
Városunk új látványossága: hatalmas, aranyos mackó fogadja a Veresegyházra érkezőket 
a szadai körforgalomnál. (Fotó: Veréb József, írásunk a 3. oldalon.)
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Vírus

A világméretű koronavírus-járvány egyik legfon to sabb 
tapasztalata, hogy elsősorban a 65 év feletti kor osztály 
számára nagyon veszélyes. Körükben külö nösen akkor 
válhat tragikussá a fertőzés, ha zárt kö zös ségben üti fel 
a fejét, vagyis leginkább az idős ott honok vannak kitéve a 
járvány kritikussá válásának. Veresegyházon ezért azon-
nal intézkedés történt tavasszal az Idősek Otthona lakói-
nak megvédésére és gyakorlatilag a dolgozókon kívül 
senki nem léphetett be az épületbe, ők is csak a megfelelő 
óvintézkedések betartásával. A maximális biztonsági in-
tézkedéseknek köszönhetően városunkban egyetlen 
megbetegedés sem történt az intézményben. Ezt az ál-
dozatos, hősies munkát köszönte meg a dolgozóknak az 
önkormányzat, hasonlóan ahogy korábban a védekezés-
ben részt vett más szervezetek esetében is tette. 

Rendkívül önzetlen segítséget kapott Veres-
egyház kínai partnervárosától, Xianning-től. 
A ko ronavírus-járvány kiindulópontjának szá -
mí tó Vuhan-hoz közeli város vezetősége kér -
dez te meg településünket, hogy miben segít - 
het e nehéz helyzetben. Pásztor Béla polgár-
mester úr döntése értelmében így arcmaszkok 
érkezhettek az veresegyházi önkormányzat -
hoz, szám szerint 20 000 darab! A szállítmány 

biztonsági előkészületként raktárba került,  
remélve, hogy nem lesz olyan súlyos a vírus 
második hulláma, hogy maradéktalanul fel-
használásra kerüljön. Önkor mány zatunk ez 
úton is nagyon köszöni a kínai testvérvárosi 
segítséget, egyben köszönve a magyar külü-
gyi, vámolási és szállítási szer vezetek korrekt 
és gyors ügyintézését az átvétel lebonyo lí -
tásában. 

TÁJÉKOZTATÁS 
Veresegyház Város Önkormányzata tájékoztatja a Lakosságot, 

hogy a KORONAVÍRUS-JÁRVÁNNYAL 
KAPCSOLATOS LEGFRISSEBB HELYI INFORMÁCIÓKÉRT 

KÖVESSÉK honlapunkat (www. veresegyhaz.hu) 
és hivatalos Facebook oldalunkat 

(Facebook/Veresegyház város hivatalos oldala).

TÁJÉKOZTATÁS 
Tájékoztatjuk Tisztelt Olvasóinkat, hogy lapunk 

koronavírus-járványra vonatkozó információi és tájékoztatásai 
az AUGUSZTUS 2-i, NYOMDÁBA ADÁS ELŐTTI ÁLLAPOTOT 

tükrözik, azok a lap megjelenésének idejére 
a vírushelyzetnek megfelelően változhatnak. 

Tóth Gábor Józsefné 
    intézményvezető 
Tóthné Kovács Mária 
Leszák Ferencné 
Kubicza Ágnes 
Jánosi Andrea 
Móricz Lászlóné 
Kántor Mihályné 
Kőnig Attiláné 

Prennerné Gregus Andrea 
Száraz Beatrix 
Rebe Tibor 
Bogár Bernadett 
Bogár Barbara 
Pirkné Gáspár Erzsébet 
Méri Angéla Zsuzsanna 
Kőszegi Ildikó 
Sződiné Bényi Ildikó 

Horváthné Fedacsek Krisztina
Lajter Ferencz 
Lantos Péter 
Serbánné Keszthelyi Erika 
Molnár Erika 
Dr. Hadházy Ágnes 
Kiss Tiborné 
Bóta Józsefné 
Hrencsjár Lászlóné 

Kóti Lajosné 
Fodor Jánosné 
Orbán Györgyné 
Püsök Éva 
Kovács Tünde 
Csóka Zoltánné 
Vanicsek Péterné 
Hegyes Péterné 
Vercsek Józsefné 

Révész Jenő 
Potornai Ferenc 
Szigeti Ernőné 
Tóth Péterné 
Veréb Erzsébet 
Schukkert Tamás 
Lipter Zoltán 
Hajnal Katalin 
Balázs Sándorné

HÍREK

TESTVÉRVÁROSI SEGÍTSÉG KÍNÁBÓL

KÖSZÖNET AZ IDŐSEK OTTHONA DOLGOZÓINAK 



Számtalan városba vezető főútvonalon talál-
hatók a helyre jellemző szimbólumok, jel képek. 
Így van ez most már 2020. július 12. óta Veres-
egyházon is, ahol a Szada felől érkező utazót egy 
négyméteres piros pólós maci fogad ja az Eötvös 
utcai körforgalomnál. A medvéink olyan hírne -
vet hoztak a városunknak, hogy szin te szim bó -
lumunkká váltak. Egyetlen hét alatt a város Fa - 
ce book oldalán 47 000 olvasó nézte meg az új 
jö vevényt. A látvá nyos ság-maci első felfedezői 
számára az önkormányzat fotós pályázatot hir  -
de  tett, amelynek tárgynyere mé nyeit a szeren -
csés nyertesek már át is vehették: Mádi Lajos, 
Margraf Emese, Nagy Dóra, Serfőző Betty, Kar-
vai Ottó, Széles Orsolya. A hagyo má nyos városi 
ünnep ségek az idén elmaradtak, de a város la -

kóknak kedves meglepetés ez a maci városunk 
21. szü letésnapjára. Fogadják őt szeretettel! 

A veresi medvepopuláció új tagjáról megtud -
tam az ötletgazda Cserháti Ferenc alpolgár mes -
ter úrtól, hogy a címlapunkon látható tekin té - 
lyes, 200 kg-os nagy „Ő”-t egy francia világí tás -
technikai cég, a Blachere Illumination Hungary 
Kft. készítette, a GAMESZ és a Ju-Ko Kft. állította 
fel a jelenlegi, várhatóan jövő márciusig ideig -
lenes helyére. A girlandszőnyeggel és ener-
giatakarékos ledekkel bevont mackó a köz vilá gí - 
tásra kötve esténként fényárban úszik. Azonban 
új kedvencünk a szezonnak, illetve a városi ese -
ményeknek megfelelően alkalmi ki egé szítőket is 
kap majd. De akár el is látogathat személyesen is 
egy-egy rendez vényre. Közben egy helyi taxis 

vállalkozás már fel is ismerte a szimbólum rek-
lámértékét. Jelkép-medvénk nincs egyedül, 
ugya nis van a Medveott honnak is egy utazó mac -
kó „reklámarca”, Zsu zsi medve. De mi legyen a 
neve az új körforgalmi óriásmacinak? Ezzel kap -
csolatban kísérje figyelemmel városunk hivata-
los Facebook oldalát.                            RIMAI S. ÉVA

Veresegyház Római Katolikus Egyházközség • KERESZTSZENTELÉS 

„ÚTON-ÁLLÓ” GIGAMACINK 
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Az ország településeit járva, a tanyák, falvak, 
városok határainál, mindenhol feltűnnek az út 
mentén állított kő, fa és bádoglemezből kivá-
gott ún. pléh Krisztus-keresztek. A városiaso -
dás, a települések növekedése következtében a 
korábban felállított keresztek ma már nem 
ritkán a városok utcáin és terein is megtalál-
hatóak, ezzel is őrizve az ősi településhatárok 
emlékét. Közismerten a keresztek alapítási mo -
tívuma az egyéni hála vagy fogadalom, de 
gyak  ran a szerencsétlenségek helyszínét is je -
lö lik. Korunkra általában nem jellemző a fe -
lelős gondolkodás az elődjeink által ránk 
ha gyományozott örökség újrateremtéséről. 
Veresegyházon a hívők összefogásával, ada ko -

zásból mégis példaértékűen felújításra került 
a Szadai úti kőkereszt. 
2020. július 12-én, vasárnap, a kereszt körül 
össze gyűlt asszonyok imádságos énekkel bi-
zony ságot tettek Jézus iránt tanúsított szere te -
tükről, miközben Kovács Lajos atya megáldotta 
a megújított keresztet. A szertartást követően 
Ferge Györgyné Marikával, a felújítás szervező -
jével beszélgettünk. 
 
Minden keresztnek van története, egy-egy 
családnak vagy személynek az emlékei, 
érintettségei is kirajzolódnak bennük. A 
Sza dai úti kőkereszt mikor és milyen módon 
került felállításra?  
Hajdi Józsefné Margit néni elmondása alapján 
ismerem az előzményeket. A veresegyházi 
Pap János és felesége, Lengyel Júlia, köz vet le -
nül a II. világháború után, gyermektelen há -
zaspárként, – a mai napig nem tudni, hogy 
mi lyen indíttatásból – a korábbi fakereszt he -
lyet állíttatták a kőkeresztet. 1945 régen volt 
és sajnálatosan az eltelt évtizedek alatt nem 
került sor Krisztus keresztjének felújítására. 
Az „újrateremtés” gondolata kitől szárma zik? 
Ahogy nyugdíjba kerültem, immár tíz éve fog -
lalkoztatott a kereszt további sorsa. Volt egy 
álmom, majd ezt követően időszakosan kijöt-
tem a kereszthez és rendberaktam a környe ze -
tét. A fél évszázadot meghaladó korú kereszt 
látványa indíttatott arra a gondolatra, hogy fel 
kellene újítani. Felkerestem Zsolt atyát, a Szent  -
lé lek-templom plébánosát, be szél tem Ki sák 
Péterrel, városunk főker té szével, majd Cser-
 háti Ferenc alpolgár mes terrel. A ta lálkozások 

során megerősítést nyertem, és ez sarkallt a 
továbbiakra. A restaurá lásra több vállalkozót is 
megkerestem. Vé gül a Varga és Fia Kft. aján-
lata volt a leg ked vezőbb. 
Hogyan jött össze a restauráláshoz szükséges 
pénzösszeg? 
A hívők körében, az egyház nevében 2019 ta -
vaszán gyűjtést szerveztem, végül harminc-
négy magánszemély és vállalkozó járult hoz zá 
a felújítás közel félmillió forintnyi költségéhez. 
A városvezetés is a támogatásáról biztosított, 
de azon voltunk, hogy mi katolikusok önerő -
sen, közadakozásból teremtsük elő a felújí -
táshoz szükséges összeget. Hála Istennek, 
re ményeink szerint mindez sikerült! 
A kereszt sokkal több, mint útmenti jelkép: 
üzenni akar. Mi az üzenete a veresegyházi 
kereszteknek? 
Felhívják az ember figyelmét, hogy van egy 
kapcsolat, ami összeköt eget és földet. Ezért is 
törekedtünk a felújítás során az eredetiség 
megőrzésére. Ezzel is kifejezve Isten szeretetét 
és emléket állítva a település hagyományainak, 
a Veresegyházon egykor élt embereknek. 

VERÉB JÓZSEF 

Fotó: Veréb

Fotók: Veréb

A hónap témái

KRISZTUS SZENT KERESZTJE AZ ÚT MENTÉN 
„Én édes Jézusom könyörögve kérlek, ha erre 
járok utamat kísérjed. Tekints le kérlek az erre 
haladókra, add áldásodat az itt utazókra.”

Ferge Györgyné Marika
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Önkormányzat

45/2020.(VI.30.) Kt. határozat: 
A Képviselő-testület az Mötv. 32. § (1) d) pontja alapján 
úgy dönt, hogy az I. határozati javaslat mellékletét ké pe -
ző, Veresegyház Város Polgármestere által a veszélyhely -
zetben hozott döntések és az alább felsorolt rendeletek 
változatlan formában hatályban maradnak. Veresegyház 
Város Polgármesterének 
• 5/2020.(IV.22.) önkormányzati rendeletével módosí-

tott, a piac-, vásár- és búcsútartásról szóló 29/2017. 
(XII.21.) önkormányzati rendelete 

• 6/2020. (V.18.) önkormányzati rendeletével módosí-
tott, a gyermekvédelem helyi rendszeréről szóló 
9/2006. (VI. 21.) önkormányzati rendelete 

• 7/2020.(V.18.) önkormányzati rendeletével módosí-
tott, „Az egészségügyi alapellátásról” szóló 3/2017. (III. 
3.) önkormányzati rendelete 

• 8/2020. (V.20.) rendeletével módosított, az önkor-
mány zat 2020. évi költségvetéséről szóló 1/2020.(III.6) 
önkormányzati rendelete 

• 9/2020.(VI.1.) önkormányzati rendeletével módosí-
tott, a szociális ellátásokról szóló 10/2006.(VI.28.) 
önkormányzati rendelete 

• 10/2020. (VI.1) önkormányzati rendeletével módosí-
tott, a térítési díjakról szóló 9/2007. (VII.12.) önkor-
mányzati rendelete. 

 
46/2020.(VI.30.) Kt. határozat: 
A Képviselő-testület az Mötv. 32. § (1) d) pontja alapján 
úgy dönt, hogy a II. határozati javaslat mellékletét ké -
pező, Veresegyház Város Polgármestere által a veszély -
helyzetben hozott azon döntéseket, amelyeknek vissza - 
vonásáról a veszélyhelyzet megszűnését követően nem 
született rendelkezés, hatályon kívül helyezi. 
 
48/2020.(VI.30.) Kt. határozat: 
A Képviselő-testület a Veresegyház I. számú vegyes fog -
orvosi körzet felnőtt és gyermek lakosságának fogszakor -
vosi ellátása tekintetében a DUO-DENT VERES Fo gá - 
szati Kft. praxisjog elidegenítésére vonatkozó bejelen-
tését tudomásul véve kinyilvánítja, hogy a praxisjogot 
meg vásárló Dr. Tábor Regina Cecília fogorvossal, mint 
egyéni vállalkozóval – a praxisjog megszerzése esetén és 
praxisengedély birtokában – feladat-ellátási szerződést 
kíván kötni. 
 
49/2020.(VI.30.) Kt. határozat: 
A Képviselő-testület a 2019. évről szóló éves és éves 
össze foglaló belső ellenőrzési jelentést megtárgyalta és 
elfogadja. 
 
50/2020.(VI.30.) Kt. határozat: 
1. A Képviselő-testület megválasztja a Veresegyházi 

Med veotthon Fejlesztéséért Közhasznú Közalapítvány 
(bejegyzett székhelye: 2112 Veresegyház, Fő út 35., 
adószáma: 18703533-1-13, a továbbiakban: Közala pít -
vány) Kurátorának Kucsa Tamásnét öt évre, 2020. év 
július hónap 1. napjától 2025. év június hónap 30. 
napjáig. 

2. A Képviselő-testület megállapítja, hogy a Kurátor meg-
bízatásának megszűnte a koronavírus elleni véde ke -
zésről szóló 2020. évi XII. törvénnyel megerősített, a 
veszélyhelyzet kihirdetéséről szóló 40/2020. (III.11.) 
Korm. rendelettel kihirdetett veszélyhelyzet ideje alatt, 
2020. év március hónap 16. napján szűnt meg, azon-
ban a 2020. év június hónap 18. napjától hatályos, a 
veszélyhelyzet megszűnésével összefüggő átmeneti 
szabályokról és a járványügyi készültségről szóló 
2020. évi LVIII. törvény 109. § (1) bekezdése alapján a 
Kurátor megbízatása a Képviselő-testület jelen ha tá -
rozatának meghozatala napjáig fennmaradt. 

3. Figyelemmel a 2011. évi CLXXXI. törvény (Cnytv.) 53. 
§ (1) bekezdésében foglaltakra a Képviselő-testület, 
mint az alapító Veresegyház Város Önkormányzatá-
nak az Mötv. 41. § (2) bekezdése szerint az önkor-
mányzati feladatokat ellátó testülete megbízza Dr. 
Papp Dávid József egyéni ügyvédet (1203 Budapest, 
Bíró Mihály utca 20. V/34.), hogy képviselje Veres-
egyház Város Önkormányzatát, mint kérelmezőt az 
Közalapítvány változásbejegyzési eljárásában. 

51/2020.(VI.30.) Kt. határozat: 
1. A Képviselő-testület megválasztja a Veresegyház és 

Környéke Közbiztonságáért Közhasznú Közalapít -
vány (bejegyzett székhelye: 2112 Veresegyház, Petőfi 
Sándor u. 3., adószáma: 18688739-1-13, a továbbiak-
ban: Közalapítvány) Kurátorának Fendler Oszkárt öt  
évre, 2020. év július hónap 1. napjától 2025. év június 
hónap 30. napjáig. 

2. Veresegyház Város Önkormányzatának Képviselő-
testülete megállapítja, hogy a Kurátor megbízatásának 
megszűnte a koronavírus elleni védekezésről szóló 
2020. évi XII. törvénnyel megerősített, a veszélyhely -
zet kihirdetéséről szóló 40/2020. (III.11.) Korm. ren-
delettel kihirdetett veszélyhelyzet ideje alatt, 2020. év 
március hónap 16. napján szűnt meg, azonban a 2020. 
év június hónap 18. napjától hatályos, a veszélyhelyzet 
megszűnésével összefüggő átmeneti szabályokról és a 
járványügyi készültségről szóló 2020. évi LVIII. tör -
vény 109. § (1) bekezdése alapján a Kurátor megbíza-
tása a Képviselő-testület jelen határozatának meg ho - 
zatala napjáig fennmaradt. 

3. Figyelemmel a 2011. évi CLXXXI. törvény (Cnytv.) 53. 
§ (1) bekezdésében foglaltakra a Képviselő-testület, 
mint az alapító Veresegyház Város Önkormányzatá-
nak az Mötv. 41. § (2) bekezdése szerint az önkor-
mány zati feladatokat ellátó testülete megbízza Dr. 
Papp Dávid József egyéni ügyvédet (1203 Budapest, 
Bíró Mihály utca 20. V/34.), hogy képviselje Veres-
egyház Város Önkormányzatát, mint kérelmezőt az 
Közalapítvány változásbejegyzési eljárásában. 

