
Testvérvárosi szeretettel fogadták Ipolyság oktatási 
intézményei Veresegyház küldöttségét 
(Fotó: Pásztor Péter – felvidek.ma, írásunk a 3. oldalon)



Ajánló

2

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

2022. november



3

A hónap híre

2022. november 

A látogatás tulajdonképpen viszonzása volt az idén tavasszal Veresegyházra ér-
kezett ipolysági pedagógusdelegáció útjának. Akkor a mi oktatási gyakorlatunkba, 
infrastruktúránkba és nehézségeinkbe engedtünk kendőzetlenül őszinte bepil-
lantást vendégeinknek. Most ugyanezt a teljes körképet kaptuk mi is a felvidéki 
oktatási helyzetről. Szó sincs természetesen újszerű kezdeményezésről, hiszen a 
két település oktatási szakemberei között már évtizedes múltja van az együtt-
gondolkodásnak, az egymástól átvett jól hasznosítható megoldásoknak. A 2013-
as kezdetek óta folyamatos az eszmecsere, sőt olyan elemekkel is bővült, mint a 
veresegyházi fiatalok részvétele az ipolysági kortárssegítő konferencián, vagy a 
felvidékiek fellépése a veresi gyermek színjátszók veresi fesztiválján. Nem is be-
szélve a sport kapcsolatokról, ahol különösen a gyermekatlétikai versenyeken 
mutattak példát a veresegyházi fiatalok eredményorientáltságból. 

Mindezt már Révész Angelika, az ipolysági közös tanügyi hivatal vezetője fog-
lalta össze az impozáns Városházán tartott fogadáson, amely épületről tudni kell, 
hogy nem más, mint az egykori történelmi megye, Hont vármegyeháza volt. 
A díszteremben tartott vidám gyerekműsor után mindkét település polgármestere, 
Stefan Gregor és Pásztor Béla is hitet tett amellett, hogy a két település együtt-
működésének a vezető személyektől függetlenül a jövőben is folytatódni kell. 

A Stefánik téri óvodában indult az intézménylátogató körút, ahol a frissen fel-
újított épületen túlmenően máris mély tapasztalatokkal lettek gazdagabbak a fel-
vidéki együttélésről a látogatók. A két szlovák és egy magyar csoporttal dolgozó 
intézményben nyelvi és nem korosztályos bontás van, ugyanakkor a nyelvi beso-
rolás főleg szülői döntés kérdése, amiben új tendencia, hogy sok szlovák szülő 
magyar csoportba íratja gyerekét. 

A szlovák Ladislav Ballek Alapiskolában a környezettudatos nevelésen van a 
hangsúly, ennek megfelelően csodálatos oktató dísznövénykerttel is rendelkeznek, 
illetve szembeötlő volt a modern technikai eszközök készségszintű használata. 

A Fegyverneki Ferenc Közös Igazgatású Katolikus Iskola gyakorlatilag teljes 
képzési skálát visz az óvodától a középiskoláig. E  magyar iskolában a fejlesz-
tési és támogatási rendszer tekintetében határozottan érezhető volt a magyar 
állam határon átnyúló kisebbségeket segítő keze, legújabban egy iskolabusz 
formájában. Külön szeretnénk kiemelni az iskola kórusa által adott előadást, 
mely könnyekig hatóan gyönyörű produkció volt. 

Nincs mit tagadni, a Műszaki és Szolgáltatóipari Szakközépiskolában 350 ezer 
eurós támogatásból megvalósult új tanműhelytől leesett az állunk. A legmo-
dernebb számítógépes tervezésre és műszaki gyakorlásra alkalmas terem 3D 
nyomtatóval való felszereltsége mindenképpen elismerésre méltó, ahogy a 
másik tanműhely hegesztő gyakorló szimulációs berendezései is. Ugyanígy el-
ismeréssel adóztunk az iskola vendéglátó tanulói által szervírozott ebédért is, 
amelynél finomabbat aligha ehettünk volna bármely étteremben. 

A délutáni programon már előtérbe került a testvérvárosi jelleg és a nyolcezres 
város látnivalóinak megtekintése. Láthatta delegációnk a felújított Honti Kálvá-
riát, egy csodálatos makettkiállítást és a ma már művészeti kiállító és rendez-
vényhelyszínként működő egykori zsinagóga épületét is. 

Kivétel nélkül minden helyszínen mély barátsággal, szívélyes vendégszere-
tettel, igazi testvérvárosi kapcsolattal találkozhattunk Ipolyságon. Gyümölcsöző, 
egyben felemelő nap részesei voltunk, mely megerősítette azt a meggyőződé-
sünket, hogy ezt az értékkel teli kapcsolatot a két városnak a jövőben is min-
denképp ápolnia kell. 

KOVÁCS PÉTER 

LÁTOGATÁS IPOLYSÁGON 

TESTVÉRI SZERETETTEL 
 
Felvidéki testvérvárosunkba, Ipolyságra látogatott október 13-án Veresegyház 
önkormányzatának és oktatási intézményeinek küldöttsége, hogy a helyszí-
nen tanulmányozza a közoktatás módszereit egy többnemzetiségű, de dön-
tően magyar kulturális közegben. A nap azonban jóval túlmutatott a szak - 
maiságon: meleg, igazi testvéri szeretet várta városunk képviselőit.

Fotók: Pásztor Péter – felvidek.ma

Fotó:Kovács Péter
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Önkormányzat

240/2022.(IX.14.) Kt. határozat: 
1. A Képviselő-testület hozzájárul, hogy a Medveott-

hon Étterem ideiglenes elektromos ellátása címén 
bruttó 6 800 000 Ft a BÉ-ED Bt. számára kifizetésre 
kerüljön. 

2. A Képviselő-testület hozzájárul, hogy az ideigle-
nes elektromos ellátás költsége az önkormányzat 
2022. költségvetésének dologi kiadások terhére ki-
fizetésre kerüljön. 

 
241/2022.(IX.20.) Kt. határozat: 
1. A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármes-

tert a Villamos energia 2023. évre intézményi és 
közvilágítási célra történő beszerzése közbeszer-
zési eljárás megindítására, lefolytatására és kijelöli 
a Közbeszerzési Bírálóbizottság tagjait. 
A Közbeszerzési Bírálóbizottság tagjai: Garai Tamás 
jegyző, Valkó Zoltánné pénzügyi osztályvezető, 
Tóth Sándor (OLC System Kft.) közbeszerzési szak-
közgazdász, energiagazdálkodási szakértő közbe-
szerzés tárgya szerinti szakértő, dr. Hatás Orsolya 
Liliána (OLC System Kft.) közbeszerzési szakértő  
A Közbeszerzési Bírálóbizottság jegyzőkönyvveze-
tője dr. Simon Edit jogi és közbeszerzési referens 

2. A Képviselő-testület jóváhagyja a 2023. évi villamos 
energia beszerzés 2 162 395 977 Ft +áfa költség fe-
dezetének a 2023. évi önkormányzati költségvetés 
dologi kiadásai terhére történő tervezését. 

 
242/2022.(IX.20.) Kt. határozat: 
A Képviselő-testület hozzájárul az előterjesztés mel-
lékletét képező telekalakítási helyszínrajz szerint a 
Veresegyház belterület 1149/11 hrsz-ú, kivett út be-
sorolású terület telekalakításához. 
 
243/2022.(IX.20.) Kt. határozat: 
A Képviselő-testület hozzájárul az előterjesztés mellék-
letét képező telekalakítási helyszínrajz szerint a Veres-
egyház belterület 9848 hrsz-ú terület telekalakításához. 
 
244/2022.(IX.20.) Kt. határozat: 
1. A Képviselő-testület a 2022/23. tanévben (2023. 

évi pályázati fordulóban) csatlakozik az Emberi 
Erőforrás Támogatáskezelő által meghirdetett 
BURSA HUNGARICA Felsőoktatási Ösztöndíj pá-
lyázati rendszerhez, melyben a felsőoktatási ösz-
töndíj „A” és „B” típusú pályázatokból áll. 

2. Erre a célra a korábbi években megítélt támogatá-
sok összegén felül 2023. évre 2 250 000 Ft, 2024. 
évre 500 000 Ft, 2025. évre 500 000 Ft, 2026. évre 
250 000 Ft összegű támogatást a K506 „Egyéb mű-
ködési célú támogatások államháztartáson be-
lülre” előirányzaton tervezni kell. 

3. A Képviselő-testület megbízza a Művelődési, Ifjú-
sági és Sport Bizottságot, hogy a pályázati kiírást 
tegye közzé. 

4. A támogatás havi összege a pályázóval közös ház-
tartásban élők egy főre jutó jövedelmének figye-
lembevételével kerül megállapításra. A pályázat 
benyújtásának feltétele: legfeljebb 130 000 Ft egy 
főre jutó nettó jövedelem. 

5. A Képviselő-testület megbízza a Művelődési, Ifjúsági 
és Sport Bizottságot, hogy a pályázatokat bírálja el. 

 
245/2022.(IX.20.) Kt. határozat: 
A Képviselő-testület nevelésszervezési okokból a Kéz 
a Kézben Óvoda 26 csoportjában 20%-os, további 5 

csoportjában 10%-os maximális létszám túllépést en-
gedélyez az alábbiak szerint: 
Kéz a Kézben Óvoda jelenlegi létszám  
csoportok csoport- túllépés 

létszám igénye (%) 
1. számú tagóvoda (Béke u. 31-33.) 

Hétszínvirág 25 20% 
Csodafa 28 20% 
Csipet csapat 24 – 
Szivárvány 20 – 

2. számú tagóvoda (Széchenyi tér 2.) 
Falevél 28 20% 
Szívecske 28 20% 
Lepke 28 20% 
Manócska 26 20% 
Tavirózsa 28 20% 
Tündér 28 20% 

3. számú tagóvoda (Béke u. 30.) 
Hold 25 – 
Manó 25 – 
Harmatcsepp 26 20% 
Föld 22 – 

4. számú tagóvoda (Gyermekliget u. 32.) 
Alma 26 10% 
Delfin 26 10% 
Katica 26 10% 
Szitakötő 28 20% 
Körte 28 20% 
Gomba 28 20% 
Csiga 16 – 
Cica 26 20% 
Csibe 26 20% 
Hóvirág 24 – 
Nyuszi 28 20% 
Süni 16 – 

5. számú tagóvoda (Lévai u. 11.) 
Halacska 28 20% 
Gyöngyvirág 26 10% 
Fecske 26 20% 
Pillangó 28 20% 
Csillag 27 10% 

6. számú tagóvoda (Hétvezér u. 6.) 
Margaréta 26 20% 
Bóbita 28 20% 
Napraforgó 28 20% 
Gesztenye 28 20% 
Mókus 27 20% 
Napocska 28 20% 
Méhecske 25 20% 
Micimackó 26 20%  

246/2022.(IX.20.) Kt. határozat: 
A Képviselő-testület elfogadja a Kéz a Kézben Óvoda 
2021/22. évi nevelési évéről szóló szakmai beszámolóját.  
247/2022.(IX.20.) Kt. határozat: 
A Képviselő-testület tudomásul veszi a Fabriczius Jó-
zsef Általános Iskola, a Lisznyay Szabó Gábor Alapfokú 
Művészeti Iskola (Zeneiskola), a Veresegyházi Egysé-
ges Gyógypedagógiai és Módszertani Intézmény, a Ve-
resegyházi Katolikus Gimnázium, a Veresegyházi Kato - 
likus Gimnázium Felnőttoktatási Intézményegység és a 
Kálvin Téri Református Általános Iskola 2021/22. évi 
tanévéről szóló tájékoztatóját.  
248/2022.(IX.20.) Kt. határozat: 
A Képviselő-testület tudomásul veszi a Veresegyházi 
Életfa Waldorf Általános Iskola és Alapfokú Művé-
szeti Iskola, a Remigius Általános Iskola és a Jövő Is-
kolája 2021/22. évi tanévéről szóló tájékoztatóját.  
249/2022.(IX.20.) Kt. határozat: 
A Képviselő-testület a 2022. április 1. és 2022. június 30. 
között hozott lejárt határidejű képviselő-testületi hatá-
rozatok végrehajtásáról szóló beszámolót elfogadta. 

250/2022.(IX.29.) Kt. határozat: 
A Képviselő-testület a Meseliget Bölcsőde intézmény-
vezetői állásának betöltésére az előterjesztés mellék-
letében részletezett feltételekkel pályázatot ír ki. 
 
251/2022.(IX.29.) Kt. határozat: 
A Képviselő-testület hozzájárul az önkormányzat ki-
zárólagos tulajdonát képező Veresegyház 1877 hrsz-ú, 
404 m2-es alapterületű, kivett lakóház, udvar besoro-
lású ingatlan értékesítéséhez összesen 19 000 000 Ft 
+alkalmazandó Áfa vételáron a „NO-LA” Építőipari 
Kereskedelmi és Szolgáltató Bt. mint Vevő részére. 
Vevő a tehermentes ingatlan birtokába a teljes vételár 
megfizetésével egy időben lép. Az önkormányzat 
ajánlati kötöttsége a jelen döntés meghozatalától szá-
mított 1 évig áll fenn. 
 
252/2022.(IX.29.) Kt. határozat: 
1. A Képviselő-testület megerősíti a Veresegyház bel-

terület 5721/2 hrsz-ú, jelenleg 675 m2, sikeres te-
lekalakítást követően 629 m2 alapterületű, kivett 
beépítetlen területű ingatlan értékesítésére kiírt 
pályázat Értékelő Bizottságának döntését, amely 
alapján nyertesként hirdeti ki kk. Kárpáti Olivér 
(törvényes képviselő: Kárpáti György és Nyerlucz 
Henrietta) pályázatát összesen 18 870 000 Ft+al-
kalmazandó Áfa vételáron. A szerződéskötés a si-
keres telekalakítást követő 30 napon belül történik 
meg. Vevő az ingatlan birtokába a teljes vételár 
megfizetésével egyidőben lép. 

2. A Képviselő-testület elfogadja, hogy Vevő a vételá-
rat legkésőbb 2022.12.31-ig fizesse meg a Magyar 
Állam képviseletében eljáró MNV Zrt. nyilatkoza-
tának meg érkezését vagy a nyilatkozattételre ren-
delkezésére álló 35 nap elteltét követően. A pá - 
lyázati biztosíték összege (239 649 Ft) a vételár ki-
fizetésekor levonandó. 

 
253/2022.(IX.29.) Kt. határozat: 
1. A Képviselő-testület az önkormányzat vagyonának 

értékesítése, hasznosítása során alkalmazandó 
szabályokról szóló 13/2008.(IV.30.) önkormány-
zati rendelet szerint nyilvános pályázat útján kí-
vánja értékesíteni az 5721/3 hrsz-ú ingatlant. 
Minimum ár 20 850 000 Ft +áfa. 

 
254/2022.(IX.29.) Kt. határozat: 
1. A Képviselő-testület az önkormányzat vagyonának 

értékesítése, hasznosítása során alkalmazandó 
szabályokról szóló 13/2008.(IV.30.) önkormány-
zati rendelet szerint nyilvános pályázat útján kí-
vánja értékesíteni az 5721/4 hrsz-ú ingatlant. 
Minimum ár 23 790 000 Ft +áfa. 

 
253–254/2022.(IX.29.) Kt. határozat: 
2. A Képviselő-testület felkéri a polgármestert, hogy 

a pályázati kiírást az önkormányzat honlapján, hi-
vatalos Facebook oldalán és a www.ingatlan.com 
weblapon jelentesse meg. 

3. A Képviselő-testület a pályázati eljárás nyertesét 
és a szerződéskötés biztosításának lehetőségét az 
értékelő bizottság javaslatának figyelembevételé-
vel állapítja meg. 
A pályázatokat értékelő bizottság tagjai: Garai 
Tamás jegyző, Tóth Sándor, a Pénzügyi Bizottság 
elnöke, Bobál Imréné, az Ügyrendi, Jogi és Köz-
biztonsági Bizottság elnöke. 

VERESEGYHÁZ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 
KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK HATÁROZATAI
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Önkormányzat
255/2022.(IX.29.) Kt. határozat: 
 A Képviselő-testület hozzájárul a telekalakítási hely-
színrajz szerint Veresegyház belterület 5786/50, 
5786/51 és 5786/52 hrsz-ú terület telekalakításához. 
 
256/2022.(IX.29.) Kt. határozat: 
1. A Képviselő-testület az önkormányzat vagyonának 

értékesítése, hasznosítása során alkalmazandó sza-
bályokról szóló 13/2008.(IV.30.) önkormányzati 
rendelet szerint nyilvános pályázat útján kívánja 
értékesíteni az 5915/2 hrsz-ú ingatlant. Minimum 
ár 28 595 000 Ft +áfa. 

 
257/2022.(IX.29.) Kt. határozat: 
1. A Képviselő-testület az önkormányzat vagyonának 

értékesítése, hasznosítása során alkalmazandó 
szabályokról szóló 13/2008.(IV.30.) önkormány-
zati rendelet szerint nyilvános pályázat útján kí-
vánja értékesíteni a 786/60 hrsz-ú ingatlant. 
Minimum ár 24 510 000 Ft +áfa. 

 
258/2022.(IX.29.) Kt. határozat: 
1. A Képviselő-testület az önkormányzat vagyonának 

értékesítése, hasznosítása során alkalmazandó sza-
bályokról szóló 13/2008.(IV.30.) önkormányzati 
rendelet szerint nyilvános pályázat útján kívánja 
értékesíteni a 786/61 hrsz-ú ingatlant. Minimum ár 
24 480 000 Ft +áfa. 

 
259/2022.(IX.29.) Kt. határozat: 
1. A Képviselő-testület az önkormányzat vagyonának 

értékesítése, hasznosítása során alkalmazandó sza-
bályokról szóló 13/2008.(IV.30.) önkormányzati 
rendelet szerint nyilvános pályázat útján kívánja 
értékesíteni a 786/62 hrsz-ú ingatlant. Minimum 
ár 24 450 000 Ft +áfa. 

