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Köszöntő

2023. január 

KÖLTSÉGHATÉKONYSÁG

FŐSZERKESZTŐI LEVÉL

Tisztelt Olvasóink! 
 
Bizonyára meglepődve forgatják a kezükben a mostani, januári számunkat. Az újság új minőségű papíron, négy oldallal rövidebben, úgynevezett önborí-
tós címlappal jelenik meg a 2023. esztendőben. Nem tagadjuk, mi is jobban kedveltük a vastagabb, fényesebb belíves papírra és külön négyoldalas, még 
vastagabb borítóra nyomott lapot. Szebb kivitelű volt. 

De az élet maga a változás és az alkalmazkodás. Nem titok Önök előtt, hogy a világméretű energiaválság súlyosan érinti az önkormányzatok, így Veres-
egyház költségvetését is. Ebben a helyzetben a lap fennmaradása érdekében a Veresi Krónikának is változnia kellett. Több hónapos folyamatos egyeztetés 
zajlott az önkormányzat, a nyomdák és a szerkesztőség között, minden nyomdai és terjesztési lehetőséget figyelembe véve. Minden érintettet a megoldás 
keresése motivált, hiszen az nem is volt kérdés, hogy a cél egyértelmű, hogy a mára már veresi közértéknek számító lap megmaradjon. 

E hosszas folyamatból született a jelenlegi kompromisszum. A nyomdai költségek (főleg az elmúlt években drasztikusan megnövő papírköltség) csök-
kentésével lehetővé vált megóvni a Veresi Krónika legfőbb értékeit, a sokszínű tájékoztatást és a házhoz menő terjesztést. 

Kérjük, mindezek ismeretében forgassák, olvassák a város újságját a jövőben is olyan szeretettel, ahogy mi készítjük Önöknek. Mert ez az újság az Önöké, 
a miénk, veresegyháziaké. 

Köszönjük megtisztelő érdeklődésüket! 
KOVÁCS PÉTER FŐSZERKESZTŐ

HORVÁTH FERENC:  Újévi szonáta 
(Három tételben, három különböző versformában) 

1. 
 
Tudjuk, a szívbe szorulnak a vágyak, a vétkek, a titkok, 
rejtve dobogva dobolgat a mellkasi éteri kipp-kopp, 
s tűnik a tiszta ereknek a mesteri útja szabadnak: 
persze a karnagyi tennivalók meg a szívre maradnak, 
 
Lám, koszorúereink, de segítik a vér szabad útját, 
s boldog a szívbeli szerkezet is, csuda részei tudják, 
mit, hogyan is tegyenek, hogy az isteni jó sikeredjen, 
vérteli pitvarainkban, a kamrai ép keretekben. 
 
Ím, vigaszával a szív igazába iramlik a jóság, 
véle az égbeli-földi, az emberi léti valóság – 
s benne világol a fönti zenének a mennyei fénye. 
 
Szép a világ, ha az út csupa szívbe vezet, szeretettel, 
ámde remélni kevés, ugye, kell cselekedni is érte – 
úgy a miénk ez a földi idő: lehető lehetetlen. 

2. 
 
Szívünk szóljon szépen az új esztendőben: 
ne botoljon falsul tavasszal, se ősszel, 
tartsa igaz hangját hibátlanul nyáron, 
s ha tél hava hűti, akkor se hibázzon! 
 
Akár az angyalok, szívünk úgy daloljon, 
mint egy Stradivari, olyan tisztán szóljon, 
mint zongora trilláz, mikor jó kéz járja, 
ahogy zeng az értőn megpengetett hárfa. 
 
Ahogyan a cselló, jól kezelt vonóval, 
úgy zenéljen szívünk, mindegy, dúrban, mollban, 
s piano vagy forte, lehet ez is, az is – 
csupán egy a fontos: hogy ne legyen hamis. 
 
Szívünk muzsikája sohase hibázzon, 
melléfogás nélkül szóljon télen, nyáron, 
s ne botoljon falsul tavasszal, se ősszel: 
szóljon mindig tisztán az új esztendőben! 

3. 
 
Itt az új év! Tegyünk érte, 
hogy legyen a szívek réve, 
harci dísz hol mind letéve, 
s csak jó szándék jut a létbe. 
 
Így álljunk az év elébe, 
fussunk nyarába, telébe, 
szélcsendjébe és szelébe, 
valójába, meséjébe. 
 
Másképpen kell élni végre, 
viszályokat félretéve – 
s mindig adva, sosem kérve 
csillapulhat szívünk éhe. 
 
 
 
 

2022. 12. 31. 

Horváth Ferenc költő

Fotó: Lethenyei
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Önkormányzat

330/2022.(XI.15.) KT. HATÁROZAT: 
A Képviselő-testület megerősíti a Veresegyház belterület 
6985/1 hrsz-ú ingatlan értékesítésére kiírt pályázat Pá-
lyázati bizottságának döntését, amely alapján a pályázat 
sikertelenül zárult. 
 
331/2022.(XI.15.) KT. HATÁROZAT: 
1. A Képviselő-testület az önkormányzat vagyonának ér-

tékesítése, hasznosítása során alkalmazandó szabályokról 
szóló 13/2008.(IV.30.) önkormányzati rendelet szerint 
nyilvános pályázat útján kívánja értékesíteni a 6985/1 hrsz-
ú ingatlant. Minimum ár 26 400 000 Ft +áfa. 

2. A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, 
hogy a 2022. november 23-án 16.00 órai pályázati ha-
táridő eredménytelen lejártát követően, a pályázat ered-
ményes lezárásáig, de legkésőbb 2023. január 15-ig – 
megtartva a pályázat kiírásától számított 8 napos ha-
táridőt – új pályázatot írjon ki. 

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

4. A Képviselő-testület a pályázati eljárás nyertesét és a szer-
ződéskötés biztosításának lehetőségét az Pályázati bi-
zottság javaslatának figyelembevételével állapítja meg. 
A pályázatokat értékelő bizottság tagjai: Garai Tamás jegy-
ző, Tóth Sándor, a Pénzügyi Bizottság elnöke, Bobál Im-
réné, az Ügyrendi, Jogi és Közbiztonsági Bizottság elnöke. 

 
332/2022.(XI.15.) KT. HATÁROZAT: 
A Képviselő-testület megerősíti a Veresegyház belterület 
9848/1, 9848/2 és 9848/3 hrsz-ú ingatlanok értékesíté-
sére kiírt pályázat Értékelő Bizottságának döntését, amely 
alapján a pályázat sikertelenül zárult. 
 
333/2022.(XI.15.) KT. HATÁROZAT: 
1. A Képviselő-testület az önkormányzat vagyonának érté-

kesítése, hasznosítása során alkalmazandó szabályokról szó-
ló 13/2008.(IV.30.) önkormányzati rendelet szerint 
nyilvános pályázat útján kívánja értékesíteni a 9848/1 hrsz-
ú ingatlant. Minimum ár 29 490 000 Ft +áfa. 

 
334/2022.(XI.15.) KT. HATÁROZAT: 
1. A Képviselő-testület az önkormányzat vagyonának ér-

tékesítése, hasznosítása során alkalmazandó szabályokról 
szóló 13/2008.(IV.30.) önkormányzati rendelet szerint 
nyilvános pályázat útján kívánja értékesíteni a 9848/2 hrsz-
ú ingatlant. Minimum ár 29 490 000 Ft +áfa. 

 
335/2022.(XI.15.) KT. HATÁROZAT: 
1. A Képviselő-testület az önkormányzat vagyonának ér-

tékesítése, hasznosítása során alkalmazandó szabályokról 
szóló 13/2008.(IV.30.) önkormányzati rendelet szerint 
nyilvános pályázat útján kívánja értékesíteni a 9848/3 hrsz-
ú ingatlant. Minimum ár 55 500 000 Ft +áfa. 

 
336/2022.(XI.15.) KT. HATÁROZAT: 
1. A Képviselő-testület az önkormányzat vagyonának ér-

tékesítése, hasznosítása során alkalmazandó szabályokról 
szóló 13/2008.(IV.30.) önkormányzati rendelet sze-
rint nyilvános pályázat útján kívánja értékesíteni a 
068/15 hrsz-ú ingatlanból belterületbe vonást köve-
tően telekmegosztással kialakuló 8791 m2-es terüle-
tét. Minimum ár 263 730 000 Ft +áfa. 

 
337/2022.(XI.15.) KT. HATÁROZAT: 
1. A Képviselő-testület az önkormányzat vagyonának ér-

tékesítése, hasznosítása során alkalmazandó szabályokról 
szóló 13/2008.(IV.30.) önkormányzati rendelet szerint 

nyilvános pályázat útján kívánja értékesíteni a 9589/5 hrsz-
ú ingatlant. Minimum ár 253 320 000 Ft +áfa. 

 
338/2022.(XI.15.) KT. HATÁROZAT: 
1. A Képviselő-testület az önkormányzat vagyonának ér-

tékesítése, hasznosítása során alkalmazandó szabályokról 
szóló 13/2008.(IV.30.) önkormány zati rendelet szerint 
nyilvános pályázat útján kívánja értékesíteni a 9589/3 hrsz-
ú ingatlant. Minimum ár 81 720 000 Ft +áfa. 

 
333-338/2022.(XI.15.) KT. HATÁROZAT: 
2. A Képviselő-testülete felhatalmazza a polgármestert, 

hogy a 2022. november 23-án 16.00 órai pályázati ha-
táridő eredménytelen lejártát követően, a pályázat ered-
ményes lezárásáig, de legkésőbb 2023. január 15-ig – 
megtartva a pályázat kiírásától számított 8 napos ha-
táridőt – új pályázatot írjon ki. 

3. A Képviselő-testület felkéri a polgármestert, hogy a pá-
lyázati kiírást az önkormányzat honlapján, hivatalos 
Facebook oldalán és a www.ingatlan.com weblapon 
jelentesse meg. 

4. A Képviselő-testület a pályázati eljárás nyertesét és a szer-
ződéskötés biztosításának lehetőségét az értékelő bi-
zottság javaslatának figyelembevételével állapítja meg. 
A pályázatokat értékelő bizottság tagjai: Garai Tamás jegy-
ző, Tóth Sándor, a Pénzügyi Bizottság elnöke, Bobál Im-
réné, az Ügyrendi, Jogi és Közbiztonsági Bizottság elnöke. 

 
339/2022.(XI.15.) KT. HATÁROZAT: 
A Képviselő-testület megerősíti a Veresegyház belterület 
5786/110, 5786/111, 5786/112, 5786/114, 5786/115, 
5786/116, 5786/117, 5786/118, 5786/119, 5786/120, 
5786/121, 5786/123, 5786/125, 5786/126, 5786/127, 
5786/128 (Veresegyház Ligetek városrészen, telekalakí-
tással kialakuló építési telkek) ingatlanok együttes érté-
kesítésére kiírt pályázat Értékelő Bizottságának döntését, 
amely alapján a pályázat sikertelenül zárult.  
 
340/2022.(XI.15.) KT. HATÁROZAT: 
1. A Képviselő-testület 2022. december 31-én az aláb-

bi városi kitüntetéseket adományozza: 
Pro Urbe Díj: Sulyán Pál és családja, Szita Gábor és 
Csontos Lajos (posztumusz) 
Völgyes Iván Vállalkozói Díj: Mey Hungária Kft., No-
La Bt. 
Vankó István Kisközösség Létrehozásáért Díj: Kisák 
Péter és a GAMESZ Kertészeti Csapata, Kisné Takács 
Ildikó 
Bellai János Testnevelési és Sport Díj: Gubai György 
és Baranyó Csaba 
Az Év Edzője Díj: Pintérné Gazdag Anett 
Az Év Sportolója Díj: Horváth Máté 

2. A Képviselő-testület felhívja a jegyzőt, hogy a díjak-
hoz tartozó ajándéktárgyak és plakettek elkészítéséről 
intézkedjen. 

 
341/2022.(XI.29.) KT. HATÁROZAT: 
1. A Képviselő-testület a közalkalmazottak jogállásáról szó-

ló 1992. évi XXXIII. törvény 23.§-a alapján 2023. ja-
nuár 1-jétől 2027. december 31-ig megbízza Vigh Ele-
onóra, 2112 Veresegyház, Országbíró u. 4. szám alat-
ti lakost a Meseliget Bölcsőde intézményvezetői fel-
adatainak ellátásával. 

2. A Képviselő-testület Vigh Eleonóra illetményét brut-
tó 780 000 Ft/hó összegben határozza meg. 

 
342/2022.(XI.29.) KT. HATÁROZAT: 
1. A Képviselő-testület a Veresegyházi Polgármesteri 

Hivatal költségvetési szervénél a Közszolgálati tiszt-

viselőkről szóló 2011. évi CXCIX. tv. 67. §-ában, va-
lamint 229. § (1) bekezdésében meghatározott lét-
számcsökkentést, illetve átszervezést rendel el, amely-
nek következtében a Polgármesteri Hivatal munkajogi 
létszámát 2023. március 1-jétől kezdődően 59 főben, 
2023. július 1-jétől kezdődően 58 főben határozza meg. 

2. A Képviselő-testület a Közalkalmazottak jogállásáról 
szóló 1992. évi XXIII. tv. 30.§ (1) bekezdés b) pont-
ja alapján létszámcsökkentést, illetve átszervezést ren-
del el, amelynek következtében a „Veresegyház Város 
Önkormányzata” szakfeladaton szereplő 12 fő mun-
kajogi létszámot 2023. március 1-jétől kezdődően 11 
főben határozza meg. 

3. A létszámcsökkentés indoka az önkormányzat, valamint 
költségvetési szervei által ellátott feladatok hatékony-
sági- és költségtakarékossági szempontú átszervezése, 
amellyel a tevékenységi körébe tartozó feladatok meg-
tartása mellett, azok változatlan színvonalú ellátását a 
tárgyévben és az azt követő években is biztosítani kí-
vánja. Az átszervezés következtében megszűnő alkal-
mazottak további foglalkoztatására nincs lehetőség. 

4. A Képviselő-testület úgy dönt, hogy a Veresegyházi Pol-
gármesteri Hivatalnál az előterjesztésben meghatározott 
nyugállomány okán megüresedő álláshelyeket nem lehet 
betölteni, a megbízási szerződések megszűnése folytán új 
megbízási szerződéseket nem lehet létrehozni, továbbá az 
1. és 2. pontban meghatározott létszámtól eltérő új lét-
számot 2024. október 31-ig nem lehet létrehozni. 

5. A Képviselő-testület úgy dönt, hogy jelen döntésével 
egyidejűleg az irányítása vagy fenntartása alatt lévő szer-
vezeteknél – a nevelési, szociális és egészségügyi in-
tézmények jogszabályon alapuló szakmai létszámához 
szükséges munkaerőt kivéve – csökkentett létszám he-
lyett új létszám nem vehető fel. 

 
343/2022.(XI.29.) KT. HATÁROZAT: 
A Képviselő-testület Veresegyház Város Önkormányza-
ta ajánlatkérő által indított, „Villamosenergia beszerzés 
2023. évre” tárgyú közbeszerzési eljárásban az alábbi el-
járást lezáró döntést hozza: 
1. A Képviselő-testület megállapítja, hogy az MVM Ener-

giakereskedelmi Zrt. (1081 Budapest II. János Pál pápa 
tér 20.) ajánlattevő alkalmas a szerződés teljesítésére, 
és ajánlata érvényes. 

2. A Képviselő-testület a közbeszerzési eljárást eredmé-
nyesnek nyilvánítja. 

3. A Képviselő-testület az eljárás nyertesének az MVM 
Energiakereskedelmi Zrt-t (1081 Budapest II. János 
Pál pápa tér 20.) hirdeti ki, mint az értékelési szem-
pontra (legalacsonyabb ár) tekintettel legkedvezőbb ér-
vényes ajánlattevő 204,69 nettó Ft/kWh „Tervezett egy-
ségár” ajánlati árral. 

 
344/2022.(XI.29.) KT. HATÁROZAT: 
A Képviselő-testület hatályon kívül helyezi a Veres-Me-
tál Kft. részére, 33/2011. (II.25.) Kt. számon kiadott egye-
di eltérési engedélyét. 
 
345/2022.(XI.29.) KT. HATÁROZAT: 
A Képviselő-testület hatályon kívül helyezi a GE-Hun-
gary Kft. részére, 309/2022 (XI.15.) Kt. számon kiadott 
egyedi eltérési engedélyét. 
 
346/2022.(XI.29.) KT. HATÁROZAT: 
A Képviselő-testület a Veresegyházi Kistérség Önkor-
mányzatainak Többcélú Társulása Társulási Tanácsa a jel-
zőrendszeres házi segítségnyújtás 2022. december 31. nap-
jával történő megszűnése miatt a társulási megállapodás 

Veresegyház Város Önkormányzat 
Képviselő-testületének határozatai
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módosítását és az egységes szerkezetbe foglalt társulási meg-
állapodást elfogadja. 
 
347/2022.(XI.29.) KT. HATÁROZAT: 
1. A Képviselő-testület a Ptk. 3:109.§ (4) bekezdése, az 

Mötv. 107.§ utolsó mondata és az önkormányzat va-
gyonáról és a vagyonnal való gazdálkodás szabályairól 
szóló 13/2007.(XI.7.) számú rendelete 14.§ (4) be-
kezdése alapján dönt a Veresegyházi Városfejlesztő Kor-
látolt Felelősségű Társaság (székhelye: 2112 Veresegyház, 
Fő út 45-47. I. emelet 210., a továbbiakban: Társaság) 
Alapító okirata III. pontjának módosításáról. 

2. A Képviselő-testület elfogadja a Társaság Alapító ok-
iratának a fenti 1. pontban foglalt döntéssel összefüggő 
módosításait: Az Alapító okirat III. pontjában a 
„2112 Veresegyház, Fő út 45-47. I. emelet 210.” szö-
veg helyébe 2022. év november hónap 29. napjától kez-
dődő hatállyal a „2112 Veresegyház, Göncz Árpád tér 
1. I. emelet 214.” szöveg lép. 

3. A Képviselő-testület megbízza Dr. Papp Dávid József 
egyéni ügyvédet (1203 Budapest, Bíró Mihály utca 20. 
V/34.,), hogy a Társaságot a cégváltozásbejegyzési el-
járásban a Budapest Környéki Törvényszék Cégbíró-
sága és az Igazságügyi Minisztérium Céginformációs 
és az Elektronikus Cégeljárásban Közreműködő Szol-
gálata előtt teljes jogkörrel képviselje. 

 
348/2022.(XI.29.) KT. HATÁROZAT: 
1. A Képviselő-testület nyilatkozik, hogy az önkormány-

zat a Veresegyház belterület 691 hrsz-ú (természetben: 
Veresegyház, Ráday utca 36/A szám alatti) ingatlan ½ 
tulajdoni részének térítésmentes önkormányzati tulaj-
donba adásáról szóló 1042/2011.(III.10.) számú Kor-
mányhatározatban foglaltakat tudomásul vette, a részére 
térítésmentesen átadott ½ ingatlanhányadot elfogadta. 

