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IGAZGATÁSI SZÜNET 
A VERESEGYHÁZI POLGÁRMESTERI HIVATALBAN 

Tisztelt Veresegyházi Lakosok! 
Értesítjük Önöket, hogy Veresegyház Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a 293/2022.(X.20.) Kt. határozatával 

2022. december 22. napjától 2023. január 6. napjáig 
a Veresegyházi Polgármesteri Hivatalban igazgatási szünetet rendelt el. 

                        Garai Tamás jegyző

Siker

2022. december 

A fesztivál – amely a legjobb világ- és népzenei produkciókat hivatott el-
vinni Makovecz Imre tereibe – idén rendhagyó módon, két időszakban 
került megrendezésre. Májusban a vidéki és határon túli Makovecz-épü-
letekben találkozhatott a közönség a zenei és építészeti programokkal, 
a Héttorony Fesztivál záróeseményei és ünnepi gálaműsora november 
20-án, az építész születésnapján és az azt megelőző napokban a Nem-
zeti Múzeumban és a Fonó Budai Zeneházban került megrendezésre. 

A Makovecz Imre-díjat a Makovecz Imre Alapítvány, a Magyar Mű-
vészeti Akadémia és a Kós Károly Egyesülés alapította. A díjat minden 
évben Makovecz Imre születésnapján, november 20-án adják át. A dí-
jazott olyan személy lehet, aki munkássága során hivatását Makovecz 
Imre szellemi nyomdokain olyan példamutató kitartással, állhatatos-
sággal és szorgalommal végezte, amellyel hozzájárult a magyarság szel-
lemi értékeinek megőrzéséhez és fenntartásához. 

A három szervezet alkotta grémium Pásztor Béla veresegyházi pol-
gármestert találta méltónak a díjra, aki 1965 óta vezeti városát és ez idő 
alatt hitet tett az organikus építészet közösségteremtő és formáló ereje 

mellett. A díjazott a Héttorony Fesztivál zárógálájának keretében vehette 
át az elismerést, ahol a Gondolatok táncban és versben című táncszínházi 
produkciót mutatták be Rémi Tünde és Appelshoffer János előadásában, 
amelyet a Dresch Vonós Quartet koncertje követett. 

Első alkalommal, 2015-ben Kiss Ferenc „hangépítész” nyerte el a díjat, 
2019-ben Böjte Csabát díjazták az alapítók a neves építész, a Magyar 
Művészeti Akadémia alapító örökös elnöke születésnapján. Tavaly  a 
covid-járvány miatt egyszerre két díjat adtak át, Buzás Péter, Makó egy-
kori polgármestere kapta a 2020-as, míg 2021-es elismerésben Kovács 
Gyula gyümölcsész, a magyar Tündérkert-mozgalom úttörője részesült. 

(SZÖVEG ÉS FOTÓ: KULTURPART.HU)

PÁSZTOR BÉLA 
MAKOVECZ-DÍJAS 

Városunk polgármestere, Pásztor Béla kapta idén a Makovecz Imre-
díjat, amelyet a Héttorony Fesztivál gálájának keretében vett át.

Az Év Szaloncukra versenyben két kategóriában 
is rangos elismerést nyert a veresegyházi Sulyán 
Cukrászda. Az év legjobb marcipános szalon-
cukrát itt készítik, illetve az év legjobb kézműves 
szaloncukra kategóriában is második helyezést 
ért el a patinás cukrászda. Gratulálunk!

SULYÁN-SIKER 

DÍJAZOTT 
VERESEGYHÁZI 
SZALONCUKOR
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Önkormányzat

293/2022.(X.20.) Kt. határozat: 
1. A Képviselő-testület elfogadja az ENERGIA VE-

SZÉLY  HELYZETI INTÉZKEDÉSI TERV-et, amely 
tartalmazza az energiatakarékosság és racionalizá-
ció rövid és közép távú feladatait. 

2. A Képviselő-testület felhatalmazza a jegyzőt, hogy az 
ENERGIA VESZÉLYHELYZETI INTÉZKEDÉSI TERV-
vel érintett intézmények vezetőinek a tervet küldje 
meg, azzal, hogy az abban foglaltak végrehajtását az 
intézmények haladéktalanul kezdjék meg. 

3. A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy 
tárgyalásokat folytasson a Magyar Kormány illetékes ve-
zetőivel annak érdekében, hogy kormányzati segítséget 
kaphassunk a válsághelyzet miatt kialakult nehézségek 
leküzdéséhez. A tárgyalásokról a polgármester szükség 
szerint tájékoztatja a Képviselő-testületet. 

4. A Képviselő-testület a 2023. január 1-jétől érvényes 
villamosenergia ár ismeretében felkéri a polgár-
mestert az ENERGIA VESZÉLYHELYZETI INTÉZ-
KEDÉSI TERV felülvizsgálatára és szükség szerint 
2022. december 20-ig a Képviselő-testület általi új-
ratárgyalására. 

5. A Képviselő-testület felkéri a polgármestert, hogy 
az ENERGIA VESZÉLYHELYZETI INTÉZKEDÉSI 
TERV végrehajtásáról szükség szerint, de legalább a 
2022/23-as fűtési szezont követően május 30-ig, il-
letve a 2023/24-es fűtési szezont megelőzően szep-
tember 30-ig számoljon be. 

6. A Képviselő-testület úgy dönt, hogy a Veresegyházi 
Polgármesteri Hivatalban 2022. december 22. nap-
jától 2023. január 6. napjáig (11 munkanap) terjedő 
időszakra igazgatási szünetet rendel el. 
A zavartalan feladatellátás érdekében a Képviselő-
testület felkéri a jegyzőt a szükséges munkaszerve-
zési intézkedések megtételére, valamint arra, hogy 
az elrendelt igazgatási szünetről a lakosságot elő-
zetesen tájékoztassa. 

 
294/2022.(X.20.) Kt. határozat: 
1. A Képviselő-testület úgy dönt, hogy a város helyi épí-

tési szabályzatának módosítása elkészíttetését elindítja. 
2. A módosítás a HÉSZ előírásainak szöveges – rajzi 

módosítást nem igénylő – módosítása, mely csak az 
alábbi konkrét témakörökre terjed ki: 

a) A zajkibocsátással járó épületgépészeti és megújuló 
energiát hasznosító berendezések telepítésszámá-
nak nagymérvű növekedése következtében szüksé-
gessé és indokolttá vált a berendezések tele  pí té - 
sének szabályozása. Kérjük annak felülvizsgálatát, 
hogy milyen szövegezéssel kerülhet kiegé  szítésre a 
HÉSZ, például az alábbiak szerint: 
„A kertvárosias és falusias lakóövezetekben a zaj-
kibocsátással járó épületgépészeti és megújuló 
energiát hasznosító berendezés, beleértve a talajhő 
kinyerésére szolgáló eszköz, berendezés, szerkezet 
épületen kívüli elhelyezése csak a telekhatártól 
mért 3 méteren túl megengedett." 

b) A 28.§ (2) b) pontja a 3,0 m-es hátsókerti távolság 
vonatkozásában az alábbiak szerint módosul: 
„csak az építési helyen belül, az oldalhatáros és sza-
badon álló beépítési mód előírásainak figyelembe-
vételével és a hátsó telekhatártól mérve legalább 1,5 
m távolságra helyezhető el:” 

c) Szükségesség vált a 30.§ (2) bekezdésének törlése, 
mely szerint: 
Az elhelyezhető épület kulturális, szállás jellegű és 
sport rendeltetést nem tartalmazhat. 

d) A HÉSZ Gksz-1 övezetre vonatkozó 66.§ előírásait 
olyan módon szeretnénk módosítani, hogy a szö-
vegezés úgy változzon, hogy a 9597 hrsz. ingatlan 
beépítése zártsorú lehessen. 

3. Az előzőkkel összefüggésben a Képviselő-testület 
felhatalmazza a polgármestert, hogy a tervezés elő-
készítéséhez és mielőbbi megindításához szüksé-
ges egyéb technikai lépéseket mielőbb tegye meg. 

4. A Képviselő-testület úgy dönt, hogy tudomásul 
veszi és elfogadja a városi főépítész tervi tartalomra 
vonatkozó feljegyzését. A HÉSZ módosítást ennek 
megfelelően kell elkészíteni. 

 
295/2022.(X.20.) Kt. határozat: 
1. A Képviselő-testület megbízza a Pestterv Kft-t a Helyi 

Építési Szabályzat egyszerűsített eljárásban történő mó-
dosításához szükséges településtervek elkészítésével. 

2. A tervek elkészítésére, a szükséges egyeztetések le-
folytatására a Pestterv Kft-t nettó 723 000 Ft megbízási 
díj illeti meg, amelyből 2022. évben nettó 448 000 Ft 
kerül kifizetésre az önkormányzat 2022. évi költség-
vetésének dologi kiadási előirányzata terhére. 

3. A fennmaradó nettó 275 000 Ft-ot az önkormány-
zat 2023. évi költségvetésekor tervezni szükséges. 

 
296/2022.(X.20.) Kt. határozat: 
1. A Képviselő-testület hozzájárul az óvoda-egészség-

ügyi feladatok ellátása céljából a Kovilo Egészségügyi 
Szolgáltató Kft-vel való feladat-ellátási szerződés meg-
kötéséhez, Dr. Kovács Ilona óvodaorvos személyes 
feladat-ellátásával, a 2023. január 1-2023. december 
31. közötti határozott időtartamra szólóan. 

2. Az óvodaorvosi feladatok ellátását az egészségügyi 
alapellátás keretében az önkormányzat biztosítja, 
az önkormányzat és a NEAK között létrejövő fi-
nanszírozási szerződés alapján erre a célra finan-
szírozott összeg átadásával. 

 
297/2022.(X.20.) 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 az 5721/3 hrsz-ú ingatlant. Minimum ár 
18 765 000 Ft + áfa. 

 
298/2022.(X.20.) 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 az 5721/4 hrsz-ú ingatlant. Minimum ár 
21 411 000 Ft + áfa. 

  
299/2022.(X.20.) Kt. határozat: 
1. A Képviselő-testület az önkormányzat vagyonának ér-

tékesítése, hasznosítása során alkalmazandó szabá  -
lyokról szóló 13/2008.(IV.30.) önkormányzati rendelet 
szerint nyilvános pályázat útján kívánja érté  kesíteni az 
5779 hrsz-ú ingatlant. Minimum ár 39 550 000 Ft + áfa. 

 
300/2022.(X.20.) Kt. határozat: 
1. A Képviselő-testület az önkormányzat vagyonának ér-

tékesítése, hasznosítása során alkalmazandó szabá-
lyokról szóló 13/2008.(IV.30.) önkormányzati rendelet 
szerint nyilvános pályázat útján kívánja értékesíteni 
együttesen, projectként 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 beépítetlen 
terület, minimumár 33 830 000 Ft + áfa, 

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

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

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

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

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

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

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

5786/120 hrsz-ú 940 m2 alapterületű kivett beépítet-
len terület, minimumár 31 960 000 Ft + áfa, 

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

5786/123 hrsz-ú 5.792 m2 alapterületű kivett beépítet-
len terület, minimumár 196 928 000 Ft + áfa, 

5786/125 hrsz-ú 923 m2 alapterületű kivett beépítet-
len terület, minimumár 31 382 000 Ft + áfa, 

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

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

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

Összesen minimumár: 679 218 000 Ft + áfa 
 
301/2022.(X.20.) Kt. határozat: 
1. A Képviselő-testület az önkormányzat vagyonának érté-

kesítése, hasznosítása során alkalmazandó szabályokról 
szóló 13/2008.(IV.30.) önkormányzati rendelet szerint 
nyilvános pályázat útján kívánja értékesíteni az 5915/2 
hrsz-ú ingatlant. Minimum ár 22 059 000 Ft + áfa. 

 
297-301/2022.(X.20.) Kt. határozat: 
2. A Képviselő-testület felkéri a polgármestert, hogy a 

pályázati kiírást az önkormányzat honlapján, hiva-
talos Facebook oldalán és a www.ingatlan.com 
weboldalon jelentesse meg. 

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

 
302/2022.(X.20.) Kt. határozat: 
1. A Képviselő-testület a 241/2022.(IX.20.) Kt. határo-

zat 1. pontját az alábbira módosítja: 
„1. Veresegyház Város Önkormányzatának Képvi-
selő-testülete felhatalmazza a polgármestert a Villa-
mos energia 2023. évre intézményi és köz  vi  lágítási 
célra történő beszerzése közbeszerzési eljárás meg-
indítására, lefolytatására és kijelöli a Közbeszerzési 
Bírálóbizottság tagjait: 
A Közbeszerzési Bírálóbizottság tagjai: Garai Tamás 
jegyző, Valkó Zoltánné pénzügyi osztályvezető, Se-
bestyén László (OLC System Kft.) energiagazdálko-
dási szakértő közbeszerzés tárgya szerinti szakértő, 
dr. Hatás Orsolya Liliána (OLC System Kft.) közbe-
szerzési szakértő (FAKSZ) 

VERESEGYHÁZ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 
KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK HATÁROZATAI
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Önkormányzat
A Közbeszerzési Bírálóbizottság jegyzőkönyvveze-
tője: Dr. Simon Edit jogi és közbeszerzési referens” 

2. Veresegyház Város Önkormányzatának Képviselő-
testülete a 241/2022.(IX.20.) Kt. határozat 2. pont-
ját az alábbira módosítja: 
„2. A Képviselő-testület jóváhagyja a 2023. évi villa-
mos energia beszerzés 1 602 531 247 Ft +áfa költsége 
fedezetének a 2023. évi önkormányzati költség vetés 
dologi kiadásai terhére történő tervezését.” 

 
303/2022.(X.20.) Kt. határozat: 
1. A Képviselő-testület Pest Megye Közgyűlése Elnökének 

felkérésére úgy dönt, hogy Pest Megye Közgyűlésének 
a kitüntető díjak alapításáról és adomá nyo zásának 
rendjéről szóló 6/2015. (V.11.) önkormányzati rende-
lete alapján javaslatot tesz az alábbi kategóriákban: 
• Év Kisvállalkozása Díj: Kucsa-Ker Kft. 
• Pest Megye Művészetéért Díj: Fabriczius József Álta-
lános Iskola emelt szintű ének-zene oktatás közössége 
• Év Sportolója Díj – „Férfi utánpótlás korosztály” 
kategória: Horváth Máté sportoló atlétika sportágban 

2. A Képviselő-testület felkéri a polgármestert, hogy a 
díjra vonatkozó javaslatot a felhívásban megjelölt 
formanyomtatványon és határidőig az önkormány-
zat nevében írja alá és juttassa el a Pest Megyei Ön-
kormányzati Hivatal Jegyzői Irodájához. 

 
304/2022.(XI.15.) Kt. határozat: 
1. A Képviselő-testület tudomásul veszi Dr. Molnár István 

nem képviselő Ügyrendi, Jogi és Közbiztonsági Bizott-
sági tag lemondását 2022. november 1-jei hatállyal. 

2. Az Ügyrendi, Jogi és Közbiztonsági Bizottság lét-
száma 2022. november 1-jétől 5 főre változik. 

3. A Képviselő-testület felhívja a jegyzőt, hogy Veresegy-
ház Város Önkormányzat Képviselő-testületének Szer-
vezeti és Működési Szabályzatáról szóló 15/2013.(IV.17.) 
önkormányzati rendelet 1. és 2. melléklete szerinti bi-
zottsági létszám változtatásáról gondoskodjon. 

 
305/2022.(XI.15.) Kt. határozat: 
1. A Képviselő-testület tudomásul veszi Kőnig Zsolt 

képviselő Ügyrendi, Jogi és Közbiztonsági Bizott-
sági tag lemondását 2022. november 1-jei hatállyal. 

2. Az Ügyrendi, Jogi és Közbiztonsági Bizottság lét-
száma 2022. november 1-jétől 5 főre változik. 

3. A Képviselő-testület felhívja a jegyzőt, hogy Veresegy-
ház Város Önkormányzat Képviselő-testületének Szer-
vezeti és Működési Szabályzatáról szóló 15/2013.(IV.17.) 
önkormányzati rendelet 1. és 2. melléklete szerinti bi-
zottsági létszám változtatásáról gondoskodjon. 

