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Ajánló

TÁJÉKOZTATÁS 
Tájékoztatjuk Tisztelt Olvasóinkat, hogy lapunk 

koronavírus-járványra vonatkozó információi 
és tájékoztatásai a 2022. február 10-i, 

NYOMDÁBA ADÁS ELŐTTI ÁLLAPOTOT tükrözik, 
azok a lap megjelenésének idejére 

a vírushelyzetnek megfelelően változhatnak. 

Tisztelt Olvasóink! 
 

A havi nyomtatott VERESI KRÓNIKA 
aktuális és régebbi számait online formában is 

olvashatják 
Veresegyház honlapján (www.veresegyhaz.hu), 

a Kommunikáció/Veresi Krónika oldalakon. 
 

*** 
NAPI HÍREKÉRT kérjük, hogy keressék fel 

az önkormányzat Facebook oldalát 
(www.facebook.com/veresegyhaz.varos.hivatalos.oldala) 

 
Köszönjük, hogy minket választanak 

a hiteles tájékoztatásért!

TÁJÉKOZTATÁS 
Veresegyház Város Önkormányzata 

tájékoztatja a Lakosságot, hogy 
a KORONAVÍRUS-JÁRVÁNNYAL KAPCSOLATOS 

LEGFRISSEBB HELYI INFORMÁCIÓKÉRT KÖVESSÉK 
honlapunkat (www. veresegyhaz.hu) 

és hivatalos Facebook oldalunkat 
(Facebook/Veresegyház város hivatalos oldala).
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A hónap híre

Az elmúlt hónapok folyamán már több fórumon is hírt ad-
tunk arról az örömteli esemény ről, hogy 2021-ben igen ran-
gos elismerésben ré szesült városunk. Az ország legnagyobb 
kör nyezetszépítő megmérettetésén, a Virágos Ma gyar ország 
versenyen Veresegyház nyerte el a 30 000 fő alatti városok 
kategóriájának első díját. Városunk ezáltal lehetőséget kapott 
arra, hogy induljon az Entente Florale Europe elne vezésű 
európai virágosítási és tájépítészeti ver senyen. Így Magyar or -
szágot három kategó   riá  ban Szé kesfehérvár (nagyváros), 
Orfű (falu) és Ve res egyház (kisváros) képviseli. 

E verseny keretében idén nyáron nemzetközi zsűri 
érkezik Veresegyházra és egy egész napos programsorozat 

folyamán értékelik majd városunkat fenntarthatósági és 
élhetőségi szempontok szerint. Ebből adódóan kiváló lehe -
tő sé    günk nyílik arra, hogy a lakók és az önkormány zat 
együttműködése eredményeként bemutassuk a világnak 
Veresegyház legszebb ar cát. Hozzájárulva ezzel a turisztikai 
fejlesz tésekhez és az élhető, környezettudatos, szebb tele -
pülésképhez is. 

A megmérettetésre való felkészülést a Ma gyar Turisz -
tikai Ügynökség segíti. A program részle teiről folyama to -
san tájé koz tatjuk Tisz telt Olvasóinkat. 

VIRÁGOS VERESEGYHÁZ – EURÓPAI RANGADÓ 



4 2022. február

Önkormányzat

1/2022.(I.12.) Kt. határozat: 
Pályázat benyújtása – a TOP-Plusz-1.2.1-21 
számú pályázati kiírásra – Kerékpárút hálózatfej-
lesztés Veresegyházon az alábbiak szerint: 
1. A projekt megnevezése: Kerékpárút hálózat-

fejlesztés Veresegyházon 
2. Helyszínek: Veresegyház érintett közterületei: 

Patak u., Kisrét u., Mogyoródi u., Andrássy út, 
Petőfi u., Petőfi tér, Jókai u. 

3. A pályázati konstrukció: TOP-Plusz-1.2.1-21 
4. A tervezett fejlesztés teljes költsége: 299 002 396 Ft 
5. A tervezett fejlesztésnek a támogatás szem-

pontjából elismerhető bekerülési költsége: 
299 002 396 Ft 

6. Az igényelt támogatás összege: 299 002 396 Ft 
7. Szükséges önrész összege: 0 Ft 
8. Veresegyház Város Önkormányzat Képviselő-

testülete a pályázat benyújtását támogatja. 
 
2/2022.(I.12.) Kt. határozat: 
Pályázat benyújtása – a TOP-Plusz-2.1.1-21 számú pá-
lyázati kiírásra – A veresegyházi Széchenyi téri óvoda 
energetikai korszerűsítése az alábbiak szerint: 
1. A projekt megnevezése: A veresegyházi Széc -

he nyi téri óvoda energetikai korszerűsítése 
2. Helyszín: 2112 Veresegyház, Széchenyi tér 2. 

(Veresegyház 5638/2 hrsz.) 
3. A pályázati konstrukció: TOP-Plusz-2.1.1-21 
4. A tervezett fejlesztés teljes költsége: 92 948 760 Ft 
5. A tervezett fejlesztésnek a támogatás szem-

pontjából elismerhető bekerülési költsége: 
92 948 760 Ft 

6. Az igényelt támogatás összege: 92 948 760 Ft 
7. Szükséges önrész összege: 0 Ft 
8. Veresegyház Város Önkormányzat Képviselő-

testülete a pályázat benyújtását támogatja. 
 
3/2022.(I.12.) Kt. határozat: 
Pályázat benyújtása – a TOP-Plusz-3.3.1-21 
számú pályázati kiírásra – A veresegyházi Kéz a 
Kézben Óvoda fejlesztése ingatlankiváltással az 
alábbiak szerint: 
1. A projekt megnevezése: A veresegyházi Kéz a 

Kézben Óvoda fejlesztése ingatlankiváltással 
2. Helyszín: Veresegyház 8831/11 hrsz. 
3. A pályázati konstrukció: TOP-Plusz-3.3.1-21 
4. A tervezett fejlesztés teljes költsége: 799 290 000 Ft 
5. A tervezett fejlesztésnek a támogatás szem-

pontjából elismerhető költsége: 799 290 000 Ft 
6. Az igényelt támogatás összege: 799 290 000 Ft 
7. Szükséges önrész összege: 0 Ft 

8. Veresegyház Város Önkormányzat Képviselő-
testülete a pályázat benyújtását támogatja 

 
4/2022.(I.12.) Kt. határozat: 
A Képviselő-testület hozzájárul, hogy az önkor-
mányzat és intézményei foglalkoztatottjainak 
2022. január 1-jétől érvényes besorolási illetmé-
nye a 2021. december havi besorolási illetményé-
nek megfelelő összegben kerüljön megálla pí tás - 
ra. Amennyiben a foglalkoztatott 2022. évi jog-
sza bály szerinti illetménye meghaladja a 2021. 
de -cember havi – önkormány zati keresetkiegé-
szítéssel módosított – besorolási illetményét, 
abban az esetben a 2022. évi besorolási illetmény 
összege a jogszabály szerinti illetménnyel meg-
egyező összegben kerül megállapításra. 
 
5/2022.(I.12.) Kt. határozat: 
A Képviselő-testület elfogadja a veresegyházi 
III/1. számú gyermekorvosi körzet esetében Dr. 
Horváth Orsolya tartós helyettes 2022. január 31. 
nappal történő távozását. 
 
6/2022.(I.12.) Kt. határozat: 
A Képviselő-testület a 268/2021.(X.25.) Kt. hatá-
rozatát érvényben tartja, a megállapított hozzá-
járulást továbbra is biztosítja a veresegyházi III/1. 
számú gyermekorvosi körzet helyettesítéssel tör-
ténő ellátása céljából. 
 
7/2022.(I.12.) Kt. határozat: 
A Képviselő-testület kihirdeti a Veresegyház bel-
terület 1107/5 hrsz-ú, 3491 m2 területnagyságú, 
kivett beépítetlen terület megnevezésű ipari in-
gatlan értékesítésére kiírt pályázat nyerteseként a 
legkedvezőbb ajánlatot tevő Jamboree Világ Kft-
t. A Kép viselő-testület hozzájárul, hogy a Jam-
boree Világ Kft-vel – a pályázati ajánlatában 
szereplő feltételek alapján – az ingatlan adásvé-
teli szerződés megkötésre kerüljön. 
 
8/2022.(I.12.) Kt. határozat: 
1. A Képviselő-testület hozzájárul ahhoz, hogy a 

Kéz a Kézben Óvoda jelenlegi 161 fő létszám-
kerete 2022. január hónaptól további 1 fővel 
162 főre módosításra kerüljön. A létszámkeret-
módosítás az önkormányzat 2022. évi költség-
vetési rendeletében kerül jóváhagyásra. 

2. Az 1 fő karbantartó foglalkoztatásával kapcso-
latos 3 146 000 Ft törvény szerinti illetmény K1 
és a 408 980 Ft összegű munkaadókat terhelő 

járulékok és szoc. hj. adó K2, továbbá az ön-
kormányzat 2022. évi költségvetésében meg-
határo zott mértékű cafetéria kiadás pénzügyi 
fedezete az önkormányzat 2022. évi költség-
vetésében kerül megtervezésre. 

 
9/2022.(I.12.) Kt. határozat: 
1. A Képviselő-testület felhatalmazza a polgár-

mestert, hogy az Ara Design Kft-vel (székhely: 
2112 Veresegyház, Mikes Kelemen u. 18.) a Ve-
resi Krónika önkormányzati újság 2022. évi 
nyomdai előállítási munkáinak elvégzése tár-
gyában a vállal kozási szerződést aláírja. 
Az újság havonta jelenik meg, a szerződés 12 
lapszámra és 1 különszám kiadására vonatko-
zik. A havi példányszám 8000 db. A 12 lap-
szám havi oldalszáma 36 oldal, a különszám 
12 oldal terjedelmű. 

2. A Veresi Krónika kiadására vonatkozó szerző-
dés bruttó 12 875 520 Ft összegű pénzügyi fe-
dezetét a 2022. évi költségvetés terhére szük - 
séges tervezni. 

 
10/2022.(I.18.) Kt. határozat: 
A Képviselő-testület Pásztor Béla polgármester 
2022. évi szabadság ütemezését jóváhagyja. 
 
11/2022.(I.18.) Kt. határozat: 
A Képviselő-testület elfogadja a Képviselő-testület 
2022. évre szóló munkatervét. 
 
12/2022.(I.18.) Kt. határozat: 
1. A Képviselő-testület a Veresegyházi Polgár-

mesteri Hivatalban 2022. április 12-től április 
19-ig, valamint 2022. december 27-től decem-
ber 30-ig terjedő időszakra igazgatási szünetet 
rendel el. 

2. A Képviselő-testület felkéri a Jegyzőt, hogy az 
igazgatási szünet idejére, a Polgármesteri Hi-
vatalban foglalkoztatott dolgozók részére a 
rendes szabadságot adja ki, és határozza meg 
az ügyelet rendjét. 

3. A Képviselő-testület felkéri a Jegyzőt, hogy az 
igazgatási szünet elrendeléséről a lakosságot 
Veresegyház város hivatalos hirdetési felüle-
tein keresztül tájékoztassa. 

 
13/2022.(I.18.) Kt. határozat: 
1. A Képviselő-testület az önkormányzat tulajdo-

nában álló beépítetlen ingatlanok árát 2022. ja-
nuár 1-jétől az alábbiakban állapítja meg: 

VERESEGYHÁZ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK HATÁROZATAI

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 28 588 629-es telefonszámon, 
illetve személyesen a Polgármesteri Hivatal 131., 136. irodájában. 
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Önkormányzat

a) lakóterületek és a lakosságot közvetlenül szol-
gáló kisebb üzleti, kereskedelmi célra értéke-
sített területek esetében Veresegyház belte - 
rületén: 30 000 Ft/m2 + 27% áfa, 

b)kereskedelmi, ipari és idegenforgalmi területek 
esetében: minimum 30 000 Ft/m2 + 27% áfa. 
Értékesítési területek: Kisrét utcai iparterület, 
Lévai utcai iparterület és környéke, Szadai út –
Sport utca – Dózsa György utca – Hajó utca 
által bezárt iparterület, egyéb ipari és  gazda-
 sági tevékenység végzésére alkalmas terület 
(Gip, Gksz stb.). 
A vételár az alábbi (lakossági fogyasztásra kor-
látozott) közműfejlesztési hozzájárulásokat 
tartalmazza: elektromos hálózat, vezetékes 
ivóvíz hálózat, gázhálózat, szennyvíz-csatorna 
hálózat, szilárd burkolatú út. Ezen közművek 
utcai vezetéket jelentenek, az ingatlan rácsat-
lakoztatása Vevő feladata és költsége. 

c) A Képviselő-testület az önkormányzat kizáró-
lagos tulajdonát képező, jelenleg társasházi 
bérlakásként hasznosított ingatlanok eladási 
árát a 2022. január 1-jét követő szerződéskötés 
esetén a bentlakó bérlő számára 450 000 Ft/m2 
árban határozza meg. 
A Képviselő-testület a vásárlást követő 5 évre 
elidegenítési tilalmat köt ki. 

A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármes-
tert, hogy: 
• esetenként a fenti áraknál magasabb eladási 

árat alkalmazzon; 
• a vételár megfizetésére éven belüli részletfize-

tést engedélyezzen. 
 
14/2022.(I.18.) Kt. határozat: 
A Képviselő-testület hatályon kívül helyezi a bér-
lakások áráról szóló 223/2019.(XI.7.) Kt. határo-
zatot. 
 
15/2022.(I.18.) Kt. határozat: 
1. A Képviselő-testület a 326/2021.(XII.22.) 

számú Kt. határozatát hatályon kívül helyezi. 
2. A képviselő-testület hozzájárul ahhoz, hogy a 

Veresegyház belterület 8831/8 hrsz-ú, 19 960 
m2 alapterületű, kivett beépítetlen terület, va-
lamint a 8831/9 hrsz-ú, 2150 m2 alapterületű, 
kivett közterület az új 24 osztályos általános is-
kola építése céljából ingyenesen állami tulaj-
donba kerüljön. 

