Nagy siker volt az idei Városünnepen a Kowalsky meg a Vega koncertje
(Fotó: Hollai Gábor, összeállításunk a Városünnepről a 3., 8-10. és a 27. oldalakon)
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A hónap hírei
GÖNCZ ÁRPÁD TÉR
Az idei Városünnep programjába illesztve Göncz Árpád egykori köztársasági elnök, műfordító,
író nevét vette fel az Innovációs Centrum előtti (fő)tér. Túl azon, hogy Göncz Árpád történelmi helyét történészi pontossággal a halála óta eltelt idő rövidsége miatt szakmailag megítélni még nem
lehet teljes egészében, máig a legnépszerűbb köztársasági elnöknek számít. Veresegyház esetében a történeti fontosságát illetően, mint a települést várossá avató elnökként szerepe és így a tér
elnevezése vitathatatlan.
Az ünnepi térnévadón Anna Vlaszova csodálatos hárfajátékát követően Pásztor Béla polgármester és Gulyás András, a Göncz Árpád Alapítvány kuratóriumi elnöke emlékezett a rendszerváltás utáni első államelnökre. Felidézték azt az életutat, amely az 1956-os szerepéért életfogytiglani börtönbüntetéséből az 1963-es amnesztiával szabaduló író, műfordítótóból a rendszerváltás politikai forgatagában államelnököt csinált Göncz Árpádból. Aki azonban ebben a szerepkörében is megőrizte közvetlen, a kisemberek pártján álló emberi mivoltát. Ahogy ő fogalmazott,
azok szolgája kívánt lenni elnökként, akiknek szolgájuk nincsen.
Ami a tér jövőjét illeti, információink szerint várhatóan bővülni fog, így valóban a város első
számú szolgáltató és találkozási pontjává válhat.
KOVÁCS PÉTER

Fotó: Hollai Gábor

VÁROSUNKBAN JÁRT AZ EURÓPAI VIRÁGOS
VÁROSOK ÉS FALVAK VERSENY ZSŰRIJE
Június 19-én zsűrizett Veresegyházon az Entente Florale
Europe rangos nemzetközi környezetszépítő verseny
zsűrije. A covid-járvány miatt 2019 óta először megrendezett európai versenyre Veresegyház úgy nyert indulási
jogot, hogy korábban a kisvárosi kategóriában megnyerte
a Virágos Magyarország által kiírt magyarországi vetélkedést.
A városunktól hosszú felkészülést igénylő, percre pontosan lebontott, továbbá szigorú előírásoknak megfelelően
lebonyolított szakmai városlátogató nap végén a nemzetközi zsűri a Libra Hotelben tartott sajtótájékoztatót.
Az ír dr. Christy Boylan vezette hattagú delegáció veresegyházi látogatásáról szólva pozitívumként kiemelte a
kortárs építészet egységes beemelését a városképbe, illetve
méltatta a fenntartható gazdálkodás szempontjából példaadó, saját tulajdonú termálvízre alapozott energiaellátás jelentőségét. Nagyon magas színvonalúnak ítélték a
közterületi növénytelepítést, illetve a zöldterületek fenntartását, külön kiemelve a magas színvonalú favédelmet.
Ugyanakkor némi kritikaként felhívták a figyelmet a zöldterületek közötti összekötő folyosók hiányosságaira és javasolták a térburkolási arányok mérséklését.
Konkrét eredményekről e látogatási alkalomkor még
nem beszél a zsűri, az eredményhirdetésre majd csak őszszel kerül sor Balatonfüreden. Lapunk megkeresésére
Kisák Péter főkertész elmondta, hogy bizakodó, az észrevételekkel mind pozitív, mind negatív értelemben egyetért. Az önkormányzat részéről a felkészülést vezető Cserháti Ferenc alpolgármesterrel együtt úgy véli, hogy a négyfokozatú skálán egy esetleges ezüst minősítés kimagasló
eredmény lenne Veresegyház számára.
KOVÁCS PÉTER

Fotók: Lethenyei
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Önkormányzat
VERESEGYHÁZ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK HATÁROZATAI
94/2022.(IV.26.) Kt. határozat:
A Képviselő-testület elfogadja Dr. Henczi Ágnes tartós
helyettes 2022. május 31. nappal történő távozását a veresegyházi III/1. számú gyermekorvosi körzetből.
95/2022.(IV.26.) Kt. határozat:
A Képviselő-testület az önkormányzat Manódoktor
Gyermekgyógyászati Kft-vel kötött feladat-ellátási szerződését akként kívánja módosítani, hogy a területi ellátási kötelezettséggel működő III/1. számú gyermekorvosi körzetben a gyermekorvosi feladatok ellátását 2022.
június 1. napjától – Dr. Lacsny Szilvia praxisjoggal rendelkező házi gyermekorvos ismételt munkába állásáig
szóló – határozott időtartamra Dr. Garamvölgyi László
Kálmánnal és Dr. Lőrincz Évával kívánja biztosítani, heti
20-20 óra időtartamban.
96/2022.(IV.26.) Kt. határozat:
1. A Képviselő-testület hozzájárul a Veresegyház
786/21 hrsz-ú kivett beépítetlen terület, a csatolt telekalakítási helyszínrajz szerinti telekalakításához,
11 darab építési telek kialakításához.
2. A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert
a telekalakítás teljeskörű ügyintézésére.
97/2022.(IV.26.) Kt. határozat:
1. A Képviselő-testület meghirdeti a „Virágos, tiszta
porta 2022” programot.
2. A Képviselő-testület elfogadja a virágos, tiszta porták
kiválasztására és a díjazásra vonatkozó javaslatot.
98/2022.(IV.26.) Kt. határozat:
1. A Képviselő-testület a Fabriczius Alapítvány (székhelye: 2112 Veresegyház, Fő út 77-79.) számára biztosít 1 441 000 Ft összeget a Fabriczius József Általános Iskola szociálisan rászoruló tanulóinak osztálykiránduláson való részvételéhez.
A támogatási összeg kifizetése a Művelődési, Ifjúsági
és Sport Bizottság 2022. évre meghatározott keretének – „512. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre – Civil szervezetek program
támogatása – Művelődési, Ifjúsági és Sport Bizottság
(084032) (osztálykirándulás)” előirányzat – terhére
kerül megállapításra.
99/2022.(IV.26.) Kt. határozat:
1. A Képviselő-testület az Élhető Vidékért és Összefogás a Gyermekekért Egyesület (ÉVÖGY Egyesület)
részére a 2022. május 29-i városi gyermeknap lebonyolításához 1 500 000 Ft összegű működési célú
támogatást biztosít.
2. A támogatási összeg kifizetése az önkormányzat
2022. évi költségvetésének „512. Egyéb működési
célú támogatások államháztartáson kívülre – Egyéb
civil szervezetek működési célú támogatása” előirányzat terhére történik.

A tetőszerkezet felújítás megbízási összege bruttó
terület 5721/1 hrsz-ú, 1018 m2 alapterületű, kivett
beépítetlen területű ingatlan értékesítésére kiírt pá38 728 472 Ft, melynek fedezete az önkormányzat
lyázat Értékelő Bizottságának döntését, amely alap2022. évi költségvetés K71 Felújítás kiadási előján nyertesként hirdeti ki a Veresmester Ingatlanirányzatán került tervezésre.
fejlesztő Kft. pályázatát összesen bruttó 38 785 800
2. A Képviselő-testület hozzájárul a „Veresegyház,
Ft vételáron. A szerződéskötés legkésőbb 2022.
Széchenyi téri Óvoda tetőrekonstrukciójához kapmájus 13-ig történik meg. Vevő az ingatlan birtocsolódó bádogos munkák” tárgyú vállalkozási szerkába a teljes vételár megfizetésével egyidőben lép.
ződés megkötéséhez a Gyebnár Építési Kft-vel
2. A Képviselő-testület elfogadja, hogy Vevő a vételár
(székhely: 2111 Szada, Nyárfa u. 26.).
50%-át, azaz 19 392 900 Ft első vételárrészletet az
A bádogos munkák megbízási összege bruttó
adásvételi szerződés megkötésekor fizesse meg, me11 753 215 Ft, melynek fedezete az önkormányzat
lyet Felek foglalónak tekintenek. A Magyar Állam kép2022. évi költségvetés K71 Felújítás kiadási előviseletében eljáró MNV Zrt. nyilatkozatának megérirányzatán került tervezésre.
kezését vagy a nyilatkozattételre rendelkezésére álló 5
nap elteltét követően Vevő önerőből, egy összegben kí102/2022.(IV.26.) Kt. határozat:
vánja megfizetni a fennmaradó 50%-ot, azaz 19 392 900
A Képviselő-testület a Váci Mihály Művelődési Központ
Ft vételárhátralékot. A pályázati biztosíték összege
2021. évi tevékenységéről szóló beszámolót elfogadja.
(387 858 Ft) a vételár kifizetésekor levonandó.
103/2022.(IV.26.) Kt. határozat:
1. A Képviselő-testület elfogadja a Veresegyházi Vá- 111/2022.(V.3.) Kt. határozat:
A Képviselő-testület hozzájárul az önkormányzat kizárosfejlesztő Kft. 2021. évi beszámolóját.
2. A Képviselő-testülete elfogadja a Veresegyházi Vá- rólagos tulajdonát képező Veresegyház 5785/144/A/7
hrsz-ú, 49,10 m2-es alapterületű, 734/10000 eszmei hárosfejlesztő Kft. 2022. évi likviditási tervét.
nyadú, társasházi lakásingatlan értékesítéséhez 5 éves
visszavásárlási jog kikötésével összesen 17 185 000 Ft
104/2022.(IV.26.) Kt. határozat:
A Képviselő-testület elfogadja a Baptista Tevékeny Sze- vételáron ifj. Bozsó Sándor, mint Vevő részére. Vevő a
retet Misszió fenntartásában működő Új Esély Központ tehermentesített ingatlan birtokába a teljes vételár megVeresegyház 2021. évi működéséről szóló beszámolót. fizetésével egy időben lép, Bérlő lakásbérleti szerződése
addig az időpontig érvényben marad.
105/2022.(IV.26.) Kt. határozat:
1. A Képviselő-testület hozzájárul ahhoz, hogy Ve- 112/2022.(V.3.) Kt. határozat:
resegyház Város Önkormányzata a 2022. évi költ- A Képviselő-testület hozzájárul az önkormányzat kizáségvetési évben Kovács Henrik (szül.: Kistarcsa rólagos tulajdonát képező Veresegyház 5785/151/A/10
2002. 03. 23.) részére kamatmentes visszatérítendő hrsz-ú, 45,01 m2-es alapterületű, 672/10000 eszmei hákölcsönt nyújtson. A kölcsön összege 900 000 Ft, nyadú, társasházi lakásingatlan értékesítéséhez 5 éves
mely a folyósítást követő második hónaptól kezdő- visszavásárlási jog kikötésével összesen 15 753 500 Ft
dően 100 000 Ft/hó összegben kerül visszafize- vételáron Dr. Szeri Szilvia, mint Vevő részére. Vevő a tetésre. A kölcsön visszafizetésének időtartama: hermentesített ingatlan birtokába a teljes vételár megfi2022. július hónaptól 2023. március hónapig tart. zetésével egy időben lép, Bérlő lakásbérleti szerződése
2. A kölcsön összege Veresegyház Város Önkormány- addig az időpontig érvényben marad.
zat 2022. évi költségvetésének K4 Ellátottak pénz113/2022.(V.3.) Kt. határozat:
beli juttatásai előirányzatból kerül biztosításra.
A Képviselő-testület hozzájárul az önkormányzat kizárólagos tulajdonát képező Veresegyház 5785/152/A/11
106/2022.(V.3.) Kt. határozat:
A Képviselő-testület jóváhagyja a Beruházási, Műszaki, hrsz-ú, 48,62 m2-es alapterületű, 726/10000 eszmei háFejlesztési, Sportüzemeltetési és Közbeszerzési Zrt., Ve- nyadú, társasházi lakásingatlan értékesítéséhez 5 éves
resegyház Város Önkormányzata és a Dunakeszi Tan- visszavásárlási jog kikötésével összesen 17 017 000 Ft
kerületi Központ között a 8831/8 és 8831/9 hrsz-ú vételáron Lehoczki Bernadett, mint Vevő részére. Vevő
területen új iskola építésének megvalósításával és át- a tehermentesített ingatlan birtokába a teljes vételár
adás-átvételével kapcsolatos feladatok elvégzéséről szóló megfizetésével egy időben lép, Bérlő lakásbérleti szeregyüttműködési megállapodást és felhatalmazza a pol- ződése addig az időpontig érvényben marad.
gármestert az együttműködési megállapodás aláírására.
114/2022.(V.3.) Kt. határozat:
A Képviselő-testület hozzájárul az önkormányzat kizá107/2022.(V.3.) Kt. határozat:
A Képviselő-testület hozzájárul a Veresegyház külte- rólagos tulajdonát képező Veresegyház 5785/150/A/11
rület 05 hrsz-ú terület „a” szántó alrészletének terme- hrsz-ú, 48,62 m2-es alapterületű, 726/10000 eszmei hálésből való kivonásához, „kivett, beépítetlen terület” nyadú, társasházi lakásingatlan értékesítéséhez 5 éves
visszavásárlási jog kikötésével összesen 17 017 000 Ft
művelési ágba sorolásához.
vételáron Dzimba Tamás, mint Vevő részére. Vevő a tehermentesített ingatlan birtokába a teljes vételár megfi108/2022.(V.3.) Kt. határozat:
A Képviselő-testület hozzájárul a Veresegyház belterü- zetésével egy időben lép, Bérlő lakásbérleti szerződése
let 580/1 és 580/2 hrsz-ú ingatlanok összevonásához. addig az időpontig érvényben marad.

100/2022.(IV.26.) Kt. határozat:
A Képviselő-testület az önkormányzat 2022. évi költségvetésében szereplő „Egyéb civil szervezetek működési célú támogatása – Egyéb szakágak támogatása”
című kiadási előirányzat terhére elfogadja a sporttevékenységgel foglalkozó szervezetek részére szóló támogatási javaslatokat összesen 6 995 400 Ft összegben.
109/2022.(V.3.) Kt. határozat:
A Képviselő-testület hozzájárul a Veresegyház belterü101/2022.(IV.26.) Kt. határozat:
let 581 hrsz javára, 580/1 és 580/2 hrsz-ú ingatlanok
1. A Képviselő-testület hozzájárul a „Veresegyház, terhére bejegyzett szolgalmi jogok törléséhez.
Széchenyi téri Óvoda tetőrekonstrukciója” tárgyú
vállalkozási szerződés megkötéséhez a Rajta Team 110/2022.(V.3.) Kt. határozat:
Kft-vel (székhely: 2117 Isaszeg, Jászberényi u. 12.). 1. A Képviselő-testület megerősíti a Veresegyház bel-
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115/2022.(V.3.) Kt. határozat:
A Képviselő-testület hozzájárul az önkormányzat kizárólagos tulajdonát képező Veresegyház 5785/152/A/12
hrsz-ú, 48,62 m2-es alapterületű, 726/10000 eszmei hányadú, társasházi lakásingatlan értékesítéséhez 5 éves
visszavásárlási jog kikötésével összesen 17 017 000 Ft
vételáron Hliváné Jakab Erika, mint Vevő részére. Vevő