2. A Képviselő-testület a Veresegyház 691 hrsz-ú ingat-
lan ½ tulajdoni részének térítésmentes önkormányzati 
tulajdonba adásáról szóló, 2011. május 20-án aláírt 
„Megállapodás”-ban vállalt kötelezettségnek megfe-
lelően nyilatkozik: 

• az ingatlan birtokbaadásáról szóló jegyzőkönyvben fog-
laltaknak megfelelően a szükséges intézkedéseket már 
2011-ben megtettük, az életveszélyes állapotban lévő, 
elhanyagolt épület bontása és az ingatlan területén il-
legálisan elhelyezett hulladék elszállítása minden eset-
ben megtörtént; 

• a szomszédos ingatlant veszélyeztető kiszáradt fa ki-
vágása megtörtént, 

• a további illegális hulladéklerakás elkerülése érdeké-
ben az ingatlan utcafrontját elkerítettük. 

 
349/2022.(XI.29.) KT. HATÁROZAT: 
1. A Képviselő-testület megerősíti a Veresegyház 068/15 in-

gatlanrészlet értékesítésére kiírt pályázat Értékelő Bi-
zottságának döntését, amely alapján nyertesként hirde-
ti ki a Laterex Építő Zrt. pályázatát összesen 298 894 000 
Ft +áfa vételáron. Előszerződés megkötése legkésőbb 2022. 
november 30-ig, végleges adásvételi szerződés megköté-
se a sikeres telekalítást követő 15 napon belül kerül sor. 

2. A Képviselő-testület elfogadja, hogy Vevő a követke-
ző fizetési ütemezésben fizesse meg a teljes vételárat, 
a Magyar Állam képviseletében eljáró MNV Zrt. nyi-
latkozatának megérkezését vagy a nyilatkozattételre ren-
delkezésére álló 35 nap elteltét követően: 
1. részlet: 2022. november 30-ig 254 000 000 Ft (elő-
szerződés megkötésekor) 
2. részlet: végleges adásvételi szerződés megkötésekor 
125 595 380 Ft 
A pályázati biztosíték összege (3 349 371 Ft) a vétel -
á r kifizetésekor levonandó. 

 
350/2022.(XI.29.) KT. HATÁROZAT: 
1. A Képviselő-testület megerősíti a Veresegyház belte-

rület 786/67 ingatlan értékesítésére kiírt pályázat Ér-

tékelő Bizottságának döntését, amely alapján nyer-
tesként hirdeti ki a GOOD-KEEPER Kft. pályázatát 
összesen 24 360 000 Ft +áfa vételáron. Előszerződés 
megkötése legkésőbb 2022. november 30-ig, végleges 
adásvételi szerződés megkötésére a sikeres telekalítást 
követő 30 napon belül kerül sor. Vevő az ingatlan bir-
tokába a teljes vételár megfizetésével egyidőben lép. 

2. A Képviselő-testület elfogadja, hogy Vevő a követke-
ző fizetési ütemezésben fizesse meg a teljes vételárat, 
a Magyar Állam képviseletében eljáró MNV Zrt. nyi-
latkozatának megérkezését vagy a nyilatkozattételre ren-
delkezésére álló 35 nap elteltét követően: 
1. részlet: 2022. november 30-ig 15 468 600 Ft (elő-
szerződés megkötésekor) 
2. részlet: végleges adásvételi szerződés megkötésekor 
15 468 600 Ft. 
A pályázati biztosíték összege (309 372 Ft) a vételár 
kifizetésekor levonandó. 

 
351/2022.(XI.29.) KT. HATÁROZAT: 
A Képviselő-testület 100 000 Ft összegű támogatást nyújt 
a Csontvelő-Transzplantációs Alapítvány részére az ön-
kormányzat 2022. évi költségvetésének „Egyéb működési 
célú támogatások államháztartáson kívülre” előirányzat 
(Polgármesteri keret) terhére. 
 
352/2022.(XI.29.) KT. HATÁROZAT: 
A Képviselő-testület 100 000 Ft összegű támogatást nyújt 
a Medicopter Alapítvány részére 2022. évi eszközbe-
szerzésre az önkormányzat 2022. évi költségvetésének 
„Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kí-
vülre” előirányzat (Polgármesteri keret) terhére. 
 
353/2022.(XII.8.) KT. HATÁROZAT: 
A Képviselő-testület hozzájárul, hogy a Veresegyház bel-
terület 1572/A helyrajzi számú református általános iskola 
9643/10000 hányadú tulajdonjoga az önkormányzat kor-
látozottan forgalomképes törzsvagyonából átminősítésre 
kerüljön az önkormányzati üzleti vagyonába. 
 
354/2022.(XII.8.) KT. HATÁROZAT: 
1. A Képviselő-testület a Magyarország helyi önkor-

mányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény (a 
továbbiakban: Mötv.) 107. §-a, valamint 108. § (2) 
bekezdés b) pontja és a nemzeti vagyonról szóló 2011. 
év CXCVI. törvény (a továbbiakban: Nvt.) 3. § 1. pont 
a) pontja, valamint az Nvt. 13. § (2) bekezdése alap-
ján elfogadja és jóváhagyja a Veresegyházi Reformá-
tus Egyházközséggel a Veresegyház belterület 1572/A 
helyrajzi számú református általános iskola 9643/10000 
hányadú tulajdonjogának ingyenes átruházásával kap-
csolatos megállapodást és felhatalmazza a polgármes-
tert a megállapodás aláírására. 

2. A Képviselő-testület elfogadja, hogy a K/8503-1/2018. 
számú Megállapodást – a IX. fejezet 27. pontja kivételével 
– a Veresegyházi Református Egyházközséggel közös 
megegyezéssel az Átvevő Veresegyházi Református 
Egyházközség tulajdonjogának ingatlan-nyilvántartás-
ba történő bejegyzésével kezdődő hatállyal megszüntetik. 

3. A Képviselő-testület megbízza Dr. Papp Dávid József 
egyéni ügyvédet (irodájának címe: 1203 Budapest, Bíró 
Mihály utca 20. V/34.,) a megállapodásnak az ügyvé-
di tevékenységről szóló 2017. évi LXXVIII. törvény 
44. §-a szerinti, közös okiratszerkesztés keretében tör-
ténő ellenjegyzésére és Veresegyház Város Önkor-
mányzatának az illetékes ingatlanügyi hatóság előtti 
tulajdonjog és haszonélvezeti jog törlése, valamint az 
Átvevő Veresegyházi Református Egyházközség tu-
lajdonjogának bejegyzése iránti ingatlan-nyilvántartási 
államigazgatási hatósági eljárásban való képviseletével. 

 
355/2022.(XII.8.) KT. HATÁROZAT: 
1. A Képviselő testület 600 000 000 Ft keretösszegű fo-

lyószámlahitel igénybevételéről dönt az alábbi feltételekkel: 

Folyósítás ideje: 2023.01.02. 
Hitel lejárata: 2023. év utolsó banki napja 
Kamat: 2,30% + 1 napi BUBOR 
Rendelkezésre tartási jutalék: 0,1% 
Szerződéskötési díj: 0 Ft 

2. A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, a jegy-
zőt és a pénzügyi osztály vezetőjét, hogy a K&H bank-
kal az 1. pontban megjelölt paraméterektől kedvezőbb 
feltételek elérése érdekében tárgyalásokat folytasson. 

 
356/2022.(XII.8.) KT. HATÁROZAT: 
Veresegyház Város Önkormányzata lemond az Országos 
Futópálya-építési Programban nyert támogatásról és a fu-
tópálya-építési projektről, egyben hatályon kívül helye-
zi az 50/2021.(II.26.) Polgármesteri határozatot. 
 
357/2022.(XII.8.) KT. HATÁROZAT: 
1. A Képviselő-testület a Ptk. 3:109.§ (4) bekezdése, az 

Mötv. 107. § utolsó mondata és az önkormányzat va-
gyonáról és a vagyonnal való gazdálkodás szabályairól 
szóló 13/2007.(XI.7.) számú rendelete 14.§ (4) be-
kezdése alapján dönt a Veresegyházi Városfejlesztő Kor-
látolt Felelősségű Társaság (székhelye: 2112 Veresegyház 
Göncz Árpád tér 1. 1.emelet 214. , továbbiakban tár-
saság) Megbízási szerződésének módosításáról. 

2. A Képviselő-testület elfogadja a társaság Megbízási szer-
ződésének a fenti 1. pontban foglalt döntéssel összefüggő 
módosításait 2023. január 01. napjától kezdődő hatállyal. 

 
358/2022.(XII.8.) KT. HATÁROZAT: 
1. A Képviselő-testület megerősíti a Veresegyház belte-

rület 6985/1 hrsz-ú ingatlan értékesítésére kiírt pályázat 
Pályázati Bizottságának döntését, amely alapján nyer-
tesként hirdeti ki a Veresgép Kft. pályázatát összesen 
26 400 000 Ft +áfa vételáron. Adásvételi szerződés meg-
kötése és teljesítés legkésőbb 2022. december 16-ig tör-
ténik meg. Vevő az ingatlan birtokába a teljes vételár 
megfizetésével egyidőben lép. 

2. A Képviselő-testület elfogadja, hogy Vevő a teljes vé-
telárat az adásvételi szerződés megkötésekor fizesse meg. 
A pályázati biztosíték összege (335 280 Ft) a vételár 
kifizetésekor levonandó. 

 
359/2022.(XII.8.) KT. HATÁROZAT: 
A Képviselő-testület hozzájárul a Veresegyház 054/10 és 
054/15 hrsz-ú terület telekalakításához az előterjesztés részét 
képező változási vázrajz (munkaszám: 131-1/2022) szerint. 
 
360/2022.(XII.8.) KT. HATÁROZAT: 
A Képviselő-testület hozzájárul a Veresegyház 068/3 hrsz-
ú terület telekalakításához az előterjesztés részét képező 
változási vázrajz (munkaszám: 131/2022) szerint. 
 
361/2022.(XII.8.) KT. HATÁROZAT: 
A Képviselő-testület hozzájárul a Veresegyház belterület 
9851 hrsz-ú terület telekalakításához. 
 
362/2022.(XII.20.) KT. HATÁROZAT: 
1. A Képviselő-testület a „Veresegyház közvilágítás fej-

lesztése és üzemeltetése 2023-2024” tárgyú közbe-
szerzési eljárás tekintetében a FABRICOM ELECT-
RICAL-PVV Villanyszerelő Ipari Kft., a Juko Építő-
ipari és Szolgáltató Kft. és a Kábel Team Villamosipari 
Szolgáltató és Kereskedelmi Kft. ajánlattevők benyújtott 
ajánlatát érvényesnek, a lefolytatott közbeszerzési el-
járást eredményesnek nyilvánítja. 

2. A Képivelő-testület a Bíráló Bizottság 2022. 12. 14-
i ülésének jegyzőkönyvében foglaltak alapján a köz-
beszerzési eljárás nyertesének a JUKO Építőipari és 
Szolgáltató Kft-t (székhelye: 2112 Veresegyház, Lévai 
u. 46.) hirdeti ki:  

• közvilágítás fejlesztése nettó 47 842 290 Ft ajánlati ár  
(keretmegállapodás 100 MFt / 2 év összegre) 

• közvilágítás üzemeltetése nettó 22 522 800 Ft / év aján-
lati árral. 



6 2023. január

Önkormányzat
363/2022.(XII.20.) KT. HATÁROZAT: 
1. A Képviselő-testület a 2023. évi költségvetési évben Ge-

rencsér László Györgytől 100 000 000 Ft likvid köl-
csön felvételéről dönt. A kölcsön kamatmentes, egyéb 
díj, járulék nem kerül felszámításra, késedelmi kamata 
50 000 Ft/nap. 

2. Visszafizetési határidő: 2023. június 30. Futamidő: 
2023.01.09-től 2023.06.30-ig terjedő időszak. 

3. Fedezete: Veresegyház 5786/50. hrsz. számon nyil-
vántartott ingatlanra terhelt jelzálog alapítása. 

 
364/2022.(XII.20.) KT. HATÁROZAT: 
1. A képviselő-testület jóváhagyja az önkormányzat és a GA-

MESZ közötti hőszolgáltatásra vonatkozó szerződést és 
felhatalmazza a polgármestert annak aláírására. 

2. Az önkormányzat 2023. évi költségvetésében a nettó 
63 515 541 Ft összeget az érintett intézmények költ-
ségvetésének „K3 Dologi kiadások előirányzaton” kell 
tervezni. 

 
365/2022.(XII.20.) KT. HATÁROZAT: 
A Képviselő-testület elfogadja a Veresegyház Város Ön-
kormányzata és a Servitum Reklám Kft. között megkö-
tendő szerződést, a Képviselő-testület felhatalmazza a pol-
gármestert a szerződés aláírására. 
 
366/2022.(XII.20.) KT. HATÁROZAT: 
A Képviselő-testület elfogadja a Képviselő-testület 2023. 
évre szóló munkatervét. 
 
367/2022.(XII.20.) KT. HATÁROZAT: 
1. A Képviselő-testület megtárgyalta és elfogadja a Ve-

resegyházi Polgármesteri Hivatal 2023. évi belső el-
lenőrzési tervét. 

2. A Képviselő-testület megtárgyalta és elfogadja a GA-
MESZ 2023. évi belső ellenőrzési tervét. 

 
368/2022.(XII.20.) KT. HATÁROZAT: 
1. A Képviselő-testület az önkormányzat tulajdonában 

álló beépítetlen ingatlanok árát 2023. január 1-jétől 
az alábbiakban állapítja meg: 

a) lakóterületek és a lakosságot közvetlenül szolgáló kisebb 
üzleti, kereskedelmi célra értékesített területek esetében: 
Veresegyház belterületén: 30 000 Ft/m² +27% áfa 

b) kereskedelmi, ipari és idegenforgalmi területek eseté-
ben: minimum 30 000 Ft/m2 +27% áfa 
Értékesítési területek: Kisrét utcai iparterület, Lévai ut-
cai iparterület és környéke, Szadai út – Sport utca – 
Dózsa György utca – Hajó utca által bezárt iparterü-
let, egyéb ipari és gazdasági tevékenység végzésére al-
kalmas terület (Gip, Gksz, stb.) 
A vételár az alábbi (lakossági fogyasztásra korlátozott) 
közműfejlesztési hozzájárulásokat tartalmazza: elek tro-
mos hálózat, vezetékes ivóvízhálózat, gázhálózat, 
szennyvíz-csatorna hálózat, szilárd burkolatú út. 
Ezen közművek utcai vezetéket jelentenek, az ingat-
lan rácsatlakoztatása Vevő feladata és költsége. 

c) A Képviselő-testület az önkormányzat kizárólagos tulaj-
donát képező, jelenleg társasházi bérlakásként hasznosí-
tott ingatlanok eladási árát a 2023. január 1-jét követő 
szerződéskötés esetén a bentlakó bérlő számára 450 000 
Ft/m2 árban határozza meg. 
A Képviselő-testület a vásárlást követő 5 évre elide-
genítési tilalmat köt ki. 

2. A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy: 
• esetenként a fenti áraknál magasabb eladási árat al-

kalmazzon; 
• az adásvételi szerződéseket és az adásvétellel kapcso-

latos okiratokat   aláírja; 
• a vételár megfizetésére éven belüli részletfizetést en-

gedélyezzen; 
• az önkormányzat részéről szükséges telekmegosztáso-

kat, határrendezéseket és összevonásokat, valamint mű-
velési ágváltoztatásokat, belterületbe vonásokat kez-
deményezze, az ezekkel kapcsolatos iratokat aláírja. 

369/2022.(XII.20.) KT. HATÁROZAT: 
1. A Képviselő-testület támogatja Veresegyház egészség-

ügyi alapellátása keretében a házi gyermekorvosi ellátás 
átalakítását. 

2. A Képviselő-testület a település szerkezetének válto-
zása és a folyamatosan növekvő gyermeklétszám mi-
att 5 házi gyermekorvosi körzetet kíván kialakítani. 

3. A Képviselő-testület felhatalmazza a jegyzőt a véle-
ményezési eljárások megindítására. 

 
370/2022.(XII.20.) KT. HATÁROZAT: 
A Képviselő-testület új házi gyermekorvosi körzet léte-
sítése esetén támogatja Dr. Lőrincz Éva személyét házi 
gyermekorvosként. 
 
371/2022.(XII.20.) KT. HATÁROZAT: 
1. Veresegyház Város Önkormányzata a Veresegyház Vá-

rosi Sportkör Egyesülettel és a P. J. P. Marik Kft-vel 
2021. augusztus 26-án kötött helyiségbérleti és helyi-
séghasználati szerződését 2023. december 31. napjá-
ig meghosszabbítja. 
A szerződésmódosítás a Marik Praxisközösség (IV., 
VIII., IX. és X. számú háziorvosi körzet) számára a Ku-
csa Tamás Városi Sportcsarnok orvosi szobájának napi 
4 órában történő, prevenciós rendelés célú használata cél-
jából jön létre, melyért az önkormányzat bruttó 41 910 
Ft/hó összegű bérleti díjat fizet a Veresegyház Városi Sport-
kör Egyesület részére. 
A szerződésmódosításban 30 nap rendes felmondási 
idő kötendő ki. 

2. A bérleti díj éves bruttó 502 920 Ft összegét az ön-
kormányzat 2023. évi költségvetésében az „K3 dolo-
gi kiadások” előirányzaton tervezni szükséges. 

 
372/2022.(XII.20.) KT. HATÁROZAT: 
1. A Képviselő-testület a veresegyházi 1149/43 helyraj-

zi számú közterületet elnevezi Kandó Kálmán utcának. 
2. A Képviselő-testület felhatalmazza Veresegyház Város 

Jegyzőjét, hogy a közterület elnevezését a közterület ne-
vek nyilvántartásába jegyeztesse be, az elnevezésről a 
helyben szokásos módon tájékoztassa a lakosságot, il-
letve hivatalos úton értesítse az illetékes katasztrófa-
védelmi és rendvédelmi szerveket, a Magyar Postát, va-
lamint a közüzemi szolgáltatókat. 

3. A Képviselő-testület továbbá felhatalmazza Veres-
egyház Város Jegyzőjét, hogy az elnevezett közterüle-
tekkel határos ingatlanokra (építési telkekre) megfe-
lelő házszámozást állapítson meg és bejegyzésüket a köz-
ponti címregiszterbe vezettesse át. 

 
373/2022.(XII.20.) KT. HATÁROZAT: 
1. A Képviselő-testület hozzájárul a támogatási szerződés 

megkötéséhez a Manódoktor Gyermekgyógyászati Kft-
vel a veresegyházi III/1. számú házi gyermekorvosi kör-
zet gyermekorvosi feladatainak helyettesítéssel törté-
nő ellátása céljából. 
A támogatási összeg 450 000 Ft/hó, 2023. január 1-jétől 
Dr. Lacsny Szilvia házi gyermekorvos munkába való visz-
szatéréséig, de legkésőbb 2023. június 30. napjáig szólóan. 

2. A 6 havi támogatás fedezetének megfelelő 2 700 000 
Ft összeget az önkormányzat 2023. évi költségvetésében 
az „Egyéb működési célú támogatások államháztartáson 
kívülre” előirányzaton tervezni szükséges. 