3. A képviselő-testület felhatalmazza a polgár-
mestert a térítésmentes tulajdonjog-átruházási 
megállapodás aláírására a Magyar Állam kép-
visele  tében a BMSK Beruházási, Műszaki, Fej-
lesztési, Sportüzemeltetési és Közbeszerzési 

Zrt-vel (székhely: 1146 Budapest, Istvánmezei 
út 1-3., képviseli: dr. Medvigy Mihály vezér-
igazgató). 

 
16/2022.(I.18.) Kt. határozat: 
A  Képviselő-testület hozzájárul ahhoz, hogy a 
Veresegyház Medveotthon Kft-nek és Kuli Bá-
lint magánszemélynek több jogcímen nyilván-
tartott, Veresegyház Önkormányzata felé 
fennálló 9 498 613 Ft összegű tartozása a Ve-
resegyház Medveotthon Kft-t részére – beruhá-
zási érték megváltása jogcímén – kifizetésre 
kerülő bruttó 28 000 000 Ft összegbe beszámí-
tásra kerüljön. 
 
17/2022.(I.18.) Kt. határozat: 
A Képviselő-testület a 328/2021.(XII.22.) Kt. ha-
tározat 1. pontját az alábbira módosítja: „1. Ve-
resegyház Város Önkormányzatának Képviselő-  
tes tülete hozzájárul a Veresegyház Város Ön-
kormányzata és a Veresegyház Medveotthon 
Kft. között fennálló, a Fatálas étterem bérleti 
szerző - désére vonatkozó helyiségbérleti szer-
ződés kö -zös megegyezéssel, 2021. november 
30. napjával történő meg  szüntetéséhez.”

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 akció-
ban 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, tűz- 

és robbanásveszélyes hulladékok), valamint zöld hulladék 
és hungarocell LERAKÁSA TILOS! 

• 
A 10/2020.(VI.1.) önkormányzati rendelet 1.§-ának 2020.07.01-jétől 

hatályos rendelkezése alapján a telepen 
hulladéklerakási díj ellenében van lehetőség 

építési törmelék, lomok és személyautó gumiabroncs lerakására. 
A hulladéklerakás díja: 3000 Ft/m3, 300 Ft/zsák 

A gumiabroncs lerakási díja: 500 Ft/db 
 

NAGY JÓZSEF ATTILA 
GAMESZ IGAZGATÓ

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

Fotók: Hollai Gábor

BERUHÁZÁSOK KÉPEKBEN 
 

A tél ellenére is zajlanak a fejlesztések városszerte. Képeink a Szent Imre utca, 
Patak utca és az új gyermekorvosi rendelő építkezésén készültek. 
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Választás
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Közélet

ÖLELJ MAGADHOZ, URAM! 
 
 

Búcsúzunk egykori Kolléganőnktől, 
Novák Gyuláné Saci nénitől 

 
 
Váratlan… és fájdalmas, hogy már csak múlt időben gondolhatunk Rád… 
Novák Gyuláné, Saci néni a miskolci zeneoktatásban és zenei életben, majd a gödöllői Frederic Chopin Zeneiskolában, s párhuzamosan 
a Gödöllői Szimfonikus Zenekarban töltött évek után, mintegy 25 évvel ezelőtt csatlakozott a Lisznyay Szabó Gábor Zeneiskola vonós tan-
szakának tanári közösségéhez. Vallotta, hogy ha a növendék elfogadja, megszereti tanárát, akkor a hangszert, az azzal való foglalkozást, 
az azon való játékot is megkedveli. E meggyőződéséhez híven, a közelmúltig aktívan, fáradhatatlan lendülettel, ösztönző szeretettel fog-
lalkozott a rábízottakkal. Számtalan növendéke emlegeti őt szeretettel, hálával, s a vele töltött tanulóéveket szép emlékei közt őrzi!  

Önzetlenül osztotta meg az évtizedek alatt egyre gyarapodó szakmai tapasztalatait tanártársaival. E meghatározó érzést, hajtóerőt, 
hogy „amit én tudok, azt tovább kell adnom”, mindnyájan – nem csak növendékei és a vonós tanszak tanárai, diákjai – tapasztalhat-
tuk, s nem csak zenei, pedagógiai vonatkozásban… Nem telt el úgy hónap, hogy a természetgyógyászat, egészséges életmód, táplál-
kozás, gyógyteák, kivonatok, testmozgás területéről ne hozott volna valami általa olvasott, hallott, tanult, kipróbált újdonságot. Ezeket 
lelkesen nyomtatta, fénymásolta, s közös tereinkben közzé téve anyánkként tanított, okosított, ösztönzött bennünket a felelősségtel-
jes életmódra. 

Drága Saci néni! Hiányzik gondoskodásod, fiatalos lendületed, s mindazon válaszaid, melyek kérdéseinkre Tőled érkezhetné-
nek, s melyekkel már örökre kevesebbek maradunk! Isten Veled! Az Ő karjaiban lelj nyugalmat! 

 
Novák Gyuláné Saci néni tiszteletére 2022. 02. 23-án 18 órai kezdettel a veresegyházi Evangélikus templomban 
(Veresegyház, Nap utca 15.) Emlékhangversenyt tartunk. 

a Lisznyay Szabó Gábor Zeneiskola dolgozói kollektívája 

A Mey Hungária Kft. egy folyamatosan fejlődő, német tulajdonú, 

női és férfi fehérneműt és hálóruházatot gyártó nagyvállalkozás, 

mely 30 éve működik Magyarországon.  
 

Teljes munkaidőben, egyműszakos munkarendbe keresünk: 

Műszaki beállítottságú férfi munkatársat, 
betanítható munkakörbe 

 

Elvárás: 

A betanulási idő befejeztével 

képesnek kell lennie 

a gyártás előkészítéshez tartozó 

automata gépek beállítására, 

karbantartások elvégzésére, 

műszaki feladatok ellátásra.  

 

 

Jelentkezését, szakmai önélet

rajzát az e.gyurisch@mey.hu 

email címre várjuk. 

 

További felvilágosítás kérhető: 

Gyurisch Erzsébet: 

06 28 586 160 telefonszámon.   
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ELISMERÉS A HAZAI KÖNNYŰZENEI ÉLET EGYIK LEGJOBBJÁNAK

A díjakat 11 kategóriában ítélte oda a zsűri, 
Béli Ádám csatornaigazgató, Nagy Feró, 
Horváth Charlie, valamint Demeter Szi-
lárd, a Petőfi Irodalmi Múzeum főigazga-
tója. A szer  vezők, a Petőfi Rádió és az M2 
Petőfi TV többek között elismerték az év 
zenekarát, női, férfi, hangszeres és elekt-
ronikus zenei előadóját, illetve az év mul-
timédiás projektjét. 2016 óta, a koronavírus 
megjelenéséig, évről-évre élő adásban lát-
hatta a közönség a díjátadó gálaműsort. 
Első alkalommal Bereményi Géza vehette 
át az életműdíjat, míg a következő eszten-
dőkben Demjén Ferenc, Tátrai Tibor, Nagy 
Feró és Horváth Charlie kapta a szobrocs-
kát. A 2022-es díjazottnak, id. Szakcsi-La-
katos Bélának 2018 győztese, Tátrai Ti bor 
adta át az elismerést. Az est fénypontja-
 ként egy fiatal énekes tehetséggel, Dánielfy 
Gergővel duettezett a friss életműdíjas, aki 
egy nappal korábban a Magyar Zene Háza 
megnyitóján is fellépett. 

A művész kilencévesen, édesapja hatá-
sára kezdett el zongorázni. A Bartók Béla 
Zeneművészeti Konzervatórium tanulója-

ként ismerkedett meg a jazzel, érdeklődése 
az improvizáció felé fordult. Az 1968-ban 
alapított, LDL nevű formációjával megosz-
tott első díjat nyert a Magyar Rádió verse-
nyén, míg 1970-ben második helyezett lett 

Pege Aladár kvartettjével a Montreux-i 
Jazz Fesztiválon. Ez indította el nemzet-
közi karrierjét, melynek csúcsát a Speciel 
EFX-szel készített lemezek, illetve négy 
szólóalbuma jelentette. 1972-től a Rákfogó 
együttes, 1980-tól pedig a Saturnus zene-
kar tagjaként jelentős szerepe volt a fúziós 
zene hazai elterjedésében, előszeretettel 
ötvözte a komolyzenét és a jazzt. Cigány 
folklórral, illetve színpadi művé alakításá-
val is foglalkozott: 1975-ben debütált első 
musicalje, a Piros karaván, ezt követte az 
Egyszer egy cigánylány és a Cigánykerék. 
A bestia című darabját 1988-ban, a Szegedi 
Szabadtéri Játékokon mutatták be. Szintén 
itt volt ősbemutatója a 2008-ban írt musi-
caljének, a Szentivánéji álomnak, amit 
azóta is nagy sikerrel játszik a Budapesti 
Operettszínház. 2004-ben jelent meg Na 
dara! (Ne félj!) című albuma, mely a ci-
gány jazz műfajteremtő darabjának tekint-
hető. 

Művészi munkásságát 1987-ben Liszt-
díjjal, 1994-ben Szabó Gábor-díjjal, 1998-
ban Inter Lyra Díjjal, 2002-ben pedig 
Budapestért Díjjal ismerték el. Ugyaneb-
ben az évben kapott Érdemes Művész 
címmet, 2004-ben Magyar Jazz Díjat, 
2005-ben Demény Pál-em lékérmet, vala-
mint Kossuth-díjat. 2006-ban Príma-díjas 
lett. 2010-ben elnyerte a Magyar Kultúra 
Követe címet és a Hazám-díjat, 2014-ben a 
Nemzet Művésze díjjal tüntették ki. 2017-
ben a MÜPA elsőként őt választotta az 
évad művészének. 

 
MÁRKUS JUDIT 

ÉLETMŰDÍJAT KAPOTT 
ID. SZAKCSI-LAKATOS BÉLA 

 
Január 23-án, vasárnap este, immár hatodik alkalommal rendezték meg a Petőfi Zenei Díjá-
tadót. A Duna Televízió látványos showműsorral ünnepelte a hazai könnyűzenei élet leg-
jobbjait, köztük a Nemzet Művésze címmel kitüntetett, Kossuth-díjas és Liszt Ferenc-díjas 
zongoraművészt és zeneszerzőt, id. Szakcsi-Lakatos Bélát, aki az életműdíjért járó Petőfi-
szobrot vehette át. Munkássága jelentős hatást gyakorolt a magyar könnyűzenére, főként a 
jazz, etno jazz műfajokra.

Fotókredit: Cseke Csilla

Petőfi Zenei Díjátadó – Életműdíjas id. Szakcsi-Lakatos Béla 
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A CIVIL KÖR VENDÉGE VOLT

Elsőként Erdőkertes polgármestere, dr. 
Pásztor László mesélt ezekről kendőzetlen 
őszinteséggel. A valamikor Veresegyházhoz 
tartozó, attól 1956-ban különvált település 
erdőben, kertekben gazdag volt ugyan, de 
területi adottságai (szűkös külterületei) gaz-
dálkodásra alig adtak lehetőséget. Ipartele-
pítés céljára területe alig volt és most is 
meglehetősen kis darabon van mód ipari 
park-szerű régió kialakítására. A község la-
kosságának száma évtizedek alatt 2500-ról 
10 000-re nőtt annak minden előnyével és 
hátrányával együtt. Egyelőre úgy tűnik, 
hogy rendeletileg meg tudják akadályozni a 
sorházak és kisebb lakóparkok építését. 

A község működését a bevételei éppen 
csak biztosítják, álmok megvalósítására 
azonban folyamatosan pályázniuk kellett és 
kell ma is. Volt, hogy a megnyert pályázatot 
el kellett utasítaniuk a saját forrás hiánya 
miatt. Így nem épülhetett megálmodott óvo -
da, de nem vágtak bele a geotermikus hő 
hasznosítására tervezett kutak fúrásába 
sem, az ugyanis a település fizetésképtelen-
ségét eredményezhette volna. 

„Sok mindenen törtük a fejünket, ám ha 
volt egy jó ötletem, amit a vasárnapi ebéd 
során elmondtam, azt másnap Veresen meg-
csinálták” – élcelődött a veresi polgármester 
legkisebb fiaként saját útját járó vendég. Ki-
tartó ötleteléssel teremtették meg a kertesi 
lakosoknak a településükhöz való tartozás 
erősítését szolgáló szimbólumokat.  

Az év során beköltözők meghívót kapnak 
egy közös – Isten hozta! nap – megünneplé-
sére. 2021-ben mindenkit arra biztattak, 
hogy az Erdőkertest jelképező fehér szala-
got tegyék ki a kerítésükre a békés együvé 
tartozás jelképeként. Az újszülöttek kedves 
ajándékokat kapnak, melynek része egy cí-
meres babatakaró. Megható látvány, ahogy a 
rendezvényeken megjelenő kismamák a ba-
bakocsikat tolják maguk előtt, benne a jól 
látható egyentakaróval. A községi rendezvé-
nyekre nem hívnak kereskedőket, maguk 
szerveznek kolbász- és kürtőskalács sütést, 
kínálnak forralt bort, kenyérlángost, kocso-
nyát, lecsót, meg ami eszükbe jut.  

A fenti kiragadott példákból a hallgatóság 
számára világos volt, hogy egyéb lehetősé-
gek híján a közösségek megteremtésében ta-
lálták meg a fejlődés forrását és további útját. 

A község működését körültekintő beszerzé-
sek révén vásárolt gépparkkal biztosítják, 
így nem fizetnek rendelkezésreállási díjat, 
nem küzdenek, könyörögnek vállalkozók-
nak az útsózásért vagy a hóeltakarításért. 

Veres közelsége feltétlen előny, hiszen 
sokan találták itt meg a munkájukat, veszik 
igénybe a szolgáltatásokat, gyermekeik ve-
resi iskolákban tanulnak. Ugyan akkor a ki-
települni szándékozó vállalkozások inkább 
állnak meg és vernek tanyát Veresen, mint 
Kertesen. A tervezett 311-es, az M2-t és az 
M3-at összekötő út megépítése Erdőkertes 
közlekedésének gondjait is enyhíteni fogja. 