Önkormányzat
a tehermentesített ingatlan birtokába a teljes vételár visszavásárlási jog kikötésével összesen 17 055 500 Ft
megfizetésével egy időben lép, Bérlő lakásbérleti szer- vételáron Rausch Júlia, mint Vevő részére. Vevő a teződése addig az időpontig érvényben marad.
hermentesített ingatlan birtokába a teljes vételár megfizetésével egy időben lép, Bérlő lakásbérleti szerződése
116/2022.(V.3.) Kt. határozat:
addig az időpontig érvényben marad.
A Képviselő-testület hozzájárul az önkormányzat kizárólagos tulajdonát képező Veresegyház 5785/151/A/12 123/2022.(V.3.) Kt. határozat:
hrsz-ú, 48,62 m2-es alapterületű, 726/10000 eszmei há- A Képviselő-testülete hozzájárul az önkormányzat kinyadú, társasházi lakásingatlan értékesítéséhez 5 éves zárólagos tulajdonát képező Veresegyház 5785/143/A/5
visszavásárlási jog kikötésével összesen 17 017 000 Ft hrsz-ú, 45,04 m2-es alapterületű, 673/10000 eszmei hávételáron Hliva Mercedesz, mint Vevő részére. Vevő a nyadú, társasházi lakásingatlan értékesítéséhez 5 éves
tehermentesített ingatlan birtokába a teljes vételár meg- visszavásárlási jog kikötésével összesen 15 764 000 Ft
fizetésével egy időben lép, Bérlő lakásbérleti szerződése vételáron Jovanovic Dániel, mint Vevő részére. Vevő a
addig az időpontig érvényben marad.
tehermentesített ingatlan birtokába a teljes vételár megfizetésével egy időben lép, Bérlő lakásbérleti szerződése
117/2022.(V.3.) Kt. határozat:
addig az időpontig érvényben marad.
A Képviselő-testület hozzájárul az önkormányzat kizárólagos tulajdonát képező Veresegyház 5785/146/A/11 124/2022.(V.3.) Kt. határozat:
hrsz-ú, 48,62 m2-es alapterületű, 726/10000 eszmei há- A Képviselő-testület hozzájárul az önkormányzat kizányadú, társasházi lakásingatlan értékesítéséhez 5 éves rólagos tulajdonát képező Veresegyház 5785/152/A/10
visszavásárlási jog kikötésével összesen 17 017 000 Ft hrsz-ú, 45,01 m2-es alapterületű, 672/10000 eszmei hávételáron Kovács Árpád, mint Vevő részére. Vevő a te- nyadú, társasházi lakásingatlan értékesítéséhez 5 éves
hermentesített ingatlan birtokába a teljes vételár megfi- visszavásárlási jog kikötésével összesen 15 753 500 Ft
zetésével egy időben lép, Bérlő lakásbérleti szerződése vételáron Oláh Éva, mint Vevő részére. Vevő a tehermentesített ingatlan birtokába a teljes vételár megfizeaddig az időpontig érvényben marad.
tésével egy időben lép, Bérlő lakásbérleti szerződése
118/2022.(V.3.) Kt. határozat:
addig az időpontig érvényben marad.
A Képviselő-testület hozzájárul az önkormányzat kizárólagos tulajdonát képező Veresegyház 5785/139/A/3 125/2022.(V.3.) Kt. határozat:
hrsz-ú, 48,73 m2-es alapterületű, 728/10000 eszmei há- A Képviselő-testület hozzájárul az önkormányzat kizányadú, társasházi lakásingatlan értékesítéséhez 5 éves rólagos tulajdonát képező Veresegyház 5785/151/A/2
visszavásárlási jog kikötésével összesen 17 055 500 Ft hrsz-ú, 49,10 m2-es alapterületű, 734/10000 eszmei hávételáron Balogh Béla, mint Vevő részére. Vevő a teher- nyadú, társasházi lakásingatlan értékesítéséhez 5 éves
mentesített ingatlan birtokába a teljes vételár megfize- visszavásárlási jog kikötésével összesen 17 185 000 Ft
tésével egy időben lép, Bérlő lakásbérleti szerződése vételáron Farkasné Szabó Csilla, mint Vevő részére.
addig az időpontig érvényben marad.
Vevő a tehermentesített ingatlan birtokába a teljes vételár megfizetésével egy időben lép, Bérlő lakásbérleti
119/2022.(V.3.) Kt. határozat:
szerződése addig az időpontig érvényben marad.
A Képviselő-testület hozzájárul az önkormányzat kizárólagos tulajdonát képező Veresegyház 5785/152/A/13 126/2022.(V.3.) Kt. határozat:
hrsz-ú, 59,86 m2-es alapterületű, 894/10000 eszmei há- A Képviselő-testület hozzájárul az önkormányzat kizányadú, társasházi lakásingatlan értékesítéséhez 5 éves rólagos tulajdonát képező Veresegyház 5785/151/A/9
visszavásárlási jog kikötésével összesen 20 951 000 Ft hrsz-ú, 48,70 m2-es alapterületű, 728/10000 eszmei hávételáron Túri Tamás, mint Vevő részére. Vevő a teher- nyadú, társasházi lakásingatlan értékesítéséhez 5 éves
mentesített ingatlan birtokába a teljes vételár megfize- visszavásárlási jog kikötésével összesen 17 045 000 Ft
tésével egy időben lép, Bérlő lakásbérleti szerződése vételáron Ignácz Zita, mint Vevő részére. Vevő a tehermentesített ingatlan birtokába a teljes vételár megfizeaddig az időpontig érvényben marad.
tésével egy időben lép, Bérlő lakásbérleti szerződése
120/2022.(V.3.) Kt. határozat:
addig az időpontig érvényben marad.
A Képviselő-testület hozzájárul az önkormányzat kizárólagos tulajdonát képező Veresegyház 5785/143/A/3 127/2022.(V.3.) Kt. határozat:
hrsz-ú, 48,73 m2-es alapterületű, 728/10000 eszmei há- A Képviselő-testület hozzájárul az önkormányzat kizányadú, társasházi lakásingatlan értékesítéséhez 5 éves rólagos tulajdonát képező Veresegyház 5785/139/A/2
visszavásárlási jog kikötésével összesen 17 055 500 Ft hrsz-ú, 49,10 m2-es alapterületű, 734/10000 eszmei hávételáron Szűcs-Lantos Richárd, mint Vevő részére. nyadú, társasházi lakásingatlan értékesítéséhez 5 éves
Vevő a tehermentesített ingatlan birtokába a teljes vétel- visszavásárlási jog kikötésével összesen 17 185 000 Ft
ár megfizetésével egy időben lép, Bérlő lakásbérleti vételáron Vidák Lászlóné, mint Vevő részére. Vevő a tehermentesített ingatlan birtokába a teljes vételár megfiszerződése addig az időpontig érvényben marad.
zetésével egy időben lép, Bérlő lakásbérleti szerződése
121/2022.(V.3.) Kt. határozat:
addig az időpontig érvényben marad.
A Képviselő-testület hozzájárul az önkormányzat kizárólagos tulajdonát képező Veresegyház 5785/145/A/13 128/2022.(V.3.) Kt. határozat:
hrsz-ú, 59,86 m2-es alapterületű, 894/10000 eszmei há- A Képviselő-testület hozzájárul az önkormányzat kizányadú, társasházi lakásingatlan értékesítéséhez 5 éves rólagos tulajdonát képező Veresegyház 5785/146/A/13
visszavásárlási jog kikötésével összesen 20 951 000 Ft hrsz-ú, 59,86 m2-es alapterületű, 894/10000 eszmei hávételáron Kovácsné Sz. Márta, mint Vevő részére. Vevő nyadú, társasházi lakásingatlan értékesítéséhez 5 éves
a tehermentesített ingatlan birtokába a teljes vételár visszavásárlási jog kikötésével összesen 20 951 000 Ft
megfizetésével egy időben lép, Bérlő lakásbérleti szer- vételáron Farkas Tamás, mint Vevő részére. Vevő a teződése addig az időpontig érvényben marad.
hermentesített ingatlan birtokába a teljes vételár megfizetésével egy időben lép, Bérlő lakásbérleti szerződése
122/2022.(V.3.) Kt. határozat:
addig az időpontig érvényben marad.
A Képviselő-testület hozzájárul az önkormányzat kizárólagos tulajdonát képező Veresegyház 5785/146/A/3 129/2022.(V.3.) Kt. határozat:
hrsz-ú, 48,73 m2-es alapterületű, 728/10000 eszmei há- A Képviselő-testület hozzájárul az önkormányzat kizányadú, társasházi lakásingatlan értékesítéséhez 5 éves rólagos tulajdonát képező Veresegyház 5785/146/A/6
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hrsz-ú, 49,10 m2-es alapterületű, 734/10000 eszmei hányadú, társasházi lakásingatlan értékesítéséhez 5 éves
visszavásárlási jog kikötésével összesen 17 185 000 Ft
vételáron Juhász A. Ádám, mint Vevő részére. Vevő a
tehermentesített ingatlan birtokába a teljes vételár megfizetésével egy időben lép, Bérlő lakásbérleti szerződése
addig az időpontig érvényben marad.
130/2022.(V.3.) Kt. határozat:
A Képviselő-testület hozzájárul az önkormányzat kizárólagos tulajdonát képező Veresegyház 5785/141/A/4
hrsz-ú, 48,73 m2-es alapterületű, 728/10000 eszmei hányadú, társasházi lakásingatlan értékesítéséhez 5 éves
visszavásárlási jog kikötésével összesen 21 928 500 Ft
vételáron Barkóczy Evelin, mint Vevő részére. Vevő a
tehermentesített ingatlan birtokába a teljes vételár megfizetésével egy időben lép, Bérlő lakásbérleti szerződése
addig az időpontig érvényben marad.
131/2022.(V.3.) Kt. határozat:
A Képviselő-testület hozzájárul az önkormányzat kizárólagos tulajdonát képező Veresegyház 5785/141 /A/6
hrsz-ú, 49,01 m2-es alapterületű, 734/10000 eszmei hányadú, társasházi lakásingatlan értékesítéséhez 5 éves
visszavásárlási jog kikötésével összesen 22 054 500 Ft
vételáron Keszerice Viktória, mint Vevő részére. Vevő a
tehermentesített ingatlan birtokába a teljes vételár megfizetésével egy időben lép, Bérlő lakásbérleti szerződése
addig az időpontig érvényben marad.
132/2022.(V.3.) Kt. határozat:
A Képviselő-testület hozzájárul az önkormányzat kizárólagos tulajdonát képező Veresegyház 8520/A/1
hrsz-ú, 57,24 m2-es alapterületű, 66/1477 eszmei hányadú, társasházi lakásingatlan értékesítéséhez 5 éves
visszavásárlási jog kikötésével összesen 25 758 000 Ft
vételáron Marozsán József, mint Vevő részére. Vevő a
tehermentesített ingatlan birtokába a teljes vételár
megfizetésével egy időben lép, Bérlő lakásbérleti szerződése addig az időpontig érvényben marad.
133/2022.(V.3.) Kt. határozat:
A Képviselő-testület hozzájárul az önkormányzat kizárólagos tulajdonát képező Veresegyház 5785/150/A/3
hrsz-ú, 48,73 m2-es alapterületű, 728/10000 eszmei hányadú, társasházi lakásingatlan értékesítéséhez 5 éves
visszavásárlási jog kikötésével összesen 21 928 500 Ft
vételáron Nagyné Dr. Ábrány Noémi, mint Vevő részére.
Vevő a tehermentesített ingatlan birtokába a teljes vételár megfizetésével egy időben lép, Bérlő lakásbérleti szerződése addig az időpontig érvényben marad.
134/2022.(V.3.) Kt. határozat:
A Képviselő-testület hozzájárul az önkormányzat kizárólagos tulajdonát képező Veresegyház 5785/145/A/11
hrsz-ú, 48,62 m2-es alapterületű, 726/10000 eszmei hányadú, társasházi lakásingatlan értékesítéséhez 5 éves
visszavásárlási jog kikötésével összesen 21 879 000 Ft
vételáron Hibó Erzsébet, mint Vevő részére. Vevő a tehermentesített ingatlan birtokába a teljes vételár megfizetésével egy időben lép, Bérlő lakásbérleti szerződése
addig az időpontig érvényben marad.
135/2022.(V.3.) Kt. határozat:
A Képviselő-testület hozzájárul az önkormányzat kizárólagos tulajdonát képező Veresegyház 8520/D/1 hrszú, 46,10 m2-es alapterületű, 51/1477 eszmei hányadú,
társasházi lakásingatlan értékesítéséhez 5 éves visszavásárlási jog kikötésével összesen 20 745 000 Ft vételáron
Bogár Barbara, mint Vevő részére. Vevő a tehermentesített ingatlan birtokába a teljes vételár megfizetésével egy
időben lép, Bérlő lakásbérleti szerződése addig az időpontig érvényben marad.
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Önkormányzat
BERUHÁZÁSI HÍREK

GÁT- ÉS JÁRDAÉPÍTÉS A FÓKUSZBAN
Veresegyház júliusi beruházási információiról Cserháti Ferenc alpolgármester tájékoztatta olvasóinkat.

ÉPÜL AZ ÁLOMHEGYI-TÓ GÁTJA
Elkészült az Álomhegyi-tó műtárgya (köznapi nevén a tulajdonképpeni zsilip), már a gát kialakítása zajlik, az önkormányzat
egyúttal szerződést kötött a partvonal rendezésére is. Közben befejeződtek a területen a régészeti feltárások, így a gátrendszer elkészülte után, várhatóan augusztus végén, szeptember elején
indulhat a tó vízzel való feltöltése.

MEGÚJUL AZ ÓVODA TETŐSZERKEZETE

környéki részének rendezése ügyében is. Bár maga az út a Magyar
Közút Zrt. kezelésébe tartozik, az önkormányzat a Közúttal és vállalkozókkal egyeztetve saját költségvetéséből áldoz a célra. A tervek és az engedélyek már meg is vannak, jelenleg a kivitelezői
árajánlatokat várja az önkormányzat. Lapunk információi szerint
két ütemben, de az út mindkét oldala megújulna, egyaránt kulturáltan szolgálva a parkolást és a gyalogos közlekedést is.
KOVÁCS PÉTER

Megkezdődött a Széchenyi-téri óvoda tetőszerkezetének megújítása.

BŐVÜL A PIAC TERÜLETE, JÁRDAÉPÍTÉS
A PACSIRTA UTCÁBAN ÉS A STRANDNÁL
Az önkormányzat épülete melletti üres telek burkolásával, a lakossági igényekhez igazodva, jelentősen bővül a piac élelmiszert
árusító része.
Ide tartozó hír, hogy végéhez közeledik a Pacsirta utcai járdaépítés, illetve a Malom-tó hídját is összeköti járdával az önkormányzat a Találkozók útjával.

FŐ ÚTI REKONSTRUKCIÓ
Lakossági kérdésre válaszolva Cserháti Ferenc alpolgármester megerősítette, hogy az önkormányzat lépni kíván a Fő út vasúti átjáró
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Fotók: Hollai Gábor
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Önkormányzat
RÖVID HÍREK

NEMZETI ÖSSZETARTOZÁS NAPJA
Az esőre hajló időjárás miatt idén az Innovációs Centrum nagytermében tartotta városunk a trianoni békediktátumra és a nemzeti
összetartozásra emlékeztető megemlékezését. A műsorban fellépett fuvolán Balogh Ferenc, énekelt a Cantemus Kórus, Juhász
Gyula Trianon című versét tolmácsolta Németh Hunor. Beszédet mondott Cserháti Ferenc alpolgármester, aki kiemelte, hogy
nézete szerint nem a békediktátumon kell keseregni, mert „emlékezni kevés”, hanem cselekedni kell, főleg az emberek, a magyarok
közötti személyes kapcsolatok erősítésére
kell a hangsúlyt helyezni, így erősítve nemzeti összetartozásunkat.
A megemlékezés után a város és közösségeinek képviselői a Margitán megkoszorúzták a trianoni emlékművet.

Fotók: Lethenyei

A BAROSS UTCAI KERESZT MEGÁLDÁSA
Június 26-került sor az új Baross utcai kereszt megáldására. A régi keresztet városunk főkertészének, Kisák Péternek a nagyszülője (Kisák Pálné) állítatta hálából azért, mert a családfő hazaérkezett az első világháborúból.
Ám az idő vasfoga e régi keresztet kikezdte, ezért a városi közösség műkőből, a tér megújulásával párhuzamosan új keresztet készített, melyet Pásztor Béla polgármester emlékezése után Rolik Róbert plébános áldott
meg és szentelt fel.

Fotók: Lethenyei

AZ ÉV FÁJA
Lezárult az Év Fája 2022-Veresegyház
verseny közönségszavazása. Az interneten meghirdetett és lezajlott szavazás eredményeképpen a Szent Erzsébet templom vadgesztenyefái nyertek.
A latinul Aesculus Hippocastanumnak
nevezett vadgesztenyefák körülbelül
50-60 évesek.
Fotók: Facebook/Cserháti Ferenc

2022. július
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ÖVÁROSÜNNEP
nkormányzat
2022
Fotók: Hollai Gábor

Fotó: Lethenyei László

ÉTELFŐZŐ VERSENY 2022.
DÍJAZOTTJAI:

I. helyezett: GASZTRONAUTÁK

Fotó: Lethenyei László

II. helyezett: JO PE
III. helyezett: TŐKÉS ÉS CSAPATA
Külön díjazottak:

VERESI BURGONYÁK
és GAMESZ
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Fotó: Lethenyei László
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Önkormányzat
2020-ban elmaradtak, 2021-ben csak oltási igazolvánnyal voltak látogathatóak a rendezvények, 2022-ben viszont a koronavírus-járvány csendesültével (elmúlásával?) végre szabadon ünnepelhette Veresegyház várossá avatásának évfordulóját.
A programok idén is a hagyományok jegyében teltek el július első
két napján. Ugyanakkor az értő szemek számos újdonságot mégis
felfedezhettek. A Baranyai János Vasútbarát és Modellező Klub
eddig nem látott óriási terepasztallal készült vasútmodell kiállítására, terítékre került a csülök minden változatban a vidám főzőversenyen, volt Városavató focitorna, egészen különleges hangulatú és tárgyi kultúrájú helytörténeti kiállítás nyílt a Városi Múzeumban, a Veresegyházat várossá avató államelnökről, Göncz Árpádról került elnevezésre az eddig csak Innovációs előtti térnek
nevezett (fő)tér és igazán unikális két zenei koncert-csemege vonzott sokakat a Búcsú térre. Az Anna and the Barbies szókimondó
őszinteségével, a Kowalsky meg a Vega pedig tömegeket mozgató
bulijával vált emlékezetessé.
De a hangsúly tulajdonképpen nem is a programokon, hanem az
együttléten volt. Abban pedig nem volt hiba: jó sokan voltunk minden helyszínen! És remélhetőleg leszünk jövőre is!