 
374/2022.(XII.20.) KT. HATÁROZAT: 
1. A Képviselő-testület elfogadja a Kölcsey Ferenc Városi 

Könyvtár 2023-2027 közötti időszakra szóló Straté-
giai Tervét. 

2. Képviselő-testület a Kölcsey Ferenc Városi Könyvtár 
2023-2027 közötti időszakra szóló Stratégiai Tervét 
2023. január 1. napjával lépteti hatályba. 

 
375/2022.(XII.20.) KT. HATÁROZAT: 
1. A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy 

az AraDesign Kft-vel (székhely: 2112 Veresegyház, Mi-

kes Kelemen u. 18.) a Veresi Krónika önkormányzati 
újság 2023. évi nyomdai előállítási munkáinak elvég-
zése tárgyában a vállalkozási szerződést aláírja. 
Az újság havonta jelenik meg, a szerződés 12 lapszámra 
vonatkozik. A havi példányszám 8000 db. A 12 lap-
szám havi oldalszáma 32 oldal terjedelmű. 

2. A Veresi Krónika nyomdai munkáira vonatkozó szer-
ződés bruttó 9 928 800 Ft összegű pénzügyi fedezetét 
a 2023. évi költségvetés terhére szükséges tervezni. 

 
376/2022.(XII.20.) KT. HATÁROZAT: 
1. A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, 

hogy Kovács Péter egyéni vállalkozóval (adószám: 
64526753-2-30) a Veresi Krónika önkormányzati új-
ság 2023. évi lapszerkesztési és lapterjesztési munká-
inak elvégzése tárgyában a vállalkozási szerződést alá-
írja.  
A szerződés 12 lapszámra vonatkozik.  
A terjesztésre szánt havi példányszám 8000 db.  

2. A Veresi Krónika szerkesztésére és terjesztésére vo-
natkozó szerződés bruttó 13 900 513 Ft összegű pénz-
ügyi fedezetét a 2023. évi költségvetés terhére szük-
séges tervezni. 

 
377/2022.(XII.20.) KT. HATÁROZAT: 
A Képviselő-testület visszavonja a Veresegyház 5721/2 
hrsz-ú ingatlan értékesítésére vonatkozó 252/2022.(IX.29.) 
Kt. határozatát. 
 
378/2022.(XII.20.) KT. HATÁROZAT: 
A Képviselő-testület visszavonja a Veresegyház 6985/1 
hrsz-ú ingatlan értékesítésére vonatkozó 358/2022.(XII.8.) 
Kt. határozatát. 
 
379/2022.(XII.20.) KT. HATÁROZAT: 
A Képviselő-testület hatályon kívül helyezi a Medicop-
ter Alapítvány támogatására vonatkozó 352/2022.(XI.29.) 
Kt. határozatát. 
 
380/2022.(XII.20.) KT. HATÁROZAT: 
A Képviselő-testület a 2022. július 1. és 2022. szeptember 
30. között hozott lejárt határidejű képviselő-testületi ha-
tározatok végrehajtásáról szóló beszámolót elfogadta. 
 
1/2023.(I.10.) KT. HATÁROZAT: 
A Képviselő-testület hozzájárul 850 000 000 Ft éven be-
lüli likvid kölcsön felvételéhez a Travill Invest Zrt.-től az 
alábbi feltételekkel: 
• kölcsön kezdő napja: 2023. január 1., 
• visszafizetés határideje 2023. december 31., 
• kölcsön kamata: évi 19,5%, 
• kölcsön teljesítése: első részlet 2023. február 15-éig, 

azt követően havonta minden hónap 15-ig 30 millió 
Ft/hó összegben, lejáratkor (2023. december 31-ig) a 
fennmaradó tőkeösszeg egy összegben, 

• kölcsön fedezete: tervezett adóbevételeink, 
• kölcsön biztosítéka: jelzálogjog a 2022. évben felvett 

900 millió Ft hitelhez kapcsolódó jelzáloggal érintett 
ingatlanokon, valamint a törlesztőrészletek biztosítá-
sára az önkormányzat számlavezető bankja által be-
fogadott felhatalmazó levél 30 millió forint erejéig, 

• szerződésnek megfelelő teljesítés esetén egyéb díj, já-
rulék nem kerül felszámításra. 

 
2/2023.(I.10.) KT. HATÁROZAT: 
1. A Képviselő-testület visszavonja a Veresegyház külte-

rület 059/28 hrsz-ú szántó ingatlan 3120/620720 tu-
lajdonrészének megvásárlására vonatkozó 
155/2021.(VI.7.) Polgármesteri határozatát. 

2. A Képviselő-testület hozzájárul a Veresegyház külte-
rület 059/28 hrsz-ú szántó ingatlan 3120/620720 tu-
lajdonrészének megvásárlásához Homokiné Barna 
Beátától bruttó 300 Ft/m2, összesen bruttó 69 233  Ft 
vételáron az önkormányzat 2023. évi költségvetésének 
beruházási kiadási előirányzata terhére. 
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Évzáró 2022.

Szita Gábor és Csontos Lajos (posztumusz) 
(Pro Urbe Díj)

Sulyán Pál és családja   
(Pro Urbe Díj)

Más volt ez az évzáró, mint az elmúlt években megszokottak. A világ a koronavírus-járványból éppen kikecmeregve nagyon bizonytalan év elé néz. Hábo-
rú, energiaválság, a vágtató infláció miatt elszálló költségvetések. Veresegyház is szerényebb módon, szűkebb körben zárta az évet december 31-én, az In-
novációs Centrumban megtartott rendezvényén. Ezt a hangulatot érzékeltette Pásztor Béla polgármester is évértékelő beszédében. Szó nem volt most sta-
tisztikai adatokról, az elmúlt év (egyébként még ilyen körülmények közt is tiszteletre méltó mértékű) fejlesztéseiről, a jövő nagyívű terveiről. Helyette azt 
hangoztatta a távolabbi jövőbe is tekintve, hogy a városnak minden körülmények között meg kell őriznie legfőbb értékeit, a baráti kapcsolatokat, a sok-
színű innovációt, azt, ami különlegessé teszi: a lelkületét. E generációkon átívelő tehetséges lelkületre láttunk ékes példát az ünnepi műsorban, ahol töb-
bek közt nagypapa (Horváth Ferenc költő) és unoka (Horváth Apor Boldizsár zeneszerző, zongorista) lépett fel közösen, megható pillanatokat szerezve mind-
annyiunknak. Az ünnepi műsor után a város elismerésben részesítette a közélet kimagasló értéket teremtő szereplőit, majd a hagyományokhoz híven koc-
cintás és fogadás köszöntötte az új esztendőt.                                                                                                                                               KOVÁCS PÉTER 

Baranyó Csaba 
(Bellai János Testnevelési 

és Sport Díj)

Gubai György 
(Bellai János Testnevelési 

és Sport Díj)

Pintérné 
Gazdag Anett 

(Év Edzője Díj)
Horváth Máté 
(Év Sportolója Díj)

Kisné Takács Ildikó 
(Vankó István Kisközösség 

Létrehozásáért Díj)

Kisák Péter 
(Vankó István Kisközösség 

Létrehozásáért Díj)
Mey Hungária Kft. 

(Völgyes Iván Vállalkozói Díj)

Kisák Péter és a GAMESZ Kertészeti Csapata 
(Vankó István Kisközösség  Létrehozásáért Díj)

No-La Bt. 
(Völgyes Iván Vállalkozói Díj)

KITÜNTETTEK:

Fotók: Lethenyei László
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Köszönjük a Bethlen Gábor Alapkezelő Zrt. NEAN-
KP-2021/4-000141 sz. pályázat keretében a Törté-
nelmi Szent Lázár Lovagrend Egyesületünk részére 
nyùjtott támogatását, amely alapján az alábbiak va-
lósultak meg: 
• Alma-burgonya program keretében 5 nagycsa-

ládnak, 4 anyaotthonnak, 1 gyermek otthonnak jut-
tattunk összesen 1 tonna almát és 80 mázsa bur-
gonyát, létszám 700 fő. 

• 16 fő háborús menekült befogadása, támogatása 
(élelmiszer, ruha, gyógyszer,tisztálkodási szerek, 
gyermekek intézményi elhelyezése, szülők mun-
kába helyezése). 

• Nagycsaládok (5) tartós élelmiszerrel való támogatása. 
• Beiskolázás támogatása 3 nagycsalád, 24 gyermek. 
• Anyaotthon tisztítószerrel történő támogatása. 
• Adományok szállítása.

A veresegyházi RAJKÓ ZENEKAR az 1970-es években

MÚLTIDÉZŐ                            SZABÓNÉ VANK ERZSÉBET GYŰJTEMÉNYÉBŐL

Novemberben került először megrendezésre a fia-
talok számára készített Filmvita sorozatunk legel-
ső programja, amin az Alkonyat című populáris, 
megosztó romantikus film jeleneteit néztük és 
tár gyaltuk meg közösen. Milyen párkapcsolatot lát-
hatunk a filmvásznon és az hatással lehet a mi vi-
szonyainkra? Csak egy ártalmatlan románcról van 
szó, ami kikapcsolódást jelent a nézőknek, egy kép-
zeletbeli, nemlétező világba belépve? Nagyon érdekes 
beszélgetést folytattunk azzal a pár lelkes fiatallal, 
akik megfordultak nálunk, de hasonló nagy izga-
lommal vágtunk bele a decemberi, második mozi-
zásunkba is.  

Az ezt követő rendezvényünkön a hírhedt vagy 
mondhatjuk híres Reszkessetek betörők című alko-
tást néztük meg és megbeszéltük Kevin és a csa-
ládja közti kevésbé rózsás kapcsolatot, a vele 
szemben mutatott bánásmódot. Megvitattuk, 
hogy vajon karácsonyi filmnek számít-e és valóban 

jó hagyományunk-e ünnepek alkalmából leülni a 
TV elé, hogy közösen megnézzük. Ilyen és hasonló 
témák is előkerülhetnek az eseményeinken, ahol 
megtanulunk hallgatni egymásra és véleményt al-
kotni. 

A Filmvitán populáris filmek jeleneteivel fog-
lalkozunk és bizonyos témák, szempontok men-
tén folytatunk vitát a látottakról. Az események 
lényege, hogy miközben szórakozunk és filmet né-
zünk, beszélgessünk aktuális, minket érintő fon-
tos problémákról és kérdésekről, esetleg a többiek 
segítségével rálássunk valamire vagy megértsünk 
valamit egy filmből, amit addig előtte sosem. 

Ha van kedved, csatlakozz hozzánk januártól 
márciusig egy filmes kalandra csütörtök-pénte-
kenként, ahol popcornt eszünk, teázgatunk, filmet 
nézünk, jót szórakozunk és vitatkozunk! 

 
HUSZAI CSILLA 

KÖZ-PONT IFJÚSÁGI HÁZ

Filmvita a Köz-Pont Ifjúsági Házban 
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Pásztor Ildikó szösszenetei  
 

Osztálytársammal elhatároztuk, hogy megtanu-
lunk repülni. Voltunk általános iskolás másodiko-
sok. Mondom pajtásomnak, kell egy sezlony (he-
verő), oszt kész. Szóval, az első emeleti ablakot ki-
nyitottuk, ha a sezlony is úgy kívánja, ki tudjunk re-
pülni az ablakon. Gyakoroltunk szorgalmasan. 
Mondja X, ez hülyeség. Mondom, már hogy lenne 
hülyeség, hiszen látod, hogy másodpercről-másod-
percre fejlődünk. No, el is jutott a fejlődés a végki-
fejletig, mikor is X apukája belépett a szobába –nem 
tudom honnan, de levette az adást – mindkettőnknek 
lekevert egy-egy atyai pofont. Nem adtam fel. 
Nem csinálunk semmi rosszat, repülni tanulunk. 

Soha többet nem mehettem X-hez. Azóta sem 
tudok repülni. Szerintem ez mind X apja miatt volt.  

*** 
A Zoli, anyám öccse lakodalmat szervezett 1974-
ben. Hol, mint máshol. Nálunk, Veresegyházon, az 
Árpád utca 38-ban. Megjelent anyám összes rokona, 
többek között Annus néni, aki a vőlegény nagynénje 
volt. Volt 6 fogás. Többek között szabolcsi töltött 
káposzta. A vendégsereg jóllakott. Mindent meg-
evett, a szabolcsi töltöttkáposztát is. 

Jött a másnap. Jaj, mindig az a másnap... 
Volt a sok használt edény. Annus néném – aki a 

főszakács volt – mosogatott. Mondja anyám: Annus 
néném, miért nem tesz a vízbe ultrát? Sokkal hama-
rább elfogy a kosz. Azt mondja néném: Mert nálatok 
nincs ultra. Anyám: Dehogynem, itt van a tulipános 
dobozban. (Amiből volt három. Egyikben liszt, má-
sikban cukor, harmadikban ultra mosogatószer.)  

Na, b+, azt hittem, ez liszt. Ezzel rántottam be teg-
nap a káposztát. Mindenki életben maradt. Én is.  

*** 
1979 felé járhattunk a veresegyházi általános is-
kolában, amikor is Pacs Kati, gyakorlati foglalkozást 
vezető tanárnő imigyen szólott: A jövő héten sza-

loncukrot készítünk. Olyan hevesen vert a szívem, hogy 
a levegő be sem fért a tüdőmbe. SZALONCUKROT! 
Mi, itt, Veresen! Meg is lehet enni! Nem kell érte pénzt 
adni! Otthon, a konyhában, én... 

Felragyogott a nap. Összekevertünk ezt-azt, lett 
belőle egy félig fehér, félig átlátszó massza. Meg-
száradt. „Most kockákra vágjuk.” S akkor elpattant 
bennem valami. Haló-haló, arról volt szó, hogy 
szaloncukrot csinálunk! Ez szaloncukor. Volt a vá-
lasz. Szomorúan, megtörten, kétségbeesetten bal-
lagtam hazafelé. 

Csalódásom sokirányú volt. Két évvel korábban 
anyám (1 hónappal szenteste előtt) megvásárolta a 
méregdrága karácsonyfát díszítő édességet. El-
dugta. Szerinte. Szóval, találtam a szekrényben, 
mondom, az enyém. Jól van, sejtettem, mire lesz, 
de gondoltam, megízlelem. Hátha nem jó, azt ki 
kell cserélni. Folytattam a minőségellenőrzést egé-
szen december 24-ig.  

Elérkezett a nagy nap. Már minden szépet rá-
aggattam a fára – beleértve a habcsókot is, mely 
nem volt veszélyben, mert utáltam –, jött anyám, 
megkoronázzuk az estét, kibontjuk a szaloncukros 
dobozt. Volt meglepetés. Anyámnak. Ha maradt a 
doboz alján 3-4 darab, hát sokat mondok. No, 
megtudtam, nem szabad a szaloncukrot karácsony 
előtt elfogyasztani, de még utána sem, legalább 14 
napig. Csak akkor, amikor a lucfenyő elunja 
magát, s a családanya kipenderíti a tisztaszobából. 

Sok egyéb másra is megtanított édesanyám, így 
nagyon boldog voltam, hogy gyakorlati foglalko-
záson – technika órán – megtanítják nekem, hogy 
kell nem pórul járni. 

Egyik sem sikerült. 
Boldog készülődést mindenkinek, nézzetek csa-

lódásaitokra, mint ajándékokra, s tiétek lesz a leg-
gazdagabb karácsony!  

*** 
Voltam ma dolgozni, a veresegyházi Aranyeső 

Nyugdíjasklub 50. születésnapját ünnepeltük. 
Sejtes Vendelről bizonyára már többen hallot-

tatok, a Váci Mihály Művelődési Központ mun-
katársa, később igazgatója volt a 70-80-as években. 
Láttam egy fotót, – nem találom sehol – ahol Ven-
del olyan szépségesen, szeretettel néz a nyugdíjas-
klub tagjaira, hogy azt nem lehet elmondani. Pedig 
maga-magának nem sok adatott. Harminc vala-
hány év. 

A Cantemus Kórus tagjaként, gimnazistaként 
énekeltem a temetésén. 

Aztán ma történt ez-az, beszélgettem néhány év-
tized óta ismert taggal, s mikor rájuk néztem, az a 
kép Vendelről, az ott volt. Amikor látod a mási-
kat. Amikor az ünnepelt örül annak, hogy te össze-
vissza bohóckodsz, mint műsorvezető. Elfogadnak 
és megbocsátanak. 

Köszönöm ezt a mai napot mindenkinek, aki 
részese volt. És Sejtes Vendelnek is mindent kö-
szönök, bár soha nem volt vele személyes kapcso-
latom.  

*** 
A titkos összeesküvés  
Voltam színházban. Na. Veres 1 Színház. Diplomácia 
– Rózsavölgyi Szalon. 

„Legnagyobb cél pedig, itt, e földi létben, / Ember 
lenni mindég, minden körülményben.” Az idézet 
Arany János 1851 augusztusában megjelent, Do-
mokos napra című verséből való. A sorok pedig 
majd száz évvel később aktuálisabbak lettek, mint 
valaha. Párizs ugyanis 1944-ben annak köszön-
hette „életben maradását”, hogy Dietrich von 
Choltitz tábornok, akinek el kellett volna pusztí-
tani a várost, ember tudott lenni. Cyril Gély fran-
cia író színdarabja, a Diplomácia szerint döntése 
megváltoztatásához egy titokzatos svéd diplomata 
reggeli látogatása vezetett…” (deszkavizio.hu) 

Na megnéztem. Ok. De azért, itthon kutatást 
végeztem, van-e a sztorinak alapja. Van. 

Hogy soha, soha nem fogom megtanulni, hogy 
semmi mást nem kell csinálni, csak szóba ele-
gyedni a másikkal?

VÉLEMÉNY  •  VERESEGYHÁZIAK ÍRTÁK 

Internetes szemezgetések 
 

Nem mindennapi lehetőséget biztosít az internetfogyasztók számára a véleménynyilvánítás onli-
ne szabadága. A nap huszonnégy órájában bármikor, bárhol, legyen az a világunk – magyarországi 
viszonylatban – bármely eldugott zsákfalujában, csak elővesszük az „okosunkat” és szörfölgetvén 
a világhálón, szinte minden következmény nélkül megoszthatjuk a közösségi médiában ismerő-
seinkkel, tágabb értelemben a Föld népével vágyainkat, örömünket, vagy éppen bosszúságainkat. 
A minap olvastam az egyik veresegyházi Facebook csoport bejegyzésben: „Könyörögve kérem azo-
kat, akik ideggyengék és oly mértékű időhiányban szenvednek, hogy másfél percet nem tudnak vár-
ni dudálás nélkül (egy tömött parkolóban) szombaton délelőtt addig, amíg egy másik autóstársuk 
kiáll a parkolóhelyéről, hogy ne hétvégén járjanak vásárolni!” Ezt követően csak úgy özönlöttek 
az okoskodások. Megjelentek a vulgárisabbnál cifrább szóvirágok, az egymás minősítgetése. Idé-
zem: „Az ország legforgalmasabb Lidl áruháza a veresi. Nem véletlenül odajár minden suttyó a 
környékről vásárolni. Mi egyszer helyre tettünk egy hasonló idegbeteg barmot. Amúgy elképesztő, 
hogy hol tartunk mi, emberek ebben a nyomorult országban. Mindenki idegbeteg, rohan, tapos a 
másikon.” Mitől ez a hihetetlen sok indulatos bejegyzés? Valaki erre a kérdésre a következőt vá-
laszolta: „Egyszerű, magyarok vagyunk.”  Én ebben nem hiszek, inkább olvassuk Pásztor Ildikó 
Facebook oldalán publikált szépirodalmi sorainak legszebb gyöngyszemeit.             (VERÉB JÓZSEF)  

Fotó: Veréb József

Pásztor Ildikó
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Békesség az embernek! – így köszönt el az egybe-
gyűltektől Vadász Ágnes, a kórus alapító karnagya 
és vezetője, a Szentlélek-templomban 2022. decem -
ber 10-én a Veresegyházi Cantemus Kórus kará-
csonyváró hangversenyén. Az 1977-ben alakult ve-
gyeskar immár érett felnőttkorát éli. Az eltelt évti-
zedek során a szó szoros értelmében körbeutazták 
Európát, többek közt jártak: Ausztriában, Szlová-
kiában, Romániában, Németországban, Lengyel-
országban, Franciaországban, Olaszországban, Dá-
niában. De soha nem feledték szűkebb hazájukat, 
Veresegyházat.  