A mintegy 30 fős önkormányzat tagjai a 
programok, a feladatok mentén kisebb cso-
portokban szervezik a munkájukat, erős kö-
zösséget alkotva. Pásztor László szavaiból az 
elhivatottságát, az ötletekből kifogyhatatlan, 
a munkatársait motiválni képes vezető ka-
rakterét ismerhettük meg. Mivel gyermek-
korától ismerem és tudom saját tapasz   ta - 
latomból, hogy mindig is „tanácselnök” sze-
retett volna lenni, nyugodtan állíthatom, 
hogy rátalált arra, amire készült, megtalálta 
azt a munkát és azokat a feladatokat, ami-
ben minden ambícióját megvalósíthatja. 

MOHAI IMRE

DR. PÁSZTOR LÁSZLÓ, Erdőkertes polgármestere 
 

Szomszédok címmel terveztem foglalkozást a Civil Kör tagjai részére, amelynek során az elkövetkező hónapokban a városunkkal szomszé-
dos települések vezetőit kértem meg arra, hogy ismertessék a településük helyzetét, gondjaikat, gazdálkodásuk nehézségeit, a terveiket, ki-
emelt kulturális programjaikat, a kisrégió településeivel közös ügyeiket.

Fotó: Buchholcz Tibor
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60 éves a veresi Esti Gimi 

Meghívó 
 

A veresegyházi Fabriczius József Esti Gimnázium 
és Kereskedelmi Szakközépiskola 

(jelenleg a Veresegyházi Katolikus Gimnázium 
Felnőttoktatási Intézményegysége) 2022-ben ünnepli 

ALAPÍTÁSÁNAK 60. ÉVFORDULÓJÁT. 
Ebből az alkalomból 

2022. május 21-én szombaton 14 órakor, 
a tervek szerint a Kucsa Tamás Városi Sportcsarnokban 

(Újiskola utca) megemlékezést tartunk. 
Erre az eseményre hívjuk és várjuk az iskola 

valamennyi volt és jelenlegi tanárát és diákját. 
Kérjük, vegyenek részt a rendezvényen, 

hogy felidézhessük a régi időket, eseményeket, 
találkozzanak volt osztálytársaikkal. 

Töltsünk együtt egy kellemes délutánt! 
Kérjük továbbá, hogy értesítsék azon társaikat is, akikhez 

esetleg nem jut el ez a meghívó. 
 

Részvételi szándékukat szíveskedjenek jelezni e-mailen: 
kovacspe@t-email.hu. 

Érdeklődni lehet: 
a 06 20 221 6255 és a 06 30 930 4831-es telefonszámokon. 

Megkeresésüket köszönjük. 
 

Üdvözlettel: 
Nagyné Vogl Magdolna  ny. igazgató

 
Kedves Szülők! 

 
Engedjék meg, hogy figyelmükbe ajánljam intézményünk 

alapítványát. 2021. január 1-jétől jogosultakká váltunk 
az adó 1%-ának fogadására. 

Alapítványunk célja: fejlesztőeszközök vásárlása, iskolai 
programok és kirándulások támogatása. 

Alapítványunk adatai: 

EGY MINDENKIÉRT 
ALAPÍTVÁNY 

2112 VERESEGYHÁZ, ÚJISKOLA UTCA 15. 

Adószám: 19099527-1-13 
 

Kérjük, hogy adójuk 1%-ával 
támogassák alapítványunk működését! 

 
TISZTELETTEL: 

VERESEGYHÁZI EGYMI NEVELŐTESTÜLETE 
ÉS AZ EGY MINDENKIÉRT ALAPÍTVÁNY KURATÓRIUMA

Válás, gyermekelhelyezés, kapcsolattartási problémák; 
családon belüli konfliktusok esetén közvetítést vállalok. 
Helyszín: Veresegyház, Kálvin utca 9.

www.szantoeszter.hu  
06 30 649 3081 

JOGSEGÉLY  

PSZICHIÁTRIAI JOGSÉRTÉSEK ESETÉN   
Olyan károsultaknak működtet jogsegélyszolgálatot az 
Állampolgári Bizottság az Emberi Jogokért Alapítvány, 
akik egy pszichiátriai kórházban, intézetben szenvedtek 
sérelmet: egészségkáro sodást, megaláztatást, igazságta-
lan kényszerkezeléseket vagy akár egy szeretett család-
tag elvesztését. 
 

Az elmúlt 25 év során az alapítványt több ezren keresték fel ilyen pa-
naszokkal, így szinte nincs olyan pszichiátriai jogsértési eset, amelyben 
ne tudnák, mi a teendő. Jogsértés esetén kivizsgálásokat indítanak és el-
járnak a megfelelő hatóságoknál. 

 
Aki szükségtelenül elvégzett pszichiátriai kezelések miatt elveszti egy 

szerettét, gyakran magára marad a gyásszal és a veszteséggel, pedig fe-
lelősségre vonással elejét vehetjük, hogy másokkal is megtörténhesse-
nek hasonló esetek. A pszichiátriákon átélt traumák, lekötözések, 
kényszerkezelések szintén életre szóló megrázkódtatást okozhatnak, 
mely esetekben sokszor ugyanígy kiharcolható az igazságszolgáltatás. 
A jogvédőknek számtalan esetben sikerült már elérniük, hogy az el-
követőt elmarasztalják, illetve hogy a károsult kártérítést kapjon. 

 
Az alapítvány egy nemzetközi emberi jogi szervezet, az Állampolgári 

Bizottság az Emberi Jogokért (CCHR) hazai csoportjaként működik. 
Magyarországon is sok még a teendő, hiszen hazánkban is használnak 
még elektrosokkot, szállítanak kényszerrel a pszichiátriára embereket 
– a megalázó bánásmóddal, az emberi jogok elhanyagolásával kapcso-
latban az Alapvető Jogok Biztosa (Ombudsman) is számos alkalom-
mal felemelte már a szavát a hazai pszichiátriák kapcsán.  

 
Mindezek még ma is rendszeresen sértik a pszichiátriai kezeltek 

emberi jogait, ezért nagy szükség van egy olyan jogsegélyszolgálatra, 
amely kifejezetten az ilyen sérelmek esetén nyújt segítséget. 

 
Ha Ön vagy barátja, családtagja sérelmet szenvedett a pszichiát-

rián, kérje az alapítvány segítségét! 
 

Állampolgári Bizottság az Emberi Jogokért Alapítvány 
 

+36 1 342 6355, +36 70 330 5384 
(minden hétköznap 9.30–17 óráig) 

panasz@cchr.hu info@cchr.hu 
www.cchr.emberijogok.hu
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ARCOK A VÁROSBÓL: VERÉB JÓZSEF, A VERESI KRÓNIKA LEKÖSZÖNŐ KULTURÁLIS ROVATVEZETŐJE 

József olyan apró fortélyokat is megosztott 
velem, hogy melyik intézményben honnan 
érdemes fotózni, vagy kit kell keresni és az 
hogyan fog reagálni. Önnek volt annak ide-
jén mentora? 
Én önmagamat mentoráltam. Egy alkalommal 
az Udvarház Galéria „Együttállás” művészeti ki-
állításmegnyitóján megragadták a figyelmemet 
a művészettörténész kemény, bíráló, olykor pe-
joratív szavai, amivel az „együtt  állás ban rejlő 
közösségi célt” ostorozta. Mivel háttal állt a hu-
szonhét alkotónak, nem érzékelte megjegyzé-
seinek súlyát. Nem hagyhattam szó nélkül. 
Megkerestem a Veresi Krónika akkori főszer-
kesztőjét, Windhager Károlyt, és egyetértésével 
megírtam egy cikket. Az újság 2012 novemberi 
számában jelent meg. A Váci Mihály Művelő-
dési Ház akkori igazgatója, Kelemenné Boross 
Zsuzsa csak annyit mondott: „Józsi! Legalább 
helyre tetted a művészek lelkét.” Ezt követően 
felgyorsultak az események. Mint külső mun-
katárs elkezdtem rend szeresen írni. Tízrészes 

sorozatot a Bokréta Néptáncegyüttesről, négy-
részest a tanári kórusról „15 éves a Gaudeamus 
Kórus” címmel, interjúkat készítettem a Veres-
egyházi Hagyományőrző Népi Együttes tagjai-
val. Egy alkalommal megcsörrent a telefonom, 
a főszer kesztő hívott. Kért, hogy ismételten írjak 
a következő kiállításmegnyitóról, amire igent 
mond tam. Ez volt a gödöllői Gömb Alkotócso-
port művészeinek és meghívott barátainak a 
közös kiállítása egy igen érdekes témá ban, a „ta-
lált tárgyak” világában. 2014-ben új főszerkesz -
tő, Kovács Péter került az újság élére, az ő kéré - 
sére vállaltam el a kulturális rovat vezetését. 
Hogyan került Veresegyházra? 
1950-ben születtem Budapesten, ott jártam ál-
talános és középiskolába, ott éltem a csalá-
dommal egészen 43 éves koromig. 1993-ban 
költöztünk ide, a harmadik gyermekünk már 
ebben a hangulatos kisvárosban született. 
Honnan ered a művészetek szeretete? 
Mondhatnám azt is: pályatévesztő vagyok. Éveket 
töltöttem az elektromosság bűvkörében, előbb az 
erősáram, majd a gyengeáram területén, de egyik 
sem volt az én világom. Vizuális embernek tartom 
magam. Már gyerekként is elragadott a képi világ, 
mindent megfigyeltem és lefényképeztem. Az első 
fényképezőgépem az 1950-es évek hazai nagy slá-
ger kamerája, a Gamma Optikai Művek által gyár-
tott Pajtás 6x6-os gépe volt, ezt követte egy szovjet 
gyártmányú ZORKI 4-es analóg kisfilmes fényké-
 pe zőgép 1973-ban. Az 1990-es évek elején talál-
tam magamra, amikor korszerű fotográfiai 
esz közöket és videókamerákat vettem a kezembe. 
Gyakorlatilag megbabonáztak, magukba szippan -
tottak. Átképeztem magam „fotótechnikussá”, egy 
különleges speciális szakmai területen. 

„NEKEM AJÁNDÉK VOLT EZ AZ IDŐ” 
Több mint 600 cikk, riport, tudósítás és portré annak a tíz évnek a termése, amit Veréb József a 
Veresi Krónika munkatársaként eltöltött. Rendkívül precíz, segítőkész, szerény embert ismer-
tem meg a személyében, ráadásul megszállott rajongója a művészet szinte minden ágának. 2007-
ben megkapta a Magyar Köztársasági Érdemrend Lovagkereszt kitüntetést, 2017-ben pedig 
Veresegyház Város Önkormányzatának Képviselő-testülete javaslatára a Sejtes Vendel Közmű-
velődési Díj elismerést is. Úgy gondoltam, elérkezett az ideje, hogy most ő, az elődöm legyen a 
rovat abszolút főszereplője, ha csak egy interjú erejéig is.

Fotó: Márkus Judiit

Veréb József, a Veresi Krónika leköszönő kulturális rovatvezetője

Veréb József: Új év, új remény (40×50 feszített vászon, akril, olaj – 2021) 
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Közélet

Az írással pedig sorkatonaként kezdtem foglalkozni. Az első versem 
nagy sikert aratott a BM Határőrség egyik nyugati határszélen levő őrsén, 
ahol kétéves katonai szolgálatomat teljesítettem. Az őrsparancsnok még 
meg is akart fenyíteni, mondván: szolgálatban nem faragunk rímeket!  
Milyen volt a kulturális rovat élén? Mik a legkedvesebb emlékek, 
amik eszébe jutnak? 
Nekem ajándék volt ez az idő, és mindezt a városnak és ezen belül a Ve-
resi Krónikának köszönhetem. Abba a szerencsés helyzetbe kerültem, 
hogy az eltelt közel egy évtized során számos karizmatikus emberrel – 
hagyományőrzővel, táncossal, képző- és iparművésszel, íróval, költővel, 
zenésszel, kar mesterrel, művésztanárral, színművésszel és rendezővel 
– beszélgethettem, akik olyan világot tártak elém, amit korábban ilyen 

formában nem ismerhettem. Rengeteg érdekes történet maradt az emlé-
keimben. Például a japán származású Mitsui Sen Izumi szobrászművész, 
akinek számos műalkotása található a veresi közterületeken. Sen Ma-
gyarországra történt áttelepülését megelőzően Olaszországban élt és itt 
találkozott későbbi feleségével, egy szép magyar lánnyal, Vadász Évával. 
Hét évnyi olaszországi tartózkodás után, 1976-ban először Budapesten te-
lepedett le, majd végül a családjával Veresegyházon vert gyökeret. Fele-
ségével élete végéig olaszul kommunikált, míg a fiával és a lányaival csak 
japánul. Magyarul nem beszélt jól, de nem lehetett akármit mondani 

előtte, mert értette. Egy alkalommal megkér-
deztem a művészt, hogy miért szeret Magyar-
országon élni? Válasza tömör, de lényegre törő 
volt: „Szeretek itt élni, mert kicsi ország és 
békés.” Vagy ott van Kállai András szobrászmű-
vész és Kállai Henrik festőművész, gyer mek ko-
rukban Erdőkertesen élő, roma származású 
középiskolai tanárok. Őket kifejezetten nagyra 
becsülöm, mert ki tudtak törni a társadalmi 
egyenlőtlenségből fakadó mostoha életkörül-
ményeikből. Mindig úgy folytattam le az inter-
júkat, hogy én is adtam magamból valamit, 
hogy ne akadjon meg a beszélgetés fonala.  
Melyik az a területe a kultúrának, amit szív-
ügyének tekint? 
A zeneiskola. A kisebbik lányom, Árnika tíz 
évig járt zeneiskolába. Mindig elmentem a fel-
lépéseire, vittem a fényképezőgépet, videóka-
merát, összeszerkesztettem a műsorokat és 
odaadtam az iskolának. Az lett a vége, hogy 
akkor is hívtak, amikor a lányom már elkerült. 
Jelenlegi tervek? 
Vannak restanciáim, amiket be kell hozni. 

