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Kijárási tilalom az utcákon, amelyek szigorú 
végrehajtását gépfegyveres katonai járőrök 
ellenőrzik, házukba bezárkózó lakosok, akik 
rettegve nézik a televízió híreit, karanténba 
zárt városok, országok, a határok lezárása, a 
légi közlekedés világméretű földre kénysze -
rülése. A leálló gazdaság miatt egész iparágak 
csődbejutása, milliók veszítik el az állá  su kat, 
családok mindennapi megélhetése válik egyik 
napról a másikra bizonytalanná. Mindeköz -
ben szirénázó mentőautók szállítják a túlter-
helt kórházakba a betegek ezreit, és az éj leple 
alatt katonai konvojok szállítják el az áldoza-
tok koporsóit. Úgy, hogy szeretteik még el se 
tudtak tőlük búcsúzni. 
Alig néhány hete a fenti képsorok nekünk, a 
nyugati világ emberének még csak egy ame rikai 
katasztrófafilm izgalmas, ámde fotelből kényel -
mesen nézhető képsorai voltak, vagy maximum 
egy távoli fejletlen ország híradó-érdekességei. 
Annál váratlanabb volt, amikor egy Kínából ki-
induló aprócska vírusmutáció, a COVID-19-re 
elkeresztelt koronavírus, világ méretű járvánnyá 
terebélyesedve maga alá gyűrte az egész addigi 
megszokott életmódunkat. 
Valljuk be, hihetetlen megélnie ismert világa 
napok alatti összeomlását egy olyan kultúrá-
nak, amely a Föld nevű bolygó anyagi javainak 
többségét élvezi, és amely számára 1945 óta 
alapvetés a béke, jólét, vásárlás szenthárom-
ságára alapuló életforma. 
Pedig a vírus elszabadítói, az igazi fertőzők 
nem mások, mint mi magunk voltunk. A vég -
te len anyagi haszonba vetett hit, a planéta erő -
for rásainak kizsigerelése, és a rohamosan nö  - 
vekvő emberi népesség újabb és újabb olyan 
élőlényeket kényszerített emberi közelségbe, 
amely állatok szervezetében számukra évezre-
dek óta ártatlan, az ember számára azonban 
akár halálos következményekkel járó idegen 
vírusok élhetnek. Csak idő kérdése volt, hogy 
egy mutáció folyamán mikor ug ranak át az 
emberre ezek a kórokozók. 
Megtörtént ez már 2003-ban a SARS-jár vány -
nál, aztán 2009-ben a H1N1 vírusnál. Azokat 
akkor még sikerült kordában tartani, a mos -
tanit már nem. 
Szerencsére lapzártakor a fenti, apokaliptikus 
képek (reméljük, nem csak egyelőre!) Magyar -