A kórusnak városunkban 1977 decemberében a 
karácsonyi koncert volt az első fellépése. Joseph 
Mohr és Franz Gruber: „Csendes éj” című szerze-
ményét minden egyes alkalommal elénekelték, 
ezzel a gyönyörű dallammal zárták mindenkor az 
adventi koncerteket.  Nem is kérdéses, hogy miért? 
Mert ez a dal a világ egyik legszebb karácsonyi 
éneke. „Csendes éj, drága szent éj, mindenek álma 
mély. Nincs fönn más, csak a drága szent pár. Várja, 
gyermeke alszik-e már. Küldj le rá álmot, nagy ég! ...”  

A mostani hangversenyük már a 45. volt – tud-
tam meg az énekkar alapító karnagyától az előadást 
követő beszélgetésünk során. Arra a kérdésre, hogy 
mi a titkuk, hogyan csinálják, Vadász Ágnes kó-

rusvezető a következőket válaszolta: „Nincs titok, 
csak annyi: szeretjük a muzsikát, a dalt, a zenét. Hoz-
zátartozik az életünkhöz. Amíg a kórus tagjai igény-
lik a közös munkát, addig én is velük leszek. 
A sok egyéni probléma, a betegségek ellenére ilyenkor 
karácsonyvárás idején szinte megtáltosodnak a kórus-
tagok, melynek eredményeként csodák születnek álta-
luk. A koronavírus-járványt követően igyekeztünk 
közönség előtt fellépni. Az idén tavasszal volt két bu-
dapesti koncertünk: az egyik a várban, majd július-
ban a Magyar Nemzeti Galériában Tóka Szabolcs 
orgonaművész közreműködésével. Saját szervezésben 
Bogácson háromnapos edzőtáboron vettünk részt. Ve-
resegyházon felléptünk október 8-án a Vértanúk Li-
getében és decemberben pedig az Idősek Otthonában. 
Korosak vagyunk már, de mégis folytatjuk a munkát. 
Sajnálatosan, a korábbi létszámhoz képest megfo-
gyatkozva, most is hiányzott két tenoristánk. Jövőre 
jubilálunk, valamikor tavasszal szeretnénk megtar-
tani az ünnepi hangversenyünket. Jelenleg még egész 
munkaidőben dolgozom a Magyar Kórusok, Zeneka-
rok és Népzenei Együttesek Szövetsége  – KÓTA egye-
sületnél, terveim szerint 2023 második feléig. A mos - 
tani veresegyházi hangverseny is része volt a KÓTA 
által Kodály Zoltán emlékére meghirdetett Magyar 
Kórusok Napja hangversenysorozatnak.” 

A Cantemus Kórus nem teljes Ella István orgo-
naművész nélkül, az ő játéka meghatározó volt 
ennek a szép, bensőséges hangulatú hangversenyen 
is. Többek közt a közreműködésével hangoztak el 
Georg Friedrich Händel: Örvendj világ: az Úr el-
jött! és Szokolay Sándor: Alleluja – Áldjuk Isten 
nagy kegyelmét című kórusművek. Az idei hang-
versenyről sem hiányozhatott dr. Fehér Anikó nép-
rajzkutató, mint műsorvezető és mesemondó. 
A kórus tagjaival együtt hallgattuk Jókai Mór 
egyik klasszikus meséjét, a Melyiket a kilenc közül? 
című karácsonyi történetet. 

VERÉB JÓZSEF

SZENTLÉLEK-TEMPLOM •  VERESEGYHÁZI CANTEMUS KÓRUS ADVENTI KONCERTJE  

Karácsonyi Muzsika
„Dicsőség mennyben az Istennek! / Az angya-
li seregek vígan így énekelnek: / Dicsőség, dicsőség 
Istennek! / Békesség földön az embernek! / Kit 
az igaz szeretet a kis Jézushoz vezet, / Békesség, 
békesség embernek”

Kulturális szempontból egyrészt a sokféle program-
lehetőség teszi kivételessé városunkat, másrészt viszont 
az a megnyugtató jelenség, hogy lépten-nyomon olyan 
helyi fiatal tehetségekkel lehet összetalálkozni, mint Dé-
kán-Deák Csenge (Udvarház Galéria), Mohai Tamás 
(Veres 1 Színház), vagy jelen esetben Horváth Apor 
Boldizsár, aki a harmadik adventi hétvégén nagysze-
rűen felépített zongoraesttel örvendeztette meg a ko-
molyzene szerelmeseit. Egyaránt törekedett műfaji és 
dinamikai sokszínűségre, valamint arra, hogy minél 
szélesebb palettáról merítse fellépőtársait. Így megis-
merhettük tehetséges akadémista barátait, az opera-
ének szakos Illyés Zsanettet és a brácsás Németh Ábelt, 
de olyan jól ismert közéleti személyek is felléptek, mint 
Palágyi Edit Márta, a Kálvin Téri Református Álta-
lános Iskola tanárnője, Bara-Fekete Lívia énekművész, 
illetve a zongorista nagypapája, Horváth Ferenc köl-
tő, aki Adventi imádság című költeményét is előadta. 

A konferanszié szerepét vállaló tanárnő a Mese a 
szeretetről című Török Valéria művel alapozta meg 
az est hangulatát, a későbbiekben pedig Rudolf And-
rás Adventi várakozás című versét is felolvasta. Hor-
váth Apor Boldizsár először három szerző művét 
mutatta be: Scriabin (Asz-dúr Etűd op.8. No.8.), 
Bach (f-moll Prelúdium és Fúga WTC II.), és Ko-
dály Zoltán (Esik a városban; Sírfelirat) darabjai után 
saját szerzeményét, az I. Koncertetűdöt adta elő. Te-
hetsége tulajdonképpen ezzel kezdett szárnyalni iga-
zán, hiszen az est további részében előadott zon - 
goradarabjai, a 2021-es Országos Zongoraverseny 
különdíjas szerzeménye, a III. Koncertetűd, az Egy 
madár élete, és az A-dúr Ballada egytől egyig zseniá-
lisan megkomponált, változatos tempót, dinamikát 
és különböző stílusok ele gyítését foglalták magukba. 
Fiatal kora ellenére egészen egyedi, mindenki mástól 
megkülönböztető jegyeket ötvözött műveibe, melye-

ket lehengerlő, szen vedélyes előadásmóddal tett tö-
kéletessé. Énekhang ra komponált alkotásainak érde-
kessége, hogy a Határban szövegét volt gimnáziumi 
osztálytársa, Vörös Zsolt írta, A távoli kedveshez című 
műve pedig nagypapája egyik megzenésített szo-
nettje, amiket Illyés Zsanett énekelt el. Horváth Apor 
Boldizsár Ünnepi Nyitány című kompozíciója 2022. 
július 3-án, a 100. Magyar Derby és Divat Fesztivál 
keretében debütált a Műegyetemi Szimfonikus Ze-
nekar prezentálásában. A fiatal tehetség ott is adott 
koncertet ismert pop slágerekkel és egy zongorára 
adaptált Koncertetűddel.                        MÁRKUS JUDIT 

HORVÁTH APOR BOLDIZSÁR ADVENTI KONCERTJE AZ INNOVÁCIÓS KÖZPONTBAN 

Fiatal életek indulója 
 

December 10-én szombaton 18 órai kezdettel, az Innovációs Központ Konferenciatermében adott 
koncertet a veresi illetőségű Horváth Apor Boldizsár, aki a Liszt Ferenc Zeneművészeti Egyetem 
másodéves zongora szakos hallgatója, 2019 óta pedig zeneszerzőként is tevékenykedik. A jelen-
lévőket nem csupán zongoratudásával kápráztatta el, hanem meghívott vendégművészek segítsé-
gével magas színvonalú karácsonyi gálaestet varázsolt a helyszínre. 

Fotó: Márkus Judit

Fotó: Veréb
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ADVENTI KÉSZÜLŐDÉS A TÁJHÁZBAN 

Az ember(i)ség ünnepe 
 

December 11-én vasárnap 15 órától a Tájházban lehetett készülődni a ka-
rácsonyi ünnepekre, mégpedig a Veresegyházi Hagyományőrző Népi Együt-
tes tagjaival. Volt ott mézeskalács díszítés, pogácsasütés, angyal és baba 
készítése csuhéból, karácsonyi díszek, színezők közül lehetett válogatni, 
és egy óvatlan pillanatban a Betlehemi láng is megérkezett.

 „Kívánom, hogy ezek a napok ne csak a tárgyi 
ajándékokról szóljanak, hanem arról, ami ennek az 
ünnepnek a lényege: az érzésekről, a szeretetről, a háláról, az örömről.”                  

(DR. RUSZINKÓNÉ CZERMAN CECÍLIA) 

A Tájházban mindig jó dolgok történnek, kiváló programok kapnak ott he-
lyet. Kellemes a hangulat, a világítás is bensőséges, de a valódi titok a hely szel-
lemében rejlik. Titkokat őriz az a régi kis parasztház, és vele együtt valamennyi 
berendezése, dísztárgya. A hagyományok ápolására nincs tökéletesebb szín itt 
a városban. De ahhoz, hogy felmenőink tudása méltó módon legyen kezel-
ve és tovább örökítve, egy olyan csapat is szükségeltetik, mint amilyen a Ve-
resegyházi Hagyományőrző Népi Együttes, melynek minden tagja a szépre, 
a jóra, az életben tartott tradíciókra tanítja gyermekeinket, meg persze ben-
nünket, szülőket is. Hiszen már a mi generációnk sem feltétlenül tudja, ho-
gyan készül a csuhébaba, vagy miképpen kell begyújtani egy kemencét.  

Már a húsvéti készülődéskor sem lehetett beférni a Tájház ajtaján, de az ad-
ventre való hangolódás minden képzeletet felülmúlt. Azon a délutánon minden 
olyan íz és illat bezsúfolódott abba a picike házikóba, amely kinyitja az ünnep-
hez szükséges érzékszerveket. Azt hiszem, nincs olyan ember, aki megérezvén a 
fahéj, a gyömbér, vagy az ánizs illatát, ne képzelné hozzá azonnal legszebb téli 
ünnepünket. A hagyományok azonban már egyre inkább kezdenek kikopni a 
jeles események környékéről. Vajon hányan tudják még nagymamáik receptjeit, 
vagy nagyapáik hajdani szokásait? Ha nem figyelünk, gyermekeink tudatában 
nem lesz egyéb a karácsony, mint a túlzásba vitt vásárlás örömtelensége, hiszen 
a többszörösen felhalmozott ajándékok még senkit nem töltenek el felemelő ér-
zésekkel, vagy a családi összetartozás lángjával. Ezek előidézéséhez egészen más 

szükségeltetik: egy segítő kéz, aki irányítja a pici kacsót, amikor csomózza a csu-
héangyalt. Egy szívmelengető jó tanács, miközben az apróságok magvakkal és 
mazsolával díszítik szorgalmasan gyúrt, szabálytalan kis mézeskalácsaikat. Jó szó 
és biztatás, ha netán harmadjára sem sikerül elég vékonyra nyújtani azt a tész-
tát. Helyi hagyományőrzőinktől a tradíciókon messze túlmutató, követendő 
emberi magatartásmintákat is tanulhatunk: ezek nélkül a türelem, az odafigye-
lés vagy a segíteni akarás csupán semmitmondón kongó, sokat szajkózott sza-
vak maradnak. Azon a decemberi délutánon a Veresegyházi Népi Hagyo - 
mányőrzők ismét példát mutattak emberségből gyermekeinknek és főként ne-
künk, szülőknek. Ezért nem lehetünk nekik elég hálásak.           MÁRKUS JUDIT 

LISZNYAY SZABÓ GÁBOR ZENEISKOLA KARÁCSONYI HANGVERSENYE A BAPTISTA IMAHÁZBAN

Veresegyházon régi hagyomány a karácsonyvárás időszakában a muzsika hang-
ján szólni az ünnepről, szeretetről, családról és a békéről. A veresegyházi mű-
vészeti iskolában az adventi ünnepkör egyik legjelentősebb zenei eseménye: 

a Karácsonyi Hangverseny.  Az évről-évre megrendezésre kerülő ünnepi prog-
ramnak az idén is a Baptista Imaház adott otthont. Elsőként az iskola nép-
zene tanszakos növendékeinek előadásában csendültek fel a magyar népzene 
legszebb karácsonyi dallamai, majd ezt követően karácsonyi dalokat hallot-
tunk a Tücsök vonószenekar és a Kiskórus előadásában. Sorra jöttek az iskola 
tanárainak és növendékeinek soraiból alakult fuvola és fúvós együttesek, a Ta-
nári vonósnégyes és az általuk előadott szebbnél-szebb dallamok. A Fúvós ka-
maraegyüttes előadásában a „Let it snow” című produkció számomra egyik kü-
lönlegessége Licsák Attila zongoraművész egyedi zongorajátéka volt. A Mű-
vész úr nemcsak játszott, hanem mindenki által látható módon egész lényé-
vel muzsikált.  Bonifertné Száraz Lívia, az iskola magánének szakos tanára elő-
adásában elhangzott az Abigél című musicalból a „Karácsonyi esti dal”, mely 
olyan közel hozta ezen az estén az ünnepet, hogy a zene által szinte pillana-
tok alatt betöltötte a templom belső terét az ünnepi hangulat. „A világ ma este 
elcsendesül, nincs lárma és nincsen zaj. Az utcákra, házakra hó terül, ünnepre 
hív a dal. A lelkek millióit egy érzés fűti át. Kis meghittség, békesség, ennyi a bol-
dogság…” Az iskola fúvós zenekarának a „Karácsonyi egyveleg” előadását – egy-
ben a hangverseny utolsó műsorszámát – követően az egybegyűltek közös ének-
lésével, a „Mennyből az angyal” című magyar karácsonyi énekkel zárult ez az 
örömöt és reményt adó szép ünnepi hangverseny.  

VERÉB JÓZSEF

A világ ma este elcsendesül 
 
Karácsony az egyik legnagyobb keresztény ünnep, amellyel Isten fia, Jé-
zus Krisztus földi születésére emlékezünk. Nem csak a vallásos emberek 
számára jelentős ez az időszak, hiszen az egész világ, szinte minden em-
ber a szeretet ünnepeként éli meg. 

Fotó: Veréb

Fotók: Márkus Judit
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„Ahány csengő: csendüljön, ahány gyerek: örüljön” – olvasta Gál Éva tanárnő, 
az emlékezetes est műsorvezetője Csanádi Imre Karácsony fája című ismert gye-
rekversének utolsó strófáját. Ezzel vette kezdetét a Fabriczius József Általános 
Iskola ének-zene tagozatának karácsonyi hangversenye a Szentlélek-templomban. 
A tanárnő külön is köszöntötte Pásztor Béla polgármester urat, Szalainé Gu-
lyás Ágnes igazgató asszonyt, Ella István orgonaművészt, és köszönetet mon-
dott a helyszínt biztosító Rolik Róbert plébános úrnak, hiszen, ahogy a ta-
nárnő fogalmazott, a templom ezúttal „nem csak egyházi funkcióját tudja be-
tölteni, de közösségteremtő küldetését is”. A műsorösszeállítás hagyományos mó-
don egy Betlehemes játékkal indult a 3.a osztályosok tolmácsolásában, Kol-
rus Katalin és Takács Réka tanárnő betanításában. Bár az előadás szerkezeti-
leg valóban követte a jól megszokott tradíciókat, a sláger számba menő be-
tétdalok frissé és modernné tették stílusát. Az utolsó szám például a Bűvös éj 
volt a Polar Expressz című 2004-es amerikai animációs filmből, amely az adott 
évben többek között a Legjobb filmzene kategóriában is kapott Oscar-jelö-
lést. Juhász Gyula Karácsony felé című verse után a Takács Réka által vezetett 
Kicsinyek Kórusa következett főként Bárdos Lajos és Kodály Zoltán szerze-
ményekkel, zongorán kísért Szabó-Bira Zsuzsanna. 

A felső tagozatos tanulók Lisznyai Szabó Gábor Gyermekkórusa elsőként 
Bárdos Lajos Üdvözlégy, nagy Király című alkotását vezette elő. A mű dallama 
Kisdi Benedek énekeskönyvéből ered, szövegét Nádasdy Kálmán írta. Clau-
dio Casciolini Panis Angelicus darabját már többször megcsodálhattuk az ének-
kartól, ez alkalommal is gyönyörűen szólt. Oreste Ravanello Jesu Redemptor 

omnium, Esterházy Pál Ave maris stella, illetve Caccini Ave Maria című szer-
zeményei mellett a Jégvarázs című rajzfilm népszerű betétdala, a Frozen vál-
tott ki óriási ovációt, melyet Helembai Kinga, 6.a osztályos tanuló kísért 
kiválóan zongorán. A kart most is Énok-Nagy Levente vezényelte, orgonán 
közreműködött Ella István. A legfelemelőbb talán az iskola kórusainak közö-
sen előadott műve, az Égi szent béke jöjj című Antonin Dvořák dal volt. „Szép 
Tündérország támad föl szívemben. Ilyenkor decemberben.” – szól a már emlí-
tett Juhász Gyula költemény, mely tökéletesen passzolt a gyönyörű hangú nö-
vendékek által prezentált adventi hangversenyhez.                  MÁRKUS JUDIT 

„Ahány csengő: csendüljön” 
 

December 20-án 18 órától vette kezdetét a Fabriczius József Általános Is-
kola ének-zene tagozatának hagyományos karácsonyi hangversenye a Szent-
lélek-templomban. A 3.a osztály Betlehemes műsorára, a Kicsinyek Kó-
rusára, valamint a felső tagozatosok Lisznyai Szabó Gábor Gyermekkó-
rusának műsorára ezúttal is sokan voltak kíváncsiak. A Szentlélek temp-
lom zsúfolásig telt lelkes szülőkkel, testvérekkel és barátokkal.