Fotó: Lethenyei László

Fotó: Veréb

Fotó: Lethenyei László

2022. július
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Városünnep
INTERJÚ DR. VARGA KÁLMÁN TÖRTÉNÉSZ-MUZEOLÓGUSSAL

SOKSZÁZADOS HISTÓRIA

– a Városi Múzeumban megnyílt a településtörténeti kiállítás
A Városünnep alkalmából, „Veres régen… és még régebben” címmel nyílt kiállítás a
fennállásának ötödik évfordulóját ünneplő Városi Múzeumban. A július 1-jén 17 órai
kezdettel megrendezett megnyitón dr. Varga Kálmán történész-muzeológus, valamint
Pásztor Béla polgármester úr mondott köszöntőt. A település történetét a régészeti
időktől egészen a 20. század közepéig felvillantó tárlat 2023. június 30-ig látogatható.
Mióta gyűjti a múzeum ezeket az emlékeket?
A Városi Múzeumot éppen 5 éve alapította
a város, de a muzeális emlékek gyűjtése
már évekkel korábban megkezdődött. Az
alapításra már körülbelül 400 tárgy és 6-7
ezer egyéb emlék, például archív fotó, történeti dokumentum gyűlt össze, ez képezte
a törzsanyagot.
A gyűjtés során volt valamilyen tematikus
megkötés, vagy csak később, az összegyűjtött anyagok alapján alakultak ki a
kategóriák?
A múzeumokra vonatkozó előírások különböző gyűjteménytípusokat határoznak meg,
ezek az úgynevezett szakgyűjtemények. Nálunk a fontosabbak: néprajzi, történeti tárgyi, adattári, fotó, és most már régészeti is.
A szakgyűjtemények skálája – ha nem is
gyakran –, de időnként bővül, nemrég például létrehoztuk a Jelenkori gyűjteményt,
hiszen a jelen a múlt speciális formája.
Mennyi anyag gyűlt össze, illetve mekkora
hányada látható ezeknek a kiállításon?
Az emlékanyagot folyamatosan nyilvántartásba kell venni, jellemzően azonban a gya-

rapodás mértéke mindig – más múzeumoknál is – gyorsabb-erősebb, mintsem naprakészen lehetne tartani. Jelenleg mintegy 1,5
ezer tárgy, 2-3 ezer dokumentum, 9 ezer fotó
van, és körülbelül 3-400 egyéb. Egy-egy kiállításon többnyire a gyűjtemények töredéke
kerül bemutatásra, részint a kiállítás tematikája, részint helyszűke miatt. A leggazdagabb
gyűjtemény jelenleg a fotóarchívum.
Lehet tudni olyan érdekes történetekről,
amik egy-egy kiállított darabhoz kötődnek?
Majd-minden emlékhez konkrét személy,

Fotó: Márkus Judit

személyes történet, vagy érdekes história is
kötődik. Közülük egy-egy tárlatvezetés
során ismertetünk néhányat.
Engem leginkább a strandolós blokk nyűgözött le. Van-e kedvenc kiállított darabja
Kálmánnak és a kiállítás másik szervezőjének, Szabóné Vank Erzsikének?
Számomra a régészeti leletek vagy a régi játékok egyformán fontosak, s azt hiszem,
Bözsike is több száz fotográfiáról mondhatja el ugyanezt.
MÁRKUS JUDIT

Fotó: Lethenyei László

MÚLTIDÉZŐ • SZABÓNÉ VANK ERZSÉBET GYŰJTEMÉNYÉBŐL

Fotó: Márkus Judit

MÚLTIDÉZŐ ZENE

Nyári idill az 1930-as években.
A boldog kisfiú: Gerhát Lajos
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A Városi Múzeum kiállításmegnyitóján Gerhát Szilvia (hegedű)
és Regenye Zoltán (koboz), vagyis a Regenyés együttes szolgáltatott hangulatos, múltidéző muzsikát. Szlama László, Junior
Prima díjas kobozművész és tanár Békamoj című darabját adták
elő, amit Békás-szorosi szerb és moldvai seremoj tánczenei dallamokból állított össze. A Regenyés együttes legutóbb a fóti Zeng
a lélek népművészeti fesztiválon képviselte Veresegyházat.
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Közélet
ELISMERÉS

PEDAGÓGUSNAP
Jelenleg Magyarországon az értelmiségi pályák közöl anyagilag talán
legkevésbé megbecsült a pedagógusi hivatás. Bár ezen az országos jelenségen az önkormányzatnak nincs lehetősége változtatni, a méltó tanítási körülmények messzemenő támogatásán túl hagyományosan
sokat tesz a veresegyházi pedagógustársadalom erkölcsi elismeréséért.
Ennek a törekvésnek méltó eseménye a pedagógusnap, ahol műsoros est és vendégfogadás keretében kerülnek átadásra a tanári pályát
elismerő polgármesteri elismerések. Idén június 11-én a Kucsa Tamás
Városi Sportcsarnok adott méltó helyszínt az eseménynek. Ünnepi köszöntőt mondott Pásztor Béla polgármester, felléptek a Veres 1 Színház
művészei. Az eseményen a résztvevők néma felállással tisztelegtek városunk elhunyt egykori iskolaigazgatója, Czene János emléke előtt.
Nyugdíjba vonulása alkalmából a Dunakeszi Tankerületi Központ
igazgatója, Szabóné Forgács Gabriella Pedagógus Szolgálati Emlékérmet adott át Udvard Gizella zongoratanárnak és Bakos István tanítónak.
Polgármesteri elismerésben részesült Hényel Tiborné bölcsődei
dajka, Vitos Ildikó pénzügyi szaktanácsadó, Bíró Imréné óvodatitkár, Gazdag Mónika óvodapedagógus, Baranyai Lászlóné óvodapedagógus, Vadász Gabriella óvodapedagógus, Bakos István pedagógus, Seresné Járvás Éva pedagógus, Holbik Anna pedagógus, Szutor
Kata fenntartó, Burger Rita pedagógus, Elláné Papp Katalin zenepedagógus és Kovács Péter pedagógus.

Fotók: Lethenyei László

KÉPES HÍRADÓ
Gyermeknap a Fenyvesben

Június 17-én nagyszerű gyermekbarát műsor keretében került
felnyitásra az Árnyas időkapszula és elhelyezésre a jövőnek szánt
új üzenetcsokor a Fő téren

Fotó: Lethenyei László

Hősök napi megemlékezés

Fotók: Lethenyei László

Fotó: Facebook/Veresegyház Katonai Hagyományőrző Egyesület
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Közélet
VERESEGYHÁZ VÁROSI
ÖNKORMÁNYZAT

IDŐSEK OTTHONA

VERESEGYHÁZ VÁROSI
ÖNKORMÁNYZAT

IDŐSEK OTTHONA

VERESEGYHÁZ VÁROSI
ÖNKORMÁNYZAT

IDŐSEK OTTHONA

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

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

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

TERÁPIÁS
MUNKATÁRS

SZOCIÁLIS
GONDOZÓ-ÁPOLÓ

SZAKÁCS

MUNKAKÖR BETÖLTÉSÉRE.
A MUNKAKÖRBE TARTOZÓ LÉNYEGES FELADATOK:
• a szakma irányelveinek megfelelően szervezi és biztosítja az idősek otthonában élő
ellátottak foglalkoztatását.
• elvégzi a munkaköréhez kapcsolódó adminisztrációs és dokumentációs feladatokat.
• Biztosítja a szabadidő kulturált eltöltését.
• Egyéni és csoportos foglalkoztatást, valamint aktivitást segítő programokat szervez.
FOGLALKOZTATÁS JELLEGE:
• teljes munkaidő
• kinevezés három hónap próbaidővel határozatlan időre szól
PÁLYÁZATI FELTÉTELEK:
• középfokú képesítés, 1/2000.(I.7.) SZCSM
rendelet szerint
• MS Office felhasználói szintű alkalmazása
• magyar állampolgárság
• büntetlen előélet
• cselekvőképesség
• foglalkozás-egészségügyi alkalmasság
• COVID-19 elleni védőoltás
A PÁLYÁZAT RÉSZEKÉNT BENYÚJTANDÓ IRATOK,
IGAZOLÁSOK:
• fényképes szakmai önéletrajz
• motivációs levél
• iskolai végzettséget, képesítést igazoló
okiratok másolata
• 3 hónapnál nem régebbi hatósági erkölcsi
bizonyítvány, vagy az igénylést igazoló dokumentum másolata
• COVID-19 elleni védőoltás igazolás másolata
• A pályázó nyilatkozata arról, hogy a pályázati anyagban foglalt személyes adatainak a
pályázati eljárással összefüggő kezeléséhez
hozzájárul.
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.
EGYÉB JUTTATÁSOK: kedvezményes étkezés,
SZÉP–kártya juttatás, utazási költségtérítés
A MUNKAKÖR BETÖLTÉSÉVEL KAPCSOLATOS
TOVÁBBI INFORMÁCIÓT AZ INTÉZMÉNYVEZETŐ
NYÚJT AZ ALÁBBI ELÉRHETŐSÉGEKEN:
2112 Veresegyház, Fő út 106.
Telefon: 06 28 386 200, 06 20 428 5507
E-mail: idosekotthona@veresegyhaz.hu
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MUNKAKÖR BETÖLTÉSÉRE.

FOGLALKOZTATÁS JELLEGE:
• teljes munkaidő, folyamatos munkarend
• kinevezés három hónap próbaidővel határozatlan időre szól
PÁLYÁZATI FELTÉTELEK:
• szociális gondozó végzettség
• magyar állampolgárság
• cselekvőképesség
• büntetlen előélet
• COVID-19 elleni védőoltás
ELŐNY:
• ápolói végzettség
A PÁLYÁZAT RÉSZEKÉNT BENYÚJTANDÓ IRATOK, IGAZOLÁSOK:
• fényképes szakmai önéletrajz
• iskolai végzettséget, képesítést igazoló okiratok másolata
• 3 hónapnál nem régebbi hatósági erkölcsi
bizonyítvány, vagy az igénylést igazoló dokumentum másolata
• COVID-19 elleni védőoltás igazolás másolata
• A pályázó nyilatkozata arról, hogy a pályázati anyagban foglalt személyes adatainak
a pályázati eljárással összefüggő kezeléséhez hozzájárul.
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.
EGYÉB JUTTATÁSOK:
• kedvezményes étkezés
• SZÉP–kártya juttatás
• utazási költségtérítés
A MUNKAKÖR BETÖLTÉSÉVEL KAPCSOLATOS
TOVÁBBI INFORMÁCIÓT A VEZETŐÁPOLÓ NYÚJT
AZ ALÁBBI ELÉRHETŐSÉGEKEN:

2112 Veresegyház, Fő út 106.
Telefon: 06 20 942 2569
E-mail:
vezetoapolo.idosekotthona.vh@gmail.com

2022. július

MUNKAKÖR BETÖLTÉSÉRE.
A MUNKAKÖRBE TARTOZÓ LÉNYEGES FELADATOK:
az élelmezésvezető irányítása alapján szakács
munkakörbe tartozó feladatok ellátása
FOGLALKOZTATÁS JELLEGE:
• teljes munkaidő, folyamatos munkarend
• kinevezés három hónap próbaidővel határozatlan időre szól
PÁLYÁZATI FELTÉTELEK:
• szakács végzettség,
• magyar állampolgárság
• cselekvőképesség
• büntetlen előélet
• COVID-19 elleni védőoltás
A PÁLYÁZAT RÉSZEKÉNT BENYÚJTANDÓ IRATOK,
IGAZOLÁSOK:

• fényképes szakmai önéletrajz
• iskolai végzettséget, képesítést igazoló
okiratok másolata
• 3 hónapnál nem régebbi hatósági erkölcsi
bizonyítvány, vagy az igénylést igazoló dokumentum másolata
• COVID-19 elleni védőoltás igazolás másolata
• A pályázó nyilatkozata arról, hogy a pályázati anyagban foglalt személyes adatainak
a pályázati eljárással összefüggő kezeléséhez hozzájárul.
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.
EGYÉB JUTTATÁSOK:
• kedvezményes étkezés
• SZÉP–kártya juttatás
• utazási költségtérítés
ELŐNY: közétkeztetésben szerzett gyakorlat
Pályakezdők jelentkezését is várjuk.
A MUNKAKÖR BETÖLTÉSÉVEL KAPCSOLATOS
TOVÁBBI INFORMÁCIÓT AZ INTÉZMÉNYVEZETŐ
NYÚJT AZ ALÁBBI ELÉRHETŐSÉGEKEN:
2112 Veresegyház, Fő út 106.
Telefon: 06 28 386 200, 06 20 428 5507
E-mail: idosekotthona@veresegyhaz.hu

Közélet

Hagyomány és lendület
2022 VERS- ÉS NOVELLA ÍRÓ IRODALMI PÁLYÁZAT
Tájékoztatjuk az érdeklődőket, hogy a „Hagyomány és lendület 2022” című irodalmi pályázat
benyújtási határideje a korábban meghirdetettnek megfelelően 2022. július 31.
A pályázat témája:
A pályázók köre:

Szabadon választható.
Amatőr, kezdő és már publikáló szerzők saját műveit várjuk.

Alsó életkori határ:

Betöltött tizenhatodik életév.

Formai követelmények:

Pályázni korábban még nem közölt versekkel és rövid novellával lehet szépirodalmi formában magyar nyelven.
Az internetes saját blog és a Facebook-proﬁl ebben az esetben nem számít publikációnak.
A pályázatot kizárólag Word dokumentumban kérjük beküldeni e-mailben, illetve nyomtatott formában
postai úton.
A jeligével ellátott név nélküli pályaműhöz kérünk minden esetben e-mail címet és telefonszámot feltüntetni.
A nyerteseket az elbírálást követően a pályázó által megadott elérhetőségen keresztül értesítjük.

Formázási előírások:

Times New Roman 12-es betűtípus, szimpla sorközzel, illetve nyomtatott formában A/4-es lapon.
Egy pályázó vers kategóriában maximum 2 alkotással, próza kategóriában 1 alkotással pályázhat.
Egy mű hossza versnél 24 sor, a prózai mű esetében maximum 800 szó lehet.

Nevezési díj:
Nincs.
A pályázaton nem vehetnek részt a szervezők, a Veresi Krónika munkatársa és családtagjaik, továbbá a zsűri tagjai és családtagjaik.
Kizárással jár a pályázatból mindazon alkotás, amely nem felel meg a terjedelmi korlátoknak, erőszakos,
pornográf megfogalmazásokat tartalmaz, a pályamű korábban publikálásra került, illetve már részt vett
más pályázaton, továbbá, ha a pályázat nem érkezett be a megadott határidőre.
A pályaművek beküldhetők elektronikus és postai úton: E-mail: veresikronika@veresegyhaz.hu
A tárgy rovatba kérjük beírni: „Hagyomány és lendület 2022 irodalmi pályázat”.
Postai cím: Veresi Krónika 2112 Veresegyház, Fő út 35.
Az elbírálás menete:

A pályázatok a megadott jeligével, anonim kerülnek a négy fős szakmai zsűri elé,
melynek elnőke Farkas Zsolt középiskolai tanár.
A zsűri nem köteles indokolni a döntését, az ellen fellebbezésnek nincs helye.

Díjazás:

Az első három helyezettnek és a különdíjas szerzőknek
elismerő oklevél és jutalom, továbbá a díjazott pályaművek
megjelenésének biztosítása a Veresi Krónikában.
Az ünnepélyes eredményhirdetés időpontjáról a nyerteseknek
külön értesítést küldünk ki.

A korábban megjelent felhívás teljes szövege a következő linken érhető el:
https://www.veresegyhaz.hu/_upload/editor/Onkormanyzat/VeresiKronika/vk_2204.pdf
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Gyász
Életének 84. évében elhunyt HORVÁTH LAJOS történész-levéltáros, író, filatelista, Veresegyház Díszpolgára. Rá emlékezünk.

EGY NAGY EMBER

Fotó: Veréb József

HORVÁTH LAJOS
EMLÉKÉRE
Gyermekkora óta irodalmárnak, történésznek
készült. Már az 1960-as években verseket, helytörténeti monográfiákat publikált. 1970-ben történelem tanári, ’79-ben levéltárosi diplomát
szerzett az ELTE Bölcsészettudományi Karán.
A Kossuth Nyomda nyomdásza, majd a Táncsics Könyvkiadó szerkesztője volt.
1976-tól Pest megye levéltárosa, majd az Országgyűlési Hivatal Levéltárában főlevéltáros, az
Államigazgatási gyűjtés vezetője volt. Életútját a
Levéltáros lexikon és a Révai Új Lexikona szócikkben közli.
1977-ben jelent meg Veresegyház történetéről
írt monográfiája, majd 1995-ben Veresegyház
története 1945-ig című kötete.
Az 1980-as évektől foglalkozott családkutatással, címer- és zászlótervezéssel. 15 éven át szervezte a régészeti ásatásokat a település határán.
Több évtizedes kutatómunkája eredményeként
szakmai cikkek és monográfiák hosszú sorában
tárta fel a magyarság általános történeti kérdésein
keresztül a környező települések, mindenekelőtt
Veresegyház múltját. A veresegyházi történetírás
ikonikus alakja, a település múltjának bármely
időszakára vonatkozó tények és tudnivalók hiteles bázisa volt. A Kárpátalja postatörténete a kezdetektől 2014-ig című pályamunkájáért elnyerte a
Magyar Filatéliai Tudományos Társaság valamint
az Európai Bélyeggyűjtő Szervezetek Szövetségének kitüntető irodalmi elismerését.
Veresegyház történelmének feldolgozásáért
1996-ban a Képviselő-testület Veresegyházért Díjban részesítette. A településen végzett régészeti
kutatásaiért, a hazai és külföldi szakmai fórumok
figyelmét kiérdemlő publikációiért, melyekben
Veresegyház is szerepel, továbbá a 60 évnyi irodalmi munkásságának elismeréseként 2016-ban
Veresegyház Díszpolgára kitüntetésben részesült.
Nyugodjék békében!
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Ki volt Horváth Lajos? Író? Költő? Filatelista? Közéleti politikus? Levéltáros? Történész? Vagy mindez
együtt, egy modern kori polihisztor?
Élete utolsó szakaszában, mint a Veresi Krónika főszerkesztője kerültem vele szoros munkakapcsolatba. Ismerve munkásságát, a kezdetben részemről megmutatkozó feltétlen tisztelet, a részéről fokozatosan oldódó óvatos közelítés az évek során szinte baráti viszonnyá alakult. De mégis évek
kellettek hozzá, hogy a lassan nyíló, sokszor megbántott embertől megkérdezzem: ő minek is tartja
magát elsősorban? Rám nézett és csak annyit mondott: „Péter, nem értem magát. Én egész életemben csak egy dolgot tettem, egy célért dolgoztam. Ez pedig a magyarság igaz múltjának felfedése és
a magyar jövő segítése. Ehhez kerestem utakat, de a cél mindig a magyarságkutatás volt.”
Horváth Lajos nem volt könnyű természetű ember. Nyers igazságérzetét követelő szükségszerűségként mondta ki, sokszor húsbavágóan, bárkivel, bármilyen hatalommal szemben is. Ezért sokan félreértették, vagy nem is akarták érteni. Hosszú utat járt be, míg végül elfogadták, tisztelték. Nem indult
értelmiségi családból, ezért emberségből előnye, ismeretekből eleinte hátránya volt belvárosi kortársaival szemben. Maga mondta nekem, hogy volt idő, amikor mindennap sokszáz oldalas olvasással
dolgozta le ezt a hátrányt. Aztán több területen is nagyot alkotott. Versei önmagukban gyönyörű, útkereső elemei a magyar lírának, főleg szűkebb környezetéből táplálkozó novellái finom humorral átszőttek (Csak a barátai tudják: csodálatos, (ön)ironikus humora volt!), gyakorlatilag új történelmi
segédtudományt hozott létre a történeti filatéliával, felbecsülhetetlen értékű alapkutatási munkát végzett levéltárosként, történészként pedig Pest megye települései előtt kinyitotta a múltjuk könyveit.
Az életben sokszor harcolt örökös ellenzékként. Nem kért és nem is adott kegyelmet, ha úgy érezte
igaza van. Történeti kutatásaiból az idő fogja eldönteni, mely következtetései nyitnak új utakat. De
újszerű megközelítései, sokszor teljesen váratlan közegből hozott bizonyítékai nehezen cáfolhatóak.
Közéleti publicisztikái pedig mindig elevenjébe nyúltak a mindenkori hatalomnak, korrekcióra késztetve annak működését.
Veresegyházon tisztelték, de kevesen olvasták. Házi könyvtárában óriási munkabírással dolgozott
élete végéig, naphosszat jegyzetelt, írt, publikált. Kereste az utakat olvasóihoz. Vágyott a visszajelzésekre. A szakma egy idő után el is ismerte munkásságát, bár ő máshogy látta. Nem látványosan, de
sokan forgatják manapság is helytörténeti könyveit, irodalmi műveit. Legnagyobb elismerésének a
Veresegyház Díszpolgára címet tartotta. Áthatotta a település szeretete, a tehetsége űzte munkára, de
tevékenysége értelmét mindig szűkebb közössége segítésében látta. Bár élete alkonyán betegsége otthonához kötötte, de amikor meglátogattam, első kérdése mindig Veresegyházra vonatkozott. „Mi
újság a faluban?”, leginkább várt olvasmánya a Veresi Krónika volt (napos terjesztési késésnél már
hívott), mert összekapcsolta a helyi közélettel. Legfontosabb tárgyalásai, vitái mindig kortársával, a
polgármesterrel voltak, de mindig a település érdekében. Újabb nyolc évtizednyi időre tele volt tervekkel, de így is több generációnyi munkát elvégzett.
Horváth Lajos jó és nagy ember volt. Veresegyház történetében az egyik legnagyobb.
KOVÁCS PÉTER

GYÁSZOL
A KÁLVIN TÉRI REFORMÁTUS
ÁLTALÁNOS ISKOLA
2022. június 22-én, 54 évesen
elhunyt

KOVÁCS ZSUZSANNA

Fotó: www.kalvinteri.hu
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mesterpedagógus, általános iskolai tanító,
drámapedagógus, francia nyelvtanár,
közoktatási vezető, szaktanácsadó.
Az iskolában 2012-től dolgozott.