 
52/2020.(VI.30.) Kt. határozat: 
Veresegyház Város Önkormányzata tulajdonosi hoz-
zájárulását adja a Dunakeszi Tankerületi Központ ré -
szére, a Veresegyház Városi Önkormányzat 1/1 tulaj - 
donában lévő Veresegyház 3542/4 hrsz-ú, természetben 
2112 Veresegyház, Mogyoródi utca 5-7. szám alatt talál-
ható iskola megnevezésű ingatlanon elhelyezkedő, Fab-
riczius József Általános Iskola épületében működő 
uszoda felújításának megvalósításához. (Felújítást végző 
kivitelező: KESZI-Constructor Kft., székhelye: 2120 Du -
na keszi, Mátyás Király utca 17., felújítás ideje: 2020. július 
1–2020. augusztus 31.) 
 
53/2020.(VI.30.) Kt. határozat: 
A Képviselő-testület a Meseliget Bölcsőde a 2019. évi mun -
kájáról szóló intézményvezetői beszámolót elfogadja. 
 
54/2020.(VI.30.) Kt. határozat: 
A Képviselő-testület az előterjesztésben foglaltakat meg -
tár gyalta, és a Meseliget Bölcsőde Szakmai Programjá-
nak módosítását elfogadja. 
 
55/2020.(VI.30.) Kt. határozat: 
A Képviselő-testület a Veresegyház Városi Önkormányzat 
Idősek Otthona 2019. évi munkájáról szóló intéz mény -
vezetői beszámolót elfogadja. 
 
56/2020.(VI.30.) Kt. határozat: 
A Képviselő-testület − mint alapító tag − úgy dönt, hogy 
a Veresegyház és Környéke Szennyvízközmű Társulás 
2019. évi beszámolóját elfogadja. 
 
57/2020.(VI.30.) Kt. határozat: 
1. A Képviselő-testület elfogadja a Pest Megyei Katasztró-

favédelmi Igazgatóság Gödöllő Katasztrófavédelmi 
Kirendeltség Gödöllő Hivatásos Tűzoltó-parancsnok-
ság 2019. évi önkormányzati beszámolóját. 

2. A Képviselő-testület köszönetét fejezi ki a katasztró-
favédelem vezetői és tagjai felé a város biztonságának 
megőrzése érdekében végzett munkájukért. 

 
58/2020.(VI.30.) Kt. határozat: 
1. A Képviselő-testület a Veresegyházi Városfejlesztő Kft. 

2019. évi beszámolóját elfogadta. 
2. A képviselő-testület a Veresegyházi Városfejlesztő Kft. 

2020. évi likviditási tervét elfogadta. 
 
59/2020.(VI.30.) Kt. határozat: 
A Képviselő-testület hozzájárul a Veresegyház belterület 
6554/4 hrsz-ú ingatlant érintő telekhatár-rendezés és 

értékesítés átvezetéséhez Balázs Gábor és dr. Balázs 
Zsuzsanna vevők részére. 
 
60/2020.(VI.30.) Kt. határozat: 
A Képviselő-testület hozzájárul a Veresegyház belterület 
9645/103 hrsz-ú ipari ingatlan értékesítéséhez mini -
málisan nettó 5000 Ft/m2 eladási áron a Színpad- és 
Emelőgéptechnikai Kft., mint vevő részére. 
 
61/2020.(VI.30.) Kt. határozat: 
A Képviselő-testület a lejárt határidejű határozatok vég re-
hajtásáról szóló beszámolót elfogadta. 
 
62/2020.(VI.30.) Kt. határozat: 
1. A Képviselő-testület hozzájárul a Veresegyház kül-

terület 0119/33 hrsz-ú, kivett telephely megnevezésű 
ingatlan értékesítésére szolgáló pályázat kiírásához, 
meghívásos (zártkörű pályáztatás) eljárással. A Kép -
viselő-testület a zártkörű pályázatra a veresegyházi 
székhelyű VERES FA-LAK-AT Kft.-t, a veresegyházi 
székhelyű BLOGÉK Kft.-t és a fóti székhelyű FÓT-GÉP 
Fuvarozó, Kereskedelmi és Szolgáltató Kft.-t hívja fel 
ajánlattételre, az elfogadott pályázati kiírás alapján. 

2. A pályázatokat értékelő munkacsoport tagjai: Pásztor 
Béla polgármester, Tóth Sándor, a Pénzügyi Bizottság 
elnöke, Bobál Imréné, az Ügyrendi, Jogi és Közbiz-
tonsági Bizottság elnöke legyenek. 

3. Az értékelő munkacsoport véleménye alapján meg-
jelölt nyertes a benyújtási határidőt követően kerül ki-
hirdetésre. 

 
63/2020.(VI.30.) Kt. határozat: 
1. A Képviselő-testület hozzájárul „településfejlesztési 

céllal (a település közigazgatási határára véderdő-
telepítés lehetőségének biztosítása érdekében)” – a 
Veresegyház külterület, 014/35 hrsz-ú, szántó műve -
lési ágú ingatlan 17/68 tulajdoni hányadának meg -
vásárlásához dr. Szentes Gábor Tamástól 300 Ft/m2, 
115 200 Ft vételáron. A vételár kifizetése a 2020. évi 
költségvetés földvásárlásokra elkülönített kerete ter-
hére történik meg. 

 
65/2020.(VII.09.) Kt. határozat: 
1. A Képviselő-testület a X. számú felnőtt háziorvosi 

körzet működtetését a IV., VIII. és IX. számú körzethez 
hasonlóan P.J.P. Marik Kft-re bízza. 

2. A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a 
P.J.P. Marik Kft.-vel kötött felnőtt háziorvosi körzetekre 
vonatkozó szerződés módosítására. 

3. A Képviselő-testület elfogadja Dr. Marik György Ádám 
javaslatát, mely szerint a P.J.P. Marik Kft. által működ -
te tett területi ellátási kötelezettséggel működő X. 
számú felnőtt háziorvosi körzetben Dr. Ráki Júlia 
legyen a személyesen közreműködő felnőtt háziorvos. 

 
66/2020.(VII.09.) Kt. határozat: 
1. A Képviselő-testület nevelésszervezési okokból a Kéz 

a Kézben Óvoda 18 csoportjában 20%-os, további 11 
csoportjában 10%-os maximális létszám túllépést en-
gedélyez az alábbiak szerint: 

 
Kéz a Kézben csoportok létszám létszám 
Óvoda +SNI (+fő) túllépés 

igénye (%) 
1. számú tagóvoda Hétszínvirág 28 + (1) 20% 
(Béke u. 31-33.) Csodafa 22 – 

Csipet csapat 22 – 
Szivárvány 28 + (1) 20% 

2. számú tagóvoda Falevél 28 + (2) 20% 
(Széchenyi tér 2.) Szívecske 28 20% 

Lepke 22 – 
Manócska 27 20% 
Tavirózsa 28 20% 
Tündér 25 + (1) 10% 

3. számú tagóvoda Hold 27 + (3) 20% 
(Béke u. 30.) Manó 23 + (1) – 

Harmatcsepp 25 10% 
Föld 28+(2) 20% 

4. számú tagóvoda Alma 24 10% 
(Gyermekliget u. 32.) Delfin 25 + (1) 10% 

Katica 26 + (1) 20% 
Szitakötő 27 + (1) 20% 

VERESEGYHÁZ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK HATÁROZATAI
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Kéz a Kézben csoportok létszám létszám 
Óvoda +SNI (+fő) túllépés 

igénye (%) 
4. számú tagóvoda Körte 26 + (1) 20% 
(Gyermekliget u. 32.) Gomba 24 10% 

Csiga 17 + (1) – 
Cica 25 + (1) – 
Csibe 26 10% 
Hóvirág 22 – 
Nyuszi 27 + (1) 20% 
Süni 20 – 

5. számú tagóvoda Halacska 22 + (1) – 
(Lévai u. 11.) Gyöngyvirág 23 – 

Fecske 26 10% 
Pillangó 26 10% 
Csillag 25 + (1) 10% 

6. számú tagóvoda Margaréta 28 + (1) 20% 
(Hétvezér u. 6.) Bóbita 28 20% 

Napraforgó 27 20% 
Gesztenye 27 20% 
Mókus 22 10% 
Napocska 25 + (2) 10% 
Méhecske 28 20% 
Micimackó 28 20% 

 
67/2020.(VII.09.) Kt. határozat: 
A Képviselő-testület felhívást ír ki a Veresegyház Városi 
Sportkör keretein kívül működő a sportcsoportok, civil 
szervezetek, magánszemélyek részére sport célú támo-
ga tás igénybevételére a 2020. évi költségvetésben szereplő 
„egyéb szakágak támogatása sport pályázat” előirányzati 
keretből 2020. augusztus 3-i benyújtási határidővel. 
 
68/2020.(VII.09.) Kt. határozat: 
A Képviselő-testület pályázatot kíván benyújtani a Ma -
 gyar ország 2020. évi központi költségvetéséről szóló 
2019. évi LXXI. törvény (a továbbiakban: Kvtv.) 3. mel-
léklet II. 2. pont a), b) és c) pontok szerinti Önkormány -
zati feladat ellátást szolgáló fejlesztések támogatására 
irányuló pályázati kiírásra, az alábbiak szerint: 
1. A projekt megnevezése: Veresegyház, Szent Imre u. 

felújítása 
2. A pályázat megvalósítási helyszínének pontos címe: 

2112 Veresegyház, Szent Imre u.  
3. A pályázat megvalósítási helyszínének helyrajzi 

száma: Veresegyház belterület Hrsz.: 1149/11 és 1111. 
4. A pályázati konstrukció: Önkormányzati feladatellátást 

szolgáló fejlesztések támogatás 
5. A tervezett beruházás teljes beruházási költsége: 

bruttó 51 433 514 Ft  
6. A tervezett beruházásnak a támogatás szempontjából 

elismerhető bekerülési költsége: bruttó 51 433 514 Ft  
7. Az önkormányzati saját erő számszerű összege és for-

rása: az önerő bruttó 25 716 757 Ft, amely összeget 
Veresegyház Város Önkormányzata 2021. évi költség -
ve té sé nek terhére biztosít. 

8. A központi költségvetési forrásból származó támo-
gatás igényelt összege: bruttó 25 716 757 Ft. 

 
69/2020.(VII.09.) Kt. határozat: 
A Képviselő-testület hozzájárul a Veresegyház belterület 
487 hrsz-ú, kivett lakóház, udvar megnevezésű ingat-
lan megvásárlásához Hibó Péter Pál eladótól, összesen 
35 000 000 Ft-os vételáron. A vételár kifizetése a követ -
ke zőképpen történik: Vevő a teljes vételárat legkésőbb 
2020. szeptember 30-ig fizeti meg Eladó részére. Az in-
gatlan vételárának kifizetésére a 2020. évi költség vetés 
tartalékkerete biztosít fedezetet. 
 
70/2020.(VII.09.) Kt. határozat: 
A Képviselő-testület hozzájárul a Veresegyház belterület 
9823 hrsz-ú ingatlan értékesítéséhez a LEGJOBB SZÉK -
HELY Service Kft., mint vevő részére. 
 
72/2020.(VII.14.) Kt. határozat: 
A Képviselő-testület hozzájárul a „Tárkony utca útépí -
tése” tárgyú vállalkozási szerződés megkötéséhez a Mo -
novia Bt-vel (székhely: 1021 Budapest, Üdülő út 19/B, 
adószáma: 20939953-2-41). A beruházás összege bruttó 
14 243 895 Ft, melynek fe de zete a 2020. évi költségvetés 
tartalékkerete. 
 
73/2020.(VII.14.) Kt. határozat: 
A Képviselő-testület hozzájárul a „Ligetek városrészen 
ivóvíz- és szennyvízcsatorna vezeték építése” tárgyú vál-
lalkozási szerződés megkötéséhez a No-La Bt-vel (szék -
hely: 2112 Veresegyház, Budapesti út 3/E/B, adószáma: 

20995056-2-13). A beruházás összege 49 605 000 Ft (+ 
fordított áfa), mely nek fedezete a 2021. évi költségvetés. 
 
74/2020.(VII.14.) Kt. határozat: 
A Képviselő-testület hozzájárul a Veresegyház belterület 
452 hrsz-ú, kivett lakóház, udvar, gazdasági épület meg -
nevezésű ingatlan megvásárlásához – Nagy Hajnalka, Nagy 
Mária, Molnár Istvánné eladóktól, összesen 36 000 000 Ft-
os vételáron. 
Felek a teljes vételár megfizetése tekintetében a követ -
kezőkben állapodtak meg: 
• előszerződés megkötésére az ingatlant terhelő végre-

hajtási jog törlése után kerül sor; 
• az előszerződés megkötésével egy időben az önkor-

mányzat megfizet 10 000 000 Ft előleget Eladó részére; 
• az ingatlanból való kiköltözést követően, legkésőbb 

2020. október 31-ig pedig a fennmaradó vételárhát ra -
lékot, 26 000 000 Ft-ot Eladó részére megfizeti. 

Az ingatlan vételárának kifizetésére a 2020. évi költség -
vetés tartalékkerete biztosít fedezetet. 
 
75/2020.(VII.14.) Kt. határozat: 
A Képviselő-testület hozzájárul a Veresegyház belterület 
32 hrsz-ú, természetben Veres egyház, Újiskola u. 7/B 
szám alatt található ingatlan megvásárlásához Németh 
Viktória Mariann és Jászné Németh Hajnalka Éva eladók-
tól, összesen 70 000 000 Ft-os vételáron. 
A vételár kifizetése a következőképpen történik: 
• az előszerződés megkötésével egy időben az önkor-

mányzat megfizet 35 000 000 Ft előleget Eladó részére; 
• az ingatlanból való kiköltözést követően, legkésőbb 

2020. október 31-ig pedig a fennmaradó vételárhát ra -
lékot, 35 000 000 Ft-ot Eladó részére megfizeti. 

Az ingatlan vételárának kifizetésére a 2020. évi költség -
vetés tartalékkerete biztosít fedezetet. 
 
76/2020.(VII.17.) Kt. határozat: 
A Képviselő-testület kihirdeti a Veresegyház külterület 
0119/33 hrsz-ú, 15 038 m2 területnagyságú, kivett telep -
hely megnevezésű tehermentes ipari ingatlan értéke síté -
sével kapcsolatban kiírt pályázat nyerteseként a leg   ked - 
  vezőbb ajánlatot tevő FÓT-GÉP Fuvarozó, Keres ke delmi 
és Szolgáltató Kft-t. A Képviselő-testület hozzá járul, hogy 
a FÓT-GÉP Kft.-vel – a pályázati kiírásban sze replő fel té -
te lek alap ján – az ingatlan adás vételi szer ződés meg kö -
tésre ke rüljön. 
 
77/2020.(VII.17.) Kt. határozat: 
1. A Képviselő-testület a nemzeti vagyonról szóló 2011. 

évi CXCVI. törvény (a továbbiakban: Nvt.) 3. § 1. pont 
a) pont jára, az Nvt. 3. § 19. pont c) alpontja, valamint 
az Nvt. 11. § (2) bekezdése, továbbá a Képviselő-
testület 63/2016. (IV.14.) Kt. számú határozata alapján 
elfogadja a Római Katolikus Egyházközséggel köten -
dő, épület kiemelésre, tulajdonjog bejegyzésére és ha -
szonélvezeti jog alapítására vonatkozó megállapodást 
és felhatalmazza a polgármestert a megállapodásban 
foglaltak alá írására. 

2. A Képviselő-testület megbízza Dr. Papp Dávid József 
egyéni ügyvédet (1203 Budapest, Bíró Mihály utca 20. 
V/34., KASZ: 36066810) Veresegyház Város Önkor-
mány zatának az ingatlanügyi hatóság előtti, ingatlan-
nyilvántartási államigazgatási hatósági eljárásban való 
képviseletével.



6 2020. augusztus

Önkormányzat
BERUHÁZÁSI HÍREK

ÉPÜL A TÁJHÁZ 
A nyílászárók cseréjéhez és a belső szakipari munkák elkezdéséhez 
érkezett a Luther utcai tájház felújítása. 
 

PARKOLÓ A MEY-NÉL 
Örvendetes hír, hogy a Mey Hungaria Kft. a vírusválság ellenére nem-
csak meg tudta tartania munkahelyeit, hanem még bővíteni is tudott. 
Ennek a folyamatnak a támogatására a várossal együttműködve új, 11 
férőhelyes parkoló épült a cég telephelyénél. 

ÚTÉPÍTÉSEK VÁROSSZERTE,  
FEKVŐRENDŐR A KÁLVIN UTCÁBAN 

Több helyen is kisebb útépítések zajlanak ezen a nyáron. Megkez-
dődött a Tárkony utca építése a Revetekben, csapadékvíz elvezetési 
és járdaépítési munkákat végeznek a Virág utcában, ahogy szintén a 
csatornázási munkák után indult a Vadvirág utca megújulása is.   

A Szent Imre utca felújítására pályázatot adott be a város. A tervek 
szerint a pályázat sikerétől függetlenül októberben rendezésre kerül 
az útszakasz a Szadai úttól a GAMESZ-ig. 

Mindkét oldalról fekvőrendőrt kapott a Kálvin utcai parkolónál 
lévő zebra. Reményeink szerint ez nagyban segíti majd a parkoló 
közlekedésbiztonságát. 

Szintén közlekedési információ, hogy az önkormányzat gondol-
kodik a Kemény Kálmán utca-Árpád utca balesetveszélyes kereszte-
ződésének legjobb közlekedéstechnikai megoldásán. 
 

ÉPÜL A SPORTCSARNOK 
Elkészült az Újiskola utcai kézilabda-munkacsarnok tetőszerkezete. 
Lapzártánkkor a héjazása és a fedése zajlott. 