 A FABRICZIUS JÓZSEF ÁLTALÁNOS ISKOLA HANGVERSENYE A SZENTLÉLEK-TEMPLOMBAN 

Fotók:  Lethenyei

Fotók:  Hollai Gábor

Veresi Betlehem 
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2022 májusában A háború borzalmai – Goya és a jelen címmel nyílt kiállítás 
a bécsi Albertina Múzeumban. A tárlatot augusztus 21-ig lehetett megtekin-
teni: Francisco de Goya emblematikus, a spanyol szabadságharcot feldolgozó 
rézkarcsorozata, valamint Mykhaylo Palinch, ukrán fotóművésznek a hazája el-
leni agressziót feldolgozó képei kerültek egymás mellé azt érzékeltetve, hogy a 
szörnyűség arcai mit sem változtak az alkotások között eltelt kétszáz év során. 
Klement Zoltán kurátornak még ezt is felülmúló gondolata támadt, amikor har-
mincegy veresegyházi alkotót kért föl arra, hogy reagáljanak a közelben dúló ret-
tenetre, amely még akkor is rányomja bélyegét mindennapjainkra, ha időnként 
mosolyt erőltet az arcunkra. Joy-napok és Black Friday 
mögé rejtjük riadt elménket és próbálunk úgy tenni, mint-
ha minden a legnagyobb rendben lenne.  

Harmincegy képzőművészünk legfontosabb fegy-
verükkel, az ecsettel, a festékkel, különböző textúrák-
kal és mindenek fölött fantáziájukkal tették kézzel 
foghatóvá intuícióikat. Bár eltérő nézőpontokból kö-
zelítve és a legváltozatosabb technikákat alkalmazva, 
mégis ugyanarra az álláspontra jutottak: az értelmet-
len kegyetlenségre nincsen magyarázat, nem létezik 
felmentés. Amennyire életkortól és nemtől függően, 
egészen széles spektrumon került értelmezésre és fel-
dolgozásra a téma, éppen annyira vált a művek 
közös jelzőjévé a pusztítás és a hiány. Ijesztő bele-
gondolni, hogy ami számunkra egyelőre csupán 
képzőművészeti alkotásokban, festett gépfegyver, 
tank, kereszt vagy szögesdrót alakjában manifesz-
tálódik, az pár száz kilométerre tőlünk véres való-
ság. Ha a borzalmat művészetté formáljuk, nem lesz kevésbé szörnyű, de talán 
elindulhat a traumatizáltság feloldása. Éppen ezért annyira fontos és lényegbe 
vágó az Udvarház Galéria 2023. február 25-ig megtekinthető kiállítása.  

A tárlatot Kozák Csaba művészeti író nyitotta meg, aki néhány mondat-
tal, alfabetikus sorrendben, egyenként is elemezte a műveket. Báron Laura 
Rom (ukránul Pyiha) című, darabokból összeillesztett vörösréz és tűzzománc 
keresztjét, Darvasi László olaj Exodusát, melyen tömegek menekülnek a lán-
gokkal borított városból, Hans Bauer Oecsi Zug nevet viselő, hármas foto-
printjét, melyen egy hajléktalanságba kényszerített ember nyomait láthatjuk, 
a fiatal képzőművészek, Dékán-Deák Csenge, Kiss Kincső és Boros Simon 
összmunkáját, egy szögesdrótokkal borított, nagy méretű, tarka koponyák-
kal és árnyakkal operáló vászonképét. Fülöp Richárd Célt vesztett csapata 
egy mészkőbe rejtett, szögesdrót hálóba fűzött bajonett, Vízió című makettje 
forrasztott, hajlított drótból készült, durván megrongált Eiffel-torony. Gödi 
Vass István Teremtés-Rombolás olaj farost alkotása ugyancsak egy elemeire 
széteső világot ábrázol, akárcsak Ilés-Muszka Rudolf  Tűz! című szimbolikus, 
festett nyárfája. Kozári Ákosnak nemrégiben volt önálló kiállítása az U/2 Ga-
lériában. Már akkor is kiemeltem az elhagyatott fabódé ablakából kukucskáló 
kisfiút ábrázoló fotográfiáját. Kun Éva rakuból készítette Háború Madon-
nája című, mozaiktechnikával felrakott művét, Kutak Adrienn bombázások 
után maradt sebeket ábrázoló kerámiái a Miért? címet viselik.  

Labancz Zsuzsa Gesztus című akrill-vászon víziója a forma nélküli stílus 
jegyében fogalmaz. Lethenyei László utcán sétáló emberekről készített fotó-
ján csupán egyetlen kakukktojás fedezhető fel: egyikük hátán gépfegyver lát-
ható. Különösen tetszett Marosán László Múlt-jelen/jövő? olaj vászon 

festménye, ami a kiállítás meghívójára is rákerült. Kihalt, rideg tájról, ve-
gyes technikával készült a Zóna, Móricz Katalin munkája, 
Laszlo Milasovszky repetitív motívumokkal operál, Miske 
Emő merített papírra készült akvarell, tus trilógiával je-
lentkezett, Orosz Eszter szintén vegyes technikát alkalma-
zott Szilánkok című árnyékvárosához. Révész Ákos Háború 
című olajfestményén csupán néhány színes lángnyelv lát-
ható, minden más por és hamu.  

Gyönyörűen megkomponált Szabó Attila Csend című 
foto-printje, melyen a rácsos ablakú pszichiátria elé kicipelt, 
megkopott fotelek láthatók – üresen. Szegedi Noémi földre ve-
tett véres menyasszonyi ruhája, vagy inkább jelmezterve a vi-
lágégés színpadára készült, beszédes kiegészítői a sarló és a 
kottaállvány. A rombolás nyomait mutatja be Szűcs Barbara 
Eszter két akvarellje, melyek a kiállítás címadó darabjai, Tamási 
Gábor két fekete-fehér foto-printje és Tarcsi Dániel négy táb-
lás Lemez techtonika olajfestménye. Tarján Teodóra foto-print-
jein babszemekkel szimbolizálja a tűzfészket és a tűzgyűrűt, Tóth 

Lívia kékes nemez-gejzírekkel a nordstreami gázvezeték felrobbantását, Tu-
zson-Berczeli Péter vöröslő olajfestékkel az absztrakt ábrázolású határvonalakat. 
Megrázó erejű Veréb Csilla Amikor utoljára láttam őt című ceruzarajza: a me-
nekülő szürke árnyalakok közül kiemelkedik egy színessel megjelenített, gyer-
mekét és kisállatait mentő édesanya, táskáján a modern, „civilizált” társadalom 
jelképe, egy Hello Kitty figurával. Veréb József színpompás trilógiája, az Apo-
kalipszis, a Visio és az Anyai szív főként egy-egy fekete alakzat miatt válik vész-
jóslóvá. Veress Enéh Erzsébet törött mészkő, pala művének címe mindent 
magában foglal: Elsüllyedt világok. A látottakat többszörösen is aláhúzta Erik 
Satie francia zeneszerző felvételről hallható, lélekborzoló háttérzenéje. 

Miután művészeti írónk megnyitotta a kiállítást, történt még valami: az egyik 
vendég vadul kitört a közönségből, egyenesen az Átformált táj című alkotáshoz 
rohant, letépte a falról, majd szalutált egyet és mint aki jól végezte dolgát, el-
tűnt a tömegben. Egyetlen gesztus volt csupán, de magába sűrítette az erőszak 
minden árnyalatát: egyszemélyes történelmi performanszot láthattunk. Bár va-
lószerűsíthető volt a mozzanat megrendezettsége, a másodperc töredékéig ta-
pinthatóvá vált a döbbenet, a résztvevőkben keltett bárhol, bármikor, bármi 
megtörténhet érzete. Kellett ez a zseniális momentum ahhoz, hogy ha egyet-
len pillanat erejéig is, de a bőrünkön érezzük az iszonyatot. A történtek után 
mi látogatók kimentünk a kiállítóteremből: a sötétben pedig ottmaradt a fal-
ról leszakított, darabokra hullott Átformált táj.                          MÁRKUS JUDIT 

Szavak nélkül 
 

December 10-én 18 órától, Átformált táj címmel harmincegy veresegy-
házi kötődésű művésznek nyílt csoportos kiállítása az Udvarház Galéri-
ában. A különleges tárlat témája az orosz-ukrán háború. A különböző tech-
nikákkal dolgozó, eltérő látásmódú és életkorú alkotó a képzőművészet 
eszközeivel és erejével reagált a szavakkal leírhatatlan borzalmakra. Kö-
szönet érte az ötletgazdának, a kiállítás rendezőjének, Klement Zoltán-
nak, a harminckettedik művésznek. 

Fotók:  Márkus Judit

CSOPORTOS KIÁLLÍTÁS AZ UDVARHÁZ GALÉRIÁBAN 

Klement Zoltán beszélget Tuzson-Berczeli Péterrékkel
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Kultúra

Honnan ered a quilling? 
A legkorábbi említések a 17-18. századból valók, 
amikor kolostorokban kézimunkázó apácák ké-
szítették a miniatűr remekeket. A mai használat 
során a libatollat felváltotta a kifejezetten erre a 
célra kialakított quillingtoll. Annak ellenére, hogy 
az alkotómunkát akár egy fogpiszkálóval is el le-
het kezdeni, ma már többféle eszköz is rendel-
kezésére áll annak, aki ezzel komolyan szeretne 
foglalkozni. 
Miket lehet készíteni ezzel a technikával? 
A quilling képek és figurák készítéséhez külön-
böző színű, keskeny papírcsíkokra és ragasztóra 
van szükségünk, ezekből az alapok elsajátítása után gyakorlatilag bármit lét-
rehozhatunk, csupán a kreatív fantázia szab határt. A keskeny papírcsíkok-
ból sodort formákból kialakított képek hamar magukkal ragadják a kézmű-
vesség iránt érdeklődő embereket. Ez nem is meglepő, hiszen a technika könnyen 
és gyorsan elsajátítható. 
Krisztina hol sajátította el? 
A kézművesség minden fajtája érdekel, és vonz a közösségi munka, szeretem 
a kihívásokat. Amikor lehetőségem nyílt művelődésszervezőként elhelyezkedni 
a lakóhelyemen működő közművelődési intézményben, a szakköri tevékenység 
irányába is elindultam. A quillinggel már óvodapedagógusként is találkoztam. 
Magával ragadott a technika sokszínűsége, a formák adta lehetőségek. Érin-

tőlegesen átéltem az alkotás örömét, amit most 
elmélyültebb formában, szakkörszervező és vezető 
szerepben adhatok tovább. A quilling amellett, 
hogy fejleszti a kézügyességet, megnyugtat és jó 
ízlésre nevel. Némi gyakorlással, kitartással, bár-
ki elsajátíthatja. 
Milyen korcsoportnak ajánlott? 
Akár már 5-6 éves kortól eredményesen művel-
hető, a fő célkitűzés azonban a vegyes életkorú 
csoportösszetétel. A szakkör célja első körben a 
művelődő közösségek létrejöttének elősegítése, 
működésük támogatása és fejlődésük segítése, 
amatőr alkotótevékenység, tehetséggondozás és 

fejlesztés, illetve mindehhez a feltételek biztosítása, a közösségi részvétel fej-
lesztése. 
Egyéb fontos tudnivalók? 
Ez egy jelenléti szakköri foglalkozás, mely online videókkal is támogatott, rész-
vételi díja alkalmanként 1500 forint. A foglalkozás működtetése főként egyé-
ni és kiscsoportos gyakorlattal, irányított kooperatív módszer segítségével tör-
ténik. A szakkörszervezés során, szakkörtámogatási programon keresztül be-
szereztük az alapanyagokat, valamint az eszköztárat, amit a Nemzeti Műve-
lődési Intézet állított össze. Szeretettel várom a további érdeklődőket, je-
lentkezzenek bátran, hogy közösségben is megélhessük a kreatív alkotómunka 
örömeit.                                                                               MÁRKUS JUDIT 

„A kézművesség minden fajtája érdekel” 
 

A quillinget először szerzetesek használták vallási kegytárgyak díszítésére és eredetileg kézzel darabolták a papírcsíkokat, majd libatollakra teker-
ve érték el a kívánt formákat. A különleges elnevezésű szakkör január 12-én indult a Váci Mihály Művelődési Központ üvegtermében, amit az in-
tézmény rendezvényszervezője, Molnár Krisztina tart minden csütörtökön 17 órától. 

ÚJ SZAKKÖR A VÁCI MIHÁLY MŰVELŐDÉSI KÖZPONTBAN

„Jobbra már zárva lévő üzlethelyiséget láttam, amelynek ren-
deltetését csak a bejárat fölött villogó fényújság árulta el soronként, 
így: Ne félj, Jézus szeret téged, megváltott. A vérével fizetett érted a kereszten. Is-
tentisztelet szombaton, 18:00-kor, várunk téged, gyere közénk! Balra Erotikaszi-
get, peep show és shop felirat hirdetett másféle megváltásokat” – így kezdődik Ber-
ta Zsolt dalszerző, író egyik novellája, melyet az előadó tolmácsolásában a kon-
cert kezdetén hallgathattak meg azon kedves nézők, akik a művházbéli Kul-
túrKocsma asztalainál foglaltak helyet. A zenekarban Huszák Zsolt basszus-
gitározott, Kapitány Sándor gitározott, Németh Tamás dobolt, Berta Zsolt szin-
tén gitározott, de énekelt is, a zeneszámok között pedig izgalmas kötete, a Szom-
jas szűz novelláit olvasta fel. Az amerikai folk, blues, bluegrass és country stí-
lusok között lavírozó formáció amolyan old school jelenség itt a huszonegye-

dik század elején. A hajdanán Berta Zsolt és a Blues Rádió nevet 
viselő együttes, jelenleg Vanegutként koncertezik. Feltevésem szerint a szatí-

ramester, Kurt Vonnegut neve lett általuk szatírásítva, hozzápasszítva 
zenei stílushoz, arculathoz, valamint az el-
beszélések hangulatához. 

Az író-zenésznek eddig két lemeze, három 
regénye és két novelláskötete jelent meg. Jan-
csiszög című első regénye 2008-ban, a Ma-
gyar Napló regénypályázatának különdíjas 
műveként látott napvilágot. A Visszajátszás – 
Dorka és Botond 2011-ben jelent meg a 
Szoba Kiadó gondozásában, a 2014-es Kalef 
című regényéből pedig rádiójáték-sorozat is ké-
szült. A novellákat tartalmazó 2016-os Recept 
után a Szomjas szűz című, CD mellékletet is 
tartalmazó kötetét 2019 decemberében adta ki 

a Magyar Napló. Azóta a Petőfi Klubnak köszönhetően szinte folyamatosan 
járja az országot zenekarával, hogy népszerűsítse az alkotást. 

A Szomjas szűz cím egy gerillakocsmát takar, ahová senki nem azért jár, hogy 
magáról meséljen, a főhős, Cseke András is folyamatosan csak mások történe-
teit hallgatja. Berta történeteire jellemző az iróniában gazdag, fordulatos cse-
lekményszövés, megfűszerezve némi spleennel. A zenei anyag szerves része a 
történetnek, így az élőben tolmácsolt könyv-és lemezbemutató nem hagyott 
maga után hiányérzetet. A szerző jelenleg új családregényén dolgozik, mely a 
tervek szerint Háború se béke címmel fog megjelenni.               MÁRKUS JUDIT 

Színpadra alkalmazott 
kocsma-blues 

 
November 11-én a Swinging Quartet koncertjével vette kez-
detét a Váci Mihály Művelődési Központ KultúrKocsma 
névre keresztelt rendezvénysorozata. A második alkalomra 
december 9-én, 19 órától került sor a Vanegut zenekar ven-
dégszereplésével. A formáció nem csupán lemezbemuta-
tóval érkezett Veresegyházra, Berta Zsolt, az együttes front-
embere Szomjas szűz című regényét is magával hozta.

LEMEZ- ÉS KÖNYVBEMUTATÓ A VÁCI MIHÁLY MŰVELŐDÉSI KÖZPONTBAN 

Fotó: Márkus Judit
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Tájékoztatás

ADÓZÁSI INFORMÁCIÓ

Ezúton tájékoztatjuk Önöket, hogy az adózók 2023. év január 1-jétől a he-
lyi iparűzési adó devizában történő megfizetéséről szóló 366/2022. (IX. 26.) 
Korm. rendelet (a továbbiakban: Korm. rendelet) alapján a helyi iparűzési adót 
euró vagy amerikai dollár devizanemben is megfizethetik. 

Az adózó 2023. január 1. napjától esedékessé váló helyi iparűzési adóelő-
leg és helyi iparűzési adó fizetési kötelezettségét a Magyar Államkincstár (a 
továbbiakban: Kincstár) által a helyi iparűzési adót bevezetett illetékes ön-
kormányzat részére e célból euró vagy amerikai dollár devizanemben 
történő adófizetésre nyitott számlára történő átutalással is teljesítheti. 

Az új szabály egyszerűsítést jelent azoknak a cégeknek, amelyeknek be-
vétele részben vagy teljes egészében devizában érkezik be. A Korm. rendelet 
által biztosított új lehetőség – elsősorban az említett cégek számára – meg-
könnyíti az önkormányzatok felé teljesítendő helyi iparűzési adó befizetését. 
A szabályozás alapján ezt a helyi adót 2023. január 1-jétől kezdve már nem-
csak forintban, hanem amerikai dollárban vagy euróban is be lehet fizetni. 
A devizában történő befizetés lehetősége minden cég számára elérhető. 

Más helyi adót (kommunális adó, építményadó, telekadó, idegenfor-
galmi adó, talajterhelési díj, pótlék, bírság) kizárólag forintban lehet 
megfizetni. 

A Kincstár önkormányzatonként egy „HIPA deviza beszedési technikai 
számla” elnevezésű, forintban vezetett elszámolási számlát nyitott. A jelzett 
elszámolási számlára lesz lehetőségük az adózóknak 2023. január 1-jétől eu-
róban vagy amerikai dollárban deviza átutalással teljesíteni a helyi iparűzési 
adó fizetésüket. 

Önkormányzat neve: Veresegyház Város Önkormányzata 
Számla száma: 10023002-00003375-02120014 
Számla IBAN száma: HU49 1002 3002 0000 3375 0212 0014 
 
A számla mentes a kincstári díj fizetés alól, valamint a pénzügyi tranzak-

ciós illetékről szóló 2012. évi CXVI. törvény (a továbbiakban: Pti.) 2. § 12. 
pontja szerint korlátozott rendeltetésű fizetési számlának minősül. Ennek 
megfelelően a Pti. 3. § (4) bekezdés h) pontja alapján a számlán végrehajtott 
fizetési művelet nem keletkeztet pénzügyi tranzakciós illeték fizetési kötele-
zettséget. 

Felhívjuk szíves figyelmüket arra is, hogy a deviza átutalás kezdeménye-
zésekor a fizető félnek minden esetben fel kell tüntetnie az önkormányzat 
Kincstárnál vezetett 28 karakter hosszúságú nemzetközi pénzforgalmi jel-
zőszámán (IBAN) túl a számlavezető („account with institution”) Magyar Ál-

lamkincstár BIC kódját: HUSTHUHB, valamint a Kincstár levelező („cor-
respondent”) bankjaként a Magyar Nemzeti Bank BIC kódját is: MANE-
HUHB. SEPA átutalás esetén a kedvezményezett bankja BIC kódjaként a 
Kincstár HUSTHUHB BIC kódját kell feltüntetni. 