A 2020-as Menyecskebált fölvettem videóra, most dolgoztam föl és oda 
fogom adni az érintetteknek. Az elmúlt évek során ötvenhét művészport-
rét készítettem. Úgy látom, a veresi művészvilág megérde melne egy gaz-
dagon illusztrált, keménykötésű külön kiad ványt, egy szép kötetet, ahol a 
portrék kibővített formában helyet kapnának. Ebben a munkában szívesen 
részt vennék, így a Veresi Krónikától sem szakadnék el teljesen. Az elmúlt 
hetekben újra ecsetet ragadtam és belevágtam különböző vad színvilágú, 
absztrakt jellegű, feszített vászon, akril, olaj kom pozícióimba. Végered-
ményben elégedett ember vagyok, szeretetteljes családban élek immár 
negyvennyolc éve gyermekeim édesanyjával, a feleségemmel. Két lányunk 
és a fiunk már önálló, de az öt unoka zsivaja családi ünnepeink alkalmá-
val visszahozza az életünkbe a fiatalságunkat is.                      MÁRKUS JUDIT  

Veréb József: Sopron a hűséges város (35×45 farost, olaj – 1999)

Veréb József: Anyai szív (40×50 feszített vászon, akril – 2022)

Veréb József: Apokalipszis (40×50 feszített vászon, akril, olaj – 2021)
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Gazdaság
VÁLLALKOZÓI OLDAL

A KKV-szektor mikro-, kis- és középvállalkozásainak vezetői általában a 
mérlegképes könyvelővel találkoznak, akit egyszerűen csak könyvelőnek 
neveznek. A könyvviteli szolgáltatásokra – a vállalkozók nyelvén könyve-
lésre – szakosodott vállalkozások azonban nemcsak mérlegképes könyve-
lőt foglalkoztatnak. Pénzügyi-számviteli ügyintéző munkatársra is szükség 
van, aki közreműködik a vállalkozások működésével kapcsolatos feladatok 
elvégzésében, segíti a mérlegképes könyvelő és az okleveles könyvvizsgáló 
munkáját. A szakmai felelősség a mérlegképes könyvelőé, de a gyakorlott 
pénzügyi-számviteli ügyintéző önállóan végzi a vezetője által a számára ki-
jelölt feladatokat. A nagyobb könyvelőirodákban az ügyfelekkel való kap-
csolattartás is a pénzügyi-számviteli ügyintéző munkakörébe tartozik. 
A gyakorlatban léteznek olyan termelő és szolgáltató vállalkozások, melyek 
szintén foglalkoztatnak pénzügyi-számviteli ügyintézőt, aki a tőle elvárható 
szakszerűséggel előkészíti az adatszolgáltatást a megbízott könyvelőiroda 
részére. A pénzügyi-számviteli ügyintéző képesítése alapján alkalmas a 
pénztárosi és a számlázói feladatok elvégzésére is kapcsolt munkakörben, 
a munkaterheléstől függően. A pénztárosi feladatokkal is megbízott pénz-
ügyi-számviteli ügyintéző foglalkoztatásával megszüntethető a vállalkozás 
„zsebből” történő pénzügyi gazdálkodása és szétválasztható a vállalkozás 
bevételeitől a vállalkozó magáncélú költekezése. Több cikkben foglalkoz-
tunk a vállalkozó adózott jövedelmének és a vállalkozás készpénzes bevé-
teleinek összekeveredéséből származó helytelen gyakorlat hátrányos követ - 
kezményeivel. A javaslatot érdemes megfontolni!  

A koronavírus-világjárvány miatt a magyar gazdaság leállása majd újrain-
dítása során közel két év alatt szerzett tapasztalatok bizonyították, hogy a 
KKV-szektorba sorolt vállalkozások körében is szükségszerűvé vált a külső 
szakértők foglalkoztatása, megbízása a pénzügyi, adózási és jogi szakkérdé-
sek tekintetében. Ha a vélelmek valósnak bizonyulnak, miszerint sok minden 
megváltozik és valóban nem térnek vissza a járvány előtti módszerek és szo-
kások, akkor ez a vállalkozások menedzselésére különösen igaz. A paradig-
maváltás kikerülhetetlen. A jövőben nagyobb figyelmet kell fordítani a 
vállalkozás fejlesztésére, a készletgazdálkodásra, az erőforrásokra, a szerző-
déskötésekre, a jövőtervezésre, a megtakarításokra, a számla nélküli mun-
kavégzés teljes megszűntetésére, a vállalkozó adózott jövedelmének és a 
vállalkozás készpénzes árbevételének elkülönítésére, a bankkártya haszná-
latára, valamint a pénzmozgások bankon keresztül történő lebonyolítására, 
ahogy azt a tapasztalatok összegzése alátámasztja.  

A tanácskérések során bebizonyosodott, hogy a mikrovállalkozások jelen-
tős része a könyvviteli szolgáltatásokra nem rendelkezett írásban megkötött 
szerződéssel, a szóbeli megállapodás rendelkezéseire vonatkozóan pedig a ve-
zetők nem tudtak a tanácsadáshoz szükséges mértékben információt szolgál-
tatni. A szóbeli szerződésnek nevezett megállapodások tartalmára a felek vagy 
eltérően hivatkoztak vagy nem emlékeztek vissza. A jogi és a gazdasági tanács -
adást sok esetben jelentősen megnehezítette, hogy a tanácskérő a tényállításai 
alátámasztására semmiféle írásos dokumentumot nem tudott bemutatni. 

Többször előfordult, hogy a társasági szerződését módosítani szándé-
kozó vállalkozó a korábbi módosításokat nem tudta hiánytalanul bemu-
tatni a jogi tanácskérés során. Remélhetően köztudomású, vagy azzá válik, 
hogy érdemi jogi tanács a kérdéshez kapcsolódó iratok bemutatása nélkül 
nem adható. A jogi tanácsadó azt sem tartja életszerűnek, hogy a társasági 
szerződés valamennyi módosítását más-más ügyvéd ellenjegyezi. Az egyes 
konkrét esetekben szerzett tapasztalat szerint a gyakori ügyvédváltást szak-
mai okok vagy akár a bizalomvesztés általában nem támasztotta alá. A vál-
lalkozás számára az a jobb, ha az ügyvéd jól ismeri a vállalkozást és az ott 
felmerülő problémákat. 

A könyvviteli szolgáltatások elvégzésére irányuló szerződések tekinteté-
ben is – mindkét oldalról – felmerülhet a váltás, a könyvelőváltás igénye vagy 
szándéka. A tapasztalat szerint a vállalkozások gyakrabban adóhatósági vizs-
gálatot követően vagy a díjemelés miatt folyamodnak ehhez a megoldáshoz. 
A könyvelők a vállalkozók késedelmes bizonylat átadására, a munkaidőn kí-
vüli rendszeressé vált információ kérésre és a bevételt meghaladó készpénzes 
túlköltekezésből eredő tagi hitelek rendezése miatt, valamint a lezárt évek bi-
zonylatainak a könyvelő által nem vállalt őrzésére hivatkoztak. Megjegyzés, 
hogy a vállalkozók gyakran megfeledkeznek arról, hogy a bizonylatok meg-
őrzési kötelezettsége a vállalkozót terheli. 

A bizonylatok megőrzésének kötelezettségéről és a kapcsolódó értelmező 
fogalmak meghatározásáról az adózás rendjéről szóló 2017. évi CL. törvény az 
alábbiak szerint rendelkezik (kivonat a törvényből); 
Mit nevezünk iratnak? 
Jogszabályban meghatározott bizonylat, nyilvántartás, a könyvvezetésről 
szóló jogszabályokban előírt könyvek, nyilvántartások, továbbá a tervek, szer-
ződések, levelezések, nyilatkozatok, jegyzőkönyvek, határo za tok (végzések), 
számlák és más kivonatok, igazolások, tanúsítványok, köz- és magánokiratok, 
megjelenési formájuktól függetlenül, [2017. évi CL. törvény 7. § 24. pont] 
Hogyan történjen a bizonylat kiállítása? 
A jogszabályban előírt bizonylatot, könyvet, nyilvántartást – ideértve a gépi 
adathordozón rögzített elektronikus adatokat, információkat is – úgy kell ki-
állítani, illetve vezetni, hogy az az adó alapjának, az adó összegének, a men-
tességnek, a kedvezménynek, a költségvetési támogatás alapjának és össze - 
gének, továbbá ezek megfizetésének, illetve igénybevételének megállapítá-
sára, ellenőrzésére alkalmas legyen. [2017. évi CL. törvény 77. § (1) bekezdés] 
Melyek a bizonylat megőrzésére vonatkozó szabályok? 
Az iratokat az adózónak a nyilvántartás módjától függetlenül az adó 
megállapításához való jog elévüléséig, a halasztott adó esetén a halasz-
tott adó esedékessége naptári évének utolsó napjától számított öt évig 
kell megőriznie. 

Az iratokat az ezek vezetésére kötelezett adózó az adóhatósághoz bejelen-
tett helyen köteles őrizni. Az iratokat a könyvelés, feldolgozás időtartamára más 
helyre lehet továbbítani, az adóhatóság felhívására azonban azokat három mun-
kanapon belül be kell mutatni. [2017. évi CL. törvény 78. § (1) – (3) bekezdés] 

Az adózás rendjéről szóló 2017. évi CL. törvény teljes terjedelmében in-
gyenesen elérhető a Nemzeti Jogszabálytárban: https://njt.hu 

A könyvviteli szolgáltatókkal kötendő szerződésekre való hivatkozást a 
cikksorozatban, a tárgyalt témához igazodva részlegesen már érintettük. To-
vábbgondolás céljából érdemes röviden áttekinteni, hogy kivel, illetve mely 
szervezetekkel milyen szerződéseket hozhatunk létre és az adott esetben e 
szerződések, milyen mértékben fejezik ki a megrendelő vállalkozás érdekeit 
és igényeit a szerződéses szabadság elve alapján? 

A könyvviteli szolgáltató vállalkozások ugyanúgy egyéni vagy társas vál-
lalkozási formában léteznek, mint a termelő vagy a szolgáltató szférában mű-
ködő más vállalkozások. A társas vállalkozások között található betéti társaság 
(bt.), korlátolt felelősségű társaság (kft.), de a részvénytársasági forma sem 
ritka. Az „nyrt.” a nyilvánosan működő részvénytársaság, a „zrt.” a zártkö-
rűen működő részvénytársaság elnevezést rövidíti. Létezik egyszemélyes kor-
látolt felelősségű társaság és egyszemélyes részvénytársaság is.  

(Folytatjuk!) 
                                                                    DR. CSANÁDI KÁROLY 

 KAMARAI JOGTANÁCSOS,  OKL. FŐVÁLLALKOZÓ, 
EURÓPAI UNIÓS KKV-TRÉNER 

MŰSORVEZETŐ-SZERKESZTŐ A FIX TV-BEN

A VÁLLALKOZÁSOK KAPCSOLATA A KÖNYVELÉSSEL 
4. RÉSZ Dr. Csanádi Károly
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Kultúra

A római katolikus naptár szerint január 6. vízkereszt, vagyis a karácsonyi 
ünnepek zárónapja. Epifánia, vagy háromkirályok elnevezése ugyancsak 
ismert az egyik legősibb keresztény ünnepnek, amely összekapcsolja a nap-
keleti bölcsek imádását, Jézus megkeresztelkedését, valamint első csoda-
tételét, amikor a kánai menyegzőn borrá változtatta a vizet. A Váci Mihály 
Művelődési Központ által szervezett Hangverseny Vízkeresztkor, a farsangi 
időszak kezdetét is jelentő ünnepség jegyében telt. Az Ella István karnagy 
által összeállított sokszínű műsorban ismét üdvözölhettük Lökösházi Mária 
szoprán és Farkas András tenor énekművészeket, akik legutóbb a Buda-
pesti Bach Kórus karácsonyi koncertjén közreműködtek szólistaként.  

Általános tetszést aratott az operaénekesnő három Ave Maria interpretáci-
ója. A műveket az olasz Pietro Mascagni, az osztrák Franz Schubert, valamint 
az angol Percy Kahn komponálta, utóbbi zeneszerzőnek ez a legismertebb 
szerzeménye. A műsor ráadás produkciójaként még a kora barokk itáliai kom-
ponista, Giulio Caccini Ave Maria műve is fölcsendült. Farkas András magán-
énekes Adolphe Charles Adam: O, Holy Night című slágerét adta elő, valamint 
a Domine Deus áriát, Rossini Kis ünnepi miséjéből. Ezen felül mindketten éne-
keltek a gyermekkórus által előadott César Franck műben, a Panis Angelicus 
motettában. A csodálatos összhangot prezentáló gyerekek a frankoflamand 
zeneszerző, Josquin de Prez: Ave vera virginitas című szerzeményével, illetve 
Tarnóczy László: Három betlehemes énekével léptek színre. A kórust Énok-
Nagy Levente dirigálta, orgonán közreműködött Ella István. 

Másnap, január 9-én délben érkeztek meg Veresegyházra a Szent Korona 
másolatok, köztük az ipolybalogi rekvizítummal, amit a Versegyház Katonai 
Hagyományörző Egyesület tagjai fogadtak. Az eseményhez kapcsolódóan dél-
után 16 órakor Vesztergám Miklós tartott előadást A Szent Korona, mint egye-
sítő erő! címmel. Este hattól ünnepi szentmise vette kezdetét a Szentlélek-temp - 
 lomban, amelyet Rolik Róbert veresegyházi és György Ferenc ipolybalogi plé-
bános együtt celebrált Magyarország megmaradásáért, felemel  kedéséért, er-
kölcsi megújulásáért, valamint a járvány minél előbbi visszaszorításáért. 
Közreműködött az 1997-ben Ipolybalogon alakult Szent Korona Kórus. 