országra nem, csak Nyugat-Európa egyes álla-
maira és az USA-ra jellemzőek, de a mi életünk 
is gyökeresen kifordult a védekezés miatt a 
megszokott medréből. Országunk is rendsza bá-
lyok sorozatával volt kénytelen korlátozni a gaz-
daság és a magánszemélyek moz gás terét, ami  - 
hez Veresegyház is alkalmaz  ko dott. 
Megalakult a városi operatív törzs, a képviselő-
testületi ülések szünetelnek, a válsághely zet ben 
polgármester úr kapott felhatalmazást a sürgős 
önkormányzati döntések meghoza talára, me -
lyek többsége a védekezést szolgálja. Bezártak a 
közintézmények, az iskolák, korlátozottan mű -
kö  dik a piac, minden társas érintkezés, ügyin-
tézés a szükséges minimumra lett szorítva. 
Március 15-én még ünnepséget, kiállítást szer -
vezett a művelődési ház kollektívája, gyerek -
játékokat terveztek az óvónők, órára készültek 
a tanárok, edzéstervet írtak az edzők, ma mind -
annyian a rászorulóknak hordanak meleg ételt, 
az idő sek nek vásárolnak be (Köszönet érte!), a 
pedagógusok, gyerekek és a szülők pedig on-
line távoktatásban próbálják túlélni a tanévet. 
Szin te minden szakmára és magánszemélyre 
óriási, eddig nem látott fizi kai és lelki teher 
zuhant. 
Üzleteink jó része bezárt, dolgozóink sokasága 
kényszerszabadságon izgul, hogy lesz-e állása 
a hosszú leállás, vagy home office után is. Meg -
szokott életkép lett Veresegyház utcáin a kór -
házi maszkos járókelő, a gyógyszertárak előtti 
sorban állás, kényelmes éttermi vacsora helyett 
a kiszállítás, és a boltok korlátozott látogat -
hatósága. 
A jövő ma még képlékeny, csak reméljük, hogy 
mi elkerüljük a legrosszabb forgató köny veket. 
Egy biztos: nem tudni, hány hónap múlva, de 
egyszer el fog múlni ez a járvány is. A gazdaság 
helyre fog állni, az élet visszazökken a szokott 
kerékvágásba.A kérdés az, hogy tanul-e a meg -
fer tőződött emberiség az eseményekből? Ha 
nem, akkor nem kell sok évet várni az újabb 
letaglózó vírus-szörnyre. 
Ma csupán egy dolga van a lakosság több-
ségének: Maradjon otthon, így gátolja a vírus 
terjedését.  
És ha már otthon maradt, ideje elgondolkodni 
pár dolgon. 

KOVÁCS PÉTER 

MEGFERTŐZVE!
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A hónap témája
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H I R D E T M É N Y 

AZ ÓVODAI BEIRATKOZÁS, 
ELŐJEGYZÉS RENDJÉRŐL 

 
Az óvodai beiratkozás rendjét a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. 
törvény 49. §-a, valamint a nevelési-oktatási intézmények működéséről és 
a köznevelési intézmények névhasználatáról szóló 20/2012. (VIII. 31.) 
EMMI rendelet 20. §-a alapján Veresegyház Város Önkormányzata az aláb-
biak szerint határozza meg: 
A veszélyhelyzet kihirdetéséről szóló 40/2020. (III. 11.) Korm. rendeletre 
figyelemmel – a 2020/2021. nevelési, illetve tanévre történő óvodai, 
valamint általános iskolai beiratkozásról szóló 7/2020. (III. 25) EMMI 
határozatában (a továbbiakban: EMMI határozat) a 2020/2021. nevelési 
évre történő óvodai beiratkozások vonatkozásában egyedi eljárási szabá-
lyokat határozott meg. 
A 2020/2021. nevelési évre történő óvodai beiratkozásra elektronikus 
formában, az alábbi időpontban és helyen kerül sor: 

2020. április 2. (csütörtök) 
és 2020. április 17. (péntek) között. 