 
306/2022.(XI.15.) Kt. határozat: 
1. A Képviselő-testület jóváhagyja a „Veresegyház, köz-

világítás fejlesztése és üzemeltetése 2023-2024.” tár-
gyú közbeszerzési eljárás nettó 72 500 000 Ft fede - 
zetének a 2023. évi, valamint 72 500 000 Ft fedezeté-
nek a 2024. évi költségvetésben történő tervezését. 

2. A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert 
a „Veresegyház, közvilágítás fejlesztése és üzemel-
tetése 2023-2024.” tárgyú közbeszerzési eljárás 
megindítására és lefolytatására, egyben kijelöli a 
Közbeszerzési Bírálóbizottság tagjait: 
A Közbeszerzési Bírálóbizottság tagjai: Garai Tamás 
jegyző, Jovanovic Dragutin műszaki osztályvezető, 
Valkó Zoltánné pénzügyi osztályvezető, Csíky Gá -
bor akkreditált közbeszerzési tanácsadó. A Közbe-
szerzési Bírálóbizottság jegyzőkönyvvezetője: 
Dr. Simon Edit Katalin, jogi és közbeszerzési referens. 

3. A Képviselő-testület felhatalmazza a jegyzőt az ön-
kormányzat 2022. évi Közbeszerzési tervének – Ve-
resegyház, közvilágítás fejlesztése és üzemeltetése 
tárgyú közbeszerzési eljárással történő – módosítá-
sára és a módosított Közbeszerzési tervnek a honla-
pon való közzétételére. 

307/2022.(XI.15.) Kt. határozat: 
1. A Képviselő-testület a X. számú háziorvosi körzet-

ben 2023. január 1-jétől továbbra is a P. J. P. Marik 
Kft. által, Dr. Szalacsi-Tóth Andrea új háziorvossal 
kívánja biztosítani az egészségügyi alapellátást. 

2. A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert 
a Dr. Szalacsi-Tóth Andreával és a P. J. P. Marik Kft-
vel kötendő feladat-ellátási előszerződés, majd a P. 
J. P. Marik Kft-vel kötött feladat-ellátási szerződés 
módosításának aláírására. 

 
308/2022.(XI.15.) Kt. határozat: 
1. A Képviselő-testület felülvizsgálja és a felülvizsgálat 

keretében 2022. december 31. nappal lezárja Veres-
egyház 2018-2023. időszakra vonatkozó Helyi 
Esélyegyenlőségi Programját. 

2. A Képviselő-testület elfogadja Veresegyház 2023-
2027. időszakra vonatkozó Helyi Esélyegyenlőségi 
Programját. 

 
309/2022.(XI.15.) Kt. határozat: 
1. A Képviselő-testület a GE Hungary Kft. (Veresegyház, 

Kisrét u. 1.) (hrsz: 054/10) szám alatti telephelyére 
2022.11.21.–2023.01.31. közötti időintervallumban 
egyedi eltérési engedélyt ad a turbina tesztelési tevé-
kenység elvégzésére munkanapokon 7.00–19.00 óra 
között, valamint szombaton 8.00–16.00 óra között. 

2. Az egyedi eltérési engedély azonnal visszavonásra 
kerül, amennyiben nem a megrendezett időpont-
ban történik tesztelés. 

3. Az egyedi eltérési engedély 2023.01.31-én érvény-
telenné válik és a 6/2007.(V.23.) önkormányzati 
rendelet 9.§ (2) bekezdésében meghatározott idő-
intervallumok lépnek életbe. 

 
310/2022.(XI.15.) Kt. határozat: 
A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a 
Magyar Máltai Szeretetszolgálat Egyesülettel kötendő 
ellátási szerződés aláírására. 
 
311/2022.(XI.15.) Kt. határozat: 
1. A Képviselő-testület hozzájárul a VIBAMIX Szolgál-

tató Kft-vel 2022. szeptember 1. napjától történő hatá-
rozatlan idejű feladatellátási szerződés megkötéséhez. 

2. A Képviselő-testület VIBAMIX Szolgáltató Kft. ré-
szére a feladatellátási szerződésben meghatározott 
feladatok ellátásáért bruttó 190 000 Ft/hó összegű 
díjat állapít meg. 

3. A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert 
a VIBAMIX Szolgáltató Kft-vel kötendő feladatellá-
tási szerződés aláírására. 

 
312/2022.(XI.15.) Kt. határozat: 
1. A Képviselő-testület hozzájárul a Veresegyház külte-

rület 05/1 hrsz-ú és 04 hrsz-ú földrészletek fekvés-
határ változásához, belterületbe való csatolásához. 

2. A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert 
a földrészletek fekvéshatár változásának, belterü-
letbe való csatolásának ügyében keletkező doku-
mentációk aláírására. 

 
313/2022.(XI.15.) Kt. határozat: 
1. A Képviselő-testület hozzájárul a Veresegyház kül-

terület 054/15 helyrajzi számú ingatlanból 4,0087 
ha (azaz 40 087 m2) nagyságú terület szántó terme-
lésből való kivonásához, „telephely” művelési ágba 
sorolásához. 

2. A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert 
a termelésből való kivonás, művelési ág átminősí-
tése ügyében keletkező dokumentációk aláírására. 

 
314/2022.(XI.15.) Kt. határozat: 
1. A Képviselő-testület hozzájárul a Veresegyház kül-

terület 068/3 helyrajzi számú ingatlanból 752 m2 

nagyságú terület szántó termelésből való kivonásá-
hoz, „közterület” művelési ágba sorolásához. 

2. A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert 
a termelésből való kivonás, művelési ág átminősí-
tése ügyében keletkező dokumentációk aláírására. 

 
315/2022.(XI.15.) Kt. határozat: 
1. A Képviselő-testület hozzájárul a veresegyházi 068/15 

helyrajzi számú ingatlan belterületbe csatolásához és 
kivett beépítetlen területként történő bejegyzéséhez. 

2. A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, 
hogy a veresegyházi 068/15 helyrajzi számú ingat-
lan belterületbe csatolásához kérelmet nyújtson be 
az illetékes hatósághoz. 

 
316/2022.(XI.15.) Kt. határozat: 
1. A Képviselő-testület hozzájárul a veresegyházi 072 

számú ingatlan belterületbe csatolásához és kivett 
közútként történő bejegyzéséhez. 

2. A Képviselő-testület hozzájárul a veresegyházi 
069/32 számú ingatlan belterületbe csatolásához és 
kivett útként történő bejegyzéséhez. 

3. A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, 
hogy a veresegyházi 072 és 069/32 helyrajzi számú 
ingatlan belterületbe csatolásához kérelmet nyújt-
son be az illetékes hatósághoz. 

 
317/2022.(XI.15.) Kt. határozat: 
A Képviselő-testület megerősíti a Veresegyház belte-
rület 786/66, 786/67, 786/68 és 786/69 hrsz-ú ingat-
lan értékesítésére kiírt pályázat Értékelő Bizottságának 
döntését, amely alapján a pályázat sikertelenül zárult. 
 
318/2022.(XI.15.) Kt. határozat: 
1. A Képviselő-testület megerősíti a Veresegyház bel-

terület 786/70 hrsz-ú ingatlan értékesítésére kiírt 
pályázat Értékelő Bizottságának döntését, amely 
alapján nyertesként hirdeti ki Androvics Brigitta pá-
lyázatát összesen 32 670 000 Ft + áfa vételáron. Elő-
szerződés megkötése legkésőbb 2022. november 
22-ig, végleges adásvételi szerződés megkötése a si-
keres telekalakítást követő 30 napon belül kerül sor. 
Vevő az ingatlan birtokába a teljes vételár megfize-
tésével egyidőben lép. 

2. A Képviselő-testület elfogadja, hogy Vevő a teljes vé-
telárat az előszerződés megkötésekor fizesse meg. 
A pályázati biztosíték összege (414 909 Ft) a vételár 
kifizetésekor levonandó. 

3. A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert 
az adásvételi előszerződés aláírására. Egyben fel-
hívja a Jegyzőt, hogy az ingatlanértékesítésből ke-
letkező változást a vagyon-nyilvántartásban és a 
Földhivatali ingatlan-nyilvántartásban vezettesse át.   

 
319/2022.(XI.15.) Kt. határozat: 
1. A Képviselő-testület az önkormányzat vagyonának érté-

kesítése, hasznosítása során alkalmazandó szabályokról 
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. 

 
320/2022.(XI.15.) 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 786/67 hrsz-ú ingatlant. Minimum ár 
24 360 000 Ft + áfa. 

 
321/2022.(XI.15.) 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 786/68 hrsz-ú ingatlant. 
Minimum ár 24 330 000 Ft + áfa.
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Önkormányzat

MÓDOSULÓ HELYI RENDELETEK
Veresegyház Város Önkormányzat Képviselő-testü-
lete 2023. január 1-jétől módosította a helyi adó ren-
deleteket. 
Az építményadó mértékét 2190 Ft/m2/év, a telekadó mér-
tékét 390 Ft/m2/év, az idegenforgalmi adót 590 Ft/ven-
dégéjszaka, valamint a magánszemélyek kommunális 
adóját 33 800 Ft/év összegben határozta meg. 
A magánszemélyek kommunális adójának rendeletében 
módosításra kerültek az adható adókedvezmények. 
4.§ (1) Adókedvezményre jogosult, 
a) akinek családjában az egy főre jutó havi nettó jövede-

lem a mindenkori öregségi nyugdíj legkisebb összegé-
nek 150%-át, gyermekét egyedül nevelő sze mély ese  - 
tében a mindenkori öregségi nyugdíj legkisebb össze-
gének 200%-át, 

b) aki egyedül él és havi nettó jövedelme a mindenkori 
öregségi nyugdíj legkisebb összegének 200%-át nem 
haladja meg, 

c) egyedülálló 70 éven felüli és nettó jövedelme nem ha-
ladja meg a mindenkori nyugdíjminimum 250%-át, 

d) a városi önkormányzat által rendszeres szociális se-
gélyben, vagy rendszeres gyermekvédelmi kedvez-
ményben részesülnek. 

(2) Az (1) bekezdés a)-c) pontjában meghatározottaknak 
kedvezmény nem adható, ha életvitele, vagyoni hely-
zete a szociális alapú mentesítését nem indokolja. 

(3) A kedvezmény kérelem alapján történik, amelyhez a 
kedvezmény alapjául szolgáló dokumentumot csatolni 
kell (jövedelem igazolás, tanulói jogviszony igazolása, 
egyéb élethelyzetet igazoló dokumentum). 

(4) A kedvezmény, amennyiben a kérelmezőnek az élet-
vitelszerűen használt ingatlanán felül több kommu-
nális adó alá eső ingatlana van, abban az esetben 
egyetlen ingatlan után sem vehető igénybe. 

 
A méltányossági kérelem az Önkormányzat által rend-
szeresített nyomtatványon nyújtható be. A nyomtat-
vány megtalálható a www.veresegyhaz.hu->ügyin - 
tézés->adóügyek->méltányossági nyomtatványok olda-
lon vagy személyesen kérhető a Polgármesteri Hivatal 
Adóügyi Osztályán. 
 
A november 29-i ülésen elfogadott képviselő-testü-
leti döntéseknek megfelelően 2023. január 1-jétől: 
• hatályba lép a zaj elleni védelem helyi szabályairól 

szóló 28/2022.(XI.30.) önkormányzati rendelet, 

módosul: 
• a térítési díjakról szóló 9/2007.(VII.12.) önkormány-

zati rendelet: 
• az általános iskolában, az óvodákban és idősek ott-

honában az étkezési díjakról, 
• a termálfürdő és kemping, valamint a Medveotthon 

díjairól, 
• a könyvtár beiratkozási díjairól, 
• az Innovációs Centrum és Művelődési Központ te -

rembérleti díjairól, 
• hulladékudvar díjairól, 
• az önkormányzati tulajdonban lévő lakások bérleti 

díjáról szóló 1/2002.(II.6.) önkormányzati rendelet, 
• a gyermekvédelem helyi rendszeréről szóló 9/2006. 

(VI.21.) önkormányzati rendelet: 
a bölcsőde étkezési és gondozási díjairól, 
a szociális ellátásokról szóló 10/2006.(VI.28.) ön-
kormányzati rendelet: 
az idősek otthona és az ESÉLY Alapellátási Központ 
térítési díjairól. 

A 2023. január 1-jétől érvényes díjakra vonatkozó ren-
deletek megtalálhatók a www.veresegyhaz.hu->Ön-
kormányzat->Hatályos helyi rendeletek oldalon.

322/2022.(XI.15.) 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 786/69 hrsz-ú ingatlant. Minimum ár 
24 330 000 Ft + áfa. 

 
319-322/2022.(XI.15.) Kt. határozat: 
2. A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, 

hogy a 2022. november 23-án 16.00 órai pályázati 
határidő eredménytelen lejártát követően, a pályá-
zat eredményes lezárásáig, de legkésőbb 2023. ja-
nuár 15-ig – megtartva a pályázat kiírásától számí - 
tott 8 napos határidőt – új pályázatot írjon ki. 

3. A Képviselő-testület felkéri a polgármestert, hogy a 
pályázati kiírást az önkormányzat honlapján, hiva-
talos Facebook oldalán és a www.ingatlan.com 
weboldalon jelentesse meg. 

4. A Képviselő-testület a pályázati eljárás nyertesét és 
a szerződéskötés biztosításának lehetőségét az ér-
tékelő bizottság javaslatának figyelembevételével ál-
lapítja meg. 
A pályázatokat értékelő bizottság tagjai: Garai 
Tamás jegyző, Tóth Sándor, a Pénzügyi Bizottság 
elnöke, Bobál Imréné, az Ügyrendi, Jogi és Közbiz-
tonsági Bizottság elnöke. 

 
323/2022.(XI.15.) Kt. határozat: 
A Képviselő-testület megerősíti a Veresegyház belte-
rület 5721/3 és 5721/4 hrsz-ú ingatlanok értékesíté-
sére kiírt pályázat Pályázati bizottságának döntését, 
amely alapján a pályázat sikertelenül zárult. 
 
324/2022.(XI.15.) 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 az 5721/3 hrsz-ú ingatlant. Minimum ár 
18 765 000 Ft + áfa. 

325/2022.(XI.15.) 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 az 5721/4 hrsz-ú ingatlant. Minimum ár 
21 411 000 Ft + áfa. 

 
324-325/2022.(XI.15.) Kt. határozat: 
2. A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, 

hogy a 2022. november 23-án 16.00 órai pályázati 
határidő eredménytelen lejártát követően, a pályá-
zat eredményes lezárásáig, de legkésőbb 2023. ja-
nuár 15-ig – megtartva a pályázat kiírásától számított 
8 napos határidőt – új pályázatot írjon ki. 

3. A Képviselő-testület felkéri a polgármestert, hogy a 
pályázati kiírást az önkormányzat honlapján, hiva-
talos Facebook oldalán és a www.ingatlan.com 
weboldalon jelentesse meg. 

4. A Képviselő-testület a pályázati eljárás nyertesét és 
a szerződéskötés biztosításának lehetőségét az ér-
tékelő bizottság javaslatának figyelembevételével 
állapítja meg. 
A pályázatokat értékelő bizottság tagjai: Garai 
Tamás jegyző, Tóth Sándor, a Pénzügyi Bizottság 
elnöke, Bobál Imréné, az Ügyrendi, Jogi és Közbiz-
tonsági Bizottság elnöke. 

 
326/2022.(XI.15.) Kt. határozat: 
A Képviselő-testület megerősíti a Veresegyház belte-
rület 5779 hrsz-ú ingatlan értékesítésére kiírt pályázat 
Pályázati bizottságának döntését, amely alapján a pá-
lyázat sikertelenül zárult. 
 
327/2022.(XI.15.) 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 5779 hrsz-ú ingatlant. Minimum ár 
33 900 000 Ft + áfa. 

2. A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, 
hogy a 2022. november 23-án 16.00 órai pályázati 
határidő eredménytelen lejártát követően, a pályá-
zat eredményes lezárásáig, de legkésőbb 2023. ja-
nuár 15-ig – megtartva a pályázat kiírásától számított 
8 napos határidőt – új pályázatot írjon ki. 

3. A Képviselő-testület felkéri a polgármestert, hogy a 
pályázati kiírást az önkormányzat honlapján, hiva-
talos Facebook oldalán és a www.ingatlan.com 
weboldalon jelentesse meg. 