Közélet
A CIVIL KÖR VENDÉGE VOLT

KLEMENT JÁNOS

Csomád polgármestere
A tavaszi Civil köri előadások sorában az utolsó beszélgetésre került
sor. Amint azt önkritikusan elismertem, Csomádról bizony igen keveset tudunk. Itt van tőlünk karnyújtásnyira, sok ingázó a falu szélét napjában többször is érinti, de a belső világát, a fejlődésének eredőit, újkori
történetét bizony alig ismerjük.
Néhány dolgos földművelésben jártas szlovák család telepedett le Csomád
területén évszázadokkal ezelőtt. A szlovák nyelv használata az őslakosok
között még ma is mindennapos.
Kelement Jánost, aki született csomádi, és aki régebben már testületi tag
volt, időközi választáson választották meg polgármesternek 21 évvel ezelőtt. Eleinte megbízással vállalta, mert a fő állása Dunakeszire, a kutyakiképző telepre kötötte, ahol édesapját követte a munkájában. A rövid
ciklust követően minden újabb helyhatósági választás alkalmával talált
okot arra, hogy jelöltesse magát, és ma már reméli, hogy 2024-ben is lesz
olyan feladat, ami erre ösztönzi majd. „Ha a feleségem is egyetért ezzel” –
beszélt erről a kérdésről őszintén.
Elődje ciklus közben állt fel, mert a nagyobb fordulatra váltó fejlődést
már nem akarta menedzselni. A terület rendezése, a közművesítés, az útépítések, az időközben a kertvárosi léttel együtt járó gyarapodás, a pályázások más stílusú hozzáállást kívántak, amiket vendégünk szívesen vállalt
és ehhez megfelelően együttműködő, meggyőzhető, segítő testületet sikerült összekovácsolnia.
Csomádnak nincs földvagyona, lakossága sokáig inkább öregedett, kevés
az ipari tevékenységet folytató vállalkozás, ezért pályázniuk kellett, amihez
az önrész előteremtése sokszor okozott gondot. A testület úgy határozott,
hogy nem vezetnek be iparűzési adót. Ehhez az ötletet az adta, hogy a
kevés vállalkozás tulajdonosa szívesebben támogatott községi rendezvényeket, csoportokat, mint az adófizetést. Úgy gondolták, hogy mindenki
jobban jár így. Ez akár ösztönző is lehet a későbbiekben, mint ahogy Csomád esetében meg is történt. Jelentkezett ugyanis két fiatalember azzal,
hogy lízing cégüket ide hoznák. Ennek fejében több esetben ők tették le a
pályázati önrészeket. De volt ennek egy roppant érdekes és az országos
médiát is megjárt következménye. Valakik ugyanis egyféle értelmezés szerint kiderítették, hogy a lízing cég által Csomádra bejelentett közel 5000
gépjármű miatt minden csomádira fejenként 5 autó jutna, ami ezzel az ország leggazdagabb településévé tette. A polgármester remélte, hogy három
nap alatt lecseng az érdeklődés, de három hét után már csak csodálkozni
tudott a falu életét is felzaklató média-érdeklődésen.
A község munkatársa, Sinkó György multimédiás eszközökkel segítette
az előadást, melynek során remek kisfilm levetítésére is sor került, az előadás második részében pedig a közintézmények belső életébe sikerült ilyen
módon bepillantanunk.
Vendégünk mesélt arról, hogyan sikerült integrálni a Csomád melletti
dombon felépült közel 100 ingatlanba költözőket. Bölcsőde, óvoda és iskola építésére, bővítésére került sor. Az egy blokkban felépült közintézmények tervezői nívódíj kitüntetésben részesültek az egységes és korszerű
megjelenés és a funkciót támogató belső kivitelezés miatt. Kis trükközéssel sikerült megtartaniuk az általános iskolát, amire ma már igen nagy
szüksége van a településnek, és komoly megtartó erővel bír.
Egy kérdés a régebben a falut végigjáró leponyvázott autók okát faggatta.
Kiderült, hogy szennyvíziszap elhelyezése volt az ok évekig, de a lerakóhely betelt és némi teljesítési hiányosságokból eredő vita után a deponálás
megszűnt.

Fotó: Facebook/Tuzson Bence

Klement János

„Nem szeretnék korszerűsíteni a falun átvezető utat, hogy a z M2/a-ra
könnyebben fel tudjanak jutni a környékben lakók?” – szólt az egyik kérdés. „Nem!” - jött a gyors válasz. „Nem akarunk naponta kétszer többszáz
autót átterelni a falun és ezzel feldúlni a lakosság életét.”
Vendégünk elmondta, hogy milyen szoros személyes és szakmai kapcsolatot ápol Veresegyház vezetésével és maga is a régiós együttműködésben látja a jövő zálogát. Elhangzott egy igen szellemes megjegyzés is az
egyik körtársunk részéről: „Tudtátok, hogy Csomád nem csak az ország
leggazdagabb községe, de három elővárosa is van?” Igaz is az állítás, hiszen
a másfél ezernyi lakosú település környezetében három város is található:
Fót, Őrbottyán és Veresegyház.
A vendégünk a beszélgetés végén meghívta a hallgatóságot a falunapra,
megköszönve a meghívást és a beszámolója iránti érdeklődést.
MOHAI IMRE
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Közélet
EGYEDÜLÁLLÓ TEHETSÉG- ÉS FEJLESZTŐ KÖZPONT NYÍLIK DUNAKESZIN

A GYERMEKBEN LÉVŐ TEHETSÉG
VELÜNK UTAT TÖR!
Megnyitja kapuit a Dunakeszin működő Varázsbagoly Tehetség-és Fejlesztő Központ.
A KONELI Intézmények – óvoda, iskola-előkészítő, iskola működése
mellett – megnyitja tehetséggondozó- és fejlesztő központját Dunakeszi, Dr. Kemény Ferenc u. 36. szám alatt. A Dunakeszi térségében
egyedülálló tehetség- és fejlesztő központ egy rendkívül fontos hiányt orvosol ezzel.
Büszkék és hálásak vagyunk, hogy 2022 szeptemberétől az ALMA
Nemzetközi Egyesület felkérésére elindíthatjuk azt a nagyszabású
tehetségfelismerő és gondozó programot, melynek keretén belül több
száz motivált gyereknek fogunk lehetőséget biztosítani a tehetséggondozásban, akik mozgásban, kreativitásban, művészeti (ének,
zene tánc, festés, egyéb alkotás) területen, illetve kognitív képességeikben már kiemelkedő teljesítményt mutatnak.
A tehetséggondozási terület nagyon gyerekcipőben jár még, pedig
a MATEHETSZ kutatásának eredménye is megmutatja, hogy a tehetséges emberek növelik Magyarország hírnevét. Sajnos az óvodák
és az iskolák kapacitása véges, ezért sok szülőnek magánfejlesztésre
kell vinni gyermekét, ahova szintén várólisták vannak.
Kardos Éva küldetésének érzi a gyerekek konstruktív életvezetésének megalapozását, ezért alapította meg a Varázsbagoly Tehetségés Fejlesztő Központot, amely egy olyan hely, ahol a gyermekek
fejlesztését és tehetségét is képesek a szakemberek szűrni, majd képességeik mentén fejleszteni az esetleges elmaradásokat és a tehetségműhelyek segítségével kibontakoztatni a gyermekben megcsillanó tehetséget. A központ innovatív fejlesztési eszközökkel ellátott,
felkészült szakértői és pedagógusi gárdával várja a gyermekeket Dunakeszin.

pontot. A legfontosabb a pedagógus megfigyelése, hiszen ő látja legtöbbet a gyermeket azokban a helyzetekben, ahol teljesíteni kell.
Kézzelfogható jel a teljesítmény megmutatkozása versenyeken, szerepléseken. A családból és az oktatási színtérről indul el egy gyermek „felfedezése”. Nagyon fontos, hogy lássunk és cselekedjünk!
A fejlesztési terület vezetője Bordás Adrien gyógypedagógus, logopédus. Tapasztalatai alátámasztják, hogy a korai felismerés és a
minél korábban elkezdett korrekció igen fontos a gyermekek fejlődésében, ezért megtesz mindent, hogy a családok mihamarabb viszszajelzést kapjanak gyermekükről, hogy időben elkezdődhessen a
fejlesztés.
Czeizel Endre, aki sok évtizedet töltött azzal, hogy a tehetséget kutatta, még utolsó éveiben is azt hangoztatta, hogy a tehetség NEM
tör utat magának! A mi felelősségünk, hogy észrevegyük a gyerekekben rejlő tehetséget és lehetőséget adjunk nekik a kibontakoztatásra!
Központunk rendelkezik a megfelelő mérőeszközökkel, melyek segítségével hatékonyan tárhatjuk fel a különböző képesség- területeket. A fejlesztés módszere egyéni differenciálás személyre szabott
lehetőségekkel.

Az alábbi FEJLESZTŐ foglalkozások érhetők el az intézményben:
• logopédia
• TSMT
• alapozó torna
• írás-előkészítés
• iskola-előkészítés
• táplálkozási tanácsadás
SZAKÉRTŐK, AKIK A PROGRAMOT TÁMOGATJÁK
Dr. Duró Zsuzsa pszichológus, tehetségfejlesztési szakember, aki a • pszichológus.
tehetségszűrést végzi és koordinálja a Varázsbagolyban, illetve segített a tehetségműhelyek kialakításában. Zsuzsa tanulmányai és sok- TEHETSÉGMŰHELYEINK pedig a következők:
éves tapasztalatai alapján elmondta, hogy kiemelt feladat a tehet- • „Paletta” – zene, dráma, képzőművészet
ségígéretek kiválasztása és fejlesztése. Fontos kérdés: hogyan ismer- • „Okosító” – robotika, sakk, lego, társasjáték
jük fel a tehetséget, milyen eljárásokkal, eszközökkel és pedagógusi- • „Felfedező” – kísérlet, tudomány.
szülői attitűddel tudjuk elérni a tehetséges gyermekekben rejlő A Varázsbagoly azért jött létre, hogy minél több gyermek szárnyra
értékek kibontását? Ezen kívül természetesen a személyiség egészé- keljen!
nek fejlesztése is fontos cél ebben az életkorban. Tehetségfejlesztő
munkánk legkritikusabb eleme a tehetség felismerése. Sok gyermek TEHETSÉGKERESŐ NAP
tehetsége rejtve maradhat előttünk, s az is gyakran előfordul, hogy bi- Szeptember 22-én tehetségkereső napot rendezünk Dunakeszin a
zonytalan alapokon történik a tehetséges kategóriába sorolás. Ez Nyíltvízi Evezős Központban, ahol betekintést nyerhetnek a csaláutóbbi legalább akkora hiba, mintha nem ismernénk fel gyermekeink dok a tehetségműhelyekbe, megismerkedhetnek a pedagógusokkal,
illetve a programmal. Itt lesz lehetőség személyesen is jelentkezni az
tehetségét.
Másik segítő mentora a tehetségfejlesztő központnak, Dr. Balogh ingyenes tehetséggondozó programra. Az ezt követő hetekben leLászló CSc. pszichológia-tudományok kandidátusa, a Magyar Tehet- szűrjük a gyerekeket, majd novemberben elindul a tehetséggondozó
séggondozó Társaság elnöke, aki fáradhatatlanul küzd azért, hogy a program.
tehetséggondozás minél nagyobb színteret kaphasson Magyarorszá- Várjuk a szülők előzetes jelentkezését a tehetségkereső programra!
gon. Balogh László felhívja a figyelmet arra, hogy helyzetbe kell www.varazsbagoly.hu • 06 70 38 59 450
hozni a gyermeket. Egyfajta „kereső-programot” kell indítani több A tehetséggondozó pályázat a Bethlen Gábor Alapkezelő Zrt. támoszempont alapján, hogy felmérhessük a gyerekekben rejlő tehetség- gatásával valósul meg.
KÖSZÖNETTEL: NÉMETH RITA, ALMA NEMZETKÖZI EGYESÜLET OPERATÍV VEZETŐ
06 70 422 2414 • www.almaegyesulet.hu • www.varazsbagoly.hu • www.koneli.hu • www.kardoseva.hu
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Gazdaság
VÁLLALKOZÓI OLDAL

GÁZKÉSZÜLÉKEKRŐL, GÁZFOGYASZTÁSRÓL MINDENKINEK
Interjú Horváth Zoltánnal, a helyi lakosság körében többek által ismert
fóti gázkészülék-javító márkaszerviz műszaki vezetőjével

Horváth Zoltán

Dr. Csanádi Károly

Az egykori gázprogramnak köszönhetően hazánkban az egyes településeken alig van olyan háztartás, melyben főzési, fűtési célból és használati
melegvíz előállításához nem gázenergiát vesznek igénybe. Ami a jövőt illeti, a gáz beszerzését bizonytalanság jellemzi, nem tudható, szükség
lesz-e a felhasználás csökkentésére és sor kerül-e a fogyasztói ár jelentős emelkedésére. Ezért különösen fontossá vált a működő gázkészülékek
gazdaságos üzemeltetése és már most érdemes gondolni a gázenergia fokozatos kiváltásának lehetőségére is. A gáz veszélyes üzem, mondják a
gázipari szakemberek. A gázfelhasználók készülékeinek biztonságos üzemeltetését és a döntéseik meghozatalát információkkal segíti Horváth Zoltán gázvezeték- és készülékszerelő mester, épületgépész technikus és közgazdász, aki a Pest megyei gázkészülék javító márkaszerviz műszaki vezetője. Lapunknak nyilatkozott dr. Csanádi Károly kamarai jogtanácsos, fogyasztóvédelmi referens, európai uniós kkv tréner közreműködésével.
Dr. Csanádi Károly (CsK): A gázkészülékek tekintetében mit jelent a karbantartás fogalom, mit
értünk alatta?
Horváth Zoltán (HZ): A karbantartás a gázkészülékek folyamatos biztonságos és gazdaságos működéséhez nélkülözhetetlen tevékenység. Célja a rendeltetésszerű használatból származó elhasználódás bizonyos időszakon belüli rendszeres helyreállítása.
Így például az elégetendő gáz tiszta, de az égéshez
szükséges levegő szennyezett, ezért a gázkészülék
bizonyos elemeit a gyártó által meghatározott időközönként – általában évente – tisztítani kell. Ha a
tulajdonos elmulasztja a gyártó által előírt évenkénti
karbantartást, elveszíti a jogszabályban meghatározott időtartamú garanciát. A karbantartás elmaradása a garancia időn túl veszélyezteti a gázkészülék
biztonságos és gazdaságos üzemeltetését. Az utóbbi
esetben a gázfogyasztás nem tartható a gyári értéken vagy a megadott tartományban.
CsK: A gázkészülékek életciklusa évente jellemzően
két részből áll, üzemelnek vagy üzemszünet van.
Még mindig sokan az üzemszünet utolsó napjaiban, szeptemberben vagy október elején gondolnak
a karbantartás elvégzésére. Mi a szakember tanácsa, a tulajdonos az üzemszünet időszakán belül
mikor kezdeményezze a karbantartást?
HZ: A főszabály valóban az, hogy a gázkészülékek,
különösen a gázkazánok vagy folyamatosan üzemelnek, vagy üzemszünet miatt nem működnek.
Mindkét esetben van kivétel, így például a tartósan
nem lakott épületeket, lakásokat télen sem fűtik,
esetleg időszakosan fűtenek, vagy az üzemszünet
alatt is termel használati melegvizet a készülék,
amely éves szinten a teljes hőtermelésnek kb. hét
százaléka. Ezért a tulajdonosok akár már a fűtési
időszak végén megrendelhetik a rendszeres, éves
karbantartást. A meleg víz termelése a kazán éves
igénybevételéhez képest jelentéktelen mennyiség,
emiatt a következő fűtési szezon előtt nem kell ismételten karbantartani a kazánt. Ha a készülék
meghibásodik, természetesen a soron kívüli javítást nem lehet kizárni, de az eseti javítás azonnali
hibaelhárítási tevékenység és nem karbantartás.
Fontos, hogy a tulajdonos azonnal keresse a gázkészülék karbantartóját, ha bármilyen rendellenességet tapasztal a gázkészülék működése során.

