Kosik József 40 éve Veresegyház órásmestere
(Írásunk a 13. oldalon, fotó: Hollai Gábor)

Ajánló

RAGADÓZÓK KUPA VERESEGYHÁZ
HARCMŰVÉSZETI NAP
Helyszín:
Kucsa Tamás Városi Sportcsarnok, Veresegyház

TÁJÉKOZTATÁS

Tájékoztatjuk Tisztelt Olvasóinkat, hogy lapunk
koronavírus-járványra vonatkozó információi
és tájékoztatásai a 2022. március 17-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)

PROGRAM
9.30–11.00
Regisztráció
11.00–12.30
Nyílt formagyakorlat edzés
13.00
Hivatalos megnyitó
13.15–14.45
Formagyakorlat verseny és felhozó/
gyakorló ringes/tatamis mérkőzések,
nyílt utánpótlás aikido edzés
15.00–17.15
Nyílt formagyakorlat szeminárium
meghívott mesterekkel
11.00–17.30
Családi programok, airtrack szőnyegek
segítségével az akrobatika rejtelmeinek
kipróbálása az érdeklődők számára,
kiállítások/standok stb.
18.00
Gálaest megnyitó
18.15–21.30
Gálamérkőzések, bemutatók (Kick-box
Full contact, K1, box).
22.00
Gála zárása
(A változtatás jogát fenntartjuk).
Rendezvényünkön mind a versenysportolók, mind pedig az érdeklődő
gyermekek, családok számára gyakorlási lehetőséget biztosítunk.
A program 10.00–18.00 óráig ingyenesen látogatható.

Pintérné Gazdag Anett • KIME-Veresegyház elnök

Köszönjük, hogy minket választanak a hiteles tájékoztatásért!

06 70 388 8716

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

AZ UKRAJNAI MENEKÜLTVÁLSÁGGAL
KAPCSOLATBAN
Veresegyház Város Önkormányzata fogad minden olyan felajánlást, amely segítségül szolgálhat
a hazájukat, otthonaikat elhagyni kényszerülők számára.
Városunkba érkező menekültek ellátását elsősorban az alábbi szükségletek megteremtésével tudják támogatni:

• szálláslehetőség,
• személyes befogadás és élelmezés,
• munkalehetőség,
• tartós, melegíthető élelmiszer,
• higiéniai és tisztálkodási szerek,
• takaró, párna, pokróc, matrac,
• gyógyszer és kötszer (bontatlan dobozban, szavatossági időn belül).
(Felhívjuk figyelmüket, hogy élelmiszer felajánlás esetén a tartós, melegíthető, azonnal fogyasztható készételeket és élelmiszereket
részestíjük előnyben az élelmiszer nyersanyagokkal szemben, ez utóbbiak tárolására, étel készítésére nem vagyunk felkészülve.)

Amennyiben lehetőségük van a fentiek közül felajánlásra, azt megtehetik elektronikus úton az adomany@veresegyhaz.hu
e-mail címre, nevük, címük, elérhetőségük (telefonszám/e-mail cím) megadásával és a felajánlás ismertetésével,
vagy a 06 28 588 625, 06 28 588 611 telefonszámokon, ahol kollégáink fogadják hívásukat.
Szeretnénk felhívni a figyelmüket, hogy az adományozás során az önkormányzat elsősorban koordinációs feladatot lát el,
a felajánlásokat közvetítjük a megfelelő szervezet, személy, csoport részére.
Felajánlások raktározására nincs lehetőségünk és a felajánlás igénybevételére az esedékességkor kerül sor.
Az adományozó személy/szervezet jelen tájékoztató elolvasásával és a felajánlás során adatainak továbbításával hozzájárulását adja
személyes adatainak az adományozás céljából történő nyilvántartásba vételéhez és kezeléséhez.

Segítségüket ezúton is köszönjük!
HIRDETMÉNY

Értesítem a Tisztelt Lakosságot, hogy Veresegyház Város Önkormányzatának Képviselő-testülete

2022. április 22-én (pénteken) 18.00 órai kezdettel
KÖZMEGHALLGATÁST tart.
Helye: Váci Mihály Művelődési Ház (Köves u. 14.)

A közmeghallgatás napirendje:
1. Beszámoló a város 2021. évi eredményeiről, fontosabb eseményeiről (előadó: Pásztor Béla polgármester)
2. Lakossági kérdések, észrevételek, javaslatok
A közmeghallgatásra városunk lakóit szeretettel várjuk.
Veresegyház, 2022. március 16.

Tisztelettel: Pásztor Béla polgármester

Értesítjük a Tisztelt Lakosságot, hogy

2022. ÁPRILIS 12. (KEDD) ÉS ÁPRILIS 19. (KEDD) KÖZÖTT
IGAZGATÁSI SZÜNET LESZ A POLGÁRMESTERI HIVATALBAN, EZÉRT

HIVATALUNK EZ IDŐ ALATT ZÁRVA TART.
Megértésüket köszönjük!

2022. március
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Önkormányzat
POLGÁRMESTERI HATÁROZAT
Veresegyház Város Önkormányzat Képviselő-testületének Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 15/2013. (IV. 17.) önkormányzati rendelet 50. §-ában
biztosított jogkörömben eljárva az alábbi döntést hozom:
megépített konyha és kiszolgáló helyiségekre fordított beruházási érték
1/2022.(I.24.) Polgármesteri határozat
megváltása jogcímén - kifizetésre kerülő 28 000 000 Ft + 7 560 000 Ft áfa,
1. A Képviselő-testület nevében hatályon kívül helyezem a 16/2022.(I.18.)
számú Kt. határozatot.
azaz bruttó 35 560 000 Ft összegbe beszámításra kerüljön.
2. A Képviselő-testület nevében hozzájárulok ahhoz, hogy a Veresegyház 3. Fenti jogszabályi felhatalmazás alapján kerül sor a helyiségbérleti szerMedveotthon Kft-nek és Kuli Bálint János magánszemélynek több jogcíződés közös megegyezéssel történő megszüntetéséről, valamint a bérlemen nyilvántartott, Veresegyház Önkormányzata felé fennálló 8 520 396 Ft
ményre fordított beruházások megváltásáról szóló megállapodás aláösszegű tartozása a Veresegyház Medveotthon Kft részére – a Bérlő által
írására.

VERESEGYHÁZ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK HATÁROZATAI
18/2022.(II.2.) Kt. határozat:
(3) bekezdése szerint Cserháti Ferenc főállású alA Képviselő-testület az 5/2022.(I.12.) Kt. határo- polgármester illetményét 2022. január 1. napjától
zatát visszavonja.
kezdődően – a polgármester illetményének 90%ában – 877 500 Ft/hó összegben, idegennyelvtudási
19/2022.(II.2.) Kt. határozat:
pótlékát 23 190 Ft + 5798 Ft összegben, költségtéríA Képviselő-testület az önkormányzat Manódok- tését 131 625 Ft/hó összegben állapítja meg.
tor Gyermekgyógyászati Kft-vel kötött feladat-ellátási szerződését akként kívánja módosítani, 23/2022.(II.2.) Kt. határozat:
hogy a területi ellátási kötelezettséggel működő A Képviselő-testület a 286/2021.(XI.2.) Kt. számú
III/1. számú gyermekorvosi körzetben a gyer- határozatát az alábbiak szerint módosítja:
mekorvosi feladatok ellátását 2022. március 1. A Képviselő-testülete Cserháti Ferenc főállású alnapjától – Dr. Lacsny Szilvia praxisjoggal rendel- polgármester részére munkája elismeréseként
kező házi gyermekorvos ismételt munkába állá- „bruttó 1 200 000 Ft jutalmat állapít meg, amelyet
sáig szóló – határozott időtartamra Dr. Garam- 12×100 000 Ft összegben „bér jellegű juttatásként”
völgyi László Kálmánnal és Dr. Henczi Ágnessel folyósít 2022-ben munkabérével egyidejűleg” szökívánja biztosítani, heti 20-20 óra időtartamban. vegrészt törli a határozatból.
20/2022.(II.2.) Kt. határozat:
A Képviselő-testület pályázatot kíván benyújtani
a Magyarország 2022. évi központi költségvetéséről szóló 2021. évi XC. törvény 3. melléklet – Önkormányzati feladatellátást szolgáló fejlesztések
támogatására szolgáló pályázati kiírásra, az alábbiak szerint:
1. A projekt megnevezése: A veresegyházi Széchenyi téri óvoda épület tetejének felújítása és
szigetelése - pályázat benyújtás
2.A pályázat megvalósítási helyszínének pontos
címe: 2112 Veresegyház, Széchenyi tér 2.
3. A pályázat megvalósítási helyszínének helyrajzi
száma: Veresegyház belterület 5638/2.
4. A pályázati konstrukció: Önkormányzati feladatellátást szolgáló fejlesztések támogatás
5. A tervezett beruházás teljes beruházási költsége: bruttó 74 656 493 Ft
6. A tervezett beruházásnak a támogatás szempontjából elismerhető bekerülési költsége:
bruttó 74 656 493 Ft
7. Az önkormányzati saját erő számszerű összege
és forrása: az önerő bruttó 37 328 247 Ft, amely
összeget Veresegyház Város Önkormányzata
2022. évi költségvetésének terhére biztosít.
8. A központi költségvetési forrásból származó támogatás igényelt összege: bruttó 37 328 246 Ft

24/2022.(II.2.) Kt. határozat:
A Képviselő-testület 2022. január 1-jétől 2022. december 31-ig terjedő időtartamra szerződést köt a
Veresegyházi Városi Televízió Korlátolt Felelősségű Társasággal a város lakosságát érintő társadalmi, kulturális, politikai, közéleti és sportesemények megörökítése és azok a Telekom, a Digi
és az ES TV kábeltelevíziós csatornán, illetve a YouTube nyilvános videómegosztó csatornán történő
közzététele céljából 14 400 000 Ft + áfa/év összegért.
25/2022.(II.15.) Kt. határozat:
1. A Képviselő-testület elfogadja Veresegyház
Város Önkormányzat és a Veresegyházi Polgármesteri Hivatal 2021. évre vonatkozó integrált
kockázatkezelési intézkedési tervét.
2. A Képviselő-testület elfogadja Veresegyház
Város Önkormányzat és a Veresegyházi Polgármesteri Hivatal 2020. évre vonatkozó integrált
kockázatkezelési intézkedési tervének végrehajtásáról szóló beszámolót.

26/2022.(II.15.) Kt. határozat:
A Képviselő-testület a köztulajdonban álló gazdasági társaságok takarékosabb működéséről szóló
2009. évi CXXII. törvény 5.§ (3) bekezdése alapján elfogadja az előterjesztés mellékletét képező
tartalommal Veresegyház Város Önkormányzat ki21/2022.(II.2.) Kt. határozat:
A Képviselő-testület a közszolgálati tisztviselőkről zárólagos tulajdonában álló Veresegyházi Városszóló 2011. évi CXCIX. törvény 225/A.§, valamint fejlesztő Kft. Javadalmazási szabályzatát.
a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló
CLXXXIX törvény 71.§-a szerint Pásztor Béla pol- 27/2022.(II.15.) Kt. határozat:
gármester illetményét 2022. január 1. napjától kez- A Képviselő-testület a Veres 1 Színház Nonprofit
dődően 975 000 Ft/hó összegben, költségtérítését Kft. (2112 Veresegyház, Álmos vezér u. 5.) és Veresegyház Város Önkormányzata között 2022. ja146 250 Ft/hó összegben állapítja meg.
nuár 1-jétől 2026. december 31-ig terjedő időszakra megkötendő közszolgáltatási-szerződést az
22/2022.(II.2.) Kt. határozat:
A Képviselő-testület Magyarország helyi önkor- előterjesztés mellékletében foglalt tartalommal jómányzatairól szóló CLXXXIX törvény 80.§ (1) és váhagyja.
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28/2022.(II.15.) Kt. határozat:
1. A Képviselő-testület hozzájárul a Misszió
Egészségügyi Központban üzemképtelenné vált
személyfelvonó javításának elvégzéséhez.
2. A felújítás fedezete az önkormányzat 2022. évi
költségvetésének felújítási kiadási előirányzata.
29/2022.(II.15.) Kt. határozat:
A Képviselő-testület jóváhagyja – az előterjesztés
mellékletét képező tartalommal – a Veresegyház
9645/97 helyrajzi számon található kivett beépítetlen területre vonatkozóan a Powerpak Kft.-vel
történő bérleti előszerződés megkötését visszamenőleg 2022. január 1. napjától. Az éves bérleti
díj bruttó 1 200 000 Ft.
30/2022.(II.15.) Kt. határozat:
A Képviselő-testület elfogadja az alpolgármesterek
beszámolóját 2021. évben végzett munkájukról.
31/2022.(II.15.) Kt. határozat:
A Képviselő-testület elfogadja a bizottsági elnökök
beszámolóját a bizottságok 2021. évben végzett
munkájáról.
32/2022.(II.15.) Kt. határozat:
A Képviselő-testület elfogadja a Polgármesteri Hivatal 2021. évi tevékenységéről készült beszámolót.
33/2022.(II.15.) Kt. határozat:
A Képviselő-testület a Kölcsey Ferenc Városi
Könyvtár 2021. évi tevékenységéről szóló éves
szakmai beszámolóját, valamint a 2022. évi szakmai munkatervét elfogadja.
34/2022.(II.15.) Kt. határozat:
A Képviselő-testület Veresegyház város 2021. évi
sportéletéről, valamint a Veresegyházi Városi
Sportkör tevékenységéről szóló szakmai beszámolókat elfogadja.
35/2022.(II.15.) Kt. határozat:
A Képviselő-testület elfogadja a Veres1 Színház
2021. évi szakmai beszámolóját.
36/2022.(II.15.) Kt. határozat:
A Képviselő-testület a Veresegyház egészségügyi
ellátásának helyzetéről, az egészségügyi szolgáltatók 2021. évi tevékenységéről szóló tájékoztatót
elfogadja.
37/2022.(II.15.) Kt. határozat:
A Képviselő-testület 2022. március 1. napjától kezdődően a Kéz a Kézben Óvoda Szervezeti és Működési Szabályzatának, illetve Házirendjének
módosítását az előterjesztés melléklete szerinti
tartalommal jóváhagyja.

Önkormányzat

2022. március
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Önkormányzat
BERUHÁZÁSI HÍREK

SIKERES KÚTFÚRÁS, GYERMEKORVOSI RENDELŐ,
ÚT- ÉS PARKOLÓÉPÍTÉSEK, SZENNYVÍZTISZTÍTÓ BŐVÍTÉS
Városunk aktuális beruházásairól Cserháti Ferenc alpolgármester tájékoztatta olvasóinkat.

SIKERES TERMÁLKÚT-FÚRÁS

ÚT- ÉS PARKOLÓÉPÍTÉSEK VÁROSSZERTE

1417 méteren „kilyukadt”, vagyis elérte a termálvíz rétegét a Budapesti úti új visszasajtoló termálkút! Ez azt jelenti, hogy eredményes
és a szerződéses keretek között lezárult a második új termálkút fúrása is! Az önkormányzat köszöni a környéken élők türelmét!

Intenzív út- és parkolóépítések zajlanak városszerte. Új aszfaltozást
kapott a Szent Imre, a Sport, a Dózsa György, a Tölgy, a Fácán utca.
Folytatódik a Patak utca felújítása a Medveotthon felé a vasúti átjáróig, ahogy teljessé válik a GAMESZ környéki utcák felújítása is a közeljövőben.
ÁLOMHEGYI-TÓ
Fontos jó hír még az autósoknak, hogy elkészült a Malom melletti
150 millió forintos támogatást kapott Veresegyház városa a megyei és a Haldorádó étterem fölötti parkoló is.
önkormányzattól az Álomhegyi-tó gátépítésére. A kivitelezéshez röKOVÁCS PÉTER
videsen indul a közbeszerzési eljárás.

MEGÚJUL ÉS BŐVÜL A SZENNYVÍZTISZTÍTÓ
A Szennyvízközmű Társulás beruházásában folyamatban van a
szennyvíztisztítóban az előmechanikai szűrőrendszer felújítása,
amely várhatóan május közepére készül el. Szintén ide kapcsolódó
hír, hogy elkészültek a szennyvíztisztító bővítésének tervei is.
A szükséges vízjogi engedélyek rendelkezésre állásával indulhat a
közbeszerzési eljárás. A várhatóan jövő év júniusára megvalósuló fejlesztés eredményeként a jelenlegi 5000 m3/napos kapacitás 7500Fotók: Hollai Gábor
8000 m3/napra fog bővülni.