4. A Képviselő-testület a pályázati eljárás nyertesét és 
a szerződéskötés biztosításának lehetőségét az Pá-
lyázati bizottság javaslatának figyelembevételével 
állapítja meg. 
A pályázatokat értékelő bizottság tagjai: Garai 
Tamás jegyző, Tóth Sándor, a Pénzügyi Bizottság 
elnöke, Bobál Imréné, az Ügyrendi, Jogi és Közbiz-
tonsági Bizottság elnöke. 

 
328/2022.(XI.15.) Kt. határozat: 
A Képviselő-testület megerősíti a Veresegyház belte-
rület 5915/2 hrsz-ú ingatlan értékesítésére kiírt pályá-
zat Pályázati bizottságának döntését, amely alapján a 
pályázat sikertelenül zárult. 
 
329/2022.(XI.15.) Kt. határozat: 
1. A Képviselő-testület az önkormányzat vagyonának 

értékesítése, hasznosítása során alkalmazandó sza-
bályokról szóló 13/2008.(IV.30.) önkormányzati ren-
delet szerint nyilvános pályázat útján kívánja 
értékesíteni a 5915/2 hrsz-ú ingatlant. Minimum ár 
22 059 000 Ft + áfa. 

2. A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, 
hogy a 2022. november 23-án 16.00 órai pályázati 
határidő eredménytelen lejártát követően, a pályá-
zat eredményes lezárásáig, de legkésőbb 2023. ja-
nuár 15-ig – megtartva a pályázat kiírásától számított 
8 napos határidőt – új pályázatot írjon ki. 

3. A Képviselő-testület felkéri a polgármestert, hogy a 
pályázati kiírást az önkormányzat honlapján, hiva-
talos Facebook oldalán és a www.ingatlan.com 
weboldalon jelentesse meg. 

4. A Képviselő-testület a pályázati eljárás nyertesét és a 
szerződéskötés biztosításának lehetőségét az Pályá-
zati bizottság javaslatának figyelembevételével álla-
pítja meg. 
A pályázatokat értékelő bizottság tagjai: Garai 
Tamás jegyző, Tóth Sándor, a Pénzügyi Bizottság el-
nöke, Bobál Imréné, az Ügyrendi, Jogi és Közbiz-
tonsági Bizottság elnöke.



72022. december 

Önkormányzat

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. 

HASZNOS TANÁCSOK 
AZ ÜNNEPEKRE

IPOLYSÁG

November 28-án iktatták be hivatalába Zahar Pál 
urat, Ipolyság testvérvárosunk új polgármesterét 
és az október végén megválasztott új képviselő-
testületet! A testület Nagy Tímeát választotta 
meg a város alpolgármesterének, aki az első 
hölgy ebben a funkcióban. 

Mint arról lapunk is többször beszámolt, 
Ipolysággal rendkívül szoros testvérvárosi kap-
csolatot ápol Veresegyház. Rendszeresek az ön-
kormányzati és egyéb szakmai egyeztetések, 
továbbá a két város lakossága közötti baráti ta-
lálkozók. Bízunk benne, hogy ez a több ciklu-
son átívelő gyümölcsöző kapcsolat az új 
ipolysági vezetéssel is folytatódik. 

Munkájukhoz erőt és egészséget, Ipolyságnak 
töretlen fejlődést kívánunk! 

K.P.

ÚJ POLGÁRMESTER 
TESTVÉRVÁROSUNKBAN 

Zahar Pál Ipolyság új polgármestere

Fotó: Facebook/Cserháti Ferenc
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TEGYÜNK KÖZÖSEN 
VÁROSUNK TISZTASÁGÁÉRT! 
 
Veresegyház Város Önkormányzata kéri a Tisztelt 
Lakosság együttműködését az ingatlanok előtti 
járdaszakaszok tisztántartásában. Túl azon, hogy 
ez a vonatkozó szabályok értelmében az ingat-
lantulajdonosok kötelessége, elsősorban az ingat-
lantulajdonosok szépérzékére és igényességére 
épít az önkormányzat. Különösen kérjük kiemel-
ten a téli idővel beköszöntő csúszós szakaszok sí-
kosításmentesítését, továbbá a járdák és az út 
találkozásánál lévő szegélyek tisztítását. 

Egyúttal köszönetünket és elismerésünket fejez-
zük ki városunk lakosságának, amiért eddig is pél-
damutatóan tették széppé városunkat e téren is. 

Őrizzük meg ezt a szellemiséget és tegyünk kö-
zösen Veresegyház tisztaságának és szépségének 
megőrzéséért! 

 
Köszönjük az együttműködésüket! 

2022. november 26.

2022. november 26.2022. december 3.

Fotók: Lethenyei László
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Fotók: Lethenyei László

Fotó: Hollai Gábor

Fotó: Hollai Gábor

Fotó: Hollai Gábor

Adventi vásár

Adventi koszorú készítés

 

MIKULÁS 
VERESEGYHÁZON 

Manókkal, krampusszal egy kisvonaton utazva 
járta be december 5-én és 6-án a Mikulás váro-
sunk köztereit, az óvodákat, iskolákat, az idősott-
honokat és a Városházát. Mindenhová örömet, 

mosolyt és szeretetet vitt. Köszönet minden-
kinek, aki segítette őt a korfüggetlen 

gyermeki örömöt előhívó kör-
utazásában!

Advent Veresegyházon

Fotók: Lethenyei László
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Mint mondta, Veresegyházon úgy építik és alakítják ki a közintézmé-
nyeket, hogy azokat az itt található termálvízzel tudják fűteni. A kép-
viselő felhívta a figyelmet arra is, hogy fontos, hogy megerősítsük 
hazánk önellátását, a geotermikus energia széles körű alkalmazásával 
pedig hosszú távon is garantálhatjuk Magyarország energiafüggetlen-
ségét. Térségünkben jól haladnak a fejlesztések és a megnehezített 
nemzetközi gazdasági helyzetben is az összes megkezdett beruházá-
sunk régiónk minden településén az előre jelzett ütemterv szerint va-
lósul meg. 

„Nagy büszkeség továbbá számomra a térség országgyűlési képviselő-
jeként, hogy a veresegyházi Sulyán cukrászda az idén is díjnyertes sza-
loncukrokat készített. Az övék lett az év marcipános szaloncukra, a 
mézes-narancsos-marcipános termék, az év kézműves szaloncukra ka-
tegóriában pedig második helyezést értek el a Sacher torta ízű édessé-
gükkel. Engedjék meg, hogy ezt az alkalmat is kihasználjam arra, hogy 
kifejezzem elismerésem a Sulyán cukrászda vezetőinek, működtetőinek, 
akik évről évre bizonyságot tesznek kreativitásukról, amit immár nem 
először ismernek el országos szinten is, szívből gratulálok a sikerükhöz.” 

Ugyanez a kreativitás, innovatív szemlélet figyelhető meg a Veresi 
Paradicsom Kft. működésében is, amely képes naprakészen reagálni 
a piac változásaira és alkalmazkodni a folyamatosan módosuló hely-
zethez – folytatta a képviselő –, így például a vállalkozás új, nagysza-
bású projektjében, ahol a téli időszakban a paradicsom helyét részben 
a Veresi Szamóca veszi át. A 2017 óta Veresi Paradicsom Kft. néven mű-
ködő vállalkozás nemcsak a termesztés módjában hozott újat azzal, 
hogy két üvegházában Magyarországon egyedülálló, úgynevezett hid-
rokultúrás technológiával, évi háromszázhatvanöt napos termesztés-
sel dolgozik, de kieme len dő az is, hogy a cég üvegházaiban a növények 
gyökérzete nem a földből, hanem kókuszpárnából veszi fel a szüksé-
ges tápanyagot. Olyan kreatív innováció ez, amelyik nemcsak térsé-
günkben, de országosan is egyedülálló – értékelte a képviselő. 

Tuzson Bence a napokban egyeztetett Veresegyház polgármeste-
rével, Pásztor Bélával, akivel áttekintették a várost érintő legfonto-
sabb ügyeket, illetve megvizsgálták, milyen fázisban vannak a 

megkezdett és a tervezett fejlesztések. A képviselő szerint Veresegy-
házon az itt élő emberek a magukénak érzik és sajátjukként szeretik 
ezt a várost.  

A képviselő elmondta: „Számunkra a magyar emberek békéje és 
biztonsága az első. Nem engedjük meg, hogy a szomszédságunkban 
dúló háború és az elhibázott brüsszeli szankciós politika miatt ki-
alakult nemzetközi válság megrengesse a családtámogatási rendszert. 
A béke az egyetlen megoldás az emberéletek megmentésére és a 
szankciós infláció, a háborús gazdasági válság egyetlen ellenszere is 
egyben. Ebben a nagyon nehéz időszakban is mindent megteszünk 
azért, hogy a körzetünkben élő emberek a mindennapokban érezzék 
és megélhessék a térség békés hétköznapjainak nyugalmát és folya-
matos fejlődését. Én ezért dolgozom.” Mint mondta, a magyar kor-
mány csaknem kétezer családnak segít a rezsicsökkentésben érintett 
ingatlanok körének kiterjesztésével. Januárban pedig az utóbbi évek 
legnagyobb nyugdíjemelése várható, és a tizenharmadik havi juttatás 
összege is nagyot emelkedhet. 

Az adventi időszakra való tekintettel természetesen a szokásairól, 
családi hagyományairól is nyilatkozott a képviselő, aki így fogalma-
zott: „ A feleségemmel minden évben kis adventi csomagocskákat ké-
szítünk a gyermekeinknek. Ezekben a csomagocskákban a gyerekek 
minden nap más és más apró kis meglepetéseket találnak reggelente, 
egészen karácsonyig. Ez egy olyan izgalmas és szeretetteljes felkészü-
lés az ünnepre, ami mindnyájunk számára fontos, nem is elsősorban 
az ajándékok miatt, hanem azért, mert nemcsak jelképesen, de lelki-
leg is összeköti a családot. Az adventi időszakban egyénként is felér-
tékelődnek a családdal töltött pillanatok és az együtt eltöltött idő, ami 
különleges jelentőséget ad a gyertyagyújtásoknak és így fokozatosan 
hangolódunk rá az ünnepekre. Öt gyermek édesapjaként nagyon 
várom már azokat a meghitt pillanatokat, amiket minden évben a ka-
rácsonyi ünnepek hoznak el. Engedje meg, hogy ezúton is boldog, ál-
dott ünnepeket kívánjak minden kedves Veresegyházi Olvasónak.”  

KÉPVISELŐI TÁJÉKOZTATÓ

AZ ÜNNEPEK MEGHITTSÉGE KITARTÁST ADHAT 
A TOVÁBBI KÖZÖS SIKEREK ELÉRÉSÉHEZ 

Nagyon jelentős kreatív energiák viszik folyamatosan előre a veresegyházi fejlesztéseket, illetve a helyi vállalkozások működését, ami min-
den tekintetben előremutató jelenség és nagyban hozzájárul ahhoz is, hogy térségünk megőrizze az országos szinten betöltött vezető sze-
repét – fogalmazott a lapunknak küldött nyilatkozatában Tuzson Bence, városunk és térségünk országgyűlési képviselője. 

Lakossági fórumon Veresegyházon Navracsics Tibor miniszterrel

Fotó: Facebook/Tuzson Bence



A város ezen határából már több régészeti lelőhely is ismert, a korábbi ku-
tatások alapján az újkőkortól (kb. Kr.e. 6. évezred) kezdve egészen az Árpád-
korig (10–13. század) lakott volt. A mostani ásatásokon azonban csak a 
szarmatának nevezett népcsoport emlékei kerültek elő. Ők az 1–5. század-
ban éltek a Kárpát-medencében. A leletek alapján a szarmata települést a 2–
4. században lakták. A lelőhelyeken kerámiatöredékek (néhány import 
római edénytöredék, úgynevezett terra sigillata) és állatcsontok kerültek elő. 
A leleteket tisztítás és restaurálás után a Városi Múzeumban helyezzük el. 

Az ásatások a tó északi és déli sarkát érintették. A területet korábban a Fo-
lyás-patak osztotta két részre. Ennek a pataknak a 
partján helyezkedett el az a település, amelynek a 
maradványai a felszínre kerültek. Az északi sarok-
ban nagyméretű, agyagbányászásra használt gödör 
került elő, amelyet a település fazekasai ástak. Az 
agyagnyerő gödrök között és azoktól egy kicsit tá-
volabb kisebb méretű, alsó részükön kiöblösödő 
(régészeti szakszóval: méhkas alakú) gödrök sora-
koztak. Ezeket a gödröket a múltban gabonatáro-
lásra használták, majd miután kiürültek, szép 
lassan feltöltődtek (a falusiak gyakran rásegítettek erre azzal, hogy törött edé-
nyeiket és az elfogyasztott állatok csontjait beledobálták). Az agyagnyerő göd-
rök közelében két nagyméretű gödröt is feltártunk, amelyek egyikében egy 
kutya teljes, a másikban egy szarvasmarha részleges csontváza feküdt.  

Ugyanennek a falunak egy másik részlete lehetett, amelyet a meder déli 
sarkában tártunk fel. Itt a már bemutatott terménytároló vermeken kívül két 
C-alakú árokrészletet is találtunk. Ezek az árkok valószínűleg egy–egy ház-
tartást határolhattak el, vagy esetleg karámok árkai lehettek. Itt húzódhatott 
az egykori szarmata falu határa, hiszen a legszélső gödrök után egy jókora 
üres terület következett. A feltárási terület legszéle rejtette a legizgalmasabb 
objektumokat. Itt két kör alakú árok helyezkedett el egymás mellett. Szar-
mata szokás szerint az előkelőik sírjait körárkokkal vették körbe és kisebb 
halmokat emeltek rájuk. Itt is meg  találtuk a sírokat az árkokkal határolt te-
rületen. Mindkét sírt kirabolták, de a legnagyobb örömünkre néhány csüngő 
(amiket nyakban hordtak) és egy ruhakapcsolótű (fibula) megmaradt.  

Veresegyház földje közel 7000 éve folyamatosan lakott, re-
méljük még sok izgalmas felfedezést rejt.  

TAKÁCS RICHÁRD 
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Testvérek, Som József és Som Illés 
a karácsonyi mackóval az 1920-as években

MÚLTIDÉZŐ                     SZABÓNÉ VANK ERZSÉBET GYŰJTEMÉNYÉBŐL

VÁROSI MÚZEUM HÍREI • VERESEGYHÁZI RÉGÉSZETI EREDMÉNYEK 2022 

SZARMATA TELEPÜLÉS 
AZ ÁLOMHEGYEN 

 
Aki 2021 kora őszén vagy 2022 nyarán a leendő Álomhegyi tározó 
környékén futott vagy kutyát sétáltatott, észrevehette, hogy a sárga 
homokos talajon egyik napról a másikra gödrök keletkeztek és mel-
lettük földhalmok emelkedtek. A területen a Magyar Nemzeti Mú-
zeum munkatársai végeztek régészeti ásatásokat.  

Egész edények egy gödörben

Ásatási felszínek

Terra sigillata
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Közélet Fotók: Veréb József, Imre Hilda

PEDAGÓGUSDEMONSTRÁCIÓK 
VERESEGYHÁZON IS 

Országszerte, így városunkban is hónapok óta zajlanak a magyar 
közoktatásban érintettek (pedagógusok, diákok, egyéb oktatásban 
dolgozók és szülők) megmozdulásai. Bár a demonstrációkat minden 
politikai oldal igyekszik saját szája íze szerint kommentálni, abban 
a magyar társadalom többsége egyetért, hogy változásra van szükség. 
A pedagógusbérek megalázóan alacsonyak, az oktatási módszerek és 
struktúrák elavultak. Veresegyház oktatási intézményei és pedagó-
gusai is folyamatos megmozdulásokkal jelzik a változás igényét és a 
tárgyalások szükségességét. Képeink a helyi pedagógus megmozdu-
lásokon készültek.
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„Amikor először meghallottam, hogy elmegyünk erre az előadásra, 
akkor azt hittem, hogy csak elmondják, hogy ne drogozz és bemu-
tatják, hogy mik vannak benne. Szerencsére tévedtem! Szóval beül-
tünk a színházba az osztállyal. A szakértő elmondta az elején, hogy 
miről fog szólni az előadás. És elkezdődött. Teljesen bele tudtam élni 
magamat a színészek játékába. Az előadás felénél beszélgetett ve-
lünk a szakértő, szerintem érdekes volt. Maga az előadás nagyon él-
vezetes volt, de szerintem megrázó is. Megrázó volt mind a temetés, 
az autóbaleset, a börtön, a szenvedés a szobában vagy a teljes tu-
datlanság és az önuralom hiánya. Úgy gondolom érdemes volt meg-
nézni és sokkal tudatosabban léptem ki a színházból. Szóval, ahogy 
a cím is üzeni: TE DÖNTESZ!” 