CsK: Milyen képesítési követelmények szükségesek a gázkészülékek karbantartásához, javításához, szereléséhez?
HZ: Gázkészüléken történő bármilyen szakmunka
elvégzéséhez névre szóló, öt évig érvényes fényképes gázigazolványra van szükség. Az engedély
meghosszabbításához vizsgával záruló továbbképzésen való részvétel szükséges. Javasolom, hogy a
tulajdonosok a munka megkezdése előtt ellenőrizzék a szerelő érvényes gázigazolványának meglétét, érvényességét és a végezhető tevékenységeket.
A gázszerelő vállalkozása legyen számlaképes. Jogosultsággal nem rendelkezőtől ne rendeljenek
gázszerelési munkát!
CsK: A tapasztalat igazolta, hogy alapos ok nélkül nem érdemes gázszerelőt vagy céget váltani.
Az a jó megoldás, ha a szerelő rendelkezik a gázkészülékről szerviz információval?
HZ: Akinek még nincs gázszerelője, országosan a
https://gazigazolvany.hu weboldalon, budapestiek
a Magyar Épületgépész Szövetség https://megsz.hu
honlapján találhatnak a végezhető tevékenységére
vonatkozó leírással, engedéllyel rendelkező gázszerelő mestert. A megrendelőhöz visszatérő gázszerelő
a vállalkozása elérhetőségét címke felragasztásával
feltünteti a készüléken. Az ismert gázkészülék szervizt és gázszerelőt hívják bizalommal. A szerviz információ a gázkészülék üzembe helyezésétől tartalmazza a végzett munkálatokat.
CsK: Lakásváltozás esetén más által lakott lakásba
költözéskor van-e teendője az új tulajdonosnak az
üzemelőként birtokba adott gázkészülékekkel?
HZ: Hívjon jogosult gázszerelőt, aki megvizsgálja
az üzemben tartott gázkészüléket, elvégzi a karbantartást, szükség esetén a javítást, ez biztonsági
kérdés, ezt nem szabad elmulasztani.
CsK: Ha az új tulajdonos nem tudja, hogy nyílt
égésterű vagy kondenzációs kazánnal vásárolta
meg az ingatlant, hogyan lehet felismerni, látszatra mi a különbség vagy a jellemző?
HZ: A kéményes (nyílt égésterű) gázkészülékek
kéménybe csatlakozó füstcsöve az esetek zömében (szinte 100%-ában) alumíniumból készült a
belső íveknél korcolással, míg az újabb biztonságos zárt égésterű berendezések a kazán tetejéről
induló égéstermék elvezető jellemzően fehér
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színű, sima felületű a kis íveknél is. A kondenzációs kazánok alacsony égéstermék hőmérséklete
lehetővé teszi, hogy az elvezetés akár műanyagból
(PPS) készüljön, tökéletes biztonságot adva a kiváló hatékonyságú kondenzációs technikához.
Még egy egyszerű módszert tudok ajánlani a két
típus (kéményes-zárt-égésterű) megkülönböztetésére. A nyílt égésterű készülék tetején nagy-mély
nyílások vannak (deflektor, huzat megszakító),
tehát a váza nemigen áll meg rajta, ellentétben a zárt
égésterű kazánok teteje elől vízszintes sík felületű.
CsK: Mely esetben van szükség felülvizsgálatra is
jogosult gázszerelőre?
HZ: Az üzemeltető kötelessége a csatlakozó és fogyasztói vezetéket, valamint a fogyasztói berendezést rendeltetésszerűen üzemeltetni, a szükséges
ellenőrzéseket és karbantartásokat a gyártó előírásai alapján rendszeresen elvégeztetni. Jelenleg nem
kötelező a feladat elvégzése, ezért nem jellemző az
ilyen megrendelés. Mindenki bízik a szerencsében!
Egyébként az EKCS alkalmával el kell végezni a
műszaki-biztonsági felülvizsgálatot és annak megállapításait szükséges jegyzőkönyvben rögzíteni.
CsK: Hogyan csökkentheti a felhasználó a gázfogyasztást?
HZ: Rendszeres időközönként, évente legalább
egyszer elvégzett karbantartással, hagyományos
kazán kondenzációs kazánra történő cseréjével 3040 százalékkal, napelemes rendszerek telepítésével és kombinált működtetésével. A kondenzációs
kazán telepítésének költségeit növeli a kéménnyel
kapcsolatos munkálatok elvégzése.
CsK: Milyen alternatív energiával lehet kiváltani
a gázberendezéseinket?
HZ: Alternatív hőtermelő berendezésekkel, megújuló
energiaforrásokkal; hőszivattyúval, pelletkazánnal.
CsK: Tudomása szerint milyen jövőbeni változások várhatók, amelyek a gázfelhasználókat, fogyasztókat is érintik?
HZ: Gázenergiával és más alternatív energiával –
például hőszivattyúval – üzemelő hibrid kazánok
gyártására és szerelésére történő átállás várható a
következő években.
DR. CSANÁDI KÁROLY
KAMARAI JOGTANÁCSOS, FOGYASZTÓVÉDELMI REFERENS,
EURÓPAI UNIÓS KKV TRÉNER
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Kultúra
RENDHAGYÓ, ZENÉS IRODALOMÓRA VERESEGYHÁZON

OSZTHATATLAN
A „Köszönjük, Magyarország!” program (pályázat) keretében Kalapos Éva Veronika
írónő műveiből összeállított, Oszthatatlan címmel zenés irodalomórára invitálta ismerőseit Márkus Judit, a Veresi Krónika kulturális rovatvezetője. A rendezvénynek a Hársas utca 12. szám alatti épületben található Tücsök Műhely adott helyszínt, ahol Donkó
Melinda, a közösségi tér megálmodója fogadta az irodalomórára érkezőket. A kedves
invitálásnak én sem tudtam ellenállni, így hát beléptem a „mesék birodalmába”.
A hangulatos színhely mindjárt magával ragadott, ahol a műsor szervezője és mondhatnánk
úgy is: lelke, Márkus Judit bölcsész, előadóművész, továbbá Janik Levente zenész, előadóművész társaságában nem más, mint az író és költő
Kalapos Éva Veronika mosolygott a közönségre.
Az írónő elsősorban a 2013-ban indult D.A.C.
sorozatban megjelent – Egy új élet (2013), Rázós
utakon (2014), Kéz a kézben (2014), Nem gyerekjáték (2015), Nagy döntések (2016), Éretté
nyilvánítva (2017) című – ifjúsági regényeiről ismert. De itt vannak a sorban a „mindennapi varázslatokkal teli történetekkel és remek mondatokkal” felnőtteknek szóló írásai, regényei – F
mint (2019), Ezek voltak az apák (2021) –, novellái és versei. Nem kis feladat elé állította az
előadókat az irodalmi művek bősége, volt miből
meríteni. Márkus Judit a bevezetőjében ismertette az írónő életútját, megjelent írásait, méltatta
munkáságát. Majd kezdetét vette a zene és a vers
mindent betöltő varázsa. „Legyen / Gázolok az
embermagas fűben / Legyen egy kéz, hogy ezt sok
szálat / félrehajtsa / Legyen a sajátom / Legyen a
sajátom / Legyen”.
Az előadott megzenésített versek, továbbá az
író-költőnő közösségi oldalain közzétett aktuális
blogbejegyzéseiből „szemezgetett” írások – az
előadók nem titkolt szándéka szerint – mind azt
a célt szolgálták, hogy felkeltsék az érdeklődést a
kortárs irodalom iránt. Például a 2021. május 6-i
Facebook-bejegyzés: „Kitaláltam valamit. Azt
gondolom, hogy ebben az országban sokaknak
önhibájukon kívül nincs idejük, energiájuk, lehetőségük az olvasásra, ezért most hárommondatos Insta-novellákkal igyekszem – lehetőség
szerint – hozzájuk is eljutni. Mert az a nap, amin
a művészet bármilyen formában része lesz az
életednek, elgondolkodtat, megérint vagy akár
felbosszant, már biztosan nem vész kárba. Kedves író, költő ismerősök, csatlakozzatok! Ha van
maximum hárommondatos novellátok (egy vagy
kettő is lehet), kérlek, küldjétek el nekem, én
pedig megosztom a szerző nevének megjelölésével, és az oldalát is tagelem. Játsszunk!”
„Nem messze tőlem percek óta kiabálnak egy
Éva nevű nő után. Éva! Éva! Furcsa ilyen sokszor
hallani a nevemet. Éva!”
Nagy sikere volt az úgynevezett asszociációs
kérdezz felelek játéknak. A feltett egy szavas kér-
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„Kalapos Éva Veronika az egyik legjobb
kortárs író, zavarba ejtően komplex világlátással, óriási érzékenységgel, mindennapi varázslatokkal teli történetekkel és
remek mondatokkal.”
(moly.hu)

KALAPOS ÉVA VERONIKA
ÍRÓ–KÖLTŐNŐ
1983-ban Nyíregyházán született
2001-ben a nagykállói Korányi Frigyes Gimnáziumban érettségizett
2010-ben a Károli Gáspár Református Egyetem
magyar nyelv és irodalom szakán diplomázott
FŐBB MŰVEI:
D.A.C.-sorozat (6 kötet) – Manó Könyvek Kiadó
2013-2017
Arccal a hóban (drámakötet) – Fiatal Írók Szövetsége 2014
Massza (ifjúsági regény) – Manó Könyvek 2016
Muszáj?! – (ifjúsági regény) – Manó Könyvek 2017
F mint (regény) Athenaeum Kiadó 2019
Ezek voltak az apák (regény) – Athenaeum
Kiadó 2021

Fotók: Haraszti Ágnes

Kalapos Éva Veronika

désekre az írónőnek vajon mit jut az eszébe?
Meglátásom szerint lenyűgözte a közönséget a
válaszadó őszintesége, kedves egyénisége. Csak
egy-két példát említve. Arra a kérdésre, hogy
Színház? – a válasz a következő volt: „Színésznőnek is készültem. A Pesti Magyar Színiakadémiára jártam, majd egy félév után megbeszéltük az
igazgatóságon, hogy mégsem való ez nekem.
Ennek ellenére a színház iránti szerelem a továbbiakban is megmaradt. Amikor megjelenik az én
szövegem a színpadon, az egy elképesztő élmény,
csak ülök és nézek magam elé.”
Otthon? „Az eredeti otthon Nyíregyháza, hisz
ott születtem, a mostani állandó otthon az Szentendre. Ez a város befogadott minket, nagyon gyorsan és minden feltétel nélkül.”
Dac? „Első körben a könyvsorozatom, mint a
tinédzserkor, a második dac korszaka az ember
életének.”
A közösségi oldalakon is megosztott, az előadás során elhangzott szövegek egyike társadalmi
aktualitása folytán sokáig velem maradt. „Másnak
lenni nem jó, hanem fájdalmas. Nehéz. Nap mint
nap újabb apró nyilallás a szívbe. Rosszalló te-
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DÍJAK, ELISMERÉSEK:
AEGON-díj jelölés – 2013
Az év ifjúsági könyve jelölés – 2013
Móricz Zsigmond Irodalmi Ösztöndíj – 2014
Az év ifjúsági könyve jelölés – 2018

kintetek, zavart, gyakran idegenkedő pillantások,
rengeteg „de” és rengeteg „nem”. Uszító plakátok.
Idegenek vitáznak arról, jogod van-e (egyáltalán)
élni és hogyan. Felszólalnak érted, mint valami
veszélyeztetett állatfajért. Mindenki úgy érzi, köze
van ahhoz, kit csókolhatsz meg. Kihez szólhatsz,
hová mehetsz, hogyan vehetsz levegőt. Úgy érzed,
zavarod őket. Alkalmatlan vagy valamire, amit
nem is tudsz definiálni, csak próbálod megérteni,
miért bántanak. Miért fáj nekik, hogy úgy élsz,
ahogy, ha ők is úgy élhetnek, ahogy. Érted, hogy
politikai játszma részese vagy, de fáj a sok egyetértés, a sok bólogató fej. Pedig nem akarsz rosszat.
Nem akarsz tőlük igazából semmit. Nem akarsz
vitázni velük, nem vágysz a szeretetükre, csak
hagyjanak békén, hagyják elgyászolni, hogy anynyira gyötrelmesen más vagy. Nem akarod te megértetni velük, hogy mindenki más és a sok másból
végtére is lesz majd egy ugyanolyan. Csak csendet
akarsz magad körül, úgy utálod már a zajt. Egy
napig most együtt zajongsz majd a többiekkel,
hogy túlkiabáld.”
A megvalósult zenés irodalomóra jó példája a
szabadúszó előadóművészek részére kiírt pályázat célkitűzéseinek. Létrejött egy színvonalas művészeti előadás, ahol az irodalomszerető közönség
élőben találkozott Kalapos Éva Veronika kortárs
íróval, miáltal az előadóművészek is szárnyalhattak versben és prózában. Igény van rá, örömmel
jöttek az eseményre az emberek. S itt halkan megjegyzem, a végén alig akartak elmenni.
VERÉB JÓZSEF

Kultúra
SZÍNJÁTSZÓ CSOPORTOK bemutatkozó előadása a Váci Mihály Művelődési Központban

Fotók: Márkus Judit

TŰZVIRÁGOK TÜNDÖKLÉSE
Az Ácsné Csáki Ildikó által vezetett díjnyertes színjátszó csoportok június 2-án 18 órai kezdettel mutatkoztak be a Váci Mihály Művelődési Központ színpadán. A Szikrák, vagyis a legfiatalabb korosztály a Nagyító alatt a világom című verses összeállítással, a Tűzmadarak az Anya,
ha tudnád… produkcióval, a Tűztestvérek pedig A tizenkét testvér című Grimm adaptációval.
Mindig érdekes és tanulságos látni, mi foglalkoztatja a különböző korosztályokat és ezt miképpen
tudják megjeleníteni a színpadon. Az Ácsné Csáki
Ildikó által vezetett színjátszócsoportok esetében
ezt tűpontosan nyomon lehet követni, mivel a színen mindig egy csoportos együttgondolkodás végeredménye látható. A legkisebbek, az általános iskola alsó tagozatosai (plusz egy óvodás) például
még a világban létező, valamennyi felfedezésre váró
dolog iránt érdeklődnek. Kicsi kezükben nagyítóval, saját gondolataikat versbe öntve igyekeznek
fényt deríteni az olyan kulcsfontosságú kérdésekre,
mint amilyen a Ki lopta el a Dunát?
A Tűzmadarak minden kapcsolatok origóját, a
sokszor rendkívül szövevényes anya-gyermek köteléket próbálják felfejteni születéstől egészen
addig az életkorig, amelyben éppen benne vannak.

A Tűztestvérek, vagyis a felső tagozatosok, szintén
egy családi relációba, a testvérek viszonyába szeretnék belehelyezni maguk A tizenkét testvér című
Grimm mese segítségével. Nem csupán a közös
munka és a témaválasztás korrelál az adott korosztály életkori sajátosságaival, hanem a hétköznapi ruházatból álló jelmez is. Viszont mindig van
valami különös csavar is ezekben az előadásokban, például egy ismeretlen álarcos, aki segít súlyozni a patikamérleget. Az egészen kivételes,
professzionálisan irányított csapatjáték már a közelmúltban közösen bemutatott előadás, A kis herceg esetében is érződött. Most viszont azt is
bebizonyították a tűz különböző stációjában lévő,
nyiladozó virágok, hogy külön-külön is rendkívül
tehetséges alkotógárdát képeznek.
MÁRKUS JUDIT

INTERJÚ ÁCSNÉ CSÁKI ILDIKÓ, gyémántokleveles gyermekszínjátszó-rendezővel

„MENNYIRE TUDJA
AZ EMBER MEGNYITNI A SZÍVEKET?”
Ácsné Csáki Ildikót, a Fabriczius József Általános Iskola magyar-történelem szakos tanárnőjét
a Weöres Sándor Országos Gyermekszínjátszó Találkozón, komplex pedagógiai munkájáért, a
zsűri különdíjban részesítette. Az április 30-án megrendezésre került nívós találkozón a Tűzmadarak csoportja arany minősítésben, a Tűztestvérek csapata pedig arany diplomában részesült és meghívást kapott júniusra az ország legjobb huszonöt döntőse közé.
Ácsné Csáki Ildikó

Még a zsűri különdíja előtt, szeptemberben megkaptad a gyémántokleveles gyermekszínjátszórendező díjat, amihez szívből gratulálok!
A Magyar Drámapedagógiai Társaság minden évben
megrendezi a Weöres Sándor Országos Gyermekszínjátszó Találkozót és erre lehet nevezni. Idén körülbelül 600 csoport jelentkezett a kétfordulós
versenyre. Megyei szinten arany, ezüst és bronz minősítést lehet kapni. Mindkét csoport, akikkel indultunk, megnyerte az aranyat. Utána összeült a
zsűri és eldöntötték, melyik legyen az a huszonöt
csoport, akik meghívást kapnak az országos döntőre. A gyémántokleveles gyermekszínjátszó-rendező díjat annak adják, aki már legalább öt arany
minősítést szerzett. Mi most a tizenegyedik arany
minősítésnél és az ötödik arany diplománál tartunk.
A diákszínjátszásra is rosszul hatott a pandémiás
helyzet?
Sokszor voltak betegségek és többször karantén, így
gyakran megszakadt a próbafolyamat. Ami mostanra megszületett, ahhoz már egy éve elkezdtük az
ötletelést. Nálam a dráma nem arról szól, hogy ösz-

szegyűjtöm a tehetségeket és csinálok velük valamit,
hanem önismereti játékok tömkelege, amiben örömünket leljük. Fejlődjünk már végre valamitől úgy
az életben, hogy közben örömmel csináljuk. Csodálatos drámapedagógiai játékokkal ezt el lehet érni.
Hogyan alakulnak ki a csoportok?
Állandóan alakulnak a csoportok. Az ötödikesek feljönnek, a nyolcadikosok kimennek. Ők jöhetnek a
középiskolai, meg egyetemista csoportomba, a
Színskála Stúdióba. Egy évig vagyunk szorosan
együtt. Fél évig csak játszunk, drámapedagógiai csapatot építünk, beszédkészséget, térérzékelést fejlesztünk. Aztán elkezdünk ötletelni, hogy miről
szeretnénk darabot csinálni. Ha például érdekel bennünket a testvérkapcsolat, megvizsgáljuk, milyen érzéseink, asszociációink vannak a témáról, improvizálunk, majd keresünk hozzá dolgokat. Kialakul
valami, amit aztán összerakunk egy kész előadássá.
A zsűri például kérdezte az Anya darabnál, milyen
szövegekből dolgozunk. Mondtam, hogy Kiss Anna
költeményeket is használtunk, de volt közös versírás
is a darab kapcsán. Azt mondták, gyönyörű szöveg,
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egyszerűen nem lehetett elkülöníteni, hogy most azt
egy költőnő írta, vagy a gyerekek. Leírták a gondolataikat és ezeket vettük be a darabba. Együtt alkotunk
– nagyon fontosnak tartom, hogy ezt a gyerekek
érezzék. Nem mondom meg nekik, hogy mit csináljanak, hova álljanak. Persze segítek, mint rendező
és a végső döntést én hozom meg, mert én látom az
egész összképet, de nekik van beleszólásuk a dolgokba. Az a lényeg, hogy ami engem foglalkoztat és
elindít valamit belül, aztán hozzárakjuk a csapatmunkát és együtt dolgozunk, abból mindig jó tud
születni. Arra azért büszke voltam, hogy azt mondta
a szakmai zsűri, nem tudják, hogy érem el, de majdnem minden gyerek ugyanolyan jól játszik a színpadon. Bárki megjelent, az karakteres volt, erős volt.
Ez nem csak az én érdemem, hanem az ő egyéniségük is. De hogy mennyire tudja az ember megnyitni
a szíveket, az attól függ, mennyire tud összekapcsolódni az adott gyerek rezgésével. Valahogy
nagyon együtt tudunk létezni és azt nem lehet megmagyarázni, hogy mitől van.
MÁRKUS JUDIT
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Kultúra
KOZÁRI ÁKOS fotókiállítása a Váci Mihály Művelődési Központban