GYERMEKORVOSI RENDELŐ
Látványosan, a tervezett ütem szerint épül az új gyermekorvosi rendelő épülete a Ligetekben. Az átadás őszre várható.
Fotók: Hollai Gábor

6

2022. március

Önkormányzat
BÚCSÚ SZABÓ BRIGITTA
KOLLÉGANŐNKTŐL

Egy szeretett hozzátartozó, barát elvesztése nagyon fájdalmas tud lenni, sok mindenre rájön
az ember ekkor. Rájön, hogy mik és kik a legfontosabbak az életben.
Szembesülünk azzal, hogy milyen fontosak azok az emberek, akik minden nap körülöttünk vannak, akikkel imádunk együtt lenni és dolgozni, mert a lényükből árad a szeretet,
olyan energia, ami elvarázsol, felvidít. Ilyen ember voltál az életünkben Szabó Brigitta!
Magával ragadó személyiségeddel 2019-ben robbantál be a Medveotthon életébe. Hamar
kiderült a fantasztikus lelkesedésed, a munkabírásod, a kreativitásod az egész csapat számára. Mindenki tudta, hogy milyen színes személyiség vagy, mennyi feladatban állod meg a
helyed az élet minden területén.
Bármikor, bárki bajba került, segítségre szorult, Te azonnal, önzetlenül nyújtottad segítő
jobbod. Hívhattak, számíthattak rád.
Mosolygós vidám arcod, elragadó kacagásod cseng a pénztár épületében, amikor belépünk.
Próbáljuk elfogadni a tényt, hogy „akadnak drága dolgok, melyek csak egy röpke pillanatig léteznek az életünkben. El kell engednünk őket, hogy egy másik égboltot is beragyoghassanak.”
Hálásak vagyunk, hogy egy röpke pillanatig az életünk része voltál Brigitta és vigaszt
ad számunkra, hogy ragyogsz egy másik égbolton!
Búcsúzunk tőled a Medveotthon és Gamesz nevében!

Veresegyház Városi Önkormányzat

FELHÍVÁS

IDŐSEK OTTHONA

karbantartói

munkakörbe munkatársat keres.
Karbantartói munkaköri feladatok:
• Gépkocsivezetői feladatok: árubeszerzés, idős emberek szállítása kirándulásokra és rendezvényekre
• Épületkarbantartási munkálatok
• Fürdőgépészeti tevékenység
• Kertgondozás
Elvárás:
• valamilyen szakirányú végzettség (pl.: villanyszerelő, asztalos,
vízvezetékszerelő,stb.)
• B kategóriás jogosítvány, 3-5 éves gépkocsivezetői gyakorlat
• segítőkészség, rugalmasság
Bérezés: Az illetmény megállapítására és juttatásokra a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény és a
257/2000. Kormányrendelet a közalkalmazotti törvény végrehajtásáról az irányadók.
Az állás azonnal betölthető! Nyugdíjas jelentkezőket is várunk!
Érdeklődés személyesen: Intézményvezetőnél
Idősek Otthona 2112 Veresegyház, Fő út 106.
Telefonszám: 06 20 428 55 07
E-mail: idosekotthona@veresegyhaz.hu

Veresegyház Város Önkormányzatának
Művelődési, Ifjúsági és Sport Bizottsága
2022-ben is kiírja az alábbi pályázatokat:
NYÁRI TÁBOROK TÁMOGATÁSA
•

VERESEGYHÁZON MEGVALÓSULÓ
KULTURÁLIS ÉS SPORT PROGRAMOK
TÁMOGATÁSA
•

„SEGÍTÜNK, HOGY TANULHASS”
és „SEGÍTÜNK, HOGY SPORTOLHASS”
A pályázati felhívás teljes szövege és pályázati űrlap
a www.veresegyhaz.hu internetes oldalon megtalálható,
illetve a pályázati űrlap beszerezhető
a Polgármesteri Hivatal földszinti ügyfélszolgálatán is.

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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Közélet
ZÖLDHULLADÉK ELSZÁLLÍTÁSÁNAK RENDJE
TISZTELT VERESEGYHÁZI INGATLANTULAJDONOSOK!
Tájékoztatjuk Önöket, hogy a zöldhulladék elszállításának
rendje az alábbiak szerint alakul 2022-ben:
• Zöldhulladék gyűjtés 2022.04.01-jétől 2022.11.30-ig házhoz menő formában valósul meg a településen. A megszokott rend szerint 2 hetente hétfőnként viszik el a
zsákban vagy kötegelt formában közterületre kirakott
zöldhulladékot.
• A hulladékgazdálkodási közszolgáltató díjmentesen biztosít évi 32 db biológiailag lebomló zsákot (zöld színű
zsák) szerződött ingatlanonként, ami 16 gyűjtési alkalmanként 2 db zöld színű zsákot jelent.
• A zöld színű zsákokat egyben (mind a 32 darabot) az
alábbi helyeken és időpontokban személyesen lehet átvenni. Kérjük, lakcímkártyáját és hulladékos számlalevelét hozza magával! Kérjük, hozzon írásos meghatalmazást a közszolgáltatóval szerződött féltől, ha a sajátján
felül más ingatlan zsákmennyiségét is át szeretné venni.
Helyszínek:
• Zöld Híd- DTKH veresegyházi ügyfélszolgálatán
(Fő út 35.),
• Veresegyházi Polgármesteri Hivatal épületében
(Fő út 35.),
• Váci Mihály Művelődési Központban
(Köves u. 14.)

Időpontok:
2022. március 25. pénteken, 12.00 18.00 között
2022. március 26. szombaton, 8.00–16.00 között
2022. március 27. vasárnapon, 8.00–12.00 között
• Amennyiben a fenti időpontok egyikén sem tudja átvenni
az éves mennyiségű zöld színű zsákot, a Zöld Híd- DTKH
személyes ügyfélszolgálatán (Fő út 35.) ügyfélfogadási
időben, év közben is átveheti.
• Az üdülőtulajdonosok, az időarányosan nekik járó menynyiségű zsákot vehetik át, szintén számlalevéllel igazolva,
hogy rendelkeznek hulladékgazdálkodási közszolgáltatással. Zsákosztási napokon vagy a Zöld Híd- DTKH személyes ügyfélszolgálatán.
• A tavalyi szezonból megmaradt zöld hulladékos zsákok
idén is felhasználhatók.
• Egy ingatlan esetében, a kijelölt gyűjtési napon, legfeljebb
10 db zöldhulladék gyűjtő zsák helyezhető a közterületre.
• A biológiailag lebomló zöldhulladék gyűjtő zsák alkalmazásán felül kötegelt elszállítás is biztosított. A kötegelés azt jelenti, hogy az ingatlanhasználó által kihelyezett
zöldhulladék legalább egy ponton összekötve kerül kihelyezésre. Az összekötegelt gallyak, ágak átmérője maximum 6 cm, hossza maximum 150 cm, térfogata maximum 1 m3 lehet.

EGYÜTTMŰKÖDÉSÜKET KÖSZÖNJÜK!

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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Közélet
GAZDASÁGI MŰSZAKI ELLÁTÓ SZERVEZET
VERESEGYHÁZ

GAZDASÁGI MŰSZAKI ELLÁTÓ SZERVEZET
VERESEGYHÁZ

a Közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény
20/A § alapján

a Közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény
20/A § alapján

PÁLYÁZATOT HIRDET

PÁLYÁZATOT HIRDET

GAZDASÁGI MŰSZAKI ELLÁTÓ SZERVEZET – VERESEGYHÁZ

GAZDASÁGI MŰSZAKI ELLÁTÓ SZERVEZET – VERESEGYHÁZ

SZAKÁCS

KONYHALÁNY

MUNKAKÖR BETÖLTÉSÉRE.

MUNKAKÖR BETÖLTÉSÉRE.
A

KÖZALKALMAZOTTI JOGVISZONY IDŐTARTAMA:

határozatlan idejű

közalkalmazotti jogviszony
FOGLALKOZTATÁS JELLEGE: teljes munkaidő
A MUNKAVÉGZÉS HELYE: Pest megye, 2112 Veresegyház, Fő út 77–79.
A MUNKAKÖRBE TARTOZÓ, ILLETVE A VEZETŐI MEGBÍZÁSSAL JÁRÓ LÉNYEGES FELADATOK: A munkaköri leírásban foglaltak alapján.
ILLETMÉNY ÉS JUTTATÁSOK: Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a Közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi
XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók.
PÁLYÁZATI FELTÉTELEK:
• nyolc általános,
• magyar állampolgárság, büntetlen előélet.
A PÁLYÁZAT RÉSZEKÉNT BENYÚJTANDÓ IRATOK, IGAZOLÁSOK:
• iskolai bizonyítványok, erkölcsi bizonyítvány nyertes pályázat esetén.
A MUNKAKÖR BETÖLTHETŐSÉGÉNEK IDŐPONTJA: A munkakör a pályázatok elbírálását követően azonnal betölthető.
A PÁLYÁZAT BENYÚJTÁSÁNAK HATÁRIDEJE: 2022. március 25.
A PÁLYÁZATI KIÍRÁSSAL KAPCSOLATOSAN TOVÁBBI INFORMÁCIÓT Fogarasi
Tünde élelmezésvezető nyújt, a 06 20 920 4449-os telefonszámon.
A PÁLYÁZATOK BENYÚJTÁSÁNAK MÓDJA:
• Postai úton, a pályázatnak a Gazdasági Műszaki Ellátó
Szervezet – Veresegyház címére történő megküldésével
(2112 Veresegyház, Sport u 4.). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot:
GAM/280/2022, valamint a munkakör megnevezését:
konyhalány.
• Elektronikus úton Csernákné Szoboszlai Szilvia részére
a szoboszlai.szilvia@veresegyhaz.hu e-mail címen keresztül
• Személyesen: GAMESZ Munkaügy, Csernákné Szoboszlai Szilvia munkaügyi vezető, Pest megye, 2112 Veresegyház, Sport utca 4.
A PÁLYÁZAT ELBÍRÁLÁSÁNAK HATÁRIDEJE: 2022. április 7.
A PÁLYÁZATI KIÍRÁS TOVÁBBI KÖZZÉTÉTELÉNEK HELYE, IDEJE:
www.gamesz.veresegyhaz.hu.

A

KÖZALKALMAZOTTI JOGVISZONY IDŐTARTAMA:

határozatlan idejű

közalkalmazotti jogviszony
FOGLALKOZTATÁS JELLEGE: teljes munkaidő
A MUNKAVÉGZÉS HELYE: Pest megye, 2112 Veresegyház, Fő út 77–79.
A MUNKAKÖRBE TARTOZÓ, ILLETVE A VEZETŐI MEGBÍZÁSSAL JÁRÓ LÉNYEGES FELADATOK: A munkaköri leírásban foglaltak alapján.
ILLETMÉNY ÉS JUTTATÁSOK: Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a Közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi
XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók.
PÁLYÁZATI FELTÉTELEK:
• szakmunkásképző intézet,
• magyar állampolgárság, büntetlen előélet,
képesítés megléte.
A PÁLYÁZAT RÉSZEKÉNT BENYÚJTANDÓ IRATOK, IGAZOLÁSOK:
• iskolai bizonyítványok, erkölcsi bizonyítvány nyertes
pályázat esetén.
A MUNKAKÖR BETÖLTHETŐSÉGÉNEK IDŐPONTJA: A munkakör a pályázatok elbírálását követően azonnal betölthető.
A PÁLYÁZAT BENYÚJTÁSÁNAK HATÁRIDEJE: 2022. március 25.
A PÁLYÁZATI KIÍRÁSSAL KAPCSOLATOSAN TOVÁBBI INFORMÁCIÓT Fogarasi
Tünde élelmezésvezető nyújt, a 06 20 920 4449-os telefonszámon.
A PÁLYÁZATOK BENYÚJTÁSÁNAK MÓDJA:
• Postai úton, a pályázatnak a Gazdasági Műszaki Ellátó
Szervezet – Veresegyház címére történő megküldésével
(2112 Veresegyház, Sport u 4.). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot:
GAM/282/2022, valamint a munkakör megnevezését: szakács.
• Elektronikus úton Csernákné Szoboszlai Szilvia részére
a szoboszlai.szilvia@veresegyhaz.hu e-mail címen keresztül
• Személyesen: GAMESZ Munkaügy, Csernákné Szoboszlai Szilvia munkaügyi vezető, Pest megye, 2112 Veresegyház, Sport utca 4.
A PÁLYÁZAT ELBÍRÁLÁSÁNAK HATÁRIDEJE: 2022. április 7.
A PÁLYÁZATI KIÍRÁS TOVÁBBI KÖZZÉTÉTELÉNEK HELYE, IDEJE:
www.gamesz.veresegyhaz.hu.
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Közélet
KEDVES VERESEGYHÁZI KISGYERMEKES CSALÁDOK!
A Meseliget Városi Önkormányzati Bölcsőde
vezetőjeként tisztelettel tájékoztatom Önöket, hogy a

a 2022/2023. gondozási év felvételi kérelmeit 2020. április 15-ig
nyújthatják be intézményünkbe.

A szükséges nyomtatványt (Bölcsődei felvételi kérelem) letölthetik a „meseligetbolcsi.hu” weboldalunkról
a Rólunk/Nyomtatványok menüpontból. Ezt követően pontosan kitöltve, lepecsételve, csatolmányként várom
a következő e-mail címen: vigh.eleonora.@veresegyhaz.hu
Sajnos a még fennálló járványügyi helyzet miatt a személyes találkozásokat későbbre kell halasztanunk.
Ezt majd folyamatosan egyeztejük. Felmerülő kérdéseikre szívesen válaszolok.
Tisztelettel: Vigh Eleonóra bölcsődevezető • Telefon: 28 588 800

A

Meseliget Bölcsőde Alapítvány
Adószámunk: 18518894-1-13

idén is nagy szeretettel várja személyi jövedelemadójuk 1%-át.
Kérjük támogassák céljaink elérését!
A VERESEGYHÁZI HAGYOMÁNYŐRZŐ NÉPI EGYÜTTES HIRDETÉSE

VERESI DISZNÓSÁGOK

Veresi Disznóságok címmel tartott nagy sikerű rendezvényt a Veresegyházi Hagyományőrző Népi Együttes február 19-én a Tájházban. A szépszámú érdeklődő nemcsak betekintést nyert a hagyományos disznótorok
világába, hanem meg is kóstolhatta az elkészült ínyencségeket, hurkát,
kolbászt és a kemencében sült pogácsát. A kiváló forralt boron túl a hangulatot gyermek játszóház és mindenkinek szóló táncház fokozta.
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Közélet
HÍVOGATÓ
A VERESEGYHÁZ KISTÉRSÉG ESÉLY SZOCIÁLIS ALAPELLÁTÁSI KÖZPONT

RÁ”D”ÉRÜNK 60+ KLUBJÁBA
Szeretnék szólni azokhoz az aktív nyugdíjasokhoz, akik egyedül vagy párban élnek és szívesen csatlakoznának egy 10 éve
jól működő kortárs közösséghez.
Olyan nyugdíjasokat hívogatunk, akik megosztanák tapasztalataikat, tudásukat, ügyességüket a csoporttal. Kis frissességet hoznának közénk, hiszen az új ötletek, a kihívások megfiatalítják az idősebb társakat is.
Tudom, a pandémia sokaknak elvette a kedvét, félelmet keltett a környezetükben és legfőképpen a szívükben.
Azt is tudom és számtalanszor hallottam már, hogy „én nem
unatkozom, van kertem”, de higgyék el, a közösség sok erőt ad
és sok más lehetőséget is kínál! Minél aktívabbak és elszántabbak, annál erősebbé válnak!
Mi, a munkatársaimmal együtt mindannyian rendelkezünk
érvényes védettségi igazolvánnyal és biztosítjuk annak feltéte-

lét, hogy higiénikus, fertőtlenített környezetben, biztonságban
lehessenek együtt néhány órát. Színes programjainkat közösen
állítjuk össze, mert mindenki véleménye fontos.
Nyitottak vagyunk az új tagok befogadására, várjuk szeretettel
a bátor jelentkezőket!
Ha Ön szeretné, hogy a szülei ne egyedül töltsék napjaikat,
ajánlja nekik szolgáltatásainkat!
Érdeklődni lehet személyesen Erdőkertes, Fő út 51. vagy Veresegyház, Kálvin utca 9. szám alatt tálalható irodáinkban, illetve
Novák Róza klubvezetőnél a 06 70 370 7032-os, valamint Sarkantyús Rita Szidónia szakmai vezetőnél a 06 70 931 0967-es telefonszámon.
Várjuk szeretettel!
NOVÁK RÓZA
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Közélet
A CIVIL KÖR VENDÉGE VOLT