„Nekem azért tetszett az előadás, mert nagyon tanulságos volt. 
Ahogy a címben is volt, mindig az ember dönti el, hogy mit szeretne. 
Bennem sok minden merült fel, hogy miért jó az embereknek a füg-
gőség. Én sosem függnék rá, de ez mindenkinek a saját döntése. 
Nekem borzasztóan tetszett, imádtam ezt az előadást, egyik legjobb, 
amit eddig életem során láttam. Köszönöm ezt a csodás élményt!” – 
írják 7. osztályos tanulók, akiknek bemutattuk októberben a Te dön-
tesz! drogprevenciós színházi előadásunkat. 

 
Szerintem nem is kell ennél többet írnom, mert diákok őszinte 

véleményétől nincsen hitelesebb. Nekik, értük csináljuk! Hatalmas 
melegség a szívünkben, hogy ilyen visszajelzéseket kapunk elő-
adásunkról. Igaz történeteket mutatunk be a drogfüggőségről fiata-
loknak, amiket egy szakember segít nekik feldolgozni. Szívügyünké 
vált az előadás, minél több helyre szeretnénk vinni, hogy átadjuk a 
nézőknek a kábítószerfogyasztás veszélyeit hiteles információkkal 
együtt, hogy ha esetleg egy hasonló élethelyzetbe kerülnek, akkor 
tudjanak helyesen dönteni! Folytatjuk, mert továbbra is kiállunk 
amellett, hogy HA EGY EMBERT IS MEGMENTETTÜNK, MÁR 
MEGÉRTE... 

GULYÁS-CSOMBOR RENÁTA 

TÁMASZPONT-MOPKA

TE DÖNTESZ! 
DROGPREVENCIÓS SZÍNHÁZI ELŐADÁS FIATAL SZEMMEL
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Farkas Zsolt, középiskolai tanár az eltelt évti-
zedek során kifejtett közéleti, oktató-nevelő 
tevékenysége által Veresegyházon közismert, 
sokak által tisztelt személy. A város közösségi 
életébe 1986-ban, már egészen fiatalon be-
kapcsolódott. Az ünnepi műsorokban vers-
mondóként és színjátszóként szerepelt, 
továbbá a Fabriczius József Általános Iskola 
rendezvényein rendszeresen vállalt rendezői 
munkát. Többek közt zenés előadóestet tar-
tott Ady Endre műveiből, kávéházi esteken lé-
pett fel, többször játszott Horváth Ferenc költő 
barátja színdarabjaiban. Kerekasztal-beszél-
getések aktív résztvevőjeként és egyéb költé-
szeti műsorok rendszeres szereplőjeként, 
vagy éppen a város ünnepi megemlékezésein 
versmondóként és műsorvezetőként nagy is-
mertségre tett szert. Nehéz lenne a teljesség 
igényével mindazt felsorolni, ami a Tanár úr 
közösségi munkáját illeti. Mindenképpen ki 
kell emelnünk Horváth Lajos  író, filatelista, 
történész-levéltároshoz kapcsolódó tevékeny - 
ségét: életműkiállítás rendezése, a 60 éves írói 
jubileum tiszteletére megtartott irodalmi est 
vezetése, Horváth Lajos 1956-os múltjával 
kapcsolatban kiállítás összeállítása. Szerve-
zési feladatok ellátása az író új helytörténeti 
kötetének, fél évszázadot átölelő versesköteté-
nek és két újabb történelmi tanulmány köteté-
nek bemutatója során. 

2022-ben lapunk által harmadik alkalom-
mal került meghirdetésre Veresegyház Város 
Önkormányzatának támogatásával a „Hagyo-
mány és lendület” címet viselő irodalmi pá-
lyázat, ahol zsűrielnökként is kiemelkedő 
szerepet vállalt. A pályázat lezárult, az ered-
mények megszülettek, és ezt követően talál-
koztam egy beszélgetésre Farkas Zsolt tanár 
úrral. 

 
Kérem, meséljen a gyermekkoráról, a pályavá-
lasztás időszakáról!  
Szülővárosom Gödöllő, de én Vácszentlászlót ne-
vezem szülőföldemnek, itt voltam általános is-
kolás, ahol Sánta Miklós osztályfőnököm és 
magyartanárom rendkívül erős hatást gyakorolt 
rám. Édesapjának, Sánta Ferenc írónak a példáját 
követve ő is foglalkozott az írás művészetével, de 
munkáit nem jelentette meg, megőrizte magá-
nak, kivéve néhány novelláját, melyet kéziratban 
megkaptam tőle. Az ő példája volt az, ami a pe-
dagóguspálya felé vezetett. Ebben az időszakban 
szüleim inkább a biztos kenyérkereset felé 
egyengették az utam, így kerültem a váci Köz-
gazdasági Szakközépiskolába, ahol Szentesi Mik-
lós tanár úr kivételes emberi példája adta a végső 

elhatározást, hogy tanár legyek. Az ő elképesztő 
szigora, magas színtű követelményrendszere 
megalapozta az eredményes felkészülésemet a 
továbbtanuláshoz. Nem akartam pénzügyi ügy-
intéző, vagy könyvelő lenni, előttem mindvégig a 
tanári pálya volt a fő cél. Az érettségit követően 
felvételt nyertem a Ho Si Minh Tanárképző Főis-
kolára, ahol a tanulmányaim során olyan él-
ményben volt részem, melynek hatása ma is 
kitart. A meglevő diplomáim közül hármat Eger-
ben szereztem, így a városhoz nagyon szoros 
szálak kötnek.  
Doktori képzésen is részt vett. Hogyan alakult 
ezt követően a szakmai életútja? 
Miután 1993-ban megszereztem az ELTE-n a ma-
gyar nyelv és irodalom szakos középiskolai tanári 
oklevelemet, folytattam tanulmányaimat az Iro-
dalomtörténeti Intézet első PhD-nemzedékében. 
Három éven át foglalkoztam dr. Bíró Ferenc pro-
fesszor témavezetése mellett Révai Miklós, a fel-
világosodás korának nagy nyelvésze és irodal - 
mára életművével, előkészítve a költészeti hagya-
ték kritikai kiadását. A tudományos fokozat el-
éréséhez latinból és angolból kellett volna nyelv - 
vizsgát tennem. Ekkor már magyartanárként a 
régi középiskolámban egykori mesterem nyom-
dokaiban folytattam a tanítást. Ez hihetetlen nagy 
kihívás és megtiszteltetés volt a számomra. 
Nekem ez az iskola akkor a családot jelentette. 
Olyan sok időt szántam az életemből a kutatásra 
és az iskolára, hogy sajnos már nem jutott ele-
gendő idő a nyelvtanulásra. 
A tanári pálya: hivatás. Manapság ki lehet jó 
tanár? 
Aki ismer, tudja, hogy én nagyon is régimódi va-
gyok. Mit jelent ez? Ragaszkodom a nézeteim-
hez, vagyis nehezen tudok megbékélni azzal a 

korral, amiben tanítanom kell. Véleményem sze-
rint az úgynevezett „kütyü-generációra” rendkí-
vül káros ez a technikai fejlődés, amit átélünk. 
Az utóbbi időben hihetetlen sokat romlott a gye-
rekek memóriája, teljesítő- és álló képessége. 
Ennek megfelelően egészen más a követelmény-
rendszer, mint 30 évvel korábban. Diákjainknak 
most már az internetes szórakozás az első. Ezt el 
lehet fogadni, vagy lehet ellene küzdeni, de nem 
érdemes. Ha belegon dolok, hogy a középiskolai 
magyartanárom mekkora mennyiségű verset 
adott fel egy-egy szerzőtől, ma ezt egyik kollé-
gám sem merné megkockáztatni. Pedig a versta-
nulás pozitív hatásai nagyon is egyértelműek, 
általa növekszik a szókincs, elsajátíthatóvá teszi 
a ritkább nyelvi fordulatok megismerését, vég-
eredményben fejleszti a koncentrációs képessé-
get, a memóriát. Jó hatással van a gyerekek 
értelmi fejlődésére. Ki lehet ma elismert tanár? 
Elsősorban az, aki jól érzi magát saját jelenkorá-
ban, élvezi a technika vívmányait, de tisztelet il-
leti a fejből tanító, „krétaporos” tanárokat is. 
Napjainkban leértékelődőnek látszik a szép ma-
gyar beszéd. A közösségi médiából szinte ömlik a 
vulgáris kifejezések áradata. Megőrizhető-e a ma-
gyar nyelv és irodalom presztízse?  
Kizárólag jó példákon keresztül. Ha maga a tanár 
is irodalmi nyelven beszél és az igényes kifejezé-
sei egy olyan mintát jelentenek a diákoknak, 
amelyhez szeretnének hozzáigazodni, akkor 
még menthető a jövő. Úgy szoktam ezt tanítani, 
hogy ocsmány szavakkal ocsmány világot épí-
tünk magunk körül, szép szavakkal pedig egy ne-
mesebb, tisztább, igazabb világot. 

ARCOK A VÁROSBÓL • EXKLUZÍV INTERJÚ FARKAS ZSOLT KÖZÉPISKOLAI TANÁRRAL 

„Ha a Veresegyházi Katolikus Gimnázium 
pedagógusaként ítélem meg, hogy ki az, 
aki jó tanár, akkor azt mondanám: aki lel-
keket ment. Ez ma a legfőbb missziónk!” 

Farkas Zsolt

A SZÓ TEREMTŐ EREJE

Farkas Zsolt

A régimódi tanár (Krétarajz – Farkas Zsolt)

Fotó: Veréb József
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A Tanár úr, ha a lakására hazatér könyvek roppant sokasága fogadja. Kik 
a kedvenc szerzői? Milyen elvek alapján válogatta össze a könyvtárát?  
Életkorom szerint más és más szerzőt szerettem. Ifjú tanárként Petőfi Sándor 
volt a legkedvesebb költőm, aztán Ady, most így, deres fővel, már Arany János. 
Az írók közül pedig Mikszáth Kálmán. Mondhatnám úgy is: ahol én ott ragad-
tam, az a XIX. század második fele. Ennek ellenére a könyvtáramban minden 
klasszikusnak helye van. Elsősorban szépirodalmi művek, irodalomtörténeti 
kötetek, történettudomány, néprajz és vallásos tárgyú munkák alkotják gyűj-
teményemet. Sokat és sokfélét olvasok, tehát más tudományterületek alapmű-
veit is igyekeztem beszerezni. De ahogy egyik könyvárus ismerősömtől 
tanultam: „A szavak száma közel végtelen, de az emberi élet véges. Meg kell 
gondolnunk, hogy milyen könyvet olvasunk végig, mire maradt még időnk, 
mire szánjunk időt.”  
Az Alföld irodalmi, művészeti és kritikai folyóirat 73. évfolyam októ -
 beri számában olvastam Somogyi Zoltán, kortárs költő könyvek című ver-
sét. A szerző a következőképpen ír: „régen naivan azt / képzeltem hogy ha 
/ birtoklom a könyveket / akkor valahogy a / bennük lévő dolgok / is az enyé-
mek / s több vagyok / gazdagabb…” Végül így fejezi be: „most már tudom / 
a könyveket csak / olvasni jó…” A vers sorait hogyan értelmezhetjük?  Pél-
dául ne vásároljunk könyveket, járjunk inkább könyvtárba? 
A verset végigolvasva, nagyon erős megkeseredettséget látok, ha valaki így gon-
dolkodik a könyvekről. Pedig a könyvek akkor is kifejtik a hatásukat, ha éppen 
az ember nem olvassa őket. Döbbenetes, hogy ezeknek a tárgyaknak mintha 
lelkük, de legalábbis kisugárzásuk lenne. Abban is hiszek, hogy a szavak az ér-
zések és ideák birodalmának csak egy tartományát képesek megjeleníteni. Min-
den könyv, az alkotók szellemisége folyamatosan hatást gyakorol az ember 
tudatára. Ezért is nem mindegy, hogy mit birtoklunk és mit olvasunk. 
Mi a véleménye a nem klasszikus – nem kötött – formában íródott versekről? 
Konzervatív, azaz értékőrző emberként az irodalmi művekről, a versekről is 
klasszikus módon gondolkodom. Én is vallom, hogy a költészetben vissza kell 
nyúlni a gyökerekig. Az időmértékes és az ütemhangsúlyos verselésnek, sőt 
nyelvünk kivételes képességének: a szimultán ritmusnak, vagy akár az ősi epo-
szoknak, a bibliai zsoltároknak a gondolatritmusa olyan formai hagyományt je-
lent a költők számára, amit nem szerencsés elhanyagolni. Ha nem akarunk 
szabályos verset írni: minden csak kísérlet. 
Magyartanárként és egyben zsűrielnökként hogyan látja a Veresi Krónika 
által kezdeményezett vers- és prózaíró irodalmi pályázat eredményességét? 
Így utólag átgondolva, jó lett volna, ha a felhívásban megjelölünk egy konk-
rét témát. Bár a cím, a „Hagyomány és lendület” adott valamiféle iránymuta-
tást néhány pályázónak, de a szabad témaválasztás nagyon vegyessé tette a 
beérkezett anyagot. Sajnos igen kevés fiatal szerzőtől kaptunk pályázati anya-
got, pedig én is népszerűsítettem az ügyet a tanítványaim körében. 
Az utóbbi hónapokban felerősödtek a pedagógusok megmozdulásai. Idő-
szerűek jelenleg a „nemzet napszámosainak” a követelései?  
Mindenképp időszerű, bár én magam – keresztény lelkiismereti okokból – 
nem vettem részt egyetlen tüntetésen sem. Számomra nincs más, mint a kö-
telességemet teljesíteni: tanítani. Semmiképp nem vonhatom be a tanítvá-
nyaimat, de még a kollégáimat sem, hogy menjünk ki az utcára és követeljük 
jogokat és megbecsülést. A társadalmi presztízst nem lehet kierőszakolni. 
Köztudottan alacsony a pedagógusok elismerése, ezért én magam is azért 
dolgozom a szabadidőmben óraadó tanárként, mert nem élnék meg a főál-
lásom jövedelméből tisztességesen. Sajnos alig van már olyan iskola, ahol ne 
lenne tanárhiány, ahol teljes lenne a szakos ellátottság. Ez egy éles, valós 
probléma, ezen nincs mit takargatni. Kétségtelen, hogy vonzóvá kell tenni 
ezt a pályát, anyagilag és erkölcsileg egyaránt. Ha majd a fogyasztói társada-
lom irányítóinak minden ellentétes igényével szembeszegülve a legkiválób-
bak törekednek arra, hogy taníthassanak, akkor mondhatjuk el, hogy „itt van 
már a Kánaán”. 

VERÉB JÓZSEF 

FARKAS ZSOLT 
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November 12-én este mágikus, misztikus utazásra invitálta az érdeklődőket a Gecsey 
Enikő által vezetett Ezerkincs Tánccsoport. A kezdő, középhaladó és haladó höl-
gyeket felvonultató esemény az első percétől az utolsó tánclépésig aprólékosan ki 
volt dolgozva és nem csupán koreográfia szempontjából. „A hétköznapi életből kisza-
kadva és Önöket is kiszakítva szeretnénk megmutatni, hogy mi mind jól elférünk 
ebben a sokszor nehéznek tűnő világban” – hangzottak a gálaest kezdetén Vankó 
István szavai. Veresegyház mesemondóján kívül Gecsey Enikőt hallhattuk még fel-
vételről, aki saját verseit tolmácsolta a publikumnak. A minden mást feledtető fer-
geteges élmény több síkon is megteremtődött. A műfajilag változatos táncformákat 
elementáris erővel ható, színpompás jelmezek erősítették. A táncruhák gondosan 
megválasztott árnyalatait minden alkalommal apró kiegészítők, csuklóra erősített 
rózsák, vállról lelógó flitteres rojtok, vagy éppen csillogó fejdíszek, maszkok tették 
teljessé. A csapat még olyan miniatűr részletekre is odafigyelt, mint amilyen egy 
ezüstösen ragyogó műszempilla. Több esetben vált táncos segédeszközzé a jelmez 
részét képező ruhadarab, például a pliszírozott, angyalszárny szerű aranystólák ese-
tében. Uniformizált és egyénenként teljesen különböző színpadi kosztümök váltot-
ták egymást attól függően, a világ mely részére röpítettek el bennünket a bá mu - 
latosan fegyelmezett előadók. A zeneszámok stiláris szempontból és ritmikailag is 
nagyon jól követték egymást: amikor az érzékek felkorbácsolása volt a cél, akkor 
egymásba folytak a dalok, amikor pedig nyugvópontra volt szükség, költői gondo-
latokat hallgathattunk felvételről. A vizualitást Sárhegyi Károly világosító profiz-
musa emelte a magasba, pont annyi füsttel és intelligens lámpával, amennyi szük - 
séges volt a sejtelmes hatás eléréséhez. Mindezen felül, időnként a csoport eddigi ti-
zenhat évét bemutató videóinstallációk is bekúsztak a színpadképbe, melyek Jónás 
Szabolcs keze munkáját dicsérik. 