MEGÚJUL A MŰVELŐDÉSI HÁZ UDVARA 
Megszépült a Művelődési Ház belső udvara. A felújítás után vélhe-
tően rendeződik a színpad alatti, alagsori helyiségek sorsa is, ide új 
rámpa épült, főleg a díszletmozgatás segítésére. A felújítást pályáza-
ton elnyert pénzből támogatta a Veres 1 Színház is. A tervek szerint 
rövidesen az épület Köves utcai homlokzata szintén megújulhat. 

KOVÁCS PÉTER 

ÚTÉPÍTÉS, PARKOLÓ ÉS SZÉPÜLŐ ÉPÜLETEK 
Beruházási téren mozgalmas a nyár Veresegyházon. Az aktuális információkról 

Cserháti Ferenc alpolgármester és Jovanović Dragutin műszaki osztályvezető tájékoztatta lapunkat.

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 28 588 608-as telefonszámon, 
illetve személyesen a Polgármesteri Hivatal 131., 132. irodájában. 

Fotó: Ruzsovics Dorina

Fotó: Ruzsovics Dorina

Fotó: Ruzsovics Dorina

Fotó: Művelődési Ház
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Ünnep
A VÁCI MIHÁLY MŰVELŐDÉSI HÁZ KÖZLEMÉNYE 

A 2020. július 30-án bejelentett  
kormányrendelet értelmében augusztus 15. 

után sem lehet 500 főnél nagyobb, 
zenés-táncos rendezvényeket tartani. 

Mivel rendezvényeink ingyenesek, 
nem tudjuk a nézőszámot limitálni. 

 
Ennek értelmében 

a Veresi Városi Napok 
(augusztus 18–21) rendezvénysorozatból 

csak az alábbi programok kerülnek 
megrendezésre:  

•  Kenyérszentelő ünnepi szentmise 
•  II. Rákóczi Ferenc emlékkő koszorúzása 
•  Ella István és a Budapesti Bach Kórus 
     hangversenye  

2020. AUGUSZTUS 20-ÁN 9.30 ÓRAKOR 

KENYÉRSZENTELŐ 
ÜNNEPI SZENTMISE  
A SZENTLÉLEK-TEMPLOMBAN 

2020. AUGUSZTUS 20-ÁN 18 ÓRAKOR 

ELLA ISTVÁN ÉS A BUDAPESTI 
BACH KÓRUS HANGVERSENYE 

A SZENTLÉLEK-TEMPLOMBAN 

2020. AUGUSZTUS 20-ÁN 11 ÓRAKOR 
A II. RÁKÓCZI FERENC 

EMLÉKKŐ KOSZORÚZÁSA 
A KATONAI HAGYOMÁNYŐRZŐ EGYESÜLETTEL 

A TALÁLKOZÓK ÚTJÁN, 
A TERMÁLFÜRDŐ BEJÁRATÁNÁL
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Közélet

2020. augusztus

BÚCSÚ VERESEGYHÁZTÓL 21 ÉV SZOLGÁLAT UTÁN 

MOLNÁR ZSOLT ATYA

Megható szentmisén búcsúzott el veres-
egy házi szolgálatától július 26-án Molnár 
Zsolt római katolikus plébános, aki nem 
kevesebb, mint 21 évig volt városunk ka-
tolikus papja. 

Mozgalmas 21 év volt ez az egyházközség 
életében, amely töretlen építkezéssel telt el a 
szó lelki és fizikai értelmében is. Ez utóbbi 
esetében elég ha arra gondolunk, hogy ezen 
időszak alatt létesült a Szent Pio nyugdíjas -
otthon, megújult a plébánia épülete és a 
Szent Erzsébet templom külső megjelenése, 
a templom belső terének felújításakor pedig 
várostörténeti jelentőségű régészeti anyag 
került felszínre. Részben ez inspirálta a 
mára Veresegyház ékkövének tartott Szent -
lélek-templom építését. Molnár Zsolt így 
templomépítő papként vonul be a helytör -
ténetbe, ugyanakkor a fizikai épületeknél 
maradandóbb alkotása lehet az „élő kövek -
ből” való építkezés, az egyházközség létszá -
mában és hitéleti mélységében történt meg - 
erősítése. Mindezt erősíti a temp lom  építése 
idején csodálatosan megnyilvá nuló testvéri 
összefogás a veres egy házi református gyü -
le ke zettel. 

A zsúfolásig megtelt Szentlélek-templom-
ban megtartott szentmise hangulatában és 
az azt követően Molnár Zsoltnak köszönetet 

tolmácsoló felszólalók szavaiban is a leg-
fontosabb üzenet a köszönet és a szeretet 
volt. Köszönte az atya munkáját a város ne -
vében Pásztor Béla polgármester, a reformá-
tus egyház nevében áldásosnak nevezte 
Fukk Lóránt lelkipásztor, bibliai idézettel 
méltatta a baptista gyülekezet részéről Ba -
csó Benjámin lelkipásztor, és minden, a ka-
to likus egyházközséget képviselő pap, dia - 
kónus, nővér is egyaránt a háláját fejezte ki 
a 21 évi szolgálatért. 

A Kosdra plébánosnak, de még inkább a 
Váci Egyházmegye Püspöki Hivatalába tá -
vozó Molnár Zsolt számára megható pilla -
natok voltak, amikor e köszönet és a 21 év 
jelképeként új miseruhát és az egyház köz -
ségtől a kis közösségek, családok és egyének 
személyes üzenetével megtöltött emlék -
köny vet, továbbá egy különleges mozaik -
képet vehetett át. A nagyméretű, a templom 
kupolájának záróüvegét ábrázoló mozaik -
kép különlegessége, hogy 2700-nál is több 
olyan kisméretű fotóból áll, amelyek a kö -
zösség elmúlt éveit és különleges pillanatait 
örökítették meg. (A képből egyéb ként egy 
másodpéldány is készült, ami a templom 
előterében kapott helyet.) A fel emelő ese -
ményt kötetlen agapé zárta. 

Zsolt atya, köszönjük!               KOVÁCS PÉTER

Fotók: Lethenyei László
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 Mennyiben veszélyezteti a koronavírus-járvány a kiszélesített csa -
ládtámogatások rendszerét? A gyermekvállalásra készülő fiata lok 
számíthatnak a korábban megígért támogatásokra? 
A gyermekvállalásra készülő fiatal házasok továbbra is számíthatnak 
minden olyan támogatási lehetőségre, amelyet a magyar kormány a 
koronavírus-járványt megelőző időszakban felkínált nekik. Sőt, a kabi-
net nemcsak megtartotta, hanem bővítette is a családtámogatásokat a 
járványidőszakban. Így például jövő júliustól emelkedik a csecsemő -
gon  dozási díj – vagyis népszerű nevén: a CSED – összege, nő a gyer-
me k étkeztetésre szánt támogatás, valamit a 2020-21-es tanévben már 
minden diák ingyenesen juthat a tankönyvekhez. A kormány jövőre 
több mint kétezer-háromszáz milliárd forintot fordít családtámogatá-
sokra a költségvetésből. Más országokban ugyan nem magától érte tő -
dő, hogy válságidőszakban is bővülnének a családtámogatások, ná - 
lunk azonban a kormány továbbra is elkötelezett a családok meg erő -
sítése és a fiatalok gyermekvállalási kedvének ösztönzése mellett. 
Ezzel is példát mutatunk nemcsak az Európai Unió országainak, de 
tulajdonképpen az egész kontinensnek is. 
Az eredmények is igazolják ezeket a kormányzati törekvéseket? 
Egyértelműen igen! A magyar kormány családpolitikája működik, és 
már az eddigiekben is kiválóan bizonyította eredményességét: egyre 
több a házasság hazánkban, és kevesebb a válás, a gyermekvállalási haj -
landóság pedig a 2010-es 1,25-ös értékről 1,5-re emelkedett. Az idei első 
negyedévben úgy született több gyermek az egy évvel korábbinál, hogy 
közben a gyermekvállalási korban lévők száma csökkent. 
Hogyan befolyásolta a járvány ezeket a folyamatokat? 
A járvány évtizedek óta nem látott nehézségek elé állította az em-
bereket, de ennek ellenére nemhogy meggyengítette volna, hanem épp 
ellenkezőleg, erősebbé tette a családok többségét. Ez az oka annak, 
hogy ezúton is szeretnék köszönetet mondani minden édesanyának, 
aki helytállt a sokszor végtelennek tűnő napokon, erőt és energiát adott 
a távoktatásban tanuló gyermekeinek, és biztos támasza volt a család-
nak. Összekovácsolódtak a közösségek. A családok megerősítése a 
magyar kormány legfontosabb nemzetpolitikai stratégiájává vált az 
elmúlt időszakban. Ennek részeként szorosan együttműködünk a 
családszervezetekkel, civilszervezetekkel, megvitatjuk például a támo -
gatási eszközök bevezetését és a családok problémáit. Az együtt mű -
ködés sikeres, ezért a kormány a jövőben is számít a család s zer veze - 
tekre, civilszervezetekre. A családvédelmi akcióterv a családtámo-
gatások legsikeresebbike. A Babaváró támogatást mintegy százezer 
pár, a nagycsaládosok autóvásárlási támogatását több mint huszon öt -
ezren, a négygyermekes anyák szja-men tességét pedig több mint negy -
venezren igényelték. Örömtelinek tartom, hogy a CSED emelé sével az 
édesanyák a gyermek születését követő első fél évben több jöve -
delemhez juthatnak majd, mint amikor dolgoztak. 

A családok megerősítése mellett igen fontos kérdés a gazdaság helyzete 
is. Képviselői munkájával összefüggésben, hogyan képzeli el a helyi 
gazdaság újraindítását az ön által képviselt telepü lé se ken?  
Országgyűlési képviselőként most azt tekintem az elsődleges fel adatom-
nak, hogy az általam képviselt településeken elkezdődjön egy közös 
gondolkodás és közös cselekvés a gazdaság újraindítása ér dekében. 
A következő hónapok munkáját ez a tevékenység határoz za majd meg. 
Munkatársaimmal a helyi gazdaság újraindítása érdekében ágazati 
kerekasztal-beszélgetéseket szervezünk. Az első ilyen talál ko zón az 
élelmiszer-feldolgozó gazdasági szereplők, a másodikon pedig a szál-
lásadók helyzetét vitattuk meg az érintettekkel. Azok, akik eljöttek a 
kerekasztal-beszélgetésekre, meghatározó módon vesznek részt az ál-
talam képviselt települések életében. Együtt mű kö désben, összefogás-
sal pedig élővé tudjuk tenni ezeket a közösségeket, mert lendület és 
lüktetés kell a helyi gazdasági folyamatokba. 
Számíthatunk-e újabb beruházásokra Veresegyházon a járványhely -
 zet ellenére is? 
Mivel számomra a képviselői munka egyet jelent az általam képviselt 
emberek igényeivel, a válaszom erre egy határozott igen. Már ebben a 
választási ciklusban is, amelynek épp a felezőjénél járunk, sikerült kiváló 
eredményeket elérnünk, elég talán, ha csak azt említem, hogy Veresegy-
házon kosárlabdacsarnok épült, és hamarosan elkészül a kézilabda 
munkacsarnok is, hat játszótér újult meg 2018 áprilisa óta, és a katolikus 
gimnáziumot is átadtuk. Most a legnagyobb feladat, ami előttünk áll, a 
gazdaság újraindítása. Ebben mindenkinek megvan a maga feladata: 
képviselőként én azon dolgozom, hogy a településeinkre minél több 
lehetőséget elhozzak, minél több fejlesztési forrást elérhetővé tegyek. 

A JÁRVÁNYHELYZET 
ERŐSEBBÉ TETT BENNÜNKET 
 
A magyar kormány nemcsak megtartotta, hanem bővítette is a csa lád -
támogatásokat a koronavírus-járvány ideje alatt – mondta el a lapunk -
nak küldött interjúban TUZSON BENCE, a Pest megyei 5-ös számú 
választókerület országgyűlési képviselője, akinek a munkája az elmúlt 
hetekben azért került az érdeklődés előterébe, mert a helyi gazdaság 
újraindítása érdekében ágazati kerekasztal-beszélgetések szervezé sé be 
kezdett. Mint mondta, azok, akik eljöttek ezekre a találkozókra, meg -
határozó módon vesznek részt az általa képviselt települések gazdasági 
életében – az ő támogatásuk a fejlődés kulcsa.
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KÉPVISELŐI INFORMÁCIÓ „A magyar kormány családpolitikája jól működik, most a helyi 
gazdasági folyamatok fellendítésén dolgozunk.” 

TUZSON BENCE
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Fizikai és jogi értelemben is költözik a veresegyházi esti gimnázi -
um. Mit jelent ez konkrétan? 
„Meghalt a király, éljen a király!” A középkori monarchiákban az 
egyik legborzasztóbb dolog, ami történhetett az a trónviszály volt. 
Így az uralkodó halálának gyászhírét igyekeztek összekötni az azon-
nal trónra lépő utód meglétének örömhírével. Így történik az Esti 
Gimnáziumunk esetében is. A Fabriczius József Esti Gimnázium 
szeptember elsejével megszűnik, és ugyanakkor újjászületik a Ve -
res egyházi Katolikus Gimnázium részeként. A tanítás színhelye is 
változik. Intézményünk az új gimnáziumi épületben – Veresegy-
ház, Fő út 117-125 – folytatja munkáját. 
Milyen szervezeti formában fog működni a jövőben az intéz -
mény? 
A Veresegyházi Katolikus Gimnázium Felnőttoktatási Intézmény -
egysége lesz. Szervezetileg egy intézményről beszélünk, amelyen 
belül az Esti Gimnázium önálló köznevelési alapfeladatot valósít 
meg. Azt hiszem, mindenki jobban jár, ha egyszerűen csak „Veresi 
Esti Gimi” -ként gondolunk rá, nevezzük meg. 
Az átszervezés érinti-e a képzés jellegét? Mit kell tudni a képzési 
formáról és konkrét kereteiről a jelentkezőknek? 
Úgy gondolom, minden jelenlegi és leendő tanulónknak jó hír, 
hogy a képzés jellegét nem érinti a változás. Az Esti Gimnázium 
továbbra is nagy szeretettel várja mindazokat a nem tanköteles 
érettségizni vágyókat (vagy kényszerülőket), akik legalább nyolc 
általános iskolai végzettséggel rendelkeznek és komolyan el-
határozták, hogy érettségi bizonyítványt szereznek. Az előzetes 
tanulmányokat beszámítjuk. Akik szakmunkás iskolában végeztek 
és szakmunkásvizsgát is tettek, azok két év alatt készülhetnek fel 
az érettségire. A tanítás hétfőn, kedden, szerdán fél öttől este ki-
lencig tart. Tudásukról a hallgatók negyedévente vizsgákon adnak 
számot. És két nagyon fontos információ: az iskola INGYENES 
(nincs semmilyen tandíj, térítési díj, beiratkozási díj stb.); a 
helyszín már az új hely: VERESEGYHÁZ, FŐ ÚT 117-125! 
Mik a tapasztalatok, mennyire népszerű Veresegyházon ez a 
képzési forma? 
Az Esti Gimnázium szeptembertől az 59. tanévet kezdi meg. 
A település életében az elmúlt több mint fél évszázadban jelen volt, 
sokáig egyetlen középiskolaként. Nagyon-nagyon sokan választot-
ták iskolánkat az elmúlt évtizedek során és nem csalódtak. A pozi -
tív visszajelzések százait őrzöm levél, e-mail, illetve Facebook 
bejegyzés formájában. Ma már az először nálunk végzettek uno kái-
nak segítünk szolgálatunkkal. A jelentkezők száma évről-évre 
bőséges volt. 
Az átszervezés érintheti-e a tanulói létszámot? Mire számít? 
Minden újdonság egy kicsit kiszámíthatatlan is. Ha az iskolánkba 
jelenetezőknek világossá tudjuk tenni, hogy a Veresegyházi Kato-
likus Gimnázium részeként működő Esti Gimnázium tanári 
gárdájában, hozzáállásában, hagyományaiban ugyanaz, mint a 
már közel hatvan éve Veresegyházon működő Esti Gimnázium, 
akkor nem lesz gond a tanulói létszámmal. 

Több helyen reklámozzák az 50 év tapaszta-
lat – kiváló tanári gárda szlogent. Miért 
tartják ezt fon tos nak ennyire kihangsúlyozni? 
Egyrészt mert szerények vagyunk és „csak” 
50 év tapasztalatot írtunk.A viccet félretéve, 
széles ez országban párját ritkítja az az iskola, amelyik több mint fél 
évszázada tudja folytatni a felnőtt ok tatói munkáját. Ez minden kép-
pen azt is mutatja, hogy az isko lánk ban folyó oktató-nevelő munka 
olyan színvonalú, hogy évről-évre megtelnek az iskolapadjaink. Ez 
pedig a kiváló, stabil és elkötelezett tanári gárda nélkül lehetetlen 
lenne. Tudom és jólesően tapasztalom, hogy tanártársaim a pedagó-
gus munkát hivatásként élik meg, tisztelik és szeretik tanítványaikat 
és szinte erőn felül meg tesznek mindent azért, hogy diákjaink sike -
res érettségi vizsgát te gyenek. 
Hogyan sikerült az idei járványhelyzetben lebonyolítani az 
érettségit, és mennyiben tértek el az eredmények az előző évektől, 
illetve hogyan viszonyultak a nappali képzésű gimnáziumok 
eredményeihez? 
Mi is átálltunk a tantermen kívüli digitális oktatásra. Az érettségi 
vizsgát is a szigorú biztonsági előírásoknak megfelelően szerveztük 
meg. Hála Istennek nagyon szép eredménnyel zárultak az idei 
érettségi vizsgák. Diákjaink átlaga a nappali képzésű gimnáziumok 
átlagánál kicsivel még jobb is lett! Ugyanakkor a tapasztalatom az, 
hogy semmi nem helyettesítheti a személyes tudásátadást. Nagyon 
remélem, hogy az elkövetkező tanévben a tantermekben egymásra 
mosolyogva fogunk tudni együtt haladni a közös cél eléréséért. 