DR. GÉMESI GYÖRGY,
Gödöllő város polgármestere
A Szomszédok címen indított előadás-blokk keretében február végén a gödöllői polgármester volt
a Civil Kör vendége. A médiából ismert városvezetőt sokan először üdvözölhettük személyesen.
Előadásának bevezetőjében elmesélte, hogy orvosnak készült és a kerepestarcsai kórház Sebészeti Osztályán dolgozott, amikor 1990-ben, az
akkori ellenzék által megnyert első szabad választást követően, mint az
MDF tagja, elindult az őszi helyhatósági választáson és el is nyerte a polgármesteri címet. Ennek 32 éve, ami miatt Pásztor Béla után a második
legrégebben hivatalban lévő városvezető hazánkban.
Orvosként, a változások hatására köteleződött el, hogy tegyen a közösségért. Ahogy ma is érzi: „Gödöllőről nem tudok elfogultság és érzelem nélkül beszélni”. Hamarosan nyilvánvalóvá vált számára, hogy
tanult hivatását fel kell adnia és teljes erejével a város érdekében kell
tevékenykednie. Kezdetben nem volt fogalma arról, hogy milyen feladatok, konfliktusok adódnak nap-nap után a pozíciójában, de tanulni
akart és a munkával kapcsolatban érzett is alázatot. „Egy polgármesternek legyen víziója, hosszútávú tervei, a megvalósításhoz stratégiája
és leleménye a források megteremtésében. Ehhez meg kell nyerni a közösség támogatását is természetesen, mert enélkül nincs haladás.”
Sokrétű teendői voltak: a víz-és csatornahálózat teljes kiépítése, az
úthálózat korszerűsítése, a város telefonellátásának biztosítása. Ma teljes a város közművel való ellátása az internetet is beleértve. Akkoriban
hallotta valakitől: „Aki a kastélyt fel tudja éleszteni, évekig városvezető
lehet”. Ez a megjegyzés nagyon hatott rá. Bár a kastély felújítása még
nem fejeződött be, vonzereje már napjainkban is igen jelentős.
Az egyetem fontos szerepet játszott és játszik ma is a város életében.
Az a kormányzati cél, hogy Gödöllő az agrárfelsőoktatás legjelentősebb központja legyen, annak várhatóan további fejlődés lesz a következménye. Bár 2012-től az általános- és középiskolák nem tartoznak
városi irányítás alá, az állami átvétel pedig nem tette működésüket költséghatékonnyá, az egyházi oktatási intézmények szerepe igen jelentős
a városban. A kultúra területén 13-14, maga mögött jelentős közösségi
életet tudó csoport működik (Cimbaliband, Talamba együttesek, fúvószenekar).
Az idegenforgalom tekintetében fenntartható iramban kell élniük a
lehetőségekkel. Rendezni kell az egyre nagyobb számú beköltözővel
kialakítandó viszonyt, mert ennek tempója belső feszültséget okoz az
agglomeráció többi településéhez hasonlóan.
Merre tovább Gödöllő? – fogalmazta meg a kérdést a vendégünk
maga. A Budapest-Hatvan vasútvonal korszerűsítése hatalmas segítség a fővárosba tartó utasok számára. Évek óta sikertelenül próbálkoztak a geotermikus hő, a melegvíz hasznosításával. Egy sós-jódos
vizű kút kivételével nincs számottevő termálvíz nyerésére objektív lehetőség. De nem zárt ki együttműködést a legyőzhető távolságban lévő
veresegyházi termálkincs gödöllői hasznosítására sem.
A turizmus lehet a következő évek sikerágazata a város szempontjából. Az idelátogató akár egy-két hetet is eltölthet úgy, hogy naponta
új élmények érik. Ebbe beleszámítja a veresi, a vácrátóti, de akár a váci
látványosságok kiaknázását is és nem tartja lehetetlennek egy Vácig
elérő kerékpárút megvalósítását sem.
Fel lehet-e készülni a jogos kritikákra és a jogtalan támadásokra,
aminek egy városvezető céltáblájává válhat? – szólt az egyik kérdés.
„A sajtó tud kegyetlen lenni, s bár kezdetben minden felvetésre válaszolni akartam, rá kellett jöjjek, hogy ez nem mindig jó. Átalakult a
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Fotó: Lethenyei László

világ és nem az én erkölcsi értékrendem
szerint. A munkatársak kiválasztásában lehettem volna gondosabb.
Némelyik, amikor meg kellett válnom tőle, ellenem fordult és nem kívánt hangulatot generált.
Tud mondani olyan döntést, amit nem sikerült, vagy nem úgy sikerült megvalósítani, ahogy eltervezték, esetleg kárt okozott a városnak?
„Nem, nagy kár nem keletkezett. Talán a balatonlellei üdülő körüli eseményeket említhetném. Az intézkedésünk nem volt törvénytelen, de
egy munkatársunk hibája miatt bekerültünk az országos médiába. Ez
elmaradhatott volna”.
Az előadás végén vendégünk hosszan szólt az önkormányzatok előtt
álló változások lehetőségeiről. Szakértők bevonásával készen van az a
terv, ami kedvező körülmények között az önkormányzatoknak viszszajuttatja az elvont bevételeket és az államosított vagyont, mert jelenleg a működés alapfeltételeinek biztosítására sincs mindig meg a
forrás. Széleskörű együttműködés kialakítását tartja a legfontosabb jövőbeli feladatnak, amiben az önkormányzatok egymással és a kormánnyal is alkotó és segítő módon dolgozhatnak együtt.
MOHAI IMRE

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.
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Üdvözlettel:
Nagyné Vogl Magdolna ny. igazgató

Közélet
40 ÉVE PONTOS A KOSIK-ÓRA

„MEGTETSZETTEK AZ APRÓ SZERKEZETEK”
Alighanem Veresegyház legrégebbi, ugyanazon profillal működő vállalkozása Kosik József órajavító műhelye az Átrium Üzletházban. Immár 40 éve viheti hozzá a város lakossága legkülönfélébb időmérő eszközeit renoválásra. A város órásmesterével beszélgettünk.
Van egy kis időd beszélgetni?
Az órásnak soha nincs ideje (nevet). Hála Istennek mindig van ügyfél az üzletben, de talán üljünk be az autóba, talán egy fél órám akad a
beszélgetésre.
Ritka mesterség az órásé. Volt előkép a családban?
Édesapám kovács volt, nem szólt bele a szakmaválasztásomba, csak annyit mondott, hogy
olyan szakmát válasszak, ami „fehér köpenyes”.
A bátyám hat évvel volt idősebb nálam, ő tanult
órásnak, aztán nekem is megtetszett a mesterség. Főleg az apró szerkezetek, amik működtetik az órákat. Ma is csodálom ezeket. Az órásmesterséghez rengeteg türelem kell, jó szem és
jó kéz. Meg kifinomult érzék. Bennem mindez
megvolt. Galgahévízen laktunk, onnan jártam
Turára tanulónak Bereczki István óráshoz 1970től. Akkor és ma is szerettem az órákat javítani.
Soha nem azt néztem, hogy mennyi az idő,
mikor mehetek haza, nagyon akartam a szakmát jól megtanulni.
Mikor lettél önálló és miért pont Veresegyházon?
1981 végén állt elém a mesterem és közölte,
hogy nincs annyi munka, ami két órást igényelne Turán. Azt javasolta, hogy keressek helyet és indítsak önálló vállalkozást. Felajánlotta,
hogy az indításhoz néha segít megrendelésekkel. Így kezdtem nézelődni a környéken és jött
képbe Veresegyház 1982-re. Kis túlzással, azt
se tudtam, hol van. Pásztor Béla tanácselnök jóindulatúan mosolygott a bemutatkozáskor, de
láttam rajta, hogy ő se nagyon hitte, hogy Veresegyházon meg fog élni egy órás. Azért csak
belevágtam. Akkor itt még a Pintér-féle régi
hosszú ház állt. Nekem csak hátul volt helyem,
a bejárat is az oldalsó utcából nyílt, az egykori
konyha lett a műhelyem.
Emlékszel az első veresi ügyfélre?
Sose feledem. Teknős János bácsi volt, egy jóravaló cigányember. Amikor elhozta az óráját javítani, azt mondta: „Ha ezt helyrehozza, hirdetni
fogom magát!” Megcsináltam, egy hónap múlva
már annyi vevőm volt, hogy alig győztem a főleg
orosz órákat javítani. Aztán 1985-ben előre költözhettem, mert megürült egy műhely, mivel a
bábos befejezte ténykedését. 1987-ben pedig Veresegyházra is jöttem lakni.
Mi volt a legkülönlegesebb és a legrégebbi óra,
amely megfordult a kezed között?
Sok ilyen volt. A legértékesebbek talán a 8 milliós karóra ritkaságok. Na, ott észnél kell lenni a

Fotó: Hollai Gábor

Kosik József órásmester

Fotó: Hollai Gábor

Kosik József alpolgármester

javításnál. Ha véletlenül eltörik egy kis kerék,
máris csináltam magamnak 100 ezer forintnyi
kárt. A legrégebbi? Talán az 1700-as évekből
való volt. Én egyébként a mechanikus órákat
szeretem, az elektronikus órák számomra nem
az igaziak. Talán már nem is sokan javítanak
mechanikus órát a környéken. Sajnos kihalóban
van a szakma.
Tanítványod nem is volt?
Nem nagyon van időm tanítvánnyal foglalkozni,
nem is menne jól nekem. Egyszer volt csak jelentkező, de ő is elmaradt lassan. Ma már a fiataloknak ez a munka nem vonzó. Pedig igény
van a javításra.
Mindig is volt?
Igen. Soha nem volt nehézsége a vállalkozásnak, mindig rengeteg munkám volt.
Hogyan képzeljük el egy javítás menetét?
Szétszedem a javítandó órát apró alkatrészeire,
aztán óramosó gépben tisztítom és kiterítem
őket magam elé. Olajozás, ha kell, alkatrészcserék következnek. Néha polírozás, üvegcsere,
számlapcsere. Egyszerre kettő-négy órát szedek
szét, majd rakok össze. Egy átlagos óránál a teljes rendbetétel legalább órányi idő. Külön kategória azonban az ingaóra. Arra több idő kell,
nagyon sok munka van vele. Ezeket jellemzően
nem csinálják már máshol, hiszen sokszor a nagyon kopott tengelyeket esztergálni is kell.
Eladással is foglalkozol?
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Inkább javítással. De van igény vásárlásra is,
főleg a régi mechanikus, mondhatni, retroórákra. De csak standart órákat tartok, mert én
javítok, nem óraboltot üzemeltetek.
Gyűjtöd is az órákat?
Dehogy. Három darab karórám van összesen,
falióra nincs is otthon.
Sokan nem órásként, hanem aktív társadalmi
szerepvállalásod kapcsán ismernek a városban, mint alpolgármestert.
De azt kevesen tudják, hogy fiatalabb koromban autóversenyző is voltam. Legjobb helyezésem a Nyírség Rally-n egy másodosztályú 3.
helyezés volt. Ma persze már nem versenyzem.
De valóban aktívan tettem a dolgom, mint
KIOSZ és SZOVE vezetőségi tag, 1990 óta önkormányzati képviselő vagyok és immár több
cikluson át alpolgármester.
Meddig még?
Alpolgármester és képviselő? Amíg Pásztor Béla
polgármester, akit támogatok és rendkívül
nagyra tartok. De maximum a ciklus végéig,
aztán befejezem. 66 éves vagyok, elfáradtam.
Ideje pihenni, ahogy az órásmesterséget is abbahagyom akkor.
Na, ne már!
De, igen. Nem tehetem meg az emberekkel,
hogy csak kicsit vagyok órás. Látod, most is alig
tudtunk időt szakítani. Mindenkit illik tisztességgel kiszolgálni, így vagy csinálom egész nap,
vagy nem. Ideje lesz ennyi év után abbahagyni.
És aztán?
Aztán veszek egy csendes vidéki házat, kis kertészkedés, kemence és vendégül látom a barátokat. Mert én azt szerettem mindig is: adni másoknak. Akkor vagyok boldog, ha adhatok. Jó
szót, pohár bort, vagy épp egy újjávarázsolt órát.
KOVÁCS PÉTER
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Közélet
VÁROSI MÚZEUM • SZENTLÉLEK TÉR 5.

RÉGÉSZETI GYŰJTŐKÖRREL BŐVÜL
A VÁROSI MÚZEUM
Hamarosan ötödik születésnapját ünnepli a Városi Múzeum, amely 2017. június 30-án nyitotta
meg a kapuit. Az önkormányzat alapította intézmény a hagyományos nyári Városünnep keretein belül különleges programokkal készül az évfordulóra, közöttük egy érdekes régészeti
tárlattal is, amire éppen a tavaly elindított és idén beérő szakmai fejlesztés teremt lehetőséget.
Eleddig ugyanis a Múzeum gyűjtőköre a település közigazgatási határain belül minden történeti
jellegű emlékanyagra kiterjedt, kivéve a régészetet, melyet a központi előírások meglehetősen szigorúan szabályoznak. Ebből következően
a helyben feltárt vagy előbukkanó leletek más
közgyűjteményekbe vándoroltak, vagyis nem a
település muzeális értékeit gyarapították. Az önkormányzat segítségével mára sikerült teljesíteni
a szükséges feltételeket, így az intézmény megfelel a szakmai bővítés előírt követelményeinek.
Egyszerűbben fogalmazva: a Múzeum jogosulttá
vált régészeti leletanyagot is gyűjteni és részt

venni különböző régészeti feltárások szervezésében. Sőt, immár lehetősége nyílik arra is, hogy
a korábban más múzeumokba elvitt leleteket
„visszakérje” és gondozza, kiállításokon mutassa be azokat.
A kiállítások rendezése és ásatások szervezése mellett a Múzeum ún. leletbejelentő szolgálattal is igyekszik menteni az esetlegesen,
többnyire különböző építkezések során napvilágra kerülő leleteket. A közeljövő tervei között
szerepel még néhány kisebb, célzott feltárás is,
mindenekelőtt a település korábbi központja, a
Szent Erzsébet templom környezetében. A régé-

Fotó: Takács Richárd

Római edény töredéke a tavalyi álomhegyi feltárásokból

szettel kapcsolatos munkát egy fiatal, veresegyházi kötődésű régész, Takács Richárd irányítja,
két képzett önkéntessel, Vastagné Kormány Zsuzsával és Kovács Lászlóval, akik már eddig is segítették a lelőhelyek azonosítását és a leletek
begyűjtését.
VARGA KÁLMÁN

MÚLTIDÉZŐ • SZABÓNÉ VANK ERZSÉBET GYŰJTEMÉNYÉBŐL

1256
A látszattal ellentétben kis írásunk címe nem egy évszám,
hanem darabszám, mégpedig az elmúlt néhány hét gyűjtőakciója során a Városi Múzeumba került veresi névjegyek száma. Igen, névjegyekről van szó, korunk jellegzetes
és érdekes dokumentumairól, a modern kapcsolatteremtés
aprócska eszközeiről. Nem is gondolnánk, milyen változatos formákat mutatnak ezek a kis kártyák: a száraz
nevek és címek közlése mellett kivitelezésük gyakran művészi igényű és színes képecskékkel gazdagított, azaz mutatják az adók-készítők ízlésvilágát és persze amolyan
reklámhordozók is.
A sok-sok névjegy jórészt az elmúlt 30 esztendő terméke,
legrégebbi darabja viszont az 1970-es évek közepén készült. A különleges kollekció immár a Múzeum ún. Jelenkori gyűjteményét gyarapítja, bár az 1256 aligha tekinthető
végleges számnak, hiszen a gyűjtőmunka tovább folytatódik, s a tervek szerint a legérdekesebbeket jövőre egy kiállításon is bemutatjuk.
VARGA KÁLMÁN

A Fő tér az 1950-es években
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Közélet
ARCOK A VÁROSBÓL • KARNER GÁBOR ÉS FANNI

„AZ ÉLETET A TERMÉSZETBEN
A SZŐLŐNÖVÉNNYEL MEGÉLNI”
Magyarországon az elmúlt három évtized során több mint 54%-kal csökkent a szőlő termőterülete. A legnagyobb visszaesés az 1999-es évet követő három év leforgása alatt következett be.
A Veresegyházon élő háromgyermekes családapa, Karner Gábor mindennek ellenére felhagyva
korábbi foglalkozásával a Mátra vulkanikus eredetű lankáin földet vásárolt és szőlőt telepített.
Az évek során ahogy Gábor gyermekei, úgy a vesszők is felcseperedtek. Ma már apa és lánya,
Gábor és Fanni nagy alázattal és szaktudással gondozzák a szőlőtőkéket és készítik el termékeiket a családi szőlészetben.