 
260/2022.(IX.29.) Kt. határozat: 
1. A Képviselő-testület az önkormányzat vagyonának 

értékesítése, hasznosítása során alkalmazandó sza-
bályokról szóló 13/2008.(IV.30.) önkormányzati 
rendelet szerint nyilvános pályázat útján kívánja 
értékesíteni a 786/63 hrsz-ú ingatlant. Minimum 
ár 24 450 000 Ft +áfa. 

 
261/2022.(IX.29.) Kt. határozat: 
1. A Képviselő-testület az önkormányzat vagyonának 

értékesítése, hasznosítása során alkalmazandó sza-
bályokról szóló 13/2008.(IV.30.) önkormányzati 
rendelet szerint nyilvános pályázat útján kívánja 
értékesíteni a 786/64 hrsz-ú ingatlant. Minimum 
ár 24 420 000 Ft +áfa. 

 
262/2022.(IX.29.) Kt. határozat: 
1. A Képviselő-testület az önkormányzat vagyonának 

értékesítése, hasznosítása során alkalmazandó sza-
bályokról szóló 13/2008.(IV.30.) önkormányzati 
rendelet szerint nyilvános pályázat útján kívánja 
értékesíteni a 786/65 hrsz-ú ingatlant. Minimum 
ár 24 390 000 Ft +áfa. 

 
263/2022.(IX.29.) Kt. határozat: 
1. A Képviselő-testület az önkormányzat vagyonának 

értékesítése, hasznosítása során alkalmazandó sza-
bályokról szóló 13/2008.(IV.30.) önkormányzati 
rendelet szerint nyilvános pályázat útján kívánja 
értékesíteni a 786/66 hrsz-ú ingatlant. Minimum 
ár 24 390 000 Ft +áfa. 

 
264/2022.(IX.29.) Kt. határozat: 
1. A Képviselő-testület az önkormányzat vagyonának 

értékesítése, hasznosítása során alkalmazandó sza-
bályokról szóló 13/2008.(IV.30.) önkormányzati 
rendelet szerint nyilvános pályázat útján kívánja 
értékesíteni a 786/67 hrsz-ú ingatlant. Minimum ár 
24 360 000 Ft +áfa. 

265/2022.(IX.29.) Kt. határozat: 
1. A Képviselő-testület az önkormányzat vagyonának 

értékesítése, hasznosítása során alkalmazandó sza-
bályokról szóló 13/2008.(IV.30.) önkormányzati 
rendelet szerint nyilvános pályázat útján kívánja 
értékesíteni a 786/68 hrsz-ú ingatlant. Minimum 
ár 24 330 000 Ft +áfa. 

 
266/2022.(IX.29.) Kt. határozat: 
1. A Képviselő-testület az önkormányzat vagyonának 

értékesítése, hasznosítása során alkalmazandó sza-
bályokról szóló 13/2008.(IV.30.) önkormányzati 
rendelet szerint nyilvános pályázat útján kívánja 
értékesíteni a 786/69 hrsz-ú ingatlant. Minimum 
ár 24 330 000 Ft +áfa. 

 
267/2022.(IX.29.) Kt. határozat: 
1. A Képviselő-testület az önkormányzat vagyonának 

értékesítése, hasznosítása során alkalmazandó sza-
bályokról szóló 13/2008.(IV.30.) önkormányzati 
rendelet szerint nyilvános pályázat útján kívánja 
értékesíteni a 786/70 hrsz-ú ingatlant. Minimum 
ár 32 670 000 Ft +áfa. 

 
268/2022.(IX.29.) Kt. határozat: 
1. A Képviselő-testület az önkormányzat vagyonának 

értékesítése, hasznosítása során alkalmazandó 
szabályokról szóló 13/2008.(IV.30.) önkormány-
zati rendelet szerint nyilvános pályázat útján kí-
vánja értékesíteni együttesen, projektként az 
alábbi hrsz-ú ingatlanokat: 

• 5786/110 hrsz-ú 995 m2 alapterületű kivett beépí-
tetlen terület, minimumár 33 830 000 Ft +áfa, 

• 5786/111 hrsz-ú 995 m2 alapterületű kivett beépí-
tetlen terület, minimumár 33.830.000 Ft +áfa, 

• 5786/112 hrsz-ú 996 m2 alapterületű kivett beépí-
tetlen terület, minimumár 33 864 000 Ft +áfa, 

• 5786/114 hrsz-ú 915 m2 alapterületű kivett beépí-
tetlen terület, minimumár 31 110 000 Ft +áfa, 

• 5786/115 hrsz-ú 936 m2 alapterületű kivett beépí-
tetlen terület, minimumár 31 824 000 Ft +áfa, 

• 5786/116 hrsz-ú 926 m2 alapterületű kivett beépí-
tetlen terület, minimumár 31 484 000 Ft +áfa, 

• 5786/117 hrsz-ú 926 m2 alapterületű kivett beépí-
tetlen terület, minimumár 31 484 000 Ft +áfa, 

• 5786/118 hrsz-ú 976 m2 alapterületű kivett beépí-
tetlen terület, minimumár 33 184 000 Ft +áfa, 

• 5786/119 hrsz-ú 940 m2 alapterületű kivett beépí-
tetlen terület, minimumár 31 960 000 Ft +áfa, 

• 5786/120 hrsz-ú 940 m2 alapterületű kivett beépí-
tetlen terület, minimumár 31 960 000 Ft +áfa, 

• 5786/121 hrsz-ú 950 m2 alapterületű kivett beépí-
tetlen terület, minimumár 32 300 000 Ft +áfa, 

• 5786/123 hrsz-ú 5.792 m2 alapterületű kivett beé-
pítetlen terület, minimumár 196 928 000 Ft +áfa, 

• 5786/125 hrsz-ú 923 m2 alapterületű kivett beépí-
tetlen terület, minimumár 31 382 000 Ft +áfa, 

• 5786/126 hrsz-ú 913 m2 alapterületű kivett beépí-
tetlen terület, minimumár 31 042 000 Ft +áfa, 

• 5786/127 hrsz-ú 940 m2 alapterületű kivett beépí-
tetlen terület, minimumár 31 960 000 Ft +áfa, 

• 5786/128 hrsz-ú 914 m2 alapterületű kivett beépí-
tetlen terület, minimumár 31 076 000 Ft +áfa. 

Összesen minimumár: 679 218 000 Ft +áfa 
 
256–268/2022.(IX.29.) KT határozat: 
2. A Képviselő-testület felkéri a polgármestert, hogy 

a pályázati projekt kiírást az önkormányzat hon-
lapján, hivatalos Facebook oldalán és a www.in-
gatlan.com weboldalon jelentesse meg. 

3. A Képviselő-testület a pályázati eljárás nyertesét 
és a szerződéskötés biztosításának lehetőségét az 
értékelő bizottság javaslatának figyelembevételé-
vel állapítja meg. 

A pályázatokat értékelő bizottság tagjai: Garai 
Tamás jegyző, Tóth Sándor, a Pénzügyi Bizottság 
elnöke, Bobál Imréné, az Ügyrendi, Jogi és Köz-
biztonsági Bizottság elnöke. 

 
269/2022.(X.14.) Kt. határozat: 
1. A Képviselő-testület az önkormányzat vagyonának 

értékesítése, hasznosítása során alkalmazandó sza-
bályokról szóló 13/2008.(IV.30.) önkormányzati 
rendelet szerint nyilvános pályázat útján kívánja 
értékesíteni a 6985/1 hrsz-ú ingatlant. Minimum 
ár 29 920 000 Ft +áfa. 

 
270/2022.(X.14.) Kt. határozat: 
1. A Képviselő-testület az önkormányzat vagyonának 

értékesítése, hasznosítása során alkalmazandó sza-
bályokról szóló 13/2008.(IV.30.) önkormányzati 
rendelet szerint nyilvános pályázat útján kívánja 
értékesíteni a 9848/1 hrsz-ú ingatlant. Minimum 
ár 33 422 000 Ft +áfa. 

 
271/2022.(X.14.) Kt. határozat: 
1. A Képviselő-testület az önkormányzat vagyonának 

értékesítése, hasznosítása során alkalmazandó sza-
bályokról szóló 13/2008.(IV.30.) önkormányzati 
rendelet szerint nyilvános pályázat útján kívánja 
értékesíteni a 9848/2 hrsz-ú ingatlant. Minimum 
ár 33 422 000 Ft +áfa. 

 
272/2022.(X.14.) Kt. határozat: 
1. A Képviselő-testület az önkormányzat vagyonának 

értékesítése, hasznosítása során alkalmazandó sza-
bályokról szóló 13/2008.(IV.30.) önkormányzati 
rendelet szerint nyilvános pályázat útján kívánja 
értékesíteni a 9848/3 hrsz-ú ingatlant. Minimum 
ár 62 900 000 Ft +áfa. 

 
269–272/2022.(X.14.) Kt. határozat: 
2. A Képviselő-testület a pályázati eljárások nyerte-

sét és a szerződéskötés biztosításának lehetőségét 
az értékelő bizottság javaslatának figyelembevéte-
lével állapítja meg. 
A pályázatokat értékelő bizottság tagjai: Garai 
Tamás jegyző, Tóth Sándor, a Pénzügyi Bizottság 
elnöke, Bobál Imréné, az Ügyrendi, Jogi és Köz-
biztonsági Bizottság elnöke. 

 
273/2022.(X.14.) Kt. határozat: 
A Képviselő-testület megerősíti a Veresegyház belterü-
let 5786/110, 5786/111, 5786/112, 5786/114, 5786/115, 
5786/116, 5786/117, 5786/118, 5786/119, 5786/120, 
5786/121, 5786/123, 5786/125, 5786/126, 5786/127, 
5786/128 (Veresegyház Ligetek városrészen, telekala-
kítással kialakuló építési telkek) ingatlanok együttes ér-
tékesítésére kiírt pályázat Értékelő Bizottságának 
döntését, amely alapján a pályázat sikertelenül zárult. 
 
274/2022.(X.14.) Kt. határozat: 
1. A Képviselő-testület megerősíti a Veresegyház bel-

terület 786/60 ingatlan értékesítésére kiírt pályá-
zat Értékelő Bizottságának döntését, amely alapján 
nyertesként hirdeti ki a Dunaflat Hungary Kft. pá-
lyázatát összesen 25 510 000 Ft +áfa vételáron. Elő-
szerződés megkötése legkésőbb 2022. október 
28-ig, végleges adásvételi szerződés megkötése a 
sikeres telekalítást követő 30 napon belül kerül sor. 
Vevő az ingatlan birtokába a teljes vételár megfi-
zetésével egyidőben lép. 

 
275/2022.(X.14.) Kt. határozat: 
1. A Képviselő-testület megerősíti a Veresegyház bel-

terület 786/61 ingatlan értékesítésére kiírt pályá-
zat Értékelő Bizottságának döntését, amely alapján 
nyertesként hirdeti ki a Dunaflat Hungary Kft. pá-
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lyázatát összesen 25 480 000 Ft +áfa vételáron. 
Előszerződés megkötése legkésőbb 2022. október 
28-ig, végleges adásvételi szerződés megkötése a 
sikeres telekalítást követő 30 napon belül kerül sor. 
Vevő az ingatlan birtokába a teljes vételár megfi-
zetésével egyidőben lép. 

 
276/2022.(X.14.) Kt. határozat: 
1. A Képviselő-testület megerősíti a Veresegyház bel-

terület 786/62 ingatlan értékesítésére kiírt pályá-
zat Értékelő Bizottságának döntését, amely alapján 
nyertesként hirdeti ki a Dunaflat Hungary Kft. pá-
lyázatát összesen 25 450 000 Ft +áfa vételáron. 
Előszerződés megkötése legkésőbb 2022. október 
28-ig, végleges adásvételi szerződés megkötése a 
sikeres telekalítást követő 30 napon belül kerül sor. 
Vevő az ingatlan birtokába a teljes vételár megfi-
zetésével egyidőben lép. 

 
277/2022.(X.14.) Kt. határozat: 
1. A Képviselő-testület megerősíti a Veresegyház bel-

terület 786/63 ingatlan értékesítésére kiírt pályá-
zat Értékelő Bizottságának döntését, amely alapján 
nyertesként hirdeti ki a DunaHome Hungary Kft. 
pályázatát összesen 25 450 000 Ft +áfa vételáron. 
Előszerződés megkötése legkésőbb 2022. október 
28-ig, végleges adásvételi szerződés megkötése a 
sikeres telekalítást követő 30 napon belül kerül sor. 
Vevő az ingatlan birtokába a teljes vételár megfi-
zetésével egyidőben lép. 

 
278/2022.(X.14.) Kt. határozat: 
1. A Képviselő-testület megerősíti a Veresegyház bel-

terület 786/64 ingatlan értékesítésére kiírt pályá-
zat Értékelő Bizottságának döntését, amely alapján 
nyertesként hirdeti ki a DunaHome Hungary Kft. 
pályázatát összesen 25 420 000 Ft +áfa vételáron. 
Előszerződés megkötése legkésőbb 2022. október 
28-ig, végleges adásvételi szerződés megkötése a 
sikeres telekalítást követő 30 napon belül kerül sor. 
Vevő az ingatlan birtokába a teljes vételár megfi-
zetésével egyidőben lép. 

 
279/2022.(X.14.) Kt. határozat: 
1. A Képviselő-testület megerősíti a Veresegyház bel-

terület 786/65 ingatlan értékesítésére kiírt pályá-
zat Értékelő Bizottságának döntését, amely alapján 
nyertesként hirdeti ki a DunaHome Hungary Kft. 
pályázatát összesen 25 390 000 Ft +áfa vételáron. 
Előszerződés megkötése legkésőbb 2022. október 
28-ig, végleges adásvételi szerződés megkötése a 
sikeres telekalítást követő 30 napon belül kerül sor. 
Vevő az ingatlan birtokába a teljes vételár megfi-
zetésével egyidőben lép. 

274–279.(X.14.) Kt. határozat: 
2. A Képviselő-testület elfogadja, hogy Vevő a követ-

kező fizetési ütemezésben fizesse meg a teljes vé-
telárat, a Magyar Állam képviseletében eljáró MNV 
Zrt. nyilatkozatának megérkezését vagy a nyilat-
kozattételre rendelkezésére álló 35 nap elteltét kö-
vetően: 1. részlet: előszerződés megkötésekor 50%, 
2. részlet: 2022. december 31-ig 50%. 
A pályázati biztosíték összege a vételár kifizetése-
kor levonandó. 

 
280/2022.(X.14.) Kt. határozat: 
A Képviselő-testület megerősíti a Veresegyház belte-
rület 786/66 hrsz-ú ingatlan értékesítésére kiírt pá-
lyázat Értékelő Bizottságának döntését, amely alap ján 
a pályázat sikertelenül zárult. 
 
281/2022.(X.14.) Kt. határozat: 
A Képviselő-testület megerősíti a Veresegyház belte-
rület 786/67 hrsz-ú ingatlan értékesítésére kiírt pá-
lyázat Értékelő Bizottságának döntését, amely alapján 
a pályázat sikertelenül zárult. 
 
282/2022.(X.14.) Kt. határozat: 
A Képviselő-testület megerősíti a Veresegyház belte-
rület 786/68 hrsz-ú ingatlan értékesítésére kiírt pá-
lyázat Értékelő Bizottságának döntését, amely alapján 
a pályázat sikertelenül zárult. 
 
283/2022.(X.14.) Kt. határozat: 
A Képviselő-testület megerősíti a Veresegyház belte-
rület 786/69 hrsz-ú ingatlan értékesítésére kiírt pá-
lyázat Értékelő Bizottságának döntését, amely alapján 
a pályázat sikertelenül zárult.  
 
284/2022.(X.14.) Kt. határozat: 
A Képviselő-testület megerősíti a Veresegyház belte-
rület 786/70 hrsz-ú ingatlan értékesítésére kiírt pá-
lyázat Értékelő Bizottságának döntését, amely alapján 
a pályázat sikertelenül zárult. 
 
285/2022.(X.14.) Kt. határozat: 
1. A Képviselő-testület az önkormányzat vagyonának 

értékesítése, hasznosítása során alkalmazandó sza-
bályokról szóló 13/2008.(IV.30.) önkormányzati 
rendelet szerint nyilvános pályázat útján kívánja 
értékesíteni a 786/66 hrsz-ú ingatlant. Minimum 
ár 24 390 000 Ft +áfa. 

 
286/2022.(X.14.) Kt. határozat: 
1. A Képviselő-testület az önkormányzat vagyonának 

értékesítése, hasznosítása során alkalmazandó sza-
bályokról szóló 13/2008.(IV.30.) önkormányzati 
rendelet szerint nyilvános pályázat útján kívánja 
értékesíteni a 786/67 hrsz-ú ingatlant. Minimum ár 
24 360 000 Ft +áfa. 

287/2022.(X.14.) Kt. határozat: 
1. A Képviselő-testület az önkormányzat vagyonának 

értékesítése, hasznosítása során alkalmazandó sza-
bályokról szóló 13/2008.(IV.30.) önkormányzati 
rendelet szerint nyilvános pályázat útján kívánja ér-
tékesíteni a 786/68 hrsz-ú ingatlant. Minimum ár 
24 330 000 Ft +áfa. 

 
288/2022.(X.14.) Kt. határozat: 
1. A Képviselő-testület az önkormányzat vagyonának 

értékesítése, hasznosítása során alkalmazandó sza-
bályokról szóló 13/2008.(IV.30.) önkormányzati 
rendelet szerint nyilvános pályázat útján kívánja 
értékesíteni a 786/69 hrsz-ú ingatlant. Minimum 
ár 24 330 000 Ft +áfa. 

 
289/2022.(X.14.) Kt. határozat: 
1. A Képviselő-testület az önkormányzat vagyonának 

értékesítése, hasznosítása során alkalmazandó sza-
bályokról szóló 13/2008.(IV.30.) önkormányzati 
rendelet szerint nyilvános pályázat útján kívánja 
értékesíteni a 786/70 hrsz-ú ingatlant. Minimum 
ár 32 670 000 Ft +áfa. 