e-mail cím: ovodabeiratkozas.veresegyhaz@gmail.com 
Akinek nincs módja az elektronikus kapcsolattartásra, a nyomtatvány 
átvehető és leadható Veresegyház Város Önkormányzatának épüle té -
ben az ügyfélszolgálaton, (Veresegyház, Fő út 35.) a fent megadott 
időponton belül. 
A köznevelési törvény rendelkezése szerint a gyermeknek abban az év -
ben, amelynek augusztus 31. napjáig a harmadik életévét betölti, a 
nevelési év kezdő napjától legalább napi négy órában óvodai fog lal ko -
zá  son kell részt vennie. Ez a kötelezettség azon gyermekekre vo nat ko -
zik, akik 2017. szep tem ber 1. előtt születtek, és még nem járnak óvo dába. 
A köznevelési törvény alapján lehetőség van a két és fél éves gyermek 
felvételére is abban az esetben, ha minden, a településen lakóhellyel, 
ennek hiányában tartózkodási hellyel rendelkező hároméves és annál 
idősebb gyermek óvodai felvételi kérelme teljesíthető. 
Az a szülő vagy törvényes képviselő, aki a szülői felügyelete vagy gyám-
sága alatt álló gyermeket kellő időben az óvodába nem íratja be, sza bály -
sértést követ el. 
A köznevelési törvény szerint az óvodai felvétel jelentkezés alapján 
történik. Az óvodák felvételi körzete Veresegyház város közigazgatási 
területe.  
Az óvodai jelentkezéshez Óvodai felvétel iránti kérelem és mellékleteinek 
kitöltése szükséges, melyek letölthetők a http://kezakezbenovoda.veres-
egyhaz.hu/, valamint a www.veresegyhaz.hu honlapokról. A kérelem 
kitöltése olvasható, NYOMTATOTT NAGYBETŰVEL történjen. A beirat -
ko   záshoz szükséges iratok bemutatására a gyermek első óvodai neve lé sé -
nek napján kerül sor. 
Felmentési lehetőségek:  
Az Oktatási Hivatal a szülő kérelmére és az óvodavezető, vagy a védőnő 
véleményének kikérésével, a gyermek jogos érdekét szem előtt tartva, 
annak az évnek az aug. 31. napjáig, amelyben a gyermek a 4. életévét 
betölti, felmentést adhat a kötelező óvodai nevelésben való részvétel alól, 
ha a gyermek családi körülményei, képességeinek kibontakoztatása, sajá-
tos helyzete indokolja. (Cím: Pest Megyei Kormányhivatal Gödöllői Járási 
Hivatal Hatósági Osztály, határidő: 2020.05.25.) 
A külföldön történő óvodáztatás bejelentését az alábbi címre kell be -
küldeni: Oktatási Hivatal Köznevelési Nyilvántartási Főosztály (cím: Bp., 
1363, Pf.19.) 
A felvételről, átvételről az óvoda vezetője dönt. Az óvoda vezetője a 
döntést írásban közli a szülővel. 
Az óvodavezető döntése ellen jogorvoslatnak van helye. A döntés ellen a 
szülő a közléstől, ennek hiányában a tudomására jutásától számított ti-
zenöt napon belül – jogszabálysértésre vagy érdeksérelemre hivatkozással 
– Veresegyház Város Önkormányzat Jegyzőjének címezve, a Kéz a Kézben 
Óvoda vezetőjéhez nyújthat be kérelmet. 
Veresegyház, 2020. április 1. 

GARAI TAMÁS JEGYZŐ 
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TÁJÉKOZTATÁS 

Értesítjük a Tisztelt Lakosságot, hogy 
PÁSZTOR BÉLA polgármester úr 

és GARAI TAMÁS jegyző úr 
FOGADÓÓRÁI 

a veszélyhelyzetre való tekintettel 
HATÁROZATLAN IDEIG 

ELMARADNAK. 
Kérjük szíves megértésüket!

Művelődési Bizottság aktuális pályázatainak 
ideiglenes felfüggesztése 

. 
Veresegyház Város Önkormányzatának 

Művelődési, Ifjúsági és Sport Bizottsága elnökének 
  

1. számú határozata 
  

A korona vírus okozta veszélyhelyzet miatt 
a bizottság 

a Segítünk, hogy tanulhass 
és a 

Segítünk, hogy sportolhass pályázatok kiírását 
határozatlan ideig felfüggeszti, 

továbbá 
a gyermekek nyári táborozásához nyújtandó 

támogatási kiírást 
határozatlan ideig felfüggeszti. 

 
Veresegyház, 2020. március 20. 

 
                                     SZÉNÁS ZSOLTNÉ S. K. 