Fotó: Veréb József

Karner Gábor és Fanni

Vajon milyen különleges erő az, ami arra készteti az embert,
sen. Azóta is együtt
hogy belekezdjen egy merőben új életformába és hosszú, fádolgozunk. Leginkább kettőnkről szól a mi borászatunk, de ha a feleradságos munkával szőlő dűlők gazdájává váljon? Hogyan
ségem és Fanni vőlegénye nem állnának hatalmas szívvel mellettünk,
tört utat az életetekben a borászkodás?
nagyon nehezek lennének a mindennapjaink. 2017-től a tiszta borok
K. Gábor: A kertünkben található szőlő az oka mindennek.
megalkotása a célunk és csak kénmentes, szüretlen boraink vannak.
1995-ben költöztünk Veresegyházra és a megörökölt szőlőK. Fanni: Mi tagadás több esetben előfordult, hogy nem volt kedvünk az
fürtök csábítottak a must, majd a borkészítés tudományának
öcsémmel, Somával Szűcsibe járni, de ha már ott voltunk az jó volt,
rejtelmeibe. A kezdő lépéseket 1998-ban az átellenben lakó
mert apa közelében lehettem. Mindig néztem, hogy mit csinál és én is
Papp Sándor segítségével sajátítottam el, valójában az ő
belefolytam a nyári zöld munkákba. Lombot ritkítottam, törzspupincéjében kedveltem meg a bort. Akkor kétéves Fanni
colást végeztem, a hajtásokat befűztem. Kitüntetett szerep volt apulányom fürdetőkádjába leszüreteltem, majd áttalicskázkám mellett a borkostolókon, bemutatókon való részvétel. Nekem is
tam Sanyi bácsihoz a szőlőfürtöket, ahol ledaráltuk, kijutott a kedves, dicsérő szavakból, hogy milyen jó ez a bor. Miután
préseltük teljesen egyszerű paraszt-boros módszerrel.
az ötödik évfolyam elvégzését követően kézhez kaptam a textilkéKaptam két kis fahordót a mustnak, ahol varázslatos
szítő oklevelemet megkerülhetetlenül jött a továbbtanulás kérdése.
módon elkezdett erjedni, éledni a szőlőlé. Számomra ez
Hogyan tovább? Mik a lehetőségeim? A képzőművészeti vagy az
maga volt a mágia, végeredményben a bor beköltözött a
iparművészeti egyetem? Egyben biztos voltam, nem akartam műházunkba. Annyira magával ragadott a borkészítés művészetet felsőfokon tanulni. Végül is a Károly Róbert Főiskola (Mavészete, hogy a rákövetkező években vásárolt szőlőből
gyar Agrár- és Élettudományi Egyetem Károly Róbert Campus)
kezdtem alkotni a saját boraimat. Közben minden lészőlész-borász szakképzését választottam. Három éven át tanultező borászati szakkönyvet beszereztem és autodidaktam az egyetemen. Jelenleg teljes állásban végzem a családi borátaként tanultam. Bejártam a Kertészeti Egyetemre Dr.
szatot, a szőlő és pincemunkák mellett én viszem a kommuniPásti György docens meghívására. A tanár úrtól kaptam
kációs vonalat az export ügyintézést is beleértve.
a biztatást, így 1999-ben két borommal beneveztem a
Mennyire befolyásolja a koronavírus-járvány a mindennapi
váci borversenyre, ahol mindkét borom – Gyöngyöséleteteket? Gondolok itt elsősorban a bemutatók tartására
solymosi Rizlingszilváni, Szűcsi Tramini – aranyérmet
és az értékesítésre.
Karner pincészet új birtokbora,
nyert. Ahogy az évek múltak úgy tudatosult bennem:
K. Fanni: Már harmadik éve tart a pandémia, ez idő alatt gyaa kékfrankos OTTHON 1
ha igazán jó bort akarok készíteni akkor szőlőt kell tekorlatilag nem sokat változott a napi, illetve a heti munkalepítenem. 2003-ban a mátraaljai történelmi borvidéken Szűcsiben vásá- rendünk, dolgoztunk és dolgozunk a szőlőben. Kezdetekben talán csak az
roltunk egy hektár földet, és ide telepítettük az első kékfrankosunkat.
volt a feltűnő, hogy lényegesen kevesebb gépjármű volt az utakon. VeAz elmúlt két évtized során a Karner Pince rangot vívott ki magának, resegyház és Szűcsi között könnyebben, gyorsabban lehetett ingázni. Ritpárját ritkító borok kerültek ki az öt hektárnyi területről nemcsak a kábban fogadtunk kóstoló vendégeket és divatba jött a maszkviselés.
magyarországi ínyencek asztalára, hanem határainkon túli megren- Eleinte nem voltak országos rendezvények, napjainkban már azért nyidelők kedvére is. A borászatnak van úgynevezett birtokbora is, mit je- tottabb erre is a szakma. Az élet produkál furcsa dolgokat, például a panlent ez a név, mi a célja?
démia alatt több megkeresést kaptunk külföldről, mint korábban bárK. Gábor: A pincészetünk úgynevezett belépő bora, ami az adott évjáratot mikor. Sajnos nem tudtunk ezekkel a lehetőségekkel minden esetben élni.
és a pince egyedi stílusát ötvözve mutatja be a dűlők kincsét. Tulajdon- Jelenleg Japán a legnagyobb export partnerünk, de viszik a borainkat töbképpen borászatunk névjegye, ami egy sajátságos ízvilágot testesít meg. bek közt az Amerikai Egyesült Államokba és Németországba is.
Célja, bevezetni az érdeklődő borkedvelőket a Karner borok világába.
Mik a további terveitek? Apa és lánya továbbra is együtt a dűlőkben és
Fanni lányod, ha jól tudom a fóti népművészeti szakközépiskolában a pincében, vagy van más opció is?
érettségizett, majd ezt követően egy teljes fordulatot vett a családi bo- K. Fanni: A jövőkép számunkra továbbra is a szőlőbirtok, a párommal itt
rászat irányába. Meséljetek erről a fordulatról, a közös munkáról.
képzeljük el az életünket Szűcsiben. Tervbe van véve a ház felújítása,
K. Gábor: Rendszeresen vittem magammal a gyerekeket Szűcsibe. Él- hogy alkalmas legyen egy család számára is.
vezték a természet adta szabadságot, az aranyló napsütést, a vidéki élet K. Gábor: Nagyon szeretem ezt a szabad életformát, a szőlőben és a pinvarázsát. Ahogy teltek az évek Fanni egyre otthonosabban érezte magát cében dolgozni, kiváló minőségű borokat világra segíteni. Az életet a tera szőlőtőkék között. Valahogy megtetszett neki az itteni élet és a közép- mészetben a szőlőnövénnyel megélni. A borainkat természetes, őszinte és
iskola elvégzését követően Gyöngyösön kötött ki szőlész-borász képzé- kedves módon kínálni az ideérkező kóstoló vendégeknek. VERÉB JÓZSEF
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Közélet
ARCOK A VÁROSBÓL • MANDZÁKNÉ TARNAVÖLGYI JUDIT

VINTAGE STÍLUSÚ KINCSEK

Interjú Mandzákné Tarnavölgyi Judittal, a Jucikrea – Jucika Kreatív Műhelye tulajdonosával
Van a városban, a Fő út mellett egy pici, vintage stílusú ékszerdoboz, a Jucikrea – Jucika Kreatív Műhelye, melynek minden egyes darabját
megálmodója, Mandzákné Tarnavölgyi Judit alkotta. Judit húsz évig tanított nyelveket és testnevelést, majd köztisztviselőként dolgozott
Budapesten, de mindig szeretett kézműves dolgokat létrehozni. 2019-ben kialakított egy saját stúdiót, amely február 1. óta már nyitott műhely, így minden hétfőn, szerdán és pénteken délután várja az alkotni vágyó kicsiket és nagyokat.
Hogyan és mikor lépett be az életedbe a kézműveskedés?
Emlékszem, az iskolában akvarelleket csináltunk rajzórán, azokat
nagyon szerettem elkészíteni. Felső tagozaton tanultunk kötni, a
barátnőm megtanított varrni, aztán megszülettek a lányaim. Nekik
rengeteg ruhát kötöttem, varrtam, majd jöttek a kisebb-nagyobb
felújítási munkálatok a lakásban. Anyukám is ilyen volt, ezeket tőle
lestem el. Öten voltunk testvérek, kellett egy kis kiegészítés a munkabére mellé, például gyertyát öntött. Innen ered a kreativitás, illetve mindkét nagyapám gyönyörűen festett, a bátyám pedig
rajzszakon végzett a főiskolán. Valahol ez mindenkiben benne van
a családban. Voltak fellángolásaim, mindig valami újba vetettem
bele magam. Nagy álmom volt, hogy műhelyem legyen. Tíz évvel
ezelőtt elkezdtem ékszereket készíteni, volt is egy házi kiállításom.
Aztán egyszer megláttam Gödöllőn egy kreatív műhelyt, ahová beszabadultam és ott kezdtem el tanulgatni. Többször is elmentem
tanfolyamokra, megismerkedtem különféle technikákkal, például
a bútorfestészettel. Ez nekem hobbivá, kikapcsolódássá vált amellett, hogy köztisztviselőként dolgoztam. Nagyon jól esett, hogy hétvégén nem azzal kellett foglalkozni, amivel a munkahelyemen. Alig
vártam, hogy hazaérjek és valamit alkossak.
Mikor született meg a saját kreatív műhely ötlete?
Három évvel ezelőtt úgy gondoltam, hogy már annyi mindent megtanultam, miért ne adjam át másoknak. Elkezdtem helyet keresni.
Először itt fönt voltam, egy harminc négyzetméteres szobában,
aztán egy év múlva eggyel lejjebb jöttem, mert megürült egy nagyobb helyiség, és 2020 szeptemberében ez a nagy is üres lett, én
pedig azonnal lecsaptam rá. Kibéreltem és úgy döntöttem, na, itt
akkor van bőven hely, lehet tartani foglalkozásokat. Állandóan valami újat tanítok, bútorfestészetet, bútorfelújítást, most meg van ez
a makramé őrület, ami nagy divat volt a hetvenes, nyolcvanas években. Már rengeteg inspiráció van az interneten, iszonyatosan sok ötletet lehet szerezni. Lehet csinálni álomfogókat, életfát, kis táskát.
Mennyiben jelent változást az, hogy nyitott lett a műhely?
Azért szerettem volna nyitott műhellyé tenni, mert tavaly július óta
már nem dolgozom. Rengeteg szabadidőm van és szinte minden
nap átjövök ide, mindig csinálok valamit. És ha úgyis itt vagyok,
miért ne lehetne egy nyitott műhely, ahová bejöhet bárki, ha megtetszik neki valami, elmondom, hogyan készül, vagy akár meg is
veheti. Egy héten háromszor, hétfőn, szerdán és pénteken délután
kettőtől hatig biztosan kint lesz a NYITVA tábla. De a hétvégi tanfolyamokra is nagyon várom az érdeklődőket. A Jucikrea Facebook
oldalán lehet értesülni az aktuális workshopokról.
Gyakran tartasz workshopot, ami tematikusan kapcsolódik egy
közelgő ünnephez.
Igyekszem úgy csinálni. Most például közeleg a húsvét, egészen
biztosan lesz tanfolyam. Már készülnek a húsvéti dekorációk. Mindig készítek pár mintadarabot azért, hogy tudjam, milyen tudást
adok majd át. Tavaly ötven darab nyuszit vásároltam alapanyagnak, de a pandémia miatt sajnos nem lehetett semmi. Nagyon remélem, hogy idén fel tudják majd használni ezeket a gyerekek.
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Fotó: Márkus Judit

Felnőtteket is vársz?
Mindenkit. Karácsony előtt többen is jártak nálam, csapatépítő tréning gyanánt. Akkor legalább százötven karácsonyi manó született.
Ha szétnézel, láthatod, milyen sok van, de ezek már tavaszi manók.
Előfordult, hogy három generáció volt nálam egyszerre, nagymama,
anyuka és az unoka. Ritkábban bár, de férfiak is jönnek alkotni.
Mennyi a maximum létszám?
Attól függ, mit csinálunk. Nyáron voltak egész napos foglalkozások
nyolc gyereknek. Makraméztak. Az már egy kicsit durva volt, de
túléltem. Oda kell azért figyelni, bár ez korosztálytól is függ. Azt,
hogy például ki mennyire érez rá a csomózásra, nem lehet kiszámítani. Volt, hogy egy tízéves gyerek hamarabb meg tudta csinálni,
mint egy felnőtt. Bárki jön ide, én bebizonyítom neki, hogy képes
megcsinálni. Ha valaki azt mondja, neki botkeze van, azt szoktam
mondani, én azért vagyok, hogy megmutassam neked. Volt több
példa is arra, hogy valaki mégis eljött és nagyon boldogan ment
haza azzal a darabbal, amit ő csinált. Pedig nem hitte el magáról,
hogy képes ilyesmire. Szerintem mindenki meg tud csinálni bármit, hogyha jól irányítják.
Neked mi a kedvenc technikád?
Időszakonként vannak kedvenceim. Régebben az ékszerkészítés,
aztán egy időben a textilszobrászat, akkor születtek ezek a képek
itt a falon. Ezeket nagyon szeretem, folyamatosan készítgetem. Titkos álmom az, hogy valahol ki tudjam majd őket állítani.
Említetted, hogy a karosszék, amiben ülsz, édesanyádé volt. Vannak még itt rejtett kincseid?
Minden bútort, amit itt látsz, én festettem át. Minden a két kezem
munkája.
MÁRKUS JUDIT
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Gazdaság
VÁLLALKOZÓI OLDAL

A VÁLLALKOZÁSOK KAPCSOLATA A KÖNYVELÉSSEL
5. RÉSZ
Olyan számviteli vállalkozás is található a céginformációs adatbázisban,
amelyik könyvvezetési és könyvvizsgálói tevékenységet is folytat.
A könyvvezetésre és – amely vállalkozást érinti – a könyvvizsgálatra jogi
szempontból a tevékenység sajátosságai szerint más-más tartalommal elkülönített szerződésre van szükség. Helyes, ha a gazdasági vállalkozás az
eltérő tevékenységekre más könyvviteli vállalkozóval köt szerződést. A tapasztalat szerint az utóbbi megoldás erősebb szakmai kontrollt jelent és
segíti a tévedések kiszűrését. A vállalkozás működtetése során érdemes
a jogi és gazdasági tanácsadóhoz érkező kérdésekből, valamint a konkrét jogesetekből származó megfigyeléseket és tapasztalatokat hasznosítani.
A megkérdezett könyvvizsgálók és a könyvelőirodák vezetői sem azonosan vélekednek arról, hogy a könyvvezetési és a bérszámfejtési tevékenységre, illetőleg a teljes könyvviteli szolgáltatásra vállalkozási vagy
megbízási szerződés kötése-e a megfelelő forma. A szerző az ügyvédi és
a kamarai jogtanácsosi gyakorlatban ritkán találkozott az ipari vagy szolgáltató vállalkozás – együtt a cikkben gazdasági vállalkozás – és a könyvelőiroda között könyvvezetésre, bérszámfejtésre és egyéb számviteli
feladatokra kötött vállalkozási szerződés elnevezéssel. A vállalkozási
szerződés eredményköteles tevékenységgel elvégezhető munkafeladatra
irányul, a megbízási szerződés gondossági kötelemmel jár. Mindkét elnevezés mellett lehet érvelni, de ténylegesen vállalkozás vagy megbízás
a jellemzője a szerződésnek.
A két nevesített szerződést a Polgári Törvénykönyv (röviden: Ptk.),
[2013. évi V. törvény] az alábbiak szerint határozza meg;
6:238. § [Vállalkozási szerződés]
Vállalkozási szerződés alapján a vállalkozó tevékenységgel elérhető
eredmény (a továbbiakban: mű) megvalósítására, a megrendelő annak
átvételére és a vállalkozói díj megfizetésére köteles.
6:272. § [Megbízási szerződés]
Megbízási szerződés alapján a megbízott a megbízó által rábízott feladat ellátására, a megbízó a megbízási díj megfizetésére köteles.
6:276. § [Megbízási díj]
(1) A megbízott megbízási díjra akkor is jogosult, ha eljárása nem vezetett eredményre, kivéve, ha az eredmény részben vagy egészben azért
maradt el, mert a megbízott felróhatóan járt el.
A Polgári Törvénykönyv teljes terjedelemben elektronikusan ingyenesen elérhető a Nemzeti Jogszabálytárban: https://njt.hu
Jelen cikknek sem feladata az igazságtétel, de a tisztábban látást elősegíteni kívánja. A probléma azzal kezdődik, hogy a Ptk. fenti rendelkezései egyaránt megfeleltethetők a könyvviteli szolgáltatások ellátására
vonatkozó szerződésnek, de a törvény nem rendelkezik a kötelező alkalmazásról. A gyakorlatban a felek jogszerűen vállalkozási vagy megbízási szerződést is köthetnek, melyek tartalmát szabadon állapíthatják
meg. (Ptk. 6:59. §)
Vállalkozási tevékenységgel eredmény jön létre, a gyártott termék, készülék, gép, eszköz stb., amely rendeltetésszerű használatra alkalmas,