MÁRKUS JUDIT 

ÜNNEPSÉGEK VÍZKERESZTKOR 
 
Január 8-án este 19 órai kezdettel került sor 2022 első hangversenyére a Szentlélek-templomban. 
Az esemény legfőbb érdekessége, hogy a Fabriczius József Általános Iskola ének-zene tagozata 
az idei esztendő tavaszi félévében ünnepli fennállásának 50. évfordulóját és ebből az alkalom-
ból az intézmény gyermekkórusa is fellépett. Ez volt tehát az első programja az iskola által ter-
vezett jubileumi koncertsorozatnak. Másnap, január 9-én délben vette kezdetét a Szent Korona 
másolatok kiállításához kapcsolódó rendezvények sora, mely ünnepi szentmisével zárult. 

KIÁLLÍTÁS ÉS HANGVERSENY A SZENTLÉLEK-TEMPLOMBAN

Fotók: Márkus Judit



Horváth Ferenc két, ez alkalomból írt versét is 
felolvasta. Thomas Mann művét, A varázshegyet 
és Kölcsey Ferenc Parainesis-ét idézte, illetve 
arra hívta fel a figyelmet, hogy „a kultúra álarca 
mögött mik zajlottak és zajlanak most is”. Lege-
lőször 1989. január 22-én, a Hazafias Népfront 
Országos Tanácsa szervezett ünnepi program-
sorozatot arra emlékezvén, hogy Kölcsey 1823-
ban ezen a napon tisztázta le Csekén a Himnusz 
kéziratát. Legalább ekkora horderejű momen-
tuma a hazai kultúrtörténetnek Pomázi önálló 
estjének témája, a Radnóti házaspár örök sze-
relme, mely mindkét szemszögből felidéződött. 

Fifi és Mik – ahogy egymást nevezték –, 1926-
ban ismerkedtek meg, ugyanahhoz a tanár há-
zaspárhoz jártak matematika korrepetálásra. 
Gyarmati Fanni házasságkötésük után, 1935. 
február 10-én vasárnap kezdett naplót írni. A be-
jegyzéseknek csupán 1946 szeptemberében, a 
költő újratemetése után szakadt vége. Emlékei 
két kötetben, 2014. február 15-én bekövetkező 
halála után láttak először napvilágot. „Azt gon-
dolom, hogy Radnóti Miklós verseinek nem csak 
megzenésítéséhez, hanem megértéséhez is kell 
egy bizonyos élettapasztalat” – írja Pomázi Zol-
tán Tétova óda című könyvében, melyben a köl-
temények zeneszámmá válásának történetét 
mutatja be. A kötetben élete legnehezebb pró-
batételének vallja a tíz vers megzenésítését. 

Műsorában ezek a Radnóti költemények és 
felvételről bejátszott naplórészletek követték 
egymást, utóbbiak az Újszínház művészeinek 
tolmácsolásában. A kordokumentumokból a 
háború két különböző arca rajzolódott ki. 
A kronológiai rendben felhangzó, felkavaró 
szövegemlékekből Radnóti haláltáborig tartó 
menetelésének pokla és múzsájának féltő aggo  - 
dalma érezhető, míg a Pomázi által megénekelt 
alkotások többsége az egyszer volt békéről és a 
minden borzalmat túlélő szere lem  ről mesélt. 
A Tétova óda, a Sem emlék, sem varázslat, az 
Éjszaka és a Levél a hitveshez lágy dallamai 
után a Hetedik ecloga és az Erőltetett menet 
zaklatottabb hangzása mellett a versekbe is be-
kúszott a napló hangulata, hogy végül a Két ka-
rodban szerelmi vallomásával visszatérjen a 
kezdeti atmoszféra, a nosztalgia, az úgysem 
lehet máshogy belenyugvása. 

MÁRKUS JUDIT 

192022. február 

Kultúra
MAGYAR KULTÚRA NAPJA A VÁCI MIHÁLY MŰVELŐDÉSI KÖZPONTBAN

A SZERELEM REJTETT CSILLAGRENDSZERE 
 
A Váci Mihály Művelődési Központ a magyar irodalom legszebb szerelmének felidézésével 
ünnepelte a magyar kultúra napját, amikor január 21-én estére meghívta Pomázi Zoltán ön-
álló estjét, a Tétova ódát. Az énekes, dalszerző és gitáros, a Bojtorján együttes, a Tolcsvay Trió, 
valamint a Creol formáció tagja, ezúttal Radnóti Miklós megzenésített verseit adta elő. A köl-
teményeket Gyarmati Fanni Naplójából kiválasztott részletek tették teljessé. A pódium műsor 
előtt Cserháti Ferenc alpolgármester, majd Horváth Ferenc költő köszöntötte a közönséget. 

Fotó: Márkus Judit

Fotó: Márkus Judit

Horváth Ferenc, költő

Pomázi Zoltán, énekes, dalszerző és gitáros

A magyar kultúra 
napján 

 
 

A magyar kultúra napján 
a szín piros-fehér-zöld 
a Földgolyó kalapján. 

 
Liszttel, Bartókkal szárnyal 

ma a szférák zenéje, 
s Erkel Ferenccel árnyal. 

 
A hajnalt és az estet 

Munkácsy Mihály festi, 
s a kozmosszal szemezget. 

 
Radnóti versbe fonja 

örök tragédiáját: 
zeng szíve szép kolompja. 

 
Létünk esszenciáját 

József Attila írja, 
adva fájdalma báját. 

 
Ma mindegyik szelíd szél 
magyar mezőkön kószál, 

s ilyen-olyan hamis cél 
 

hatni hiába próbál.  
 

2022. 01. 21.  HORVÁTH FERENC

Szonett a kultúráról 
(A magyar kultúra napjára) 

 
Igen, a kultúra humánum, 
romlatlan szív és értelem, 
a világon szelíden ámul, 
s harcol is érte, vértelen. 

 
Erőszakmentes, de erős is, 

gyöngéden meg nem alkuvó, 
s titokzatosan ismerős is, 
éteri dallam, tiszta szó. 

 
A kultúra maga az ember, 

csillagra törő gondolat, 
át meg átjárva szerelemmel; 

 
öröknyi ember-pillanat, 

tenni igyekvő, tehetetlen: 
utat nem tud még, ám mutat. 

 
 

2022. 01. 21.  HORVÁTH FERENC
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Hogyan lett színdarab a Móricz-féle Er-
dély trilógiából? 
Verebes István ötlete volt, hogy kellene csi-
nálni a Tündérkertből egy drámát, mert any-
nyira jó. Én akkor a nyíregyházi Móricz 
Zsigmond Színház dramaturgja voltam, 
mondtam, hogy megírnám. Amikor elküld-
tem neki, azonnal hívott, hogy üljünk le, be-
széljünk róla. A következő évadban, 
1996-ban be is mutattuk. Aztán elkezdtem 
csinálni a Nap, árnyék boszorkányt a triló-
gia másik két részéből. A színdarab az 1998-
as Nyílt Fórum drámapályázatának lett az 
egyik legjobb magyar kortárs darabja. A za-
laegerszegi színházban és a Petőfi Irodalmi 
Múzeumban felolvasószínházi előadásként 
debü tált. Közben Pécsre is elküldtem, ahol a 
Janus Egyetemi Színház adta elő a Nemzeti 
Színház Stúdiójában. 
Mi mindent lehet belesűríteni egy törté-
nelmi drámába? 
Nagyon izgalmas feladat, hogy egy ezer 
szereplős anyagból, hogyan tudsz csinálni 
tizenhat szereplős, kétszer ötvenperces 
drá mát, ami iszonyatosan sokrétű. Van 
benne rengeteg humor, van ármány, csa-
lás, gyilkosság, politika, valós történelmi 
helyzet, erkölcs, morál, az államférfi és a 
magánember konfliktusa, a magyarság 
identitásának nagyon komoly körbejárása. 
Leegyszerűsítve a dolgot, van egy Erdély 
által uralt vár, amit cserébe azért, hogy Er-
dély független maradjon, át kell adni a tö-
röknek, aki ugye a magyarok ellensége. Ez 
mekkora konfliktus? És az egészet átszövi 
egy szerelmi háromszög. És hogy látja ezt 
a két békaperspektívából ábrázolt figura, 
János és Jónás, a plebs, az alsóbb népréteg 
képviselői, mit érzékelnek abból, ami kö-
rülöttük folyik és a saját nyelvükre hogyan 
fordítják le. Móricz zseni volt. Döbbenet, 
hogy olyan modern, expresszív mondatai 
vannak, amiket ma mondunk. Kopogó, szi-
kár mondatok, amik tele vannak élettel és 
hihetetlen lehetőséget biztosítanak egy-egy 
színésznek arra, hogy mögé tegye a sze-
mélyiségét. Ez egy erdélyi Gyalog galopp, 

annyira vicces és abszurd tud lenni néha 
és annyira elrajzoltak a figurák. Lehetetlen 
helyzetekbe kerülnek, de ezt Móricz írta 
ilyenre. Az volt a legnagyobb kihívás, hogy 
lehet ebből egy világos, a néző számára is 
érthető sztorit faragni. Nem egészen így 
történtek a dolgok, a darab alcíme történe-
lemhamisítás két részben. 
Hogy néz ki a szerelmi háromszög? 
Az egyik fontos eleme a darabnak, hogy ez 
a szerencsétlen Bethlen Gábor állandóan 
menekül otthonról. Tulajdonképpen folya-
matosan két nő között őrlődik. A felesége 
maga a sziklaszilárd erkölcsi origó, de 
unalmas dolog mindig megfelelni a szabá-
lyoknak. Az is fontos kérdés, hogy mikor 
hágjuk át azokat a törvényeket, amiket mi 
magunk hoztunk. Bethlen ezeket folyama-
tosan megszegi, az államrezon miatt. Ebbe 
folyik bele Károlyi Zsuzsanna, aki nem ért 
egyet a férje politikai megoldásaival, ami a 

férfit borzalmasan idegesíti, visszarántja. 
Közben talál magának egy fiatal csajt, az 
egyik leggazdagabb család leszármazott-
ját. Báthory Anna egy igazi boszorkány, de 
Bethlen tőle is besokall, elmenekül, visz-
szamenekül. Az erkölcsi kérdések folya-
matosan ott vannak az asszony részéről, 
emiatt két perc alatt összevesznek. Egyik 
se jó és közben az egész ország ott a vál-
lán, óriási döntéseket kell meghoznia. 
Miért pont most lett aktuális egy veresi 
bemutató? 
Most dúl a nemzeti tematika a kulturális 
politikában. Olyasmit kerestünk, ami ne-
künk is megfelel, ami méltó hozzánk és 
még pályázatokat is írnak ki rá. Odaadtam 
Janik Lacinak de mondtam neki, hogyha a 
Veres 1 Színháznak egyetlen fillérjébe is 
kerül, nem fogjuk bemutatni. Számomra 
erkölcsi kérdés, hogy nem játszom, nem 
rendezek, mert nem tartom korrektnek. 
Laci ötlete volt, aki a Gózon Gyula Kama-
raszínházban is játszik, hogy mi lenne, ha 
velük pályáznánk, nagyobb eséllyel fo-
gunk nyerni. És így lett. 
Melyik színház mit ad hozzá a kopro-
dukcióhoz? 
Finanszírozásilag és művészi szinten is 
van együttműködés. Fekete Linda, Kálid 
Artúr, Stubnya Béla és Janik Laci mindkét 
színházban játszik. Nálunk próbálunk, de 
ősztől a Gózonban is menni fog a darab. 

MÁRKUS JUDIT 

TÖRTÉNELMI DRÁMÁBA CSOMAGOLT 
ERDÉLYI GYALOG GALOPP 

 
Venyige Sándort a Veres 1 Színház alapítójaként, ügyvezető-igazgatójaként ismerheti a ve-
resegyházi közönség. Február 17-én az 1998-ban írt Nap, árnyék, boszorkány című törté-
nelmi drámája kerül bemutatásra, Kálid Artúr főszereplésével. A darab főhőse Bethlen 
Gábor, akinek fejedelemsége Erdély aranykoraként vonult be a történelembe. Beszélgeté-
sünk során olyan információk derültek ki a műről, amik még izgalmasabbá teszik majd a 
színpadi változat megtekintését. 

ÚJ BEMUTATÓRA KÉSZÜL A VERES 1 SZÍNHÁZ

VENYIGE SÁNDOR: 

NAP, ÁRNYÉK, 
BOSZORKÁNY 

TÖRTÉNELEMHAMISÍTÁS KÉT RÉSZBEN 
(RÉSZLET) 

 
Ágota: 10. jelenet, melyben arról folyik a vita, 

hogy márpedig boszorkányok vannak-e, 
vagy pedig nincsenek-e márpedig. 

Jónás: Á, nem az. 
János: Há’ mér’ nem? 
Jónás: Ha boszorkány vóna, akkor mér’ nem 

szabadítja meg magát a börtönből? 
János: Lehet szereti. 
Jónás: Mit? A börtönt? 
János: Egy boszorkány...? 
Jónás: Nagy marha vagy. Ha boszorkány vóna, 

el se tudták vóna fogni. 
János: Mér’? 
Jónás: Há’ pont mer’ boszorkány. 
János: Há’ pont azér’ fogták meg, mer’ boszor-

kány. 
Jónás: Há’ boszorkány nem haggya magát.  
János: Mér’?  
Jónás: Nem olyan. A vériben van, hogy nem olyan.

Venyige Sándor
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„A múzeum nem mindig szentély, ahová úgy lépek be, mintha templomba 
mennék és találkozom a magaskultúra jelenségeivel vagy produktumai-
val, hanem a jelen is a történelem része” – mondja a szakember, aki az 
egyetem elvégzése után munkatársaival megalapította a Gödöllői Galériát 
a Kecskés József által vezetett művelődési házban. Ott került sor egy olyan 
kiállítássorozatra, ami az élet szubkulturális jelenségeit mutatta be, pél-
dául azokat a lehetetlen tárgyakat, amik nem töltik be jól a funkciójukat. 
Varga Kálmán ezt a hagyományt próbálja folytatni a fölöttébb rendhagyó 
veresi kiállításokon, mint amilyen a Veresi gyerekek hintalovon volt 2018 
tavaszán, A Jövő Veresegyháza 2019 júniusában, vagy a Tilos! tárlat. 