                                   ELNÖK 

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 ÁPRILIS 4-I, NYOMDÁBA ADÁS 
ELŐTTI ÁLLAPOTOT tükrözik, 

azok a lap megjelenésének idejére 
a vírushelyzetnek megfelelően 

változhatnak. 
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ÉRTESÍTÉS 

A GYERMEK- ÉS FELNŐTT HÁZIORVOSI 
RENDELÉSEK LEGFRISSEBB VÁLTOZÁSÁRÓL 

 

Értesítjük a Tisztelt Lakosságot, 
hogy a koronavírus járványra való tekintettel 

Dr. Anka Péter 
saját rendelőjében, zárt ajtók mögött az alábbi 

időpontokban rendel: 
hétfő–szerda–péntek: 9.00–12.00 

kedd–csütörtök: 15.00–18.00 
Előzetes, telefonon történt egyeztetést követően gyógyszert pa-

píralapon és e-recept formájában egyaránt felír. 
A papír alapú recepteket kiadja, az e-receptet feltölti a felhőbe. 

Doktor úr szükség esetén, telefonon orvosi tanácsot is ad. 
Ha feltétlenül szükséges az orvossal történő személyes kontaktus 

felvétele, kérjük, hogy előzetesen, telefonon egyeztessenek 
Dr. Anka Péterrel az alábbi telefonszámok: 06 28 385 002. 

Táppénzre való jogosultságot igazoló irat kiadása 
és egyéb ügyintézés telefonos egyeztetés követően történik. 

• 
Dr. Kovács Ilona és Dr. Radetzky László 

saját rendelőjében, saját rendelési idejében zárt ajtók 
mögött rendel. 

Előzetes, telefonon történt egyeztetést követően gyógyszert 
papíralapon és e-recept formájában egyaránt felírnak. 

A papír alapú recepteket kiadják, az e-receptet feltöltik a felhőbe. 
Szükség esetén telefonon, orvosi tanácsot is adnak. 

Ha feltétlenül szükséges az orvossal történő személyes kontaktus 
felvétele, kérjük, hogy előzetes, telefonon történt egyeztetést 

követően a PRAXIS-házban rendelő felnőtt- és gyermek házior-
vosokat keressék fel. Az orvosok elérhetősége és rendelési idők 

megváltozása miatt kérjük, hogy tájékozódjanak 
a praxishaz.hu weboldalon. 

 
Tájékoztatjuk Önöket, hogy 

Dr. Kovács Ilona és Dr. Radetzky László a szükséges 
védőoltásokat előre egyeztetett időpontban saját rendelő jé -

ben, saját rendelési idejében beadja a gyermekeknek. 
 

Dr. Marik György praxisközösségének betegei részére 
a megváltozott rendelés ideje alatt hétköznapokon 

(hétfő-péntek) 9.00–13.00 között a +36 30 839 4845 
mobiltelefon számon lehetőség van gyógyszerek felíratására 

(tartósan szedett gyógyszerek esetében is). 
Egyéb ügyben, rendelési időben keressék a Praxis-házban 

rendelő orvosokat. 
 

Ezúton is tájékoztatjuk a Tisztelt Lakosságot, 
hogy a Fő út 73. szám alatti FOGORVOSI RENDELŐBEN 

ÜGYELETET BIZTOSÍTUNK az alábbiak aszerint: 
hétfő: 14.00–18.00 Dr. Borics Éva 
kedd: 8.00–12.00 Dr. Kanczler Ágnes 
szerda: 8.00–12.00 Dr. Pekola Zsófia 
csütörtök: 14.00–18.00 Dr. Kohut Elina 
péntek: 14.00–18.00 Dr. Sadech Zadeh Behjooy

É R T E S Í T É S 

A MISSZIÓ EGÉSZSÉGÜGYI KÖZPONT 
FRISSÍTETT MŰKÖDÉSI RENDJÉRŐL 

VESZÉLYHELYZETBEN 
 

Az intézményünkben működő LABORATÓRIUM 
visszavonásig CSAK SÜRGŐSSÉGI ELLÁTÁST BIZTOSÍT. 

Sürgős vérvételre 7 órától lehet jelentkezni. 
  