Dr. Csanádi Károly

azaz működik a gép, a telefonkészülék, a villanyszerelési tevékenység
eredményeként ég a villany, a központi fűtés melegíti a lakást, az irodát,
a műhelyt stb. Az eredményköteles vállalkozási szerződéssel új működőképes termék jön létre. A Ptk. erre a megvalósítás kifejezést használja
(Ptk. 6:238. § vállalkozási szerződés).
A törvényi meghatározásból következik, hogy a jogalkotó inkább a fizikálisan megjelenő, megfogható dolgokkal kapcsolatos tevékenységeket tekinti vállalkozásnak, a szellemi munkával elérhető eredményre nem
tér ki. Ha a fogyasztó terméket vásárol, akkor az anyagköltséget és a megmunkálással keletkező hozzáadott értéket fizeti meg egy összegben.
A könyvviteli szolgáltató azonban hozott anyagból dolgozik, szellemi
munkát végez, adatokat dolgoz fel és rögzít a szakmai szabályoknak megfelelően, megbízás alapján, de az alapadatokat nem állítja elő, azok a gazdasági vállalkozó döntéseiből, tevékenységéből származnak és az ő
tulajdona. A gazdasági vállalkozó adja át az adott időszakban keletkezett
adatokat a könyvviteli szolgáltatónak. A kérdés további elemzése meszszebbre vezetne, ugyanis az sem kellően tisztázott, hogy a különböző
könyvelő programokkal előállított újszerű és egyedi adatállomány kinek
a tulajdona, továbbá a könyvelő szellemi termékét kinek és milyen
módon lehet vagy kell átadni például az elévülési időn belüli megőrzésre,
vagy évközi könyvelőváltás esetén? A fentiek figyelembevételével a
szerző álláspontja szerint a könyvviteli szolgáltatási feladatok ellátására
nem a vállalkozási szerződéses forma a megfelelő jogi dokumentum.
A megbízási szerződés esetében a törvény nem várja el az eredményt,
ezért hivatkozhatunk arra, hogy a megbízásos jogviszony gondossági kötelemmel jár. Ha a könyvelő a legjobb tudása szerint, a jó munkához
szükséges gondossággal készíti el a főkönyvi könyvelést vagy nyújtja be
az adóhatósághoz a bevallást, akkor a törvényben foglaltak szerint járt el.
Ezt alátámasztja például a szórólapterjesztésre vonatkozó megbízás,
ugyanis a megbízott nem felelős azért, hogy legyen új ügyfél. A szabó a
kosztüm vagy öltöny testre szabásával megbízottként végzi a dolgát, nem
keletkezik új termék.
Vannak olyan vélemények, hogy a könyvvezetésnek is lehet eredménye, ezért akár vállalkozási szerződést is köthetünk. Létrejött, ami korábban nem volt, elkészült egy új adatállomány, a mérleg, a bérjegyzék,
az analitikák stb. Igen, de akkor mi a helyzet a vállalkozási szerződéssel
létrehozott mű, például egy építmény átvételének hasonlóságával, melyre
a megrendelő köteles? Milyen alapon tekinthetné rendeltetésszerű használatra alkalmasnak a vállalkozó az elkészített, más szóval készre jelentett főkönyvi könyvelést és a bevallásokat, ha a hatóság még át sem
vizsgálta és el sem fogadta. A könyvelő abban az esetben is szerződésszerűen teljesít, ha elkészíti és benyújtja a hatóságnak az adóbevallást, de
azt, illetve annak egy példányát a vállalkozó nem kapja meg, vagy nem
veszi át. Bonyolult kérdésről van szó, a szerződés megválasztása saját
döntésünkre van bízva. Jogszabály egyértelműen nem tartalmazza, hogyan kell eljárni általában és különösen a vitás esetekben.
(Folytatjuk!)
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Kultúra
MÉZESVÖLGYI NYÁR 2022

A MÉZESVÖLGYI NYÁR IDEI MŰSORKÍNÁLATA
Húsz különböző programot kínál az idén immár hatodik alkalommal megrendezésre kerülő nyári fesztivál. A rendezvény a színházművészet rendkívül széles palettáját vonultatja fel. Lesz krimi, vígjáték, bohózat és musical, valamint kocsmaária, illetve fontos családi
élmény lehet A padlás című musical vagy a Süsü, a sárkány kalandjai című mesejáték. De olyan zenei kuriózumok is helyet kaptak a műsorösszeállításban, mint Rost Andrea és a Hot Jazz Band közös koncertje, vagy az István, a király című rockopera koncertverziója.
Június 25-én este 20.30-kor startol az idei Mézesvölgyi Nyár, egy nagyszabású Zorán koncerttel. Július 15-én lép fel a hazai könnyűzenei élet
másik csillaga, Fenyő Miklós. Fiatalságának meghatározó slágereit adja
elő Hot Jazz Banddel közös koncertjén a Kossuth-díjas operaénekesnő,
Rost Andrea. A világhírű szoprán énekművész Dalok a lányszobámból –
Ma éjjel táncolnék című koncertsorozatával tavaly nyáron debütált a
szentendrei MűvészetMalomban. Igazi zenei csemegének ígérkezik az
István, a király iskolába megy program keretében létrejött rockopera,
melyben egy online tehetségkutató verseny ifjú győztesei lépnek fel
Auksz Éva és Feke Pál közreműködésével. Ugyancsak az ifjúsági korosztályt szólítja meg a Pannon Várszínház musicalje, A Pál utcai fiúk,
ami július 6-án érkezik a Mézesvölgyi színpadra.
Július 25-én este 18 órától tekinthető meg Csukás István klasszikusa,
a Süsü, a sárkány kalandjai, Bergendy István zenéjével, a Hadart Színház előadásában. A Mézesvölgyi Nyáron is látható lesz a Veres 1 Színház
májusi bemutatója, A padlás, főbb szerepekben Dósa Mátyással, Csonka
Andrással és Csáki Edinával, valamint Óz, a csodák csodája is visszatér.
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A saját produkciók közül újra lesz Anconai szerelmesek, a tavaly nyáron
debütáló Nők az idegösszeomlás szélén musical, a Pletykafészek című bohózat, illetve a teátrum legelső évadában bemutatott krimi, Az Egérfogó
és a Ne most, drágám. Mindezek mellett a színház áprilisi premierje, a
Nagy Sándor által rendezett 1x3 néha 4 című fergeteges komédia is ellátogat a fesztiválra.
Az elmúlt évek hagyományát követve számos sikerprodukció érkezik
a főváros színházaiból. Például a Játékszín színdarabjai, a Legénybúcsú
és a Legyen a feleségem! című vígjáték, Az őrült nők ketrece musical az Átriumból, július 16-án este pedig az Anyatigrisek című Liliom Produkció.
Augusztus 9-én Csányi Sándor egyszemélyes vígjátéka, a Hogyan értsük
félre a nőket látható, valamint visszatér a tavalyi nyár nagy sikere, a Meg
se kínáltak című kocsmaária, Thuróczy Szabolcs előadásában.
Jegyek válthatók a Veres 1 Színház jegyirodájában (Veresegyház, Fő
út 45. Innovációs Központ B recepció), a 06 70 37 17 838-as telefonszámon, vagy a www.mezesvolgyinyar.hu honlapon.
MÁRKUS JUDIT
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Kultúra
KÖLCSEY FERENC VÁROSI KÖNYVTÁR • ANTALFFY PÉTER TÖRTÉNÉSZ ELŐADÁSA

A FEKETE HALÁL ÉS TÚLÉLŐI
Antalffy Péter történész ismét érdekfeszítő és izgalmas előadással kápráztatta el mintegy 40-45 főnyi hallgatóságát a Kölcsey Ferenc Városi
Könyvtárban. A téma ezúttal a 14. századi pestisjárvány és annak történelem- és kultúraformáló hatása volt.
Sokan emlékezhetnek rá történelmi tanulmányaikból, hogy a középkori
Európán miként söpört végig az 1300-as évek közepétől a kor legrémisztőbb, s akkor még természetesen gyógyíthatatlan betegsége, a pestis (latinul: atra mors). Néhányan talán még arra a rémisztő adatra is emlékeznek,
hogy a ragály a becslések szerint az európai lakosság egyharmadát-felét
pusztította el ez idő alatt. A betegek közül sokan a fertőzést követő néhány
napon belül hunytak el, s ha valaki a korabeli gyógyítók „áldásos tevékenysége” ellenére felépült a kórból, azt szinte csodaként tartották számon.
A történelemtudomány mindezidáig tényként kezelte, hogy a középkori
pandémia 1346-ban kezdődött, mikor is a genovaiak Krím-félszigeten található Kaffa (ma: Feodoszija) erődjébe az ostromló mongolok – egyfajta biológiai fegyverként – katapultjaikkal számos, pestisben meghalt ostromló
katona tetemét lőtték be. A járvány megjelent a városban is, ahol több ezer
genovai polgár tartózkodott. A pánikba esett lakosok – köztük a már fertőzöttek is – hajókon menekültek el, így a pestis eljutott Konstantinápolyon
át Velencébe, Messinába, Genovába és Marseille-be, majd onnan terjedt az
európai kontinens belsejébe, illetve a tuniszi kikötő révén Észak-Afrikába.
A bizánci források elemzéséből ma már tudható, hogy noha Kaffában is
megjelent a pestis és a járvány a fent leírtakhoz hasonló útvonalat járt be,
ám annak forrása a Fekete tenger másik oldalán keresendő.
De hogyan hatott a járvány – amely gyors terjedésében szerepet játszott
a kis jégkorszak időjárás változása is – az emberi gondolkodásra, a társadalmak működésére, a kultúrára?
A pestis okozta pusztítás egy olyan világban zajlott le, amely bizonyos
szempontból a középkori vallásoság által teremtett „bűnfilozófia” mentén
szerveződött. Nem csoda hát, hogy a fekete halál megjelenése felerősíti azt
a fajta gondolkodást, amely szerint a járvány nem más, mint isteni büntetés az emberek által elkövetett bűnökért. Az eszmerendszer talán legmarkánsabb gyakorlati megjelenési formája a 13. század végén keletkező, ám
a pestis korszakában felerősödő flagelláns mozgalom volt, melynek tagjai
bűneik vezekléséül a testüket naponta ostorozták. De megváltoztak a kor

Antalffy Péter

szerzetesrendjei is, ahol a fókusz áthelyeződik a misztikus élmények keresésére, a misztikus szentek és események megtalálására.
A járvány természetesen a kor világi kultúrájában is ott hagyja lenyomatát. Ekkor alakul ki a haláltánc, amely a középkor irodalmának és művészetének egyik kedvenc műfaja. Ennek lényege a halál előtti egyenlőség
gondolata. A halált ábrázoló csontvázak táncra kérik a kiszemelt áldozatot, pápától királyokon át a jobbágyokig bárkit és mindenkit, társadalmi
rangra, korra és nemre való tekintet nélkül.
De valóban „csak” ilyen hatása volt a világra ennek a szörnyű járványnak?
Nos, ahogyan azt Antalffy Pétertől megtudhattuk, Samuel Kline Cohn, amerikai történész doktori értekezésében rávilágított egy, az 1990-es évekig nem
feltárt összefüggésre. A tudós – azóta már széles körben elfogadott – elméletében azt fogalmazta meg, hogy a kor „traumakultúrája”, az emberi pszichében lejátszódó átalakulások, a gazdaságban tapasztalható változások
(pl. a rendkívüli munkaerőhiány), azaz a pestis közvetlen és közvetett hatásai nélkül a reneszánsz valószínűleg meg sem születhetett volna.
A járványt követően a pénzvilágban kialakuló változások, a jól fizetett
munka lehetősége, a vasárnapokból a mindennapokba kerülő vallásosság,
a túlélés eufóriája mind-mind lassan, de biztosan oda vezetett, hogy újra
az ember, az emberek közötti szolidaritás – amelybe például az orvostudomány felé fordulás is beletartozott – válik a mindennapi élet központi
szervezőerőjévé.
Antalffy Péter előadásának zárógondolatául, kapcsolódva a jelenkori
eseményekhez, azt fogalmazta meg, hogy mindaz, ami a 14. század pestisjárványából következett, nyújt számunkra reményt arra, hogy a mostani
világjárvány is gyakorolhat pozitív hatást az egyes emberre, a társadalomra
és a kultúrára egyaránt.
BERZE LAJOS
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Kultúra
VERESI KRÓNIKA • HAGYOMÁNY ÉS LENDÜLET 2021 IRODALMI PÁLYÁZAT
„Az Elmúlás című novella kiemelkedett a többi közül a film működésére hasonlító technikáival, sok párbeszéd, erős vágások, érezni a szagot, a fáradságot, a nehéz, öreg karokban szétnyúló pihenni vágyást. Olyan szép megoldások vannak a pályaműben (a ló
vásárlása, az elmúlás leírása), ami miatt mindenképpen megérdemli az elismerést.”
VERÉB ÁRNIKA
III. helyezett az irodalmi pályázat próza kategóriában Szuri Dóra írása.

PRÓZA III. HELYEZETT
SZURI DÓRA:

Elmúlás

Fotó: Veréb

Azt hitte nem jól hall.
– Géza bácsi, maximum fél év. – Mondta szemlesütve az orvos. Olyan rossz helyen van a
tumor, és olyan agresszíven terjeszkedik a tüdején, hogy nem tudunk vele mit kezdeni. Menjen szépen haza, zárja le folyó ügyeit, és töltsön minél több időt a családjával.
A fél évet ismételgette magában, míg a szilvafás úton begördült a betegszállító. Felesége már
a kapuban várta.
– Jó is, hogy jössz! Kiszökött megint a malac. Hát nem megmondtam, hogy erősítsd meg
az ólajtót? Nekem kellett visszazavarni, a leves meg kifutott. Mindjárt jönnek a gyerekek, mit
fogunk enni? Különben is, mit mondott az orvos? Á, majd elmondod később, most öltözzél
át, ezt a kopott nadrágot vetted fel a kórházba?
Ezt, gondolta. De hamarosan úgy is teljesen mindegy lesz, hogy mit vesz fel. Mert fél év,
és... de nem szólt semmit, inkább csendben elment átöltözni. Hamarosan meg is érkeztek a
fiáék, a kisunokájukkal, Eszterrel.
– Papa, papa! – ugrott a nyakába a cserfes kislány. – Vettél nekem lovat? Megígérted! Mindig csak ígéred – nézett rá szomorúan.
– Nem vettem. Még! De majd veszek. Nemsoká' tényleg veszek, ne aggódj!
– Apu, mit mondott az orvos? – kérdezte őt fia.
Összeszorult a gyomra. Most erre mit feleljen? Tényleg a családi vacsora a legalkalmasabb
hely erre? Az asszony majd óbégatni kezd, hogy mi lesz vele, a menye sírdogál, Eszter még
pici, ne halljon ilyet, a fia meg majd megpróbál keresni másik orvost, aki majd megint megröntgenezi, megtükrözi, vagy Isten tudja miket művel. Majd később elmondja.
– Mittudom én! – felelte. – Tudod, hogy ezek úgy magyarázzák, hogy mi egyszerű emberek ne érthessük. Nincs nekem semmi bajom, csak megfáztam, azért kapom olyan nehezen a levegőt.
A vacsora után pénzt kért, azt mondta leugrik kicsit a kocsmába. Meglátta az egyik padnál Endre barátját, és hirtelen jött ötletétől melegség öntötte el szívét.
– Idehallgass Endre, volt nektek egy öreg lovatok. Megvan még?
– Meg, de má' nagyon unom az etetését, a gyerekek nem foglalkoznak vele, én meg még
a biciklire is nehezen szállok fel, nemhogy a lóra. Miért kérded?
– Eszter nagyon szeretne egy lovat, add el nekem. Most még nincs pénzem, de hamarosan
lesz. Legkésőbb fél év múlva – nyelt egyet.
– Fél év múlva, miért pont akkor? – Kérdezte Endre értetlenül.
– Hát izé... hogy is mondjam. Még nem mondtam senkinek, de... rákos vagyok, vagy mi,
és hamarosan meg fogok halni. De az Eszternek megígértem, hogy veszek neki lovat. Mindig várja szegény. Biztosan nagyon boldog lenne. Az életbiztosításomból majd elkéred az
árát Zsolti fiamtól. Megegyeztünk?
– Szemét élet ez Gézám. Holnap reggel átviszem a lovat, és rendezem majd később Zsoltival, rendben van. Te meg vigyázzál magadra, hátha elfeledkezik rólad a Jóisten még egy kicsit.
Sietett haza, hogy elújságolja Eszternek a hírt, de unokája már aludt.
– Ennyit távol lenni, nem szégyelled magad? Menj, csukd be a tyúkokat, meg hozzál fel
krumplit a pincéből – puffogta a felesége.
Mire a nehéz tyúkajtót becsukta, annyira elfáradt, hogy le kellett ülnie pihenni a kút szélére. Már csak a krumplit kell felhoznia a pincéből, és kész van, mehet lefeküdni. Már szinte
teljesen sötét volt, mire a pincéhez csoszogott. Kis ablakából levette a gyufát és egy szál gyertyát, melynek meleg lángja betöltötte fényével a környéket. Rendezze el folyó ügyeit – harsogtak benne az orvos szavai. Eszébe jutott a krumpli, hiszen azért küldték. Elindult lefelé a
korhadt lépcsőkön a gyertyával, hogy lásson is valamit. Már éppen kezdte volna válogatni a
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Pásztor Béla, Szuri Dóra, Horváth Ferenc

SZURI DÓRA így ír magáról
35 éves vagyok, 15 éve élek Veresegyházon a férjemmel és a lassan 7 éves ikerpárunkkal. Integrált kommunikációs vezetőként dolgozom egy környékbeli
multinacionális vállalatnál. Hobbiból fotózással és
grafikával foglalkozom, írni terápiás céllal kezdtem.
Apukám és a nagyszüleim történeteiről, a vidéki élet
szeretetteljes, tiszta, egyszerű, de néha kegyetlen világáról készül az első novelláskötetem. Célja elsősorban nem a kiadás, hanem a családom emlékeinek
megőrzése, amit nagyon fontosnak tartok. Ennek a
készülő novelláskötetnek egyik, – talán legszívbemarkolóbb darabja az Elmúlás.

krumpli szemeket, amikor elaludt a gyertya. Még forr
a must – hasított belé élesen a gondolat. Eldobta a
krumplit, hogy minél gyorsabban kimenekülhessen a
mérges gáz elől, de megtorpant a lépcső tetején. Egy
pillanatra megállt: Tulajdonképpen nincs is már más
ügyem, csak ez a ló volt – gondolta. Vett egy mély levegőt és elindult visszafelé a lépcsőn. Az aljára érve lefeküdt a nedves padlóra és egy rongydarabkára hajtotta
a fejét. Végre vízszintesen feküdt, csendben, örökké
tartó nyugalomban.
Reggel találtak rá.
– Szegény biztosan a krumplit hozta fel, megcsúszott
a lépcsőn, és leesett. – mondogatta a felesége könnyes
szemmel.
Éppen vitték ki a holtat, mikor megjelent Endre a
lóval. Azt hitte nem jól lát.
– Baleset volt Endre bácsi, – mondta Zsolti megtörten. Megbotolhatott a pincelépcsőn, a must meg forrt.
Endre csak nézte a megboldogult békés, mosolygó
arcát, és arra gondolt, hogy a Jóisten mégsem feledkezett meg cimborájáról.
– Igen, Zsoltikám. Minden bizonnyal baleset. Ismertem Gézát, nem menne le, ha tudná, hogy forr a must
– mondta lehajtott szemmel, hogy nehogy elárulja
magát. – Hanem, itt van ez a ló. Gézával beszéltük meg
tegnap. Eszternek akarta meglepetésül. Add ezt oda
neki Zsoltikám, Endre bátyja küldi sok szeretettel, a
papa vette neki. Ki is fizette tegnap, semmi egyéb dolog
nincs már vele. A temetésről majd értesítsetek! Őszinte
részvétem a családnak Zsoltikám. – mondta, majd kifordult a kapun, és alig észrevehetően letörölt egy
könnycseppet ráncos arcáról.