KOVÁCS PÉTER 

INTERJÚ GYOMBOLAI GYULÁVAL, AZ ESTI GIMNÁZIUM VEZETŐJÉVEL

KÖLTÖZIK A VERESI ESTI GIMI 
 
Szeptembertől a Veresegyházi Katolikus Gimnáziumhoz csat-
lakozik és költözik az eddig a Fabriczius József Általánosban 
működő, fél évszázados múltra visszatekintő Esti Gimnázium. 
Változásról és állandóságról beszélgettünk az intézményegység 
vezetőjével.
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Városunkban már több alternatív iskola 
is működik. Miben fog ezektől külön-
bözni az új iskola? Miért esett a választá-
suk éppen Veresegyházra? Milyen segít  - 
séget kaptak a várostól? 
Veresegyházon találtunk az iskola számára 
megfelelő infrastruktúrát. Az önkormány zat 
segítségével és támogatásával hosszú időre 
biztosítva van a tanulók számára a barátsá-
gos, zöldövezeti környezet. Egye dül álló mó -
don, reál és természettu do má nyos tehet - 
ség gondozó műhelyeket in dí tunk a gyer me -
kek nek. Matematika-logika, Tudós mű  hely, 
Informatika-Robotika és Sakk-táblajátékok 
lesz nek az induló modell ben. A kicsiknek 
beépítjük a tantervbe a Sakk palotát. Prog ra-
munkban a sajátos nevelésű gyermekek 
inklú ziós nevelését is felvállaltuk, gyógy -
pedagógusok, pszicho ló gus és lelkes peda -
gógusgárda várja szep temberben a tanu ló - 
kat. Napirendünk úgy lett kiala kítva, hogy 
nem csak számukra, hanem min den gyer-
mek szá mára ideális legyen. Ezt a célt szol-
gálja töb bek között a sok-sok projektmunka, 
a moz gásfejlesztés és a relaxációs technikák. 
Mit kell érteni inkluzív oktatási szemlélet 
alatt? 
Az iskola a diákot, mint önálló személyi sé -
get tekinti a maga komplexitásában. A gyer-
 me kek közötti különbségekre az okta  tás - 
ban inkább lehetőségként, semmint aka dá-
lyozó tényezőként tekint. A gyakorlatban 
pedig az iskolától elvárja, hogy a tan anyagot 
és a tanítási módszereket kel lően rugalma -
san ala kítsa ahhoz, hogy ezek   re az akár idő -
ben is változó igényekre megfelelően tudjon 
felelni. A sajátos ne ve lési igényűek között 
gyakran talál kozunk kiemelkedő ké pessé -
gek kel ren del kező gyer mekekkel, így az ő 
oktatásuk könnyen beilleszthető prog ra-
munk ba. 

A Nemzeti Alaptanterv milyen mozgás te -
ret biztosít az alternatív oktatás számá ra? 
Szeretném hangsúlyozni, hogy a Szikrasuli 
nem alternatív, hanem a Nemzeti Alaptan-
terven alapuló magániskola. Az igazi nagy 
lehetőség abban rejlik, hogy szabad kezet 
adhatunk pedagógusainknak a módszerek 
alkalmazásában. Ennek köszönhetően a 
leg  mo dernebb tanulásszervezési techni -
kákat is alkalmazhatják. A változásokra és 
a modern kori kihívásokra gyorsan tudunk 
reagálni. Az innovatív hozzáállást el is vár-
juk pedagógusainktól. 
Milyen tanulói, tanári létszámmal, hány 
osztállyal kezdődik meg a tanítás?  
A 2020-21-es tanévre 1-8. osztályig fogad-
juk a tanulókat. Egy osztályban legfeljebb 
15 tanuló lesz, a beiratkozás egész évben 
tart a szabad helyek függvényében. Sze -

retettel várjuk az érdeklődőket. Jelenleg 34 
jelentkezőnél tartunk, folyamatos az ér -
dek lődés iskolánk iránt. Szinte a teljes pe -
da gógus létszám megvan, a szakmai felké - 
szülés folyamatosan zajlik.  
Miért tartja fontosnak a mindennapos 
angol nyelvtanulást? 
A szociális, digitális és nyelvi kompetenciák 
fejlesztését kulcsfontosságúnak tartom. A 
Szik rasuliban célunk a folyékony angol 
nyelv tudás megszerzése a mindennapos an -
gol oktatás segítségével, melynek én is aktív 
részese leszek. Az angol ma nem cél, ha -
nem eszköz a világban történő tájéko zó dás -
hoz és boldoguláshoz. A második nyelv 
ki vá lasztása az igényfelmérést követően fog 
megtörténni. 
Ha mégis visszatér az oktatás az online 
térbe, hogy tudják megvalósítani a dif-
ferenciált oktatást? 
Az esetleges online tanulást digitális esz -
közök segítségével tudjuk megvalósítani. 
Az előző tanév tapasztalatait felhasználva 
úgy készülünk, hogy bármikor át tudjunk 
állni online oktatásra. Jól felszerelt infor-
matikai termünk lesz, minden osztályban 
smart tv segíti az oktatást.  
Mennyire átjárható az iskola más okta tási 
intézményből érkező diákok szá má ra? 
A Szikrasuli a NAT irányelveit követi és 
átjárható más iskolákkal. 
Van tandíj az iskolában? 
Alapítványi hozzájárulás lesz 12 hónapon 
keresztül, mivel az iskola nagyrészt alapít -
ványi fenntartású.                      RIMAI S. ÉVA 
A Szikrasuli elérhetőségei: 
Weboldal: www.szikrasuli.com 
Facebook: https://www.facebook.com/ 
groups/szikrasuli 
E-mail: szikrasuli@gmail.com 
Telefon: +36 70 450 6452

AHOL A TEHETSÉG SZÁRNYRA KAP 
A Szikrasuli Alapítványi Iskola 2020 szeptemberében nyitja meg kapuit városunkban a 
Makovecz Imre által tervezett meseházakban, a Gyermekliget területén. Céljuk a gyer-
 mekekben rejlő képességek kibontakoztatása. Ez csak olyan kis létszámú, családias kö -
zösségben lehetséges, ahol a differenciálás, az egyéni figyelem és bánásmód meg  va- 
 ló sítható. Az új oktatási intézményről annak megálmodójával, a pedagógus vég zettségű 
Czoma Krisztinával, az iskola alapítójával beszélgettem.

ÚJ ÁLTALÁNOS ISKOLA • BEMUTATKOZIK A SZIKRASULI „Minden gyermekben ott rejtőzik 
a szikra”                         KRISTINE BARNETT

Fotó: Pongor Dóra

Czoma Krisztina 
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Nagyon kedves meghívást kaptunk, egykori 
tanáraik, az 1989-ben, 31 éve végzett nyolca -
dikosoktól osztálytalálkozóra. Valamennyi -
en – akik még megtehettük – nagy öröm - 
mel vettünk részt a találkozón, annál is in -
kább, mert akkor már hosszú hetek óta ka -
ran ténban voltunk. 

Németh László szavai jutottak eszembe a 
meghívás kapcsán: „Menj el tíz év múlva s 
nézd meg, mi maradt a munkádból.” Ők 
pedig már harmincegy éve végeztek. Sza -
bad téri partira érkeztünk egy gyönyörű kert-
be. Már a fogadtatás is nagyon kedves volt, s 
olyan, mintha csak tegnap váltunk volna el. 
Olyan kö zös ség be kerültünk, amelynek tag-
jairól érezni le hetett, hogy összetartoznak, 
egy csapatot al  kot nak. Ennyi év elteltével is 
megmaradtak az akkori önzetlen barátsá-
gok, hiszen akkor még nem a világban ker-
estek barátokat, hanem barátaikban találták 
meg a világot – ahogy Kölcsey írja. A barát-

ságok pedig, amelyek ifjú korban kötődnek, 
megmaradnak egy életen át. Így érzik ezt az 
akkori nyolcadikosok is, mert 31 év eltelte 
után is keresik egymás társaságát. 

Szép számmal jöttek össze az osztálytár-
sak, s meséltek magukról, az eltelt idő szak -
ról. A beszámolókból az derült ki, hogy 
megtalálták helyüket a világban, szép csa -
ládjuk van, és olyan munkahelyük, ahol jól 
érzik magukat. Meglepően sokan élnek itt, 
Veresegyházon. 

A találkozó remek hangulatban zajlott s 
az egykori osztálytársak éjszakába nyúlóan 
be szélgettek, emlékeztek, vigadtak, énekel-
gettek, hiszen zenetagozatosak voltak. Az 
össze gyűl tek úgy határoztak, hogy mivel 
„hajt az idő gyorsan-rendes útján eljár”, a 
követ kezőkben évenként találkoznak.  

Úgy legyen! 
 
Én pedig Lőrincz Lajos: Tanítványaimhoz 

című versét küldöm az osztálynak. 
 

NAGYNÉ VOGL MAGDOLNA

Lőrincz Lajos: 
TANÍTVÁNYAIMHOZ 
 
Fénylőn figyelő szemekbe nézni, 
éhes vers-szavakat megidézni,  
s mutatni föl hitvalló életeket. 
Kutatni titkát szépségeknek, 
fénylő, szép lelki-épségeknek, 
világló, élő példa-életeknek. 
 
Fiatal fák közt kertészkedni, 
víg nyelvelők közt nyelvészkedni, 
vad nyelv-hajtásokat nyesegetni, 
bimbóját látni értelemnek, 
virágzását szép érzelemnek, 
s gyümölcs-érését a tudásnak. 
 
Köszönöm nektek, hogy voltatok, 
hogy rátok visszagondolhatok. 
Szép volt nekem minden mi volt… 
Míg újra találkozunk, óvjon, s 
Áldjon isten mindenkit. 

A 31.

Használt autó vásárlása esetén, van-e va -
lamilyen garancia? Van-e különbség, hogy 
ma gán  sze mély től, vagy keres ke dés től ve -
szem a kocsit? Vannak jogaim? Ezek re a 
kérdésekre keressük a választ az alábbi 
cikkben. 
 
A Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi 
V. tv. (Ptk.) lesz a garanciák szempontjából 
a se gítségünkre, ugyanis, a Ptk. rendelkezik 
az úgy nevezett kellékszavatosságról, mely -
nek értel mé ben a jogosult kellékszavatosság 
ideje 1 év. 

Abban az esetben, ha fogyasztó és vállal -
ko zás között jön létre a szerződés – vagyis a 
ma gánszemély kereskedéstől vásárol –, ak -
kor a tel jesítéstől (vásárlástól) számított 2 év 
az elé vü lési idő, ha viszont a szerződés tár-
gya has z nált dolog – esetünkben használt 
gépjármű – akkor a felek rövidebb elévülési 
időben is meg állapodhatnak, azonban így 
sem lehet rövi debb 1 évnél. Ha ennél rö -
videbb időt szeretne a kereskedés kikötni, az 
ellentétes a Ptk. rendel kezéseivel és ezért 
semmis. 

Magyarul, ha magánszemélytől vesznek 
hasz nált gépjárművet, akkor a szavatosság 
ide je 1 év, mivel azonban mind a két oldalon 
ma gánszemély van, így közöttük fogyasztói 

szer ződés nem jön létre, ezért eltérhetnek a 
Ptk. általános szabályaitól. Az 1 éves sza-
vatosságot, az adásvételiben erre kitérve, ki 
is zárhatják. Ha vállalkozástól (keres ke dő -
től) vásárolnak, akkor a Ptk. rendelkezése 
szerint ugyan 2 év, de ez 1 évre csök kent -
hető a felek megálla po dása szerint. Fontos, 
hogy a kellékszavatosság az eladót akkor is 
terheli, ha a rejtett hibáról fogalma sem volt, 
vagyis nem akarta megté vesz teni a vevőt.  

A gyakorlatban ez azt jelenti, hogy ha 
vásá rolnak egy használt gépjárművet, akkor 
első körben mindenképpen tisztázzák a 
jármű hibáit, és ezt a szerződésben, vagy 
annak mellékleteként rögzítsék. Utólag ne -
héz bizo nyí tani, hogy ki mit mondott, az 
írás viszont megmarad. 

A szavatosság alól mentesülhet az eladó ak -
kor, ha olyan rejtett hibáról van szó, amel lyel 
a vevő a gépjármű vásárlásakor tisz tában volt, 
vagy fel kellett ismerjen, illetőleg, amelyről tá -
jé koztatták a vásárláskor. Mindenképpen 
kös sék ki a szerződésben, hogy mennyi elé -
vü lési időben állapodnak meg. Olvassák el 
azt figyel mesen, mert ha ke res kedőtől vá sá -
rolnak, ak kor sem lehet 1 évnél rö videbb az 
elévülési idő. 

Mindig figyelmesen nézzék meg, hogy hi-
va ta losan ki a gépjármű eladója. 

Sokszor megtörténik, hogy egy keres ke -
dés be, ahol azt feltételezik, hogy a keres -
kedő az eladó, kapnak egy adásvételi 

szer  ződést, ahol egy olyan 3. személy van 
megjelölve eladó ként, aki feltehetően csak 
bizományba lerakta a járművet a keres -
kedőnél – így kímélve meg magát a lehet-
séges vevőjelöltektől – ebben az esetben 
nem a vállalkozás, vagyis nem a keres kedő 
lesz az eladó, hanem a 3. személy. 

Ha az adásvételi szerződés megkötése 
után hiba merül fel a gépjárműben, akkor 6 
hónapig a vállalkozás/kereskedő kell, hogy 
bizonyítsa, hogy a hiba nem rejtett hiba, 
vagyis már az érté kesítéskor is megvolt, 
vagy a nem rendel tetésszerű használatból, 
esetleg nem megfelelő karbantartásból ered. 

Amennyiben 6 hónap után hibásodik meg 
a gépjármű, akkor a vevő kötelessége bi-
zonyítani, hogy a hiba már a vásárláskor is 
megvolt és nem újonnan keletkezett, tehát 
rejtett hiba. 

Én azt tanácsolom, hogy mielőtt megvá -
sá rolják a járművet, független szervizzel/ 
sze re lő vel is nézessék át, és minden esetben 
fi gyelmesen olvassák el a szerződést, vala -
mint rögzítsék a meglévő hibákat. 

Amennyiben mégis sérelmes helyzetbe 
ke rülnek, kérjék jogi szakember segítségét. 

Ha tetszett önöknek a cikk, a Dr. Borsos 
Klaudia – jogi kisokos Facebook oldalamon 
további érdekességeket olvashatnak. 

DR. BORSOS KLAUDIA ÜGYVÉDJELÖLT 
06 70 9488 441 

FACEBOOK: DR. BORSOS KLAUDIA – JOGI KISOKOS 

JOGI KISOKOS 

AUTÓVÁSÁRLÁS
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MIT KELL TUDNI AZ ONLINE VÁSÁRLÁSRÓL?    2. rész 

A koronavírus-járvány befolyásolta és meg is változtatta vásárlási szokásainkat a kijárási korlátozás és az üzletek 
nyitvatartásának változása miatt. Az elektronikus kereskedelem a járványveszélytől függetlenül is évről-évre növekszik, 
a jövőben is további elterjedése várható. Ezért célszerű megismerkedni az online vásárlás legfontosabb szabályaival, 
kockázataival és érdemes kisebb értékű termékkel kipróbálni a vásárlást is. Mire figyeljünk? Erről olvashatnak két részben. 

Dr. Csanádi Károly 
kamarai jogtanácsos

Megrendelés 
Megrendelés előtt érdemes megtekinteni a JOG -
SÉRTŐ WEBÁRUHÁZAK című menüpont tar-
talmát, amely elérhető a https://www.fogyaszto - 
 ve delem.kormany.hu oldalon. Jogsértő webáru -
ház tól ne rendeljünk! 

Figyeljünk arra is, hogy a felek között létrejött-e 
a szerződés? A weboldalon megjelenített tartalom 
ajánlati felhívásnak minősül, de az elektronikus ke -
reskedelemben az ajánlatot a vásárló (fogyasztó) 
teszi meg. A szerződés csak a megrendelésre vo -
natkozó elfogadó nyilatkozattal jön létre, amely tar-
talmazza a vásárló nevét, címét, a megrendelés 
szá mát, a termék lényeges adatait, a vételárat és az 
ezen felül fizetendő egyéb költségeket. A vételáron 
felül csomagolási, szállítási és postaköltség merül-
het fel. Automatikus elektronikus visszaigazolás is 
elegendő. A megrendelés elküldésével a vételár 
megfizetése esetén sem jön létre a szerződés.  
 
Elállási jog az e-kereskedelemben 
Az elállási jog alapján a vásárló (fogyasztó) az e-
kereskedelemben a hátrányok között említett in-
formációhiányt kompenzálhatja, a szerződést 
egy oldalú nyi -latkozattal, visszamenőleges hatállyal 
megszűntetheti. Az elállási jog az eredeti állapot 
helyreállítását jelenti, mintha a szerződés létre sem 

jött volna. Az elállási jog a termék átvételének nap -
jától számított 14 naptári napon belül gyakorolható. 

A vásárló 14 napon belül visszaküldi az átvett ter-
méket a vállalkozásnak, a vállalkozás pedig a tudo -
másszerzéstől számított 14 napon belül visszafizeti 
a vásárlónak a vételárat, illetőleg a költségeket. A 
visszaküldés költségei a vásárlót (fogyasztót) ter-
helik, ha ezt a vállalkozás nem vállalta és a termék 
postai küldeményként nem küldhető vissza. 

A vásárló az elállási jogát a szerződés meg köté sé -
nek napja és a termék átvétele közötti időszakban is 
gyakorolhatja. Az elállási jog gyakorlásához for-
manyom tatvány (nyilatkozat-minta) is használha tó.  

A webáruházat működtető vállalkozást az elál-
lásra vonatkozóan tájékoztatási kötelezettség ter-
heli. Ha ennek nem tesz eleget, az elállási idő 12 
hónappal meghosszabbodik. Ha a vállalkozás a 14 
nap lejártát követően, de 12 hónapon belül tájé -
koztatja a vásárlót (fogyasztót), akkor az elállásra 
nyitva álló határidő a tájékoztatás közlésétől szá -
mított 14 nap. 