A Kincstár a fizetési kötelezettség teljesítése érdekében a számlájára utalt 
euró- vagy amerikai dollár összegnek a Magyar Nemzeti Bankhoz, mint a 
Kincstár számlavezető bankjához történő beérkezésekor érvényes árfolyamon 
számított és a Magyar Nemzeti Bank mindenkor hatályos Általános Üzleti 
Feltételeiben foglaltak szerint a Kincstár számláján jóváírt forintösszegét ha-
ladéktalanul átutalja az önkormányzat – pénzforgalmi szolgáltatójánál veze-
tett – helyi iparűzési adóbeszedési számlájára. 

A devizában megfizetett helyi iparűzési adó megfizetésének napja a 
Korm. rendelet 1. § (4) bekezdése alapján az önkormányzat helyi iparűzési 
adó befizetésére szolgáló beszedési számláján való jóváírás napja, azaz az 
ilyen jellegű utalást célszerű majd néhány nappal hamarabb indítani! 

Az önkormányzati adóhatóság az adózó adószámláján a Kincstár által az ön-
kormányzat – pénzforgalmi szolgáltatójánál vezetett – helyi iparűzési adóbesze-
dési számlájára átutalt összeget tünteti majd fel befizetésként. Az önkormányzati 
adóhatóság az adózó adószámla kivonatán (adózóknak online elérhető Elektro-
nikus Önkormányzati Portálon https://ohp-20.asp.lgov.hu/ nyitólap keresz-
tül), valamint az adószámla tételes adatainak elektronikus lekérdezése során 
feltünteti az euróban vagy amerikai dollárban teljesített befizetés összegét, devi-
zanemét, valamint az árfolyamot és az elszámolt forintösszeget. 

A forintban történő helyi iparűzési adószámla változatlan, itt közvetle-
nül is utalhatnak forintban az önkormányzatunk számlájára. 
Veresegyház Város Önkormányzat Helyi iparűzési adó beszedési számla 
10402991-49565452-57481083 

 
Ha az adózó az adott számlára külföldről szeretne forintban befizetni, 

akkor az önkormányzat IBAN-számlaszámait, vagyis nemzetközi bankszám-
laszámait kell használnia. Az IBAN-számlaszámot kizárólag a nemzetközi 
pénzforgalomban, devizaátutalási megbízásokon kell alkalmazni, például kül-
földről teljesített átutalásoknál. 

 
Veresegyház Város Önkormányzat Helyi iparűzési adó beszedési számla 
10402991-49565452-57481083 
IBAN száma: HU96 1040 2991 4956 5452 5748 1083 
S.W.I.F.T: OKHBHUHB 

IPARŰZÉSI ADÓ MEGFIZETÉSE 
EURÓBAN ÉS DOLLÁRBAN 

Az adózók 2023. évben esedékes helyi iparűzési adórészt/adóelőleget/adót már euróban és dollárban is megfizethetik 
Veresegyház Város Önkormányzati Adóhatóság számára.

KÖZVILÁGÍTÁS HIBABEJELENTÉSE  

Kérjük a Tisztelt Lakosságot, hogy Veresegyház közigazgatási területén lévő közvilágítási lámpák 
meghibásodásának észlelése esetén (nem világít, villog, begyújt majd kialszik, halványan világít) 

bejelentésüket az alábbi módokon tegyék meg:  
a https://kozvilhiba.hu/ weboldalon a „Lakossági bejelentés” menüpont alatt, vagy a www.veresegyhaz.hu weboldalon 
az „Ügyintézés” menüpont alatt a „Lakossági bejelentőrendszer (E-Poldi)”-n keresztül (ügyfél regisztrációhoz kötött), 

valamint telefonon a Veresegyházi Polgármesteri Hivatal Műszaki Osztályán a  06 28 588 607 és 06 28 588 629-es telefonszámon, 
illetve személyesen a Polgármesteri Hivatal 131., 136. irodájában. 
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Helyi autóbuszjárat menetrendje

REVETEK • MISSZIÓ • KÖZPONT • HEGYEK • KÖZPONT • MISSZIÓ • REVETEK
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Információ

IVACSOK • KÖZPONT • MISSZIÓ • LIGETEK • CSONKÁS • ISKOLA • MISSZIÓ • KÖZPONT • IVACSOK

LIGETEK • CSONKÁS • ISKOLA • CSONKÁS • LIGETEK
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Kultúra

Hogyan értékeled a művelődési ház tavalyi évét?  
A Váci Mihály Művelődési Központ életében az 
eltelt 2022-es esztendő jó eredményeket hozott 
szakmai, humánerőforrás, valamint lakossági 
visszajelzések tekintetében is. Az eltelt év kultu-
rális feladatainak színessége is azt mutatta, hogy 
a már bevált programok mellett új célok eléré-
sével lehet együttesen nagyszerű dolgokat alkotni. 
Egy rendezvény eredményességét sok minden be-
folyásolja, kezdve a felkínált kulturális lehetőségtől 
az érintett korosztályon át akár a helyszín vagy 
az időpont. Még az időjárás is hangsúlyos szerepet 
kap, attól függően, hogy kültéri vagy beltéri ese-
ményről van szó. Az eltelt hosszabb covid-idő-
szak negatív hatása a kulturális szférában, így ná-
lunk is erőteljesen megmutatkozott. Bár ezalatt 
számos területen vittünk véghez olyan feladato-
kat, ami egyéb alkalommal nehezen vagy egyál-
talán nem valósulhatott volna meg. A covid-idő-
szakot követően programjainkra eleinte jellem-
ző volt az óvatos lakossági jelenlét. 
2022-t azonban az újrakezdés évének is lehet te-
kinteni, hiszen az idő előrehaladtával ez a fajta 
óvatosság gyorsan szertefoszlott. A kikapcsoló-
dás és feltöltődés lehetőségét keresték az emberek, 
vágytak a kultúrára, az együttlétre, a szórakozásra. 
Mik voltak a legnépszerűbb programok? 
A januárban indult Térzene-program keretében 
szombat délelőttönként, a piac ideje alatt, az In-
novációs Centrum előtti Medvés-kútnál ki-
sebb-nagyobb csoportok, zenekarok fellépése az 
elképzeléseket felülmúlva sokkal nagyobb sikert 
hozott, mint azt vártuk. Fellépett többek között 
a Cselló-fuvola-hárfa kamaratrió, a Veresegyhá-
zi Hagyományőrző Népi Együttes, a Népdalkör, 
a Cantemus kórus, a Fúvós kamarazenekar, az If-
júsági Fúvószenekar, a Czibere Táncegyüttes, a 
Cimbaliband és a Talamba ütőegyüttes. Minden 
esemény óriási előmunkálatot igényel és ahányan 
vagyunk, annyiféle elképzeléssel, képességgel, 
munkamorállal veszünk részt benne. Itt fontos 
kiemelnem az évek alatt formálódó és jelenlegi 
arculatát elért alkalmazotti közösség egységes 
munkáját, akik nélkül nem valósulhatott volna 
meg ez a fajta eredmény. Ez úton is szeretném 
megköszönni mindenki munkáját! 
Veresegyház fiatal város, számos többgyermekes 
családdal, akik igénylik a gyermekprogramokat, 

ezért évről-évre növeljük ezen sikeres, nagy tö-
meget vonzó rendezvényeink számát. A leg-
eredményesebb programok talán a legnagyobb 
látogatottsággal bíró rendezvényeink voltak, 
mint a Majális, a Városünnep, a Szüreti vigasság, 
a Városi Mikulás és a Mindenki Karácsonya. 
A jelenleg fennálló gazdasági és egyéb válság el-
lenére is a Mindenki Karácsonya rendezvény fel-
ajánlóinak köre tíz közreműködővel bővült az elő-
ző évekhez képest. A covid is meghozta a maga 
gyümölcsét Mikulás terén, aki már nem az ön-
kormányzat előtti téren várta a korábban hosszú 
ideig sorban álló gyermekeket, hanem megadott 
időben és helyen, kisvonaton utazó manókkal és 
krampusszal járta végig a várost, másnap délelőtt 
pedig óriási sikert aratva a közintézményeket. Leg-
nagyobb tapsvihart a VERKA diákjai adták kö-
szönetként a fellépő résztvevőknek.  
A különböző tematikájú kiállításaink is nagy lá-
togatottsággal bírnak. Ezen belül a fiatalok, 
vagy helyi művészek alkotásai részesülnek az át-
lagostól eltérő nézettségben. A Tájházban egyre 
több új esemény kapott teret, például a „Disz-
nóságok”, a húsvéti és adventi készülődések, 
könyvbemutató, szakkörök. A végleges formáját 

elnyert Tájház autentikus arculata és a kézműves 
foglalkozások, mind csalogatóan hatottak a he-
lyi óvodák csoportjaira, akik előre egyeztetett idő-
pontban voltak jelen a közösségi helyszínen. Új 
kulturális színfoltja az idei évnek a tavaly késő ősz-
szel elindított KultúrRandi és KultúrKocsma 
programok. Terveink között szerepel a Művelő-
dési Központban az események állandó szerve-
zése helyi és ismert fellépőkkel, a megszokottól 
eltérő külső és belső környezetben. Az Innová-
ciós Centrum előtt lévő Göncz Árpád téren le-
zajlott Adventi vásár hagyományt teremtő el-
képzeléssel indult és szeretnénk, ha évente egy-
re nagyobb teret kapna az esemény.   
Milyen megszorító intézkedéseket kell hozni a re-
zsiválság miatt? 
Sajnos a rezsiválság mindenhová megérkezett, 
nem kímélve az önkormányzatokat és az intéz-
ményeit. Szerencse a szerencsétlenségben, hogy 
Veresegyház több működő termálkúttal rendel-
kezik, így az intézmények fűtése termálrendsze-
ren keresztül valósul meg. A megemelkedett ener-
giaárak miatt az áramfogyasztást is néznünk kell, 
hiszen a termálvíznek a felhasználóhoz való el-
jutásához is áramra van szükség. A folyosókon és 
a termekben jóval kevesebb égő használatával ér-
tük el az áram mennyiségének csökkenését. 
Az égők ledes izzókra lettek lecserélve. A belső 
világítás mellett lekapcsoltuk a külső homlokzat 
világításait is. A két épület részleges zárása már 
tavaly novemberben megtörtént. Az eseti és ál-
landó bérlők által használt helyiségeket – figye-
lembe véve a termek paramétereit – átcsopor-
tosítottuk. A folyosókon minimális számban mű-
ködnek radiátorok. A zenélő szökőkút is kikap-
csolásra került. A termek használatának bérleti 
díjai megemelkedtek. E tekintetben is köszönöm 
az intézményeket használó közösségek megértését. 
Mikorra és milyen programokkal tervezitek az 
újranyitást? 
A farsangi időszakban szinte valamennyi hétvé-
gén foglalt a Művelődési Központ nagyterme. 
A Menyecskebált januárban megtartottuk. Szer-
vezés alatt állnak az egyéb rendezvények, de ter-
mészetesen minden a költségvetéstől függ. Ve-
resegyház Város Önkormányzata igyekszik min-
dent megtenni annak érdekében, hogy az új év-
ben is megfelelő működést tudjon biztosítani az 
intézményeinek. Azonban azt is figyelembe kell 
venni, hogy jelen helyzetben nem lehet elru-
gaszkodni a valóságtól. A megnövekedett kiadási 
költségek bennünket is terhelnek. 
 

MÁRKUS JUDIT

„Együttesen lehet 
nagyszerű dolgokat alkotni” 

„Feladatunk a régi közösségi színterek működtetése, esetleg új tartalommal való feltöltése, vala-
mint az eltérő igényeket figyelembe vevő különböző társadalmi közösségek megszólítása” – hang-
súlyozza Csécsyné Dr. Drótos Edina, a Váci Mihály Művelődési Központ intézményvezetője, aki-
vel az elmúlt év eredményeiről beszélgettünk, de a pandémia és a rezsiválság miatt felmerülő ne-
hézségek is szóba kerültek. 

Csécsyné Dr. Drótos Edina, a Váci Mihály 
Művelődési Központ intézményvezetője

Fotó: Veréb József
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A MINDENKI SZÍNHÁZA PROJEKT A VERES 1 SZÍNHÁZBAN

A nagylelkűség, az adakozás és az egymásra figyelés 
gesztusa a vészterhes időszakokban nyer valódi ér-
telmet. Aki igazán környezettudatosan gondol-
kodik, igyekszik tucatszámba menő árucikkek he-
lyett maradandó élményt adni ajándékba. De mi 
a helyzet azokkal a kultúra rajongókkal, akik az 
egyre több irányból gyűrűző válsághelyzetben nem 
rendelkeznek megfelelő anyagi lehetőséggel ahhoz, 
hogy művészeti produktumok közelébe férkőz-
zenek, vagy a rezsiválság következtében kényte-
lenek átcsoportosítani financiális forrásaikat és ha 
fájó szívvel is, de lemondanak a szellemi táplá-
lékról? Idén télen a nyolc éve alakult Veres 1 Szín-
ház egyik támogatói ötletének köszönhetően 
bárkinek lehetősége nyílt arra, hogy „ADNIJÓ” 
színházjeggyel támogassa hasonló helyzetbe került 
társainkat. 

Reményeink szerint több száz olyan nézővel tu-
dunk majd kapcsolatba kerülni, akik egyébként nem 
jutnának el hozzánk – nyilatkozta Venyige Sándor, 

a Veres 1 Színház ügyvezető igazgatója a projekt 
elején, de azt ő sem gondolta, hogy szinte vala-
mennyi belépőjegy gazdára talál. 

A Veres 1 Színház egyik mecénásától származ-
tatható az az ötlet, amely a Mindenki színháza el-
nevezés jegyében olyan magánszemélyeket igye - 
kezett művészi élményhez juttatni, akiknek sze-
rény körülményeik ezt nem tették lehetővé. A Ve-
resegyházi Segítő Angyalok Egyesület, a Kismosoly 
az életért Egyesület, illetve a Veres 1 Színház tá-
mogatói köre azonnal csatlakozott a jóté  konysági 
kezdeményezéshez, melynek során bárki vásárol-
hatott az általuk elérhetővé tett páros „ADNIJÓ” 
színházjegyekből, a megajándékozott pedig ked-
vére válogathatott a teátrum legnépszerűbb elő-
adásaiból. 

A Veres 1 Színház tehát kedvezményes belépő-
jegyeket bocsájtott a jóté kony kodni vágyó szín-
házbarátok és civil szervezetek számára, akik 
ezáltal az összekapcsolódás élményével lettek gaz-

dagabbak, a támogatottak pedig egy örök érvényű 
színházi előadással, melynek a Veres 1 Színház 
volt a helyszíne és így ért körbe a jócselekedetek 
láncolata.  

A választható hat színdarab között a veresegy-
házi teátrum közkedvelt előadásai kaptak helyet. 
December 4-én este a neves angol humorista, 
Eric Chappel Hőguta című vígjátékát lehetett 
megtekinteni, december 14-én az Orlai Produk-
ció vendégjátékát, a Jaj, Nagyi! című előadást 
Molnár Piroskával a címszerepben, december 18-
án 15 órától és 19 órától Presser Gábor örök 
klasszikusát, A padlás című musicalt, december 
29-én a Hogyan nevezzelek? című vígjátékot, de -
cember 30-án pedig a Nagy Sándor által rende-
zett 1x3 néha 4 című bohózatot, Mohai Tamás 
főszereplésével. A támogatók által kedvezménye-
sen megvásárolt 287 darab páros belépőjegy tehát 
a fent említett színházi előadások valamelyikére 
volt érvényes, a megajándékozottak között pedig 
mindazon kedves nézők szerepeltek, akiket a Ve-
resegyházi Segítő Angyalok Egyesület, illetve a 
Kismosoly az életért Egyesület megnevezett. 
A színházjegyeket ugyancsak ezek a segítő szer-
vezetek juttatták el az érintettekhez. A helyi civil 
szervezeteken kívül bárki csatlakozhatott a kez - 
deményezéshez. 

Egy vagy akár több páros színházjegy megvá-
sárlásával például a színház művészei is szép 
számmal támogatták a kiváló kezdeményezést, de 
a színház régi partnere, a Viktória Bisztró szintén 
csatlakozott a Mindenki színháza programhoz, 
hiszen minden „ADNIJÓ” színházjeggyel érkező 
nézőt egy pereccel és egy üdítővel vendégeltek 
meg. „Mindenkinek, akik részt vettek ebben a prog-
ramban, nagyon köszönjük, talán mégsem hal ki az 
emberség” – mondta bizakodóan az akció végén a 
Veres 1 Színház direktora.           MÁRKUS JUDIT 

MINDENKI SZÍNHÁZA • ADOMÁNYOZÓK  
 
Alfa Nyílászáró Kft, Asztalos Csaba, Böcker Beáta, Böhm György, Csáki Edina, Cserháti Ferenc, Csík Róbert, Csonka András, Czipó Gabriel-
la, Darvasi László, Deé Géza, Érdfalvi Tamás, Fésűs Nelly, Geréb Hajna, Gombai Cukrászda, György Tamás, Horváth Aurél, Horváthné Ibo-
lya, dr. Jenei László, JUKO Kft., Keszei Gábor, Liszicsánné Koncsár Andrea, Lőkösné Bálint Emese, Mádi Hajnalka, Megaglobal Kft., dr. Mo-
hai Imre, Moór Árpád, Nagy Éva Melinda, Palotai Tamás, Palotai Zoltán, Pál Tamás, Pálinkás Ferenc, Pozsár Szentmiklósy Zsuzsanna, Rostás 
Lajos, Sári Évi, Sima László, Suhai Mónika, Szabó Dánielné, Szalai Éva, Szent Erzsébet Gyógyszertár, Színpad- és Emelőgéptechnika Kft., Tari 
Éva, Tószegi Zsuzsanna, Tóth Gyula, Varga Ágnes, Venyige Sándor, Veresmester Kft. – és még sokan mások, név nélkül... 

Színházi élmény ajándékba 
 

December 14-én ért véget a Veres 1 Színház égisze alatt megvalósuló Mindenki színháza elneve-
zésű jótékonysági program, melynek keretén belül civil szervezetek fogtak össze azért, hogy a le-
hető legszélesebb társadalmi réteghez juttassák el a kultúrát, nevezetesen a Veres 1 Színház leg-
népszerűbb, legsűrűbben látogatott előadásait. A jótékonysági kezdeményezésnek köszönhetően 
alig több mint egy hónap alatt 287 belépőjegy talált gazdára. 
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Pásztor Béla polgármester, Kababikné Áncsák 
Krisztina, Horváth Ferenc

VERESI KRÓNIKA • HAGYOMÁNY ÉS LENDÜLET IRODALMI PÁLYÁZAT 2022.