Kultúra
INTERJÚ OROSZ HELGÁVAL

Fotó: Rokob Tibor

MŰVÉSZETRŐL ÍGY IS, ÚGY IS
Formabontó művészettörténeti előadássorozatra készül Orosz Helga festőművész, művészeti oktató. A felnőtteknek szánt játékos, vetítéssel egybekötött kétórás foglalkozások főként
huszadik századi női alkotók életútját járják körül abból a szempontból, hogyan fogalmazták meg vizuális nyelven hétköznapi életérzéseiket, traumáikat. Az első alkalomra március
26-án, 16 órakor a Városi Múzeum Művészkertjében kerül sor.
Mit takar a Művészetről így is, úgy is?
Művészetről komolyan és játékosan, így is, úgy
is. Mindegy, honnan nézzük, mindkét irányból
meg lehet közelíteni.
Hogyan kell elképzelni a foglalkozást?
Olyan lesz, mint egy rendhagyó, nagyon játékos
művészettörténeti előadás, sok közös beszélgetéssel, együtt nevetéssel. Az a célom, hogy „tapinthatóvá” tegyem a festményeket, hétköznapi
ismerősökké a festőket. Illetve hogyan tudom közelebb hozni a képzőművészet történetében létrejött alkotásokat a hétköznapi emberhez. Szeretnék olyan játékokat játszani a jelenlévőkkel,
amik segítenek nézőpontot váltani és nyitottabban
állni a képek mondanivalójához. Formabontó,
mert nem egy száraz előadásra kell gondolni, hanem egyfajta folyamatos, játékos kommunikációra, együtt gondolkodásra a résztvevőkkel.
Milyen témákat fogtok körbejárni?
Van olyan területe a művészettörténetnek, ami ki-

csit populárisabb: például az, hogyan született
egy kép és mi van mögötte. Nagyon sokáig elnyomás jellemezte a női művészeket, olyan szinten, hogy csak modellt ülhettek. Ha valaki festett,
az férfi néven tette. Amikor elkezdhettek festeni,
a férfiak nem ültek nekik modellt. Szeretnék
olyan alkotókat bemutatni, személyes sorsukon
keresztül közelebb hozni, akik nem olyan ismertek. Nem mindig a nagy volumenű, híres képek
szólnak a mélyen megérintő problémákról.
Említenél néhány példát?
Volt egy festőművész házaspár, Gerda és Einar
Wegener (Lili Elbe). Gerda nagyon tehetséges
festőművésznő volt, aki a feminin férjét nőként
festette meg. Vagy ott van Marcel Duchamp, aki
az exbarátnője búcsúajándékával lett világhírű.
Bár nem kortárs, de Artemisia Gentileschi olasz
festőművésznő férfinéven alkotott, és gyermekkori traumáját próbálta feldolgozni. Meg fogunk
lepődni, sokszor miről is szólnak valójában a

képek, illetve ki festette őket valójában, és ki is
a modell. A gender tematika után kortárs magyar festők kerülnek majd sorra legközelebb.
A te festményeidet hol láthatjuk mostanában?
Március 25. és április 22. között egy múzeumpedagógiai foglalkozásokkal egybekötött kiállításra készülünk a szadai Székely Bertalan Művelődési Házban, május 6-án este hatkor nyílik
kiállításom itt az Udvarház Galériában, június
15-én pedig a budapesti MagNet Közösségi Házban. További részletek a www.muveszkert.com/
kepzomuveszet és a www.oroszhelga.com weboldalon találhatók. Mindenkit várok szeretettel!
MÁRKUS JUDIT

BESZÉLGETÉS LABANCZ ZSUZSA FESTŐMŰVÉSZNŐVEL

MONOLÓG EGY ELMARADT KIÁLLÍTÁSMEGNYITÓ HELYETT
Február 25-én 17 órától került volna sor Labancz Zsuzsa festőművésznő második önálló kiállításának megnyitójára, a Váci Mihály Művelődési
Központ U2 Galériájában. Bár az eseményt lefújták, én mégis odamentem, hogy láthassam a káprázatos festményeket és beszélgessek a vibráló
személyiségű alkotóval, akinek sziklák, kövek és falevelek súgják meg történeteiket, hogy aztán csakra színekben pompázva kerüljenek a vászonra. Az Esti meséim című kiállítás mágikus festményei március 26-ig tekinthetők meg a művelődési központ nyitvatartási idejében.
„A Kék Bajusz rajzkör és alkotóműhely művészetterápiás kurzusán
kezdtem el festeni három évvel ezelőtt, mindenféle rajzi tudás és festői alapok nélkül és elvarázsolt a
színek világa! Azóta olyan hatszáznyolcszáz festményem született. Eleinte saját természetfotóimból kezdtem alkotni. Azért olyan kitaláltak a
figuráim, mert beleláttam őket sziklákba, kövekbe, falevelekbe. Nekem
Fotó: Márkus Judit
ezek megszemélyesedtek, elmesélték a kis történeteiket és végül teljesen más jött le belőlük, mint amit a fotó adott. Meg tudom valósítani azt,
amit ott belül látok és ez óriási sikerélmény. Aztán hogy ez mennyire értékálló, szemet gyönyörködtető, elgondolkodtató, esetleg megdöbbentő – ezt
már rábízom a nézőre. Az utóbbi évben rátértem a papírmunkákra, a kollázsokat is nagyon kedvelem. Faleveleket ragasztgatok bele, különböző
anyagokat használok fel. Az egyik képembe csak egy papírtörlő van beleragasztva, abszolút minimális költségvetésű kép. Nem azon múlik, hogy
drága az ecset és nagy vászon. Alkotni bárhol, bármikor, bármiből lehet.

Van olyan képem, ami csak egy elszenesedett fadarab, egy falevél,
némi homok és egy kis ragasztó. Itt
a galériában mindhárom évből van
anyag. Figuralitással kezdtem festeni, 2021 második felére pedig expresszionista irányba tértem át. Már
csak azt szeretném megmutatni,
ami belülről jön. Ez számomra is elvont, még én is barátkozom ezzel az
új stílussal. Néha magamat is meglepem. Ha látok kint a kertben egy jó
árnyékot, beindul a fantáziám, rohanok be papírért vagy vászonért, gyorsan lefotózom, mert már megint látok
benne valamit. Kora tavasz van, megjelentek az árnyékok és ez plusz inspiráció. Festek otthon is, mert ott megint más a megvilágítás, mások a fények. És ha éjjel nem bírok aludni, nézegetem a félkész képemet, belebelenyúlok. Mindig szerettem a művészeteket, voltak festményeim az otthonaimban, de egy idő után bosszantott, hogy ezeket miért nem én készítem. Nagyon sok mindennel próbálkoztam már életem során, de a festészet
az, amiben igazán megtaláltam magamat.”
MÁRKUS JUDIT
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INTERJÚ A NAP, ÁRNYÉK, BOSZORKÁNY CÍMŰ ELŐADÁS RENDEZŐJÉVEL, JANIK LÁSZLÓVAL

NAP, ÁRNYÉK, COVID
A Veres 1 Színházban február 17-én, telt ház előtt tartották meg Venyige Sándor Nap, árnyék, boszorkány című drámájának premierjét. A bemutató előtt a szerzővel készítettem interjút, utána pedig az
előadás rendezőjével, Janik Lászlóval beszélgettem. Kiderült, hogy
nem csupán a próbákat irányította, hanem az alacsony költségvetés
miatt a díszlet és a jelmezek is az ő tervei alapján készültek. A produkció zenei anyagát szintén egyedül válogatta össze, ráadásként
Ábel szerepét is át kellett vennie Megyeri Zoltán színművésztől.
Milyen apropóból került most elő a darab?
Mivel régóta dolgozom mindkét színházi műhelyben, évek óta foglalkoztat a
kérdés, hogy miként tudnám legalább egy produkcióra egyesíteni a Gózon
Gyula Kamaraszínház és a Veres 1 Színház társulatát. Mikor Venyige Sándor
egy merész pillanatában kezembe adta Nap, árnyék, boszorkány című drámáját, azonnal éreztem, hogy ez megfelelő apropó lehetne. Talán én voltam leginkább meglepve, amikor mindkét színház rábólintott és rövidesen pályázati
pénz is került az álom megvalósításához. Ezzel azonban le is zárult a diadalmenet korszaka. Bár december elején megtartottuk az olvasópróbát, nem gondoltuk volna, hogy valójában milyen kevés időnk lesz az előadás elkészítéséhez.
Miért érezted úgy, hogy ez a téma aktuális lehet manapság?
Móricz Zsigmond Erdély trilógiájának második két regényéből és egy alig
ismert drámájából, a Boszorkányból íródott a színmű. Főszereplője a kiváló politikus és stratéga, Bethlen Gábor. Adódik hát, hogy történelmi drámának kezeljük az írást, pedig nem az. Nem csupán azért, mert eléggé
szabadon kezeli, hamisítja a történelmi eseményeket, de azért is, mert valójában a középpontban egy szerelmi háromszög áll. A történelmi háttér
csupán díszlet. A téma örök: a hűtlen férfi, aki beszorul két asszony közé.
Akár egy mai menő vállalkozó is lehetne, aki beáldozva magánéletét a munkának, olyan érzelmi válságba kerül, amit képtelen egyedül megoldani.
Hogyan alakult ki a főszereplő személye?
Nem titok, hogy a szereposztás első körében még nem Kálid Artúrra gondoltunk. Később azonban, amikor már elég pontosan kirajzolódott, hogy milyen
előadást is szeretnénk, egyértelművé vált, hogy nem fogunk nála megfelelőbb
főszereplőt találni. Személyében egyszerre groteszk, elemelt és klasszikus drámai tartalmakkal egyaránt gazdagon rendelkező főhőst kaptunk. A környezet
merőben eltúlzott megjelenítése nyomán kapta az előadás az erdélyi Gyalog galopp alcímet, amiben Artúr szabadon lubickol az abszurd humortól a görög
sorstragédiákat idéző mély hangvételekig húzódó széles skálán.
Mi mindenre volt elég a pályázati pénz?
A költségvetés örökös harc, már a próbafolyamat megkezdése előtt. Sajnos
a pályázat biztosította anyagi lehetőségek eléggé szűkre szabták az álmainkat, így elég hamar kiderült, hogy azt az összeget, amit díszlet- és jelmeztervezőre, valamint zenei vezetőre költenénk, be kell forgatnunk a
gyártási költségekbe. Így alakult, hogy végül a díszletet és a jelmezt is
magam kellett megtervezzem. Saját zenék helyett pedig Bach átiratokat választottam, amik egyetlen alkalommal sem szólalnak meg úgy, ahogy a reformáció legnagyobb zeneszerzője megírta. Hard rock, vagy acapella
átiratok ezek, amik hol viccesen, hol drámaian törik az előadást.
Milyen hangulatban teltek a próbák?
Mivel minden szereplőt magam választottam és évek óta jól ismerem őket, így
nem volt más feladatom, mint egy jó kedélyű, baráti összejövetelt levezényelni. A két társulat tagjai szinte percek alatt kovácsolódtak egységes, új társulattá és bár a sors épp eléggé megnehezítette a dolgunkat, valójában
rendkívül jó hangulatban teltek a próbáink. Rendezői elvárás volt, hogy a kollégák nyissák ki a humorzsákot és bátran improvizáljanak, így megszámlálhatatlan próbaötlet került az előadásba is. Covid alatt nem könnyű próbálni.
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Két fertőzés és két kontakt karantén nehezítette a dolgunkat, így az előre kitűzött huszonnyolc próbanap szép apránként huszonegyre fogyatkozott. Az
Ábelt próbáló Megyeri Zoltánt le is kellett cserélnünk, mert az anyaszínháza,
szintén a pandémiához köthető okokból, az előzetes megállapodás ellenére,
sajnos nem tudta elengedni hozzánk. A koncentrált munka, az egymás iránti
bizalom és a felhőtlen jó hangulat azonban meghozta a sikert. Elkészültünk.
A veresi premier után a Gózon Gyula Kamaraszínházban is debütált az
előadás. Milyen volt a fogadtatás?
Nyilván megosztó egy ilyen hullámzó technikát használó előadás. Nem
tetszhet mindenkinek. Nagyon sok pozitív visszajelzést kaptunk és néhány
komolyan megfontolandó, építő kritikát is. Én pedig nem vagyok hiú és
díjazom a jó ötleteket.
Te személy szerint elégedett vagy a végeredménnyel?
Én alapjában véve elégedett vagyok mind a két előadás sikerével. Nagyon szeretem és ajánlom mindenkinek, aki nem fél az érzelmi hullámvasutaktól.
Hogy mennyire lesz fontos vagy jelentős, azt majd az idő és a nézők döntik el.
MÁRKUS JUDIT
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Kultúra
INTERJÚ NAGY SÁNDOR SZÍNMŰVÉSSZEL A VERES 1 SZÍNHÁZ ÁPRILISI BEMUTATÓJÁRÓL

„ÉN A KÖZÖS ALKOTÁSBAN HISZEK”
A Veres 1 Színház április 9-én tartja legújabb, 1x3 néha 4 című bohózatának bemutatóját. A Ray
Cooney-Tony Hilton szerzőpáros által jegyzett darabot 2009-ben még Négyesikrek címmel játszotta a József Attila Színház, 2012 májusában pedig a Madách Színház tűzte műsorára, Nagy
Sándor bravúros főszereplésével. A Jászai Mari-díjas színművész ezúttal a veresi előadás rendezőjeként szerepel a stáblistán, melynek olvasópróbáját január 31-én délután tartották.
A Pletykafészek Lenny-jének megformálása
után Peter Shaffer Rövidzárlat című komédiáját rendezted itt először, most ismét egy vígjátékba kezdesz. Lehet azt mondani, hogy a
nevettetés a te világod?
Szeretek nevetni és nevettetni, mert a humor
nagyon közel áll hozzám. Inkább úgy fogalmaznék, hogy a nevettetés is az én világom.
A rendezői szerepben is ugyanolyan komfortosan érzed magad, mint színművészként?
Rendezői szerepben azért nem érzem magam
komfortosan, mert az én szakmám alapvetően a
színészet. Ezt a másik oldalt csak az elmúlt néhány évben kezdtem kóstolgatni. Nagyon megszerettem és nagyon élvezem is. Abban bízom,
hogy a szelekció majd eldönti, van-e helyem
ezen az oldalon. Ha az élet felkínál ilyen lehetőségeket, megpróbálok velük jól élni.

Tudatos, vagy ösztönös rendező vagy inkább?
Szeretek fölkészülni nagyon pontosan arra, ami
a próbán fog történni. A rabság-szabadság elvén
belül viszont szeretem, ha a színészek előrukkolnak egy-egy ötlettel. Én a közös alkotásban
hiszek.
A Madách Színházban Te játszottad a főszerepet. Mennyire volt ez meghatározó állomása a
pályádnak?
Több okból is meghatározó volt. Egyrészt
Szente Vajk barátom első rendezése volt a Madáchban, másrészt mivel négyesikreket játszottam benne, iszonyatosan nagy kihívás volt
memóriailag, fizikálisan és színészileg egyaránt. Három teljesen különböző karaktert kellett megformálni, másodperces váltásokkal.
Milyen koncepcióval látsz neki a veresi verziónak?