A vásárlót (fogyasztót) nem illeti meg az elál-
lási jog a zárt csomagolású termék felbontás után 
egész  ségvédelmi vagy higiéniai okokból, de a szá -
mítógépes szoftver sem küldhető vissza a csoma -
golás felbontása után stb. 
 

Számla 
Előfordulhat olyan eset, amikor az online vásárlást 
tudatosan vagy tájékozottság hiányában külföldi 
székhelyű vállalkozással bonyolítjuk le. Külföldi 
webáruház magyar nyelvű weboldala megtévesztő 
lehet. Érdemes minden online vásárlásról a ne -
vünkre és címünkre szóló számlát kérni, ugyanis 
jogvita esetén szükségünk lehet rá.  

Az online számláról sem hiányozhat az eladó 
neve, pontos címe, adószáma, a vásárolt termék 
megnevezése, a termék azonosító adatai, egység -
ára, fize ten dő összeg stb.   
 
Jogorvoslat 
Ha a webáruházat működtető vállalkozás székhe-
lye olyan országban van, amelyik tagja az Európai 
Uniónak, akkor jogorvoslathoz magyar nyelven 
ingyenesen segíthet a magyar Európai Fogyasztói 
Központ; 1440 Budapest, Pf.: 1.; www.fogyasz-
tovedelem.kormany.hu; telefon: (1) 896-7747; 
e-mail: info@magyarefk.hu;   
Ha olyan országban működő vállalkozás webáru -
há zától vásároltunk, amely ország nem tagja az EU-
nak, akkor a magyar Európai Fogyasztói Központtól 
csak tanácsadásra számíthatunk.  
 
Szerződés teljesítése 
Az online vásárlás kritikus pontja a szerződés tel-
jesítése, azaz a futárszolgálat által kiszállított ter-
mék átvétele. A futár (cég) csak a kiszállított áru 
cso ma go lásának sértetlenségéért tartozik felelős -
séggel. A becsomagolt termék megvizsgálására a 
futár jelenlétében általában nincs lehetőség, nem 
várja meg a kicsomagolást. A futár (cég) a sértetlen 
csomagolásban elhelyezett termék vagy készülék 
sérüléséért, rendeltetésének megfelelő műkö désé -
ért nem felel. Ilyen panasszal a webáruházhoz kell 
fordulni. Árengedmény vagy csere kérhető a keres -
kedőtől. Ha aláírtuk a futár által átadott áru csoma -
golásának sértetlenségét, a termék sérülése ne he- 
zen bizonyítható, a „jogfenntartással” történt átvé-
tel feltüntetése segíthet. A kereskedő a vitás ügyben 
arra hivatkozhat, hogy a sérülés történhetett a ki  -
cso magolás során vagy azt követően. Megelőzhető 
a jogvita, ha a terméket ügyfélszolgálaton vagy un. 
átadási ponton vesszük át, feltéve, ha a webáruház 
rendelkezik ilyen lehetőséggel. 
 

DR. CSANÁDI KÁROLY KAMARAI JOGTANÁCSOS, 
EURÓPAI UNIÓS KKV. TRÉNER, 

A FIX TELEVÍZIÓ MŰSORVEZETŐJE

 
           

Aratás a Csonkáson az 1950-es években. 
Munkában: Blafárd Istvánné született Boczkó Erzsébet és kislánya, Hajni

MÚLTIDÉZŐ                                                          SZABÓNÉ VANK ERZSÉBET GYŰJTEMÉNYÉBŐL
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Júliusban történt...
A Magyar Újságírók Szövetségének nívós újságíródelegációja látogatott 
el városunkba július 22-én. Pásztor Béla polgármester úr városismertető 
tájékoztatója után a delegáció megtekintette a Szentlélek-templomot, 
a Városi Múzeumot, a Veresi Paradicsom üvegházát, a Medveotthont, 
a Mézesvölgyi Iskolát és a Meseliget Bölcsődét is.

Az Agrárminisztérium 2019-es Agrár Innovációs Díját a 
Leginnovatívabb Agrártermék kategóriában, a mesterséges 
megvilágítású, hidrokultúrás rendszerben megvalósított téli 
termesztésért a Veresi Paradicsom kapta! Gratulálunk!

Fotók: Lethenyei
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Élete 101. évében elhunyt Dr. Bálint György kertészmérnök, a mező -
gazdasági tudományok kandidátusa és tévés személyiség, akit min-
denki csak Bálint gazdaként ismert és aki 
sokszor volt kedves vendégünk Veres-
egyházon is. Azon kevés köztiszteletben 
álló szakemberek egyike, akit szinte min-
denki szeretett és tisztelt, nem is ér dem -
telenül. Megkérdő jelezhetetlen tudása, 
emberi kvalitása és alkalmazkodó ké -
pessége, személyisége példa érté  kű. 
Élete kész regény volt, amelyből megis-
merhetjük az elmúlt évszázad viharos 
történelmét is. Bánó András az elmúlt 
évben köny vet írt egy évszázadot 
átívelő életéről. A könyv írója újság írói 
életpályája legnagyobb ajándékának 
tekinti, hogy megismerhette Bálint 
Györgyöt. 

„Végigéltem a Horthy-rendszert, a 
Rákosi-rendszert, a Kádár-rendszert, 
és most ezt az új világot. Fiatalon lát-
tam, hogy bivalyszekéren szállítot-
ták a takarmányt, és most látom, 
hogy drónok repülnek a gyümölcs- 
és szőlő ültetvények fölött, és szórják 
a műtrágyát, a gyomirtót és a 
növényvédő szereket.” – nyilatkozta 
egy interjúban, amit a születés-
napja alkalmából adott. Bizony 
sokat változott a világ az elmúlt 
100 évben. Bálint gazdát sokan az 
Ablak című tv műsorból ismerték meg, ahol praktikus ker -
tészeti tanácsokat adott közérthető módon. Rovata volt a Nők Lapjában 
is, ahol hétről hétre képzeletbeli húgának írta „Kedves Húgom!” cím-
mel az éppen aktuális kerti teendőket. A könyvből megtudhatjuk, hogy 
jómódú nagygazda gyermekeként látta meg a napvilágot, a természet 

közelségében nőtt föl. Természetes volt, hogy folytatja a gazdálkodást 
Halmajon, a családi birtokon: ebben a szellemben is nevelték, ám a 
történelem közbeszólt. Munkaszolgálat, majd koncentrációs tábor 

következett, amit a családtagjai közül má-
sodmagával élt túl. Hazatérte után a 
kommunisták államosították a családi 
birtokot. Ezután is talpra tudott állni. 
Évekig agronómusként dolgozott a mányi 
mezőgazdasági szövetkezetben, amely 
időkre szívesen emlékszik vissza. Számos 
szakkönyvet írt, folyóiratokban publikált. 
Tagja volt a Rotary klubnak, számos kitün-
tetés, elismerés birtokosa. Belekóstolt a 
politikába is, egy cikluson át volt parla-
menti képviselő. „Mindent összevetve, én 
tényleg nem voltam politikusnak való. 
Mindig mindent a szívemre vettem, nem 
tud tam könyökölni, nem akartam senkit 
ölelgetni, hátba veregetni. Alkalmatlan 
voltam erre.” – vallotta. Külföldi utazásai 
során sok tapasztalatot gyűjtött, de soha nem 
jutott eszébe, hogy elhagyja a hazáját. Nem 
őriz haragot, sérelmeket a szívében. Szerinte 
a munkának köszönhette azt, hogy megélte a 
100 éves kort. Saját honlapot is indított, Face-
book-oldalának pedig több százezres kö ve -
tőtábora lett. Mindkét oldal működ teté sében 
unokája segítette. Élete utolsó éveiben az ön-
fenntartás mellett kampányolt, és a szórakoz-
tató ismeretterjesztés mellett – ahogyan azt 
szüleitől tanulta – segíteni próbált a rászoru -
lókon. 

A könyv egy igaz emberről szól, akit méltán szeretünk és tisztelünk. 
Életével példát mutatott a celebek és a valóságshow-k kétes értékű 
világában.   

RIMAI S. ÉVA  

KÖNYVAJÁNLÓ 

BÁNÓ ANDRÁS: 
BÁLINT GAZDA, A SZÁZÉVES KERTÉSZ

„Ha meghalok, a hamvaimat szántsák be abba 
a földbe, ami az apámé volt, ahol felnőttem és 
ami engem is azzá tett, ami vagyok.”

 

ÚJJÁÉPÜL A 
RÉGI KÚTHÁZ 
A Városi Múzeumnak helyet adó egykori 
Láng-ház udvarán egykor kisebb építmények 
(kerekeskút, kemence és góré) álltak, de em-
léküket már csak néhány archív fotó őrzi. Me-
rész vállalkozásként a Múzeum munkatársai 
elhatározták, hogy közülük a régi fotográfiák 
alapján újjáépíti a kútházat, ami azért is érde-
kes, mert maga a kút kürtője nem pusztult el, 
azaz vize ma is hasznosítható. A rekonstruk-
ció alapjául a kút 100–120 évvel ezelőtti álla-
pota szolgált, azaz a kiemelő szerkezet ke re - 

keskútként, a kútház pedig gazdagon faragott 
díszítésekkel készült el. Mivel a kerekeskút 
eredeti elemei nem maradtak meg, más le-
szerelt veresegyházi kutak egykorú alkatré-
szeiből állt össze a működőképes szerkezet. 
A kútház mérete, megjelenése és díszítése 
ugyan akkor megszólalásig hasonló a régi kút-
ház hoz, vagyis hiteles rekonstrukció. Az épí-
tés költségeit Veresegyház Város Önkor  mány - 
zata biztosította, melyhez a Népi Építészeti 
Program keretén belül pályázati céltámogatás 
is érkezett. A terveket Nagy László építész ké-
szítette el, az igényes kivitelezés Ilés-Muszka 
Rudolf munkáját dicséri. A kút és a kútház új-
jáépítésével a helyi gazdálkodók múltbéli 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
életformájának egy jellegzetes, nélkülözhe-
tetlen építménye született meg, de nemcsak 
látványelemként, hanem praktikusan, akár a 
kert locsolására is alkal mas formában. 

VARGA KÁLMÁN MÚZEUMVEZETŐ

VÁROSI MÚZEUM
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Horváth Lajos sokadik, a nyomdából 
csak az imént szabadult könyvét, Az el-
süllyedt világ című emlékezéseit, szinte 
napra pontosan a szerző július 20-i 
nyolc vankettedik születésnapjára jelen-
tette meg a Tar soly Kiadó – Ve res egyház 
Város Ön kor mányzatának támogatásá-
val.  
 

A kötet szerzője, Veres-
egyház méltán nevezetes 
szülöttje, régi vá gású íróem-
ber; máig ma ka csul vallja 
egyik legfon tosabb ars poeti -
cáját: „Ami nincs leírva, az 
nem létezik!” Ennek meg fe -
le lően csele kedett teljes alko -
tói éle tében, addig sosem 
nyu godva, míg nem telje sí -
tette magára kirótt napi írói 
penzumát. 

„Ahogy távolodik, úgy élesül 
a kép” – fedi fel új könyve létre-
jöttének egyik titkát Horváth 
Lajos, mindjárt az előszó cí -
mében. Így aztán méltán remél-
hetjük, hogy sorjázó emlé  ke  - 
zései segíthetik az olvasók 
tisztánlátását egyre tá vo lodó 
múltunkat illetően, s jól látha tó -
an kiemelkedik számukra a 
semmiségből a veresegyházi el-
süllyedt világ is. Merthogy mun -
kájában zömmel az 1944-1945-ös 
veresegyházi, „fővégi” gyere kes -
kedését idézi fel a szerző, ám a 
nagyobb történelmi mozgásokba 
szervesen beágyazva a helyi tört é -
néseket. 

A könyvben igazából egy 6-7 
esztendős hajdani fiúcska „emlé -
kezik” – s a mostani, az immáron 
szép korú Horváth Lajos mesél. Ennek 
követ keztében persze vegyül, keveredik a 
mű ben a kisfiú és a sokat tapasztalt idős 
író világlátása, gondolkodásmódja, mi -
köz  ben múlt és jelen számos szállal egy-
befonódik. De szó sincs össze gaba lyo - 
dásról! Mindez mégsem holmi átláthatat-
lan zűrzavart eredményez: az író fölénye-
sen, tudatosan használja fel saját céljaira 
a korántsem egyenes vonalú, rakoncátlan 
Időt. Lám csak, mit tesz az irodalom, 
hogyan alkot az igazi írástudó! Itt nem az 

Idő packázik kénye-kedve szerint az em-
berrel, hanem az író kevergeti alkotás 
közben – szükségleteinek megfelelően – 
a neki ezúttal alárendelt Időt! Persze 
voltaképpen úgy, ahogy önnön legbenső 
valósága megköveteli: úgy, ahogy elmé -
jében, szívében kavarog, vagy éppen tisz-
tul, kristályosodik a világ. 

 
 
A gyermekkori visszaemlékezéseket kö -
vető Levelek Kaliforniába dramaturgiai 
szerepe nyilvánvalónak látszik: világossá 
tenni, egyértelműsíteni a szerző tör té -
nelmi nézeteit; tanító szavakat ejteni 
olyan fontos, magyarságot érintő ese -
ményekről, melyek a szerzőt perma-
nensen foglalkoztatják. Horváth Lajos itt 
a levélformát alkalmazza: Kaliforniában 
élő fiának ír ezekben a levelekben, me -
lyek a címzett atyai nagyapjáról és az ál-
tala átélt magyar történelemről szólnak.  

„Igazat mondani könnyű és kellemes” – 
mondja Bulgakov nagy regényében, A 
Mester és Margaritában Pilátusnak, a 
Názáreti. Ez a mondat az írói, költői 
tevékenység alappillére is lehetne, hiszen 
a gondolati és szívbéli egyenesség, a hite-
lesség az íróember elengedhetetlen jel -
lem zői. „Ami igaz, az szép! – vallotta egy - 
kor Petőfi. Nem kétséges, hogy az író 
mér hetetlenül nagy kiváltsága, hogy le -
hetősége van igazat írni, akár egy álságos 
társadalmi közegben is s ez számára 

egyúttal persze levethetetlen, örök 
felelősség. Igen, ez törvény: az író 
csupáncsak tiszta és szabad szívvel 
írhat! S Horváth Lajos Az elsüllyedt 
világ emlékezéseiben, ahogy vala-
mennyi eddigi írói munkájában – 
ezt teszi. Ennélfogva, a súlyos tar-
talom ellenére, könnyű és kel -
lemes most megjelent köny vének 
olvasása is.  

Az író lefegyverző ismeret -
anyaga, tájékozottsága, kifogyha -
tatlan mesélési kedve, ken dő - 
zet len közvetlensége, finom, 
olykor kevésbé cizellált iróniája, 
komoly derűje, fundamentum 
humanizmusa bízvást melen -
getni fogja e kötet forgatóinak 
szívét. 

 
HORVÁTH FERENC 

 
 

Részlet a könyvből: 
„Hetven éve, nyolcvan éve itt 

is volt egy világ. Elsüllyedt 
sokaknak, másoknak nem 
eléggé. Szegények voltunk, 

de amúgy gazdagabbak; 
most vagyonosabbak len -

nénk, de nagy a feszültség. 
Ami nincs megírva az nem 

létezik! Ez a bölcsesség és 
nosztalgia tette velem, hogy visszaem-

lékezzem. Olyan világ, világegyetem 
volt, amelyik nyom nélkül el ne múljon. 

Okvetetlenség is, tudom, hogy a gye -
rekkor képei vetülnek a belső falra, 

a lélek közlést követel. (…) 
A tárgyi világ, a kultúra, a magyar 

valóság, amelyik akkor körülvett, nin csen 
többé. Ami van helyette, az már nem 

olyan bensőséges és kedves, mint volt. 
Elsüllyedt és csak írások tartják meg em-

lékét. Olyanok, mint most ez a sorozat. 
Az utolsó rekvizítumok abból a világból 

mostanában tűnnek el.”

KÖNYVAJÁNLÓ „Ami nincs leírva, az nem létezik!” 

AZ ELSÜLLYEDT VILÁG  
Gondolatok Horváth Lajos legújabb könyvéről
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KERÁMIA TÁBOR • NAGY CSILLA KERAMIKUS: A Mú -
zeumi Művészkertben 2019 szeptemberében 
kezdtük el a munkát. Foglalkozásokat szer -
veztünk, és jöttek a gyerekek, láthatóan jól 
érezték magukat. További igényként merült fel 
az idei nyári tábor megszervezése. Két héten át, 
10-15 fős kiscsoportos létszámmal tartottuk 
meg a foglalkozásokat, két tábor formájában. Az 
elméleti és gyakorlati órákat követően igye -
keztem változatossá, színessé tenni az itt töltött 
időt, rendszeresen tartottunk játékos sport-
foglalkozásokat. Varga Kálmán iránymutatása 
mellett megtekintettük a régi katolikus templom 
ásatásait. Egy alkalommal ellátogatott hozzánk 
Klippel Mór Szilárd zenész, aki hangszerbemu-
tatót tartott a csoportnak. A résztvevők meg -
lepően intelligens, tisztelettudó, szorgalmas 
gyerekek, döntő többségben az általános iskola 
alsósaiból kerültek ki. Tizenhét éve tanítok gye -
rekeket agyagozni és eddig mindig lányok jöt-
tek a foglalkozásaimra, de történt valami és 
megfordult három éve a kocka. A júniusi héten 
fiús csoportom volt, kilenc fiú és öt lány. Már az 
előző tanévben is szép számmal képviselték 
magukat a fiúk a foglalkozásaimon.  