 
285-289/2022.(X.14.) Kt. határozat: 
2. A Képviselő-testület a pályázati eljárás nyertesét 

és a szerződéskötés biztosításának lehetőségét az 
értékelő bizottság javaslatának figyelembevételé-
vel állapítja meg. 
A pályázatokat értékelő bizottság tagjai: Garai 
Tamás jegyző, Tóth Sándor, a Pénzügyi Bizottság 
elnöke, Bobál Imréné, az Ügyrendi, Jogi és Köz-
biztonsági Bizottság elnöke. 

 
290/2022.(X.14.) Kt. határozat: 
A Képviselő-testület megerősíti a Veresegyház belte-
rület 5721/3 hrsz-ú ingatlan értékesítésére kiírt pá-
lyázat Értékelő Bizottságának döntését, amely alapján 
a pályázat sikertelenül zárult. 
 
291/2022.(X.14.) Kt. határozat: 
A Képviselő-testület megerősíti a Veresegyház belte-
rület 5721/4 hrsz-ú ingatlan értékesítésére kiírt pá-
lyázat Értékelő Bizottságának döntését, amely alapján 
a pályázat sikertelenül zárult. 

 
292/2022.(X.14.) Kt. határozat: 
A Képviselő-testület megerősíti a Veresegyház belte-
rület 5915/2 hrsz-ú ingatlan értékesítésére kiírt pá-
lyázat Értékelő Bizottságának döntését, amely alapján 
a pályázat sikertelenül zárult.

Elhunyt 
 

BOZSÓ SÁNDOR 

nyugalmazott rendőr ezredes, 
 

a Szolgálattal Veresegyházért Egyesület alapító tagja 
és aktív résztvevője Veresegyház közéletének. 

 
Bozsó Sándor 71 éves volt. 

Nyugodjék békében!
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Rendkívül ködös idő érkezett az idei október 
23-i veresegyházi megemlékezésre. A zord idő 
ellenére is viszonylag sokan érezték fontosnak, 
hogy tisztelegjenek a kommunista diktatúra el-
leni szabadságharcunk hősei előtt, bár hozzá 
kell tennünk, hogy a pandémia óta érezhetően 
visszaesett országszerte és városunkban is a 
közösségi programok látogatottsága. 

Az ünnep szónoka Gyombolai Gyula, a Ve-
resegyházi Katolikus Gimnázium Felnőttokta-
tási Intézmény egységének vezetője, közép is - 
kolai tanár volt. Határozott antikommunista 
emlékezésének különös zamatot adott, amikor 
az 1956-os tevékenységéért elítélt édesapja ver-
sét olvasta fel mondandója aláhúzásaként. 

A mű sorban fellépett a Veresegyházi Hagyo-
mányőr ző Népi Együttes Tóth Judit művészeti 
vezető koreográfiájával, továbbá Jakab Panna, 
a Szellinger Tamás vezette Veresegyházi Fú-
vósegyüttes és a Veresegyház Katonai Hagyo-
 mány őr ző Egyesület. 

Az ünnepi műsort követően az önkormány-
zat, a helyi civil szervezetek, pártok és ma-
gánszemélyek helyezték el a Kálvin téri em  lék - 
 mű talapzatán a megemlékezés koszorúit, vi-
rágait, mécseseit. 

A program végén a temetőben Radics Lajos 
1956-os áldozat sírjánál hajtottak fejet az áldo-
zatok emléke előtt a veresegyháziak. 

KOVÁCS PÉTER

OKTÓBER 23. VERESEGYHÁZON

Fotók: Hollai Gábor
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HULLADÉKUDVAR 
 

Tájékoztatjuk Veresegyház Lakosságát, 
hogy a GAMESZ telephelyén, 

a Veresegyház, Sport u. 4. címen, 
HULLADÉKUDVAR ÜZEMEL, 

ahol egész évben lerakhatóak az alábbiakban felsorolt hulladékok. 
 

Az alábbi hulladéktípusok lerakására díjmentesen van lehetőség: 
• szelektív hulladék, 
• műanyaghulladék: ásványvizes, üdítős pet palack, 

tisztítószeres műanyag flakon, tiszta fólia, szatyor stb. 
• fémhulladék: alumínium italdoboz, fém konzervdoboz 

és egyéb fém élelmiszercsomagoló anyag stb. 
• papírhulladék: újságpapír, kisebb papírdoboz, tiszta csomagolópapír, 

reklámkiadvány stb. 
• italoskarton-doboz: tejes, gyümölcsleves többrétegű 

italoskarton-doboz stb. 
• formázott üveg 
• hamu 
• számítástechnikai eszközök 
• kisebb háztartási gépek (pl. televízió, rádió, stb.)

A GAMESZ a házhoz menő lomtalanítási akcióban 
NEM VESZ RÉSZT!  

Kérjük a lomtalanítással kapcsolatban 
a Zöld Híd ügyfélszolgálatát keressék! 

• 
Örömmel tájékoztatjuk a Tisztelt Lakosságot, 

hogy a GAMESZ hulladékudvarában 
2 db ruhagyűjtő konténer került elhelyezésre!  

A konténerekbe kizárólag használt ruha és cipő helyezhető el! 
• 

Egyéb veszélyes hulladék (pl. festék, olaj, fénycső, pelenka, tűz- 
és robbanásveszélyes hulladékok), valamint zöld hulladék 

és hungarocell LERAKÁSA TILOS! 
• 

A 10/2020.(VI.1.) önkormányzati rendelet 1.§-ának 2020.07.01-jétől 
hatályos rendelkezése alapján a telepen 

hulladéklerakási díj ellenében van lehetőség 
építési törmelék, lomok és személyautó gumiabroncs lerakására. 

A hulladéklerakás díja: 3000 Ft/m3, 300 Ft/zsák 
A gumiabroncs lerakási díja: 500 Ft/db 

 
NAGY JÓZSEF ATTILA 
GAMESZ IGAZGATÓ

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

KÖZVILÁGÍTÁS 
HIBABEJELENTÉSE  

 
Kérjük a Tisztelt Lakosságot, hogy 

Veresegyház közigazgatási területén lévő 
közvilágítási lámpák meghibásodásának 
észlelése esetén (NEM VILÁGÍT, VILLOG, 

BEGYÚJT MAJD KIALSZIK, 
HALVÁNYAN VILÁGÍT) bejelentésüket 

az alábbi módokon tegyék meg:   
a https://kozvilhiba.hu/ weboldalon 

a „Lakossági bejelentés” menüpont alatt, 
vagy a www.veresegyhaz.hu weboldalon 

az „Ügyintézés” menüpont alatt 
a „Lakossági bejelentőrendszer (E-Poldi)”-n 

keresztül (ügyfél regisztrációhoz kötött), 
valamint telefonon a Veresegyházi 

Polgármesteri Hivatal Műszaki Osztályán 
a  06 28 588 607 és 06 28 588 629-es 

telefonszámon,  
illetve személyesen 

a Polgármesteri Hivatal 131., 136. 
irodájában. 

ÉRTESÍTÉS 
A Veresegyházi Polgármesteri Hivatal értesíti a Tisztelt Lakosságot, 

hogy városunkban az alábbi időpontokban lesz 

TÜDŐSZŰRÉS 
2022. november 24. csütörtök 8.00–18.00 
2022. november 25. péntek 8.00–18.00 
2022. november 28. hétfő 8.00–18.00 
2022. november 29. kedd 8.00–18.00 
2022. november 30. szerda 8.00–18.00 
2022. december 1. csütörtök 8.00–18.00 
2022. december 2. péntek 8.00–18.00 
2022. december 5. hétfő 8.00–18.00 

A VIZSGÁLAT HELYE: 
Szabadidős és Gazdasági Innovációs Centrum II. emelet Udvarház Galéria 

(Veresegyház, Göncz Árpád tér 1.) 
A vizsgálaton a szájmaszk használata kötelező!  

KÉRJÜK A VIZSGÁLATRA HOZZA MAGÁVAL A LAKCÍMET IGAZOLÓ 
HATÓSÁGI IGAZOLVÁNYÁT,  A TAJ-SZÁMOT IGAZOLÓ TB-KÁRTYÁJÁT, ILLETVE 

HA VAN, AZ ELŐZŐ ÉVI SZŰRŐVIZSGÁLATI LAPOT. 
 

A szűrővizsgálat 40 év feletti lakosoknak évente egy alkalommal továbbra is ingyenes. 
A 18-40 év közötti lakosoknak, illetve alkalmassági vizsgálathoz a vizsgálat díja 1700 Ft, mely az 

OEP által országosan elrendelt összeg. A befizetés a szűrőállomáson (a helyszínen) kapható csek-
ken a postán történhet. Lelet kérése esetén felbélyegzett válaszborítékra van szükség. 

A 14-18 év közötti gyermekek szűrése ingyenes, de orvosi beutaló és szülői bele egyező nyilatkozat 
szükséges. A törvény által előírt rizikó csoportokba tartozó lakosoknak kötelező és ingyenes a szűrés. 

A TÜDŐSZŰRÉS AJÁNLOTT, PANASZ NÉLKÜL IS LEHET BETEG! 
A vizsgálat alkalmas a leggyakoribb tüdőbetegségek időben történő felismerésére!
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Az egyhetes tréning célja az volt, hogy elméleti szemináriumok és gya-
korlatias workshopok keretében bemutassa a résztvevők számára a nemi 
diszkrimináció mögött húzódó mechanizmusokat, akik ezáltal megta-
nulhatják felismerni és elkerülni azokat. A jelenlévő fiatalok megismer-
kedhettek azzal is, hogy a gazdasági folyamatokat hogyan befolyásolja a 
nemek közötti egyenlőtlenség, továbbá betekintést nyerhettek abba, 
hogy hogyan valósíthatnak meg politikai kampányt, illetve hogyan ele-
mezhetik nemi szempontból az európai újságokat. Az eseményen a Ma-
gyarországot képviselő 5 fiatal mellett olasz, német, spanyol, bosnyák 
és ukrán szervezetek által küldött fiatalok is jelen voltak. 

Magyar résztvevőink így írnak élményeikről hazatérésük után. 
„Élveztem a tréninget, nagyon érdekel ez a terület a mindennapokban 

is. Jó volt meghallgatni a témában jártas szakembereken kívül olyanokat 
is, akik sokszor tapasztalják meg az egyenlőtlenséget valamilyen formá-
ban. Különösen jó érzéssel töltött el a tudat, hogy a véleménykülönbségek 
ellenére is tisztelettel tudtunk maradni egymás és a témakör iránt. Na és 
persze Olaszország önmagában is csodálatos, különösen, ha sok eltökélt 
és jó fej fiatal vesz körül.” Viki 

„Örülök, hogy láthattam Olaszországnak ezt a részét, szürreálisan gyö-
nyörű. A tréning során nagyon érdekes emberekkel találkoztam, életekbe 
pillanthattam bele, véleményeket hallgathattam meg. Tágult a világlá-
tásom, különös élményekben lehetett részem. A program sűrű volt, de a 
szabadnapunkat kiélveztük és az angolom is fejlődött. Köszönöm a le-
hetőséget!” Dominika

TÁMASZPONT-MOPKA

TRÉNING OLASZORSZÁGBAN 
A veresegyházi Támaszpont MOPKA és az olasz Roadto50% együtt-
működésének köszönhetően 2022. október 03–08. között került meg-
rendezésre a nemi egyenlőség kérdését körüljáró nemzetközi 
tréning, a „Gender Equality Week”. A programnak egy csodálatos dél-
olaszországi város, Lamezia Terme adott otthont.

Ebédelés szüretelés közben az 1930-as évek elején. 
Seres Pál veresegyházi gazda (középen) és segítői a Csibajban lévő szőlőjében. 

Fehér kendőben kislánya, Seres Julianna (később Som Józsefné)

MÚLTIDÉZŐ                                                          SZABÓNÉ VANK ERZSÉBET GYŰJTEMÉNYÉBŐL
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Októberben történt még...

Fotó: Veréb József

Fotó: Szabóné Vank ErzsébetOktóberi hangulat

Halottak napján

A Sanofi önkéntesei fákat ültettek a Pamut-tó partján

A „nagy” GE önkénteseinek faültetése a Kinizsi utcában

Harry Potter-festészet a MaciZooban

Az állatok világnapja alkalmából a 
Gödöllői Rendőrkapitányság munka-
társai 2022. október 5-én kitelepül-
tek a Veresegyházi Medveotthonba

Fotó: Facebook/Veresegyház képes krónikája

Fotó: Facebook/Veresegyház képes krónikája

Fotó: Facebook/Veresegyházi Medveotthon Hivatalos

Fotó: Facebook/Veresegyházi Medveotthon Hivatalos
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Valóban az 1920-as években létesült a gyógy-
 szertár Veresegyházon?  
Nem, korábban, azaz 1913. július 25. nagy nap 
volt dr. Kaufmann – később magyarosítva Cso-
may – Ernő gyógyszerész életében, amikor 
megkapta az engedélyt, hogy Veresegyházon 
megnyissa a „Megváltó” patikáját. Felesége, 
Gasparics Jolán szintén gyógyszerész volt itt, a 
Szent Erzsébet Gyógyszertárban (amely ko-
rábbi nevén Megváltó, majd állami korában az 
1/107-es gyógyszertár nevet viselte). A régi do-
kumentumok átnézése közben került a ke-
zünkbe a gyógyszertár „Méregkönyve”, amely 
sok más érdekes adat mellett tartalmazza, 
hogy az eredeti működési engedélye, a patika 
megnyitása 1913. december 4-re esett, azaz 
épp az épületünk legutóbbi felújításának elké-
szültekor ünnepelte 100. évfordulóját. Ma-
gyarországon nem sok gyógyszertár büszkél - 
kedhet azzal, hogy kisebb nagyobb átalakítás-
sal, de ugyanazon helyen, abban az épületben 
folyamatosan 109 éve működjön. A patika épü-
letét dr. Kaufmann (Csomay) Ernő gyógysze-
rész építette. Ezzel egyidőben építette dr. 

Luttor Károly orvos az orvosi rendelőt. 
Mire szolgált a „Méregkönyv”? 
Az a szigorúan ellenőrzött anyagok nyilván-
tartására szolgált. A gyógyszerész ebbe vezette 
be kézírással és kézjegyével ellátva a vegysze-
rek felhasználását: kinek, mennyit és milyen 
célból, mikor adott ki. A nyilvántartást a tiszti 
főorvos háromhavonta ellenőrizte. Például az 
egyik bejegyzés szerint a helyi vendéglős ka-

pott higany kloridot fertőtlenítésre. Innen kap-
tak ellátmányt az állatorvosok, így dr. Darányi 
József és dr. Mohai Imre is, akinek 1983-as re-
ceptje volt az utolsó, amelyet a méregkönyv-
ben találtunk. Valójában a beírás a receptet is 
helyettesítette. Később a recepteket is becsa-
tolták a könyvbe. Ma már a kábító, fájdalom-
csillapító, pszichotrop anyagok nyilvántartása 
kódok szerint kartonokon és digitális módon 
történik. 
Milyen eredeti gyógyszerészeti emlékek lát-
hatóak az officina vitrinjében? 
Megrendelések jegyzéke 1913. november 20-
ból, szabványos vényminták 1939-ből, illóola-
jos üvegek, korabeli előiratok, Kamarás József 
mogyoródi orvos receptje, vagy Formulae nor-
males kiadványok (röviden: Fono) 1902-ből és 
1954-ből, amelyek a gyógyszertárban kever-
hető gyógyszerek elkészítésének leírását tar-
talmazzák. A gyógyszertár falán volt egy éjjeli 
csengő, amelynek felirata is megmaradt az utó-
kor számára. Látható itt Kaufmann gyógysze-
rész oklevele is, amelybe egy váza volt becso - 
magolva a padláson. Régen szappan is a pati-
kában volt kapható, ebből is látható egy ere-
deti darab. 
Hogy kezdődött az ön gyógyszerész családjá-
nak története? 
A gyógyszertárat államosították 1949-ben a 
Csomayéktól, majd 1995-ben került sor a pri-
vatizációra. Édesanyám, aki 1935-ben született, 
még dolgozott Kaufmann Ernő fiának a felesé-
gével, ifj. Csomay Ernőnével, Máriával, aki idén 
hunyt el 93 éves korában. Én 1960-ban szület-
tem, 3 éves koromig Erdőkertesen laktunk a 
nagymamáméknál, Jánoska Ferenc unokája 
voltam.  Anyukámnak kőműves volt az apu-
kája. A nagymamám varrónő volt, aki 2004-ben 
halt meg. Édesanyám orvos akart lenni, de az 
első vérvételnél elájult, úgyhogy áttették a 
gyógyszerész karra. Apukám 1935-ben szüle-
tett Bánhidán. Ő felvételt nyert az Állatorvosi 
Egyetemre és az Orvosi Egyetem Gyógyszerész 
Karára is, végül szülei javaslatára  gyógysze-
résznek tanult. Szüleim évfolyamtársak voltak 
az egyetemen, 1959-ben házasodtak össze. 
A diploma után először Ceglédre kerültek, 
aztán visszaköltöztek Erdőkertesre. Anyu a gö-
döllői gyógyszertárban dolgozott, apu pedig 
Csomayné kollegájaként Veresegyházon. Én 
1978-ban kezdtem meg a Szegedi Tudomány-
egyetem Gyógyszerész Karán a tanulmányai-
mat és 1982-ben diplomáztam.  Eszter lányom 
szintén gyógyszerész, aki jelenleg a csonkási 
Szent István Gyógyszertár vezetője és tulajdo-
nosa. A másik lányom, Enikő, szintén gyógy-

A 109 ÉVES 
SZENT ERZSÉBET GYÓGYSZERTÁR TÖRTÉNETE 

ÉS A KAMILLÁS FIÓKBA REJTETT TITKOK 
Aki sorban áll a Szent Erzsébet Gyógyszertárban és a sorszámhúzó gép mögé tekint, a vit-
rinben régi patikaszereket és kellékeket láthat. Éppen ez a mini kiállítás volt az, amely fel-
keltette az érdeklődésemet a város legrégebbi gyógyszertára iránt. Horváth Lajos: 
Veresegyház története 1945-ig című könyvének I. kötetében egyetlen mondatot találtam a 
gyógyszertárról: „Magán-gyógyszertárat Kaufmann Ernő létesített Veresegyházon az 1920-
as években, ezt később államosították.” Ennek jártam utána. Találkozót kértem dr. Po-
zsonyi Erzsébet tulajdonostól, aki készséggel állt a rendelkezésemre. Vele beszélgettem.