Fotó: Márkus Judit

Mindenképpen lesznek egybeeső momentumok a Madách Színház előadásával. Hiszek
abban, hogyha valami jó, akkor azt nem kell
még jobbá tenni. Itt más lesz a színészi gárda,
és ettől egy teljesen más hangulatú előadást láthat majd a közönség. Kovács Yvette Alida díszlete is teljesen más, a harmincas évekbeli Csengetett, Mylord világába repít vissza.
A lépésszámláló szerint, 4571 lépést tettél meg
esténként az alakításod során. Mit gondolsz,
lesz új, veresi rekordja a főhőst játszó Mohai
Tamásnak?
Ha a Mézesvölgyi Nyáron is fogják játszani,
akkor előfordulhat.
MÁRKUS JUDIT

KRISTÓFI LÁSZLÓ ORGONAMŰVÉSZ HANGVERSENYE A SZENTLÉLEK-TEMPLOMBAN

AZ ORGONAZENE ARANYKORA
Először lépett fel Veresegyházon Kristófi László, Fischer Annie-díjas orgonaművész. Február 12-én 19 órától adott hangversenyt a Szentlélek-templomban. „Csodálatos, hogy egy
ilyen templom felépült, és nagyszerű az akusztika is” – mondta a fiatal művész, aki a könynyebb befogadhatóság kedvéért az orgonadarabok között információkat, történeteket osztott meg a közönséggel. Mint említette, a műsor összeállításakor az volt a célja, hogy ízelítőt
adjon az orgonazene aranykorából.
Szombaton este Ella István karnagy köszöntötte
a nézőket, majd arra kérte a fellépő művészt,
meséljen magáról és műsoráról. Kristófi László
Nagyváradon született. Édesapjától, Kristófi Jánostól kapta az első orgonaóráit, majd Szathmáry Lilla tanítványa lett a Bartók Béla Konzervatóriumban. A Zeneakadémia elvégzése
után Münchenben szerzett mesterdiplomát,
Bernhard Haas növendékeként. Tanít és koncertezik, valamint a Liszt Ferenc Zeneművészeti
Egyetem doktorandusza. „A műsorral kapcsolatban az volt a tervem, amikor kitaláltam, hogy
ezeket a darabokat válogatom össze, hogy egy
néhány évszázadon átívelő orgonazenei utazást
jelenítsek meg a kora barokktól elkezdve Liszttel
bezárólag, ami talán az aranykora is az orgonazenének” – kezdte műsora felkonferálását.
Elsőként egy többrészes, fantáziaszerű kompozíciót, Dietrich Buxtehude barokk komponista fisz-moll prelúdiumát hallgathattuk meg,

majd az a-moll concerto I. művének mintája, Vivaldi a-moll kettős-hegedűversenyének első tétele következett. Bach néhány évig a weimari
udvar szolgálatában állt és mivel a herceg is nagy
kedvelője volt az olasz muzsikának, többek között ezt a Vivaldi concertot is átírta orgonára.
Ismét egy korai Bach mű csendült fel: a C-dúr
prelúdium és fúga érezhetően Buxtehude hatása
nyomán keletkezett. Bach négyszáz kilométert
gyalogolt, hogy találkozhasson az észak-német
zeneszerzővel, akinek annyira megtetszett Bach,
hogy szerette volna őt nyugdíjba vonulása után
a saját helyére protezsálni. Csakhogy akkoriban
az volt a szokás, hogy az új kántornak el kellett
vennie az idősebb orgonista legnagyobb lányát.
Bachnak nem volt ínyére a dolog, így lemondott
az ajánlatról és visszament Arnstadtba.
A barokk és a klasszika határán élt és alkotott
a Bach tanítvány Johann Ludwig Krebs, a két
részből álló Esz-dúr trió szerzője. Bár a klasszika
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korában nem volt jelentős szerepe az orgonának, egy új találmánynak, az önjáró zenélő órának köszönhetően mindhárom nagy zeneszerző
komponált, Haydn például 1792-ben, egy 12 darabból álló művet, melyből négyet hallhattunk
aznap este. Az összeállításba Liszt Ferenc Deszdúr Consolation, magyarul Vigasztalás zongorasorozata és a Jöjj, mondjunk hálaszót – korálfantázia című darabja került be a romantika korszakából, valamint Robert Schumann Asz-dúr
kánonja.
MÁRKUS JUDIT
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Életmód
FITTEN VERESEN

A MENTÁLHIGIÉNÉ FONTOSSÁGA
Tanuljunk meg élni, nem csak túlélni!
Vajon hányan lehetnek azok, akik úgy kezdik a napot, hogy „Csak
ezt a napot éljem túl”, vagy a nap végén azt gondolják, hogy „Ezt a
napot is túléltem.”? A túlélési módban való élet blokkolja a „virágzó
életérzést”, így gátolja annak megélését, hogy az egyéniség velünk
született, titokzatos adottság. (Ahogy Ady írta: „Vagyok, mint minden ember fenséges”). Legyen a mai nap az életünk fordulópontja,
amikor mindent megfordítunk.
„Kocsinkba beülve, hogy lássuk az előttünk álló utat, először le kell
tisztítani a szélvédőt” –gyrita–
• Mentsük meg könyvtárainkat! Menjünk el a helyi könyvtárba, iratkozFedezzük fel az életünk minden másodpercét, legyünk jelen a pillanatban
zunk be és kezdjünk el ott olvasni. Eltölt majd a tudat, hogy megmenés aktiváljuk az öt érzékszervünket ezen keresztül, érezzük a világunkat és
tettük a város egyik értékét.
így megtapasztaljuk, hogy mi az, ami hiányzik az életünkből. Tanuljunk • Virágok. Ne szégyelljünk kérni! Kéjük meg a családot, hogy minden
meg hallgatni a szükségleteinkre és arra, hogy mit próbálnak közölni veszombaton a piacról hozzanak vágott virágot a vázába és tegyék az általünk. Teremtsük meg az én-időt és éljük az életünket, ne túlélők legyünk.
lunk kedvelt helyre és ha még egy illatgyertyát is meggyújtanak, hát az
Nagyon fontos, hogy soha ne feledkezzünk meg önmagunk legjobb barátigazi ajándék.
jának lenni és folyton keressük a módját, hogyan építsük fel magunkat. • ÉNIDŐ vásárlása. Kérjük meg a családtagjainkat, hogy ne ünnephez
Amikor megtanuljuk, hogy legyünk önmagunk legjobb barátja, hirtelen a
kötve lepjenek meg minket élménykártyával. Főzésről, festésről, moziról,
felszabadultság érzése önti el testünket, elménket.
színházról, edzésről beszélek. Kapjunk bármit, ami kikapcsol, feltölt.
• Menjünk ki a szabadba! Lélegezzünk be egy kis friss levegőt, szánjunk • Készítsünk bakancslistát! Írjuk egyedül, mert önmagunk választása azt
egy kis időt az önreflexióra és induljunk el egy kirándulásra!
jelenti, hogy egyensúlyt teremtünk a személyes családi-szakmai kihívá• Gyógyítsuk magunkat! A gyógyfürdő/termálvíz nagyon jó hatással van
sok között. Viszont az a szép benne, hogy a családtagjainkkal megélt éla testünkre, járjunk rendszeresen fürdőbe. Vagy, fogjunk egy arcmaszkot
ményen keresztül jobban megismerhetnek, „láthatnak” minket.
és fürdősót és tartsuk meg a saját fürdőestünket.
Ne feledjük: az önmagunkkal fennálló kapcsolatunk minden kapcsolat
• Merüljünk el egy könyvben! Menjünk ki a szabadba (parkba, erdőbe,
alapja az életünkben. Töltsük fel magunkat, legyünk jelen a pillanamagaslatra, kávézóba) azzal a könyvvel, amelyet már régóta szerettünk
tunkban, amely mindennek megadja az alaphangot!
–gyrita–
volna befejezni.
• Terülj asztalkám. Tegyünk ki minden finomságot a szépen megterített
Legyünk együtt fittek Veresen!
asztalra és máris vidáman indul a nap.
Mobil: 30 509 5084 • Facebook: Fitten Veresen
MULTISPORT SE • NORDIC WALKING SPORT VERESEGYHÁZ

Kedves lakótársaink, kutyasétáltatók, kirándulók, a Fenyves erdőben futók, nordicozók, sportolók!

ÖNKÉNTES SZEMÉTSZEDÉST szervezünk
Veresegyház Ivacs Fenyves erdőben
2022. március 26-án 10.00–12.00-ig!
Gyülekezési pont:
Veresegyház Ivacs, a Fenyves erdőben, az Újjászületés szobornál (Alagúton át balra fel, a Pamut tó mellett) 9:45-től.
A menetrend:
• gyülekező 9.45
• csapatok kialakítása, zsákok kiosztása, indulás 10.00
• a Fenyves átfésülése
• a teli zsákokat az erdőt átszelő földutak szélére helyezzük
• visszaérkezés a szoborhoz 12.00
• a szemét elszállításáról a GAMESZ gondoskodik 12.00 órától

Mit hozz magaddal?
Munkához alkalmas öltözék (hosszú nadrág ajánlott). Nejlon vagy kertész kesztyű legyen nálad. Kullancs elleni szer ajánlatos (a tó melletti részen a magasabb fűben már lehetnek kullancsok). Zsák lesz.
Szervezők:
Vigh Mercédesz és Mátyás Dezső – MultiSport SE / Nordic Walking
Sport Veresegyház csapata
Nagy József Attila – GAMESZ
Fülöpné Szerényi Hermina – Ivacsi Baráti Kör,
FB: Ivacs

Számítunk Rád! Köszönjük!
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Sport
ASZTALITENISZ

DIÁKOLIMPIAI BAJNOK

OZSVÁTH-SAROK ÁKOS
(KÁLVIN TÉRI REFORMÁTUS ÁLTALÁNOS ISKOLA)
Új helyszínként, Kiskunfélegyháza városa adott otthont az asztalitenisz diákolimpia országos döntőjének február 18-20 között. 19 megyei győztes és a Budapest bajnokság első három helyezettje vehetett
részt a finálén a különböző összevont korcsoportokban. A rendezők
kiváló körülményeket teremtettek a nagy és tágas sportcsarnokban,
melynek küzdőterén 20 versenyasztal várta a gyermekeket. Annak ellenére, hogy az elmúlt 15 hónapban 7 hónapot tudtunk csak edzeni,
az eddigi legnépesebb és egyben „legfiatalabb” csapat jutott ki az országos döntőre.
EREDMÉNYEK:
I.-II. (2011–2013): összevont korcsoport – FIÚ EGYÉNI:
8. helyezett, Kukucska Martin (2013) A Jövő Iskolája, Veresegyház.
A legfiatalabb indulóként a csoportjában 3 győzelemmel tette le névjegyét. Martin bő egy éve asztaliteniszezik, ez volt élete 2. versenye!
Minden esélye megvan arra, hogy a jövőben ezt a szép eredményt még
jobbra cserélje majd fel.
III.-IV. (2007–2010) összevont korcsoport – FIÚ EGYÉNI:
1. helyezett, Ozsváth-Sarok Ákos (2008), Kálvin Téri Református Általános Iskola. Ákos 2017 januárjában kezdte el az asztaliteniszezést és
novemberben csatlakozott a Galaxis közösséghez. Az ötévi folyamatos
kitartása a sportág mellett, a körültekintő és mindenre tekintettel levő
felkészülés meghozta a gyümölcsét. Ákos a csapatversennyel együtt
11 egyéni mérkőzésén maradt veretlen. Győzelmével csatlakozott az
eddigi bajnokaink sorához, Cserey Bálint, 2016-ban, Letanóczki Dalma
2016-ban és 2019-ben, Szaszák Csongor 2017-ben nyert diákolimpiai
aranyérmet.
FIÚ CSAPAT:
3. helyezett, Kálvin Téri Református Általános Iskola fiú csapat
(Pyka Botond, Ozsváth-Sarok Ákos, Törőcsik Ferenc). Mivel még 7.
osztályosok, a jövő tanévben újra együtt indulhatnak, ami még szebb
eredmény elérését is magában foglalhatja.
LÁNY EGYÉNI:
Kovács Lorina, Fabriczius József Általános Iskola. Dicséret illeti az országos döntőbe jutásért, ahol a csoportjában mérkőzést is nyert. A következő évben megszerezhető több rutinnal és játékkal a 2022/2023-as
tanévben nagyobb eséllyel térhet majd vissza.
V.-VI. (2002–2006), összevont korcsoport.
LÁNY EGYÉNI „A” KATEGÓRIA, (igazolt versenyzők):
6. helyezett, Letanóczki Dalma (2005), Veresegyházi Katolikus Gimnázium. Ez már 9. diákolimpia szezonja Dalmának, ami páratlan kitartás és egyben példa a többiek számára is a tanulmányai folytatása
mellett.
LÁNY EGYÉNI „B” KATEGÓRIA. (nem igazolt versenyzők):
5. helyezett, Szabó Anna Zita, Veresegyházi Katolikus Gimnázium
8. helyezett, Vidéki Tímea (2005), Esztergom- budapesti Főegyházmegye Katolikus Iskola.
FIÚ EGYÉNI
Varga Vince, Református Líceum, Gödöllő. A csoportban győztes mérkőzéssel a háta mögött fejezte be idei diákolimpiai szereplését a korábbi kétszeres dobogósunk, akit betegség hátráltatott a felkészülésben.
Köszönet a szülőknek, pedagógusoknak, edzőknek és a városnak.
LETANÓCZKI ISTVÁN
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1. helyezett Ozsváth-Sarok Ákos

Kálvin Téri Református Általános Iskola fiú csapat

Letanóczki Dalma

A csapat szülőkkel a döntő napján
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Sport
SZERTORNA • DIÁKSPORT

SZERTORNA DIÁKOLIMPIA ORSZÁGOS ELŐDÖNTŐ
2022. FEBRUÁR 24.

Két év után újra a Kálvin Téri Református Általános Iskola rendezte a szertorna diákolimpia
egyik országos elődöntőjét, ahol a megyei döntők korcsoportonkénti első három helyezett csapata és egyéni versenyzője vehetett részt. Az országos döntőbe pedig az országos elődöntők
első három helyezett csapata, valamint az 1-6. helyezett egyéni versenyzője jut tovább.
A versenyt több napos előkészület előzte meg,
hiszen 3 korcsoportban közel 180 gyermek versenyzett. A verseny 9:30-kor kezdődött az I. korcsoport (1. és 2. osztályosok) versenyével. A Kálvin Téri Református Általános Iskola csapata az
utolsó helyen végzett. A lányok ügyesek voltak,
szépen versenyeztek, de ez is kevés volt a jobb
helyezéshez. Versenyüket a II. korcsoport követte, ahol a házigazdák a 9 csapatból a 8. helyen
végeztek . Ők is szépen versenyeztek, de a többi
csapat jobbnak bizonyult. Nem állunk meg, haladunk tovább! A szertornában csak nagyon nehezen, hosszadalmas, kemény, kitartó munkával lehet jó eredményt elérni. Heti kétszer 1,5 óra
edzéssel nehéz minőséget produkálni.