Az elkészült agyagfigurákat, edényeket és me -
sebeli állatokat az utolsó, ötödik napon speciális, 
különböző színhatású kerámia festékkel festet-
tük ki, minden résztvevő ebben a munkafolya-
matban is önállóan dolgozott. A feladataimat 
még ezzel nem fejeztem be, a kiégetés már az 
én dolgom, majd ezt követően kapják meg a gye -
rekek a szép, mázas műalkotásaikat. A célom 
minden esetben a kreativitás kibontakoztatása, 
az önálló munkavégzésre való nevelés, egy-egy 
alkotás keretében a gyerekek fantáziavilágának 
nyitogatása. Meglátásom szerint az itt töltött 
napokat nagyon élvezték a „táborlakók”. 

MŰVÉSZETI TÁBOR • OROSZ HELGA KÉPZŐMŰVÉSZ 
ÉS ROKOB TIBOR PEDAGÓGUS: Két csoportot indí-
tottunk 20-20 fővel, az alsós korosztályt nyolc és 
tíz év közötti gyerekek, míg a felsősöket az idő -
sebb általános iskolások képviselték. Négy éve 
szer ve zünk Veresegyházon nyári táborokat, itt a 
Mű vész kertben az idei volt az első. A felállás u -
gyan az, mint korábban, a művészeti jellegű fog -
lal kozásokon kívül tartottunk ún. közösségi szo - 
ci á lis játékokat, és természetesen nem hiá nyoztak 
a sok mozgással és beszélgetéssel járó prog ra mok 
sem. A résztvevők két csoportban 10-10 fő vel vé -
gezték felváltva a feladatokat. A kiscso portos lét-
szám lehetőséget adott a visszahúzódóbb gye re- 
 kekre irányuló nagyobb odafigyelésre is. A felsős 
tábornak vezérfonala volt a saját „fantasy”-világ 
megalkotása. Ezt a célt szolgálta pél dául a mese-
beli világba történő utazás a va  rázs üveg elké -
szítése folyamán. A különböző kreatív technikák 
alkalmazásán kívül képző mű vészeti téren külön-
legességnek számítottak a terápiás foglalkozások, 
mint például a függő ágyban lógva, zenére hin-
tázva, továbbá hatalmas papírokra lábbal falra 
történő rajzolás, vagy éppen a nagy labdákon gu-
rulva rajzolás. Az utóbbinál lepapíroztuk a pa do -
zatot, a gyerekek mindkét kezükben egy-egy 
krétával ráhasaltak a labdára, és ahogy lábbal 
lökve haladtak úgy húzták a vonalakat előre és 
hát ra. Itt elsősorban nem az alkotáson volt a hang -
súly, hanem az egész testre kiható mozgáson, 
melynek ebben az esetben keletkezett egy vizu á -
lis lenyomata. Ez a tevékenység rendkívül jól hat 
a különböző agyi területek fejlődésére. 

Szabadulószoba és a kreatív drámajátékok 
célja az élmény adás. A pincehelyiség épp 
megfelelt olyan feladatok elvégzésére, melynek 
a végeredménye a kulcs megtalálása és ezzel ki-
jutás a sza -badba. Különlegességnek számított, 
élvezték a gyerekek. Nincs kétszer ugyanaz, 
mindennap más és más feladatokat oldottunk 

meg. Például az udvaron kialakított fedett pihe -
nőrészben csoportos szituációs drámajátékokat 
játszottunk sok nevetéssel. 
DRÁMAJÁTÉK TÁBOR • NYÁRI ARNOLD SZÍNÉSZ-
DRÁMATANÁR: Húsz gyerekkel indult a tábor, a ko-
rosztályt tekintve nyolc és tizenkét év közöttiek, 
vegyesen fiúk és lányok. A szülők keresik az olyan 
tevékenységeket, ahol a gyerekeik jól érezhetik 
magukat, nem volt véletlen a mostani drámajáték 
tábor sem, a gyerekek célirányosan jöttek a 
foglalkozásokra. A délelőtti órákban drá majáték 
történetekkel foglalkoztunk, míg ebéd után a sza -
badtérben vízi csatáztunk, szá mháborút játszot-
tunk, vagy éppen a törté ne teink hez kapcsolódó 
árnyszínházat készí tet tünk. Minden esetben ké -
szültem egy törté nettel, melynek nem dolgoztam 
ki minden rész le tét, csak a főbb pilléreit, a további 
építkezés a gyerekekre várt. A cél az volt, hogy a 
tör té ne tek be bekerüljön valamilyen „erkölcsi 
prob lé ma”, mellyel próbára tudom tenni a tör -
ténet alkotást. Az első két napban kísértetkastély 
játékunk volt. A történet szerint az egyik kisér tet 
a csoportjából kiszorult a perifériára, mert elron-
totta a rémisztéseket és a többiek nem tudták elfo-
gadni az együttműködési hibáit. A to vábbiakban 
azt a kérdést vizsgáltuk: ha a kikö zösített kisértet 
barátra lel például egy gyerek személyében, akkor 
az új barátja hogyan segíthet neki visszakerülni a 
saját közösségébe. A já tékok során minden eset-
ben a csoportdinamikához kapcsolódó erkölcsi 
helyzetek te rem tődtek, úgy vettem észre az egész 
folya ma tot nagyon élvezték a gyerekek. Péter 
Han na művészeti középiskolást egy baráti társa -
ság révén ismertem meg, így az évek során rálátá-
som lett az eredményeire, ezért is kértem fel se - 
gítőként a tábor idejére. Életkoránál fogva köny -
nyen megértette magát a kisebbekkel. Korábban 
Ácsné Csáki Ildikó tanítványaként dráma fog lal -
kozásokra járt az általános iskolában, mindemel-
lett néptáncos múlttal is rendelkezik, és szépen 
énekel. Jól tudtunk együtt dolgozni, nagy segít-
ségemre volt.                                         VERÉB JÓZSEF 

MÚZEUMI MŰVÉSZKERT • NYÁRI KREATÍV TÁBOROK

ALKOSD MEG SAJÁT „FANTASY”-VILÁGODAT! 
 
A meghirdetett nyári táborok, a járványügyi helyzet ellaposodása következtében, a Városi Múzeum 
területén kialakított „Művészkertben” 2020. június-július hónapokban a szervezők és a résztvevő 
gyerekek legnagyobb örömére megtartásra kerültek. A szülők a vakáció idejére, mint mindig, most 
is igyekeztek olyan elfoglaltságokat keresni, ahol gyermekeik nemcsak biztos helyen tölthetik a sza -
badidejüket, hanem kreatív foglalkozások keretében örömteli, boldog napokat is megélhetnek. Az 
első művészkerti nyári tábor eseményeiről a táborvezetőkkel beszélgettünk.

Fotók: Veréb

„Egy olyan kert, ahol a művészet minden 
ága virágzik. Egy kert, amely mindenki 
számára nyitott, aki elmélyülne a képző -
művészet világában, aki szívesen agya goz -
na, tűnemezelne, vagy aki próbára tenné 
érzéseit, önismeretét egy drámaórán.” 

WWW.MUVESZKERT.COM

Kerámia tábor 2. csoport résztvevői Drámajáték tábor

Felsős Művészeti Tábor
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VERESI IFJÚSÁGI SZÍNHÁZ • XV. MÓ-KA DRÁMA- ÉS SPORTTÁBOR 

DÉKÁN-DEÁK CSENGE: „A 15. születésnapját ün -
neplő MÓ-KA Dráma- és Sporttábor idén is ha -
talmas lel ke sedéssel fogadta a már évről évre 
visszatérő tábo rozókat és az új kíváncsis ko -
dókat, mintegy kilencven fős kalandra szom-
jazók seregét. 

A tábor hagyományaihoz hűen, idén is egy 
fantasztikusan gazdag kultúra rejtelmeibe kala -
u zolta a gyerekeket, mely kaland során betekin -
tést nyerhettek India művészetébe és szelle - 
miségébe. Olyan különleges programokban ve-
hettek részt, melyek segítségével kreatív módon 
fedezhették fel India örökségét. A hét során a 
gyerekek elsajátíthatták a hagyományos szári -
kötés és kelmefestés fondorlatait, a Tibeti ima -
zászló és homokmandala elkészítésének titkát, 
vala mint rátalálhattak belső motívumaikra saját 
füs tö lő tartójuk megfestése által. Esténként India 
meséit és sajátosságait ismerhették meg a gye -
rekek azáltal, hogy bemutatták a saját maguk 
által kreált előadásaikat egymásnak. A darabok 
összeállításában a már felnőtt régi táborozók, a 

mentorok nyújtottak segítséget a csapataiknak, 
emellett támogatták és segítették a gyerekeket 
minden területen.  

A tábor megálmodója, Ácsné Csáki Ildikó már 
a kezdetek óta az ókori görög eszmerendszer 
alapjait hívta segítségül a tábor struktúrájának 
megalkotá sá hoz, s azóta is ezt tekinti mintának. 
E szerint a hét során egyaránt ápoltuk testünk, 
lelkünk és szelle münk épségét, továbbá minél 
magasabb színvonalon kívántuk fejleszteni ezt 
a hármas egységet. A tábor ebből adódóan a 
komplex művészeti irányvonal mellett kiemelte 
a sporttevékenységek fontosságát is, ráadásul a 
tábor végére a gyerekek mély tudás birtokában 
tértek haza az adott kultúrával kapcsolatban. 

De hogy véleményem szerint mitől is válik 
igazán különlegessé a MÓ-KA tábor? Nem más -
tól, mint a közösségünk minden egyes tagjától. 
A táborunk olyan, mint egy kozmikus világ, 
amelyben mindenki rátalálhat saját magára. 
Harmóniában, szeretettel keressük meg a közös 
hangot egymással, a természettel és saját sze -

mélyünkkel. Így alkotunk mi egy szoros egy -
séget, melyben mindenki feloldódva, valódi ön-
magát büszkén mutatva s nyílt szívvel fordul a 
másik felé. A legkisebbektől a legnagyobbakig 
tanítjuk egy mást a nap minden percében, ezál-
tal együtt fejlődünk. Ebben a különleges szel -
lemben térünk vissza hosszú évek elteltével is 
mi, a már felnőtté cseperedett gyerekek, mert 
mindig részesei akarunk maradni ennek az 
egyedülálló közösségnek.”             MÓ-KA TÁBOR

Milyen programokat szervezett a Váci Mi-
hály Művelődési Ház a bezártság idő szaká -
ban?  
A Facebook segítségével online próbáltuk 
szórakoztatni az otthoni bezártsággal küzdő 
érdeklődőket. Így jött a „Kanapé mozi” ötlete, 
olyan lehetőségeket kerestünk, ahol ingyene-
sen lehet megnézni első sorban klasszikus, 
filmtörténeti szempontból is értékes filmeket. 
Megtekintésre közel 40 filmet ajánlottunk. 
Például az Asterix 12 próbája, a Macska-jaj, a 
Holt költők társasága, a Volt egyszer egy vad-
nyugat, a Hair, az Egy asszony illata, A szív 
hídjai, továbbá a Szabadság, szerelem című 
magyar filmet, de „műsorra került” a Gandhi 
című angol-indiai életrajzi dráma is.  
A „Kanapé koncert” online programjait József 
Attila és Nagy László megzenésített verseinek 
alapján Mészáros Beáta barátnőmmel kö zö -
sen készítettük, ő fuvolázott, én gitároztam és 

énekeltem. A programcsomagban olyan zenei 
felvételek is szerepeltek, mint például a Gene -
sis 2007 – düsseldorfi, vagy a Pink Floyd 2005-
ös londoni koncertje. Harmadik mű sor  - 
ajánlatunk az „Esti szép”, ahol verseket és da -
lo kat lehetett az ajánlásaink szerint meg te -
kinteni. 
Kifestésre került mindkét épület. A Szabad -
idős és Innovációs Centrum munkatársai is 
részt vettek a munkában?   
Igen, a kulturális intézmény épületeinek ki -
festése, a radiátorok mázolása komoly kihívás 
volt mindannyiunk számára, de összefogás-
sal megoldottuk. Sőt ezen túl, ahol a városi el-
látásban szükség volt, ott segítettünk. A 65 év 
feletti rászoruló idős emberek ellátásában, 
gyógyszer és ételkiszállításban, bevásárlás-
ban.  
A kormány döntése alapján a járványügyi 
hely zetre való tekintettel elmaradnak az idei 

Szent István-napi rendez vé -
nyek. Mik a to váb bi terveitek?  
Az augusztus 20-i ünnepi szabadtéri prog ra -
mok biztos elmaradnak, nem lesz színpadi 
műsor és tűzijáték, mert a meghirdetett ese -
mények nagy tömegeket vonzanak. A szep -
tem  beri városi szüreti bál és felvonulás meg  - 
tartása a járvány második hullámának függ -
vénye. Reményeink szerink megtartható lesz.  
Művelődésszervezőként hogyan élted meg a 
koro navírus okozta világjárvány eddigi 
időszakát? 
Meglepő volt számomra a bezártság, igye -
keztem hasznosítani magam. A szabad időm -
ben rengeteget olvastam Kosztolányi, Ka - 
 rinthy és Hamvas Béla műveket. Cso dá latos 
beszélgetéseket néztem és hallgattam a vi -
lághálón. És ha találtam valami szépséget, azt 
minden esetben megosztottam a közösségi 
oldalakon.  

VERÉB JÓZSEF 

Fotók: Farkas Ádám

MITŐL BOLDOGOK AZ INDIAIAK? 
Minden évben, immár tizenötödik alkalommal kerekedtek útra a veresegyházi színjátszósok, 
a régen várt nyári táborozásra. Cél a Pécs közeli kis falu, Egyházaskozár, a Szuppi Ifjúsági 
Szálló. A következőkben szemezgessünk Dékán-Deák Csenge szép gondolataiból és Mendel 
Péter egyedi „Tábori Önéletrajzának” soraiból.  

VÁCI MIHÁLY MŰVELŐDÉSI HÁZ • KÖZMŰVELŐDÉS VÉSZHELYZETBEN

DIGITÁLISSÁ VÁLT A VILÁG? 
 
A koronavírus terjedése miatt tavasszal bezártak az oktatási és kulturális intézmények, 
új sza bályok léptek életbe, visszafogottabbá váltunk világszerte. Pásztor Ildikó in téz -
ményvezető helyettessel beszélgettünk.  Fotó: Veréb
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Mikortól látogatható a könyvtár és 
milyen tanulságokkal szolgált a karantén? 
Könyvtárunk 2020. június 15-e óta újra várja az 
olvasókat, de a járványhelyzet alatt is volt kapcso-
latunk az olvasóinkkal. Amint a vírushelyzet 
alakulása ezt lehetővé tette, más könyvtárakhoz 
hasonló módon, mi is bevezettük a „könyvcsomag 
összeállítós” szolgáltatásunkat. Az internetes 
katalógusunk segítségével kiválasztott könyvekből 
készült „pakkot” egy előre megbeszélt időpontban, 
a könyvtár előtt – természetesen a megfelelő 
egészségvédelmi szabályok betartása mellett – 
adtuk át kedves olvasóinknak, akiknek ezúton is 
szeretném megköszönni az átmeneti időszak alatt 
tanúsított megértését, türelmét és fegyelmezett 
viselkedését. 
A klubfoglalkozásokat milyen formában sikerült 
fenntartani? 
A Mélyolvasó Klub foglalkozásait e-mailen ke resz -
tül tartotta meg Hajdu Gyöngyvér kolléganőm, az 
„élő” foglalkozásokkal megegyező számú érdek -
lődő számára. A Filmklub tagjaival pedig a Face-
book csoportunk által tartotta a kapcsolatot Majsai 
László. Ebben a formában egy-egy filmet összesen 
többen néztek meg, mint ahányan a valódi klub-
foglalkozásokra eljönnek, de azért a közvetlen, 
sze mélyes, emberek közötti kapcsolat varázsa 
mindenkinek nagyon hiányzott. 
Milyen felkészülés zajlott a háttérben? 
A legfontosabb, és a nagyközönség számára 
hamarosan láthatóvá váló munkánk a helyismereti 
dokumentumok erre alkalmas példányainak digi-

talizálása volt. E munka keretében 
szkenneltük be, s kezdtük meg pél -
dául a Veresi Hírmondó hiányzó lap-
számainak feldolgozását. Ezt a mun - 
 kát természetesen a „vírusmen tes” 
időszakban is folytatjuk. Míg zárva 

voltunk, végrehajtottunk egy kisebb selejtezést is, 
hogy helyet teremthessünk az újonnan érkező 
könyveknek. 
Milyen tervek vannak az év hátralevő részére? 
A költségvetésünk és az előadók, közreműködők 
elfoglaltságának függvényében folyamatban van a 
programok újratervezése. Októberben és decem-
berben visszavárjuk Antalffy Pétert, természetesen 
újraindul a Filmklub és a Mélyolvasó Klub, immá -
ron ismét a kézikönyvtárban. Horváth Ferenc és 
Horváth Lajos márciusban elmaradt közös estjét 
mindenképpen szeretnénk pótolni szeptember 
végén, vagy október elején, és folytatását tervezzük 
a „A legendák köztünk élnek” című sorozatnak is. 
Gondolkodunk azon, hogy a sokakat vonzó ren-
dezvényeink számára nagyobb helyszínt biztosít-
sunk, a kényelmesebb és biztonságosabb kikap - 
csolódás érdekében. 
Milyen könyvújdonságokat találhat az olvasó a 
polcokon? 
Igyekszünk minden érdeklődésre számot tartó új-
donságot beszerezni. A források biztosítása révén e 
törekvésünket a fenntartó messzemenőleg támo-
gatja, annak ellenére is, hogy az elmúlt években a 
könyvek ára jelentősen emelkedett. Ezért nagyon 
hálásak vagyunk a város önkormányzatának, ve ze -
tésének. Az újdonságainkat, programjainkat a hon-
lapunkon megtekinthetik a kedves olvasóink. 
Vá runk mindenkit szeretettel a szokott nyitvatartási 
időben. Természetesen az őszi programokra is ér -
demes lesz ellátogatni hozzánk.            RIMAI S. ÉVA 

Kölcsey Ferenc Városi Könyvtár 

Városunk könyvtára nemcsak a 
köny vek, folyóiratok, dokumentu -
mok tárháza, hanem kulturális éle -
tünknek is fontos és kedvelt szín - 
tere. Ezért a művelődni vá gyó pol-
gá rok számára jó hír, hogy az intéz -
mény újra látogatható. Erről Berze 
Lajos igazgató úrral beszélgettünk.