HELYTÖRTÉNET „Sokkal fontosabb azt tudni, milyen em-
bert érint a betegség, mint azt, hogy mi-
lyen betegség érinti az embert.” 

                                          (Hippokratész) 

Dr. Pozsonyi Erzsébet

Fotók: Rimai
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szerész, ő jelenleg három hónapos ikreit neveli. 
Én Erdőkertesen lakom, az öcsém a Széchenyi 
dombon, itt Veresegyházon. László öcsém az 
erdő kertesi gyógyszertárban dolgozik. Kisné-
mediben 2008-ban műemlék kúriát alakítottak 
át egészségházzá, ahol kialakítottak egy patikát 
is. A polgármester felkért a fiók-gyógyszertár-
kénti üzemeltetésére és én ezt elfogadtam.   
Ki volt Hámori Vilmos és milyen titkát rejtette 
a gyógyszertár kamillás fiókja? 
Kaufmann (Csomay) Ernő feleségének, Jolán-
kának volt egy testvére, akinek fia volt Hámori 
Vilmos. Ez az unokaöccs 2012-ben meglátoga-
tott bennünket, átadott egy naplót és egy fil-
met, aminek részben ő a narrátora és aminek 
tárgya az általa készített számtalan fénykép. El-
mesélte, hogy 1938 karácsonyára kapott szü-
leitől egy Kodak fényképezőgépet, majd 
később egy kis Tenax gép boldog tulajdonosa 
lett. Hámori Vilmos, – a diploma előtt álló mér-
nök – 1940-ben vendég volt Veresegyházon 
gyógyszerész nagybátyjánál. Mint a gyógysze-
részeknél, úgy a Műszaki Egyetemen is 1944-
ben próbálták menekíteni a fiatalembereket 
Németország felé. Vilmos bácsi nem akart 
menni, így amikor még nem robbantották fel a 
vasúti síneket 1944. december elején, ide me-
nekült a nagynénjéékhez. Elbeszélése szerint 
az utolsó vonattal ki tudott még jutni Buda-
pestről. Később az officina egyik fiókjába – 
amire az volt írva Flores Chamomillae (kamil-
lavirág) – rejtette a kis Tenaxát, hogy a gépét 
szükség esetén elővéve megörökítse a történ-

teket. 2012-es látogatásakor, amikor belépett a 
patikába, ezt a fiókot kereste. 
Milyen felvételeket készített Hámori Vilmos? 
Talán nincs is még egy patika Magyarországon 
– de lehet tágabb földrészeken sem –, ahol írott 
és képi dokumentum örökítené meg egy 
gyógyszertár történetének és az ország törté-
nelmének háborús heteit 1944. december 6-tól 
1945. április 17-ig. Hámori Vilmos elmesélte, 
hogy minden nap feljött a pincéből, és a nap 
legfontosabb eseményeit rejtve, gyertyafénynél 
lejegyezte.  1944. december 11. éjszakáján 
orosz beszédet hallott, miközben az orosz ka-
tonák „meglátogatták” a patikát és elvitték az 
ott talált gyógyszereket. A pincékben a leg-
belső zugot megtöltötték a riadt lányok. Hat-
vantól Budapestig egyetlen gyógyszertárban 
sem volt már gyógyszer, elfogyott a háború 
alatt. Csomay Ernő gyógyszerésznek nagy rej-
tett készletei voltak a széntároló alá rejtett pin-
cezugban, messziről is odamentek hozzá 
sulfonamid porért meg penicillinért. A rejtett 
készletekből még 1974-ben is került elő na-
gyobb mennyiség. December 24-én vasárnap 
templomba menet látták, hogy minden har-
madik ház bombatalálatot kapott. A patikából 

is vasvillával kellett kihányni a törmeléket. Feb-
ruár 7-én elvonultak az oroszok, és ő 13-án ér-
tesült arról, hogy Buda elesett. Ekkor döntötte 
el, hogy visszamegy Budapestre, ahol az egye-
temen az oktatás megindult. Vilmos bácsi mér-
nöki diplomájának megszerzését követően az 
Út- és Vasúttervező Vállalatnál kapott állást, 
majd később Líbiában a vasút korszerűsítésén 
dolgozott. Fényképezőgépével ezt a munkáját 
is dokumentálta. 
Részesültek-e elismerésben a várostól a mun-
kájukért? 
Igen, a Covid 19 járvány alatt személyre le-
bontva gyógyszercsomagok összeállításával se-
gítettük a lakosságot, ezért dicsérő oklevelet 
kaptunk polgármester úrtól. 
Biztosítottak-e a gyógyszertár személyi felté-
telei? 
Igen, velem együtt jelenleg négyen vagyunk 
gyógyszerészek. A nyitvatartási idő alatt elő-
írás, hogy egy gyógyszerésznek mindig a 
gyógyszertárban kell tartózkodni. Összesen 9 
asszisztens alkalmazottunk van, akik Erdőker-
tesről, Vácegresről, Őrbottyánból, Szadáról jár-
nak ide dolgozni. Visszavárjuk a kismamáinkat 
is. Fontosnak tartjuk a munkatársaink megtar-
tását, megbecsülését. 
Hogy látja a gyógyszertárak jövőjét? 
Megjelent az automatizáció a nagyobb pati-
kákban. Robot gyűjti QR kód alapján a gyógy-
szereket és kézhez adja az expediálónak. 
A kisebb gyógyszertárak esetében a rezsikölt-
ségek megemelkedése bezárásokhoz vezethet, 
amely kisebb településeken komoly ellátási 
gondot okozhat. Az emberek azonban biza-
lommal fordulnak a gyógyszerészekhez taná-
csért, mert nehezen jutnak el orvoshoz. Mi 
pedig készséggel segítünk legjobb tudásunk 
szerint.                                                 

RIMAI S. ÉVA

Muzeális vitrin

Méregkönyv 1913

Ha Isten velem, ki ellenem?
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Sport, irodalom és képzőművészet, minden a 
teljesség igényével. Hogyan csinálod, van erre 
valami recepted?  
A napi tevékenységem gerincét a főállásom 
teszi ki, kiképzőként dolgozom egy speciális te-
rületen, mely komoly leterheléssel jár. Gyer-
mekemként tekintek továbbra is a Veresi 
Küzdősport Egyesületre, az egyéb feladatok 
mellett versenyeken is részt veszek az egyesü-
let kötelékében. A Károli Gáspár Református 
Egyetem óraadó tanáraként pszichológusként 
és sport-coachként is dolgozom. Hogyan csi-
nálom? Hogy jut mindenre időm? Erre nincs 
külön receptem, de a szabadidőmet igyekszem 
úgy beosztani, hogy jusson elsősorban a csa-
ládra és a kedvenceimre, az írásra és a festésre 
is. Nincs időkényszerem, amikor lehet leülők a 
dolgozószobámba és alkotok. Igyekszem ma-
ximális odafigyeléssel végezni a munkámat, le-
gyen az bármi. 

ARCOK A VÁROSBÓL • ILYÉS GYULA JUDOMESTER, ÍRÓ, KÖLTŐ, FESTŐ „Fiatalkoromban súlyos gerincsérülést 
szenvedtem. Öt műtéttel, fél év gipsszel 
háromszor tanultam meg járni. Mindez 
nyolc évig, huszonnyolc éves koromig tar-
tott. Csodával határos módon felépültem 
és a gyógyulásom után mindent újra-
kezdtem.”                                   Ilyés Gyula

FESTENI TANULOK 
A Veresi Küzdősport Egyesület 2006-ban Ilyés Gyula judomester, pszichológiai vég-
zettségű sport-coach (edző) kezdeményezésére alakult. Az egyesület célul tűzte ki a 
minőségi, gyerekközpontú sportoktatást a Veresi Kistérségben. Az eltelt másfél évtized 
alatt, a versenyek során számos fiatalt segített a rendszeres testedzés a dobogó legfelső 
fokára. Világ- és Európa-bajnokságokon közel 100 érmet gyűjtöttek be, melynek majd-
nem a fele aranyérem. Az országos bajnoki címek sokaságáról nem is beszélve. 2020-
ban Ilyés Gyula vezetésével új helyszínen, Őrbottyánban folytatták a megkezdett 
munkát és napjainkban továbbra is magabiztosan nyerik sorra a versenyeket. 

Még elképzelni is nehéz, a mindennapi munkavégzés, az életvitelszerű sporttevé-
kenység mellett hogyan fér az egykori Honvéd-judos életébe a költészet és a próza, vagy 
éppen a képzőművészet. A sikeres hat danos judomester életét a családja, felesége, 
gyermekei és három unokája, valamint a sport és a mindennapi munkája teszi teljessé. 
Az eltelt évek során már három verseskötete és két könyve is napvilágot látott és az 
utóbbi időben sorra születnek szebbnél szebb festményei. 

Ilyés Gyula

Ilyés Gyula – Tájkép

Fotók: Veréb

ILYÉS GYULA 
• JUDOMESTER • 

 

1966-ban Budapesten született 
1984-ben érettségizett az Ihász Dániel Közle-
kedésgépészeti Szakközépiskolában 
1984–1986-ig sorkatona 
2004–2009-ig a Magyar Kempo Szövetség 
judo, erőnléti edzője, tanácsadója 
2006-ban judo iskolát nyitott Veresegyházon 
2006-tól a Veresi Küzdősport Egyesület veze-
tőedzője, elnöke 
2009-től sportszakmai képzéseken vizsgael-
nök és szakértő 
Nős, két gyermek édesapja 
 
DIPLOMÁT ADÓ KÉPZÉSEK: 
1994–1998 Magyar Testnevelési Egyetem – 
Sportmenedzser szak  
2002–2004 Bp-i Közgazdaságtudományi 
Egyetem Környezetvédelmi Igazgatás szak  
2003–2005 Magyar Testnevelési Egyetem To-
vábbképző Központ – Sport rekreáció  
2008–2009 Budapesti Műszaki Főiskola – 
coach  
2011–2014 Miskolci Bölcsész Egyesület – pszi-
chológia 
 
EGYÉB TANULMÁNYOK: 
1987–1989 Dolgozók Vendéglátóipari Szak-
középiskolája 
1998 Magyar Testnevelési Egyetem Tovább-
képző Központ – Judo edzői szaktanfolyam   
2002 International Wellness Institute – Sze-
mélyi edző szaktanfolyam 
2005 Zrínyi Miklós Nemzetvédelmi Egyetem, 
Bolyai János Főiskolai Kar – Kézitusa oktató 
 
MAGÁNKIADÁSBAN MEGJELENT 
ÍRÁSAI: 
Gondolatok 1, Gondolatok 2 című verseskö-
tetek  
Verseket írok című kötet – 2010  
Sorsedző című könyv – 2014 
Lélekdrazsé című könyv – 2021 
 
ELISMERÉSEK: 
Szent György Lovagrend – tag 2004  
Bellai János Testnevelési és Sport Díj – Ve-
resegyház 2010  
Magyar Judoért Emlékérem bronz és ezüst 
fokozat 
Százhalombatta Város Sportjáért kitüntetés 
– 2015 
Év Edzője kitüntetés – Veresegyház 2019  
Gránit Oroszlán Példakép Díj – Mester pél-
daképek kategória 2020 
Harcművészetek Halhatatlan Klub – tag 2021 
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Ilyés Gyula – Absztrakt 1. Ilyés Gyula – Absztrakt 2.

Harcművészet, judoiskola és költészet. Mikor 
kezdtél el írással foglalkozni és mi késztetett 
erre? 
Nyolcévesen, egy autóbuszon, a dugóban érin-
tett meg először az írás múzsája. Rímeket fa-
ragtam az átélt közlekedési élményből, ekkor 
látott napvilágot az első versem. Nagymamám 
eltávozásával fordult nálam komolyra a vers-
írás. Napokig kint ültem a kertben és egy ke-
ménykötésű füzetben megszületett kilenc na - 
gyon szomorú versem. Ahogy telt az idő, egyre 
több vidám, szellemes költeményem került a 
füzetekbe, melyek végül egységes kötetekbe 
szerkesztve jelentek meg. Időközben a próza is 
megérintett, most dolgozom a harmadik köte-
temen. Hasonlóan a „Lélekdrazsé” című könyv 
témájához, ennek is az átélt élményeim nyújt-
ják az alapot, mintegy folytatása az előző köny-
vemnek. Már az általános iskolában is jó voltam 
magyarból, olvasni, írni már akkor is szerettem. 
Nálunk a könyvek a mi barátaink, a gyerekeim 
már ebben nőttek fel.  

Azt vallod, hogy a sportban igazán jó ered-
mény csak komoly elméleti tudás birtokában 
érhető el. Ez mennyire igaz a képző művé-
szetre? 
Annak idején, amikor még a lányom kicsi volt, 
vízfestékkel alkottunk. Sajnos az élet úgy 
hozta, hogy a későbbiekben nem volt időm az 
akvarell festésre. A fordulatot a koronavírus-jár-
vány, a bezártság hozta meg számomra. Ekkor 
kezdtem újra  festeni.  Hiszem és vallom: az 
eredményes munkához feltétlenül szükséges a 
felkészültség, az elméleti tudás. Széleskörűen 
tanulmányoztam a világhálón elérhető festők 
alkotásait, technikáit. Oktatófilmeket vásárol-
tam, és autodidaktaként haladtam lépésről lé-
pésre. Közben megismerkedtem Magyar Dóra 
festőművésszel, a munkáimról készült fotókat 
rendszeresen elküldöm véleményezésre. Rend-
kívül szigorú velem, viszont a tanácsai nagyon 
sokat segítenek a fejlődésemben. Kitaláltam, 
hogy „fehér öves festő” vagyok, és célul tűztem 
ki a fekete övet. Lassan, de biztosan haladok a 
cél felé, már a kék övnél tartok, és ez rendkívül 
motiváló számomra, bár ez még mindig csak 
kezdő, tanuló fokozat.    
Festményeid színvilága bámulatos, különösen a 
tájképeidnél. Milyen technikákat alkalmazol? 
Több technikát kipróbáltam, valahogy a portré 
rajzolás és a grafika nem vonzott. Absztrakttal 
is kísérleteztem, de igazából a természet gaz-
dag színvilága ragadott magával. Így alakult ki 
a saját stílusom, a tájképfestés feszített vá-
szonra akrillal, ecsettel és festőkéssel. Szeretem 
ezt a szabadságot, örömmel festhetek a saját 
kedvemre.   
Mik a további terveid a sport és a művésze-
tek területén?  
Évekkel korábban elkezdtem foglalkozni a judo 
elődjével, a tradicionális jiu-jitsu harcművészeti 
irányzattal. Végül sikerült első danos jiu-jitsu 
mesterré válnom, ezt szeretném tovább vinni, 

mert jó tanulási lehetőség. A Veresi Küzdősport 
Egyesület az őrbottyáni helyszínen további fel-
adatokat jelent. Vannak elképzeléseim és meg-
valósítandó terveim a jövőt illetően. A köny - 
veimben sze replő „önvallomások” teljesen köz-
érthetően a hogyanra, a tervezésre és az újrakez-
désre helyezik a hangsúlyt, a megoldást keresik. 
A sikereim mellett kendő zet lenül írok mindarról, 
amit elrontottam. Szeretném befejezni a harma-
dik kötetemet, most ezen dolgozom. A festés szá-
momra egy örömforrás, ha tehetem ecsetet 
ragadok! Nem feledve a célt: a fekete övet.   

VERÉB JÓZSEF 

Ilyés Gyula: 
Hallgasd a csendet! 

 
Hallgasd a csendet, 

Figyelj mit mond, mit beszél, 
Halkan suttog,  

Mint a lágy tavaszi szél. 
 

Hallgasd a csendet, 
Jól esik, ahogy körbe ölel, 

Kényeztet, 
S közben egyedül rád figyel. 

 
Hallgasd, megannyi kérdésedre  

Választ ad, megfelel, 
Segít neked, 

Csak hallgasd türelemmel. 
 

Figyelj a csendre, 
Bölcsebb, mint gondolnád, 

Feltárja, megmutatja 
Megannyi erényed, hibád. 

Ilyés Gyula – Tájkép
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A PILLANAT 
VARÁZSA 

Veresegyház képekben 
2022 

FOTÓPÁLYÁZAT 
III. negyedév 

 
 
A zsűri tagjainak egyetértésével a kategória győztes pályaművek:  
 
Természet és táj kategória: Halmos Endre – Imádkozó 
 
Épített és tárgyi környezet: Mátyás Mária – Sportbolygó  
 
Életképek: Erdélyi Mandula Sára – Mosolyogj! című fényképe 
 
 

Gratulálunk a díjazottaknak!

FOTÓPÁLYÁZAT

Természet és táj kategória I. helyezettje: Halmos Endre – Imádkozó

Életképek kategória I. helyezettje:  Erdélyi Mandula Sára – Mosolyogj!

Épített és tárgyi környezet kategória I. helyezettje: 
Mátyás Mária – Sportbolygó 

FOTÓPÁLYÁZAT 
 IV. negyedév

A Fotópályázat IV. negyedéves fordulójára 
a beküldési határidő: 

2022. november 30. 
 

*** 
A beérkezett pályamunkák egy része 

sajnálatosan nem felelt meg a pályázati kiírásnak. 
 