MŰHELYTITKOK FESTŐI SZÉPSÉGŰ FOTÓKRÓL
Június 3-án pénteken, 17 órakor kezdődött Kozári Ákos „Látvány és Képzelet” című, tárlatvezetéssel egybekötött kiállításmegnyitója. A különleges fotográfiáknak a Váci Mihály
Művelődési Központ U2 Galériája adott otthont. Az esemény kurátora Lethenyei László,
rendezője pedig Klement Zoltán volt. A fotográfiával és digitális illusztrációval csupán
szabadidős tevékenységként foglalkozó művész tárlata 2022. július 30-ig tekinthető meg.
Sejtelmes, meditációs zene szólt Kozári Ákos első
önálló fotókiállításán, így nem csupán vizuálisan,
hanem akusztikailag is megidéződtek a Klement
Zoltán konferálása során elhangzott hívószavak:
mágia, gondolat és imagináció. „Azt gondolom, az
imapplikációnak ugyanolyan helye van, mint az
empirikus érdekű megközelítésnek. A képek nagy
része erre az imaginatív jellegű látásmódra épül” –
hallhattuk a tárlat rendezőjének bevezető gondolatait. Végignézve a műveket sokkal inkább tűnnek
festményeknek, mint fényképeknek. A realitásnak
ellentmondó, különleges szín- és fényhasználat az,
ami leginkább szembeszegül a természet által kikevert árnyalatokkal. Még a fekete-fehér fotóknak
is van egyfajta szokatlan színárnyalatuk, amely
elemeli őket a realisztikusság talajáról. Mintha az
alakok is ecsettel kerültek volna fel a vászonra: van
bennük valami földöntúli, megragadhatatlan. Ilyen

az Elveszett Gyermek című alkotáson látható, elhagyatott fabódéból kikukucskáló kislány, akit eredetileg 1902-ben fényképeztek le, vagy a Készül…
szabómestere, Weissmüller Bernát. A Klement
Zoltán által írt kiállítási fülszövegen olvasható gondolatok is ezzel csengenek egybe: „Álomszerű fotói
a transzcendens fogalmát, annak meglétét feltételezik”.
A fotóművész saját bevallása szerint főként a természetet, annak is a „különleges, mesébe, misztikumba hajló formáit” preferálja. A tárlatvezetés
során kiderült, hogy az evolúció, illetve a klímaváltozás az egyik legkedvesebb témája. Rendívül érdekes volt meghallgatni, mi áll egy-egy alkotásának
hátterében, mi az elrugaszkodási pont a reálisból a
képzelet, a továbbgondolás irányába. Képein szín,
fény és téma hármasának olyan szintű összhangja
és részletgazdagsága lelhető fel, mint amikor az

Fotó: Márkus Judit

Kozári Ákos

ember álmának legapróbb mozzanatait is képes felidézni és ezeknek szimbolikus jelentőséget tulajdonítani. „Nagyon szeretem a festményes hangulatú
képeket” – vallja a művész. Engem főként a Háttal
a Napnak fogott meg, melyet egy azonos című Bornai szerzemény ihletett és az éhező, nélkülöző emberekhez fűződő empátiát sűríti magába. A dal a
képen látható épület egyik falára, titkos módon fel
is lett jegyezve. „Vegyük észre, hogy körülöttünk
másoknak milyen nehéz élete van, és ha ezt be tudjuk mutatni a képeken keresztül, akkor az már egy
helyes lépés, egy jó dolog” – fűzte hozzá a fotográfus.
MÁRKUS JUDIT

FUCHS LEHEL FOTÓKIÁLLÍTÁSÁNAK MEGNYITÓJA AZ UDVARHÁZ GALÉRIÁBAN

FÉNY, AMI LETERÍTI A PILLANATOT
Képek folyamatos fényben címmel, június 17-én pénteken 18 órakor nyílt kiállítás Fuchs
Lehel fotográfus, operatőr utóbbi évtizedben készített fotóiból a Szabadidős és Gazdasági
Innovációs Centrum Udvarház Galériájában. Az augusztus 6-ig látogatható tárlatot Novák
Valentin író, költő nyitotta meg. Közreműködött Balogh Ferenc fuvolaművész, aki Debussy zenei világát illesztette az alkotásokhoz. A rendezvény kurátora Klement Zoltán.

Fotó: Márkus Judit

Fuchs Lehel

Két héttel Kozári Ákos fotókiállításának megnyitója
után, ismét különleges fényképekből nyílt tárlat Veresegyházon. Ezúttal a rendkívül sokoldalú művész,
Fuchs Lehel fotográfus, festő, operatőr és tanár, a Fényírók városa című dokumentumfilm rendezője,
számos fotográfiai szakkönyv szerzője mutatkozott
be. A Magyar Fotóművészek Szövetségén keresztül
többszörösen is kiállított képekről van szó, hiszen
egy részük már megfordult a Műcsarnok Nemzeti
Szalon kiállításán, a Mai Manó Házban, illetve a Budapesti Tavaszi Fesztivál keretében a Kiscelli Múzeumban. „A fényképész vadász is egyben. Fuchs Lehel
is vadász, aki méla lesben ül a vártán, pásztázza a
világot, lesi a fények, árnyékok, színek játékát, és
amikor, ahol a konstelláció a legmegfelelőbb, tüzel.
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A ravasz meghúzása helyett az exponáló gomb kattan egyet, a fény pedig leteríti a pillanatot” – kezdte
a kiállító művész méltatását Novák Valentin író és
költő. Fuchs Lehelt főként a Duna Televízió Almanach – Fehér éjszakák című kulturális magazin rendezőjeként és operatőreként ismerhettük meg. Már
ebben az 1997–2000-ig futó műsorban is a kortárs
magyar, valamint a nemzetközi fotográfia bemutatása volt a fő célja. „Lehet ünnepelni a pillanat születését, de a fény ösvényein minden rebbenés mögött
évek rejlenek” – mondja a Szellemkép Alapítvány
alapítója és kuratóriumi elnöke, a Szellemkép iskola,
folyóirat, kiadó és stúdió megálmodója, művészeti
vezetője, aki 1989 óta tanít vizuális nyelvet, fotográfiai és filmes ismereteket.
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Az Udvarház Galériában megtekinthető, többek
között veresi és szadai helyszínen készült műtermi
minőségű tájképek, egy előre elkészített koncepció
alapján, a Nemzeti Kulturális Alap támogatásával
születtek. Olyan kompozíciókról van szó, melyek
különböző, nem szokványos képkivágásokkal operálnak. Az alkotó szerint ezek tabuk, melyeket nem
szokás keverni. A fotók által megjelenített álló formátumot a film nem használja. „Mi szakmabeliek a
4:3-as képarányú monitorokon nőttünk fel, ezért
nekem nagyon érdekes az, hogy cinemaScope méretben fotózzak. Ezt kell átfogalmazni! A legfrissebb
anyagomban a festést és a fotózást is ötvözöm, illetve
ezzel próbálkozom” – fűzi hozzá a filmes szakember.
MÁRKUS JUDIT

Kultúra
JÓTÉKONYSÁGI HANGVERSENY A SZENTLÉLEK-TEMPLOMBAN

„FÖLDRÉSZÜNKÖN NAGY TISZTULÁS KELL”
Június 3-án, 19 órai kezdettel az ukrajnai menekültek támogatásáért újabb jótékonysági
hangverseny valósulhatott meg helyi szervezésben. A koncert a veresegyházi katolikus plébános, Rolik Róbert atya, a Yagoda duo, a Wesley Károly kórus, a Misszió kórus, valamint a
Lisznyay Szabó Gábor Zeneiskola tanárainak összefogásával jött létre. A rendkívül változatos zenei esemény helyszíne a Szentlélek-templom volt.
A zenepártoló közönség számára szervezett humanitárius megmozdulás ezúttal is a Zán András
művésztanár által előadott ukrán himnusszal vette
kezdetét, melyet Szabó-Bira Zsuzsanna kísért zongorán. A műsorszámok előtt Jobban Eszter, a Miszszió Egészségügyi Központ főigazgatója, Veresegyház díszpolgára, a jótékonysági hangverseny házigazdája arra hívta fel a figyelmet, hogy az Ukrajna
felé irányuló segítségre még mindig óriási szükség
van, majd arról tájékoztatta az egybegyűlteket,
hogy az est bevételét két helyre is el fogják juttatni.
A Váci Egyházmegyei Karitász Alapítvány, valamint
a Baptista Tevékeny Szeretet Misszió Alapítványa
részesül majd a befolyt összegből a Misszióban ezidáig összegyűjtött pénzadománnyal együtt. A folytatásban Zán András csellóművész Bach G-dúr és
d-moll Sarabande-ját adta elő. Az 1980-as évek ele-

jén létrejött egyházi énekkar, a Wesley Károly kórus
az egyházzene jeles darabjait vonultatta fel Iványi
Tamás karvezető dirigálásával. „Földrészünkön
nagy tisztulás kell, / Vihar, mely messze-messze
zeng” – szavalta dr. Mohai Imre, aki Ady Endre
Béke című, rendkívül aktuális költeményét választotta a jeles eseményre.
A 2018 januárjában alakult Yagoda duo, azaz Lukoczky Csilla (furulya) és Papp István (gitár) nem
csak zenészek, hanem nyelvészek is, így repertoárjukon többnyelvű szerzemények is előfordultak.
Műsorukat a Dai mi mila ukrajnai ruszin népdal,
az Ojos azules latin-amerikai népdal, a Rózsa, rózsa
című megzenésített magyar vers, a Vira vicsna című
ukrán ortodox dal, valamint a Lord of the Dance, ír
ihletésű népi himnusz alkotta. A 2010 karácsonyán
alakult Misszió kórus ugyancsak változatosan ala-

Fotók: Márkus Judit

Jobban Eszter

Zán András

kította ki programját. Elsőként Kanizsay-Pál Csilla
olvasta fel Móra Ferenc Esti imádság című versét.
Ezt követte Mary Linn Lightfoot gyönyörű Dona
Nobis Pacem-e, Mendöly Gyöngyi alkotása, az
Agnus Dei, Bortniansky Tebe poem című műve, és
Biebl dala, a Mint árva vándor. Az Iványi Magdolna
vezette énekkar két lélekemelő művel, Erik Bjorn
Lund: Give me that című szerzeményével, valamint
Dvořák Égi szent béke jöjj címet viselő imádságával
zárta a jótékonysági estet.
MÁRKUS JUDIT

A SZENTEGYHÁZI GYERMEKFILHARMÓNIA KONCERTJE A KUCSA TAMÁS SPORTCSARNOKBAN

VERESEGYHÁZON JÁRT A GYERMEKFILI
2022. június 26-án vasárnap 18 órától Veresegyház volt az egyik turnéállomása a több mint 20
éve alakult Gyermekfilinek, vagyis a Szentegyházi Gyermekfilharmóniának. Nagyszabású koncertjükre a Kucsa Tamás Sportcsarnokban került sor. A 100 tagú, általános iskolásból álló vegyeskórust, valamint a 40 tagú gyermekzenekart a Magyar Kultúra Lovagja címmel és a Magyar
Köztársasági Érdemrend Tisztikeresztjével kitüntetett zenetanár, Haáz Sándor vezényelte.

Fotó: Márkus Judit

A Hargita megyéből származó művészeti csoport
a szentegyházasfalvi (Vlahita) 1. számú Általános
Iskola (ma Mártonffi János Iskola) tehetséges diákjaiból jött létre 1982 júniusában. Azóta több
mint ezer hazai és külföldi helyszínen léptek fel.
A székelyruhás gyermekkórus elsődleges célja a
hagyományőrzés. Repertoárjukat egyedi hangszerelésű népdalfeldolgozások, történelmi dalok,
valamint rövid klasszikus művek alkotják. Az idei
nyári – ahogy ők nevezik – nagyturnéjuk alkal-

mával Szilágyperecsre, a budapesti Szent Imretemplomba, Vajdahunyad várába, valamint Nagykanizsára, Olaszfára, Egerágra és a veresegyházi
Kucsa Tamás Sportcsarnokba látogattak el. A
Gyermekfilharmónia bevétele adományládával
történik, a csarnok előterében is meg lehetett vásárolni az együttes Zöld, Kék, Barna és Szürke CD
lemezeit, illetve kis méretű énekeskönyveit. A fellépő gyerekek szülőfaluit három különböző népviselet jelképezte: a szentegyházi öltözéket a
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kötényeken látható színes hímzés különböztette
meg a szomszédos falvak, Lövéte és Kápolnásfalu
viseletétől, melyhez szőttes nadrág, ing, lajbi, lányok esetében szoknya és gyöngy is tartozik.
A gyerekek szertartásszerűen készülődtek a fellépésre: a beéneklés előtt a kislányok egymás
haját fonták be, a kisfiúk serényen húzták a rogyott szárú csizmákat.
A harmadízben Veresegyházra látogató vendégeket Kisné Takács Ildikó protokoll és sajtóreferens, valamint Pásztor Béla polgármester úr
köszöntötte, a műsorszámokat Konrád Emőke, az
énekkar egyik szopránja konferálta. Elsőként
Bach legismertebb világi kantátája, az 1742-ben
keletkezett Parasztkantáta csendült fel. Ezt követte a Boldogasszony Anyánk, ami Kölcsey
műve előtt a katolikus magyarság néphimnuszának szerepét töltötte be. Két kuruc dal után a
Nagymajtényi síkon kezdetű bujdosó ének, majd
Báránykás dalok, Kossuth nóták és a Kovács
polka következett. A sokszínű műsorösszeállítás
további részében a Kis kacsa, a Highland Cathedral, a Föl, föl vitézek, és végezetül Carl Teike
német katonazeneszerző műve, az Alte Kammeraden hangzott el. A szép számú nézősereg nem
csupán a varázslatosan hangzó műsorszámokat
jutalmazta vastapssal, hanem már a Filharmónia
címerével ellátott, apró zászlókat lengető gyereksereg bevonulását is ütemes taps kísérte.
MÁRKUS JUDIT
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Kultúra
A PADLÁS CÍMŰ MUSICAL BEMUTATÓJA A VERES 1 SZÍNHÁZBAN

STEAMPUNK SZILVÁSGOMBÓC
1988. január 29-én tartották A padlás ősbemutatóját a Vígszínházban, amely túl az ezredik
előadásán azóta is töretlen sikerrel menetel előre. 2013 telén a dalok új, szimfonikus nagyzenekari hangzást kaptak Presser Gábor átdolgozásában. 2022. május 21-én végre Veresegyházra is megérkezett ez az újra hangszerelt, méltán népszerű musical, melynek minden
száma kivételes műgonddal megkomponált és fülbemászó, a dalszövegek lírai szépségűek
és minden szavuk többletjelentést hordoz.