A lenyűgöző látvány mögé nézve, ott vannak azok a csodálatos nők, akik szívü-
ket, lelküket elénk tárva, nőiességük teljes pompájában mutatkoztak meg aznap 
este. Az alázatos, egymást segítő csapatmunka a színpadi létezés lényege és ebből 
a gála valamennyi résztvevője jelesre vizsgázott. A közönség teljes mértékben érezte, 
hogy most valami nagyszabású, lélekemelő szeánsz tanúja: minden egyes néző rá-
kapcsolódott az Ezerkincs-hullámhosszra, hogy együtt repüljön a táncosokkal a csil-
lagokig, meg egy picikét még azon is túl.  

MÁRKUS JUDIT 

A NŐIESSÉG ÜNNEPE 
November 12-én 18 órától nagyszabású gálaestet tartott a Gecsey Enikő által 
vezetett Ezerkincs Tánccsoport. A Váci Mihály Művelődési Központban 
megtartott szokásos évi bemutatkozó műsorra nagyon sokan voltak kí-
váncsiak. Az idén tizenhatodik születésnapját ünneplő csoport huszonhat 
táncosa tizenhat különböző táncstílust mutatott be a keleti táncoktól 
kezdve a modern stílusokon keresztül a látványtáncig.

AZ EZERKINCS TÁNCCSOPORT GÁLAESTJE A VÁCI MIHÁLY MŰVELŐDÉSI KÖZPONTBAN

Fotók:  Márkus Judit

Fotó:  Lethenyei
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A Lisznyai Szabó Gábor Zeneiskola Kokas Klára zenepedagógus, zenepszi-
chológus komplex művészetpedagógiájára épülő foglalkozást hirdetett no-
vember 19-én 10 órától és 11.30-tól. A tizenkét főben maximalizált kis - 
csoportos foglalkozást Bán Tamás, az intézmény klarinéttanára tartotta. A 
Kodály-tanítvány Kokas Klára legelőször 1965-ben indított mesterével inno-
váció számba menő komplex művészeti programokat. Mivel a pusztán zenei 
nevelés során meglehetősen sokszor elkalandozott a gyermekek figyelme, a 
zenepedagógus egyedi, a kodályi örökségre épülő eszközöket kezdett alkal-
mazni. Ennek az aktív, minőségi zene befogadásán túl a táncos improvizá-
ció volt az egyik alappillére, a másik pedig a zenei ihletettségű vizuális 
megjelenítés, legyen az szobrászkodás vagy festés. Mindezen önkifejezési 
formák együttes hatása elsősorban az érzelmi-akarati képességeket hozta 
működésbe, ugyanakkor transzferhatásként a kognitív képességeket is fej-
lesztette. A gyermekek egymás közötti interakciója, a másik személyiségé-
nek felfedezése újabb hozadéka lett a komplex művészetpedagógiának.  

„Ebben a művészeti programban az alkotó, teremtő folyamat megélése, 
maga a történés a legfontosabb és nem elsősorban a produkció” – írja dr. 
Deszpot Gabriella, Zenei átváltozás című szakmai anyagában. Teljesítmény -
orientált világunkban, mely már a gyermekek legelső intézménybe kerülé-
sével megnyilvánul, ez különösen vonzó értéke a programnak. Termé - 
szetesen kulcsfontosságú a zene megválasztása is, hiszen ez inspirálja a 
foglalkozás minden szegmensét. A minőségi zeneanyag meghallgatása már 
önmagában is gazdagítja az érzelmeket, a szabad térhasználattal ötvözve 
pedig növeli azt a szabadságérzetet, amely mindenféle alkotásnak lételeme. 
A szabad térközszabályozás, valamint az érintés tabujának feloldása, a moz-
gás és a zene univerzális nyelvére helyezi a hangsúlyt, segítve az önkifeje-
zés minden formáját, előcsalogatva a személyiség legegyedibb megnyil - 
vánulásait. A foglalkozásvezető elsődlegesen a szeretetteljes, bizalmi lég-
kör megteremtésén fáradozik: itt ez mindennek az origója, a Maslow-féle 
motivációs piramis legalsó szintje. 

Ez utóbbi feltétel mindig alapvetés a veresegyházi zeneiskolában: a fog-
lalkozás előtt most is málnaszörp, saját, ruhára ragasztható névtábla, va-

lamint Ruszinkóné Czermann Cecília intézményvezetőnek köszönhetően 
ismerkedő beszélgetés fogadja a riadtnak tűnő gyerekeket. Minden okuk 
megvan a szorongásra, hiszen egyrészt még sohasem látták egymást, más-
részt az óvoda és az iskola korlátai egészen korán keretbe szorított fény-
képekké nevelik a tanulókat. Ez a foglalkozás éppen ezeket a korlátokat 
hivatott áttörni, hogy az egyedi ambíció szárnyain, szabadon szárnyalhas-
son lélek és képzelőerő. „Bán Tamás kollégánkat egészen kicsi kora óta is-
merem, öt évesen jött, akkor még a dunakeszi zeneiskolába. Szkubán Judit 
néni foglalkozásain vett részt, aki most a Kokas Klára Agape Zene-Életöröm 
Alapítvány elnöke, és annyira megragadt benne ez a módszer, hogy el is 
végezte a Kokas-oktatói tanfolyamot. Ha a tankerület hozzájárul, szeptem-
bertől ezt szeretném beépíteni a tananyagba, kiváltva a szolfézs órák egy ré-
szét” – árulta el az igazgatónő.  

Fontos momentum, hogy a gyerekek számára akkor is élvezhető a fog-
lalkozás, ha semmilyen zenei képzettséggel nem rendelkeznek. Itt is van 
néhány szabály, amit Bán Tamás a találkozás kezdetén azonnal tisztáz a 
résztvevőkkel: a foglalkozás a szőnyegen zajlik, a történések színhelyét a 
körberakott székek jelölik ki, tilos olyasmit csinálni, amivel a gyerekek árt-
hatnak egymásnak, illetve amint megy, bátran lehet együtt énekelni. Először 
egy Weöres Sándor versike, a Szól a nóta halkan című etűd megzenésített 
változatát ízlelgetik a résztvevők, hallgatják Tamás bácsi hangját, majd egy-
egy lurkó halkan rázendít. Azonnal látszik, kik fognak először megnyílni, 
kiknek megy kissé nehezebben a dolog. Amikor már mindenki biztosan 
fújja azt a bizonyos dallamot, jöhet a névéneklés: mindenkinek sorra kerül 
a keresztneve, aki feláll, azt az oktató megforgatja a levegőben, és ki is lehet 
választani, ki legyen a következő. Hamar megkezdődnek tehát a társas in-
terakciók és amikor már mindenki körbe-körbe kanyarog, mint a dallam, 
beindul a csoportdinamika, majd a hang- és ritmusjáték, hiszen a körbe-
körbe ismétlődő dalocska minden formában kifejezésre jut. 

A foglalkozás soron következő momentuma mindig kapcsolódik az elő-
zőhöz, arra épül, abból táplálkozik. A kanyargásból kapujáték alakul ki, 
egyre több a társas kontaktus és a felszabadult kacagás. Amikor már a moz-
dulatok is kezdenek átitatódni a szabadságérzettel, megindul a mozgással 
kifejezett történetmesélés Bach szvit tételére, amit később megpróbálnak 
szavakba önteni, majd vizuális alkotásba leképezni az apró résztvevők. 
Azok a szülők, akik végig nézték a foglalkozást, ámulva követhették nyo-
mon azt a csodálatos átváltozást, amint a túlzott követelések alá kénysze-
rített gyerekekből felszabadultan hancúrozó tehetségbomba válik. Hiszen 
gyerekként mindannyian felszínre kívánkozó kivételes képességekkel va-
gyunk megáldva: szerencsés esetben ezeket ki is tudjuk bontakoztatni, a 
legtöbbször azonban feledésbe merülnek, vagy akadályokba ütköznek. 
A veresegyházi zeneiskolában Hangvarázs koncerttel, valamint újabb, ja-
nuár végi Kokas foglalkozással folytatódik majd a programsorozat. 

MÁRKUS JUDIT 

SZABAD LÉLEKKEL 
Tizenkét gyerkőc szaladgál önfeledten a Lisznyai Szabó Gábor 
Alapfokú Művészeti Iskola hangversenytermében. Bár most is 
Bach muzsika visszhangzik a falak között, ezúttal nem egy re-
ményteljes fiatal növendék játékát élvezzük, hanem azokat a mű-
vészet ereje által felszabadított lelki rezdüléseket, melyek a jelen 
lévő 6-10 éves korosztályból varázsolódnak elő. Bán Tamás klari-
néttanár, Kokas-foglalkozásvezető, éppen egy komplex művészet-
pedagógiai órát tart. 2022. november 19-et írunk.

KOKAS-FÉLE KOMPLEX MŰVÉSZETPEDAGÓGIAI FOGLALKOZÁS

Fotók:  Márkus Judit
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Pásztor Béla polgármester, Juhászné Bérces Anikó és Horváth Ferenc

VERESI KRÓNIKA • HAGYOMÁNY ÉS LENDÜLET IRODALMI PÁLYÁZAT 2022.

VERS KATEGÓRIA II. HELYEZETT 
A „Hagyomány és lendület” irodalmi pályázaton, a zsűri döntése alapján megosztott máso-
dikként végzett két pályamű, az Őseink öröksége és a traUMÁK című költemény. Kérem, fo-
gadják szeretettel!

A pályázat kulcsszavai idén is a Hagyomány és lendület voltak, e gondolatpár szellemében ítéltük oda a második helyezést két pályaműnek. 
Juhászné Bérces Anikó Őseink öröksége című verse témájában és formájában is megidézi a magyar líra hagyományait. Tárgykörében a 19. 
század hazafias szellemű, múlt-jelen értékpárt mozgató költészetet, míg formájában a felező tizenkettest és a kitartó páros rímet emeli át a 
jelen irodalmába. Ezzel szemben Molnár Krisztina trauMÁK című szabadverse nem is lehetne újítóbb szándékú, a szöveg minden ízében 
saját szabályrendszerét működteti, szavakba rejtett szavak építik a tükröződő formát, amely kiegészül egy spiritualista utazás ígéretével. 
Míg Juhászné Bérces Anikó lírája az ismerősségével emelkedik elő, addig Molnár Krisztina szövege éppen az olvasóra háruló jelentésalkotó 
feladaton át ragadja meg a figyelmet.                                                                                                                                            VERÉB ÁRNIKA

Pásztor Béla, Molnár Krisztina és Horváth Ferenc

Fotók: Veréb József

JUHÁSZNÉ 
BÉRCES ANIKÓ 

 

 

a POET internetes irodalmi portál egyik népszerű szerzője. Verseinek sokaságával, napjainkig 480 publikált költeménnyel az alkotói közösségben 
2009-től van jelen. Az eltelt tizenhárom év során versei számtalan antológiában, irodalmi folyóiratban is megjelentek. Trianon 100. évfordulója al-
kalmából kiadott A magyar fájdalom és össze    tartozás versei című antológiás kötetben is szerepel egy költeményével. Magánkiadásban 2013 és 
2020 között tíz verseskötete látott napvilágot. 2022-ben a költészet napja alkalmából meghirdetett irodalmi versenyen Zalaegerszegen versírás ka-
tegóriában I. helyezett lett. Lapunk irodalmi pályázatán az „Őseink öröksége” című legújabb költeményével II. helye  zést ért el. A szerző ars poé-
tikája: „Egy porszem vagyok a világmindenségben, akit néha felkap a szél, hogy aztán földhöz csapja. S hogy nagyon ne törjem össze magam, 
kapaszkodom fűbe, fába, virágba, zenébe, és nem utolsósorban családba.” 

„A szabadvers – kötetlen vers, amelyben 
nincs szabályos ritmus, vagy rímrendszer – 
mai értelemben olyan költemény, amelynek 
írásképe versszerűen tördelt, de nem feltét-
lenül rendelkezik versritmussal, hanem 
prózaritmussal, esetleg minden ritmust 
mellőző és rímtelen próza.” 

Apáról fiúra szállt az örökségünk, 
kincsünkként őrizzük, mi fennmaradt nékünk.                 
Régmúlt évszázadok feltárulnak benne,   
fény derül titkokra, serényen keresve.   
 
Minden tárgyi emlék tanúja egy kornak, 
fegyverek, írások hős csatákról szólnak. 
Véres ütközetek, harc a szabadságért, 
milliók meghaltak egykor e hazáért. 
 
Szent cél érdekében maguk feláldozták, 
utódaikban él tovább Magyarország. 
Hálával tartozunk, ünnepeljük Őket,   
tisztelgünk előttük mélyen hajtott fővel.

Egykoron a hit volt lélek menedéke, 
becsület és munka emberek erénye, 
és az adott szóban meg lehetett bízni,   
nem kellett jogtudós, száz papírt megírni. 
 
Sors vihara gyakran tépte szép hazánkat, 
darabokra törte becses életfánkat. 
Ám hamvából ismét feltámadt a nemzet, 
Attila és Árpád ősi vére benne! 
 
Utókor, végy példát, tiszteld az őseid!   
Tartsd meg hagyományát, dicső emlékeit!   
Tetteiddel mutass követendő példát, 
jövő nemzedéke büszke lehessen rád!

Juhászné Bérces Anikó:    Őseink öröksége
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Molnár Krisztina: trauMÁK 
 
megrázKÓDtatás – BELSŐ HANGszeren LÉLEKhúr szAKADás – 
 
pszichoszomatikus szimfónia tár, ahol a karmesTEr szoborrá vált, 
hirTElen bekövetkezŐ erŐvesztés, apró ám szünTElen éleTEnergia szivárgás, 
magány, hiány, űr, lehúzó örvÉNy, mely törvÉNye átjár, 
szívseb, árvaság, bábállapot, behúzódás, lelassulás, MInt halálfélelemmel átitatott járvány 
 
hallható bánat sóhaj, látható halvány pislákolás, élTEtŐ csepp fÉNyforrás, 
mely léTEzŐ erŐt adó mezŐ, s oly dimenzió, 
hol, MInt egyedül TEremtŐként, önmagaddal vagy társ 
 
újralobbanó láng, fÉNye átfesti MI megfakult, 
finomra hangolódó szívdobbanás, egyenleTEs ritmusa helyreáll, harmónikusan muzsikál, 
egyenes hát, fej emelkedett, TEkinTEt szelíd reménysugár, derék TErhet cipel, van hogy fáj, 
felismert szorongás, összeomlott energiaháztartást regenerál 
 
s új cipŐ ajándék útra, MInden lépéssel járni tanít újra, tudatos munka apránkÉNt tarackol, 
virágos ruhába bújtat, MIlyet varázsló tavaszi TErmészetvilág tud csak, 
halogatás nélkül, indul maga mögött hagyni múltat, 
Summa summarum: I’ MÁK – KÓD BELSŐ HANG LÉLEK AKAD – 
 

TE TE Ő Ő 
TE TE ÉN ÉN 
MI TE Ő ÉN 

TE Ő Ő Ő 
MI TE Ő ÉN 
MI TE TE TE 
TE Ő MI ÉN 

MI TE

 
 
 
 
 
 
 
 

MOLNÁR KRISZTINA 
 

rendszeresen jelen van verseivel és illuszt-
rációival saját Facebook oldalán. Korábban 
több írása is megjelent a Veresi Krónikában. 
2021-ben az „Útra kelt szárnyalás” című 
versével, 2022-ben a „traUMÁK” című köl-
teményével irodalmi pályázatunkon vers 
kategóriában mindkét alkalommal II. he-
lyezést ért el. Írásaira jellemző a bátor kí-
sérletezés, a sajátos szövegalkotás, a nagy 
és kisbetűk szokatlan alkalmazása. 