Próza kategória II. helyezett
A Veresi Krónika 2022-ben meghirdetett irodalmi 
pályázatára beküldött írások közül kiemelkedő 
a próza kategóriában II. helyen végzett A cse-
resznyefa árnyékában című novella. Mindig kü-
lönlegesek a rejtett elbeszélők és még különösebb, 
ha egy nem emberi elmének kölcsönöz a szerző 
elbeszélői hangot. A novella nosztalgikus atmosz -
férája a szeretetet ünnepli és talán épp attól olyan 
megragadó, hogy szokatlan módon az érzés áb-
rázolásához egy tárgy és egy ember élethosszig tar-
tó kapcsolatát választja alapul. Az elbeszélő vi-
láglátása, finom képei és csendes életigenlése, 
amely az elmúlás pillanatában is a hátramaradók 
örömében reménykedik, tanulságul szolgálhat 
mindannyiunknak.                      VERÉB ÁRNIKA

Fotók: Veréb József

Várok. Napok telnek el, talán hetek és én ugyanitt ülök. 
Minden nap. Időnként megnéznek, van, aki alaposab-
ban szemügyre vesz, meg is érint, de tudom, hogy még 
nem jött el. Akire én várok, egy futó pillantásnál töb-
bet szán rám, hiszen nem csak ideig-óráig leszünk együtt. 
Ha minden terv szerint alakul, egy életen át. Várok hát 
tovább, türelmesen, hisz ez a dolgom.  

Újabb órák, napok... Valójában nem is rossz itt 
ücsörögni, az emberek színes kavalkádja vesz körül reg-
geltől estig. Vannak zsúfoltabb időszakok és vannak 
csen desebbek, mint ez is. Mennék már, mennék, de Ő 
még mindig nem jött el. 

Nem én vagyok itt az egyedüli várakozó, de a társaság 
folyton változik, a modern darabok hamar útra kelnek, 
az ósdiak ritkábban. Jómagam, inkább a letűnt idők di-
vatját képviselem, apróbb szépséghibákkal. Megpróbálom 
takargatni a hiányosságaimat, a legjobb oldalamat mu-
tatni, de lassacskán rájövök, hogy ez a taktika nem kifize-
tődő. Szemrevételeznek és perceken belül visszakerülök a 
helyemre, mert a tökéletlenségek, mintha óriási vörös je-
lekkel lennének felcímkézve, ott virítanak a testemen. Úgy 
döntök, nem játszom meg magam tovább, büszkén feszí-
tek apró, rozsdaszínű foltjaimmal. Azért mielőtt bárki is 
elkönyvelné, hogy selejtes vagyok, leszögezem, hogy igen 
strapabíró anyagból gyúrtak, megfelelő körülmények kö-
zött hosszú évekig nem veszítek majd a fényemből. 

Talán, talán Ő lesz az. Már másodszor látom köze-
ledni. Körbekémlel, megérint. Igen, határozottan érzem, 
hogy eljött az én időm is. El sem hiszem, elindul velem 
a kijárat felé. Engem választott. Szimpatikus, fiatal lány 
társaságában távozom. Haja barna és keszekusza, olyan, 
mint a nyári szellő, ami megcsap, amint kiérünk az épü-
let hűvös árnyékából. A szeme vidámkék és boldogan 
csacsog a barátnőjével. Egyszerű farmert, pamutpólót és 
csöppnyit fakó tornacipőt visel. Eddig elégedett vagyok. 

Izgatottan foglalom el helyem az öreg autó hátsó ülésén. 
Az út elég kanyargós, bevallom, kicsit émelygek is, de 
ezt semmi esetre sem vallanám be, csak szenvtelenül bá-
mulok ki az ablakon és figyelem az elsuhanó tájat. Köz-
ben persze nem kerüli el a figyelmem a csevegés az első 
üléssoron. Le is szűröm magamban, hogy a célállomás 
pont az a hely, ahova titkon mindig is vágytam. 

Megérkeztünk. Az előkertben égig érő fák fogad-
nak, a járdát itt-ott repedések tarkítják. A bejárathoz 
érve felmérem az apró házikót. Tetején skarlátvörös cse-
repek virítanak, a bejárati ajtót két parányi, kerek ablak 
teszi hívogatóvá. Innen nézve, egy csodálkozó gyermek 
tekintetét idézi a látvány. 

Az autóból rengeteg holmi bukkan elő, megdöbbentő, 
hogy egy ilyen pici gépjármű képes elnyelni egy egész 
életet. Csak pakolnak és pakolnak. Lassan lenyugszik a 
nyári nap, a levegő még most is kellemes. A lányok egy 
pillanatra sem csüggednek, apránként minden a helyére 
kerül. Az est is leszáll, a sötét ég alatt két pohár meg-
könnyebbülten csilingel, ahogy a független jövő ígéreté-
vel összekoccan. Nyugovóra térnek, tudom, hogy holnap 
eljön a nap, amikor elfoglalhatom kitüntetett helyem a 
közös otthonunkban. Alig hunyom le a szemem, egész 
éjjel gondolatok zakatolnak a fejemben, eltervezem a 
jövőt, és újra, és újra, és újra, és végre a nap sugarai bir-
tokba veszik a sötét eget. Egy reggeli kávé után én kerü-
lök a kezükbe. Tanakodnak, méregetnek, hol is lenne a 
legjobb helyem, de én már kinéztem magamnak a kis-
kaputól balra, azt az impozáns, antik téglával borított osz-
lopot, ami egy jól megtermett cseresznyefa védelmét 
élvezi. A hely ideális, minden érkező már messziről felfi-
gyel rám, nyáron árnyas, télen elegendő napfény szűrő-
dik be, hogy fagyos testem átmelegítse. Belekerült némi 
időbe, de elhelyezkedhettem az áhított helyen. És kez-
detét vette élethosszig tartó közös történetünk… 

Az elmúlt években megszámlálhatatlan hírrel szol-
gáltam neked. Voltak a szívednek kedves, és voltak fáj-
dalmas üzenetek. Pontosan emlékszem a fülig érő 
szádra, amikor megérkezett a legelső küldeményed. 
Egész életem legfelemelőbb időszaka volt, amikor öt 
kéz nyitogatott, volt, hogy napjában többször is. Kí-
váncsi szemek vizslattak, hátha érkezik valami számukra 
fontos üzenet. És azt is láttam, amikor megérkezett a 
hír, hogy már nem vagy senkinek a gyermeke.  

De már nem nyitogatnak apró kezecskék, a kíváncsi 
tekintetek is megfakultak. Hideg van. Újra csak ketten 
vagyunk. A cseresznyefa is megvénült, már nyáron sem 
ad elég árnyékot és most sem ereszti át a nap sugarát, 
hogy fagyos testem átmelegítse. Az évek múlásával ki-
csit én is feledékenyebb lettem, de úgy rémlik, hogy már 
napok óta nem láttalak. Telik az idő, és Te nem csoszogsz 
ki, hogy nyikorgó fedelemen bepillants, jött-e üzeneted. 

Ijesztő, mindenki sürög-forog, közös életünk apró 
emlékeit elnyeli egy koszos teherautó és sietősen távo-
zik. Idegenek érkeznek, nyitogatnak, és nem értem 
hová lettél. Csavarhúzó tűnik fel és egy új postaláda. 
Hát itt a vége. Vidám hangok kísérnek utolsó utamon. 
Hátratekintve még látom fiatal utódom szemében a 
türelmetlen csillogást, hogy nyáron majd a cseresznyefa 
árnyékában, télen az átszűrődő napfény melegében 
hozhatja az élet számára fontos híreket...   

KABABIKNÉ ÁNCSÁK KRISZTINA: 

A cseresznyefa árnyékában  

Kultúra

KABABIKNÉ ÁNCSÁK KRISZTINA 
ÍGY ÍR MAGÁRÓL: 

Nyolc éve élek Veresegyházon családommal, fér-
jemmel és három lányunkkal. Szakmámat tekintve 
közgazdász vagyok, az Agrárminisztériumban dol-
gozom belső ellenőrként. Bár a foglalkozásom nem 
túl prózai, az irodalom mindig nagyon kedves volt 
számomra. A család és a munka közötti napi ingá-
zás teremtette meg a lehetőséget, hogy időt szen-
telhessek az olvasásnak. Az írás gondolata egy-két 
éve foglalkoztat, de a Veresi Krónikában megjelent 
pályázati kiírás elolvasásáig a gondolatnál nem ju-
tottam tovább. Csodálatos családom támogatása és 
a pályázat anonimitása sarkallt a novella beküldé-
sére. A zsűri elismerése hatalmas megtiszteltetés 
számomra, és kellő bátorítást adott, hogy gondo-
lataimat írásos formába öntsem. 

KÖSZÖNETTEL: KABABIKNÉ ÁNCSÁK KRISZTINA
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„Ne feledjük, nagyon könnyű rossz szokásokra szert ten-
ni, de nehéz velük együtt élni. Jó szokásokra nehéz szert 
tenni, de könnyű velük élni.” A gondolataink irányítják 
érzéseinket, azok pedig a tetteinket és ne feledjük: 
mindig a tetteink határozzák meg sikerünket vagy 
sikertelenségünket. Ez a cikk abban segít, hogy mind 
a munkában, mind pedig a magánéletben olyan ru-
tin teendőket tudjunk kialakítani, amelyek egy sok-
kal izgalmasabb élet felé visznek. Én most ezt hó-
napokra lebontva írom meg. Hogy hol van a 21-25 
napos rögzítés? Miért hónapokra lebontva? Mert én 
most az ötvenes korosztálynak szeretnék segítséget 
nyújtani. Tapasztalatból mondom, működik! 
• Minden egyes nap olvass az aktuális könyvedből! 
• Rendszeresen sportolj és egészségesebben étkezz! 
• Végezd el azokat a feladatokat, amelyekről a leg-

többször megfeledkezel! 
• Csinálj bármit, amire már régóta vágysz! 

Nem kell extra kitartó embernek lenned ahhoz, 
hogy új dolgokkal színesítsd az életed. Elég néhány 
dolgot tudatosítani és a későbbiekben bármit meg 
fogsz tudni valósítani, amit csak szeretnél. Ebben a 
bejegyzésben megmutatom, hogyan alakíthatjuk át 
az elsőnek lehetetlennek tűnő dolgokat jó szoká-
sokká, amelyek szinte maguktól visznek el a célja-
inkhoz. Gondolj csak bele: amikor reggel felébredsz, 
nem kérdés, hogy megmosd-e a fogad. Amikor el-
mész otthonról, akkor nem gondolkozol azon, hogy 
becsukd-e az ajtót. Ezekről az apró szokásaidról soha 
nem feledkezel meg és még csak fel sem teszed a kér-
dést, hogy kell-e egyáltalán ezt csinálnod. Egysze-
rűen csak elvégzed. Maguktól működnek és nem 
jelent extra erőfeszítést és akaraterőt az elvégzésük. 
Ezzel szemben, hogy naponta szánj egy kis időt az 

olvasásra, vagy a sportra, akkor 
már mindjárt nem olyan egyszerű 
a dolog. Mielőtt belemegyek abba, hogyan 
tudod ezeket szokássá alakítani, nézzük meg, milyen 
dolgokon bukhat el a dolog és miért olyan nehéz az 
elsőre egyszerűnek tűnő célokat elérni. 
Miért érezheted nehéznek megvalósítani a céljaidat? 
A legnagyobb probléma, amit általában elkövetünk az 
az, hogy szinte megfoghatatlan vágyakat kergetünk. 
Olyan dolgok járnak a fejünkben, minthogy egészsé-
gesebben éljünk, jól nézzünk ki a strandon, több pénzt 
keressünk, vagy éppen több idő ma-
radjon a családunkra vagy barátaink-
ra. Ezek mind nagyszerű dolgok, hiszen 
kell egy irány, viszont a legtöbben 
megfeledkeznek a legfontosabb lépés-
ről – a csinálásról. Ahhoz, hogy ezen túl 
tudj lendülni, érdemes kisebb darabokra 
bontani a célodat. Érdemes feltenni a kö-
vetkező kérdést: Mit csinálhatok ahhoz, 
hogy elérjem a célomat? 
Ezeket pontosan tudod, szóval írd le 
az egyes kis lépéseket. Legyél annyira 
konkrét, amennyire csak tudsz és pró-
báld meg olyan kis szeletekre bontani, amennyire csak 
tudod. Minél specifikusabb vagy, annál inkább tisz-
ta képet kapsz a teendőkről és kevesebb kérdéssel kell 
szembe nézned a jó szokásaid kialakítása során. Íme 
egy példa, ahol néhány kérdést is mellékeltem, így 
ezek segítségével egész a legapróbb részletekbe is bele 
tudsz menni: Szeretnék többet olvasni? Példa válasz, 
írd le a saját válaszod. Hányszor szeretnék egy hé-
ten olvasni?  Minden egyes nap. Mikor szeretnék 
olvasni? Reggel, mert akkor még tiszta a fejem. 

Mennyi ideig szeretnék olvasni? 
Legalább 30 percet. Hol szeret-

nék olvasni? A konyhában, mi-
közben a kávémat iszogatom. 
Ugye, hogy így már köny-
nyebb, mint ha annyi lenne 
felírva, hogy „minden nap” 
vagy hogy „olvasni”? 

Ahhoz, hogy a többi céljaink is megvalósuljanak, 
(egészség, gyógyulás, sport, fogyás, stb.) ajánlok egy 
könyvet is. Prof. Dr. Paul Clayton NE GYULLADJ 
BE című könyve. Krónikus gyulladás – a korai öre-
gedés /A lángok eloltása /Az étrend-kiegészítők fon-
tossága / Omega-3 zsírsavak / Élelmiszerek és főzési 
technikák/ Élelmiszerharc, gyógyszerháború, avagy 
mit hoz a jövő? Ezekről a témákról olvashatunk a 

könyvben. Annyira érdekes, tanul-
ható, hogy nem bírjuk letenni 30 
perc elmultával. „Mivel az orvosi 
egyetemen ezt tanulták, a XXI. század 
orvosai még mindig semmibe veszik az 
étrendnek a szerepét, és csak a gyógy-
szerekben hisznek annak ellenére, hogy 
egyre több (hetente több száz) cikk je-
lenik meg a szakirodalomban a táp-
lálkozás és a táplálék, valamint az 
egészség kapcsolatáról”.  Prof. Dr. 
Paul Clayton. 

A modern orvostudomány egyik 
legintenzívebben kutatott területe a Betegségek 
Nagy Egyesített Elmélete, amely szerint a legtöbb 
betegség hátterében krónikus gyulladás áll. Ezt a 
forradalmian új szemléletet a klinikai tudományos 
szakértők többsége már elfogadta. Dr. Paul Clayton 
Phd az oxfordi Institute of Food, Brain & Beha-
viour (Étel-, Agy- és Viselkedéskutató Intézet) 
munkatársa. Már 45 éve elmélyülten kutatja a kü - 
lönböző ételféleségek és az egészség kapcsolatát, de 
még mindig tud jókat enni.                 GYŐRY RITA

A ROSSZ SÉMÁK LEVETKŐZÉSE ÖTVEN ÉVESEN 

MULTI SPORT SE

Új év, új kezdet: talán többen újévi fogadalma(ka)t is tettek, például le fog-
nak fogyni vagy többet fognak mozogni. Azonban az újévi fogadalmaknak 
tapasztalatok szerint nagyon rossz eredményei vannak: mindössze az embe -
rek 9%-a tartja be őket hosszú távon. A Strava 2019. évi kutatásából az is ki-
derül, hogy a legnagyobb eséllyel január 19-én hagyjuk abba a január 1-jén 
kitűzött fogadalmunkat. 

Véleményünk szerint a fogadalmak helyett nagyobb eséllyel működnek a CÉL-
KITŰZÉSEK, illetve a KISEBB VÁLTOZTATÁSOK a szokásainkban. Tehát 
jobb minden nap egy vagy több KIS CÉL, mint egy nagy, amit nem tudunk meg-
tartani! Pszichológusok azt találták, hogy ha az emberek megfelelő és apróbb cé-
lokat tűznek ki, akkor az az esetek 90 százalékában jobb teljesítményhez vezet.  

Tehát: APRÓ CSELEKEDETEK = HOSSZÚ TÁVÚ EREDMÉNYEK! 
A londoni University College kutatóinak egy tanulmánya felfedte, hogy átla-

gosan 66 napba telhet, amíg valamilyen új szokás megragad az ember életében. 

ÚJ, JÓ SZOKÁSOK KIALAKÍTÁSA 2023-BAN  
  
Amit megtanultam az az, hogy a hosszú távú célok úgy működnek, hogy szoká-
sokat alakítunk ki és fokról fokra haladunk egyre feljebb. Ezt a szokás törvényének, 
ezen belül pedig gyakorlás törvényének hívják.

Legyen az EGÉSZSÉG A CÉL 2023-ban!



232023. január 

Sport

BELLAI JÁNOS TESTNEVELÉSI ÉS SPORT DÍJ KITÜNTETÉSBEN 
RÉSZESÜLT 
• GUBAI GYÖRGY ASZTALITENISZEZŐ (GALAXIS VSE I.) 

Kimagasló sporteredményéért, kitartásáért, akaraterejéért, példamutató em-
beri tartásáért, aki 2022. augusztus 21-28. között, Oxfordban (Egyesült Ki-
rályság) megrendezett XI. Szervátültetettek és Művesekezeltek Európa-baj-
nokságán, korosztályában, a férfi párosok versenyén Európa-bajnoki címet, 
egyéniben pedig harmadik helyezést ért el. 

• BARANYÓ CSABA TESTNEVELŐ, EDZŐ, SPORTSZERVEZŐ 
Az elmúlt tíz évben, mint megbízott városi sportreferens, a városban működő 
sportcsoportok, egyesületek munkájának koordinálásáért, a városi tömeg sport 
rendezvények szervezéséért, valamint a kézilabda sport népszerűsítéséért. 

 
 AZ ÉV EDZŐJE KITÜNTETÉSBEN RÉSZESÜLT 
• PINTÉRNÉ GAZDAG ANETT EDZŐ 

Az Olaszországban rendezett Kick-box utánpótlás világbajnokságon a ta-
nítványaival elért 2 világbajnoki cím elnyeréséért, a 2 ezüst-, és a 4 bronz -
érem megnyeréséért, az aikido sport iránti elhivatottságáért, a Veresi Mu-
sical Form csapattal elvégzett lelkes és kitartó oktató és nevelő munkájáért. 

 
AZ ÉV SPORTOLÓJA KITÜNTETÉSBEN RÉSZESÜLT 
• HORVÁTH MÁTÉ ATLÉTA (VVSK), GERELYHAJÍTÓ 

A Jeruzsálemben megrendezett U18-as Atlétikai Európa-bajnokságon 
nyert második helyezéséért, az ősszel Debrecenben megrendezett többpróba 
magyar bajnokság első helyezéséért, ahol a gerelyhajításban elért eredmé-
nyével a korosztályos világranglistán a második helyre lépett elő. 

 
A díjazottak fotóit a 7. oldalon közöljük!

Jótékonysági futás 
 

A Veresiek Mozgásáért Egyesület a Pedagógia Szakszolgálat részére „Fuss a 
gyerekek fejlesztéséért” címmel jótékonysági futást szervezett 2022. december 
9-én.  

A kezdeményezésen részt vevők adományaikkal támogatták a szakszol-
gálat munkáját, amit nagyon köszönünk mindenkinek. 