Fotó: Veréb József

Presser Gábor zeneszerző és Sztevanovity
Dusán dalszövegíró 1986 nyarán, egy zsennyei
alkotóházban kezdte el írni a musicalt, noha
eredetileg egy televíziós mesesorozathoz, valamint egy új Zorán albumhoz szerettek volna
anyagot készíteni. Legelőször a Nem szólnak a
csillagok és a Csupa csoda padlás című számok
szövege született meg. Az ősbemutatót Marton László rendezte. Az ő javaslatára került
bele az alkotógárdába Horváth Péter, aki a prózai részek megírásában segédkezett. Eleinte
Müller Péter is az alkotókhoz tartozott, egy idő
elteltével azonban Tolcsvay László és Bródy
János Doctor Herz című mesemusicalén kezdett dolgozni, és kivált a csapatból. Dusán plágiumpert is indított ellene: alakja A padlás
örökké zsörtölődő Témüller urának karakterében kelt életre, amit a Veres 1 Színház előadásában Pál Tamás alakít, valami olyan zseniális
karakterizálással, amelyet csak kivételesen precíz színészettel lehetséges megvalósítani.
Ő az egyetlen, aki egészen elrajzolt eszköztárral vetíti elénk a házmesteri rangról lecsúszott, ám de szemét mégis mindenen rajta
tartó spicli-típusú, visszataszító ember figuráját. Színpadi jelenlétei során mindvégig demi
plié tartásban közlekedik, miközben látványos
szemforgatással monitorozza a teret. Hangja
fenyegetően negédes, egyetlen doppingforrása
mások meggyanúsítása. Alakjának túlzott karikírozása azért is indokolt, mivel így félreért-
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hetetlenül be lehet azonosítani ezt az embertípust, aki a színpadon kívül is legalább ennyire
beteges jellemvonásokkal rendelkezik. Így különíthető el igazán az olyan különc figuráktól,
mint amilyen Üteg (Vincze Márton), vagy a Detektív (Csonka András/Venyige Sándor), akik
legalább nem veszélyesek saját embertársaikra. Enyém a pálya című szólószáma az eddigi előadások folyamán soha nem emelkedett
ki számomra az egyébként rendkívül egyenletes zenei arzenálból, most azonban az előadás
legsodróbb lendületű, legtökéletesebben kivitelezett betétszáma lett.
A többi szereplő az igaz szívűek táborát erősíti, ezért is látják a padlásra tévedt négy bolygószellemet, akik itt ragadtak a Földön, és
éppen a Révészt (Zöld Csaba) keresik, aki átsegítené őket a túlvilágra. A Kölyök (Molnár Gyöngyi), a Herceg (Krajnik-Balogh Gábor), Lámpás
(Janik László) és Meglökő (Palotai Zoltán), vagyis a négy szellem jelenléte már az első tíz
percben beszippantja a közönséget. Összjátékuk, energiájuk mindvégig a figyelem szinten
tartásának fontos eszköze. Ezt a közös játékra
invitáló erőt főként Molnár Gyöngyi alakításában éreztem, aki nem csupán színész-énekesként, hanem mozgáskultúrájával is uralja a
teret. Az eredetileg Kaszás Attilának írt Rádiós
szerepét a József Attila Színház színművésze,
Fekete Gábor alakítja az egyik szereposztásban:
legfőbb érdeme, hogy az emblematikussá vált
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számot, a Fényév távolságot rendkívül egyszerűen, eszköztelenül énekli el. Hangszíne szépen
szól együtt a Sünit alakító Csáki Edina gyönyörű énekhangjával. Előfordulnak olyan sorsszerű találkozások, melynek kapcsán egy
színész arra predesztinált, hogy eljátsszon bizonyos szerepeket, illetve bizonyos szerepek
azért íródtak, hogy egy minden porcikájában rátermett színész emblematikussá formálja azokat. Ilyennek éreztem Dósa Mátyás alakítását,
aki Rádiós másik megszemélyesítője. Szikár értelmiségi figurájában egyaránt fellelhető a múlt
sérelmei miatt kissé kesernyés szájíz, de keveredik a soha nem múló gyermeki hívőséggel, ráadásul mindezt zenei megnyilvánulásaiban is
kifejezésre tudja juttatni.
Bár a díszletet és jelmezeket tervező Michac
Gábornak köszönhetően megidéződik az a kor,
amelyben A padlás íródott, lásd Témüller fehér
zoknival viselt barna szandálját, vagy Mamóka
(Zorgel Enikő) horgolt patchwork mellényét, a
szellemeknek tervezett steampunk motívumokkal és gót mintázatokkal kitalált ruhák nagyon is maivá, vagy még későbbi datálásúvá
teszik az előadást. Legutóbbi élményem a tervező keze által jegyzett Budapest Bábszínházas
Helló, Héraklész! bemutató, ahol A padláshoz
hasonlóan, ugyancsak felvillan a videójátékok
világa. A díszletet szintén eklektikussá teszi a
régies hatású tárgyakkal berendezett miliő a felfelvillanó színes neonfényekkel. A nézőtérre
benyúló pallók biztosítják a tökéletesen szociopetális teret. Talán Robinson figurájában ötvöződik leginkább a steampunk lenyomat: a
régi és a modern egyvelege. A gépezet fölső részén a televízió monoszkópja látható, a középső rész egy táblagépre hajaz, az alja pedig
egy vendéglátóipari helyiségből kiszuperált játékautomata. Nagyon tetszett a Robinsont alakító Monori Dominik, akinek a tapsrendben
még kiváló mozgáskészsége is felvillant.
Bakó Gábor koreográfus minden zenés számot mívesen rakott színpadra, az egészen apró
mozdulatok is precízen kidolgozottak. Ugyanazon stílusnak láthattuk a különböző, izgalmas variációit, melyekben szerencsére nem
köszöntek vissza a zenés darabokból unásig ismert lépések, vagy ha igen, akkor meglepő
kombinációkba voltak beleágyazva. Az előadás
rendezőjének, a Jászai Mari- és Nádasdy Kálmán-díjas Böhm Györgynek sikerült egy rendkívül izgalmas, sokrétű és sokszínű, kiegyensúlyozott színészi teljesítményen alapuló előadást létrehoznia: egy letűnt, békebeli éra, valamint egy vészesen közelgő időszak határára
sűrített, lebilincselő csapatjátékot. A darab az
újszerű, steampunk köntösben is megőrizte
emblematikusságát és mesei mivoltát.
MÁRKUS JUDIT

Életmód
A NYÁRI KONYHA
Régi magyar bölcsesség, hogy nyáron a főzéssel nem jó melegíteni a lakást. Így alakult
ki a többnyire különálló kis épületben elhelyezkedő nyári konyha, ami egész Magyarországon (és még néhol Veresen is) megfigyelhető. Nagyanyám is a meleg beköszöntével mindig kiköltözött a nyári konyhába fazekastul, hozzávalóstul. Nyáron csak ott főzött.
A mi nyári konyhánkban heverő is volt a délutáni szunyókáláshoz. Itt folyt a befőzés is.
Ma divatosak a kültéri konyhák. De valljuk
be, a kemence vagy kerti tűzhely begyújtását
nem mindennap vállalja az ember és grillezni
sem állunk neki naponta háromszor. Ezek a
kerti konyhák sokszor inkább összejövetelekre, különleges alkalmakra valók. A régi elgondolás lényege a mindennapi „kinti” főzés
biztosítása. Az az igazi nyári konyha, ahol
tényleg könnyen el tudjuk készíteni a napi
betevőnket.
Nem kell százezrekben gondolkozni, hiszen egy gáztűzhely a terasz sarkában már ki
tudja váltani a benti főzést (a szagelszívó
használatát és a megemelkedett hő miatti hűtésigényt). Elhelyezhetünk egy komódot,
melyre kivihetjük az olajsütőt, kukoricapattogtatót vagy egyéb meleget sugárzó konyhai
készülékeket.
A teraszon lévő konyhánkat ősszel és tavasszal is használjuk például húsleves főzéséhez vagy erős szaggal járó ételek elkészítéséhez. Ideális, ha a másodlagos konyhánk
nincs messze a benti konyhánktól.
Tanuljunk eleink bölcsességéből: hűvös lakást és jó sütögetést!
SZŐKE SAROLTA

Fotó: internet/skanzen.hu
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Életmód
FITTEN VERESEN

A NYÁRI TÁBOR POZITÍV HATÁSA
A GYEREKEKRE
Sokan azt gondolják, hogy az iskola kellőképpen kimeríti a gyermekeket, ezért pihenésképpen
a nagy semmittevésbe engedik elmerülni őket. Nem mondok újat azzal, hogy napjainkban a
gyerekek túl sok időt töltenek a kanapén vagy a számítógép előtt ülve („online-babysitter”.)
Nehéz kivédeni és a teljes tiltás sem jó út, az ő életük része is, de túlzásba víve ártalmasak az
egészségükre nézve. Romlik a látásuk, gyengíti az idegrendszert és nincs semmi ösztönzés a
mozgásra, sőt inkább maradnak a négy fal között a saját szobájukba bezárkózva.
A legtöbb gyerek számára mindenképpen ajánlható az, hogy részt vegyen a nyári táborozásban. Ez csodálatos módja annak, hogy segítsünk nekik az életvezetési készségek fejlesztésében. Hiszen a gyerekek számára a család és
az iskola is a két meghatározó, fontos közeg és
a nyári táborban szinte ezekhez hasonló,
ugyanakkor inkább informális szabályrendszer
van, inkább partneri viszony alakulhat ki a táborvezetők és a gyerek között. Ott nincs az iskolai környezet formalitása és a kapcsolatok
elmélyülésére is pozitívan hat. Később, amikor
a diák visszakerül az iskolába, a hatása akkor is
megmarad és az ottani együttműködést is jobbá
teheti. A szabadban való közös játék jó hatással
van a mentális és a fizikai jóllétükre. A közösségben töltött játék során fejlődik a személyiségük és javulnak a társas kapcsolataik.
Összegyűjtöttem most a szabadtéri játékok
10 olyan vitathatatlan előnyét, amik bámulatosan fejlesztik gyermekeink képességeit.
Lehetőséget ad nekik arra, hogy új dolgokat tanuljanak. A szabadtéri játékok briliáns
módon támogatják a gyerekek tanulási képességeit. A játékok során hasznos élettapasztalatokat és készségeket sajátíthatnak el és fejlődik
a problémamegoldó képességük is. Testközelből fedezhetik fel a természet csodáit úgy,
ahogy egy tankönyvből sosem tudnák, mindezt játékos formában.
Segíti a fizikai fejlődésüket. A szabadtéri
játékok jelentős része fizikai aktivitásra készteti a gyerekeket. Az izomzatuk erősödése
mellett immunrendszerük is javul, így ellenállóbbá válnak a betegségekkel szemben, vagy
gyorsabban kilábalnak az esetleges betegségekből. A friss levegőn jobb lesz a vér oxigénellátása, magukba szívják a nélkülözhetetlen
D-vitamint.
Fejleszti a kreativitást. A kinti játékok, a
természet szépsége inspirálja a gyerekeket,
szárnyakat adnak a fantáziának és teret a szerepjátékoknak. Mindezek lehetővé teszik a
gyerekek kreativitásának a fejlődését, amit az
élet minden területén alkalmazni tudnak a későbbi életük során is.
Segít nekik a szociális készségek elsajátításában. A szabadban játszó gyerekek szinte
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ösztönösen csapódnak egymáshoz, hogy a
játék örömét közösen élhessék át. Amikor a
gyerekek együtt játszanak, vagy csak szimplán beszélgetnek egymással, észrevétlenül fejlődik a szociális és a kommunikációs készségük. A saját kis csigaházába bújt gyermek,
amint kikerül az önkéntes vállalt fogságából,
hirtelen kivirágzik. Megnyílik a világra, barátkozóbb és empatikusabb lesz a társaival
szemben és ezt a képességet egész életében
kamatoztathatja.
A pozitív életszemléletet erősíti. Azok a gyerekek, akik sok időt töltenek a szabadban, sokkal szebbnek látják a világot, mint a szobájukban gubbasztó társaik. Nyugodtabbak és szemmel láthatóan boldogabbak. Nem véletlen, hogy
még a szakemberek is receptre írnák a természetben való sétákat, aktivitásokat, ha tehetnék.
Segít a személyiségfejlesztésben. A szabadban önfeledten játszó gyerekeknek sokszor egyedül kell szembenézniük a „veszélyes” szituációkkal. Megtanulnak függetlennek és önellátónak lenni. Megtanulják kezelni
a vészhelyzeteket, kudarcokat, hiszen a tábor
lazább szabályokkal rendelkezik, mint az iskola. A gyors problémamegoldások magabiztosabbá teszik őket és függetlenebbnek érezhetik magukat. Ezek a képességek nélkülözhetetlenek ahhoz, hogy önállóan gondolkodó
és cselekvő felnőttekké váljanak. Rövid távú
előnye a kikapcsolódás, az élmények gyűjtése,
az új kapcsolatok kiépítési lehetőségei és nem
utolsó sorban a feltöltődés. Ezeknek a hatása
szinte már azonnal tapasztalható. Hosszútávon kiemelhető a szociális készségek fejlődése, amire rendkívül pozitív hatással van,
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Legyünk együtt fittek Veresen!
Mobil: 30 509 5084
Facebook: Fitten Veresen

illetve a személyiségfejlődés, hiszen a tábornak kitűnő önismereti hatása is lehet.
Segít javítani a gyermekek figyelmét. Azok
a gyerekek, akik sok időt töltenek a szabadban
és a természetben, gyorsabban megtanulják
felismerni a veszélyt. A szabadtéri játékokkal a
gyermekek koncentrációja, valamint megfigyelési és érvelési készségei javulnak. Az
egészséges félelem óvatosságra inti őket és
jóval fegyelmezettebbek azoknál a társaiknál,
akik a négy fal között töltik a mindennapjaikat.
Fejleszti a motorikus készségeket. A friss
levegőn folytatott szabad játékok nagymértékben fejlesztik a nagy és a kis motorikus készségeket, amiket a tanulás során észrevehetően
az előnyükre tudnak fordítani.
Elmélyíti a természet szeretetét. Azok a
gyerekek, akik szabadidejük nagy részét kint
töltik, nagy eséllyel felnőtt korukban is közel
maradnak a természethez. A túrázások, kirándulások, erdei séták a későbbiekben is hasznukra válik fizikai és mentális egészségük
megtartása érdekében.
Segíti az egészséges életmód kialakítását.
A gyerekkorban felvett szokások kihatnak a későbbi életünkre. Amit látunk, amiben szocializálódunk, az kísér végig bennünket az életünk
során. Azok a gyerekek, akik sok időt játszanak kint a szabadban, nagy eséllyel felnőtt korukban is törekednek az egészséges és kiegyensúlyozott életmód kialakítására.
A legfontosabb, hogy a gyerek merjen nyitott lenni azokra a dolgokra, amik a nyári táborban várják. A tábor akkor fejti ki legjobban
a hatását, ha ott minél több élményt át tudunk
élni. A másik nagyon fontos szülői feladat,
hogy egy kicsit megerősítse a csemetéjét, hogy
a nyári táborban merje felvállalni a személyiségét, az érzéseit és a gondolatait. Ha valami
nem tetszik neki, akkor bátran merjen szólni
vagy segítséget kérni, mert a táborvezetők többek között azért is vannak ott, hogy segítsenek. Tudatosítsák a gyerekben, hogy minden
problémára van megoldás, ezeket ne magukban akarják megoldani. Elengedhetetlen a bizalom a táborvezetés felé. Mondjuk el nekik,
hogy attól még, hogy a többi gyerek szeretne
valami olyasmit csinálni, ami neki nem tetszik,
nem muszáj részt venni benne. Jó, ha a gyerek
ellen mer állni a csoportnyomásnak. Nem vagyunk egyformák, különféle gyerekek érkeznek más családokból, más gondolatokkal.
Emiatt azonban nem kell feladni vagy rosszabb
esetben megtagadni a saját értékeket.
GYŐRI RITA

Életmód
MULTISPORT SE • NORDIC WALKING SPORT VERESEGYHÁZ

HÉT DOBOGÓS HELY A DEBRECENI NORDIC WALKING VERSENYEN!
III. ORSZÁGOS NW VERSENY VERESEGYHÁZON: SZEPTEMBER 10!

Színvonalas és nagyon jó hangulatú Nordic Walking Versenyt és Találkozót szervezett a NW Debrecen SE májusban. A Nagyerdőben
három távra nevezhettek a Nordic-os résztvevők: 5, 10 és 20 km-en
mérhették össze ügyességüket, gyorsaságukat az indulók.
Veresegyházat 10 fő képviselte, amelyből kilencen neveztek, közülük heten pedig dobogósok lettek! Kifejezetten büszke vagyok a fiataljainkra, akik tizenéves létükre értek el kiemelkedő eredményeket és
viszik hírét a botos gyaloglásnak kortársaik körében. Nagy élmény volt
őket kísérni, lelkesíteni és támogatni a verseny ideje alatt (is)!
Kezdem a fiatal mezőnnyel, akiknek szívből gratulálok: I.helyezett:
Metzger Dorka (13 év) 5 km, 1-es korcsoport, II.helyezett: Szabó Eszter (18 év) 5 km, 1-es korcsoport, III. helyezett: Tóth Barnabás (16 év)
5 km, 1-es korcsoport.
Felnőtt indulóink: I.helyezett: Mátyás Dezső, 5 km, 3-as korcsoport,
II.helyezett: Szabóné Koleszár Edina, 5 km, 2-es korcsoport, II.helyezett: Arnóczki Péter, 10 km, 2-es korcsoport, III.helyezett: Sinkó
Levente, 20 km, 2-es korcsoport.
A fotón láthatják csapatunkat, balról jobbra: Szabó Eszter, Szabóné
Koleszár Edina, Arnóczki Péter, Mátyás Dezső (NW edző), Metzger
Dorka, Tóth Barnabás, Sinkó Levente, Vigh Mercédesz (felkészítő és
kísérő NW edző), Veréb Zsuzsa, Tolvay Magdolna.

korcsoport: 41–50-ig, SENIOR korcsoport: 51–60-ig, MASTER korcsoport: 61 év felett.
A nevezéseket ezen a linken várjuk: http://korido.hu/2022NWV_reg
Minden Nordic-os versenyzőnk egyedi befutóérmet kap (lásd a mellékelt fotón). Azok, akik nem szeretnének versenyezni vagy csak versenyző családtagjaikat kísérték el és közben szeretnének egy jó kis
programon részt venni úgy, hogy közben részesei a jó hangulatú napnak és a Nordic-os érzésnek, azok a Macifarmot látogathatják meg kisvonattal. Erre a programra majd az adott napon a regisztrációs sátorban
lehet jelentkezni. Minden információt megtalálnak a versenykiírásban
itt: https://tinyurl.com/MultiSport SE Versenyszabalyzat
Várunk szeretettel minden nordicos-t, érdeklődőt, hozzátartozót és barátot a versenyen, illetve ha bármilyen módon támogatnák a versenyünket
és a versenyzőket, vagy szívesen részt vennének mint önkéntesek a napon,
annak is nagyon örülünk, várjuk jelentkezésüket.
VIGH MERCÉDESZ
ELÉRHETŐSÉGEINK:
MultiSport SE/Nordic Walking Sport Veresegyház
Facebook: Nordic Walking Sport Veresegyház vagy MultiSport SE
multisport.2112@gmail.com,
Vigh Mercédesz (elnök, főszervező) 70 39 126 03,
Vigh Eleonóra (versenyigazgató) 20 365 4052,
Mátyás Dezső (elnökehelyettes, a verseny műszaki koordinátora)
30 730 39 79

Válassz Te is sportágat!
C S A L Á D I

S P O R T N A P

***

VERESEGYHÁZ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA, A FABRICZIUS JÓZSEF ÁLTALÁNOS
ISKOLA ALAPÍTVÁNYÁVAL KÖZÖSEN, A VÁROSBAN MŰKÖDŐ SPORTCSOPORTOK
KÖZREMŰKÖDÉSÉVEL

2022. szeptember 18-án
vasárnap 10.00–16.00 óráig folyamatosan
CSALÁDI SPORTNAPOT SZERVEZ
Helyszíne:

A MÉZESVÖLGYI ISKOLA LÉTESÍTMÉNYEI
(Veresegyház, Mogyoródi út 5-7.)

Szeptember 10. Veresegyház NW Verseny! Idén immár 3. alkalommal
van lehetőségünk megszer vezni saját NW versenyünket Ivacson a
Fenyvesben, idén a „medve” jegyében. A verseny fővédnöke Pásztor
Béla polgármester, védnöke Cserháti Ferenc alpolgármester.
Idén a maximum 150 fő versenyző 3 táv (5, 10 és 20 km) közül választhat és 6 korcsoportban indulhat: KID korcsoport: 12–17 évig
(csak 5 km-en), Y1 korcsoport: 18–30-ig, Y2 korcsoport: 31–40-ig, ELIT

Belépés: DÍJTALAN!
A rendezvény keretében a Veresegyházon működő sportcsoportok bemutathatják
tevékenységüket, ahol a sportágakat a látogatók kipróbálhatják, kérdéseket tehetnek
fel közvetlenül a sportcsoportok vezetőinek, edzőknek.