INTERJÚ LŐRINCZ RITA MARGARÉTÁVAL, A VÁCI MIHÁLY MŰVELŐDÉSI KÖZPONT RENDEZVÉNYSZERVEZŐJÉVEL

Volt már itt papírfonó szakkör? 
Nem, ez egy teljesen új tevékenység. Úgy kell el-
képzelni, hogy újságpapírból kis pálcákat készí-
tünk, saslikpálca vagy kötőtű segítségével össze - 
sodorjuk, és egymásba fűzzük őket. Hasonlít arra, 
mint amikor vesszőt fonunk, csak könnyebb vele 
dolgozni, hiszen a vessző nagyon kemény, törik, 
be kell áztatni, ez viszont egy lágy anyag. A papír-
fonás alkalmával újra hasznosítjuk az újságpapírt: 
kosárkákat, tárolókat, mécsestartót, kis csillagot, 
harangot, karácsonyfát fonhatunk belőle, de ka-
lapként is nagyon szépen mutat a falon. Festhet-
jük is ezeket a pálcákat, így színes anyaggal is 
tudunk dolgozni. Még egy érdekesség: amikor egy-
más mellé helyezünk egy vesszőből és egy papír-
ból készült kosárkát, megdöbbentő a hasonlóság. 
Kevés helyről hallottam, hogy foglalkoznának pa-

pírfonással, pedig nem kell hozzá más, csak papír, 
ragasztó, és egy kis fantázia. Még kézügyesség sem 
szükséges, hiszen, ha valaki egy-két technikát el-
sajátít, bármit el tud készíteni. A quilling szintén 
egy papírral munkálkodó, úgynevezett papírcsík 
technika, ahol quillingtű segítségével tekerjük fel 
a csíkokat. Amikor ezeket elengedjük, kissé visz-
szatekerednek, és összeragasztva gyönyörű képe-
ket lehet belőlük készíteni. Ezekkel párhuzamosan 
indul még vesszőfonó, mézeskalács készítő és 
csuhé szakkör is. 
Van korhatár? 
Korhatár nincsen, felnőtteket és gyerekeket egya-
ránt szeretettel várunk. Itt az jelenti a kihívást, 
hogy megmozdítsuk a felnőtteket. Az elmúlt évek-
ben sok minden kimaradt az életünkből, nem vol-
tak közösségi színterek olyan mértékben, mint 

több tíz évvel ezelőtt, amikor összejártak az asz-
szonyok, vagy a fiatalok. Ebből adódóan most a 
közösségépítésre tesszük a hangsúlyt. Tavaly már 
tartottunk vesszőfonó és nemezelő szakköröket, 
ahol nagyon jól összejött egy felnőtt közösség, fér-
fiak, nők, vegyesen. Minden héten egy-egy alka-
lommal két-három órát töltöttünk együtt, és ezek 
a kapcsolódások a mai napig megmaradtak. Jó-
magam ebben látom a lényeget: túl azon, hogy el-
sajátítunk valami új technikát, közösségteremtő 
lehetőséget kínálunk a veresieknek. 

MÁRKUS JUDIT 

„A KÖZÖSSÉGÉPÍTÉSRE TESSZÜK A HANGSÚLYT”  
A Nemzeti Művelődési Intézet nyertes pályázatainak köszönhetően novemberben új kéz-
műves szakkörökkel bővült a Váci Mihály Művelődési Központ programkínálata. A papír-
fonás és a quilling mellett a vesszőfonás is új lendületet kap, hogy közösségi kapcsolódási 
pontokat biztosítson a különböző korosztályú érdeklődőknek. A papírfonás foglalkozáso-
kat az intézmény ügyes kezű művelődésszervezői tartják minden kedden 18 órától.

Lőrincz Rita Margaréta

Fotó: Márkus Judit
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A VÁCI MIHÁLY MŰVELŐDÉSI KÖZPONT KÉT ÚJ PROGRAMSOROZATÁNAK NYITÓRENDEZVÉNYE

A Váci Mihály Művelődési Központ november 11-i rendezvénye teljes 
mértékben, minden szinten kimerítette a Kultúr Ínyencség fogalmát. 
A legapróbb részletig kidolgozott, kávéházi, teaházi miliőbe csomagolt 
különleges estén külső és belső helyszín kínált közösségi színteret a 
kulturálódni vágyóknak. A színházteremben hangulatos jazzmuzsika, 
apró asztalok, mécsesek és őszi falevelekre írt Pilinszky idézetek fo-
gadták az érkezőket, méltó miliőt teremtve a Kertész Imre Intézet által 
biztosított, Pilinszky emlékévhez kapcsolódó tablóknak. A költőóriás 
verseit, valamint kevésbé ismert prózai szövegeit feldolgozó roll up ki-
állítás 2021 májusában, a Várkert Bazárban debütált és azóta több mint 
száztíz kulturális intézmény látta vendégül. A Márton napi liba tema-
tika, valamint az adventet idéző színes lámpafüzéres hangulat ugyan-
csak bele lett csempészve a színházterem atmoszférájába. A benti 
helyszínen a sakk, a malomjáték és a versolvasó sarok is a klub érzést 
erősítette, kívül pedig az ősz végi garden partyk díszlete várta a ki-
kapcsolódni vágyó kultúrahívőket. A gasztrokínálat ugyancsak az év -
szaknak megfelelően, forró tea, forralt bor, lila hagymás zsíros kenyér 
kombóból tevődött össze. A családias együttlét szellemében fogant kul-
turális aktus a művészet minden szegmensét felvonultatta és az így ka-
pott kultúrbonbon valóban egy kivételes, ünnepi alkalom magaslatába 
emelkedett. 

A „KultúrRandi” Pilinszkyvel nem csupán egy kiállítást takart, 
hanem a 2014-ben alakult Színskála Stúdió ügyes diákjai verses ösz-
szeállítását is. Ez a program az évad további részében is képzőművé-
szet, költészet és komolyzene hármasán alapuló, de könnyed 
hangvételű kulturális élményt kíván megteremteni, míg a Kultúr-
Kocsma programja a minőségi könnyűzene jegyében fogant, amit ez-
úttal a 2017-es Országos Jazzverseny győztese, a Swinging Quartet 
muzsikája jelentett. A tehetséges, elsősorban swing korszakot pre-
zentáló formáció 2017-ben, a gödöllői Frederic Chopin Zenei Alap-
fokú Művészeti Iskola növendékeiből állt össze. A tervek szerint a 
„KultúrRandi” és a KultúrKocsma is havonta egyszer, de a továbbiak-
ban különböző időpontokban fog jelentkezni, feltehetően hasonlóan 
izgalmas művészeti kereszteződésekkel. Hálás köszönet érte a két mű-
sorvezetőnek, Lőrincz Rita Margarétának és Marosán Lászlónak, a 
művelődésszervezés elkötelezett híveinek.                                                                                                 

MÁRKUS JUDIT 

KÖLTÉSZET + KÖNNYŰZENE = KULTURÁLIS KLUBHANGULAT 
„KultúrRandi” Pilinszkyvel, valamint KultúrKocsma címmel új programsorozatokat indított a Váci Mihály Művelődési Központ. A két új 
rendezvény november 11-én 18 órától, Kultúr Ínyencség fedőnévvel, egy hangulatos, közös klubest keretében debütált. Az eseményt a Ker-
tész Imre Intézet Pilinszky kiállítása foglalta keretbe, és az Ácsné Csáki Ildikó vezette Színskála Stúdió, valamint a gödöllői Swinging 
Quartet formáció koncertje tette teljessé.  

Fotók: Márkus Judit
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Nagy Árpádné Jutka nyugdíjas közgazdászként vágott bele a mandalakészí-
tésbe, amikor anyák napjára egy pontozó készletet 
és három sablont kapott a lányától. „Családi hátte-
remből adódóan, fiatalon kellett már kevésből sok 
mindent megoldanom, ezért is érdekelt és volt se-
gítségemre a kreatív tevékenység általi lehetőségek 
tárháza” – árulja el az alkotó, akit azonnal elvará-
zsolt az az aprólékos tevékenység, amit a körívek 
4-6-8-12 részre osztása jelent. A színek és formák 
szempontjából egyaránt szimbolikus jelentést 
hordozó faliképek papírra, vászonra, fára, plexi-
lapra, vagy éppen üvegre készülnek, a pontfes-
tésen kívül rajzolással, festéssel, vagy a kettő 
kombinációjával. De horgolt formában, ablak-
díszként ugyancsak napvilágot lát egy-egy mű-
remek. A mandalák jellegzetességeit sokszor 
fedezhetjük fel hétköznapi jelenségekben, pók-
hálóba, szivárványba vagy hókristályba rejtve. 
Míg a nyugati világban csupán díszítőelemként, vagy stresszoldó színező-
ként találkozhatunk velük, addig a keletiek csodálatos jelentéssel ruházzák 
fel mind formailag, mind színárnyalat szempontjából. Úgy tartják, elkészí-
tési folyamata egyfajta meditatív szertartás. Harmónia és rend, arányosság 
és átláthatóság, szimmetria és szakrális geometria egyesülése: olyan foga-

lompárok, melyek egytől-egyig benne foglaltatnak egy mandalában. A szó 
jelentése kör, ív, korong, vagy körszelet. „A mandala minden formája a kö-

zépből indul ki és a kapcsolatot ezzel a képzelt 
középponttal mindvégig megtartja. A kör a vég-
telen egység, a négyzet a véges anyag szimbó-
luma” – olvasható a kiállítás fülszövegében.  

Ugyancsak érdekes jelentéstartalmak állapít-
hatók meg a mandalák során felhasznált alak-
zatok tekintetében. Míg az ötágú csillag az erőt, 
addig a hatágú a harmóniát jelképezi. A felfelé 
álló háromszög az áramló energiát, a lefelé mu-
tató pedig a kreativitásra való törekvést mutatja. 
A nap, a lótusz, a szív, a virág és a nyolcküllős 
kerék szintén gyakori eleme az alkotásoknak. 
A hullámvonal az élet végtelen áramlását, a pont 
pedig isten megnyilvánulását fejezi ki. Színek te-
kintetében is érdekes konzekvenciák vonhatók le: 
a sárga a nyitottság, a narancs az életerő, a lila a ki-
egyensúlyozottság, a kék a harmónia, a fekete pedig 

az újjászületés jelképe. Nagy Árpádné varázslatos alkotásai a keleti kultúra 
bonyolult összefüggésrendszerére irányítja szemellenzős nyugati gondolko-
dásmódunkat. „Szeretettel ajánlom mindenkinek a technika kipróbálását. 
Csodálatos élmény, garantált a siker!” – állítja Jutka.                    MÁRKUS JUDIT 

MESÉLŐ MANDALÁK 
November 18-án pénteken 17 órától nyílt meg Nagy Árpádné Orosz Jutka Mandala című kiállítása a Váci Mihály Művelődési Központ 
U/2 Galériájában. A keleti kultúrákban a meditáció és az imádság szimbólumaként ismert, többnyire pontfestéssel készült színpom-
pás mandalákat az alkotó, valamint Klement Zoltán, a kiállítás rendezője mutatta be.

NAGY ÁRPÁDNÉ MANDALAKIÁLLÍTÁSA AZ U/2 GALÉRIÁBAN

A „Nemzedékről nemzedékre a Galga mentén” elnevezésű projekt kereté-
ben, a Népi Mesterségek Pest Megyei Egyesületének támogatásával jöhetett 
létre az a hiánypótló hímzésgyűjteményes kötet, melyet dr. Dulai Sándorné 
Márkus Éva, szadai illetőségű hímző népi iparművész állított össze. A kötet 
előzménye a szerző Fehérhímzések Szadán című, 2017-es monográfiája. A 
Király Zsiga-díjas művész, a Nyitott Műhely alkotóközösségének oszlopos 
tagja hosszú évek óta foglalkozik a népi kultúrával. Gyönyörű fotókkal, raj-
zokkal gazdagon illusztrált könyvében Galgahévíz, Bag, Boldog, Szada, Tura, 
Püspökhatvan és Veresegyház hímzőkultúráját tárja az olvasó elé. „Ebben a 
világban ez a könyv egy különös kuriózum, a Galga menti ünnepi rendezvé-
nyek ruháit mutatja be, az emberek szokásait: fiataloknak múltat idéző, kor-
ban ideillőknek pedig emlékek felidézését biztosító könyv. A nyomdai munkát, 
a kiállítást is dicsérem, nagyon míves anyag” – méltatta a több mint száz ol-
dalas alkotást Pásztor Béla polgármester úr.  

Dr. Dulai Sándorné harminc év alatt, majd ötszáz mintát gyűjtött össze. 
Ennek tapasztalatait, sokszor kalandos történéseit idézte fel beszélgetőtár-

saival: a nyomódúcos minták rajzolójával, Újvári Tünde hímzővel, a Nép-
művészet Mestere díjas Tóth Mihályné Sápi Juliska nénivel, aki által megis-
merte a Galga menti fehér hímzés mintáit, a Boldog községről érkezett Nagy 
Györggyel, illetve a turai művelődési ház egykori igazgatónőjével, Seres Tün-
dével. „Már kislány koromban is hímeztem, mert anyukám is hímezett. Akkor 
még nem volt szokás, hogy az asszonyok dolgozni jártak. Anyukám is otthon 
volt és varrtuk a kalocsait, amit a rövidárus boltban lehetett kapni. Egy idő 
után azonban elkezdtem figyelni, hogy mások másfélét készítenek és észre-
vettem, hogy a Galga menti hímzést nem nagyon ismerik” – idézi fiatalkori 
emlékeit Éva, aki sokféle szakkörön, továbbképzésen, különböző iparművé-
szeti csoportokban szélesítette látókörét. Éva néni Szada díszpolgára, a Sza-
dai Népi Együttes tagja, 2017 őszén a helyi asszonykórus működését is 
újjáélesztette. 1982-től nyugdíjba vonulásáig a Szadai Székely Bertalan Álta-
lános Iskola tanítójaként dolgozott, kiemelt figyelmet szentelve a néphagyo-
mány oktatásának. Mindezért, illetve közösségépítő munkájáért többször is 
elismerésben részesült.                                                                        MÁRKUS JUDIT 

GALGA MENTI HÍMZÉSEKRŐL 
November 24-én, 17 órai kezdettel népi iparművészeké volt a Táj-
ház. A februári szadai, a márciusi erdőkertesi, illetve a májusi Ma-
gyar Népi Iparművészeti Múzeumban megtartott bemutató után, 
Veresegyházra is megérkezett Dulai Sándorné hímző népi ipar-
művész hiánypótló könyve, a Nyomódúcok a Galga mentén, a hozzá 
kapcsolódó kiállítással egyetemben. A rendhagyó beszélgetés for-
májában kivitelezett könyvbemutatót Pásztor Béla polgármester 
nyitotta meg, harmonikán közreműködött Blaskó Tamás. 