„A jó olvasó az, akinek az olvasás 
örömöt, élvezetet okoz, aki képes át -
élni a hősök sorsát, azonosulni tud 
ve lük, és ebben az érzelmileg meg-
mozgatott állapotban tágul a világ  -
ról és önmagáról való tudása.” 

VEKERDY TAMÁS

Fotó: Veréb

ÚJRA NYITVA A KÖNYVTÁR!

Mendel Péter: 
MÓ-KA TÁBOR ÖNÉLETRAJZ  

Személyi adatok: 
Név: MÓ-KA Dráma- és Sporttábor 
Születési hely, dátum: Egyházaskozár 2005 (az 
első tábor) 
Anyja neve: Ácsné Csáki Ildikó (táborvezető) 
Elérhetőség: +36 70 263 6198 
Szakmai motiváció (a tábor legfőbb célja): 
Szeretném a táborozókat szellemileg, lelkileg-
testileg fejleszteni, táplálni. Ehhez segítségül hív-
tam kezdetben a görög mintát; ebből jön a sport-, 
színjátszás-, művészettudás kombinációja. 
Szakmai tapasztalat (eddigi fő témák az évek során): 
15 évnyi Régiók Kultúrájának feldolgozása a 
tábor folyamán például: 
• 2020: Mitől boldogok az indiaiak? 
• 2019: Afrika – a legek kontinense 
• 2018: Tiltott város – a sárkány fészkében 
• 2017: Az élet titka 
Beszélt nyelvek: Szeretet, összetartozás, harmónia. 
Képesítések (a tábor során elsajátítható szakmai irány -
vonalak): Drámapedagógus, történelem-magyar sza-
kos tanár, képzőművész, médiaművész, sportoló, 
színész, versmester, sminkmester, előadóművész. 
Díjak, elismerések: A legnagyobb elismerés a 
mentorok és a táborozók lelkessége, hűsége, a 
folyamatosan növekvő létszám és a Szuppi 
Ifjúsági Szálló szívélyes fogadtatása évről évre. 
Eddigi munkáltatói visszajelzések (táborozók él -
mény beszámolója): 
„Nagyon szeretem a társaságot, akikkel itt össze -
gyű lünk, valamint a kaját, amit kapunk a Szuppi 
Ifjúsági Szálláson. A csillagokat is nagyon sze re -
tem nézni, alig jártam más ilyen helyen, ahol egy 
tiszta éjszakán ilyen gyönyörűen láthatóvá válna a 
minket körülvevő Univerzum. És természetesen a 
jó programok és a sok Móka is hozzátesz a tábor 
értékajánlatához.” 
„A dráma tábor egy hét, de két napnak tűnik. Most 
két napja dolgozom, viszont úgy érzem, mintha 
egy hete szívnék.” 
„Tábor: Számomra az a hely, ahol szabadon, min-
den zavaró külső tényező mentesen alkothatok, 
ahol minden évben tudok bontani a kreativitáso-
mat meggátló korlátaimon. A hétköznapokban a 
„hobbijaim” nem találkoznak, nem egészítik ki 
egy mást, egyik nap ezzel foglalkozom, másik nap 
a másikkal. A táborban mindez eggyé válik. Iga -
zán felszabadító érzés.” 
„Számomra a tábor a saját utamra való vissza ta -
lálást jelenti.” 

Anagramma: megadott nevek betűinek megkeverésével 
értelmes, megmagyarázható szövegeket kell alkotni. 
Tréfás, szokatlan szóösszetételek létrehozása is lehet-
séges, hiszen játékról van szó. Még új szavak kitalálása 
is elképzelhető. Tehát a kreativitás szabad utat kap. 
Anagrammák gyártásakor a megadott név összes betűjét 
fel kell használni minden egyes alkalommal, s a magán-
hangzók időtartamát nem szabad megváltoztatni. 
Szórendi változtatásokkal akkor lehet új anagrammákat 
készíteni, ha tartalmi módosulást eredményez. 
Bár anyanyelvünkkel játszadozunk, idegen nyelvek is-
mertebb szavai is beilleszthetők az anagrammába, de 
csak módjával, mintegy színesítve a megoldást. 
A kétjegyű betűk nem választhatók szét, hiszen egy 
betűnek számítanak. 
Íme egy egyszerű példa az anagramma írására: KIS ÉVA. 
Most gyakorlásként erre a névre kell anagrammákat 

gyártani, s mivel nagyon rövid név, sokat ebből nem 
lehet, de azért nem reménytelen. Lássuk csak! 

VAKSIÉ, VÉKA IS, AKI VÉS 
Elárulom, akad még! Keresgélj Te is egy kicsit! 

 
1. VERESEGYHÁZI ANAGRAMMAÍRÓ PÁLYÁZAT 
Ki tud több anagrammát írni alábbi múlt századi 

írónk nevéből?      VERES PÉTER 
Az első anagrammás feladat igen könnyű lesz, sok siker -
élményt tartogat a pályázóknak. Méltatlanul ritkán em-
legetett XX. századi írónk nevére kell tehát anag ram - 
mákat írni. Meg fogtok lepődni, hogy mennyi variáció 
lehetséges. De mindig csak addig próbálkozzatok, amíg 
jó kedvvel teszitek, kínlódásnak a nyelvi játékban nincs 
helye. Gyorsan bele fogtok jönni, egyre könnyeb ben fog 
menni az anagrammázás! S tudom, vannak köz tetek 
olyanok is, akik máris mesterei ennek a játéknak! 

Beküldési határidő: 2020. augusztus 31. 
A megfejtéseket e-mailben, postán, vagy személyesen 
is el lehet juttatni a Kölcsey Ferenc Városi Könyvtárba. 
Elérhetőségeink: 2112 Veresegyház, Fő út 53. 
konyvtar@konyvtar.veresegyhaz.hu 
Kérjük, hogy a megfejtéseken – érkezzen az bármilyen 
formában is – tüntessétek fel jól olvashatóan a pályázó 
nevét, címét és telefonszámát, vagy e-mail címét. 
Díjátadó: szeptember végén, a „Vers örökkön fiatal” cí -
mű költői estünkön. (A rendezvény szervezés alatt, a 
nyerteseket az időpontról külön értesítjük) 
Nyeremények: 
1. helyezett(ek): 5 db ajándékkönyv 
2. helyezett(ek): 4 db ajándékkönyv 
3. helyezett(ek): 3 db ajándékkönyv 
...és még egy kis meglepetés. Jó játszadozást! 

HORVÁTH FERENC

ANAGRAMMÁZNI JÓ! (Invitálás egy érdekes nyelvi játékra)
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MOLNÁR KRISZTINA: NINCS VÍRUS 
Nincs „Magyar” vírus 
Elírták. 
Magyar virtus van! 
(vagy vircsaft) 
csak újtípusú 
Koronás, 
Karanténos, 
Kreatív, 
Korlátozott, 
Kártékony, 
Korhatáros, 
Kóros, 
Köhögős, 
Krónikus,  
Kritikus,  
Kiújuló, 
Katasztrófális. 
 
 
JUHÁSZNÉ BÉRCES ANIKÓ: 
VILÁGJÁRVÁNY 
Száz évenként világjárvány. Véletlen? 
Felfogni ezt képtelen az értelem. 
Mert úgy érzi, tehetetlen, védtelen, 
Uralja a lelkeket a félelem. 
 
Futótűzként terjed szét a világban, 
Áldozata bőven van már Kínában. 
Igazság vagy riogatás, ki tudja, 
Kivédeni ezt az ember nem tudja. 
 
A kórházak felkészültek, úgy hírlik, 
Embereket megnyugtatni így illik. 
Nostradamus jósolt nekünk hasonlót, 
Sok borzalmat, mi megrázza a bolygót. 
 
Bibliában is találunk utalást, 
Szörnyűségek hoznak Földre pusztulást. 
Könnyebb annak, aki hisz az Istenben, 
Miben bízik ilyenkor a hitetlen? 
 
Megkapja az emberiség, mit illet, 
Önzéséért meg gőgjéért megfizet. 
Itt az idő megváltozni sürgősen, 
Vagy pusztulunk mindannyian különben. 

 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 

HORVÁTH LAJOS: 
VÁNDORÉNEK 
Tűzből menekültünk, 
reményünk fekete, 
tillárom 
hej. 
 
Tervelt rontásunkra 
vígan cseperedve, 
tillárom 
haj. 
 
Vízen által úsztunk, 
tátogtunk szomjasan, 
tillárom 
hej. 
 
Erdőt bebujdostunk, 
rejtekünk oda van, 
tillárom 
haj. 
 
Mezőkön futottunk, 
üldözők mögöttünk, 
tillárom 
hej. 
 
Országot bejártunk, 
hitünkkel fizettünk, 
tillárom 
haj 
 
Mennybe kukkantottunk, 
hajunk fehérré lett, 
tillárom 
hej. 
 
Pokolban tanultunk, 
dudánk odaégett, 
tillárom 
haj.

RÁCZ KRISZTINA: PERSPEKTÍVA 
Távolban az út 
ponttá szürkül, társtalan 
fák tömege a 
 
pontban erdővé –  
tán a vándor is újra 
k ö z ö s pontba ér. 
 
 
 
HORVÁTH FERENC: 
FOHÁSZ A KISMAMÁKÉRT 

Jövendőnk kihordóinak 

Áldjon meg az Ég minden kismamát, 
kiknek méhében sarjad a világ, 
akik nélkül nem is volna jövendő: 
mindnyájukat áldja meg a Teremtő! 
 
Boldog várakozás kísérje őket, 
maradjanak derűsek és erősek: 
simítgassák, mit Isten megadott, 
az ígéretes domborulatot. 
 
Derűs mosollyal várhassák a percet, 
mikor végre megérkezik a gyermek – 
reményekkel biztató földi útra: 
jó esélynek valami szépre, újra. 
 
Mindnyájukat áldja meg a Teremtő, 
akik nélkül nem is volna jövendő, 
kiknek méhében sarjad a világ: 
áldjon meg az Ég minden kismamát! 
 
 
 
IMRE HILDA: 
NEM MARADOK ITTHON! 
Szép jó reggelt, víg a világ! 
Legalábbis én az vagyok! 
Megyek, megyek, nem maradok. 
Vár száz kastély, romok sorban, 
edzés semmi, kedvem borban!  
 
Vigyázz Párizs jövök, leszek! 
Minden ruhát én megveszek. 
Leszek sikkes, bámulatos, 
tükör sem lesz utálatos. 
Ugrándozom, ficánkolok, 
lesz most szép nap, turbékolok. 
 
Királyfik, bárók, grófok, 
rakétával Holdon lógok!  
Nem kell egy sem, szem nem számít. 
Legyen zöld vagy heves barna, 
jöhet mind, ha ez a karma. 
Itt a nyár is, futok máris. 
Párizs, Párizs, ugrom, várj is!

VERSEK KARANTÉN UTÁN 
A koronavírus-járvány első hullámának csitultával, mintegy visszahozva 
éle tünkbe a lírát, a Veresegyházhoz kötődő tollforgatók, írók és költők 

munkáiból szemezgettünk egy csokorra való költeményt. Versek karan-
tén után, melyek közül jó pár magára a járványra reagálva íródott, míg 
mások hangulatukkal illenek a sorba.

Rajz: Veréb Csilla

VERS
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Hogyan élte meg a koronavírus okozta bezárt-
ságot az együttes? 
A Facebook zárt csoportunkon keresztül tartot-
tuk a kapcsolatot. A művészeti vezetőnk Tóth Ju -
dit minden áldott este mesélt, bevonta a kis lányát 
Angélát is. Részt vettünk az online felületen meg -
hirdetett, Mit csinálnak a Veresegyházi Hagyo -
mány őrzők a karanténban? té májú kihívásban. 
Feltöltöttük a mindennapjaink egy-egy epizódját 
a világhálóra. Volt, aki táncolt, énekelt, köszöntőt 
mondott. Volt, aki veresi babát öltöztetett, réklit 
hímezgetett, tornagyakorlatokat mutatott be. Fel -
keresett minket a Reuters hírügynökség, az uno -
kámmal népviseletbe öltöztünk és húsvéti nép - 
szokásokat jelenítettünk meg. Sok időt igé nyelt 
az új viseletek, a menyecskeruhák, a hím zések 
elkészítése. Tartottuk a kapcsolatot a Re zeda Var -
róműhellyel, ott készültek a szok nyák. Nem unat -
koztunk, hímeztünk, kenyeret sü töt tünk, már 
előzetesen készültünk az együt tes harmincéves, 
szeptember 5-i jubileumi rendez vényére. Meghív-
tuk a fellépőket, hét együt test és Pál Lajos nép ze -

nészt. Az együttes tagjai egymással előszőr a 
nemzeti összetartozás napján, június 4-én a Mar-
gitán elhelyezett em lékműnél, a városi megem-
lékezésen találkoztak. Jelenleg a művelődési ház  - 
ban június 18-tól hetente összejövünk próbálni.  

Név szerint kiket hívtatok meg fellépőként a ju-
bileumi rendezvényre?  
A meghívott együttesek: a Nemesnádudvari Né -
met Nemzetiségi Hagyományőrző Táncegyüttes, 
Isaszegről a Csattanó Táncegyüttes, a Kapuvári 
Néptáncegyüttes, a Szadai Czibere Táncegyüt -
tes, Urbán Verbunk Gödöllőről, a Bagi Muharay 
Ele mér Népi Együttes és a Rákóczi Kovács 
Gusztáv Ha gyo mány őrző Együttes Nagy ecsed -
ről. A mu zsi kát a Fix-Stimm zenekar fogja szol-
gáltatni. 
Balázs Andrea a Veres 1 Színház művésze veresi 
népviseletbe öltözve hossteskedett a Mézesvöl-
gyi Nyár nyitóelőadásán.  
Jó ötlet volt, Andi is fogadta a vendégeket, kezelte 
a jegyeket, egészen csinos sokszoknyás me -
nyecs keként sürgött-forgott köztünk. A művész -
nő nagyon élvezte a helyzetet, fotózkodott min - 
denkivel.   
Mézesvölgy után mik a további terveitek?  
Nagyon szeretnénk megtartani a jubileumi ren-
dezvényünket és lélekben már készülünk a szep -
temberi hagyományőrző „Veresi Szüretre” is.  

 
VERÉB JÓZSEF 

VERESEGYHÁZI HAGYOMÁNYŐRZŐ NÉPI EGYÜTTES „A hagyományt nem ápolni kell, hisz nem beteg. 
Nem őrizni kell, hisz nem rab.  
Hagyományaink csak akkor maradhatnak meg, 
ha megéljük őket.”                          SEBŐ FERENC 

Hibó Józsefné és Tóth Judit

HAGYOMÁNYŐRZŐK KARANTÉNJA 
 
Hibó Józsefné Irénkével, a Veresegyházi Hagyományőrző Népi Együttes társadalmi ve ze -
tő jével beszélgettünk. 

 Fotó: Veréb
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Milyen tanácsot tud adni ház vá -
sárláshoz? 
Vásárlás előtt tisztázzuk az ingatlan 
jogi helyzetét, ne vásároljunk zsák-
bamacskát. Az első dolog az legyen, 
hogy a földhivatalban ellenőrizzük, 
megegyezik-e az épület rendeltetése 
és a földhivatali térképeken szerep -
lő épületkontúr a valós állapottal. 
Ha a nyilvántartásban, a térkép vagy 
a tulajdoni lap szerint észreveszünk 
valami eltérést a házzal kapcsolat-
ban, akkor ennek járjunk utána. 
Hozzáépítés esetén például tisztáz-
zuk, mikor és hogyan készült, jogi-
lag rendben van-e? Építési engedély 
alapján épült-e és rendelkezik-e 
hasz nálatbavételi engedéllyel? A -
mennyi ben nem, kapható–e fenn-
maradási engedély? Leegysze rű sít - 
ve ez olyan, mint az autónál leelle -
nő rizni, hogy a motorszám mege-
gyezik-e a forgalmival. 
Felújítás során mit vegyen figye -
lembe a tulajdonos? 
A felújított háznak is illeszkednie 
kell az utcaképbe mind formájában, 
mind homlokzati anyaghasználat-
ban és színben. A „Településképi ar-
culati kézikönyvben” grafikák is 
ábrázolják, hogyan valósítható ez 
meg. 
A kézi könyvben leírtak a Tele pü -
lésképi rendeletben vannak szabá-
lyozva. Mind  két dokumentum 
le tölt hető a honlapunkról. A ren-
deletben megtalálhat juk a város 
egész te rületére vonatkozó követel -
mé nyeket és a településképi véle -
mé nyeztetési eljárás menetét is 
(26§). 
Elég hosszú felsorolást találha -
tunk arról, milyen átalakítást kell 
bejelenteni: „építmény átalakí tá -
sa, fel újítása, korszerűsítése, hom-
lok za tának meg változtatása, meg - 
lévő épületek utólagos hő szi ge -
telése, hom lokzati nyílás záró cse -
réje (30 §).” 
Minden külső homlokzati megje-
lenést befolyásoló átalakítást be kell 
jelenteni. Ez nem kerül semmibe. 