Kérjük az alkotókat a pályázati feltételek betartására, többek 
közt a beküldött pályázati anyagnak minden esetben tartal-
maznia kell: a szerző nevét, a pályázott kategória megne vezé-
sét, az alkotás címét, a kép készítésének helyét. Továb bá csak 
azokat a jpg formátumú felvételeket tudjuk elfogadni, ahol a 
minimum méret 72 dpi esetén nem kevesebb, mint 2500 pixel. 
 
További információk: 
https://www.veresegyhaz.hu/_upload/editor/Onkormany-
zat/VeresiKronika/vk_2203.pdf
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Minden nap hosszú percekig figyelte a macskát. 
Látta, hogy úgy hat óra tájt fürgén felugrik a ho-
kedlin lévő párnák tetejére és vár. Egy szfinx mél-
tóságával bámul ki az ablakon, majd fél óra 
elteltével megy a dolgára. 

Két hónapja tartott ez a rituálé és nem tudta 
megfejteni, mire fel cselekszik így. A szoba 
csendjét átjárta a várakozás türelme. Az asszony 
az ajtófélfának dőlve szemlélte, ahogy naponta 
egy másik történet kibontakozik az életében, 
amelyből ő már kifelé tartott. Nyolcvanon túl 
kezet kell fogni az elmúlással, mondogatta.  
Tudta jól, de még zsebben hordta a kézfogást. Az 
idő azonban jelzett neki. Vonalakat rajzolt oda, 
ahol eddig sima volt a paletta. Tiltakozott, de az 
öregség nem olyan kendő, amit letehet az ember, 
ha melege van. Azt vinni kell télben, nyárban, 
akkor is, ha nehéz, vagy ha épp jó napokat hoz.  

Hatvanegy napja volt egyedül, akkor hunyta le 
a szemét az öreg. Milyen szerencse, hogy a hő-
ségben nem mellette aludt! Kipakolt a teraszra és 
ott ágyazott meg magának egy matracon. A halál 
azonban lesben állt, nem lehetett átverni holmi 
költözgetéssel. Mégis szép volt tőle, hogy nem 
kellett egy merev test mellett felriadnia. Annyi 
mindent beszélnek az elmúlásról, de senki nem 
érti meg, hogy a semmivé válás bármilyen ke-
gyes is, fekete. Nem a gyász miatt. Azt az em-
berek találták ki. Az élet lezárója hol állat képé  - 
ben jelenik meg, hol álomként oson be a réseken 
és viszi, akit épp talál.  

A macska azóta barátságtalan lett vele.  Nem 
hagyta, hogy megsimogassa és az ételt is csak 
ímmel-ámmal fogadta el. Mintha rá haragudott 
volna azért, hogy ő maradt. Nem vágyott még 

odaátra, még a krumplit is fel kellett szednie és 
látni akarta, ahogy az unokája férjhez megy. 
Ezek a mai gyerekek azonban mindig rohannak, 
csak a fontos tetteknél lassulnak le, morogta 
csendesen. Se gyerek, se család, gondolta kese-
rűen, hát mire várnak harmincévesen?  

Másnap, a szokott időben, a macska megint el-
terpeszkedett a párnákon. Ha annyira várhat-
nékja van, miért nem megy ki az udvarra és 
heverészik ott, kérdezte méltatlankodva. 

Kicsoszogott a kovászos uborkához, levette 
róla a kistányért, és belenyalt. Még nem az igazi, 
mondta félhangosan. A kistányér még a nász-
ajándékából maradt, az utolsó darab volt. Hirte-
len bevillant előtte az a májusi nap, a hatalmas 
szerelem napja és mi maradt belőle? A meg-
nyugvás, hogy nem vele halt? Talán ennyi az élet, 
várakozás és a remény, köze nincs a szerelem-
hez? Legyintett. Ezekre a kérdésekre már nem 
neki kellett választ adnia.  

Amikor megfordult, észrevette, hogy a máskor 
mozdulatlanságba merevedett állata izgalomba 
jön. Farkát kezdte ingatni, tekintete jelezte, va-
lami történni fog.  

Az asszony szétnézett, de nem látott senkit. 
A kerti úton egy veréb ugrált, legyek dongtak a fé-
szer körül, de rajtuk kívül édes volt a csend. És 
akkor megpillantotta. Vendég érkezett. Puha ug-
rással fent termett a kerítésen, majd le a földre. 
Egy másik macska, fekete, jóllakott kandúr. Szem-
mel láthatóan nem érdekelte senki és semmi.  

A veréb ijedten rebbent fel az útjából, de ő 
talán nem is látta. Egyenesen az ablakra bámult. 
A kitárt szárnyú paletták közt ott mosolygott va-
laki. Nem tévedés, mosoly ült a macskája arcán, 

amint megpillantotta a jövevényt, a hívatlant. Egy 
pillanat erejéig ő is mozdulatlanná dermedt, de 
észbe kapott. Hisz ez csak egy állat, semmi több, 
nyugtatta magát. A fekete megállt az ablak alatt 
és felfelé pislantott. A másik még nem ugrott 
hozzá. Talán kéreti magát, jutott eszébe az asz-
szonynak. Egy halk nyikkanás lehetett a jel, mert 
arra nyújtózott egyet az övé, majd a párnákról a 
párkányra szökkent.  

A lenti előrenyújtotta a nyakát, szinte intett a 
fejével. Morcika kihúzta magát és teljes egészé-
ben felkínálta ruganyos testét, majd villámgyor-
san leugrott amaz mellé. Az asszony nézte őket 
és megmámorosodott az örömtől. Amit látott, az 
maga volt a szerelem. A valódi, az érdek nélküli, 
tiszta szerelem. Csak az érkező ne lett volna fe-
kete. Halálhívogató, ez járt a fejében, amikor 
azok ketten szorosan egymás mellett elindultak 
a kavicsos úton, majd egyszerre ugrottak fel a 
falra és tűntek el a kora esti alkonyatban. 

VERESI KRÓNIKA • HAGYOMÁNY ÉS LENDÜLET IRODALMI PÁLYÁZAT 2022.

PRÓZA KATEGÓRIA I. HELYEZETT 
2022-ben az októberi lapszámban számoltunk be a Veresi Krónika által kezdeményezett iro-
dalmi pályázat eredményhirdetéséről. Mint ígértük, a nyertes pályaműveket az újság egymást 
követő hónapokban közli, másodikként a próza kategória I. helyezettet.

„A mosolygó macska Imre Hilda mesterien 
szőtt novellája. Miközben a témája számta-
lanszor megírt, a csipkemintázatban egy-
másba hurkolt motívumháló olyan kidolgo - 
zottságot ad a szövegnek, amitől az öregség 
és a halál toposza csendes, hálószerű vona-
lakban dereng elő a háttérből. Az elbeszélő 
kevés szóval vázolja fel egy egész család 
életét (ez igen nehéz eljárás), ám talán ennél 
is fontosabb a szöveg azon szintje, amely 
nem hangzik el. Bizonyos helyeken ott a 
csend, mintha maga is szavakból állna, e 
kettő összedolgozásában fedi fel magát iga-
zán a történet mélyebb rétege.” 

VERÉB ÁRNIKA

Fotók: Veréb József

 
 
 

IMRE HILDA 
 

korábban Budapesten, a Keve Utcai Általá-
nos Iskolában volt tanítónő. 2000-ben csa-
ládjával Veresegyházra költözött, ahol a 
Fabriczius József Általános Iskolában vál-
lalt állást. 2017-ben elhatározta, hogy kiírja 
magából mindazt a gondolatot, melyet el 
kell mondania. Az eltelt öt évben novellák, 
versek, példázatok, szociográfiák és karco-
latok sokasága látott napvilágot, melyek in-
ternetes blogján és Facebook-profilján 
megtalálhatóak. Időközben több írása is 
megjelent különböző pályázati kiadvá-
nyokban. Szerkesztője a MyMirror maga-
zinnak, ahol történetei (mymirror.hu) 
oldalon is olvashatóak. 2020-ban megjelent 
„A cipősdoboz” címmel az első önálló no-
velláskötete. Egy évvel később, a „Szárny-
próbálgatók 2021” országos irodalmi 
pályá zaton II. díjat nyert. A Veresi Krónika 
által szervezett irodalmi pályázaton 2021-
ben próza kategóriában „A farkas fej néha 
mosolyog” című pályaművével II. helye-
zést, 2022-ben „A mosolygó macska” című 
írásával I. helyezést ért el. 

IMRE HILDA: A MOSOLYGÓ MACSKA 
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Szeptember 18-án Ukrajnából, a lembergi zeneiskolából érkező Ban-
dura zenekart és kórust hallhattuk a zeneiskola Spera Ágnes Hang-
verseny termében. A különleges hangszereken, a népdaloktól elindulva 
a könnyűzenéig állt össze a repertoár. A továbbiakban Vivula Mihály 
gitár mű vész, mint meglepetésvendég, fergeteges virtuozitással szólal-
tatta meg többek között különböző nemzetiségek zenéjét, ezzel is 
éreztetve, hogy a zene összeköti az embereket, a zenén keresztül meg-
értik egymást különböző nemzetek polgárai. Könny szökött a közön-
ség szemébe, amikor az ukrán gyerekek a hazájukról énekeltek.  

Október 1-jén, a zene világnapján a Szentlélek-templomban csen-
dült fel a zene a művészeti iskola növendékei, tanárai és a kínai Csil-
lagfény gyerekkórus közreműködésével. Szólistákon kívül az iskola 
vonós- és fúvószenekarainak műsorát is hallhatta a tisztelt közönség. 
A szólisták Bachtól Vivaldin és Bartókon át Wolf Péterig, fuvolán, kla-
rinéton, zongorán, csellón és énekhangon szólaltatták meg a műveket. 
A szólisták voltak: Bonifertné Száraz Lívia ének, Bán Tamás klarinét, 
Kutas Dominika, Ambrus Gabriella fuvola, Szabó-Bira Zsuzsanna, 
Czerman Cecília és Hajdu Zsófia zongora, Zán András cselló. A vonós -
zenekar Piazzola tangójával, a fúvószenekar Carribian summer mű-
vekkel varázsolta el a közönséget Kátai Katalin és Ambrus Gabriella 
vezetésével. Meglepetés volt, hogy a hangverseny zárásaként a két ze-
nekar együtt, szimfonikus zenekarként, Edward Elgar Indulóját adta 
elő. Megható volt, amikor a Csillagfény kínai gyermekkórus a „Kata-
linka szállj el…” népdalfeldolgozást énekelte magyar nyelven. Ismerő-
sen csengett előadásukban a Pekingi Olimpia nyitó dala is. Ami a 
legfontosabb volt az egész este folyamán, az az emelkedett hangulat, 
amelyet a zene közös élményeként élhetett át a közönség a közremű-
ködő tanárokkal, diákokkal és a kínai kórus tagjaival. Ruszinkóné 
Czerman Cecília intézményvezető a köszöntőjében felhívta a figyel-
met arra, hogy „A zene az összetartozás ünnepe is lehetne. Közösségi 
erő van min den zenei produkcióban, sok-sok gyakorlás, együttműkö-
dés, alázat, szeretet egymás iránt. Az értékek megfogalmazása, to-
vábbvitele a legfontosabb szempont akkor is, ha egy zeneiskolás 
növendékünk ül a koncertpódiumon és akkor is, ha világhírű művé-
szek teszik ezt.” 

A koncerttel hagyományt teremtettünk és az iskolánkban kiemel-
kedő helyet elfoglaló zenei világnap ünnepét most már városi szinten 
is megrendezhetjük minden évben.  

Október végén, 28-án került sor a fúvószenekari hangversenyre a Váci 
Mihály Művelődési Központban. A művészeti iskola meghívásának ele-
get téve a közönség hallhatta a budapesti Erkel Gyula Zeneiskola fúvós -
zenekarát, a Veresegyház Városi Big-Bandet és természetesen a Lisznyay 
Szabó Gábor Művészeti Iskola fúvószenekarát is. A hangversenyen film-
zenéket szólaltattak meg az együttesek. Ez igazi fúvóstalálkozó és öröm-
zenélés is volt egyben. Jó volt látni, hogy a zenekarok tagjai mennyire jól 
érezték magukat a színpadon, hogy örömmel játszották az ismert és ke-
vésbé ismert filmzenéket. A Városi Big-Band profizmusa példát mutatott 
a zeneiskolás növendékeknek. A közönség hallhatta többek között 
Gerschwin Summertime, a Mission impossible, a Karib tenger kalózai, 
valamint az Óz, a csodák csodája című filmek betétdalait. A zenekar ve-
zetői voltak: Fritschéné Ambrus Gabriella, Balázs András és Szellinger 
Tamás. A következő városi szintű rendezvényünk a karácsonyi koncert 
lesz decemberben, amelyre szeretettel várunk minden érdeklődőt! 

RUSZINKÓNÉ CZERMAN CECÍLIA 

ZENÉS OKTÓBER 
A Lisznyay Szabó Gábor Művészeti Iskolában izgalmas koncer-
tekkel indult a tanév. 

Fotók:  Lethenyei László

OKTÓBERI KONCERTEK A LISZNYAY SZABÓ GÁBOR MŰVÉSZETI ISKOLÁBAN
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KÉPZŐMŰVÉSZETI ELŐADÁSSOROZAT A MŰVÉSZKERTBEN

Vajon mitől alkotás az egyik és miért „csak” egy firka vagy matrac alá gyűrt 
kísérlet a másik? „Ilyet a gyerek is fest otthon, és még rá is szólok” – hang-
zik el sokszor viccesen a jól ismert idézet egy-egy kortárs alkotást nézve a 
laikustól. Vajon miért törekedtek a századforduló szürrealista alkotói a gyer-
mekrajzok megidézésére művészetükben? 

A század elejétől alkalmazott alkotóterápia az elmegyógyintézetekben fel-
színre hozott olyan művészbetegeket és azok alkotásait, melyek egyértelműen 
helyet követeltek maguknak a művészet porondján, a kiállítótermekben. Az 
art-brut alkotások, vagy a szürrealisták törekvései olyan érzékeny mutatói a tár-
sadalmi folyamatoknak, a világháborúk sebeit gyógyítgató Európának, mely 
figyelmet érdemel. A legutóbbi előadáson ilyen és ehhez hasonló témákat fe-
szegettünk. De volt már szó művészek múzsáiról, performansz művészek 
munkáiról, festmények titkairól, vagy olyan képtörténetekről, melyek köze-
lebb vittek minket egy adott festmény megértéséhez, miértjeihez. 

Ezek az előadások nemcsak gondolatébresztők, vagy nézőpontváltók, 
nem elég azt írni róluk, hogy érdekesek voltak vagy, hogy jót játszottunk, 
beszélgettünk vagy hallgattunk. Sokkal lényegesebb, hogy mindezt egy na-
gyon nyitott, befogadó, gondolkodó közegben tehettük. Hála a vendégek-
nek, akik megtiszteltek azzal, hogy eljöttek, hogy partnerek a felvetett 
problémák, kérdések megvitatásában, olyannyira, hogy további előadások 
témáit kezdeményezik. Ezekre a hangulatos, gondolatébresztő délutánokra 
várunk továbbra is mindenkit szeretettel. Következő programjainkról a 
www.muveszkert.com oldalon tájékozódhatnak.                        OROSZ HELGA

„A MŰVÉSZET PORONDJÁN”  
A veresi Városi Múzeum Művészkertjében van egy előadássorozat, 
ami alapvetően eltér minden eddig megszokottól. Művészetről szól, 
de rólunk is. A legutóbbi alkalommal megismerkedhettünk a művé-
szet peremterületeivel. Játékosan, együtt gondolkodva kutattuk, mi a 
közös és mi a különböző a gyermekrajzok, a patológiás alkotások és 
a 20. századi kortárs művészet között.  

„Mozarttal segíteni lehet a világon” – vallja Keller András, Kossuth-díjas hege-
dűművész és karmester, a Concerto Budapest koncertigazgatója, aki nyáron 
indította útjára Mozart Planet elnevezésű programsorozatát. Ennek fő célkitű-
zése, hogy minél több helyre eljuthassanak a salzburgi mester művei, mégpe-

dig díjmentes formában. A nyár folyamán nyolc balatoni helyszín – Keszthely, 
Balatonszemes, Balatonföldvár, Balatonalmádi, Balatonkeresztúr, Hévíz, Rév-
fülöp és Vászoly adott otthont a hangversenyeknek, októberben pedig Budapest 
környéki települések is csatlakoztak a kezdeményezés népszerűsítéséhez. „Sze-
retnénk most meghívni önöket egy kisbolygóra. Elrepülünk ebbe az ideális vi-
lágba, ahol a klasszikus zene harmóniát és felüdülést nyújt a hallgatónak, mert 
hiszünk abban, hogy mindnyájan vágyunk egy csöndes zugra, az elménk meg-
pihenésére és egy kis boldogságra, ezt pedig Mozart varázslatos zenéje megadja 
nekünk. Mozart életszeretete mindenkit megszólít, értékeket és csodálatos ér-
zéseket fejez ki. A zenéjéhez nem kellenek előismeretek, nem kell szakértőnek 
lenni, elég csak meghallgatni és gyönyörködni benne” – idézte Keller Andrást az 
est moderátora. Ez a nemes szándék a fellépő művészek virtuozitásának kö-
szönhetően tökéletesen megvalósult. Hegedűn közreműködött Berentés Zsu-
zsanna és Keller András, brácsán Szomor-Mekis Janka, csellón Karasszon 
Eszter, fuvolán Kaczander Orsolya, vibrafonon Fábry Boglárka, oboán pedig a 
veresi kötődésű művész, Ella Dániel. 