„Valami fölbosszantott valahol és akkor jött a gondolat, hogy nézzük 
meg, mit tilt a nagy szabadság közepette az a közeg, amiben ma élünk” –
idézi fel a muzeológus, aki elkezdte gyűjteni a beszabályozott társadalmi 
élet tárgyi jelenségeit. Mindenki tudja mit szabad és mit nem, vannak köz-
lekedési szabályok, törvénykönyv, de a szakember szerint mi, magyarok 
ezt megtetézzük. „Egymásnak ostoba korlátokat állítunk, nem csak a ma-
gánéletben, hanem a hivatali életben és a munkahelyen is. Ez egyszerre 
bosszantó és nevetséges.” A kiállításon külön blokkot képeznek a köztu-
dott tilalmak, például a tiltótáblák, a szűkebb, mikroközösségekben fel-
állított tiltások és a fantázia szüleményei, úgy mint az „Ereszen lecsúszni 
tilos!” figyelmeztetés. 

Nagyon kíváncsi voltam, hogy mi a nézői reakció a csöppet sem hét-
köznapi látnivalóra. „A legvadabb elképzeléseiben sem jut eszébe egy láto-
gatónak, hogy ilyen kiállításra csöppen. Amikor belép valaki, tanácstalan, 
hogy most mi a fene is van. Igazából akkor szabadul fel, amikor átér a 
másik oldalra, és a magunk által készített tilosokat nézi. Akkor már bele-
lendül, mosolyog néhány dolgon és az a vége, hogy derűsen jön ki.” A nagy 
érdeklődéssel kísért tárlat látogatási ideje 2022. március 31-ig került meg-
hosszabbításra, míg a vele párhuzamos Érdekes műtárgyaink kiállítás áp-
rilis 30-ig tekinthető meg.                                                             MÁRKUS JUDIT 

„ITTEN A TILOSS IS TILOSS ÁM!” 
 
Szól a Kaláka zenekar által megzenésített Zalán Tibor vers, a Gomulka 
házmester tilalmai, amely a Tilos! kiállításra hangolja a látogatókat. 
Az idén ötödik jubileumát ünneplő Városi Múzeumban eddig tizenegy 
időszaki kiállítás valósult meg, köztük a 2021. június 27-én megnyílt 
Tilos! A tárlaton, melynek március 31-ig meghosszabbították a láto-
gatási idejét, dr. Varga Kálmán történész-muzeológus, kulturális tár-
gyi örökségünk szakértője vezetett végig, aki szerint „ez egyszerre 
derűs és bosszankodós kiállítás.”

MEGHOSSZABBÍTOTT TÁRLATOK A VÁROSI MÚZEUMBAN 

Havas tájat lassan csak a fényképekről ismerünk... 
 Tél az 1940-es években (Alvég, Fő út a gyógyszertár térsége)

MÚLTIDÉZŐ • SZABÓNÉ VANK ERZSÉBET GYŰJTEMÉNYÉBŐL

Fotók: Márkus Judit
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PRÓZA KÜLÖNDÍJ 
N. SUSZTER MÁRIA:  A Hold is nevet 
 
A gondolatok nincsenek sem távolsághoz, sem pedig időhöz kötve. Nem kell hozzájuk 
fény, sem sötét. Pusztán csend.  Tiszta, átható csend, ami az emberi létben a legna-
gyobb zúgó. „Miért”ek és „mert”ek sztrádája.  Mikor van a legnagyobb „forgalmi 
dugó”? Hát persze, hogy éjjel. 

Megint nem tudok aludni. Forgolódom balról jobbra, jobbról balra. Takaró fel, takaró 
le. Melegem van, most meg fázom. Szomjas vagyok, iszom. Visszafekszem. Pisilnem 
kell. Ezt nem hiszem el! Kicsoszogok, közben talpam nem tervezetten randevúzik egy 
heverésző Lego kockával, aki ettől olyan zavarba jön, hogy teljes erőbedobással nyo-
mást gyakorol lépő idegeimre, akik az üzenetet nyomban ingerületté alakítják, akik 
célt találva máris hihetetlen száguldásba kezdenek egyenesen a hangszálaim felé.  A tá-
madást visszaverem. Fogaim összeszorítva nem engedek az erőszaknak és átszelle-
mülve a „Halleluja” reciprokát sziszegem. 

 Alvászavar. Meddig kínoz még? Különös, hogy éjjel az ember látótere még be-
szűkülten is aktív. E napszakban talál rá olyan dolgokra, amikkel tulajdonképpen ott 
és akkor semmi dolga. Ebben az esetben egy hajgumi fedi fel magát a wc papír tar-
tóján. A víz tőle megszokott frissességgel csobog, nála nincsenek napszakok, csak 
nyomáskülönbség.  Visszabattyogok. Utálom az éjszakai neszeket.  Néhányszor el-
múltam hatéves, de még mindig félek az ágy alatt megbúvó világtól. Nyugi, csak a 
szekrény reccsent. Ismét valami koppanás. Jéggé dermedve halottnak tettetem 
magam. Ha nem látom, biztosra vettem, ő sem lát. Abbahagyta. Tovább ballagok. 
Tompa puffanás. Csak egyszer érjek el a szobáig! Fejemre húzom a takarót, ígérem!  
Újabb koppanás. Belém nyilall a felismerés: ez nem a megszokott éjjeli zaj. Ez va-
lami más! 

Lábujjhegyen az ablakhoz botorkálok. A kapu nyitva. Bezártuk. Hogy lehet nyitva?  
Próbálom értelmezni. A felismerés: buli van nálunk, nélkülünk.  Kisettenkedem az elő-
térbe. Rálátás az autóra. Az autó rendben. Visszanézek. Mégsem. Mind a négy ajtaja 
nyitva. A nyitott ajtókból ismeretlen tomporok merednek az ég felé. Méghozzá kettő. 
Megállapítom: chippendale fiúknak elég satnyák. 

Az éjszakai vendégség nálunk nem elfogadott. A Hold palástja az éj. Fura egy ruha-
darab, ha úgy tartja kedve leplez, s ha nem, hát leleplez.  A mai ember, vagyis homo 
sapiens sapiens, melynek egyes példányai nem önszántukból alakulnak homo sapi-
ens gepardusszá avagy zugszakivá, ilyenkor a legaktívabbak. A zugszaki, egyéb nevén 
a homo sapiens gepardus egyetlen csavarhúzó és/vagy véső segítségével csodákra 
képes. Mint már említettem, eme fajtárs legtöbbször éjjeli órákban figyelhető meg. Jel-
lemzője a különleges légzés- és lábtechnika. Ugyanis, ha bekövetkezik az in flagrante 
delicto, néhány tized másodperc alatt képes homo sapiens sapiensből homo sapiens 
gepardusszá alakulni. Fotózni szinte lehetetlen.  

A homo sapiens sapiens egyedeinek észrevételezése után – ekkor még csak sejtettem, 
hogy homo gepardusszal van dolgom – visszasiettem a szobába. De miért is ne? A Lego 
kocka újból támadásba lendült és talált. Kőműves nyelven elrebegtem egy „Ámen” for-
tissimot.  

VERESI KRÓNIKA • HAGYOMÁNY ÉS LENDÜLET 2021 IRODALMI PÁLYÁZAT

N. SUSZTER MÁRIA, aki a Veresi Krónika 2021-es irodalmi pályázatának mindkét ka-
tegóriájában (vers és próza) díjazott lett, szintén természet-esztétikai témát választott 
és ehhez a lehető legtermészetesebb formát: a dalt. Habár a pályázat összegzése során 
eddig is zenei metaforákat használtam, most van igazán jogom azt mondani, hogy a 
Csak élni… című vers énekelve volna igazán önmaga, de szerencsére nem kell felszó-
lítanom a szerzőt, hogy dúdolja el, mert a szöveg önmaga idézi meg zenekarát: „Hiszek 
az erdő zenéjében, / A madarak dalában, / A reccsenő ágak / Kiáltásában.”  Leginkább 
azon lepődtem meg, amikor ugyanennek a versnek a jeligéje alatt egy tréfacsinálóba ol-
tott filozófus elbeszélőtől olvastam egy történetet. Nem mondok többet, mert egy novella 
első mondatai árulják el leginkább, érdemes-e olvasni, lássák hát: „A gondolatok nin-
csenek sem távolsághoz, sem pedig időhöz kötve. Nem kell hozzájuk fény, sem sötét. Pusz-
tán csend.”                                                                                                                 VERÉB ÁRNIKA 

N. SUSZTER MÁRIA 
így ír magáról 

 
Erdőkertesen nőttem fel, itt élnek a szüleim és a test-
véreim, innen repült ki a két lányom is. Gyors- és gép-
írást Pilisvörösváron tanultam, majd később Veres - 
egyházon az esti gimnáziumban érettségiztem. Au-
todidakta módon képzem magam, az irodalmi tu-
dásomat különféle szabadegyetemi kurzusokon való 
részvétellel fejlesztem. Tizenhat éven át dolgoztam 
az Élet és Tudomány szerkesztőségénél, ezek az évek 
meghatározóvá váltak az életemben. Évek óta írok 
prózát és verseket különféle kiadók és folyóiratok 
által meghirdetett pályázatokra. Első írásom „De -
cemberi varázslat” címmel 2012-ben jelent meg a 
Pannon Lapok Kiadó gondozásában a „Nagy Miku-
lás Könyve” antológiában. Még ez év decemberében 
napvilágot látott az első versem, „Eszme” címmel. 
2019-ben jelent meg „Szelepán” címmel az Irodalmi 
Rádió kiadásában az első meseregényem. 2020-tól 
már rendszeres szerzője vagyok a Dörmögő Dömötör 
gyermeklapnak. Az írás számomra Isten ajándéka, 
ha megkaptam, igyekszem is élni vele.  

Fotó: Veréb

VERS KATEGÓRIA III. HELYEZETT 
 
N. SUSZTER MÁRIA: 

 Csak élni… 
 

Hiszek a virágban, 
A zöld fűben, 
Az ébredő fákban. 
Hiszek a tarka nyárban, 
S a tócsák jaj szavában. 
 
Hiszek az erdő zenéjében, 
A madarak dalában, 
A reccsenő ágak 
Kiáltásában. 
 
Hiszek az úszó felhőkben, 
A ringó búzamezőkben, 
A Hold arcában, 
A darabokra tört egészben, 
S bízom Isten határtalan 
Szeretetében.
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Kultúra

„Úgy érzem, valamennyit tudok ebben a szakmában és azt igyekszem 
átadni” – kezdte a kör alakuló ülésén. Bemutatkozásul elmondta, hogy 
szakmai tudását a napi sajtóban töltött évtizedek fotóriporteri munkája 
alakította, ehhez társult a Reuters hírügynökséggel töltött tizenegy éves 
munkakapcsolat. Munkájának középpontjában jelenleg a fotó oktatása 
áll. Veresegyházon immár ötödik éve, nyaranta tart fotóstáborokat ál-
talános és középiskolások számára. A sort az idei nyáron is folytatni 
kívánja. Néhányan régi hallgatói közül is megjelentek. Akadt, aki Sza-
dáról vagy éppen Erdőkertesről érkezett, illetve ketten a több mint száz 
főt számláló Váci Fotókörből is eljöttek. Ők már komoly publikációs 
platformot tudhatnak magukénak, melyet be is mutattak. Tapasztala-
taik alapján szabályok lefektetését, felvetések ismertetését javasolták. 
Szóba került a kiállítás is, mint lehetséges bemutatkozási forma, leg-
alábbis ami a csoport kisebbik hányadát illeti. 

A legtöbben inkább a tanulást, a technikai fejlődés lehetőségét he-
lyezték kilátásba, ahogy az egyéni bemutatkozások során kiderült. Ér-
dekes volt megismerni azokat a személyes indíttatásokat, amik a 
különböző tudásszintű embereket elvezették a fotózás szenvedélyéhez. 
A legtöbben a régi pocket fényképezőgéppel kezdtek kattintgatni. Volt, 
akit kezdetben a digitális manipuláció vonzott, de akadt olyan is, aki 
már nem is tud kikapcsolódni egy nyaralás alkalmával, csak azt figyeli, 
mit lehetne megörökíteni. Szabó Barnabás szerint a fotókör leginkább 
„felnőtt emberek együtt gondolkodása” kell legyen. Fel is vázolt néhány 
ezzel kapcsolatos pályázati lehetőséget, majd hozzátette: „Annál nincs 
fontosabb, mint hogy egymás képeiről véleményt tudjunk cserélni”. 

Erre tökéletes alkalmat teremtett a foglalkozás második része, amikor 
mindenki bemutathatta a legjobb alkotásokat egybegyűjtő portfólióját. 
Szabó Barnabás egyik tanítványa például előszeretettel fényképezte a 
Budai várat, a Szentendrei Skanzent, vagy éppen a fia cukrászati műre-
mekeit. Az is kiderült, hogy az elismert fotográfus vesszőparipája az 
ember-munka témacsoport. Aki tehát felkapja a fejét a hosszú expó, a fo-
tocella csapda, vagy a street-fotó kifejezések hallatán és van kedve meg-
mutatkozni egy hobbifotósokat tömörítő platformon, az bátran látogassa 
a Veresegyházi Fotókör kétheti rendszerességgel, keddenként tartott fog-
lalkozásait a Váci Mihály Művelődési Központ üvegajtós termében. 

MÁRKUS JUDIT

„FELNŐTT EMBEREK EGYÜTT GONDOLKODÁSA” 
Kifejezetten a fotográfia világában jártas alkotóknak kíván szakmai bázist biztosítani a január 11-én megalakult Veresegyházi Fotókör. 
A csoport vezetője Szabó Barnabás, Balogh Rudolf díjas fotóművész, aki a sajtófotó területén szerzett számos szakmai elismerés tulaj-
donosa és tagja a Magyar Fotóművészek Szövetségének. A helyszínt a Váci Mihály Művelődési Központ biztosítja. 

Fotók: Szabó Barnabás

Életem párja felriadt: 
– Mi az? Mi történt? 
– Két idegen struccost játszik az autónkban. 