Intézményünkben az alábbi ellátások NEM MŰKÖDNEK: 
• hétfőnkénti szemészet 
• keddenkénti diétás tanácsadás 
• szerdánkénti audiológia és fül-orr-gégészet 
• szerdánkénti nőgyógyászat 
• csütörtökönkénti szemészet 
• csütörtökönkénti érsebészet, ér ultrahang vizsgálat 
• keddi és szerdai fizikális medicina 
• a gyermekortopédia és a csecsemők csípőszűrése 

  
A szombatonkénti ügyeleti gyermekgyógyászati ellátást 

9.00–13.00 óra között a határozatlan ideig 
nem tudjuk biztosítani. 

  
Intézményünk 2020. 03. 30.-tól 

egy telefonos orvos szakmai tanácsadást indít, 
melyet 8 és 16 óra között az alábbi telefonszámon vehetnek 

igénybe: 06 30 166 07 49. 
Ez a telefonszám a fenti időponton kívül nem elérhető. 

  
Dr. Szabó Melinda belgyógyász, diabetológus, nefrológus 

telefonon (kedden és csütörtökön) 
és személyesen kedden, csütörtökön és pénteken 

áll rendelkezésre ezekben a szakmákban. 
  

A telefonos konzultáció esetén készítsék elő a korábbi 
dokumentumokat, szedett gyógyszerek listáját, 

ha van laboreredményt, naplót stb. 
  

Az emberi erőforrás minisztere 10/2020. (III. 14.) EMMI 
rendelete értelmében a szakorvosi javaslatok érvényesek 

maradnak a veszélyhelyzet időtartama alatt. 
  

Megértésüket előre is köszönöm. 
  

Veresegyház, 2020. március 31. 
 

                                                Jobban Eszter 
                                                  főigazgató 

 
Misszió Egészségügyi Központ 

2112 Veresegyház, Gyermekliget u. 30. 
Tel.: 06 28 389 625 Fax: 06 28 386 795 

Email: titkarsag@misszio.hu
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33/2020.(III.5.) Kt. határozat: 
A Képviselő-testület egyetért azzal, hogy a Veres -
egy házi Regionális Szennyvízrendszer tagtele pü -
léseire (Erdőkertes, Szada, Veresegyház) az el lá- 
 tásért felelős önkormányzatok a „Nem közművel 
össze gyűj tött háztartási szennyvíz begyűjtésére” 
egy – mindhárom tele pülésre azonos − közszol-
gáltatót válasszanak. 
 
34/2020.(III.5.) Kt. határozat: 
A Képviselő-testület a 2011. évi Vgt. 44/C § (1) 
be kez dés szerinti közszolgáltatás szervezésére és 
fenn  tartására megbízza a Veresegyház és Kör -
nyéke Szennyvízközmű Társulást a „Nem köz -
mű vel össze gyűjtött háztartási szennyvíz begyűj  - 
tésére” közszolgáltató kiválasztására indítandó 
beszerzési vagy közbeszerzési eljárás lebonyo -
lításával. 
 
35/2020.(III.5.) Kt. határozat: 
A Képviselő-testület megbízza a Veresegyház és 
Környéke Szennyvízközmű Társulást, hogy a 
„Nem közművel összegyűjtött háztartási szenny -
víz be gyűj tésére” kiválasztott közszolgáltató 
igény be vé te lére vonatkozó önkormány zati ren-
delet ter vezetet – az érintett Polgár mes teri Hivata -
lok munkatársaival együttműködve – elkészítse. 
 
36/2020.(III.5.) Kt. határozat: 
A Képviselő-testület úgy dönt, hozzájárul ah hoz, 
hogy Dr. Fekete Beatrix egyéni vállalkozó orvos 
2020. április 1-jétől határozatlan időre, főállás -
ban, tel jes munkaidőben lássa el az is kola-egész -
ségügyi feladatokat, melyre a Nem zeti Egészség - 
biztosítási Alapkezelővel finan  szírozási szerző -
dést, az alábbi intézményekkel – melyekben biz-
tosítja az iskola-egészségügyi feladatok ellátását – 
feladatellátási meg álla po dást köt. 
Fabriczius József Általános Isk. 1669 tanuló 
Kálvin Téri Református Ált. Isk. 461 tanuló 
Veresegyházi Katolikus Gimn. 237 tanuló 
Egységes Gyógypedagógiai 
Módszertani Intézmény 184 tanuló 
Jövő Iskolája Általános Iskola 36 tanuló 
Veresegyházi Waldorf Ált. Isk. 69 tanuló 
Gyermekliget Általános Iskola 59 tanuló