Városunkon kívül az őszi koncerthelyszínek között szerepelt az Esz-
tergomi Bazilika és a Szent-Anna templom, a zsámbéki Keresztelő Szent 
János Iskolaközpont, a pomázi Művelődési Ház és Könyvtár, a fóti Káro-
lyi István Gyermekközpontban a Károlyi Kastély Márványterme, vala-
mint Csobánkán a Baross Péter Közösségi Tér és Könyvtár, amely 
egyúttal a záróakkordja is volt a háromnapos Mozart Planet hétvégének. 
Ezek az alkalmak arra is lehetőséget teremtettek, hogy segítsék a kon-
certkedvelő közönség közösséggé formálódását. Érdekességnek számít, 
hogy a szimfo nikus zenekar szinte mindegyik koncerteseményen más 
és más csodás Mozart műveket interpretált, megszólítva ezzel a publi-
kum különböző korosztályait. Ami a különböző generációkat illeti, a ve-
resi közönség is igencsak széles palettán volt jelen. Míg a Varázsfuvola 
nyitánya inkább az idősebb korcsoportot szólította meg, addig a Üveg-
harmonika-kvintett, Mozart utolsó kamarazenei műve, a fiatalok elis-
merő tapsát váltotta ki.  

MÁRKUS JUDIT 

„MOZARTTAL SEGÍTENI 
LEHET A VILÁGON” 

Október 14-én 18 órától a Concerto Budapest szimfonikus zenekar adott 
Mozart koncertet a veresegyházi Szabadidős és Gazdasági Innovációs 
Centrum konferenciatermében. A közel egy órás hangversenyen el-
hangzott a Varázsfuvola nyitánya, az F-dúr divertimento, az Üveghar-
monika-kvintett, valamint a D-dúr fuvolanégyes. A Mozart Planet kere  - 
tén belül megvalósuló program lassacskán országos koncertsorozattá 
növi ki magát.

A CONCERTO BUDAPEST HANGVERSENYE A SZABADIDŐS ÉS GAZDASÁGI INNOVÁCIÓS CENTRUMBAN

Fotó: Márkus Judit

Fotó: Márkus Judit
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Milyen elképzelés hívta életre az évekkel ezelőtt 
indult Mélyolvasó klubot? 
A Mélyolvasó klubot a könyvtári szakzsargonban 
biblioterápiás foglalkozásnak nevezzük, de ezt 
nem nagyon szeretjük használni, mert a terápia 
része a dolognak sokakat elriaszt. Ezt soha nem is 
szoktuk kiírni, mert félelmetesen hangzik, pedig 
akik rendszeresen járnak el is tudják mondani, 
hogy egy nagyon vidám találkozóról van szó. Min-
den hónap utolsó szerdáján nyolc-tíz ember jön 
össze azért, hogy közösen elolvassanak egy verset 
vagy novellát és könyvtáros kolléganőm, Hajdu 
Gyöngyvér segítségével beszélgessenek róla. Nyil-
ván mindenki a saját állapotán, lelkivilágán át-
szűrve olvassa el és értelmezi ezeket az alko - 
tásokat, ilyen aspektusból tud róla beszélgetni. 
Végül is úgy beszél önmagáról, hogy igazándiból 
senki nem tud meg róla semmit, de azért az iro-
dalmi alkotások segítségével egy picit talán fel 
tudja dolgozni a benne motoszkáló kérdéseket, 
problémákat. Ez a magyar könyvtáros berkeken 
belül egy bevett szokás, több helyen is csinálják és 
úgy éreztük néhány évvel ezelőtt, hogy itt is lenne 
rá igény. Hajdu Gyöngyvér kolléganőm a fejlesztő 
biblioterápia könyvtári alkalmazása elnevezésű 
tanfolyamot is elvégezte hozzá, tehát most már fel-
kent szakértője a témának. Nagyon alaposan fel 
szokott készülni ezekre az alkalmakra. Ennek 
semmiféle napi aktualitása nincs, nem direkt 
módon rezonál azokra a kérdésekre, amik esetleg 
az adott pillanatban a leginkább foglalkoztatják az 
embereket.  
Mi a tapasztalat itt a könyvtárban, mostanra 
alábbhagyott a covid-félelem? 
A pandémia alatt néhányan sajnos elfordultak a 
könyvtártól, pedig könyvcsomag-összeállítási és 
házhoz szállítási szolgáltatásunk is volt. Igazából a 
többség szereti levenni az olvasmányokat a polc-
ról, belelapoz, elolvassa a fülszöveget és annak 
alapján dönti el, hogy elolvassa-e az adott könyvet, 
vagy sem. Mi egy 10-15 százalékos lemorzsolódást 
észleltünk az olvasói körünkből, akik talán mos-
tanra kezdtek el visszatérni. Úgyhogy nekünk na-
gyon rosszkor jött ez az energiaválság. Hozzá - 
teszem, egyelőre még úgy tűnik, nem kell korlá-
toznunk a nyitvatartásunkat. Az egy másik dolog, 
hogy rengeteg a könnyen hozzáférhető, helyette-
sítő termék, legyen az filmsorozat vagy YouTube 
csatorna. Olyan értelemben azonban megerősö-
dött az olvasótáborunk, hogy azok maradtak meg 
az olvasás mellett, akik tényleg szeretnek ilyen jel-

legű szellemi erőfeszítéseket tenni azért, hogy va-
lamiféle élményhez jussanak és nem a könnyebb 
utat választják.  
A könyvtár programjaira is visszatértek az ér-
deklődők? 
Az az átlagos húsz-harminc fő, akik rendszeresen 
megjelentek, ők most már visszatértek, de például 
a Mohai Imrével történő beszélgetésre több mint 
hatvanan voltak kíváncsiak. Persze van, ahol azt 
érezzük, hogy egy pici csökkenés van. Ez mindig ki-
számíthatatlan, mivel Veresegyház nagyon gazdag 
programokban, mindig konkurálni kell másokkal. 
Mint a veresegyházi kulturális intézmények, szer-
vezetek többsége, mi is péntekenként szoktunk 
programokat szervezni és amikor hat-hét esemény 
közül lehet választani, akkor előfordulhat, hogy 
nem hozzánk jönnek. De mi minden alkalommal 
mindenkit nagy szeretettel várunk.  

MÁRKUS JUDIT 

„MEGERŐSÖDÖTT AZ OLVASÓTÁBORUNK” 
A Kölcsey Ferenc Városi Könyvtárban folyamatosan zajlik az élet, havi rendszerességűek a minőségi programok, legyen az filmklub, 
történelmi előadás, olvasó klub, vagy éppen egy közösségszervező beszélgetés. A tervek szerint a közeljövőben a tudományos isme-
retterjesztés mellett egy picit több teret fog kapni a szépirodalom és a pandémia alatt elpártolt olvasóközönség is kezd visszatérni. 
Minderről Berze Lajossal, az intézmény vezetőjével beszélgettünk.

INTERJÚ BERZE LAJOSSAL, A KÖLCSEY FERENC VÁROSI KÖNYVTÁR IGAZGATÓJÁVAL

HAJDU GYÖNGYVÉR KÖNYVTÁROS 
A MÉLYOLVASÓ KLUBRÓL  
 
A tudatos keresgélés és az „ajándékba kapott” művek, ötletek 
együttesen segítik a felkészülést egy-egy alkalomra. Nyilván 
minden novellát, mesét, verset olyan szemmel is olvasok, hogy 
alkalmas lenne-e arra, hogy a csoportban feldolgozzuk, be-
szélgessünk róla. Többször volt már olyan is, hogy egyszer 
csak szembejött egy olvas  mány, amiről azonnal tudtam, hogy 
ezt hamarosan be fogom mutatni a Mélyolvasó klub tagjainak. 

Szerintem akkor jó egy mű ilyen feldolgozásra, ha felvet és hagy maga után kérdése-
ket, amiket közösen át tudunk gondolni és így nem csak a mű, de egymás nézőpontja 
által is gazdagodhatunk. Azt, hogy egy-egy írást mikor viszek a csoportba, nyilván 
attól is függ, hogy miről szól: tavaszi verset tavasszal, karácsonyi novellát karácsony 
előtt. Ezen kívül az is fontos, hogy mi van a levegőben: a 2020-as nagy bezárások után 
olyan verset vittem, amiben a korlátozott emberi élet szabadsága és öröme jelenik 
meg. Például ez a vers is „csak úgy” elém került. Azon kívül a változatosságra is szok-
tam figyelni, mind műfajilag, mind tematikailag. 

A legutóbbi témánk az ember örök vágya, a boldogság volt. Ehhez most kivételesen 
több művet is vittem. Kezdtünk Kosztolányi Boldogság című novellájával, majd ké-
sőbb felolvastam Márai novelláját, az Egy boldog embert, útravalóul pedig Lackfi 
János aktuális boldogmondásait adtam a csoporttagoknak. Leginkább arról ment a ta-
nakodás, hogy a boldogság egy pillanatnyi hangulat vagy hosszan tartó állapot, vajon 
ez veleszületett képessége az embernek vagy tanulható? Mindenki elvitte magával 
azt, ami számára fontos és hasznos volt az aznapi műből. Az egyik csoporttagunk 
megállapította, hogy igenis léteznek olyan emberek, akik minden élethelyzetben 
megtalálják azt, aminek örülhetnek, amiért hálásak lehetnek, mert ő személyesen is 
ismert olyat, amilyen Márai boldog embere. 

Fotó:  Márkus Judit

Berze Lajos

Hajdu Gyöngyvér
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ANTALFFY PÉTER TÖRTÉNÉSZ ELŐADÁSA A KÖLCSEY FERENC VÁROSI KÖNYVTÁRBAN

Mindig nagyon izgalmas olyan szakértők szem-
üvegén keresztül szemlélni a történelmet, akik nem 
csupán a miértekre és a hogyanokra tudják a vá-
laszt, hanem képesek át is plántálni azt fogyaszt-
ható, sőt szórakoztató formátumúra. Lassan hét éve 
lesz annak, hogy Antalffy Péter előadásokat kez-
dett tartani a Kölcsey Ferenc Városi Könyvtárban és 
afféle „standup history” előadóként meghatározó 
színfoltja lett városunk kulturális életének. Az első 
benyomásra kissé csodabogárnak tűnő bölcsész 
egy időben a FIVOSZ – Fiatal Vállalkozók Országos 
Szövetségének nemzetközi ügyeit vezette, a 
TÁMOP-2.3.6 program egyik mentoraként pedig 
több ezer fiatalt indított el a vállalkozói pályán. 
Ezen felül eddig legalább 250 érdekfeszítő törté-
nelmi előadást tartott határainkon innen és túl. Spe-
cialitása az ősi és távoli civilizációk belső logiká - 
jának megismerése és megértése, illetve ezen is-
meret továbbadása. „Minden emberi ötletre vagy 

tevékenységre már ötezer évnyi példánk van, hogy 
miként ne csináljuk” – vallja és tanítja előadásain 
keresztül laza eleganciával, a reneszánsz művelt-
ségű emberek nagyvonalúságával.  

„Rendkívül érdekes, hogy az emberek mennyire 
tiszta kategóriaként képzelnek el különböző törté-
nelmi korszakokat” – kezdte októberi előadását, 
mely a Varázslás a keresztény- és pogányüldözések 
korában alcímet kapta. Egy olyan átmeneti kor-
szakról tartott előadást, amikor nagyon sok min  -
 den volt mozgásban, változásban és semmi sem 
volt egyértelmű az ókori mediterrán kultúrákban. 
„Ennek egyik nyoma az ókori egyiptomi emlékeken, 
hogy meg is vannak, meg nincsenek” – mutatta a 
prezentációjában összegyűjtött csodás mementó-
kat, melyek feltehetően az ókor meghosszabbítása-
ként jegyzett késő antikvitás, azaz a kora keresz - 
tény ség intervallumában születtek. A szóban forgó 
éra az időszámításunk előtti 2-3. század tájékán in-

dult és eltartott egészen a 7. századig. Egy-egy ilyen 
fennmaradt emléken hellenisztikus, egyiptomi és 
görög stílusjegyek egyaránt felfedezhetők. Ókor és 
középkor mezsgyéjén egyaránt jelen volt pusztítás 
és átszentelés. „A kulturális transzformáció megje-
lenik egy közegben, amit mi hellenisztikus kornak 
hívunk, és ebben fog valahogy teret hódítani a ke-
reszténység” – magyarázta a történész.  

Antalffy Péterrel legközelebb december 9-én ta-
lálkozhatunk a Kölcsey Ferenc Városi Könyvtár 
meghívott előadójaként.  

MÁRKUS JUDIT 

TÖRTÉNELMI LECKÉK HALADÓKNAK  
Október 14-én 19 órától Titkos szavak és tiltott szokások címmel tartott előadást Antalffy Péter 
történész a Kölcsey Ferenc Városi Könyvtárban. Az önmagát business-bölcsészként definiáló 
tudós mind társadalom- és kultúratudomány szempontjából, mind az üzleti világ sajátos szem-
pontrendszerei felől közelítve világít rá elmúlt korszakok sajátosságaira és rejtélyeire, példa-
ként számos filmes alkotást említve és rengeteg humorral fűszerezve. 

INTERJÚ TAMÁSI ESZTERREL ÉS KERTÉSZ LUCÁVAL 

Hogyan kell elképzelni a foglalkozást? 
Kertész Luca: A művészetterápiás rész során mindig 
az adott időszakhoz, évkörhöz kapcsolódunk. A mód-
szer a relaxációt, verset és zenét felhasználva hívja elő 
a bennünk lévő érzelmeket, amiket meg is jelenítünk. 
Sokféle technikával dolgozunk, a montázs, az agyag, 
a porpasztell, vagy a festés technikájával is. Az alkotás 
után pedig kapcsolódunk egymás műveihez, fej-
lesztve empátiás képességünket. 
Tamási Eszter: A nap másik része a gyermekjáték-
dráma. Ennek lényege, hogy kitalálunk közösen 
egy történetet, majd jelmezekbe bújva eljátsszuk. 
A történetszövés például Dixit kártyák segítségével 
indul, vagy kedvenc regényhősökből fantasyt gyú-
runk, álarcot készítünk, amivel mindenki saját 

maga alakít ki egy számára fontos karaktert, majd 
kitaláljuk, hogyan találkozzanak, mi történjen ve -
lük. A végén kilépünk szerepeinkből és visszajel-
zést adunk arról, hogyan éreztük magunkat. 
Hogyan segíti a terápiás folyamatokat az alkotás 
és a szerepjáték? 
K.L.: Az alkotás teret enged az önkifejezés iránti igé-
nyünknek, a mindenkiben ott rejlő kreativitás ki-
bontakoztatásának. A folyamat során felszínre kerül - 
hetnek olyan érzések, melyeknek nem vagyunk tu-
datában. Ezeknek az alkotásban való megjelenítése, 
majd tudatosítása segíti az esetleges traumák feldol-
gozását, az elakadásokon való továbblépést. A mű-
vészetterápia célja, hogy az egész személyiség bevo - 
násával előmozdítsa a fejlődést, kiteljesedést. 
T.E.: A játékdráma során lehetőség van szerepgya-
korlásra, új készségek kifejlesztésére. Például, ha va-
laki nagyon félénk, eljátszhat egy erős, határozott 
szereplőt. A történetszövésben szimbolikusan előke-
rülhetnek olyan nehézségek, amelyekkel a fiatalok a 
való életükben küzdenek és a fantáziatér lehetőséget 
ad megoldásmódok kidolgozására, gyászmunkára, 
konfliktusok feldolgozására. Az identitás for málásban 
is segít, ahogy alkalomról alkalomra újabb szerepeket 
választanak és átélik, hogy mi az, ami számukra fon-
tos az adott ka rakterből. Vezetőtársammal figyeljük, 
hogy mik azok a hiányok (hiányzó szereplők, vágyott 
érzelmek, készségek), amik megjelennek a történet-
ben és segítjük ezek betöltését, megjelenését. Mind a 

művészetterápia, mind a gyermek-pszichodráma célja 
az érzelmek integrációja, „újrafésülése”. Nagyon szé-
les a skála azzal kapcsolatban, hogy milyen problé-
mákban segíthet a csoport. Különösen ajánlott olya - 
noknak, akik elfogadó kortárs közösségre vágynak. 
A Fővárosi Pedagógiai Szakszolgálat berkein belül már 
tartottunk együtt foglalkozást. Bármikor lehet csatla-
kozni a csoporthoz.                                        MÁRKUS JUDIT 

ÁLMOK NYOMÁBAN  
Ujvári Anita pszichológus először Dunakeszin 
nyitotta meg a Pszichokikötő Pszichológiai 
Központot, egy éve pedig Veresegyházon is 
várja a klinikai szakpszichológia, tanácsadó 
szakpszichológia, pár és családterápia, komp-
lex gyermekterápia, autogén tréning, gyermek, 
serdülő és felnőtt pszichodráma iránt érdeklő-
dőket. Október 1-jétől Álmok Nyomában cím-
mel indított foglalkozást Kertész Luca és Tamási 
Eszter pszichológus, akik minden hónap első 
szombatján várják a 7-8. osztályosokat. 

Antalffy Péter 

Kultúra

Fotó: Márkus Judit
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Egy vígjáték mindig akkor szól igazán nagyot, ha 
bizonyos pillanatokban leolvasztja a néző arcáról 
a mosolyt és először csak a színen lévő maszkok 
mögé lát be, majd a látottakon keresztül a saját 
élethelyzetére is képes reflektálni. Némi töpren-
gés után újra somolyog, aztán az egyre szélesebb 
vigyort vad nevetésig fokozva, önmagán is kacag 
egy jóízűt. A Hőguta című színdarab pontosan 
ezen mechanika alapján lett megírva és ezt az al-
kotók ugyanilyen kiváló érzékkel ültették át Bá-
tonyi György látványos, jól funkcionáló díszletébe.  

Eric Chappel (1933–2022) angol forgatókönyv-
és színdarabíró 22 évig dolgozott könyvvizsgáló-
ként és több regénye is elutasításra került, mire 
1973-ban, a The Banana Box című színdarabjával 
debütálni tudott a londoni Apollo Theatre-ben. 
A vígjátékból készült, immáron Rising Damp-ra 
keresztelt négyrészes tévéjáték 1978-ban elnyerte 
a legjobb szituációs komédiáért járó BAFTA-díjat. 
A továbbiakban mintegy húsz színdarabja és leg-
alább kétszáz tévéjáték forgatókönyve Nagy-Bri-
tannia egyik legjobb vígjátékírójának rangjára 
emelte őt. Az eredetileg Heatstorke címen napvi-
lágot látott komédiát már a világ számos teátruma 
műsorára tűzte. Születésének évében, 1999-ben 
könyv formában is megjelent, 2002-ben pedig egy 
rendkívül sikeres svédországi turnén vett részt 
Snakes and Ladders (Kígyók és Létrák) címmel, 
Paul Nicholas és Ian Ogilvy főszereplésével.  