– válaszolom. 
Az én hősöm kipattant hitvesi ágyunkból és 

hívatlan vendégeink fogadására sietett. 
Kiderült, hogy vendégeinknek eszükbe sem 

jutott megzavarni nyugalmunk. Hamar rá-
döbbentünk, hogy háromnapos autórádiónk, 
valamint annak tartozékai iránt éreztek erős 
vonzalmat látogatóink, cseppet sem érdekelte 
őket a mi vendégszeretetünk.  Miután életem 
párja megzavarta a „légy ott, maradj észrevét-
lent”, a két hívatlan vendég, ama drasztikus 

módozatot választotta, hogy magáévá tette a 
korábban ingósági leltárunkba tartozó techni-
kai eszközöket a már fentebb említett gépjár-
művünkből. 

 Zsákmányukhoz való ragaszkodásuk ered-
ményesnek bizonyult, minden lehetséges pró-
bálkozásunk ellenére. 

 Szeretném előrebocsátani, hitvesem, (köz-
ismert nevén: Apa) hatalmas szívvel áldotta 
meg az Isten. Sohasem ismertem nála ven-
dégszeretőbb embert.  A két látogató tekinte-
tében sem történt ez másképp. Mindent 
bevetett, hogy maradásra bírja őket, de pró-
bálkozásai eredménytelennek bizonyultak.  

Sokáig gondolkodtam, miért. Azután meg-
találtam a megoldás kulcsát: megrettentek 
Apa macis boxere láttán. Tudniillik, Apa rend-
kívül kíváncsi természet. Olyannyira, hogy 
még felöltözni is elfelejtett, amikor tudomást 
szerzett vendégeinkről. Illetlenség vagy sem? 
Döntse el a kedves Olvasó! 

 Hiába kiáltozta utánuk, hogy: 
– Állj meg! Ha elkaplak, nem marad belőled 

csak antropológiai lelet! 
A két homo sapiens sapiens néhány pillanat 

múltán homo geparduszként trappolt a mű-
úton, hónuk alatt ingóságainkkal a Hold ne-
vető arca alatt. 

FOTÓKÖR ALAKULT A VÁCI MIHÁLY MŰVELŐDÉSI KÖZPONTBAN
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Életmód

A kütyük, projektek és munkavállalások szinte a 
napi 24 óránkat kitöltik és észre sem vesszük, hogy 
mindezen eszközök rabszolgái lettünk. Minden-
hol ott vannak, a munkahelyen, edzés közben, az 
autóban, otthon. Mindenfajta alkalmazást kitalál-
nak nekünk, hogy „kényelmesebbé” tegyék az 
életünket, csakhogy az amúgy is rohanó világun-
kat még rohanóbbá, zsúfoltabbá tesszük, hiszen 
az idővel futunk versenyt. Észre sem vesszük, 
hogy micsoda versenyfutásban élünk, teljesít-
mény  kényszeres lett a világunk. Álljunk meg egy 
percre és tegyük fel a kérdést: mikor és hogyan töl-
tődjek a mindennapi versenyekre?  

A válasz a mentálhigiéné, azaz a lelki egész-
ség elősegítése és megőrzése. A kutatások azt mu-
tatják, hogy hazánkban a mentálhigiéné jelentő - 
sége kicsi, ha egyáltalán szerepel a „napi teendők 
listáján”. Annak ellenére, hogy egyre több az em-
pirikus bizonyíték, amelyek megerősítik a hosszan 
tartó stressznek tulajdonítható, egészséggel össze-
függő betegségeket, (például magas vérnyomást, 
fáradtságot, gyomor-bélrendszeri problémákat, al-
vászavarokat, ingerlékenységet, depressziót és fej-
fájást), a mentális egészséget gyakran figyelmen 

kívül hagyjuk. A mentális higiénia talán könnyen 
elvethető, mert a tünetek nem jelennek meg kéz-
zelfogható módon, ellentétben az olyan egészség-
ügyi állapotokkal, amelyeket diagnosztikai esz kö - 
zökkel mérnek és értékelnek. A megfoghatatlan és 
megmagyarázhatatlan eseményeket gyakran hitel-

telenítik, figyelmen kívül hagyják, vagy elutasítják, 
mert mérésekkel nem kapunk számszerűsíthető 
eredményeket. 

Egyre növekszik a társadalom azon hajlandó-
sága, hogy gyógyszeres kezeléssel kezelje a stressz 
okozta tüneteket. A gyorsan ható gyógymódok le-
hetővé teszik az emberek számára, hogy továbbra 
is fejlesszék magukat anélkül, hogy tudatára éb-
rednének a mögöttes ok-okozati tényezőknek, ame-
lyek a testet és az elmét egyaránt érintik. Az élet 
mindennapi tevékenységei mögött megbúvó okok 
kezelésének elmulasztása, a még egyszerűen ke-
zelhető állapotok figyelmen kívül hagyása betegsé-
gekhez vezethet. Ezért meg kell tanuljunk hallgatni 
a testünk adta jelzésekre. Értsük meg, hogy a tes-
tünkben van veleszületett bölcsessége, amely fi-
gyelmeztetéseket küld, jelezve, hogy itt az ideje 
lelassítani, feltöltődni. TISZTELJÜK A TESTÜN-
KET, és BÁNJUNK VELE FIGYELMESEN! Tanul-
junk meg hallgatni a szükségleteinkre és arra, hogy 
mit próbál közölni velünk. A kiegyensúlyozott élet-
mód kialakításához idő kell és tapasztalás, amelyek 
lehetővé teszik, hogy egyen  súlyt teremtsünk sze-
mélyes és szakmai kihívások között. Szerény filo-
zófiám az, hogy csak azt adhatjuk másoknak, ami 
nekünk kell. Ezért szülőként, házastársként, diák-
ként vagy alkalmazott  ként vigyázzunk magunkra 
érzelmileg, pszichológiailag, lelkileg és fizikailag, 
mert ezek mind összefonódnak az életnek nevezett 
gyönyörű fonatunkban.                             GYŐRY RITA 

A MENTÁLHYGIÉNÉ FONTOSSÁGA 
Tanuljunk meg élni, nem csak túlélni! 

 
Amikor az emberek az egészség jelentésén gondolkodnak, legtöbbször a táplálkozást és a 
testmozgást említik a wellness alapvető összetevőiként. És bár a táplálkozás és a testmoz-
gás az egészséges életmód fenntartásához szükséges két alapvető elem, a mentális egész-
séget gyakran figyelmen kívül hagyjuk.  

 FITTEN VERESEN 

Legyünk együtt fittek Veresen! 
Mobil: 30 509 5084 

Facebook: Fitten Veresen

MULTISPORT SE • NORDIC WALKING SPORT VERESEGYHÁZ

A versengés az ember vérében van. Kinek jobban, kinek kevésbé, ki 
bevallja magának, ki nem. A Nordic Walking tömegsport, rekreációs 
jelleggel végezzük, nem lesz olimpiai sportág talán sosem, így akár le-
gyinthetnénk is a versenyekre. 
DE NE TEGYÜK! MIÉRT NE? 
• Mert egy élmény, ami kiszakít a mindennapokból, megtöri a mindenna-

pok robotját. Boldogan várt esemény, egy kisebb ünnep találkozni rég lá-
tott barátokkal és újakat szerezni. 

• A hasonló érdeklődésű és ugyanazért rajongó emberekkel való találkozás 
feltölt energiával, motivál, ami segít a helyes úton maradni, a rendszeres 
sportolás útján. 

• Mert az évben elszórt versenyek több-kisebb mérföldkőként motiválnak 
felkészülni kisebb célok elérésére és remek alkalmat nyújtanak arra, hogy 
felmérjük fejlődésünket. Ha sikerélményünk van, látjuk az eredmé-
nyét, értelmét, akkor maradunk a sport mellett. 

• Nem feltétlen kell a dobogóra vágyni, tökéletes cél, ha a következő ver-
senyen a saját idődet szeretnéd túlszárnyalni vagy 5 km után 10 km távon 
indulni. És ha az idő múlásával nem tudsz vagy egyszerűen nem akarsz 
jobb időt menni, hanem az a cél, hogy ugyanazt a teljesítményt megtartsd 
éveken, évtizedeken át, az is tökéletes! 

• Az ország különböző tájait is megismerheted, az ott élő emberekről 
nem is beszélve. A szervezők remek programokat kínálnak a verseny mel-
lett, amik újdonságok megismerését teszik lehetővé, élményt adnak. 

Egy ilyen izgalmas versenyen vettünk részt január 
15-én Tihanyban. A technikás, hol sárban, hol 
jeges kaptatón, hol maradvány hóban, hol csúszós köveken vezető pálya igazi 
csemege volt minden terepen futónak és nordicosnak! A Nordic Walking Sport 
Veresegyház sportcsapatából pedig ismét a dobogó első fokára állhatott Vigh 
Mercédesz, aki női elit korcsoportban első helyezett lett! Gratulálunk! 

Úgyhogy bátorítunk, tarts velünk, VDNOWAS edzőkkel a versenyek infor-
mációjáért és a felkészülésben való segítségért, vagy ha csak szeretnéd meg-
tanulni ezt a remek sportot, keress bennünket az alábbi elérhetőségeinken: 

MultiSport SE / Nordic Walking Sport Veresegyház 
Facebook: Nordic Walking Sport Veresegyház 

multisport.2112@gmail.com,  
Vigh Mercédesz 70 39 126 03, Mátyás Dezső 30 730 39 79
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A Veresi Farkasok Ifjúsági Sport Egyesület 
2022. február 11-én ünnepli a 10. évfordulóját.  

A csapat a Darts Soft Országos Csapat Bajnokság I. osztályban játszik. 
Sajnos klubunk még mindig nincs, csak ígéretek vannak rá, 

így a felkészülésben sokszor nehézségekkel küzdünk.

DARTS

Kérjük a Krónika kedves olvasóit, 
hogy segítsék munkánkat az adójuk 1%-ával. 

Köszönettel a Veresi Farkasok Ifjúsági Sport Egyesület 
(adószámunk: 18280726–1–13). 

Az egyesület létrehozásának mi volt a kiváltó oka, milyen célt tűz-
tetek ki magatoknak? 
A szülők baráti társaságából alakult egyesületet nyolcan alapítottuk. 
Elnöke Kuli Bálint, alelnökök Berta Tamás és Gyócsi Tamás, el nök-
 ségi tagok Telek Csaba, Nagy Csaba, Filep-György Attila, Klement 
Tibor és Lázits Gábor. Gyerekeink egy korosztályhoz tartoznak, kö-
zösen fociztunk hetente egyszer és így jött az ötlet, amit tett követett 
és megalapítottuk a Veresi Farkasok Ifjúsági Sportegyesületet. 
A névválasztás mennyire fedi le az általatok végzett tevékenységet és 
korosztályt?                                                                                                                                         
2011-ben, megalakulásunkkor a labdarúgás volt a fő területünk, mert 
10-12 éves gyerekekkel kezdtünk el foglalkozni. Létszámunk 22-25 fő 
között mozgott. Termet béreltünk és Berta Tamás, az egyik alelnökünk 
tartotta az edzéseket.   
Hogyan jött a DARTS gondolata? 
2013-ban a labdarúgást az egyesületen belül befejeztük, és az év végén 
a Sport utcában kialakítottunk egy helyiséget a DARTS-nak. Gyako-
roltunk és 2014-ben már a Budapest bajnok  ságban indítottuk első csa-
patainkat két szak ágban is. 
A legszebb eredmény vagy történet, amire büszke vagy? 
2017-ben veretlenül nyertük a Budapest I. osztály soft csapatbajnok-
ságát. 2018-ban már az országos III. osztály csapatbajnokságát nyertük 
meg, 2019-ben pedig egy osztállyal feljebb, a soft országos csapatbaj-
nokság 2. helyén végeztünk, így feljutottunk az I. osztályba. Szépen 
jöttek az eredmények. A COVID miatt 2021-ben az országos csapat-
bajnokság rájátszásán a többszörös magyar bajnok Győri DC. csapatát 
kaptuk ellenfélként, akiket sikerült legyőznünk. Ezekre az eredmé-
nyekre nagyon büszkék vagyunk. 
Sokan a dartsot nem is tartják „sportnak”, inkább egy szórakozó-
helyre asszociálnak, ahol baráti társaságok sörözés közben jól szó-
rakoznak. Győzd meg a kétkedőket, mi a sportértéke a dartsnak?  

Ez nem így van. Mint minden sportban, a dartsban is nagyon sok gya-
korlással lehet eredményt elérni, nagyon fontos az állóképesség, a 
hosszan tartó összpontosítás, koncentráció, a figyelem, a gyors döntés 
és nagyon fontos, hogy jól tudj fejben számolni. Ebben a játékban nem 
csak jól és pontosan kell dobni, hanem előre tervezni, számolni, hogy 
a kialakult helyzetben mennyit kell dobnod, hogy elsőként tudd befe-
jezni a játékot.  Ezért ajánljuk már hatéves kortól a gyerekeknek, ki-
válóan fejleszti a fejben számolást. A Magyar Darts Szövetségnek 85 
egyesület tagja van, köztük mi is. A versenyeken tilos az alkoholfo-
gyasztás, amit szondázással szúrópróbaszerűen ellenőriznek is. 
Ki finanszírozza a versenyzéseteket?  
Támogatás hiányában saját költségen versenyzünk, meg mindent ma-
gunknak fizetünk. 
Mi okozza a legnagyobb problémát működésetekben?  
Jelenleg nincs klubhelyiségünk, ahol készülhetnénk, ahol versenye-
ket rendezhetnénk, más klubokhoz járunk edzeni. Nagyot segítene, 
ha egy kb. 80 négyzetméteres zárható teremhez hozzá tudnánk jutni, 
ahol berendezkedhetnénk, versenyeket rendezhetnénk, amire már 
tudnánk támogatókat is találni, mert így elég nehéz. Ezt a sportot nem 
lehet a szabadban űzni. 
Tervezitek, hogy szélesebb körben is elérhető legyen a darts? Jelent-
kezhetnek az érdeklődők? 
Egyelőre a terem hiányában nem tudjuk széles körben fogadni az ér-
deklődőket, de ha valaki érdeklődik, nem utasítjuk el. 
Mik a távlati tervek? 
Szeretnénk stabilan az I. osztályban gyökeret verni. 
Sok sikert kívánok, és hogy mihamarabb hozzájussatok egy helyiség-
hez, ahol edzeni és versenyezni is tudtok, még sokáig az I. osztályban. 

