatív pályázatot hirdet: Rajzold le (vagy
képp „műalkotásokat” várunk!
alkosd meg kreatív technikával) egy kirándulá- • Ha van szövegbuborék, akkor abban a szöveg,
sod a családoddal vagy barátoddal, barátaiddal.
kérjük, jól olvasható legyen és ne túl sok
Miért fontos számodra a kirándulás? Mit szeretsz • Erre az e-mail címre várjuk az anyagodat:
benne? Milyen állatokat látsz útközben? Vannakmultisport.2112@gmail.com
e hegyek, amiket meghódítotok, patakok, ami- • Az alábbi adatokat kérjük az e-mailben megken átgázoltok, erdők, amiken keresztül mentek?
adni: név, életkor, város, ahol laksz, e-mail cím,
Használtok-e túrabotot, Nordic Walking botot?
pályamű címe. Az e-mail tárgy mezőjében, kérVisztek-e hátizsákot? Elkísér-e kutyusotok is? És
jük, ez szerepeljen: Kreatív pályázat.
még megannyi ötlet beleszőhető a rajzba.
Beküldési határidő: 2021. 02. 21.
NEVEZÉSI FELTÉTELEK ÉS BEKÜLDÉS:
Értékelés, díjazás: minden alkotást szeretnénk
• Az alkotás szabadon választható technikával ké- kitenni a Facebook oldalunkra (Nordic Walking
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Sport Veresegyház). Két, az egyesületünk tagjai,
mint zsűri által, kiválasztott rajzot szeretnénk
megjelentetni a március 15-i NW teljesítménytúránk és a szeptember 11-i II. Országos Veresegyházi Nordic Walking versenyünk oklevelein, kitűzőin. A további rajzokat is elképzelhető, hogy
szeretnénk a későbbiekben népszerűsíteni, felhasználni hirdetményeinkben, versenyeinken,
egyéb rendezvényeinken.
A két fenti versenyre kiválasztott rajzot beküldők meglepetés csomagot kapnak, de minden
résztvevő apró jutalomban részesül.
Az alkotókat legkésőbb március 15-ig e-mailben
is értesíteni fogjuk az eredményről, illetve a díjak
átadásának helyéről, időpontjáról.
MULTISPORT SE (VIGH MERCÉDESZ),
multisport.2112@gmail.com, +36 70 39 126 03

Sport
KOSÁRLABDA, BKG-VERESEGYHÁZ

SIKERREL ZÁRTUK A 2020-AS ÉVET!
Mindenhol érezhető körülöttünk és a mindennapjainkban a járvány
okozta nehéz körülmény, de a munka és az edzések nem álltak le a BKGVeresegyház kosárlabda szakosztálynál. Mint ahogy augusztus óta folyamatosan, decemberben is gőzerővel dolgoztunk, és ennek meg is lett
az eredménye. Csapataink szépen szerepelnek a korosztályos bajnokságaikban, a kosárlabdacsarnok pedig pár környékbeli kosárlabdacsapatnak is helyszínt adott a mérkőzéseik lejátszásához.
A karácsonyi pihenő előtt, december 20-án, a megyei bajnokságban
szereplő felnőtt csapatunk, melyben 5 saját nevelésű (még U16-os korú)
játékos is játszik – a szárnyaikat bontogatva és készülve a magasabb szintet jelentő felnőtt mezőny felé – klubrekordnak számító 138 pontot dobott
az ellenfelének. Ezen a mérkőzésen a keretben lévő mind a 12 játékosunk
pályára lépett, és mindenki pontot is dobott. Volt olyan időszak a mérkőzésen, amikor 35 pontot dobtunk zsinórban, közben nem kaptunk egyet
sem. Ezzel a győzelemmel továbbra is veretlenül vezetjük a tabellát.
Nagyon szépen dolgoznak és fejlődnek az utánpótlás korú srácok is.
Jól teljesítenek a korosztályos edzéseiken, mely Mikes Tamás munkáját
dicséri (eléggé le voltak maradva, amikor Tamás átvette őket az előző
szezonban), így a felnőttek között is egyre jobban megállják a helyüket.
A csapat idősebb játékosai rendre jó tanácsokkal látják el őket, ők pedig
nyitottak a tanulásra. Büszkék vagyunk rájuk, és természetesen a rutinosabb játékosokra is. Egyelőre úgy tűnik, sikerült megtalálni a jó egyensúlyt.