Várjuk a sportcsoportok jelentkezését 2022. augusztus 22-ig
a sportreferens@veresegyhaz.hu e-mail címen.
BŐVEBB INFORMÁCIÓ: BARANYÓ CSABA • 20 9749 686
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Várunk minden kedves érdeklődőt szeretettel!
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Sport
ATLÉTIKA

HORVÁTH MÁTÉ
EURÓPA-BAJNOKI MÁSODIK HELYEZETT ÉS ORSZÁGOS BAJNOK!
Horváth Máté folytatva idei remek szereplését gerelyhajításban,
Szekszárdon az Ifjúsági Országos Bajnokságon 72,61 m-el utasította
maga mögé a mezőnyt! Ezzel az eredményével megerősítette csapattagságát a korosztályos válogatottban és részt vehetett a július elején a Jeruzsálemben megrendezett U18-as Ifjúsági Európa-bajnokságon, ahol fantasztikus versenyzéssel a második helyet szerezte
meg. Ezzel a veresegyházi atlétika történetének eddigi legjobb
eredményét érte el!
Az országos bajnokságon Kiss Enéh 1.09 perces remek egyéni
csúccsal az igen előkelő 5. helyen végzett 400 m-es gátfutásban!
Varga Ádám 400 méteres síkfutásban szintén egy nagy egyéni csúcscsal, 52.16 mp-el, a 9. helyet szerezte meg.
A versenyek következő helyszíne Debrecen volt, ahol nagyszerű
dobogós eredmények és remek egyéni csúcsok születtek. Nádas Balázs 300 méteres síkfutásban, egyéni legjobbjával, 38.26 mp-cel
ezüst-érmet szerzett. Ugyanezen a távon Sum Nikolett 43.39 mp-cel
5. helyezést ért el. Soós Vivien bronzérmet vehetett át 80 m-es gátfutásban, közvetlenül mögötte, a 4. helyen Tóth-Vári Regina futott
be. Távolugrásban, nagy egyéni csúccsal, 479 cm-rel Tóth Fruzsina
8. lett.
SZALMA RÓBERT

Horváth Máté az Európa-bajnokságon

Varga Ádám

Kiss Enéh

PÉTANQUE • DIÁKOLIMPIA

KÉT MÁSODIK HELY
Pétanque Diákolimpia Országos Döntő
Május 26-án, Veszprémben rendezték a diákolimpia országos döntőjét
pétanque sportágban. A gimnazista korosztály számára rendezett versenyen az volt a tét, hogy ki lesz az országos bajnok egyéni, duplett (páros)
és triplett (háromfős csapat) kategóriákban.
A versenyen 21 iskola 169 tanulója mérte össze a tudását. A Veresegyházi Katolikus Gimnázium 14 fővel képviseltette magát.
Korán reggel indultunk a VERKA elől busszal, hogy odaérjünk a
kezdésre. Nagyon meleg, napos idő volt, így a folyamatos játék és
összpontosítás próbára tette a versenyzőket mind fizikailag, mind
mentálisan. Színvonalas és élvezetes meccseket játszottak versenyzőink, bár a pálya szokatlan volt nekik, mert Veresen teljesen más
borításon tudtunk gyakorolni. A legügyesebbek viszont jól tudtak alkalmazkodni a körülményekhez és ez az eredményükön is meglátszott. Két diákunk, Szabó Hunor (12.b) és Kéki Domonkos (10.c)
VI. és V. korcsoportos egyéni kategóriában ezüstérmet nyert és ezzel
jogosulttá vált a felsőoktatási felvételin érvényesíthető 10 többletpont
megszerzésére. Gratulálunk nekik!
A verseny a sportág jellegéből adódóan jó alkalmat adott a diákjainknak más iskolák tanulóival való beszélgetésre, barátkozásra, amit nagy
örömmel tapasztaltam.
Szeretném megköszönni az önkormányzat nagylelkű támogatását,
hogy eljuthattunk a versenyre! Az edzéseket folytatjuk, és jövőre még
több és jobb eredmény elérése a célunk.
MARKOLT IMRE
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LABDARUGÁS • TÖMEGSPORT

VII. VÁROSAVATÓ KUPA
LÁTVÁNYOS JÁTÉK, KIVÁLÓ HANGULAT
A városi ünnepség sorozat részeként július első hétvégéjén, a Veresegyház Városi Sportkör műfüves pályáin a COVID miatt kétéves
szünet után megrendezett tornára szép számmal jelentkeztek a csapatok. A megnyitót Pásztor Béla polgármester úr tartotta.
Előzetesen kilenc csapat nevezett, de egy közülük a torna napján
visszalépett, így a lebonyolítás rendjén gyorsan változtatni kellett. Két
négycsapatos csoportba sorsoltuk a csapatokat, ahol körmérkőzéssel
döntötték el a csoporton belüli helyezéseket. A csoporton belül elfoglalt helyezések szerint történtek a további helyosztó mérkőzések.
A csoportelsők játszották a döntőt, a csoport másodikok a 3-4. helyezésért és így tovább a 5-6. és a 7-8. helyosztó mérkőzésekig.
Jó hangulat, remek, hajtós mérkőzések voltak. A döntő a rendes játékidőben döntetlennel végződött, így büntetőkkel dőlt el a kupa sorsa.
Ebben a párbajban a CSITI csapata végzett az első helyen, míg a második helyezett a TIKI-TAKA csapata lett, bronzérmes a PÁSZTOR
JÓZSI csapata, míg negyedik helyen a FARKASOK ISE csapata végzett. Ötödik a KÉZISEK 30+, hatodik a DMRV, hetedik a KÉZISEK 20+,
nyolcadik pedig az AQUA csapat lettek.
A torna legjobb góllövője címet Lázits András a FARKASOK ISE csapatának tagja nyerte 11 lőtt góllal.

II. helyezet – Tiki-taka csapat

I. helyezet – Csiti csapat

III. helyezet – Pásztor Józsi csapata

IV. helyezet – Farkasok ISE
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KICK-BOKSZ FORMAGYAKORLAT

VERESI SIKEREK A WAKO KICK-BOX FORMAGYAKORLAT ORSZÁGOS BAJNOKSÁGON
A Veresi Formagyakorlat Csapat július 2-án, Orosházán 9 fővel vett
részt a Magyar Kick-box Szövetség által kiírt Utánpótlás Formagyakorlat Országos bajnokságon.
A formagyakorlat a kick-box egyik leglátványosabb szabályrendszere. A versenyzők zenére vagy zene nélkül, pusztakézzel vagy fegyverrel mutatják be gyakorlataikat, melyek az ütés és rúgáskombinációkon túl akrobatikus elemeket és trükköket is tartalmaznak. Hazánkban az elmúlt öt évben egyre nagyobb figyelmet kap és válik
ismét egyre népszerűbbé, melyben csapatunk is oroszlánrészt vállal.
A Veresi Harcművészeti Központban időt és energiát nem kímélve
folynak az edzések, ahol a tanítványok fejlődése szembetűnő.
Az országos bajnokság az idei versenyszezon utolsó kvalifikációs
versenye volt. Itt dőlt el, hogy kik nyerik el a jogot arra, hogy magyar
válogatott kerettagként képviseljék országunkat októberben a Jesolóban (Olaszország) megrendezésre kerülő WAKO Kick-box Utánpótlás
Világbajnokságon. Ebben a kiélezett helyzetben a feszültség végig
kézzelfogható volt. Betegség és külső körülmények miatt sajnos nem
minden tagunk indulhatott a versenyen, ami a több hónapos befektetett munka után lelkileg megviselte sportolóinkat. Azonban még így
is Dorner Réka, Kakas Nóra és Kakas Hunor révén 3 országos bajnoki címmel és megannyi éremmel térhettünk haza.
Eredményeink: Kakas Nóra 1 arany, 1 ezüst, 1 bronzérem; Hunyadi Lotti 1 bronzérem, Kakas Hunor 1 arany és 1 bronzérem; Hodosi Márton 1 ezüst és 1 bronzérem; Dorner Edekon 2 ezüstérem;

Pintér Nimród 2 bronzérem; Tar Kriszta 1 ezüstérem; Dorner Réka
1 aranyérem; Tar Petra 1 bronzérem.
A bajnokság után kijelenthetjük, hogy az idei évad, a korábbiakhoz
hasonlóan, igen sikeres volt sportolóink számára, hisz az országos
bajnokság és a ranglista pontok alapján 10 versenyzőnk kvalifikálta
magát az utánpótlás világbajnokságra. A munka viszont nem áll meg.
Három hónapunk van, hogy a gyakorlatokat még pontosabbá, élesebbé és energikusabbá tegyük.
EDZŐK: PINTÉRNÉ GAZDAG ANETT, SCHERSING ANDRÁS

VÍVÁS

MOZGALMAS ÉS SIKERES A 2022-ES ÉV ELSŐ FELE
Annak ellenére, hogy még nem adtunk hírt
a veresi vívókról az év eleje óta, 2022-ben is
igen aktív időszakon vagyunk túl.
A koronavírus okozta korlátozások enyhülésével egyre több versenyt rendeznek meg az
egyesületek és a Magyar Vívó Szövetség. Ezen
versenyek jelentős részében, a párbajtőr szakágban pástra lépnek a veresi vívók is.
A felkészülés a megmérettetésekre három
csoportban (kezdő, középhaladó, haladó) történik hetente hétfőtől-péntekig, többnyire napi
4,5 óra edzésidőben, a lassan egy éve birtokba
vett veresegyházi vívóteremben. Az egyesület
vívói és öttusázói példás szorgalommal és eltökéltséggel látogatják az edzéseket átlagban
heti három alkalommal. A különböző korosztályok és kategóriák (országos, vidék, szabadidős, válogató, hazai és nemzetközi) versenyei
majd 35 hétvégén adnak lehetőséget a versenyzésre Magyarországon belül DebrecentőlSzombathelyig, illetve külföldön. A palettán
többnyire egyéni versenyek szerepelnek, de
vannak csapatversenyek is, amelyeket nagyon
szeretnek a versenyzőink az egymásért is küzdés átélése, illetve a fordulatos és rendkívül izgalmas csörték miatt.
A vívás jellege miatt ebben a sportágban nagyon ritkán lehet előre megjósolni a végered-

28

ményt. Nagyon kevés olyan klasszis van, aki
mindig a legjobbját tudja hozni, így a versenyek mindig izgalmasak, örömökkel és sikerekkel, néha kudarcokkal és csalódásokkal
tűzdeltek. Mindez azonban remek lehetőség
mindenki számára, hogy a hibákból is tudjunk
tanulni, és a következő megmérettetésre már
ismét bizakodva álljunk fel a pástra.
Még az előző év végén került megrendezésre a felnőtt vidékbajnokság, ahol a népes
mezőnyben apa és lánya tette le a veresiek névjegyét. Szakmáry Janka döntőbe jutott és
végül a 8. helyen végzett. Édesapja és egyben
edzője, Szakmáry Sándor, a fiatal tehetségekkel felsorakozó mezőnyben, hasonlóan az egy
héttel későbbi veterán Országos Bajnoksághoz, a verseny végén a dobogó 3. fokára állhatott.
A 2022-es vívó év Pozsonyban kezdődött,
ahol két veresi kadet korú vívó (Balázs Bence,
Nagy Nándor) vett részt egy nemzetközi,
majdnem 300 indulót felvonultató párbajtőr
versenyen. A nagyobb bravúr ezúttal elmaradt,
Nagy Nándor 52. helyezést ért el, Bence pedig
a középmezőnyben végzett.
Január közepén a veterán vívók is elkezdték
a 2022-es hamburgi csapat Eb-re a válogatást.
Szakmáry Sándor mindkét év eleji versenyt
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magabiztosan megnyerte, így tagja lesz a veterán magyar párbajtőr csapatnak.
Balázs Bence február közepén Krakkóban
javított a pozsonyi szereplésén, ahol szintén a
közel 300 fős nemzetközi mezőnyből a 35. helyen végzett.
Február végén a korosztályos válogatott vívókat nélkülöző szabadidős mezőnynek is

Sport

Kriston Emma – Olimpici 3. hely

megkezdődött az új év, a veresi vívók számára
nem is akárhogy. A debreceni rendezésű versenyen az első versenynap Balázs Bence
remek vívással, magabiztosan nyerte meg a versenyt, míg Szakmáry Sándor a szintén döntős
7. helyezést szerezte meg. Vasárnap a hölgyek
álltak a pástra, ahol Szakmáry Janka eddigi
legértékesebb eredményét érte el. A végig szoros és fordulatos mérkőzéseken rendre Janka
bizonyult a jobbnak. Sajnos ez a sorozat csak a
döntőig tartott, így végül a nagyon szép 2. helyezéssel zárta a versenyt.

Március közepén rendezték meg az utánpótlás korú párbajtőrözők legrangosabb Olimpici GP versenysorozat büki fordulóját, ahol
Kriston Emma sorra győzte le a nála esélyesebb ellenfeleit, és végül az újonc lányok nemzetközi mezőnyében a 3. helyen végzett.
A következő verseny egy eszéki nemzetközi
verseny volt, ahol a horvátországi helyszín ellenére jelentős számú magyar vívó részvétele
emelte a verseny rangját. Az elmúlt évek során
számos díjat hoztak el Eszékről a veresi vívók
és nem volt ez másképpen most sem. Balázs
Bence kiemelkedőt nyújtott ezen a hétvégén,
mert az első napon a saját kadet korosztályában nyert aranyérmet, majd másnap az U23-as
mezőnyben is a legjobbnak bizonyult. A két
kupával aligha alakulhatott volna jobban számára a verseny. Közel volt még a dobogóhoz
Schӓfer Boróka és nővére Schӓfer Alma, akik
végül a hetedik és kilencedik helyen végeztek.
Az utolsó áprilisi hétvégén került megrendezésre a szolnoki B. Nagy Pál vívóteremben
az utánpótlás korú párbajtőrözők egyéni- és
csapatversenye. Három napon keresztül, szinte
megállás nélkül folytak az asszók veresi versenyzőkkel a pástokon. Az egyéni versenyek
során idén csak naponta 1-1 vívónk tudott a
nyolcas döntőig eljutni, ahol Schӓfer Alma sérülés miatt volt kénytelen visszalépni a további
küzdelmektől, azonban így is a 7. helyen végzett az újonc lányoknál. Korom-Vellás Helka a
gyermek leányok között a nyolcadik lett, míg
az utolsó napon Boros Ajsa a serdülő lányok
mezőnyében érte el a 8. helyezést. A csapatversenyek során általánosságban elmondható,
hogy jól vívtak a veresi vívók, de az egész hétvégén elpártolt tőlünk a szerencse. A KoromVellás Helka, Kovács Réka és Rabóczki Tekla
alkotta gyermek leány csapat simán jutott a
legjobb négy közé. A folytatásban is végig ma-

gabiztosan vezettek a lányok az esélyesebb
csapatok ellen, de mind a döntőbe jutásért vívott mérkőzésen, mind a bronzmeccsen az ellenfél néhány másodperccel a vívóidő lejárta
előtt kiegyenlített és az azt követő egy találatot
nekik sikerült bevinni. Vasárnap a serdülő fiú
csapatunk (Fehér Zsombor, Láng Marcell,
Szajkovits Bence) lemásolta a lányok mérkőzésének a forgatókönyvét és végül mindkét
csapatunk a 4. helyen végzett. A serdülő leány
csapat (Boros Ajsa, Kriston Emma, Nagy Darinka) végül megtörte a jeget és a bronzéremért folytatott asszóban végre nekik sikerült a
döntő találatot bevinni és 45-43-ra nyerve megszerezték a dobogón a 3. helyet.
Májusban Szakmáry Sándor a magyar veterán válogatott tagjaként Hamburgban vett
részt a vívó csapat Európa-bajnokságon, ahol
a párbajtőr csapat tagjaként a 6. helyen végzett
a 16 európai csapat közül.
Júniusban megkezdődtek a következő szezon előválogatói a korosztályos válogatott pozíciókért. Balázs Bence még kadet korú, így ő
4 versenyen (2 kadet és 2 junior) vett részt,
amelyből 3 alkalommal a dobogóra állhatott
kadet 2. hely, junior 3. hely. Ezekkel az eredményekkel mindkét korcsoportban a rendkívül előkelő 3. helyen áll Bence.
Nagy Nándor a következő szezonban már
junior versenyző lesz, így az előválogatókon
már csak a junior korosztályban indulhatott.
Sajnos az első pécsi versenyen egy nagyon szoros mérkőzésen a 15-14-es vereség eredményeképpen nem sikerült a 8-as döntőbe kerülni, de a második válogatón elért 6. helyezéssel ő is a junior kerettagságot jelentő pozícióban várhatja a szeptemberi folytatást.
SZAKMÁRY SÁNDOR

LOVASSPORT

DÍJUGRATÁS
Elkezdődött a szabadtéri versenyszezon a díjugratásban, ahol az első országos minősítő versenyt a budapesti Nemzeti Lovardában tartották
2022. június 4-5-én.
A kétnapos megmérettetésen Papp Zita Rita,
a Fabriczius József Általános Iskola 4/c osztályos tanulója kimagasló teljesítménnyel szerepelt. A két nap alatt 6 versenyszámban indult
Nina nevű pónijával, amiből ötször nyerni tudott és egyszer a harmadik helyet hozta el.
Ezzel a kimagasló teljesítménnyel megszerezte
az országos bajnokságra jogosító minősítést is.
Gratulálunk! További sikereket kívánunk
nekik!
KÁRPÁTI RITA
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Bejelentkezés: 06 30 656 3539

–20%

MARA

cipő- és táskabolt

VERESEGYHÁZ, Budapesti út 5/B

–20%

2022.08.30-ig BATZ termékeink kivételével,
a kivágott
hirdetéssel

20% kedvezményre jogosult.
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Minden,

aMi a tetővel kapcsolatos

JAVÍTÁS,
JAVÍTÁS, CSERÉP
CSERÉP CSERE,
CSERE, ÚJ
ÚJ TETŐ
TETŐ
GÉPKOCSI
GÉPKOCSI BEÁLLÓK,
BEÁLLÓK, KERTI
KERTI KIÜLŐK
KIÜLŐK
ÉPÍTÉSE,
ÉPÍTÉSE, TETŐJAVÍTÁS
TETŐJAVÍTÁS 00––24
24

OTTHONFELÚJÍTÁSI
OTTHONFELÚJÍTÁSI TÁMOGATÁS
TÁMOGATÁS
Ingyenes
Ingyenes helyszíni
helyszíni felmérés,
felmérés, árajánlat.
árajánlat.

molnar.jozs1976@gmail.com
molnar.jozs1976@gmail.com
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