KÖNYVBEMUTATÓ ÉS KIÁLLÍTÁS A TÁJHÁZBAN

Kultúra

Fotó: Márkus Judit
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Hogyan kezdődött a zene iránti rajongásod? 
Bár nem származom zenészcsaládból, mind-
két nagyapám játszott nagybőgőn meg citerán, 
és építettek is hangszert. Már anyukám pocak-
jában is mozogtam, amikor zenét hallgatott és 
abbahagytam, ha vége szakadt. Három évesen 
a Bécsi Filharmonikusok újévi koncertjét néz-
tem a tévében és sírtam, amikor kikapcsolták. 
Öt éves koromban egy kürttanárnő, Barcsai 
Mónika érkezett az óvodába, aki egyből felfi-
gyelt rám és elkezdett velem foglalkozni, zon-
gorázni tanultam nála, meg egy kis szolfézst. 
Hatévesen a trombitát is kipróbáltam, hét éves 
koromban pedig hivatalosan is elkezdődtek a 
zongora tanulmányaim. Tízévesen már nem 
tudtak tanítani az oroszlányi zeneiskolában, 
így Eckhardt Gábor, Liszt Ferenc-díjas zongo-
raművész közbenjárásának köszönhetően a ta-
tabányai zeneiskolába kerültem, egészen 
tizen három éves koromig. Anyukám egy héten 
háromszor hordott át Trabanttal, télen is, lefa-
gyott utakon. Aztán 2013-ban felvettek a Zene-
akadémia Kivételes Tehetségek Osztályába. Ez 
nagy elégtétel volt számomra az örökké bántó 
osztálytársaimmal szemben. Magántanuló let-
tem és bár az első évben kicsit magányos vol-
tam, nagyon jól éreztem ott magam tizennyolc 
éves koromig. 
Ha jól tudom, zenetudományiból egyből a 
Zeneakadémia mesterképzésére vettek fel, 
első helyen. 
Így van, a legmagasabb pontszámmal. A felvé-
teli dolgozatomat Bartókból írtam, a diploma-
munkámat pedig Lisztből, de azóta már teljesen 
más területe érdekel a zenetudománynak. Ki-
tüntetéses diplomával végeztem zongorából, 
közben húszévesen megnyertem a Magyar 
Rádió Zongoraversenyét. Sokan megismertek, 
a Bartók Rádió a mai napig hirdeti a hangverse-
nyeimet, tavaly pedig a könyvem kapcsán hív-
tak meg egy beszélgetésre. Tanulmányaim 
során tanár-diák viszonyba kerültem Dimitrij 
Baskirov orosz zongoraművésszel, aki még az 
utolsó előtti budapesti hangversenyemen is 
jelen volt, de sajnos már nincs közöttünk. 
Mikor kezdtél el tanítani? 
Ez furcsán hangzik, de az is egyfajta tanítás 
volt számomra, amikor mi, különböző hang-
szeresek együtt játszottunk a Zeneakadémián. 

Oroszlányon három évig tanítottam zongorát. 
A veresegyházi zeneiskolába egy véletlen foly-
tán kerültem, 2016-ban. Említették a régi taná-
raim, hogy van itt egy állás, amire nem találnak 
embert és akkor gyorsan jelentkeztem. Nyár 
végén fel is vett, még az előző igazgatónő, 
Csécsyné dr. Drótos Edina. A várost, a gyere-
keket, a szülőket és a tanárokat egyaránt na-
gyon megszerettem. Veresegyház érzékeny a 
művészetre, nagyon tetszik az Udvarház Galé-
ria vagy a Mézesvölgyi Nyár fesztivál. Itt zon-
gorakísérő vagyok, de sokszor helyettesítek 
zongoraórákat, vagy én tanítom a tubát, a he-
gedűt. A könyvemre is többen mondták, hogy 
sokat tanultak belőle. 
Mi az említett kötet témája? 
A könyv a zenetudós oldalam, képnyelven van 
megfogalmazva. A megértéséhez szükséges a 
zeneelméleti tudás. Témája a magyar grego-
rián, amit csillagismereti háttérrel tanulmá-
nyozok. Ez újdonság az eddigi zenetudományi 
könyvekhez képest. Azt vizsgáltam, hogyan 
van jelen a dallamokban a tizenkét állatövi 
jegy, illetve hogyan működik a hét bolygó a 
hangnemekben. Olyan érdekességek derültek 
ki, hogy Szent István Corde voce mente pura 
című dallamában az igazság először csak sej-
telemként szerepel, később viszont megbizo-
nyosodott tudássá válik. Ez azt jelenti, hogy 

kezdetben egy Rák jellegű sejtelemmel jelenik 
meg, megszilárdult tudás formájában pedig 
már Bak alakban. Ezek szembenállások az ál-
latkörben. A magyarság kétféle arca, a szellemi 
Nyilas és a vele szemben álló Ikrek ugyancsak 
megjelenik a Stirps regalis-ban. Ezekben a dal-
lamokban a bolygókkal és hangnemekkel való 
együttállásokat, megfeleléseket is én vettem 
észre először. A kötetet a Rózsavölgyi Zene-
műboltban és a Kodály Zoltán Zeneműboltban 
is meg lehet vásárolni Budapesten. 
Általában milyen darabokból áll össze a kon-
certjeid repertoárja? 
Amikor hangversenyt adok, önállóan szeretek 
játszani. Általában olyan elfelejtett darabokat 
szoktam előadni, amiket sehol máshol nem 
játszanak Európában. Gyakran kerül sor ma-
gyarországi ősbemutatókra: Frescobaldi, Ba-
surto, Escobar, Scarlatti, vagy éppen Liszt 
darabjaira. Nagyon sok embert érdekelt, ami-
kor Liszt Ferenc lakásán adtam zongoraestet. 
Mindig törekszem arra, hogy új dolgot mutas-
sak meg. 
Hol tartasz most a gyerekkori terveidhez képest? 
Emlékszem, mennyit álmodoztam arról, hogy 
egyszer majd én is fellépek a Művészetek Pa-
lotája Nagytermében, vagy a Magyar Rádió 
Hangversenytermében. Megvalósult, amiről 
álmodtam.  
Készülsz most valamire? 
Most inkább jegyzetelek, keresem azokat a da-
rabokat, amikből összeállhat a következő kon-
certem anyaga. Ez talán több időt vesz igény - 
be, mint a gyakorlás. 

MÁRKUS JUDIT 

MŰVÉSZPORTRÉ • LICSÁK ATTILA ZONGORAMŰVÉSZ, ZENETUDÓS, A LISZNYAI SZABÓ GÁBOR ZENEISKOLA MŰVÉSZTANÁRA

„MEGVALÓSULT, AMIRŐL ÁLMODTAM” 
Ha valaki arról ábrándozik gyermekként, hogy egykor majd híres zongoraművész lesz 
belőle, megnyeri a Magyar Rádió zongoraversenyét és a Művészetek Palotája Nagyter-
mében fog koncertezni, akkor elismerő mosolyra húzzuk a szánkat és továbblapozunk. 
De ha ezt a kisgyereket már egészen apró korától a legjobb zenetanárok képezik, tizen-
három évesen felveszik a Zeneakadémia Kivételes Tehetségek Tagozatára, később pedig 
átugorva az alapszakot, egyből a mesterképzésre kerül, minden kétséget kizáróan őste-
hetségről beszélhetünk.

LICSÁK ATTILA 
• ZONGORAMŰVÉSZ, ZENETUDÓS • 

 
SZÜLETÉSI HELY ÉS IDŐ: Oroszlány, 1989. 03. 01. 
VÉGZETTSÉG: művésztanár, zongoraművész 
(Zeneakadémia, 2013) 
MUNKAHELY: Lisznyai Szabó Gábor Zeneiskola 
VERSENYEK: Horvátországban 15 évesen első 
díjat nyert korcsoportjában a nemzetközi 
Zlatko Grgosevic zongoraversenyen. 
A Magyar Rádió zongoraversenyén 2009-ben 
második helyezett lett, első díjat nem adtak ki.  
KONCERTEK: Zeneakadémia, Művészetek Palo-
tája Nagyterem, Nádor terem, a Régi Zene-
akadémia épületében, péceli Ráday-kastély, 
majki Esterházy-kastély, Fészek klub, Magyar 
Rádió Márvány-terme, BM Duna Palota, Óbu-
dai Társaskör, Kossuth Klub, Kalocsa: Kék-
madár Fesztivál megnyitó hangverseny, 
Németország 
KÖTET: Felborulás és leborulás – Magyar szen-
tek a Bakócz-graduáléban (2021) 
EGYÉB TEVÉKENYSÉG: kiállításkritikákat ír az 
Apokrif című folyóirat számára. 

Fotó: Veréb József
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Életmód

Facebook: 
MultiSport SE 

Nordic Walking Sport Veresegyház 
Girja Sport Veresegyház  

multisport.2112@gmail.com  
Vigh Mercédesz 

MultiSport SE elnök, edző, 
Nordic Walking C-trainer 

70 39 126 03  
Mátyás Dezső 

MultiSport SE elnökhelyettes, 
Spartan Girja (SGBL) edző 

30 730 39 79

Szeretetteljes Karácsonyt, jó egészséget 
és még több mozgást kívánunk az új évre!

• Hálásak vagyunk egyesületünk minden egyes tagjának, mert kitar-
tottak, kitartanak mellettünk. Számíthatunk rájuk és ott vannak ami-
kor szükség van a segítségükre. 

• Hálásak vagyunk a támogatóinkank, kisebb és nagyobb cégeknek, 
magánszemélyeknek, barátoknak, ismerősöknek és ismeretenek-
nek, akik hisznek bennünk és akár anyagilag, akár erkölcsileg, akár 
termékekkel, de támogatják a munkánkat. 

• Hálásak vagyunk azért, hogy idén már a 3. Nordic Walking Verse-
nyünket szervezhettük meg a városban, amely most már tényleg ha-
gyománnyá vált. 

• Hálásak vagyunk a felkérésekért, amelyeket az év során több hely-
ről is kaptunk: kiemelnénk a Gödi Cukorbetegek meghívását a má-
jusi cukorbeteg napra, illetve a budapesti Szent Ferenc Kórháztól 
kapott felkérést egy szívbarát napra. 

• Hálásak vagyunk azért, mert két Nordic-osunk edzővé vált, és idén 
már ők is segítenek az edzések tartásában! 

• Hálásak vagyunk minden egyes megtett km-ért, amely a lábunkban van 
akár NW edzés, akár túra, kirándulás vagy teljesítménytúra volt az.  

• Hálásak vagyunk a sok szép Girjáért, amelyeket a Girja-Kettlebell 
edzésre járók emelgetnek heti kétszer és mozgattak meg ezáltal több 
tonnát az évben. 

• Hálásak vagyunk azoknak, akik eljárnak az edzéseinkre, mert lát-
juk a fejlődést, legyen szó Nordic Walkingról vagy Girja edzésről. Ez 
csodás! 

• Hálásak vagyunk, hogy az MTSZ megbízik bennünk és egy kb. 60 
fős társaságot is vezethettünk a Kéktúrázás napján, kihívás és na-
gyon jó élmény is volt az az októberi nap! 

• A tavaszi szemétszedés akciónkat évek óta megszervezzük, jó jót 
tenni! Ezt folytatni fogjuk jövőre is! 

• Hálásak vagyunk azért, hogy jövőre már mi is jogosultak leszünk az 
1%-ra! 

• Hálásak vagyunk, hogy a Veresi Krónika hasábjain hónapról hó-
napra jelen lehetünk, megoszthatjuk a sportos tevékenységeinket és 
ha már csak egy emberhez is eljutott a sport és mozgás szeretete ál-
talunk, már nem írtuk meg a cikkeket hiába! 

2022. SZÁMUNKRA LEGYEN A HÁLA ÉVE
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KÉZILABDA  

Kézilabdában is elkezdődtek a diákolimpiai küzdelmek. A Fabriczius 
József Általános Iskola négy csapatot is nevezett a közdelem soro-
zatra.  

A csapatok közül először a IV. korcsoportos leány- és fiú csapatunk 
lépett pályára. A lányok Gödön vettek részt körzeti döntőn, ahol négy 
csapat mérkőzött meg a győzelemért. Az első mérkőzésen végig fö-
lényben játszva nyertek a gödöllői Hajós Alfréd Általános Iskola csa-
pata ellen, majd rögtön a házigazdák következtek, ahol ők pihenten 
léphettek pályára. Sajnos ez meg is látszott a játékunkon, sok volt a 
pontatlanság. A harmadik mérkőzésen lányaink megmutatták, hogy 
összpontosítva, egymásért küzdve milyen jól tudnak játszani. A végső 
győztes Vác csapata ellen a befejezés előtt egy perccel még egy góllal 
vezettünk, ami továbbjutást jelenthetett volna. Sajnos a végén egy gól-
lal győztek a váciak és megnyerték a körzeti döntőt. Második a Göd, 
mi pedig a harmadik helyen zártuk a tornát.  

A fiúk csapata Dunakeszire utazott és a Szent Imre Általános Iskola 
fantasztikus sportcsarnokában játszottak a házigazdák ellen. Ezen a 
napon nem sikerült felvenni a versenyt ellenfelünkkel, akik megér-
demelten nyerték meg a mérkőzést és jutottak tovább a területi dön-
tőbe. Szomorkodásra nincs ok, mindkét csapatunk nagyon szépen 
teljesített. 

DIÁKOLIMPIA   

KAJAK-KENU  

A kajak-kenu szakág – ha nehéz  időkben is, de talpon van! Elkötele-
zett megszállottak, bár sokan hiányoznak ebből a sportágból. Azért 
Veresegyházon szerencsére akad mindig, így most is, az U13-as kate-
góriában újonc kenuzóm Mesterházy Zsombor személyében.  

A Dunakanyar Régió koordinátora, Rasztóczky Anna, meglátoga-
tott minket 2022. november 22-én, és rávett, hogy legalább Zsombort 
indítsam a november 26-i „HERAKLÉSZ” erőfelmérőn. 

A kezdőket csak fokozatosan felépítve, jól megalapozottan enge-
dem versenyezni. Ennek köszönhető, hogy a Veresegyházon nevel-
kedett versenyzők közül sokan most már az elithez tartoznak és érnek 
el szép eredményeket. (Regenye Júlia, Maraton Eb ezüstérem, Hege-
dűs Karolina hatodik helyezése az idei Maraton Junior vb-n Portugá-
liában, vagy Zagyvai Borka, aki augusztusban világbajnoki ezüstérmet 
nyert a szegedi vb-n. És rajtuk kivül „zümmög még” az UTE-ban Ma-
gyari Regina, Kadók Niki és Tokai Zsófi is mint kenus- és kajakos vá-
logatottak). 

Zsombor most itt kenuzik a nagy elődök hajóiban. Az első versenye 
mégis szárazföldi megmérettetés volt. Húzódzkodás 30 mp alatt 23, 
lábemelés 30 mp alatt. Ő bordásfalon 11-et, míg fekvőtámaszban 1 
perc alatt 34-et tolt. A Cooper futás kicsit gyengén sikerült – hiszen 
alapként rollerezni szoktunk –, a nagy futások karácsony után lesz-
nek. Zsombor így is a 28 induló közül első versenyzőként a nyolcadik 
helyen végzett, amihez nagyban hozzájárult a drukker csapat: Bálint 
Martina női kenu U15 és Komlósy Beni U9-es  majdani kis kenus, akik 
elkísérték a versenyre Mesterházy Zsombort Tibor apuval együtt. 

Zsombor első versenyes nyereménye 65%-os narancsos keserű 
csoki volt, de lesz ebből még érem is! Az elődök mutatják az utat. 
Szorgalommal, alázattal, keményen!  

 
FROHNER FERENC KAJAK-KENU EDZŐ

NAGY ELŐDÖK NYOMÁBAN   
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Áldott 
karácsonyi ünnepeket!