Felsős lányaink a Pest megyei döntőn 4. helyezést értek el, így elvileg nem jutottak volna tovább, de egy visszalépést követően ők is versenyezhettek csütörtökön. Ajándékként éltük meg
a lehetőséget, sőt még a továbbjutásban is reménykedtünk. Szoros versenyben 8 csapatból az
5. helyen végeztek. (Az első és az 5. hely között
mindösszesen 1,5 pont volt a különbség).
A felsősök versenyében idén a Veresegyházi Katolikus Gimnázium is képviselte városunkat. Egy csapat 6 főből állt, szerenként a 3
legjobb eredmény számított bele az összesített eredménybe. A VERKA nagy lányai sajnos
csak 3 fővel tudtak kiállni, így egy rontás sajnos sok pontveszteséggel járt, ők az utolsó

KICK-BOX
A Veresegyházi Kick-box K1 csapata Karlovacban, (Horvátország) az Európa Kupán kezdte meg az idei pontszerző
versenyidényét. A nyolc fő alkotta csapat 6 arany és 4 ezüst
éremmel érkezett haza.
Full-contact: Czégény Cintia 1. hely, Kamarás Petra 1.
hely, Konkoly Zsófia 2. hely,
K1: Kozma Levente 1. hely, Czégény Erik 1. hely, Kalmár
Félix 2. hely,
Music Forms: Tar Petra kettő 1. és egy 2. helyezés,
Light-contact: Sági Levente 2. hely.
Március 27-én, vasárnap élőben is találkozunk a Kucsa
Tamás Városi Sportcsarnokban megrendezésre kerülő „Ragadozók Gála” keretében, ahol megküzdünk neves ellenfeleinkkel.
PAPP ATTILA 2.DAN MKBSZ
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Fukkné Fukász Enikő igazgató asszony

helyen végeztek. Reményeink szerint jövőre
középiskolai csapattal fogják képviselni iskolájukat és városunkat.
Örömteli, hogy egyéni összetettben Gergely
Dorka és Mezey Csenge is bejutott a 2022. március 19-én, Budapesten megrendezésre kerülő
országos döntőbe. Hálás köszönet a Református
Általános Iskola igazgatónőjének, Fukkné Fukász Enikőnek, az iskola pedagógusainak, a segítő szülőknek és volt tanítványoknak a segítségért és köszönünk minden imádságot.
SZABÓ-AMBRUS VERA (EDZŐ, FELKÉSZÍTŐ)

Sport
VVSK • VERESGYHÁZ VÁROSI SPORTKÖR

KÉZILABDA SZAKOSZTÁLY
Női Felnőtt (Pest megyei bajnokság II. osztály)
01.15. Veresegyház VSK – Szigetszentmiklós NKSE III. 21 – 15
02.06. Vecsés SE II. – Veresegyház VSK
30 – 29
02.20. Gödöllői KC – Veresegyház VSK
33 – 22
02.24. Vácrátót KSE – Veresegyház VSK
15 – 24
02.26. Veresegyház VSK – Sülysápi SE
19 – 26
03.04. Domony KSE – Veresegyház VSK
24 – 20
Férfi Felnőtt (Pest megyei bajnokság I. osztály)
02.06. Domony KSE – Veresegyház VSK
35 – 29
02.13. Mogyoródi KSK – Veresegyház VSK
28 – 27
02.19. Solymári SC – Veresegyház VSK
32 – 20
02.27. Százhalombattai KE U23 – Veresegyház VSK
23 – 27
03.05. Veresegyház VSK – Gyömrő VSK
20 – 31
Férfi Ifjúsági (Országos Ifjúsági Bajnokság III. osztály C csoport)
02.19. Veresegyház VSK – Gyáli BKSE
36 – 34
02.24. Salgótarjáni Strandépítők KC – Veresegyház VSK 29 – 39
03.02. SBS Eger II. – Veresegyház VSK
19 – 24
Fiú Serdülő (Országos Serdülő Bajnokság II. osztály Keleti csoport)
2021.12.11. Veresegyház VSK – Kiskunhalasi UKSC
40 – 25
2022.02.19. Veresegyház VSK – Kiki SFT
37 – 27
02.22. ÓAM-Ózdi KC – Veresegyház VSK
23 – 36
Fiú U16 (Országos U16 Bajnokság II. osztály Keleti csoport)
2021.12.11. Veresegyház VSK – Kiskunhalasi UKSC
21 – 27
2022.02.11. Veresegyház VSK – Kecskeméti Sportiskola
20 – 26
02.18. Veresegyház VSK – Kiskőrösi KS Kft.
19 – 31
02.23. Nyíregyházi SN Kft. – Veresegyház VSK
29 – 13
03.04. Veresegyház VSK – Körte HVSE
21 – 23
Fiú U15 (Országos Gyerekbajnokság FU15 Terület VI. csoport Alsóház)
02.20. Angyalföldi Sportiskola 2 – Veresegyház VSK
0 – 10
Rákosmenti KSK – Veresegyház VSK
23 – 28
03.06. VS Dunakeszi – Veresegyház VSK
29 – 37
Veresegyház VSK – Balassagyarmati Kábel SE
25 – 21

Fiú U14 (Országos Gyerekbajnokság FU14 Terület VI. csoport Alsóház)
02.26. Vác – Veresegyház VSK
32 – 23
Veresegyház VSK – Solymári SC
18 – 20
Fiú U13 (Országos Gyerekbajnokság FU13 Terület VII. csoport)
03.06. Hegyvidéki Sport – Veresegyház VSK
13 – 8
Veresegyház VSK – Körte HVSE
10 – 30
Lány Serdülő (Országos Serdülő Bajnokság III. osztály H csoport)
02.19. Veresegyház VSK – Bugyi SE
30 – 13
02.27. Jászberényi TF DSE – Veresegyház VSK
29 – 30
Lány U15 (Országos Gyerekbajnokság LU15 Terület VI. csoport Felsőház)
03.05. Balassa SE – Veresegyház VSK
18 – 21
EURONOVEX USE – Veresegyház VSK
30 – 26
Lány U13 (Országos Gyerekbajnokság LU13 Terület XI. csoport)
03.05. DKA I. – Veresegyház VSK
14 – 14
Veresegyház VSK – Gödöllői KC
8 – 15
Lány U12 (Országos Gyerekbajnokság LU12 Terület IX. csoport)
02.26. Farkasvár KDSE – Veresegyház VSK
16 – 14
Veresegyház VSK – Gyermekeink Sikeréért SE
15 – 1

SAKK SZAKOSZTÁLY
Pest megyei csapatbajnokság Szuper csoport (10 táblás)
02.06. Dunaharaszti – Veresegyház
02.20. Veresegyház – Alag
03.06. Veresegyház – Érd

6,5 – 3,5
6,5 – 3,5
1–9

LABDARÚGÓ SZAKOSZTÁLY
Férfi Felnőtt (Pest megyei bajnokság I. osztály)
02.19. Vecsési SE – Veresegyház VSK
02.26. Veresegyház VSK – VSK Tököl
03.05. Lasselsberger-Pereg SE – Veresegyház VSK

2–1
2–1
2–0

KÉZILABDA

IV. KORCSOPORTOS LEÁNY KÉZILABDA CSAPATUNK MEGYEI DÖNTŐS
2022. február 24-én (csütörtökön) városunkban, a Kucsa Tamás Városi Sportcsarnokban
rendezték a Pest megyei kézilabda diákolimpia területi döntőjét a leány IV. korcsoportban.
Iskolánk, a Fabriczius József Általános Iskola csapatán kívül érdekeltek voltak még a váci Radnóti
Miklós Általános Iskola, a szentendrei II. Rákóczi
Ferenc Általános Iskola és Gimnázium, valamint
az őrbottyáni Kvassay Jenő Általános Iskola csapatai. A tét a Pest megyei döntőbe jutás volt,
amire iskolánk történetében eddig még nem volt
példa ebben a kategóriában és korcsoportban.
A csarnokban az iskolából érkező osztályok
az őket kísérő kollégák vezetésével fergeteges
hangulatot teremtettek, aminek a küzdőtéren
játszó gyerekek nagyon örültek és alaposan meg
is hálálták azt. Mindhárom ellenfelüket magabiztos fölénnyel verték és jutottak a Pest megyei
döntőbe! Hatalmas gratuláció a játékosoknak,
nagy köszönet a szurkolóknak. Csak így tovább!

A képen, álló sor balról-jobbra: Egervári Emma, Szűcs Panka Luca, Guzsaly Henrietta,
Jakab Laura Írisz, Oroszlány Réka, Takács Pálma, Gergely Petra, Fodor Zsófi, Badak Réka,
Lovas Zsanett, Kurucz Nóra, guggolnak balról jobbra: Kazup Melissza, Virkler Panna Julianna.
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Sport
KARATE

VERESI KARATE SE
Egyesületünk a Veresi Karate SE. az elmúlt két hónapban számos edzőtáborban vett részt.
Még decemberben az alacsonyabb fokozatú tanítványoknak tartottunk
edzőtábort Budapesten a Shitokai Hungary szervezésében. Az edzőtáborban az ország több részéről szép számban összejött karatékák együtt tudtak gyakorolni, a technikákat csiszolni, valamint új forma gyakorlatokat
megtanulni. A tábor végén a veresi csapatból sokan sikeres vizsgát tettek. Ez
a vizsga különösen fontos volt mindenki számára. Sajnos a járvány okozta
kellemetlenségek miatt a vizsgára való felkészülési idő kitolódott.
Magasabb övfokozatú tanítványainknak edzőtábora januárban került
megrendezésre, szintén Budapesten a Kellner Ferenc Sportközpontban. A
kétnapos edzőtáborban a sok páros- és önvédelmi gyakorlat mellett egy új
mesterőkatát (formagyakorlatot) sikerült elsajátítanunk.
Ebben a táborban is sikeresen vizsgáztak magasabb övfokozatú tanítványaink. Egyesületünk új kék öves tanítványa Koczka Liza, barna öves tanítványunk Szolnoki Imre lett.
A munka nem áll meg, folyamatosan járunk edzőtáborokba illetve magas
övfokozatúak számára szervezett kurzusokra. A következő fontos eseményünk áprilisban lesz, amikor ellátogat hazánkba Kyoshi Yasunari Ishimi
10. danos mester.
SZALAY ZSOLT

Magasabb övfokozatú csapat

csapatkép

KICK-BOKSZ FORMAGYAKORLATOK

FÉNYES ÉRMEK AZ EURÓPA KUPÁRÓL
A Karlovac Open – Európa Kupával február 11-13-án megindult a 2022-es versenyidény a Veresi Formagyakorlat Csapat (KIME-Veresegyház, Black & Gold Angels Kick-boksz SE) számára. A kupán 27 ország közel 1000 versenyzője nevezett.

Maróti Olivér

A formagyakorlatok négy kategóriában zajlottak: a tradicionálisabb, akrobatika mentes „kreatív” formában és a zenére bemutatandó, akrobatikus elemeket tartalmazó „zenés” formában, illetve mindezek végrehajthatók pusztakézzel vagy fegyverrel is. Csapatunk 2021 szeptembere óta a Dunakeszi Huricane SE-vel együttműködve készült a versenyre. A klubok közös munkájának eredményeként ismét fényes
érmekkel térhettünk haza Veresegyházra. Indulóink eredményei:
Maróti Olivér pusztakezes zenés forma aranyérem, fegyveres zenés
forma ezüstérem, Schersing András fegyveres zenés és kreative
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forma 1-1 bronzérem, Tar Petra fegyveres zenés és kreative forma 11 aranyérem, pusztakezes zenés forma ezüstérem.
Március 27-én az egyesületeink által szervezett Ragadozók Kupa –
Harcművészeti Nap alkalmával a Kucsa Tamás Városi Sportcsarnokban, hazai közönség előtt léphetnek fel versenyzőink. Aki teheti, jöjjön és szurkoljon nekik! Gratulálunk versenyzőinknek!

2022. március

PINTÉRNÉ GAZDAG ANETT, KIME ELNÖK
06 70 388 8716

Sport
TOLLASLABDA • DIÁKOLIMPIA

ATLÉTIKA

TOLLASLABDA DIÁKOLIMPIA
ÉSZAK-PEST MEGYEI DÖNTŐ, DOBOGÓS HELYEZÉSEK!
Február 12-én rendezték a Tollaslabda Diákolimpia Észak-Pest megyei
döntőjét.
A Fabriczius József Általános- és a Kálvin Téri Református Általános
Iskolákat az alábbi tanulók képviselték, akik mindegyike a Tollas Gólyák Sportegyesület versenyzői: Erdélyi Zoltán, Deszk Réka, Hajdu
Lídia, Lászlóffy Dénes, Markos Gergő, Nagy Nándor, Snekszer Ádám
és Pelhős Vince.
Lászlóffy Dénes kimagasló, remek játékkal első helyezést ért el.
Hajdu Lídia, Nagy Nándor és Pelhős Vince 3. helyezettek lettek.
A többiek is nagyszerűen küzdöttek és álltak helyt ezen a versenyen.
Gratulálunk mindenkinek! Folytatás márciusban a regionális döntőben!
REISZNÉ JUSZT ÁGNES, TESTNEVELŐ, EDZŐ

ORSZÁGOS BAJNOKSÁG:
ÉRMES HELYEZÉSEK, EGYÉNI CSÚCSOK
Javában tart a fedettpályás idény az atlétáknál. Fiatal atlétáinkra a
fedettpályás bajnokság eredményei alapján szép és eredményes
nyári versenyidény vár.
Serdülő Atlétikai Országos Bajnokság (U16) február 05-06, Budapesten a BOK csarnok. Atlétáink az alábbi szép eredményeket érték el:
300 méteres síkfutásban Sum Nikoletta a 7. helyen, Nádas Balázs
pedig a 8. helyen ért célba. Balázs a 60 méteres síkfutás „B” döntőjében 4. helyezést ért el.
Horváth Laura, élete első gátfutó 60 m-es versenyén a „B” döntőben a
7. helyen végzett.
Ifjúsági és Junior Országos Bajnokság, február 12-13. Nyíregyháza
Horváth Máté távolugrásban 641 centiméteres egyéni csúccsal ezüstérmes lett.
Tóth Máté magasugrásban, szintén egyéni csúccsal, 185 centiméterrel az 5. helyen végzett.
Egyéni legjobbját érte még el Hargitai Bánk 800 méteres síkfutásban,
Osváth-Sarok Áron és Kiss Enéh 400 méteres síkfutásban, valamint
Sum Noémi, Nemes Nóra és Kiss Enéh a 60 méteres síkfutásban.
A 4x200 méteres váltónk Jakab Borókával kiegészülve az igen előkelő
6. helyen végzett.
Két egyéni csúcs MASZ meghívásos versenyén Budapesten
300 m-en Sum Niki 42,96 -el harmadik, míg Nádas Balázs 39,47 másodperces idejével a bűvös 40 mp alá jutva lett ugyancsak harmadik.
SZALMA RÓBERT

Tollas Gólyák SE csapata

Horváth Máté
Pelhős Vince (3. helyezés)

Hajdu Lídia (3. helyezés)

Lászlóffy Dénes (1. helyezés) és Nagy Nándor (3. helyezés kék pólóban)

2022. március

4×200 méteres váltó
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Sport
AKROBATIKUS ROCK’ N ROLL

MAGYAR TÁNCSPORT SZAKSZÖVETSÉG
VÁLOGATOTT KERETEDZÉS
2022. február első hétvégéjén került megrendezésre a Magyar TáncSport Szakszövetség által szervezett akrobatikus rock and roll válogatott keretedzés.
Az eseménynek a Rockin’ Board TSE által Veresegyház adott otthont.
A háromnapos edzéssorozatra az ország minden pontjáról érkeztek az
országos ranglista legjobb, kiemelt táncosai. Egyesületünket 3 kategóriában 4 páros képviselte a legeredményesebbek között. Edzőként,
megbízott óraadóként egyesületünk egyik vezetője, Farkas Gergely is
képezte a táncosokat. Örülünk, hogy az ország különböző szegleteiből
idelátogató emberek jobban megismerhetik városunkat és elismerően
nyilatkoznak a fejlődésről.
Köszönjük a város vezetésének, képviselőinek, hogy lehetőséget biztosítanak egy ilyen színvonalas, nagy horderejű esemény lebonyolításához! Bízunk benne, hogy a jövőben is tudjuk folytatni a megkezdett
hagyományt.
FARKAS GERGELY, FARKAS KRISZTINA
SAKK • DIÁKOLIMPIA

PEST MEGYEI SAKK EGYÉNI DIÁKOLIMPIA
A Fabriczius József Általános Iskola sakkozói közül 22-en méretették meg magukat a Pest megyei Sakk Egyéni Diákolimpia
versenyein. Két bronzérem mellett két negyedik, két ötödik és
egy hatodik okleveles helyezést szereztek. Három versenyzőnk
– Lénárt Kinga, Nagy Darinka és Pál Levente – különösen remekül szerepelt, csupán egy ponttal maradtak el a továbbjutást
jelentő, országos döntőt érő második helyezéstől.
I.-II. korcsoportos Pest megyei Sakk Egyéni Diákolimpia
2022. február 12.• Fót, Szent Ágoston Általános Iskola (50 résztvevő, iskolánkból 8 versenyző indult.)
I. korcsoport fiú (nyílt verseny) 5. hely Futó Lajos (2.h),
I. korcsoport lány (nyílt verseny) 5. hely Kardos Hanna (2.h),
II. korcsoport fiú (nyílt verseny) 9. hely Tenyei Ádám (3.b),
15. hely Bebesi Botond (2.d),
II. korcsoport lány (nyílt verseny) 9. hely Roska Zara (2.h).
III.-IV. korcsoportos Pest megyei Sakk Egyéni Diákolimpia
Fót, Szent Ágoston Általános Iskola • 2022. január 26. (71 résztvevő, iskolánkból 14 versenyző indult.)
III. korcsoport fiú (amatőr versenyzők) 4. hely Pál Levente (4.h),
III. korcsoport lány (amatőr versenyzők) 3. hely Lénárt Kinga (4.b),
4. hely Karosi Lilla (5.b),
IV. korcsoport fiú (amatőr
versenyzők) 6. hely Boros
Dénes (7.b),
IV. korcsoport lány (amatőr
versenyzők) 3. hely Nagy Darinka (7.b).
Minden versenyzőnknek köszönjük a részvételt és gratulálunk! Részletesebb eredmények a www.pestmegyeisakk.hu honlapon olvashatóak.
BREITENBACH ZOLTÁN
IV. korcsoportos fiúk
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I. korcsoportos fiúk

I. kcs. – Kardos Hanna

III. korcsoportos fiúk

IV. kcs. – Nagy Darinka

2022. március

III. korcsoportos lányok

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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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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