ERŐS ISTVÁN 

FUTÁS TÖMEGSPORT

Facebook: 
MultiSport SE • Nordic Walking Sport Veresegyház • Girja Sport Veresegyház 

multisport.2112@gmail.com 
Vigh Mercédesz • MultiSport SE elnök, NW C-trainer • 70 39 126 03 

Mátyás Dezső • MultiSport SE elnökhelyettes, Spartan Girja (SGBL) edző 
30 730 39 79

Tehát KITARTÓNAK kell lenni, ELKÖTELEZETTNEK kell lenni és ta-
lálni kell olyan embereket vagy csoportot, akik MOTIVÁLNAK a céljaid el-
érésében, ami KÖZÖSSÉGBEN ráadásul jóval egyszerűbb.  

Miért? Mert az új szokásod fenntartásában sokszor az a legnehezebb, hogy 
rendszeres legyen és motiváló! 

Ha a mozgás a cél és egy jó kis közösség, akkor egyesületünk szeretettel vár 
kétféle mozgásfajtával is: GIRJA-KETTLEBELL FITNESS edzéseinkre hét-
főn és csütörtökön este 8-tól a SPORT.-ban (Veresegyház, Hajó utca 1.), il-
letve NORDIC WALKING alaptechnika oktatásainkon és edzéseinken 
(szabadtéri) a Nordic Walking Sport Veresegyház Facebook oldalán, az ese-
ményekben kiírtak szerint. 

Azt gondoljuk, hogy a mai világban, ebben a gazdasági és szociális hely-
zetben, most mindenképpen az a fontos, hogy EGÉSZSÉGESEK MA-
RADJUNK. A prevenció még inkább előtérbe került, invesztálj MAGADBA 
és az EGÉSZSÉGEDBE, mert ez hosszú távon az élet minden területén ja-
vadra fog válni! HAJRÁ 2023!

Veresegyház város 
sport kitüntetettjei 

2022-ben 
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VÍVÁS 

XIV. Veresegyház Kupa 
Párbajtőrverseny 

Az elmúlt időszak rengeteg versenyt, számtalan izgalmas asszót és számos ve-
resegyházi sikert hozott. Mindezek közül is az egyik legfontosabb, hogy 2022-
ben XIV. alkalommal rendeztük meg a Veresegyház Kupa Párbajtőrversenyt, 
melyen az előző évekhez hasonlóan külföldi versenyzők is rajthoz álltak. Ugyan 
az abszolút részvételi rekord nem dőlt meg, de október végén a vívók telje-
sen megtöltötték a Városi Sportcsarnokot. A covid miatt az elmúlt években 
nem tudtunk versenyt rendezni a gyermekek számára, az idén azonban ők vol-
tak a főszereplők. Szombaton és vasárnap az alagsor három kisebb termét be-
népesítve több mint 250 gyermek mérte össze tudását az egyéni és csapat ver-
senyszámokban. A veresegyházi versenyek rendezésének elsődleges célja, hogy 
évente legalább egy alkalommal „hazai pályán” legyen lehetősége vívóinknak 
megmérettetni magukat, illetve a szülők, rokonok, ismerősök, valamint a kör-
nyékbeli, vívás iránt érdeklődők lehetőséget kapjanak a szurkolásra, verseny-
zőink támogatására egy színvonalas veresegyházi sporteseményen. 
 
EREDMÉNYEK 
Törpici leány (20 induló): 6. Cserháti Emese, 9. Lángos Izabella, 15. Amb-
rus Dorottya; 
Gyermek leány (40 induló): 2. Korom-Vellás Helka, 10. Schäfer Boróka, 22. 
Penczi Emma 31. Kovács Ajsa; A csapatversenyben a veresi gyermek leá nyok 
a 2. helyezést érték el. 
Újonc fiú (36 induló): 9. Kocsner Bendegúz, 24. Sasvári Tamás, 26. Gódor 
Zalán.  
Újonc leány (14 induló): 1. Vorel Kamilla, 10. Kovács Réka, 12. Csiszár Dalma.  
Serdülő leány (16 induló): 1. Boros Ajsa, 6. Nagy Darinka, 11. Kriston Emma.            
A serdülő leány csapatunk is a 2. helyen végzett a csapatversenyben. 

 
A négynapos hosszú hétvégének köszönhetően a kétnapos gyermek soka-

dalom után október 31-én a felnőttek vették át a stafétát és a sportcsarnok 
küzdőterét. Az impozánsan berendezett vívó színtér minden igényt kielégí-
tett és elnyerte a résztvevő sportolók és edzők elismerését. Ez elsősorban 
annak köszönhető, hogy 2022. közepén többéves várakozás után végül alá-
írásra került a „veresegyházi vívóterem létesítése” projekt szerződése, és lehe-
tőség nyílt a 35 milliós támogatás tárgyát képező eszközök beszerzésére. Ez a 
támogatás, amelyet a Veresegyház Városi Sportkör saját forrásból előlegezett 
meg, lehetőséget biztosított arra, hogy olyan eszközök beszerzése történjen 
meg, amelyek a veresi vívók kondicionális és technikai fejlődését egyaránt 
segítsék, illetve a korábban már érintett versenyrendezést is magas színvona-
lon biztosítsák.    

A felnőttek versenyén férfiaknál 72 induló küzdött a kupákért és az érme-
kért. A legjobb hazai eredményt most Nagy Balázs érte el, aki a 17. helyen 
végzett. Hoffmann Dávid 19., míg a címvédőként pástra lépő Nagy Nándor 
az idén csak a szerényebb 32. helyezést érte el. A hölgyek versenyében (43 in-
duló) Szakmáry Jankának sikerült bejutnia a 8-as döntőbe, de végül a do-
bogóért folyó asszóban egyetlen tussal 15:14-re alulmaradva, meg kellett 
elégednie a 8. helyezéssel. További eredmények: 25. Samu Laura, 30. Ko-
vács Enikő, 39. Straub Adrienn.  

A háromnapos, reggeltől estig tartó vívó „fesztiválon” nagy köszönet illeti 
a veresi vívókat, akik nem csak a páston, vívás közben vették ki a részüket, 
hanem a szervezésben és lebonyolítás során is oroszlánrészt vállaltak számos 
segítőkész szülővel együtt. Versenyzőink, amikor nem ők vívtak, akkor a pás-
tok mellett zsűriként működtek és profi módon vezették az asszókat, illetve 
segítették a kisebb, kezdő versenyzőket. Dicséret és köszönet érte!  

SZAKMÁRY SÁNDOR

Schäfer Boróka, Penczi Emma, Korom-Vellás Helka 

Vorel Kamilla

Fotó: Kovács Péter

Fotó: Kovács Péter

Fotó: Kovács Péter
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ÚSZÁS

Mikulás Kupa 
Kistarcsán éremesővel 

 
A Csombiuszihoz csatlakozva a Veresi Trimackók és Kenderfi Szonja tanít-
ványai közösen képviselték városunkat Kistarcsán a 29. alkalommal megrendezett 
Mikulás Kupa úszóversenyen. A gyerekek lelkesedése és szép teljesítménye, az 
edzők munkája és a szülők közös biztatása meghozta az eredményt: a sok csil-
logó érem mellett elhoztuk a Mikulás Kupát is, amit a verseny legnépesebb 
versenyzői kaptak meg. Gratulálunk minden indulónak, csak így tovább! 

 
EREDMÉNYEK: 
Pásztor Dániel (2012) hátúszás 1. hely, gyorsúszás 2. hely.  
Fürjész Levente (2013) hátúszás 2. hely. 
Ács Nándor (2013) mellúszás 3. hely. 
Halmos Vencel (2014) gyorsúszás 3. hely. 
Elekes Alíz (2014) (BVSC) gyorsúszás 1. hely, hátúszás 1. hely, mellúszás 1. 
hely. 
Szabó Eliza (2014) gyorsúszás 3. hely, mellúszás 2. hely. 
Huszár Bálint (2015) gyorsúszás 2. hely, mellúszás 3. hely.   
Pásztor Fábián (2015) hátúszás 2. hely. 
Leutert-Deák Kornélia (2017) hátúszás 1. hely. 
4x25 m gyorsváltó (2014-2015) 1. hely. 
(Elekes Alíz, Szabó Eliza, Halmos Vencel, Szécsi-Zelei Dóra) 
4x50 m gyorsváltó (2012-2013) 3. hely 
(Pásztor Dániel, Fürjész Levente, Wagler Dominik, Galli Nóra) 

GULYÁS-CSOMBOR RENÁTA  

VVSK • VERESGYHÁZ VÁROSI SPORTKÖR 

Kézilabda Szakosztály 
 
Fiú U14 (Országos Gyerekbajnokság II. osztály VIII/A csoport) 
2022. 12.11. VS Dunakeszi – Veresegyház VSK 3 – 20 

BVSC-Zugló– Veresegyház VSK 20 – 24 
Lány U17 (Országos U17 bajnokság III. osztály E csoport) 
2022.12.07. Gyáli BKSE - Veresegyház VSK 29 – 32 
2022.12.16. Veresegyház VSK – Angyalföldi Sportiskola 27 – 35 
Lány U19 (Országos U19 bajnokság III. osztály C csoport) 
2022.12.11. Veresegyház VSK – Hatvani KSZSE 39 – 25 
2022.12.18. Veresegyház VSK – Vasas SC 23 – 45
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VERESI KARATE SE 

A Shitokai Hungary budapesti és a veresegyházi tanítványainak idén a téli „be-
járós” edzőtáborát januárban tartottuk meg a hosszú téli szünetet kihasznál-
va. A tábort január 4-6. között szerveztük meg két helyszínen, Budapesten, 
valamint Veresegyházon. A veresi táborban 34 tanítvány vett részt. A három 
napig tartó edzőtáborban az alap technikák csiszolása zajlott, valamint egy új 
formagyakorlatot sajátíthattak el a tanítványok. A három nap alatt több mint 
15 órányi edzés, fáradtság és izzadtság eredménye a sikeres övvizsga. A 34 ta-

nítványból 31 tanítvány Veresen, míg 3 tanítvány (magasabb övfokozatúak) 
Budapesten tettek sikeres vizsgát. A tábor és övvizsga után mindenki boldo-
gan, fáradtan térhetett haza, de ezzel a karate tanulásnak nincs vége. Folya-
matosan folytatódnak az edzések, ahol a megtanult technikákon felül újakat 
tanulhatnak tanítványaink. Nagy boldogság számomra, hogy a Veresi Kara-
te SE. tanítványai egyre ügyesebbek és nagyon kitartóak. 

SZALAY ZSOLT 

AIKIDO

Sikeres övvizsgák 
 

A 2022-es év tartalmasan telt egyesületünk számára mind a formagyakorlat, 
mind pedig az aikido tekintetében. A formagyakorlat kapcsán az eredmények 
magukért beszélnek, de mellette az aikido is fellendült a pandémiát követő-
en. Az aikido, mivel nem versenysport, még nehezebb helyzetben volt, mint 
a kick-box, de kitartottunk és megérte. Szeptember óta sokan találnak meg 
minket aikidot keresve és decemberben 19 fő tett sikeres vizsgát. 

A Ki Művészetek Egyesülete – Veresegyház tagjai december 3-án a 
NASZM (Nemzeti Aikido Szövetség Magyarország) évzáró kurzusán és 21-
én a KIME évzáró vizsgáján szerezhették meg következő övfokozatukat, me-
lyek a legfőbb helyszínei a tanítványok megmérettetésének. Az előbbin 2 
tagunk szerezte meg a zöld övet jelentő 3. kyu fokozatot: Czene János és Ján-
vári Benedek. A Veresi Harcművészeti Központban megrendezésre kerülő 
vizsgán 17 aikidoka tett sikeres övvizsgát. 
11 kyu (fehér öv): Terebesi Róza, Oláh Boglárka, Migend Zizi 
10. kyu: Halmos András, Kovács Levente, Ivántsy Zsanett, Csortos Levente, 
Paár Benedek 
9 kyu: Migend Maxim, Czincz Csaba 
8. kyu (citromsárga öv): Oláh Benedek, Kocsner Gergő, Kakas Nóra 
7. kyu: Maróti Olivér 
4. kyu (zöld öv): Pintér Nimród, Kakas Hunor, Kallós Bence. 

 
2023-as évben 3 rendezvény szerepel a terveinkben: 
• II. Ragadozók Kupa – április 22. szombat Városi Sportcsarnok. 
• Nemzetközi Aikido Kurzus, Mirko Jovandic Európai Aikido Szövetség tech-

nikai igazgatója vezetésével, a 2013-as Mirko sensei Kurzus 10. évfordu-
lója alkalmából –októberben. 

• NASZM Évzáró rendezvény, decemberben. 
PINTÉRNÉ GAZDAG ANETT 

KIME-VERESEGYHÁZ ELNÖK • 70 388 8716 

Téli edzőtábor, sikeres övvizsga



272023. január 

Sport

KÉZILABDA • DIÁKSPORT 

Győzelem 
a körzeti 

Diákolimpián 
 

A kézilabda diákolimpia küzdelmeibe 2022. de   cem -
ber 14-én a Fabriczius József Általános Iskola III. 
korcsoportos leány csapata kapcsolódott be. 

A Kucsa Tamás Sportcsarnokban megrendezett 
tornán Göd csapatát magabiztosan, a Dunakeszi 
csapatát pedig fölényesen győzték le lányaink, a 
dunakesziek még csak gólt sem tudtak lőni elle-
nünk!

ASZTALITENISZ

1. GALAXISOK A GÖDÖLLŐI MIKULÁS KUPÁN 
December első hétvégéjén népes Galaxis tábor vett részt a Gödöllőn rende-
zett asztalitenisz Mikulás kupán. Gyermek kategóriában Hajdu Anna, Tru-
dics Lara, Kukucska Martin, Pyka Botond és Rácz Ábel indult. A felnőttek 
versenyére neveztünk két gyerek kategóriás versenyzőnket, Ozsváth-Sarok Ákost 
és Törőcsik Ferencet, valamint Fekete László, dr. Hajdu Csaba, Kukucska Zol-
tán, Törőcsik József, Rácz Zoltán felnőtt sporttársainkat. Ozsváth-Sarok Ákos 
megnyerte a versenyt, a „házi” döntőben 3:2-t játszva Kukucska Zoltán ellen, 
Törőcsik Ferenc 3. helyezett lett. A gyermekeknél Pyka Botond a dobogó 2. 
fokára állhatott fel, Kukucska Martin 5-8. helyen végzett. A lányok is fiúk el-
len játszottak, szépen megállva a helyüket. 
 
2. ÉVBÚCSÚZTATÓ GALAXIS ASZTALITENISZ KLUB TÚRA 
Idén második alkalommal búcsúztatta – az ismét sikeresen zárult – óévet a 
Galaxis Asztalitenisz Klub 2022. december 30-án délelőtt. Országos diák olimpia 

győzelem, csapatbronzérem, rengeteg egyéni döntős és immáron az új, 2022-
23-as tanévi kiírásban ismét 8 országos döntős a termés a „gyermekeink” ré-
széről. Majd kétórás, közös beszélgetős túrázás után, forralt bor és forró tea 
valamint nagyon finom mangalica-marha kolbász, tepertő, szalonna, zsíros-
kenyér-hagyma, uborka, savanyú káposzta várta az érkezőket, akiknek nagy 
többsége az aznap esti év utolsó edzésén is részt vett, ünnepi hangulattal, dup-
la asztalos forgózással és játékkal. 
 
3. GUBAI GYÖRGY VERESEGYHÁZ DÍJAZOTTJA 
Veresegyház város 2022. évi évzáróján – 2022. december 31-én – Gubai György 
(Galaxis VSE I.) sporttársunk „Bellai János Testnevelési és Sport Díjat” ve-
hetett át a várostól, miután 2022-ben párosban arany, egyéniben bronzérmet 
szerzett a Szervátültetettek és Művesekezeltek Európa-bajnokságán Oxford-
ban, ahol 26 ország sportolói vettek részt. 

LETANÓCZKI ISTVÁN 

Mozgalmas volt az év befejezése is
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Hirdessen 

a Veresi Krónikában 
VERESEGYHÁZ VEZETŐ LAPJÁBAN! 

Velünk sikeres lesz! 
8000 PÉLDÁNY, KEDVEZŐ ÁR 

* 
Bővebb információ: 

veresikronika@veresegyhaz.hu 

30 9304 831
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INGATLANKÖZVETÍTÉS 
SIPŐCZ KATALIN
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PILLANAT VARÁZSA 
Veresegyház képekben 2022 fotópályázat 

IV. negyedév 
 
Lezárult a Veresegyház Város Önkormányzata által szervezett „Pillanat Varázsa Veresegyház képekben 
2022” című fotópályázat. Az amatőr és hivatásos fotográfusok beküldött képfelvételei mindhárom – 
Természet és táj, Épített és tárgyi környezet, Életképek – kategóriában kerültek a szakmai zsűri révén 
értékelésre. A legtöbb és egyben kimagaslóan jó felvételeket a Természet és táj kategóriába nevezték be 
a pályázók, így vált lehetővé a kategórián belüli győztes cím két alkalommal történő megosztására. A 
II. negyedév során: Nagy György – Reggel az Öreg tónál és Toczauer Júlia – Nyári dalnok című mun-
kája osztozott a címen. A IV. negyedév pályamunkái közül: Halmos Endre – Marsjáró című aranyszí-
nekben pompázó képfelvétele, továbbá Erdélyi Anna Virág – Vén házasok című alkotása nyerte el a zsű-
ri tetszését. Látásmód és kreativitás szempontjából kiemelkedő Schin Júlia – Lélekfolyó című Épített 
és tárgyi környezet kategória győztes éjszakai fotója. 

A pályázat lehetőséget biztosított életkortól és foglalkozástól függetlenül a fényképezés szerelmesei-
nek a megmutatkozásra, valamint a város természeti és tárgyi értékeinek „fotósszemmel” történő be-
mutatására. Köszönjük az alkotóknak a munkájukat, mindazokét is, akik nem értek el helyezést, de 
meggyőződésünk, hogy fotográfusként fényképeik által szebbé és jobbá tudják tenni a világot.  

FOTÓPÁLYÁZAT

Életképek kategória I. helyezettje: 
Schin Júlia – Karanténban

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

Természet és táj kategória I. helyezettje: Erdélyi Anna Virág – Vén házasok

Épített és tárgyi környezet kategória I. helyezettje: 
Schin Júlia – Lélekfolyó

A zsűri tagjainak egyetértésével 
a kategória győztes pályaművek:  

Természet és táj kategória: 
Halmos Endre – Marsjáró 

és 
Erdélyi Anna Virág – Vén házasok 

című alkotások kategórián belül 
megosztva. 

 
Épített és tárgyi környezet: 
Schin Júlia – Lélekfolyó 

 
Életképek: 

Schin Júlia – Karanténban  

„Egy fénykép sikerének kulcsa a kompozíció. 
A fotográfus tudásának legfontosabb elemei közé 
tartozik az a készség, hogy a valóság egy szele-
tében észrevegye a fotótémát, majd a rendel-
kezésre álló képelemeket hatásos, magával ra-
gadó kompozícióba rendezze.” 