BARANYÓ CSABA 

10 ÉVES A VERESI FARKASOK IFJÚSÁGI SPORTEGYESÜLET 
 

Városunkban több mint hatvan sportcsoport működik. Ennek kö-
szönhetően széles a választható sportágak száma. Vannak csopor-
tok, egyesületek, akik sokszor fókuszban vannak, és vannak, akik 
csak ritkán, de ők is szorgalmasan teszik a dolgukat és ami a leg-
fontosabb, közösséget alkotnak, közösséget hoznak létre. Az a kö-
zösség, amelyik már tíz éve fennáll és dolgozik, mindenképpen 
dicséretet és elismerést érdemel. A Veresi Farkasok Ifjúsági Sport-
egyesület tízéves születésnapja apropóján beszélgettem Gyócsi 
Tamás alelnökkel, aki a fő mozgatórúgója az egyesületnek. 
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Városunk oktatási intézményeinek, a Fabriczius 
József Általános Iskolának, a Kálvin Téri Refor-
mátus Általános Iskolának és a Katolikus Gim-
náziumnak a diákjai nagyon szépen szerepeltek 
a Pest megyei diákolimpia úszódöntőjén. Már 
nagyon várták a gyerekek ezt a versenyt, hiszen 
a COVID miatt két évet ki kellett hagyni. Annak 
ellenére, hogy a korlátozások miatt a szülők 
most sem mehettek be az uszodatérbe szur-
kolni, a gyerekek szállításában komoly szerepet 
vállaltak és szomorúan bár, de elfogadták ezt a 
helyzetet. Köszönet nekik az együttműködésért! 

Veresegyházon pezsgő az úszóélet. A tanó-
rákon kívül a VVSK öttusa és triatlon szakosz-
tályai nak valamint a Csombi- és a Kenderfi 
Szonja úszóiskoláknak köszönhetően a gyere-
kek napi rendszerességgel úszhatnak, akik 
nagy izgalommal várták a verseny kezdetét. 
Lelkesek és kitartóak voltak, en nek köszönhe-
tően a hagyományainknak megfe lelően most is 
szép eredmények születtek. 
 
Fabriczius József Általános Iskola: 
I. korcsoport lányok:  
Elekes Alíz 50 m mellúszás 1. hely, 50 m hát -
úszás 2. hely. 
Galli Nóra 50 m gyorsúszás 6. hely. 
II. korcsoport lányok: 
Becsei Neste 50 m gyorsúszás 10. hely. 
Kovács Ajsa 50 m gyorsúszás 11. hely, 50  m 
hátúszás 5. hely. 
Galli Zsófia 50 m hátúszás 14. hely, 50 m 
mell úszás12. hely. 
Nagy Lilien 50 m mellúszás 13. hely, 50 m 
hát úszás 10. hely. 
Fürjész Csenge 50 m hátúszás 2. hely. 
Kelemen Dorka 50 m hátúszás 17. hely. 
4×50 m-es gyorsúszó váltó I. helyezés. 
A váltó tagjai: Becsei Neste, Galli Zsófia, Für-
jész Csenge, Kovács Ajsa. 
III. korcsoport fiúk: 
Szendrő Etre 100 m gyorsúszás 5. hely, Ko-
kavecz Marcell 7. hely. 
III. korcsoport lányok: 
Kovács Réka 100 m mellúszás 1. hely, 100 m 
gyorsúszás 2. hely. 
Császár Dóra 100 m hátúszás 1.hely  
Hajnal Kincső 100 m gyorsúszás 10. hely, 100 
m mellúszás 5. hely. 
Rikker Dóra 100 m gyorsúszás 12. hely, 100 
m hátúszás 6. hely. 
4×50 m gyorsúszó váltó I. helyezés. 
A váltó tagjai: Kovács Réka, Hajnal Kincső, 
Rikker Dóra, Császár Dóra. 

Veresegyházi Katolikus Gimnázium: 
IV. korcsoport lányok: 
Kovács Enikő 100 m gyorsúszás 1. hely, 100 
m hátúszás 1. hely. 
Varga Lilla 100 m mellúszás 1. hely. 
 
Kálvin Téri Református Általános Iskola: 
III. korcsoport fiúk: 
Barsi Máté 100 m hátúszás 1. hely. 
III. korcsoport lányok: 
Arany Alma Zsófia 100 gyors 11. hely. 
 
Minden első helyezett bejutott a márciusban, 
Debrecenben megrendezésre kerülő országos 
döntőbe. Gratulálunk minden versenyzőnek. 

Felkészítők: ALBERT GÁBOR, GULYÁS-CSOMBOR 
RENÁTA, CSOMBORNÉ HALMAI ÁGNES, 

CSOMBOR BARNABÁS, HEGEDŰS  GABRIELLA, 
KENDERFI MAGDOLNA SZONJA 

HÉT EGYÉNI ÉS KÉT CSAPATBAJNOKI CÍM! 
ÚSZÓ DIÁKOLIMPIA PEST MEGYEI DÖNTŐ 

2022. JANUÁR 29. SZÁZHALOMBATTA 

ÚSZÁS • DIÁKSPORT

Császár Dóra

Barsi Máté

Elekes Alíz

Varga Lilla Debóra Kovács Réka 
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A résztvevők egy része, Gulyás-Csombor Renáta és Hegedűs Gabriella

II. korcsoport, lány gyorsváltó, aranyérmes csapat Kokavecz Marcell, Barsi Máté, Szendrő Etre

III. korcsoport, lány gyorsváltó aranyérmes csapat
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Élményekben, eseményekben általában nincsen hiány házunk táján. Nincs 
ez másképp a mostani időszakban sem. Versenyző táncosaink új koreog-
ráfiákkal készülnek a márciusban induló hazai versenyszezonra. Új össze-
állítású formációk és párosok indulnak neki komoly reményekkel és 
célokkal a regionális, országos és nemzetközi versenyeknek. Azon vagyunk, 
hogy a sportágunkat eddig nem ismerő fiatalokat szólítsunk meg, hogy ők 
is új élményeket, tudást szerezzenek sportágunk által.  

Az utánpótlás táncosaink játékos formában ismerkedhetnek meg az ala-
pokkal. Fejlesztjük mozgáskoordinációjukat, ritmusérzéküket. Elsajátítják 
a tornaalapokat és egészségük érdekében speciális nyújtógyakorlatokkal 
fejlesztjük izomzatukat. Tudásszintjüknek megfelelő koreográfiát tanítunk. 
Divatos tánczenékre egy nagyszerű közösségben sajátíthatják el a csapat-
hoz tartozás élményét, erejét, tanulhatják meg a csapatmunkát.  

Természetesen mindenki szabadon el tudja dönteni, hogy idővel komolyabb 
szintre emeli-e a tudását és versenyeken vesz részt, vagy a mozgás hobbiként 
megmarad számára. Egyesületünkben mindkettőre van lehetőség. Aki komo-
lyabb szintű versenyző lesz az évek során és a legjobbak közé emelkedik, az 
részt tud venni például Magyarország legeredményesebb táncosait felsorakoz-
tató válogatott keretedzésen, ami nagy büszkeségünkre ismét Veresegyházon 
lesz február első hétvégéjén a veresi Kosárlabda Csarnokban. Ezen az esemé-
nyen ezúttal is szép számmal fognak szerepelni egyesületünk sportolói. 

A tavasz közeledtével ismét indulnak a fellépések, bemutatók is, ahol ta-
lálkozhattok szinte minden korosztály táncosaival fényes, csillogó, extra-
vagáns ruhákban, trendi, dinamikus zenékkel, látványos koreográfiákkal. 
Ha szeretnétek minket jobban megismerni, megtaláltok több helyszínen is 
Veresegyházon. Vagy olvassatok, tájékozódjatok rólunk az alábbi elérhető-
ségeken: www.rockinboard.hu • facebook.com/rockinboard • Instag-
ram: rockinboardtse 
Mozogj, sportolj, táncolj velünk akár 4 éves kortól! Várunk szeretettel. 

FARKAS GERGELY, FARKAS KRISZTINA

AKROBATIKUS ROCK AND ROLL

MŰHELYMUNKA ÉS ENERGIKUS ÉVINDÍTÁS 

GALAXISOK A BALATONFÜREDI 
„SZILVESZTER” KUPÁN 

2021. december 30-án tartották Balatonfüreden 
a „Szilveszter” Kupát, melyen a felnőtt galaxi-
sokból Kukucska Zoltán (GVSE IV.), Dudás 
Balázs (GVSE IV.) és az idén a serdülő korosz-
tályba belépő Dudás Réka indult el. 

Erős felnőtt mezőny volt. 59 indulóval, sok 
NB II-es és NB III-as játékossal. A lebonyolí-
tás ún. svájci rendszerű volt, mindenki 8 
mérkőzést játszott. Réka 5 mérkőzést nyert, 
Balázs és Zoltán 3-3-at. Végeredményben 
mindegyik sporttársunk elégedetten fejez-
hette be a versenyt, mivel ebben a mezőny-
ben ez több volt, mint amit előzetesen el - 
várhattak maguktól. 

 
DUPLA VERESEGYHÁZI, 

ORSZÁGOS ASZTALITENISZ ÉREM 
EGY HÉTVÉGÉN 

2022. január 22- 23-án, szombat-vasárnap ren-

dezték meg a fővárosban az Ormai csarnokban 
a Budapest Bajnokság országos asztalitenisz 
lány ranglistaversenyt. 

Letanóczki Dalma (Veresegyházi Katoli-
kus Gimnázium 10.b KSI /Galaxis U17), mind 
az U19, mind az U17-es leány páros számban 
a dobogó 2. fokára tudott állni, ezzel két 
érmet is szerzett páros társával, Hudák Dori-
nával (Statisztika UK./ Orosháza). Értékét 
növeli a megszerzett helyezéseiknek, hogy 
egyik esetben sem volt párosuk a legjobb 4 
között kiemelve, előttük rang  sorolt párokat 
kellett legyőzni már a 4 közé jutásért is. 
Dalma az egyéni küzdelmek során U19-ben 
az 5-8. helyen végzett összességében, aznap 
10 mér kőzést lejátszva, csoportselejtezőből 
indulva. 

Köszönjük szépen a közös játékot Doriná-
nak és a segítő edzőknek a támogatást. 

 
LETANÓCZKI ISTVÁN 

ASZTALITENISZ

SZÉP SIKEREKKEL INDUL AZ ÉV

Letanóczki Dalma és Hudák Dorina
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Hirdessen 

a Veresi Krónikában 
VERESEGYHÁZ VEZETŐ LAPJÁBAN! 

Velünk sikeres lesz!! 
7500 PÉLDÁNY, KEDVEZŐ ÁR 

Bővebb információ: 

veresikronika@veresegyhaz.hu 

30 9304 831

 

CSALÁDI EMLÉKFUTÁS 
2022. MÁRCIUS 15. 
 
2022. március 15-én (kedden) 
szeretettel várunk minden kedves 
érdeklődő családot, munkahelyi  
és baráti társaságot, osztályközösséget a 
hagyományos utcai emlékfutásra! 
 
TÁV: 1848 méter 
NEVEZÉS: NINCS, minden érdeklődő nevezés nélkül 

indulhat! 
RAJT: 15.00 órakor 
HELYSZÍN: Veresegyház, Váci Mihály Művelődési Ház 

(Köves u. 14.) 
ÉRTÉKELÉS, DÍJAZÁS: 

MINDEN RÉSZTVEVŐ ÉRMET KAP! 
Az első három női és férfi helyezett, közvetlenül 
a befutás után plusz éremdíjazásban részesül, 
külön eredményhirdetés nem lesz, az indulókat 
nemenként és korcsoportonként NEM értékeljük!  

A rendezvényen mindenki saját felelősségére vesz részt!  

BŐVEBB INFORMÁCIÓ: 
Baranyó Csaba 20 9749 686 • Szalma Róbert 20 373 9596 

Dudás Balázs, Dudás Réka, Kukucska Zoltán
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Minden, 
aMi a tetővel kapcsolatos 
JAVÍTÁS, CSERÉP CSERE, ÚJ TETŐ 

GÉPKOCSI BEÁLLÓK, KERTI KIÜLŐK 
ÉPÍTÉSE, TETŐJAVÍTÁS 0–24 

OTTHOFELÚJÍTÁSI TÁMOGATÁS 
Ingyenes helyszíni felmérés, árajánlat. 
molnar.jozs1976@gmail.com 

06 30 5588 180

Minden, 
aMi a tetővel kapcsolatos 
JAVÍTÁS, CSERÉP CSERE, ÚJ TETŐ 

GÉPKOCSI BEÁLLÓK, KERTI KIÜLŐK 
ÉPÍTÉSE, TETŐJAVÍTÁS 0–24 

OTTHOFELÚJÍTÁSI TÁMOGATÁS 
Ingyenes helyszíni felmérés, árajánlat. 
molnar.jozs1976@gmail.com 

06 30 5588 180
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Januári életképek

 Az Attila-vonalhoz vezető emléktúrával és koszorúzással emlékezett 
a II. világháború áldozataira a Veresegyház Katonai Hagyományőrző 
Egyesület a doni áttörés évfordulóján 

800 gyerek leste meg a medvéket, hogy megjósolják, közeledik-e a tavasz

Tél a tónál

Minden szombaton térzene a piacon. 
Képeinken a Cimbaliband és a Talamba együttes zenél. 

Testvéri közösségben imádkoztak Veresegyház egyházi 
vezetői az ökumenikus imahéten

Fotó: Veréb József

Fotó: Veréb József

Fotó: Veréb József

Fotó: Klement Zoltán

Fotó: Lethenyei László

Fotó: Facebook/Veresegyházi medveotthon Hivatalos