VVSK • VERESGYHÁZ VÁROSI SPORTKÖR 

KÉZILABDA SZAKOSZTÁLY 
 
Férfi felnőtt (Pest megyei I. osztályú bajnokság) 
11.13. Veresegyház VSK – Bugyi SE 26 – 27 
11.19. Százhalombattai KE U23 – Veresegyház VSK 31 – 42 
11.27. Veresegyház VSK – Üllői KSE II. 38 – 33 
12.03. Veresegyház VSK – Domony KSE 28 – 38 
Fiú U15 (Országos Gyerekbajnokság II. osztály V/A csoport) 
11.19. Veresegyház VSK – BVSC-Zugló 16 – 34 

VS Dunakeszi – Veresegyház VSK 39 – 9 
12.04. Veresegyház VSK – Gödöllői KC 11 – 39 

Balassagyarmati Kábel SE – Veresegyház VSK 35 – 17 
Fiú U14 (Országos Gyerekbajnokság II. osztály VIII/A csoport) 
11.12. Veresegyház VSK – Balassagyarmati Kábel SE 14 – 22 

Veresegyház VSK – VS Dunakeszi 22 – 24 
11.27. Veresegyház VSK – Váci FKA 20 – 14 

Fót SE – Veresegyház VSK 20 – 14 
Fiú U13 (Országos Gyerekbajnokság II. csoport) 
11.19. FC Hatvan Kézilabda – Veresegyház VSK 24 – 14 

Gödöllői KC – Veresegyház VSK 26 – 18 
12.04. Pilisvörösvári KSK – Veresegyház VSK 12 – 11 

Budakalászi SC – Veresegyház VSK 17 – 13 
Női Felnőtt (Pest megyei II. osztályú bajnokság) 
11.13. Veresegyház VSK – Vácrátót KSE 38 – 13 
11.20. Veresegyház VSK – Aranyszarvas SE 30 – 32 
11.26. Vecsés SE II.-Sülysáp  – Veresegyház VSK 20 – 35 
Lány U19 (Országos U19 bajnokság III. osztály C csoport) 
11.13. Veresegyház VSK – Solymári SC 34 – 28 
11.16. Veresegyház VSK – Vác II. 26 – 36 
11.20. Budakalászi SC 1995 – Veresegyház VSK 30 – 27 
11.27. Veresegyház VSK – Tatai AC 24 – 48 
12.03. Veresegyház VSK – Domony KSE 25 – 23 
Lány U17 (Országos U17 bajnokság III. osztály E csoport) 
11.11. Móri KSC – Veresegyház VSK 24 – 32 
11.18. Veresegyház VSK – Malév SC 34 – 32 
11.26. Emericus SE – Veresegyház VSK 34 – 25 
11.30. Veresegyház VSK – Gyöngyösi KK 19 – 28 
Lány U13 (Országos Gyerekbajnokság X. csoport) 
11.20. Veresegyház VSK – Balassa SE 1 – 22 

Salgótarjáni SKC – Veresegyház VSK 21 – 8 
12.03. Veresegyház VSK – Gödöllői SE 10 – 0 

Váci NKSE – Veresegyház VSK 28 – 9 

LABDARÚGÓ SZAKOSZTÁLY  
Felnőtt (Pest megyei bajnokság I. osztály) 
11.12. Nagykáta SE-Ulviczky Kft. – Veresegyház VSK  0 – 1 
11.19. Veresegyház VSK – Lasselsberger-Pereg SE 1 – 4 
11.26. Vecsési FC – Veresegyház VSK 2 – 3 
Felnőtt (Pest megyei bajnokság IV. osztály Keleti csoport) 
11.13. Veresegyház VSK II. – Kerepesi VSE 4 – 2 
11.20. Aszód FC Utánpótlásért – Veresegyház VSK II. 0 – 3 
U19 (Pest megyei bajnokság kiemelt A csoport) 
11.17. Veresegyház VSK – Dunakanyar SE-Szentendre 2 – 2 
U17 (Pest megyei bajnokság A csoport) 
11.12. Kőbányáért Egyesület – Veresegyház VSK 3 – 0 
U13 (Pest megyei bajnokság F csoport) 
11.09. Veresegyház VSK – Péteri KSK 0 – 9 
11.13. Veresegyház VSK – Péceli SSE 9 – 4 
11.15. Veresegyház VSK – Maglód-HelloParks 0 – 10 
11.17. Veresegyház VSK – Astra HFC-Üllő 9 – 1 
11.22. Maglód-HelloParks – Veresegyház VSK 11 – 3 
 

SAKK SZAKOSZTÁLY  

Pest megyei bajnokság I/A osztály (5 táblás) 
11.20. Lajosmizse – Veresegyház VSK 1,5 – 3,5
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FANTASZTIKUS SIKEREK 
ITTHON ÉS KÜLFÖLDÖN 

 
Mérhetetlenül büszkék vagyunk egyesületünk táncosaira, hiszen az 
elmúlt időszakban fantasztikus eredményeket értek el hazai és nem-
zetközi versenyeken egyaránt. 

Október 15-én Ljubjanában rendeztek Világkupát, ahol Main Class 
Contact Style kategóriában Polyánki Benedek és Fórián Kata a do-
bogó harmadik fokára állhatott. 

Október 23-án utánpótlás és regionális pontszerző versenyt rendez-
tek a Pestszentimrei Sportkastélyban, ahol a L’amour children kisfor-
máció aranyérmet szerzett kategóriájában. A csapat tagjai: Posta 
Zorka, Kutrovics Emma, Horváth Réka, Fórián Anita, Farkas Míra. 
Ugyanezen a napon Ladies Dance kategóriában szintén aranyérem 
büszke tulajdonosai lettek a Wonderful formáció táncosai. 

Október 29-én és 30-án országos versenyen brillíroztak táncosaink. 
Kiss Koppány Álmos és Fórián Anita children kategóriában a do-

bogó harmadik fokára állhattak, a Hajrázók ezüstérmet szereztek, a 
Wonderful hatodik helyezést ért el, míg Benedek és Kata megnyerte 
a versenyt. 

November 26-án Egerben rendezték a 2022-es év Magyar Bajnoksá-
got. Az eredmény minden várakozásunkat felülmúlta. A Wonderful 
formáció magyar bajnoki ötödik helyezett lett új kategóriában, Álmos 
és Anita magyar bajnoki bronzérmesek children kategóriában, Beni és 
Kata 2022. magyar bajnokai és a ranglista kupa győztesei. A Hajrá-
zók szintén magyar bajnokok lettek és a ranglista kupa győztesei. Cso-
dálatos eredmények, amelyek mögött rengeteg alázatos és kitartó 
munka van. Szívből gratulálunk minden táncosunknak! 

December 18-án találkozunk kicsikkel, nagyokkal, kezdőkkel, hala-
dókkal, versenyzőkkel 10:00-12:00-ig Veresegyházon a Városi Sport-
csarnokban egyesületünk Évzáró Gáláján, hogy együtt ünnepel - 
hessünk. 

FARKAS KRISZTINA, FARKAS GERGELY, WESSELÉNYI RÉKA

AKROBATIKUS ROCK AND ROLL 
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ELEKES TAMARA 
MÁR KÉTSZERES FELNŐTT 

ORSZÁGOS BAJNOK! 
 
Elekes Tamara, a BVSC színeiben versenyző serdülő korosztályú ve-
resegyházi úszónk folytatta ez évi kiváló szereplését. A Kaposváron 
megrendezett rövidpályás országos bajnokságon a BVSC felnőtt csa-
patával, a 4×100 m női vegyesváltóval arany-, a 4×100 m mix gyors-
váltóval ezüst-, míg a 4×200 m-es gyorsváltóval bronzérmet nyert. 
Egyéniben a 200 m-es vegyesúszásban 5. helyen ért célba a felnőtt 
női mezőnyben! 

ÚSZÁS

ÚJRA VERSENYBEN! 
 
A Covid miatt három év kihagyás után ismét versenybe szállhattak 
a Főnix Szinkronúszó Club versenyzői. 2022. november 26-án Érden 
vettek részt a X. Aquatic Kupán, ahol a népes mezőnyben az alábbi 
szép eredmények születtek. 
Mini páros, III. hely: Kácser Kinga, Grénát Szófia 
Vegyes Combo, IV. hely: Badak Panna, Dani Brigitta, Cseri Lilla, 
Furák Laura, Nagy Zselyke, Sasi-Szabó Hanna, Marx Léna, Mol-
nár Emese, Simándi Viola.  
 

EDZŐK: LUKÁCS-BORBÉLY DANIELLA, VARGA VIRÁG, GUSZTOS ZSUZSANNA

SZINKRONÚSZÁS
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KICK-BOX KICK-BOX FORMAGYAKORLAT 

Túl vagyunk a WAKO Cadet – junior világbajnokságon, amit Jesoloban 
rendeztek. A veresegyházi Kick-box csapat 8 fővel képviseltette magát. 5 
fő Full-contact szabályrendszerben, 1 fő Low-kick és 2 fő Musical form 
szabályrendszerben mérette meg tudását. Konkoly Zsófia (-48 kg), va-
lamint Kamarás Petra (-52 kg) Full-contact szabályrendszerben bronz -
éremmel zárt. Czégény Erik (-57 kg) és Dudás Dominik (-67 kg) ugyan 
csak Full-contact szabályrendszerben az 5-8 között végzett. Tar Petra és 
Tar Kriszta egy bronz és két 4. hellyel bővítette az eredmény táblánkat.  

Czégény Cintia az Antalya-i felnőtt Európa-bajnokságon első meccsét 
nagy pontszám különbséggel nyerte finn ellenfele ellen, magas techni-
kai tudással írta be magát a felnőtt női nemzetközi esélyesei közé. A má-
sodik mérkőzését a tavalyi világbajnokkal kellett megvívnia, ahol az első 
menetben vezetett is, azonban sajnos, nevezzük rutin fölénynek, az ír 
lány a folyamatos lökésével kizökkentette Cintiát, így ezúttal az ellenfél 
kezét emelték magasba. 

Mivel Cintia a 8 között végzett, így kijutott a jövőre megrendezésre ke-
rülő Európai Játékokra. December 4-én Kamarás Petra Olaszországban, 
profi K1 szabályrendszerben a hazai versenyző ellen lépett ringbe a baj-
noki címért. A három menetes mérkőzésen Petra a második helyen vég-
zett! Cintia pedig Németországban a WAKO PROFI VILÁGBAJNOKI 
címért fog megmérkőzni 8 meneten keresztül 2023 januárjában.  

Köszönjük a BOMBA ENERGY önzetlen támogatását, valamint a szü-
lők türelmét, kitartását és belénk helyezett hitét!  

PAPP ATTILA MESTER EDZŐ, 2. DAN M.K.B.SZ 

EURÓPA-BAJNOKSÁG: 
FEDOR NOÉMI KÉTSZERES BRONZÉRMES

November 12-20. között Törökországban, Antalyában került megren-
dezésre a WAKO Kick-boksz Felnőtt Európa-bajnokság, melyen 39 or-
szág 852 versenyzője nevezett.  

Az öt fős magyar formagyakorlat válogatottban a Veresi Formagya-
korlat csapatot Fedor Noémi képviselte, aki 2 kategóriában (puszta-
kezes kreatív és zenés forma) is kvalifikálta magát a bajnokságra. 
Noéminek nem volt könnyű dolga, hisz az idei versenyévad az első 
volt számára, így már a kijutás is szép sikernek számított. A mezőny-
ben, többek között, rutinos és tapasztalt ukrán, angol, holland, olasz 
versenyzők küzdöttek az elsőségért. Mindkét versenynapot mind a 
kreatív, mind pedig a zenés pusztakezes versenyszámokban ő nyi-
totta meg, ami még nagyobb terhet rótt rá. Noémi mégis kitartott és 
szépen, magabiztosan, az instrukciókat követve vitte véghez gyakor-
latait, aminek az eredménye mindkét versenyszámban 1-1 bronzérem 
lett. 

Az októberi utánpótlás világbajnokságon sikereinknek köszönhe-
tően megkezdődhetett a nemzetközi kapcsolatok kiépítése, amit ezen 
az Európa-bajnokságon tovább folytattunk, így jövő év első felében 
reményeink szerint közös kurzusok megszervezésére lesz lehetősé-
günk. 

Az idei versenyévadot a Veresi Formagyakorlat csapat 2 vb címmel, 
2 ezüst- és 4 bronzéremmel, továbbá 2 Eb-bronzéremmel zárta. 

 
Köszönet Veresegyház Önkormányzatának és Regényi Gábornak, 

a „Beszéljünk Rólad” megalapítójának, hogy rendszeresen támogatják 
egyesületünk működését! Köszönet a szülői összefogásnak, a Tá-
maszpont MOPKA/Ifjúsági Háznak, az EVÖGY egyesületének és 
mindazoknak, akik támogatták versenyzőinket! 
 

EDZŐK: 
PINTÉRNÉ GAZDAG ANETT, KIME-VERESEGYHÁZ ELNÖK, 06 70 388 8716 

ÉS  SCHERSING ANDRÁS
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ASZTALITENISZ DIÁKOLIMPIA

... ÉS MEGVAN A NYOLCADIK IS! 
 
Mint arról előző lapszámunkban beszámoltunk, a GALAXIS Sport-
egyesületben sportoló tanulók intézményeiket képviselve hét arany-
érmet nyertek a Pest megyei asztalitenisz diákolimpia döntőjén. A Pest 
megyei döntő után a Budapesten tanuló Vidéki Tímeáért (Kanizsay 
Dorottya Katolikus Gimnázium, Egészségügyi Technikum és Szak-
képző Iskola) izgulhattunk – aki visszavágva az előző évek elődöntő és 
döntőiben elért, számára kedvezőtlen eredményekért – első helyen 
végzett a budapesti asztalitenisz diákolimpián, így csatlakozhat  a hét 
Pest megyei bajnokhoz, akik részt vehetnek a februárban megrende-
zésre kerülő országos döntőben. 

 LETANÓCZKI ISTVÁN 

KARATE

VERESI KARATE SPORTEGYESÜLET 
 
NEMZETKÖZI KURZUS, BRÜSSZEL 
Egyesületünk vezetője, Szalay Zsolt, november 19-20-án Belgiumban 
kétnapos edzőtáborban vett részt Haluska András (5.dan), valamint 
Pók Miklós (5.dan) mesterekkel. A kétnapos kurzust Yasunari Ishimi 
sensei, 10 danos karate mester tartotta. A kurzus során négy mester fo-
kozatú formagyakorlat értelmezését sajátíthatták el nagyon sok ráve-
zető gyakorlat segítségével. A kurzus nagyon tartalmas volt és nagyon 
sok információval szolgált.  
 
VERESI MACI KARATE KUPA 
Egyesületünk első alkalommal rendezte meg 2022. november 27-én, 
vasárnap az I. Veresi Maci karate kupát. A versenyre három egyesü-
letből több mint 70 versenyző jött el. A versenyen a Shitokai Hungary 
szövetség egyesületei közül a Fortuna Karate Sportegyesület Buda-
pestről Falusi Márton sensei, valamint Gasparik Kitti sensei vezetésé-
vel, a Budofight egyesület Budafokról, illetve Halásztelekről Hegedűs 
Nikolett sensei vezetésével és természetesen  a Veresi Karate Sport-
egyesület Szalay Zsolt sensei vezetésével vettek részt. 

A versenyt megtisztelte jelenlétével Sensei Falusi Márton, a Magyar 
Karate Szövetség alelnöke, a Magyar Karate Szövetség versenyszerve-
zési bizottságának elnöke, a Shitokai Hungary Karate szövetség el-
nöke. A versenyen a Shitokai Hungary Karate szövetség fekete öves 
tanítványai, illetve bírói minősítéssel rendelkező mesterei voltak. 
A versenynek az Innovációs és Szabadidő Központ konferencia terme 
adott otthont. A verseny célja volt, hogy a fiatal, még versenyrutinnal 
nem rendelkező tanítványokat motiváljuk, önbizalmat, versenyrutint 
szerezzenek.  

A versenyen Shiko dachi (akik még nem tudnak formagyakorlatot 
bemutatni), Kata (formagyakorlat), családi Kata, szivacs Kumite (küz-
delem), valamint Kumite versenyszámokban lehetett nevezni. A ver-
seny jó hangulatban, két küzdőtéren zajlott. A szervezők nem szá - 
mítottak ekkora részvételre, ezért a terem adottságai nem voltak töké-
letesek a rendezvény lebonyolítására. A szervezők eltökélt szándéka, 
hogy évente egy alkalommal megrendezik a versenyt, de már egy na-
gyobb, tágasabb csarnokban. 

Köszönetet szeretnék mondani az egyesületeknek, illetve az edzők-
nek, akik segítsége nélkül ez a verseny nem jöhetett volna létre, vala-
mint köszönjük a GE által nyújtott támogatást is. Ezen felül szeretnénk 
megköszönni, hogy a Veresi Városi Televízió és munkatársai jelen vol-

tak a rendezvényen és segítik népszerűsíteni a karate sportágat, vala-
mint a Veresi Maci Kupát. 

Jövőbeni célunk a rendezvény még színvonalasabb megszervezése, 
legalább hasonló mennyiségű résztvevővel. A dátum már megvan: 
2023. november 26. vasárnap. 
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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

INGATLANKÖZVETÍTÉS 
SIPŐCZ KATALIN
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Advent 2022.

A Cantemus Kórus a Szentlélek-templomban 
(A koncertről januári számunkban részletesen is beszámolunk.)

Adventi vásár

Készülődés karácsonyra a Tájházban

Veresegyház karácsonyfájának felállítása. 
Köszönjük Újvári Sándor felajánlását és a 
BIG BOOM Kft technikai támogatását.

Fotó: Veréb József

Fotó: Veréb József

Fotó: Facebook/Medveotthon Hivatalos

Fotó: Facebook/Cserháti Ferenc

Fotó: Lethenyei László

Mikulás a Medveotthonban