Megyei csapat

Januárban folytatjuk a munkánkat, és lépdelünk az utunkon tovább.
Nagyon sok teendőnk van még a 2020/21-es idény második felében, de
a szakmai stáb stabil, a játékosok szépen és rendszeresen edzenek, szóval nagy baj nem lehet. Aki kíváncsi a további fejleményekről velünk kapcsolatosan, az kövessen minket Facebook-on, vagy az Instagram oldalunkon. Mindkét helyen BKGVeresegyház néven ránk találnak.
TASNÁDI DÁVID

KARATE

VERESI KARATE SE
Egyesületünk Veresegyház Város Önkormányzata
jóvoltából támogatásban részesült a 2020. év folyamán. A támogatás összegéből olyan sporteszközöket vásároltunk, melyek segítenek az
egyesület tanítványainak a jobb felkészülésben,
körülményeink javításában. A beszerzett bambusz botokkal, a bosu labdával, koordinációs párnákkal, a pont ütő- és rúgó párnával, medicin
labdákkal, valamint kettlebell eszközökkel fejleszthetjük a koordinációt, javíthatjuk az egyensúlyérzékünket, erőnlétünket egyénileg és cso-

portosan is. Szerencsére sikerült még a vírushelyzet kialakulása előtt beszerezni ezeket az eszközöket, amelyeket így ki is tudtak próbálni tanítványaink.
Nagyon szépen köszönjük a támogatást, amint
újra lesz lehetőségünk, tovább folytatjuk a munkát ezekkel a remek sporteszközökkel.
Sajnos a vírushelyzetben az edzéseinket online
formában tartjuk heti két alkalommal, de amint
lesz lehetőségünk, újra nekilátunk a keményebb
munkának.
SZALAY ZSOLT

2021. január

25

Sport
TENISZ

AZ ÉV UTOLSÓ VERSENYÉN IS DÖNTŐBEN!
– Molnár Kitti új egyesületben
Decemberben női I. osztályú versennyel Négy nappal később kezdődött a Nemzeti
készült Molnár Kitti a L16-os Mesterver- Edzésközpontban megrendezésre kerülő
senyre.
Mesterverseny, ahol már új egyesülete, az
MTK Park Teniszklub színeiben indult.
A Székesfehérváron megrendezett verse- Magabiztos játékkal jutott el a döntőig a
nyen nem talált legyőzőre, a döntőben a koránál eggyel magasabb korosztályban.
hazai pályán játszó versenyzőt nagy csatá- Végül szoros küzdelemben a második heban 4:6, 7:5, 10:5 (döntő játék) arányban lyen végzett, de egész éves teljesítményére
tudta legyőzni.
büszke lehet.
TÁNC