A Veres 1 Színházban egy jól bevált páros, 
Csonka András és Mihályfi Balázs játssza Ho-
ward Booth és Sam Spencer szerepét. A két angol 
úriember közül az egyik a nejével, Fay-jel (Mol-
nár Gyöngyi) érkezik, a másik, az idősödő soro-
zatszínész Howard pedig a nála húsz évvel 
fiatalabb butuska cicababával, Dodie-val (Csáki 
Edina). A párok mindössze egy kellemes hosszú 
hétvégét szeretnének eltölteni főnökük üresnek 
hitt, a dél-spanyol tengerparton fekvő fényűző 
nyaralójában, ahol ráadásként még Raynor nyo-
mozó (Pásztor Tibor) és Kutya, a gengszter (Fel-
hőfi-Kiss László) is felbukkan. A furcsa párok 
különös találkozásához három teljesen egyforma, 
ámde merőben más tartalmú táska szolgáltatja a 
végletes, de annál inkább humoros szituációk so-
rozatát. A játéktér az egy helyszínen játszódó víg-
játékok klasszikus nappalija kanapéval. Jelen 
esetben egy hatalmas teraszajtóval is meg van bo-
londítva: a színpad teljes szélességében egy ten-

geri öbölre néz. A spanyol tengerpartra csupán 
csak a lépcsők mozaik borítása utal, de ez épp 
elég ahhoz, hogy egy pillanat alatt elfogadjuk a 
helyszínt. Huszár Piroska és Zorgel Enikő jelme-
zei azonnal felismerhetővé teszik a karaktereket, 
a Mihályfi Balázs által alakított visszaminősített 
üzletkötőt, a titkárnő feleséget, akit Molnár Gyön-
gyi kelt életre, a lecsúszott színész amorózót, va-
gyis Csonka Andrást és persze a feltörekvő szí - 
nésznőcske szeretőt, Csáki Edina karakterét. 
A négy férfiszereplő jó stílusérzékkel kiválasztott 
nyári zakója közül kiemelkedik a szadista bű-

nöző, vagyis Felhőfi-Kiss László felsője, ami olyan 
hatást kelt, mintha egy nyolcéves gyerekről húzta 
volna le.  

Mihályfi Balázs úgy veszi hátára az előadást, 
mint egy kabátot és az első perctől az utolsó 
slusszpoénjáig összetartja azt, még a színfalak 
mögül is diktálva a tempót. Tipikus kisember ka-
raktere, valamint partnere, Molnár Gyöngyi szí-
nészügynökségi gépírónő figurája összeszokott 
páros hatását kelti, holott első alkalommal dol-
goztak így együtt. Szintén remek kettőst alkot a 
megkopott férfi sármját utoljára bevető, lecsú-
szott színész és fiatal, feltörekvő színésznő sze-
retője. Különösen hangsúlyos az a színpadi fi - 
gyelem, amivel Csáki Edina igyekszik kitölteni 
azokat az állásidőket, amikor „képen kívül van”, 
hiszen a szerző olykor hosszú percekre is megfe-
ledkezett a szerepéről. Sohasem tereli el a figyel-
met, mégis folyamatosan részesévé válik az 
eseményeknek. Csonka András olyan hallatlan 
könnyedséggel, esendőséggel és itt-ott némi öni-
róniával játssza a szakma perifériájára csúszott 
öregedő, nőcsábász művész szerepét, hogy a leg-
szörnyebb ötletei ellenére sem válik kevésbé sze-
rethetővé. Pásztor Tibor és Felhőfi-Kiss László 
tökéletesen kidolgozott karaktereiről nem sokat 
lehet elárulni spoilerezés nélkül, de két olyan át-
változó művészről beszélünk, akik bármikor ké-
pesek túlnőni a főszereplőkön. A premier közön - 
sége még egy plusz poént is kapott, amikor a 
darab vége előtt pár perccel Molnár Gyöngyi tás-
kája szembe szegült a színészi akarattal, így nem 
tudta belőle kivenni a pénzt, helyette a figurájával 
teljesen adekvát módon csupán annyit mondott: 
majd átutalom. Beleznay Endre rendezőként saját 
magát és a Veres 1 Színház közönsége által jól is-
mert Janik Lászlót is becsempészte az előadásba 
egy kis videó erejéig, sőt, mintha a színház igaz-
gatója, Venyige Sándor is feltűnne néhány pilla-
natra, de lehet, hogy csak a szemünk káprázott a 
spanyol naplementében. 

MÁRKUS JUDIT

A HŐGUTA CÍMŰ VÍGJÁTÉK PREMIERJE A VERES 1 SZÍNHÁZBAN

Fotók: Márkus Judit

BANKJEGYEK CSILLOGÁSA 
A SPANYOL NAPLEMENTÉBEN 

Október 15-én este a Veres 1 Színház művészei a Hőguta című vígjátékkal avatták fel az im-
máron klímaberendezéssel felszerelt teátrumot. Eric Chappel fordulatokban bővelkedő hu-
moros színdarabja ismét fergeteges előadásként landolt a veresi színpadon. A Beleznay End-
re által rendezett alkotásban azok a pillanatok voltak a legemlékezetesebbek, amikor szé-
pen lassan mindenkiről kiderült, hogy csakis a pénz motiválja. Pont úgy, mint az életben. 
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Hídvégi Áron: Edzés önerőből 
Semmi esélyed edzőterembe lejutni? 
Akkor ez a könyv neked szól. Az Edzés 
önerőből egy logikus, sallangmentes és 
barátságos útmutató. Az alapoktól a gya-
korlatokon át a profi edzésterv összeállí-
tásáig minden kérdésre választ kapsz. 
Mikor, miből, mennyit, miért és hogyan? 
Válaszd ki a célod szerinti gyakorlatokat és 
edz kondiparkban, edzőteremben súlyok-
kal, vagy saját testsúllyal. Megtanulsz önál-
lóan edzeni, nem adod fel és erős leszel. És 
amikről olvashatsz benne: edzéselmélet és 
anatómia alapok, bodybuilding és street work  -
out, saját testsúlyos és súlyzós alapgyakorla-
tok részletesen, húzódzkodás, tolódzkodás és 
muscle-up. Fekvenyomás, guggolás és deadlift. Hogyan gyúrj bi-
cepszre, tricepszre és vállra? Kulcspontok és hibaelhárítás. Funkcio-
nális tréning és core edzés. Kardió és intervallumos zsírégetés. Nyújtás 
és mobilizálás. Hajtóerő és motívumpontok.  26 fejezet, több mint 100 
ábra. Erőnövelés és állóképesség A-tól Z-ig. 
 
Ashley Kalym: 
Calisthenics  
Erős, robbanékony és sportos 
testre vágysz, amely száz szá-
zalékig téged szolgál? Szeretnél 
egy útmutatót, amelynek segít-
ségével önállóan, személyi edző 
és drága kütyük nélkül is meg-
valósíthatod az álmod? Akkor 
nincs is másra szükséged, mint 
erre a könyvre. Ez a világ legegy-
szerűbb, egyúttal leghatékonyabb 
edzésrendszere, amely  hez kizáró-
lag a saját testedre van szükséged. 
Szimplának tűnő alapgyakorlatok-
kal, mint a guggolás vagy a fekvőtámasz, nemcsak izolált izomcso-
portokat, hanem az egész tested erejét, robbanékonyságát és álló  - 
képességét fejlesztheted. Gyakorlói ennek köszönhetően fürgén, haj-
lékonyan és könnyeden képesek használni erejüket. A könyvben min-
dent megtalálsz, amire szükséged lehet:  átfogó háttér-információkat 
a biztonságos edzéshez, bemelegítő és mobilizáló gyakorlatokat, út-
mutatókat lépésről lépésre, több mint 500 fényképpel, személyre szab-
ható edzésprogramot a saját célod megvalósításához. A Calisthenics a 

saját testsúlyos edzés ma elérhető legrészletesebb és legátfogóbb út-
mutatója. Bárki használhatja: férfi, nő, kezdő, haladó – mindenki, aki 
kirobbanó erőre vágyik, és képes keményen küzdeni. Ashley Kalymot 
már nagyon fiatalon beszippantotta az edzés világa. Sokféle sportágat 
és edzéstípust kipróbált, ám a brit királyi tengerészgyalogságnál meg-
győződhetett a saját testsúlyos edzés kimagasló hatékonyságáról. Éve-
ket töltött elméleti kutatással, de egyetlen olyan összefoglaló munkát 
sem talált, amely kielégítette volna tudásszomját. Úgy döntött hát, 
hogy megírja saját könyvét, amelyet most végre a magyar olvasók és 

erősödni vágyók is kézbe vehetnek. Mindazoknak, akiket megfertő-
zött a Fegyencedzés-sorozat. 
 
Nadina Hüttenrauch: 
Tudatos étkezés, egészséges élet   
Saját testünk a „leghűségesebb társunk” életünk folyamán, a vele 
való kapcsolatunk gyakran megromlik, ellentmondásossá válik. 
Bizonyos részeinket talán kedveljük, büszkék vagyunk rájuk, más 
részeinket azonban elutasítjuk, utáljuk, sokszor egyenesen un-
dorodunk tőlük. Ha pedig ez a test „elromlik”, értetlenséggel, 
ijedelemmel vagy haraggal rea-
gálunk, és – ha a panasz nem 
múlik magától – külső megol-
dásokat keresünk, esetleg el-
visszük egy „szerelőhöz”.  
Viszonylag ritka, hogy valaki 

a hála, a szeretet, a gyengédség, az 
elfogadás, a tisztelet, a csodálat érzé-
seit a saját testével kapcsolatban 
rendszeresen megélje, ennek megfe-
lelően gondoskodjon róla, és igye-
kezzen megérteni, komolyan venni 
jelzéseit, érkezzenek azok akár 
apróbb kellemetlenségek, testsúly-
problémák, kimerültség vagy sú-
lyosabb betegségek formájában. 
Tested tükrözi érzelmeidet, gondolataidat, emlékeidet, kapcsolatai-
dat, konfliktusaidat. Feltárul benne egész élettörténeted – sőt, gyak-
ran szüleidé, felmenőidé is. Ha meg akarod fejteni, mit üzennek a 
tüneteid, ha szeretnél meggyógyulni, fontos, hogy képes legyél kom-
munikálni testeddel, élményed legyen arról, hogyan szólíthatod meg¬, 
és miként válaszol neked a maga sajátos „nyelvén”. A test ugyanis so-
hasem hazudik. Közlésmódja tiszta, erőteljes, maximálisan személyes 
– és igen, sokszor fájdalmas, kíméletlen. Ugyanakkor, minden pilla-
natban készen áll arra, hogy segítsen valami lényegeset megérteni és 
megváltoztatni. Ebben segít ez a könyv.  
 
És a plusz 1 tipp: ajándékozhatunk egészséget AJÁNDÉK KÁRTYA 
formájában is. Ma már nagyon sok szolgáltató-edző-masszőr ren-
delkezik igen mutatós és tartalmas csomaggal. A lényeg, hogy talál-
juk meg a legmegfelelőbbet szeretteinknek! 
Kedves Olvasók! Köszönöm, hogy egész évben velem voltak, és kér-
déseikkel megkerestek. Szívből kívánok mindannyiunknak családi 
körben eltöltött meghitt, boldog és áldott ünnepet!  

 
GYŐRY RITA FITTEN VERESEN EDZŐJE 

FACEBOOK: FITTEN VERESEN • +36 36 509 5084 

A FITTEN VERESEN 
KARÁCSONYI KÖNYVAJÁNLÓJA 
Lassan itt a karácsony és végre együtt lehet a család! Az egyik leg-
szebb ajándék, amikor kisgyerekektől a nagyszülőkig egy közös 
programba összehozzuk a családokat. Eljött a Season of Giving, va-
gyis az ajándékozás ideje! Keress ajándékot a családtagjaidnak, a 
barátaidnak vagy saját magadnak (mert neked is kijár a jóból), a 
következő könyv-és élmény kínálatból biztosan megtalálod a töké-
letes meglepetést, így ezt az évet is jól zárhatod! Mi több, különle-
ges és nemcsak egyszerű, de élvezetes is lesz az ajándékvásárlás. 

2023-as év MOTTÓJA: 

Sokkal egyszerűbb és költségtakarékosabb 

megelőzni, mint gyógyítani! 
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WAKO KICK-BOKSZ UTÁNPÓTLÁS VILÁGBAJNOKSÁG 

Október első hetében Olaszországban került megrendezésre a WAKO 
Kick-box Utánpótlás Világbajnokság, melyen 63 ország majd 2000 ver-
senyzője küzdött hat napon keresztül. A rendezők a vasárnapi meg-
nyitó ünnepségen varázslatos hangulatot teremtettek hang- és fény - 
technikával, illetve látványos show elemekkel. Ezek után a versenyzők 
feltöltődve vághattak neki a versenyhétnek. 

A Veresi Formagyakorlat csapat 12 fővel kvalifikálta magát a bajnok-
ságra, melyből tízen tudták vállalni a versenyt. Minden nap délelőtt és 
délután is írtak ki versenyeket, így csapatunk az egész hetet a csarnok-
ban töltötte. A 23 fős formagyakorlat válogatott jól összekovácsolódott 
ez idő alatt és mindenki lelkesen bíztatta a magyar válogatottat. Szerda 
délutánra már a bírók is megtanulták a „Ria, ria Hungáriá-t!”. Ám nem 
csak ezért figyeltek fel a magyarokra. A magas színvonalat képviselő 
nemzetek mellett, mint az angol, ír, holland, amerikai, mexikói, kana-
dai és még sorolhatnánk, versenyzőink igen jól teljesítettek. Brian Beck, 
a verseny főbírója elismerően tekintett tanítványainkra és a jövőre nézve 
fontos tanácsokkal látta el őket. Ez a kiemelt figyelem igen nagy meg-
tiszteltetésként érte csapatunkat. A hét során az egyes nemzetek spor-
tolói is nyitottak egymás felé, tanítgatták egymást, így országokon 
átívelő új ismeretségek szövődtek. Edzői szinten klubkapcsolatok épí-
tése zajlott, aminek jövőbeni ápolása mind sportpolitikai, mind pedig 
sportolói szinten igen hasznos lehet. 

A versenyek sorsolásában többször hátrányból indultunk, mivel az 
adott kategóriában elsőként tatamira lépni sosem egyszerű és ilyenkor 
a bíróknak sincs könnyű dolga. Voltak, akiket ez megzavart, de összes-
ségében azt mondhatjuk, hogy a várakozáson felül teljesítettek mind a 
magyar, mind pedig a veresi versenyzők. Mint kiderült, a sorsolást nagy-
ban befolyásolják az előzetes nemzetközi versenyeredmények, ezért is 
fontos, hogy minden versenyévadban minél több világkupára jussanak 
el sportolóink.  

A magyar formagyakorlat válogatott végül 16 dobogós helyezéssel 
zárta a világbajnokságot, melyből 2 csapat és 2 egyéni világbajnoki 
kupa született. Veresegyházra ezekből 1 csapat és 1 egyéni vb cím ke-
rült. Ezek mellett még 2 ezüstöt és 4 bronzérmet gyűjtött be csapatunk. 
Eredményeink: 
Team CF OC F (Dorner Réka, Barati Zoja, Bak Ágnes Panna) világ-
bajnoki cím, 
Maróti Olivér MF M HSW világbajnoki cím, MF M bronzérem, 
Kakas Hunor MF HS ezüstérem, 
Dorner Edekon CF HS ezüstérem, 
Hunyadi Lotti MF F HSW bronzérem, 
Pinter Nimród CF M HSW bronzérem, 
Tar Kriszta MF F HSW bronzérem, CF F HSW 4. hely, 
Kakas Nóra CF F HS 4. hely, 
Dorner Réka MF F HSW 4. hely, 
Tar Petra CF F HSW 4., MF F HSW 4. hely, 
Pintér Tamara CF F HSW 7. hely. 

 
Köszönet Veresegyház önkormányzatának és Regényi Gábornak, a 

„Beszéljünk Rólad” megalapítójának, hogy rendszeresen támogatja 
egyesületünk működését! Köszönet a szülői összefogásnak, a Támasz-
pont MOPKA/Ifjúsági Háznak, az ÉVÖGY egyesületének és mindazok-
nak, akik támogatták versenyzőinket! 

PINTÉRNÉ GAZDAG ANETT 

A magyar csapat

A világbajnok csapat

Maróti Olivér

Pintér TamaraKakas Nóra

Hunyadi Lotti

A VERESI FORMAGYAKORLAT 
CSAPAT FANTASZTIKUS SIKERE   
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Dr. Kiss Gergely olimpiai bajnok vízilabdázó

III. VERESI FUTÓNAP 
2022. október 16-án került megrendezésre a 3. Veresi Futónap. A gyönyörű őszi napon az or-
szág 121 településéről közel 800 versenyző választotta azt, hogy Veresegyház legszebb ré-
szein fusson. Külön nagy öröm volt a mini futamon (10 év alattiak) a 100 fős gyereksereget 
látni. A verseny központja a Búcsú tér volt, itt kaptak helyet a támogatók sátrai, a színpad, 
a rajt/cél kapu, valamint az egészségügyi szűrőbusz is. A színpadon fellépő Kangoo, Capo-
eira és a Crea Dance előadásai színesítették a futónap programját. dr. Kiss Gergely olimpiai 
bajnok vízilabdázó idén is megtisztelt minket jelenlétével, a futók legnagyobb örömére a 7 
km-es táv indulói között is lehetett vele találkozni.  