Tíz perc, amíg az ember kitölti az 
űrlapot, vagy szükség szerint készít 
hozzá rajzot. Amennyiben az ügyfél 
előtte bejön egy egyeztetésre, min-
dent meg tudunk beszélni és taná -
csot is tudunk adni. Hátránya nem 
származik, csak előnye. 
A tetőtér beépítését is be kell jelen-
teni? 
Igen, mert az hasznos alapterület 
növekedést eredményez. Ugyanez 
áll fenn, ha egy teraszt beépíte -
nek. 
Tetőcsere esetén is így kell eljárni? 
Igen, ez is településképi bejelentés 
köteles. Ha a tető formája, dő lés -
szöge nem változik, akkor elég egy 
fényképet és egy rövid leírást mel-
lékelni arról, hogy milyen anyagból 
lesz az új tető és milyen lesz a színe. 
A Településképi rendeletben ez is le 
van írva. Az Arculati kézikönyv tar-
talmazza, hogy milyen tető hajlás -
szög, tetőfedő anyag és szín az 
elfogadott. 
Mi a helyzet utólagos hőszigetelés 
elvégzésekor? 
Ez a változtatás is bejelentés köte-
les. A szigetelésnél nem maga a 
szigetelő anyag a fontos, hanem az 
erre felkerülő vakolat színe és tex-
túrája. 
Milyen hozzáépítés, átalakítás 
miatt forduljanak Önökhöz? 
A legjobb az, ha bármit át akarunk 
alakítani, akkor előtte kérdezünk. 
Valamikor elég volt 2-3 jogszabályt 
összeolvasni, hogy megtudjuk, mi 
az, ami építési engedély köteles. 
A jogszabályi környezet megvál-
tozása miatt 4-5 jogszabályból kell 
kimazsolázni, mi és hogyan a meg -
en gedett. Azt javaslom az állam pol - 
gároknak, hogy jöjjenek be a Mű -
szaki Osztályra és beszéljük meg, 
vagy ha mi nem tudunk segí teni, az 
építési hatósághoz is lehet fordulni. 
Biztos vagyok benne, hogy kapnak 
olyan használható információt, ami 
alapján el tudnak indulni. 
 

SZŐKE SAROLTA

SZABÁLYOK A HÁZ KÖRÜL 5.

A felújítás 
Városunkban számos régebbi lakóház nyert már szép új külsőt és sok 
egykori üdülőt alakítottak át állandó lakóhelyül. A felújítás szabályairól 
kérdeztük Jovanović Dragutint, a Műszaki Osztály vezetőjét.
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Júliusi hangulat

Hagyományteremtő céllal rendezzük meg 2020. szeptember 12-én 
szombaton délelőtt az I. Nordic Walking versenyt Veresegyházon, 
Ivacs Fenyves versenyközponttal.  

Mint minden sportnál, így a Nordic Walking-nál is felmerül egy idő után a 
kérdés a sportoló közösség tagjai között, vajon mennyi idő alatt tudnák megtenni 
az 5, 10 km-t vagy éppen a félmaratont? Milyen élmény lehet tempósan, – akár 
másokhoz vagy csak magunkhoz mérten – a legjobb időre nordicozni?  

Erre az igényre ad választ az első országos NW versenyünk, amelyre sze -
retettel várjuk a versenyzőket és azokat az érdeklődőket is, akik ezt a fiatal 
sportágat szívesen megismernék. 

Két korcsoportban, három különböző versenytávon (5, 10, 20 km te re -
pen) szervezzük meg a megmérettetést a női és férfi indulók I-III. he lye -
zettjeinek díjazásával. A versenyen kizárólag Nordic Walking botokkal és a 
Nordic Walking szabályainak megfelelő lépéstechnikával lehet részt venni. 
Online nevezés az alábbi linken lehetséges szeptember 4-ig: 
https://tinyurl.com/y5gotedb 

Bővebb információt és a versenyszabályokat megtalálják, ha rákattin-
tanak Facebook oldalunkon a verseny eseménykiírására. Aki nem szeretne 
indulni a versenyen, de szívesen bejárná a pályát, azok a saját tempójukban, 
erőnlétüknek megfelelően teljesíthetik a távokat. 

Ugyanezen a napon délután 17 órakor tartjuk a Szívbarát ösvénybejárást 
is a 4 km-es szakaszon, erre jelentkezni a turaosveny@veresegyhaz.hu e-
mail címen tudnak. Szeretettel várjuk a versenyzőket és a sportággal most 
ismerkedőket mindkét eseményünkön!  

Facebook/Nordic Walking Sport Veresegyház 
MultiSport Mozgás és Szabadidő S.E.  

E-mail: multisport.2112@gmail.com   •   multisportse.com 
Vigh Mercédesz   mobil: +36 70 39 126 03

NORDIC WALKING

I. NORDIC WALKING VERSENY VERESEGYHÁZON 

Fotó: Facebook –Vágány Zoltán

Fotó: Facebook –Nagy GyörgyFotó: Veréb József

Fotó: Veréb József

Fotó: Veréb József



ASZTALITENISZ

A Magyar Diáksport Szövetség (MDSZ) ott -
hon is elvégezhető kihívások formájában 
„Diákolimpia GameTime” néven indított já -
tékot tavasszal. A nyolc sportágban májusban 
elrajtolt öthetes program összesen 72 kihívást 
tartalmazott. A programhoz csatlakoztak az 
érintett sportági szakszövetségek, így a sport -
ágak legismertebb hazai képviselői: 
• az asztalitenisz kihívásokat Majoros Ben ce,  
• a kézilabda kihívásokat Háfra Noémi és 

Lékai Máté,  
• a futball gyakorlatokat – többek között –

Vincze Ottó, Juhász Roland és Nagy 
Ádám,  

• a kosárlabda challengeket Studer Ágnes,  
• a röplabdát Szakmáry Gréta,  
• a tornát Böczögő Dorina, 
• az atlétika feladatokat Baji Balázs váloga-

tott sportolók mutatták be. 
• A multisport kihívások közzétételére 

Dom bi Rudolf kajakozó olimpiai bajnok 
vállalkozott.  
Az egyes kategóriákban három nehézségi 

fokozatban 9-9 kihívást kellett teljesíteni a 
diákoknak a tanév végéig folyamatosan és a 
teljesítésekről szóló videókat fel kellett töl-
teni a program weboldalára: www.game-
time.diakolimpia.hu.  

Dudás Réka (Galaxis VSE Veresegyház, 
Fabriczius József Ált. Iskola, 6.c) – az összes 
asztalitenisz kihívást teljesítve – 1. helyezett  
lett ezen az országos versenyen, így elnyerte 
a magyar válogatott Majoros Bence dedikált 
mezét is.  

Dudás Emese (Galaxis AK Veresegyház, 
Fabriczius József Ált. Iskola, 6.b) – az összes 

torna kihívást teljesítve – az országos 
versenyen 4. lett!  

 
Újraindult a Galaxis Asztalitenisz Klub!  
2020. augusztustól a Mézesvölgyi Általános 
Iskola nagy tornatermében 19 minőségi ping-
 pong asztalon várunk mindenkit sze re tettel, 
aki a szabadidejében asztali te niszezni sze -
retne. 6-7 éves kortól egészen a felnőtt kor 
végéig bezárólag, akár a családot együtt is!  

Kedden, szerdán és szombaton a délutáni 
órákban, olyan időpontban, ami mindenki 
számára alkalmas.  Előzetesen kérünk min-
den érdeklődőt, hogy informálódjon Leta -

nóczki István +36 30 9000-175 telefonszá -
mán illetve az istvan.letanoczki@well-
camino.hu e-mail cí men.

Újabb szép siker a diákolimpiai mozgalomban 
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Nehezített pályával indította a Rockin’ Board-osok életét 2020. 

252020. augusztus 

Sport

A január-február feszített munkával telt a 
tavaszi versenyszezonra készülvén, mely az 
eddigi egyetlen ez évi és egyben fantasztikus 
eredményekkel végződő márciusi verse nyünk 
után hirtelen megszakadt. A pan dé mia alatt 
próbáltuk online órákkal edzésben tartani 
sportolóinkat, illetve a legkisebbeknek pár al-
kalmas átmozgató edzést biztosítani, mely az 
edzők ötletességének, szakmaiságának kö -
szön hetően nagyon jól működött. A nyarat 
újfent együtt tudjuk tölteni, de sajnos tele bi-
zonytalansággal. Szeretnénk szeptember ele-
jén workshopokkal színesíteni a felkészülést, 
illetve az utánpótlás generációt megszólítani 
az évkezdés előtt. Nagyon sok háttérmunkát 

tervezünk (pl. video anyagok készítése, chal-
lengek, nyereményjátékok előkészítése), ki -
csit ezzel is készülve az esetleges Covid-19 
má sodik hullámra. 

Büszkeséggel és izgatottan várjuk az au-
gusz tus végi válogatott edzőtábort, mely eb -
ben az évben itt lesz Veresegyházon a Kálvin 
Téri Református Általános Iskolában. Ide vár-
juk a szakma legjobbjait.    

Reméljük, hogy a szeptember 6-ra tervezett 
„Mozdulj Veresegyház” Sportnapon újfent 
találkozunk a legkisebbekkel. Kezdetek óta 
részt veszünk ebben a fantasztikus rendez -
vénysorozatban, mely megmutatja a veresi 
sportélet színességét, szakmaiságát. A jó han -

gulat garantált. Gyertek minél többen, hogy 
átélhessétek velünk a sport szeretetét, a veresi 
sportolók pozitív energiáját! 

 
FARKAS GERGELY

AKROBATIKUS ROCK AND ROLL 

Mindent beleadva készülünk a szeptemberben megren-
dezésre kerülő Országos Baj nokságra.  

Gárdonyon edzőtáboroztunk és volt sze rencsénk 
részt venni a Jiu jitsu Szö vetség jubileumi edzésein, 
amit Karacs Atti la, a Magyar K1 legenda tartott.  

Tanítványaim kiemelkedő technikai tu dás sal bizonyí-
tották, hogy nem hiába való a sok edzés és a befektetett 
munka. Közös edzésen vettünk részt az aikido sokkal, 
akik meglátogattak minket saját edzésünkön és mond-
hatom nagyon ügyesek voltak. 

Vár még ránk az Országos Bajnokság előtt egy újabb 
egyhetes edző tábor. Úgy gondolom, így félkészülten 
tudunk megjelenni majd a versenyen és elhozni a várva 
várt bajnoki címet. 

PAPP ATTILA, EDZŐ 
2.DAN M.K.B.SZ

KICK-BOX 

Készülünk az Országos Bajnokságra
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KAJAK-KENU

A veresegyházi Kajak-Kenu Club versenyzői 
karantén jellegű edzésekkel vészelték át a 
Covid19 járvány első hullámát. Sőt, a bevál-
lalós Magyari Regina kenu ban, Kadók Ni -
ki kajakban és Reindl Erik szintén kenu  - 
ban, halőri kísérettel leeveztek 20 km-t Cse -
peltől – Dunavarsányig stílusgyakorlat gya -
nánt. Pár hét Strand-tavi kö rözés után 
meg  tört a jég és indult az edző táborunk a 
Cseke-szigeten, Áporka mellett a Kis-Du -
nán. Olyan jól sikerült, hogy megdupláztuk, 
sőt a második tábort megtoldottuk négy 
nappal, ami után  a csapat versenyzői magja 
még egy etapot teljesített, immáron július 
13-tól 17-ig. Így sikerült a téli formát meg-
tartva, röviden és intenzíven meg oldani a 
vízi alapozást, és a táborok végén már a for-
mába lendülést is az evezés-technika 

kialakításával, rögzítésével egy időben. 
Eközben sikerült minőségi munkát végezni 
és versenyre kész állapotba kerülni. 

Egy nap pihenő után egyből a Dunaka -
nyar Régió Kupán, Nőtincsen, a gyönyörű 
hegyek közé beékelt víztározón kialakított 
versenypályán, 2000 m-en versenyeztek 
gye rekeink. Dunakeszi, Vác, Göd, Nagyma -
ros, Esztergom, Verőce, Szob és Nőtincs ka-
jakosaival és kenusaival csaptak össze. 
Kadók Niki kajakban az U17-U18 éves kor -
osztályban, Reindl Erik kenuban az U14 
éves korcsoportban ezüstéremmel, míg 
Magyari Re gina női kenuban az U14 éves 
korcso  portban arannyal kezdték az idényt! 
Az első ver senyes Szabó Attila  C-1 U14-ben 
na gyon szép versenyzéssel harmadik he -
lyezett lett, ahogy Horváth Hanna is U13 

női kenuban. A majdnem elsüllyedt Ger -
gely Máté  C-1 U14-első versenyesként, 
rutin nél kül bronz érmet, míg a három év 
után vissza térő Tóth András  C-1 U15 ffi 
kenuban ötödik helye zettként szintén 
bronzérmet kapott. 

Hegedűs Karolina Dóra női kenu U16-
ban harmadik helyezést ért el. U13-ban 
Tokai Zsófi feladata a borulásmentes 2000 
m-es pálya teljesítése volt K-1-ben. Sikerült, 
nem úgy, mint egyik ellenfelének, aki be-
borult és még a menekülés szabályait sem 
tudta. A mentőmotoros pedig nem indult el, 
így egy kicsit izgi volt! 

Zsófi, még a táboraink elején, Cseke-szi -
geten, gyakran átvette ezt a nagyon fontos 
definíciót. Most nem volt rá szüksége, sőt, 
ilyen szépen és biztonsággal egyetlen Cseke 
edzésen sem láttam evezni. Jó versenyzői 
alkat! 

Gyönyörű helyen, Nőtincsen, szép na -
pon, nagyon szép és boldog gyerekek, 
testvérkék  és a szüleik, nagyszüleik töltöt-
ték együtt az időt a vadonatúj verseny -
pólóban, amit kimondottan erre a versenyre 
készíttettem. A fényképek magukért beszél-
nek. Nőtincsen vereslett a dobogó Veres-
egyháztól! Kezdésnek nem rossz! 

Legközelebb Borbély Lénárd, Csepel pol-
gár mestere külön engedélyével vár az edző -
tábor a Hollandi úton augusztus 1-6-ig, a 
Kis-Duna ágban. 

A motorost a KOLO Edző központ már 
biztosította. Működik a szlogen, már évek 
óta, „Veresegyház – jöhet!” 
Köszönöm, gyerekek! 
 

FROHNER FERENC 
EGYÜSELTI ELNÖK-EDZŐ

„VERESEGYHÁZ JÖHET”
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Atlétáink kirobbanó formában kezdték az 
„átszervezett” versenyidényt. Eddigi ver se -
nyeiken kiválóan szerepeltek versenyzőink, 
sorra dőltek meg az egyéni csúcsok. Csak 
így tovább! 
1. Gödöllőn, június 27-én kezdtük az éves, 

„átszervezett” versenysorozatunkat ge -
rely hajítással. Horváth Máté nagy egyéni 
csúccsal, 58,09 méterrel győzött, míg 
július 11-én szintén Gödöllőn – egy ke -
mény szomolyai – egri egyhetes edző tá -
bor után - az ugrónapon folytattuk. Itt 
kivétel nélkül mindenki egyéni csúcsot 
ért el távolugrásban. Horváth Máté 622 
cm-es ugrása első helyezést, míg Sulyán 
Alexa 531 centiméteres eredménye má-
sodik helyet ért. Kiss Enéh 478 cm-rel 7., 
Osváth Jázmin 445 cm-rel pedig 12. 
helyezést ért el.  

2.Veszprémben, július 9-én és 16-án saját 
korosztályos- és felnőtt versenyeken is in-
dultak versenyzőink. Itt is sok egyéni 
csúcs született! 
Július 9-én korosztályukban 300 m-en 
Varga Ádám 4., Ozsváth-Sarok Áron 9.,  
Kiss Enéh 8., Sum Noémi 11., míg a 
felnőtt mezőnyben 100 méteres síkfutás-
ban Sulyán Alexa 7., Horváth Máté pedig 
a 10. helyen végzett! Gyermek kor osztály-
ban Sum Niki 60 m-en első, 1000 m-en 
harmadik lett. 
Július 16-án két serdülőnk indult a felnőtt 
200 méteres mezőnyben. Sulyán Alexa  
26.18 másodperccel 4. helyezést ért el így 
élete első 200 m-es versenyén nagy sze -
rűen futott. Horváth Máté is egészen 

kiváló, 23.84 másodperces eredményt ért 
el. Serdülő kategóriában, 300 m-en, egyé -
ni csúcsot futva Sum Noémi 44.41 mp-cel 
7., míg Nemes Nóra 45.88 mp-cel a 14. 
lett. Alig elmaradva múlt heti egyéni csú -
csaiktól Kiss Enéh 45.35 mp-cel, Varga 
Ádám 40.42 mp-cel egyaránt a 10., Ozs -
váth-Sarok Áron 41.06 mp-cel a 12. he -
lyen ért célba. 
Gyermek korosztályban 60 m-es síkfutás-

ban Nádas Balázs holtversenyes elsőként 
ért célba 8.59 mádodperces idő ered -
ménnyel, Sum Niki második 8.64 mp-cel, 
míg Horváth Laura 6. helyezést ért el 9.27 
mp-es időeredménnyel. 

3. Július 19-én, az Ikarus pályán Horváth 
Máté folytatta nagyszerű szereplését és az 
egyéni csúcsjavításokat, most gerelyha-
jításban kétszer is átlépve a 60 m-es ha -
tárt, 61,27 méterrel szerezte meg az első 
helyet. Itt Gergely Fanni 29,35 méterrel a 
7. helyen végzett. 

4. Július utolsó hétvégéjén Budapesten, a 
Honvéd nemzetközi versenyén felnőttek 
között Sulyán Alexa 100 m-es síkfutás-
ban, a „B” döntőben, idei legjobb ered-
ményét futva, 12.73 másodpercet ért el. 

SZALMA RÓBERT

ATLÉTIKA 

POTYOGTAK AZ EGYÉNI CSÚCSOK! 
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Hirdessen 

a Veresi Krónikában 
VERESEGYHÁZ VEZETŐ LAPJÁBAN! 

Velünk sikeres lesz!! 
7500 PÉLDÁNY, KEDVEZŐ ÁR 

* 
Bővebb információ: 

veresikronika@veresegyhaz.hu 

30 9304 831

GYŐRI RITA SPORTEDZŐ, BODYROPE-TRÉNER
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Boszorkánysarok Szépségszalonban 
2112 Veresegyház, Szadai út 2/B 
a Spar-ral szemben

pedikűrös és lábápoló 
+36 20 478 9093

Demény Csilla
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