GYÖNYÖRŰ EREDMÉNYEKKEL BÚCSÚZTAK
A ROCKIN' BOARDOSOK 2020-TÓL!
Brill junior nagyformációnk bronzérmet szerzett a
decemberi Világkupán, valamint Tardosi ZétényNagy-Végvári Lili (Island Rock) a fantasztikus 5.
helyen végzett juveniles páros kategóriában 37 indulóból.
A versenyszezonnak ugyan vége, de táncosaink
teljes odaadással, örömmel vetik bele magukat a
2021-es megmérettetés előkészítő időszakába. Új
versenyprogramokkal készülünk, mely izgalmas
témák, koreográfiák, akrobatikák megtanulását és
begyakorlását jelentik. A produkciók pedig úgy teljesek, ha hozzáillő versenyruházat is van, hisz a
zene-koreográfia-látvány szoros egységet alkot. Ez-
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által párhuzamosan folyik a gyönyörű, csillogó
színpadi jelmezek varratása, díszítése.
Természetesen nemcsak a versenyzőkkel edzünk, hanem az utánpótlás rockysokkal is, csak a
mostani helyzetben megengedett online órák keretében. Hiszen a sport, mint fizikai tevékenység,
különösen fontos a mentális egészségünk megőrzése, a betegségek megelőzése és az elhízás elkerülése érdekében. A mozgás ugyanolyan velünk
született létszükséglet, mint a táplálkozás. A rendszeresen végzett testedzés különösen fontos a
gyermekek életében is, hiszen a növekedésben
lévő szervezet számára, az izmok és csontozat, mi
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több, az idegrendszer egészséges fejlődéséhez is
elengedhetetlen.
A sport szerepe azonban nemcsak az egészségmegőrzésben, de a testi, szellemi felfrissülésben is
kiemelkedő. A rendszeres testmozgás serkenti a
kreativitást és növeli a teljesítőképességet, így közvetetten az iskolai teljesítmény javulásához is hozzájárul. A sport mindezek mellett szerepet játszik
a társas kapcsolatok kiépítésében. Szeretnénk
minél több gyermekkel megszerettetni sportágunkat, még ha korlátozott keretek között is, ugyanakkor bízva a mielőbbi társas interakciók együttes,
közvetlen megélésében. Nagy várakozással és bizodalommal nézünk a 2021-es év elé.
Jó egészséget kívánunk Mindenkinek!
FARKAS KRISZTINA ÉS FARKAS GERGELY

Köszönet...
Veresegyház Öttusa Szakosztálya felvételt hirdet a 2008-2013. között született úszni tudó, futni szerető gyerekek részére. Kipróbálhatjátok magatokat, amint lehetőség nyílik rá a Mézesvölgyi
Iskola uszodájában. Az öttusában öt különböző sportágban
(úszásban, vívásban, lovaglásban, a futásból és lövészetből álló
laser runban) teheted próbára magad. Persze nem egyből, hiszen
12 éves korig a futó- és úszóedzések szerepelnek a programban.
Majd bekapcsolódik a lövészet, a vívás és a lovaglás is az edzésmunkába.
Ha Te is szeretnéd kipróbálni ezt a sportágat,
akkor jelentkezz nálunk.

Köszönetet mondok
KÉT ISMERETLEN HÖLGYNEK,
akik január 8-án, negyed négykor
a buszon hagyott, televásárolt szatyromat
visszavitték a Coop üzletbe.
Köszönöm!
Suba Józsefné

Telefonszám: 06 20 8248144

Téged várunk, ha…
… 8–12 éves kor közötti vagy
… van kedved az öt különböző sportág kipróbálásához
… van kedved versenyezni, próbára tenni a képességeidet.
Az edzések a lovaglás kivételével veresegyházi helyszínen zajlanak. Az edzéseinket minden nap reggeli és délutáni időpontban
tartjuk.
A jelentkezéseket 2021. február végéig várjuk.

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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MEGNYITOTTUNK
a MOL-kút mellett
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Veresegyházon INGYENES házhozszállítás
homoktovisheves@gmail.com
Telefon: 06 20 594 6456
www.heveshomoktovis.com

100%-OS HOMOKTÖVIS VELŐ
HOMOKTÖVIS MAG-HÉJ ÖRLEMÉNY
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VARGA GYÓGYGOMBA
S Z A K Ü Z L E T

szakképzett tanácsadókkal várja az érdeklődőket

Veresegyház, Kálvin tér 6. szám alatt

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

Tél a tavon

Járvány idején maci-vendégek a Marika Konyhájában

Fotó: Ruzsovics Dorina
Fotó: Facebook/Marika Konyhája

Új helyen, a MOL-kút mögött, a veresi OTP-fiók

Fotó: Lethenyei László

Fotó: Veréb József

Az adventi vasárnapokon a veresegyházi egyházi vezetők
gyújtották a fényeket a város adventi koszorúján és a lelkekben.
Képünkön Albert Gábor evangélikus lelkész hirdet igét.

Kertész Enikő és Komlósi Gábor tartott továbbképzést a VVTV munkatársainak

Fotó: Lethenyei László

Fotó: Gecsey Enikő

Megújult a Szent Imre utcai híd. (Írásunk a 7. oldalon.)

Fotó: Lethenyei László

Szent Wolfgang emlékhely
a Mey Hungária Kft.-nél