A hangulatos közös bemelegítés után egymás után indultak a különféle futamok. A kez-
dőtől a profi versenyzőig mindenki megtalálhatta a számára kedvező távot. Az útvonal vé-
gigvitt városunk szép természeti környezeti részein, érintette a városközpontot, ami némi 
forgalmi korlátozásokkal is járt. Ezúton is szeretnénk megköszönni a lakosság megértő tü-
relmét. Óriási köszönettel tartozunk a támogatóinknak, a lelkes, tapasztalt szervező csapa-
tunknak, az önkénteseinknek, hogy hozzájárultak a 3. Veresi Futónap sikeres, színvonalas 
lebonyolításához. Azt a rengeteg elégedett, mosolygós, kedvesen integető futót nekik kö-
szönhetjük! Jelenlétükkel és segítségükkel maradandó, hatalmas élményt nyújtottak minden 
résztvevőnek, kedvező képet kialakítva ezzel városunkról. 

A verseny részletei megtalálhatóak a verseny honlapján www.veresifutonap.hu és az ese-
mény Facebook oldalán.                                                                        BORI-HORVÁTH ANNAMÁRIA 

FUTÁS • TÖMEGSPORT

Fotók: Lethenyei László
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LEGYÉL TE IS KOSARAS VERESEN! 
Felvételt hirdet a VVSK kosárlabda szakosztálya. Elsősorban 2016 előtt 
született lányok és fiúk jelentkezését várjuk, de bármilyen idős is vagy, 
találunk Neked is helyet (hiszen U10-től szeniorig 50+ minden kor-
osztályban vannak csapataink). 

Egyelőre két helyen találkozhatsz velünk, a Kosárlabdacsarnokban 
(a Lidl mellett) és a Mézesvölgyi Iskola tornatermében. Többnyire 
(de tervezhetően) buszjáratot is tudunk biztosítani a csarnokba való 
eljutáshoz. 
 
Kosárlabdacsarnok 
1-2 osztályos előkészítő (nagycsoportos ovisoknak is nyitott):  
szerda és péntek 16.00–17.00 
3-4 osztályos előkészítő: hétfő és csütörtök 15.00–16.00 
 
Mézesvölgyi Iskola 
1-3 osztályos előkészítő: hétfő 16.00–17.00 és szerda 16.30–17.30 
 
• Kik vagyunk mi? Veresegyház legfiatalabb csapatsport szakosz-

tálya. A VVSK szakosztályai közül a legmagasabb osztályában sze-
replő csapatunk nekünk van (NB 2 felnőtt férfi). A 2021-22-es 
idényben bronz érmet értünk el a felnőttekkel. Fiatalos, lendüle-
tes, modern, szak kép zett, állandó/fejlődő szakmai stábbal és ve-
zetőséggel rendelkezünk. 

 
• Mit tudunk biztosítani? Jó közösséget. Nyugodt, családias kör-

nyezetet. Odafigyelő, szakmailag felkészült edzői csapatot. Egyéni 
képzéseket a csapatedzések mellett. Szinte határtalan fejlődési le-
hetőséget. Stabilitást és kiszámíthatóságot. Játékot és sportot min-
den mennyiségben. 

 
• Mit várunk el? Rendszeres edzéslátogatást. Versenyeken való aktív 

részvételt. Mosolyt és nyitottságot a játékra és a sportra. 
• És hogy ne legyen meglepetés, az előkészítőben a költséghozzájá-

rulás mértéke 4000 Ft/hó. 
 
• Hol kaphatsz további információt? bkgveresegyhaz@gmail.com; 

+36 20 663 4553 Őri Gergely; @bkgveresegyhaz (facebook és in stag -
ram) 
#EgyüttTöbbekVagyunk 

VVSK KOSÁRLABDA 

A képen balról jobbra: Urr László, Gavló Zoltán, Gyócsi Tamás, 
Cakó Tamás, Varjú Nándor. 

DARTS

2022. Országos Soft I. osztály Csapat Bajnokság 1. csoportjában sze-
replő Veresi Farkasok darts csapatunk 15 pontot gyűjtve a 4. helyen 
végzett a nyolc csapatos mezőnyben. 

DARTS CSAPATUNK 
DEREKAS HELYTÁLLÁSA 

VVSK KOSÁRLABDA SZAKOSZTÁLY 
 
NB2 férfi csapat hazai mérkőzései 
2022. 11. 13. 17.00 óra BKG Veresegyház – Pilis Basket 
2022. 12. 04. 17.00 óra BKG Veresegyház – Szentendrei KSE 
2022. 12. 18. 17.00 óra BKG Veresegyház – KKS 
2023. 01. 22. 17.00 óra BKG Veresegyház – Gödöllői Sport Klub 
2023. 02. 05. 17.00 óra BKG Veresegyház – MAFC BME 
2023. 02. 19. 17.00 óra BKG Veresegyház – Józsefvárosi KC 
2023. 03. 12. 17.00 óra BKG Veresegyház – Közgáz SC és DSK/A 
2023. 03. 26. 17.00 óra BKG Veresegyház – BLF KK 
2023. 04. 16. 17.00 óra BKG Veresegyház – Dunaharaszti MTK II. 
2023. 04. 23. 17.00 óra BKG Veresegyház – Budafok U23 
2023. 04. 30. 17.00 óra BKG Veresegyház – TF-BP U23 
2023. 05. 07. 17.00 óra BKG Veresegyház – Újpest-MT 



272022. november 

Sport

ASZTALITENISZ PEST MEGYEI DIÁKOLIMPIA 

HÉTBŐL HÉT! 
 
Országos döntőben a veresegyházi Fabriczius József Általános Iskola, 
a Kálvin Téri Református Általános Iskola, valamint a Jövő iskolája és 
a Veresegyházi Katolikus Gimnázium tanulói is. Hét számban indultak 
tanulóink az idei megyei döntőn és a gyerekek elhozták mind a 7 első 
helyért járó aranyérmet, mellette született még 1 ezüst és 2 bronzé-
rem is a már más városban továbbtanuló középiskolásaink jóvoltából. 
Ezzel feltették a koronát a GALAXIS Asztalitenisz Klub elmúlt 10 évben 
végzett munkájára, s jelentős nyomot hagytak a veresegyházi gyermek 
asztalitenisz történetében.  

2022. november 4-én, pénteken tartották a Pest megyei asztalitenisz 
diákolimpia döntőt a gödöllői asztalitenisz csarnokban. 

Veresegyház város tanulói ill. a Galaxis Asztalitenisz Klub „gyerme-
kei” nagyszerű eredménnyel végeztek, minden megyei döntőn sze-
replő sportolónk a dobogón végzett. 

 
Eredmények: 
III-IV. összevont korcsoport lány egyéni: 
1. Kovács Lorina (Fabriczius József Általános Iskola). 
III-IV. összevont korcsoport lány, csapat: 
1. Fabriczius József Általános Iskola, (Kovács Lorina, Hajdu Anna, 
Pap Boglárka, Bende Zsófia). 
V-VI. összevont korcsoport lány egyéni: 
1. Erős Bianka (Veresegyházi Katolikus Gimnázium). 
2. Horváth Laura (Premonteri Szent Norbert Gimnázium, Gödöllő). 
3. Szappanos Éva (Boronkay György Műszaki Technikum és Gimná-
zium, Vác). 
I-II. összevont korcsoport fiú egyéni: 
1. Kukucska Martin (A Jövő Iskolája). 
III-IV. összevont korcsoport fiú egyéni: 
1. Ozsváth-Sarok Ákos (Kálvin Téri Református Általános Iskola). 
V-VI. összevont korcsoport fiú egyéni: 
1. Varga Vince (Református Líceum, Gödöllő). 
3. Szirtesi Soma (Szent Ágoston Keresztény Ált. Isk. és Gimnázium, Fót). 
III-IV. összevont korcsoport fiú, csapat: 
1. Kálvin Téri Református Általános Iskola (Ozsváth-Sarok Ákos, Tö-
rőcsik   Ferenc, Pyka Botond, Baksa Milán). 
 

FELKÉSZÍTŐ EDZŐ: LETANÓCZKI ISTVÁN 

MOLNÁR KITTI 
MEGVÉDTE BAJNOKI CÍMÉT! 
 
Molnár Kitti hosszú sérülésből visszatérve  a L18-as korosztályban 
megvédte magyar bajnoki címét egyéni és páros versenyszámban 
egyaránt.  

Bemutatkozott a Budapesten rendezett WTA125 Ladies Openen, 
október közepén pedig a Pécsett rendezett nemzetközi ITF J4 -es  
versenyen az első  torna győzelmét ünnepelhette. 

 
MOLNÁR EDINA

TENISZ

A győztes Fabriczius leány csapat A győztes „Refi” fiú csapat

Ozsváth-Sarok Ákos a dobogó legfelső fokán

Kukucska Martin az 1. helyen Kovács Lorina az 1. helyen
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ATLÉTIKA KUTYÁS SPORT

UTÁNPÓTLÁS TÖBBPRÓBA BAJNOKSÁG, DEBRECEN 
Horváth Máté, a VVSK atlétája, megkoronázva az ez évi teljesítményét, 
nyolcpróbában országos bajnoki címet szerzett. Ráadásként fő számá-
ban, gerelyhajításban, 77.0 méteres dobással, több mint három métert ja-
vítva egyéni csúcsán, a korosztályos világranglista második helyére 
lépett. Horváth Laura (VVSK) nagyszerű versenyzéssel, 2760 ponttal, 
mindössze 3 ponttal elmaradva a bronzérmestől, a negyedik helyen vég-
zett ötpróbában. 

EDZŐK: SZALMA RÓBERT, BORI-HORVÁTH ANNAMÁRIA, HORVÁTH GERGELY 

ÚJABB BAJNOKI ARANY! AGILITY ORSZÁGOS BAJNOKSÁG 2022.

Horváth Laura

Horváth Máté

A 2022. évi Agility Országos Bajnokságot idén is a kifejezetten kutyás 
sportolók részére létrehozott DogFlow Arénában rendezték Budakeszin. 

A versenyen a tavalyi rendkívüli eredményeket is felülmúltuk! A sok 
edzés és felkészülés meghozta gyümölcsét, ugyanis Richter-Sallay Zsó-
fia és Ríra, valamint Molnár Adrienn és Asti idén is bejutottak egyéni fu-
tamaikkal a szűkített fináléba, valamint csapatban is dobogós helyezést 
értek el. 
Egyéni futamok (maxi kategória 78 páros): 
Richter-Sallay Zsófia és Ríra – egyéni Agility futamból 3. helyezéssel 
jutottak a fináléba, ahol egy gyönyörű futammal 1. helyen végeztek, s 
lettek a maxi kategóriában a 2022. év országos bajnokai.  
Molnár Adrienn és Asti – egyéni Agility futamból 14. helyezéssel ju-
tottak a fináléba a legjobbak közé. 
Csapat futamok (maxi kategória 24 csapatból): 
Csapat Agility – 3. hely, 
Csapat Jumping – 7. hely. 

Ezzel összetettben a Molnár Adrienn és Asti / Richter-Sallay Zsófia 
és Ríra / Horváth-Tóth Boglárka és Eywa összetételű csapat az orszá-
gos bajnokság 3. helyét szerezték meg 2022-ben. 

MOLNÁR ADRIENN
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I. korcsoportos fiúk és lányok

III. korcsoportos lányok

II. korcsoportos lányok II. korcsoportos fiúk

Versenybírák

Sport

TGSE HALLOWEEN KUPA 
2022. OKTÓBER 29. 

 
A Tollas Gólyák Sportegyesület október 29-én, szombaton rendezte a Hal-
loween kupát! 

Versenyen részt vettek az egyesület tagjain kívül budapesti és romhá-
nyi játékosok is. Nem titkolt célunk a diákolimpiai felkészülés volt. Szép 
számú nevezés érkezett, szoros meccseket láthattunk, értékes verseny-
tapasztalatot gyűjtöttek a játékosaink. 

Összességében 1 arany, 2 ezüst és 8 bronzérmet szereztünk. 
Gratulálunk mindenkinek az elért eredményekhez! 

REISZNÉ JUSZT ÁGNES

TOLLASLABDA 

III. korcsoportos fiúk

V. korcsoportos lányok + gimis lányok IV. korcsoportos fiúk + gimis fiúk
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Hirdessen 

a Veresi Krónikában 
VERESEGYHÁZ VEZETŐ LAPJÁBAN! 

Velünk sikeres lesz!! 
7500 PÉLDÁNY, KEDVEZŐ ÁR 

Bővebb információ: 

veresikronika@veresegyhaz.hu 

30 9304 831

Sport

VVSK • VERESGYHÁZ VÁROSI SPORTKÖR 

KÉZILABDA SZAKOSZTÁLY 
 
Felnőtt (Pest megyei I. osztályú bajnokság) 
10. 01. Pilisvörösvári KSK – Veresegyház VSK 24 – 24 
10. 09. Veresegyház VSK – Kőrösi KDSE 31 – 31 
10. 14. Veresegyház VSK – Solymári SC 35 – 30 
10. 30. Veresegyház VSK – Gyömrő VSK 25 – 32 
Női Felnőtt (Pest megyei II. osztályú) 
10. 01. Csömör KSK – Veresegyház VSK 28 – 33 
10. 09. Veresegyház VSK - Inárcs-Örkény KC II. 30 – 24 
10. 16. Balassa SE – Veresegyház VSK 19 – 18 
10. 30. Veresegyház VSK - VS Dunakeszi II. 33 – 43 
Lány U19 (Országos U19 Bajnokság III. osztály C csoport) 
10. 08. Pilisvörösvári KSK – Veresegyház VSK 19 – 36 
10. 14. Veresegyház VSK – Bicskei TC 33 – 15 
Lány U17 (Országos U17 Bajnokság III. osztály E csoport) 
10. 07. Kóka KSK – Veresegyház VSK 26 – 37 
10. 12. Veresegyház VSK – Solymári SC 31 – 33 
Fiú U15 (Országos Gyerekbajnokság II. osztály FU15 V/A csoport) 
10. 02. Veresegyház VSK – Balassagyarmati Kábel SE 20 – 36   

Fót SE – Veresegyház VSK 39 – 13  
Fiú U14 (Országos Gyerekbajnokság II. osztály FU14 VIII/A. csoport) 
10. 09. Veresegyház VSK – BVSC-Zugló 16 – 16 

Váci FKA – Veresegyház VSK 0 – 10  
Fiú U13 (Országos Gyerekbajnokság FU13 II. csoport) 
10. 02. Veresegyház VSK – VS Dunakeszi 10 – 29 

Salgótarjáni SKC – Veresegyház VSK 19 – 11  
10. 22. Budakalászi SC – Veresegyház VSK 25 – 12 

FC Hatvan Kézilabda – Veresegyház VSK 26 – 10  
Lány U13 (Országos Gyerekbajnokság LU13 X. csoport) 
10. 02. Veresegyház VSK   – Váci NKSE 3 – 38 

Gödöllői SE – Veresegyház VSK 0 – 10  
10. 22.    Mogyoródi KSK – Veresegyház VSK 27 – 0 
         Veresegyház VSK – VS Dunakeszi 7 – 33

LABDARÚGÓ SZAKOSZTÁLY  
 
Felnőtt (Pest megyei bajnokság I. osztály) 
10. 01. Veresegyház VSK – Bugyi-OBO SE 1 – 0 
10. 08. VSK Tököl – Veresegyház VSK 0 – 1 
10. 15. Veresegyház VSK – Pilisi LK-Legenda Sport 0 – 0 
10. 22. Veresegyház VSK – UFC Gyömrő 2 – 1 
10. 29. Vác VLSE – Veresegyház VSK 2 – 3 
Felnőtt (Pest megyei bajnokság IV. osztály Keleti csoport) 
10. 09. Veresegyház VSK II. – Acsa SK 5 – 1 
10. 15. Galgagyörki SE II. – Veresegyház VSK II. 1 – 1 
U19 (Pest megyei bajnokság kiemelt A csoport) 
09. 29. Fortuna SE-Kismaros – Veresegyház VSK 3 – 2 
10. 06. Vác-Deákvár SE – Veresegyház VSK 2 – 2 
10. 13. Veresegyház VSK – Zsámboki SE 2 – 4 
10. 29. Veresegyház VSK – Pomáz-ICO SE 2 – 3 
U17 (Pest megyei bajnokság A csoport) 
10. 02. Veresegyház VSK – Aszód FC Utánpótlásért 12 – 0 
10. 09. Vác-Deákvár SE – Veresegyház VSK 9 – 0 
10. 16. Veresegyház VSK – Tura VSK 2 – 0 
10. 20. Veresegyház VSK – Szadai SE 1 – 4 
10. 29. Vácrátót KSE – Veresegyház VSK 1 – 5 
U13 (Pest megyei bajnokság F csoport) 
10. 21. Veresegyház VSK – Üllői DSE 0 – 7 
10. 25. Péceli SSE – Veresegyház VSK 4 – 2 
10. 29. Péteri KSK – Veresegyház VSK 3 – 2 
Öregfiúk (Pest megyei bajnokság Keleti csoport) 
09. 26. Veresegyház VSK – Szadai SE 7 – 1 
10. 03. Veresegyház VSK – Hévízgyörki SC 2 – 3 
10. 10. Veresegyház VSK – Tura VSK-Rabel 6 – 4 
10. 17. Gödöllői SK – Veresegyház VSK 4 – 1 
10. 24. Veresegyház VSK – Isaszegi SE 2 – 1 
10. 31. Vácszentlászlói SE – Veresegyház VSK 2 – 4 
 

SAKK SZAKOSZTÁLY  

Pest megyei csapatbajnokság Szuper csoport (10 táblás) 
10. 09. Veresegyház – Biatorbágy 3,5 – 6,5 
Pest megyei csapatbajnokság 1/A osztály (5 táblás) 
10. 02. Veresegyház – Törökbálint 3 – 2 
10. 16. Biatorbágy – Veresegyház 5 – 0 
10. 30. Veresegyház – Visegrád 1,5 – 3,5
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INGATLANKÖZVETÍTÉS 
SIPŐCZ KATALIN
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