37/2020.(III.5.) Kt. határozat: 
A Képviselő-testület úgy dönt, hogy az óvoda-
egész ség ügyi feladatok – továbbra is rész mun -
kaidőben történő – ellátására a Rala-Med Kft-vel 
feladatellátási megállapodást köt. A fel a dat ellá -
tá sát az Önkormányzat biztosítja az Önkor-
mányzat és a NEAK kö zött kötendő finan szí - 
rozási szerződés alapján az erre a célra biztosí-
tott összeg átadásával. 
 
38/2020.(III.5.) Kt. határozat: 
A Képviselő-testület 2020. március 31-ig jóvá -
hagyja a sporttámogatás pénzügyi elszámo lásá-
nak határ idő módosítását Bori-Horváth Anna - 
mária részére. 
 
39/2020.(III.5.) Kt. határozat: 
1. A Képviselő-testület hozzájárul az önkor-

mányzat kizárólagos tulajdonát képező Ve res  -
egyház 8520/B/2 hrsz-ú, 36,09 m2-es alap- 
 területű, 44/1477 eszmei hányadú társas házi 
lakásingatlan érté ke sí téséhez (350 000 Ft/m2 ár 
figyelembevételével) összesen 12 631 500 Ft 
vételáron Pénzes Nikoletta (jelenlegi Bérlő), 
mint Vevő részére. Vevő az ingatlan birtokába a 
teljes vételár megfize té sével egy időben lép, 
Bérlő lakásbérleti szer ző dése addig az időpontig 
érvényben marad. 

2. A Képviselő-testület elfogadja, hogy Vevő az 
adás vételi szerződés megkötésekor 1 000 000 Ft 
első vételárrészletet fizessen meg. A Ma gyar 
Állam kép viseletében eljáró MNV Zrt. nyilat -
kozatának megérkezését vagy a nyilatkozat-
tételre rendel ke zésére álló 35 nap elteltét kö ve - 
tően Vevő pénzintézeti hitel felhaszná lásával 
kívánja megfizetni a fennmaradó vételárhát -
ralékát (11 631 500 Ft-ot). 

 
40/2020.(III.5.) Kt. határozat: 
1. A Képviselő-testület hozzájárul az önkor-

mányzat kizárólagos tulajdonát képező Ve res-
 egyház 8520/D/1 hrsz-ú, 46,1 m2-es alap területű, 
51/1477 eszmei hányadú társas házi lakásingat-
lan érté ke sítéséhez (350 000 Ft/m2 ár figyelem-
bevételével) összesen 16 135 000 Ft vételáron 
Bogár Barbara (jelenlegi Bérlő), mint Vevő 
részére. Vevő az ingatlan birtokába a teljes 
vételár meg fize  té sével egy időben lép, Bérlő la -

kásbérleti szer ző dése ad dig az időpontig ér -
vény ben ma rad. 

2. A Képviselő-testület elfogadja, hogy Vevő az 
adás vételi szerződés megkötésekor 1 000 000 Ft 
első vételárrészletet fizessen meg. A Ma gyar 
Állam képviseletében eljáró MNV Zrt. nyilat -
kozatának megérkezését vagy a nyilatkozat-
tételre rendel kezésére álló 35 nap elteltét 
kö vetően Vevő pénzintézeti hitel felhasz nálá -
sával kívánja megfizetni a fenn maradó vétel -
árhátralékát (15 135 000 Ft-ot). 

 
41/2020.(III.5.) Kt. határozat: 
A Képviselő-testület hozzájárul a Veresegyház 
belterület 5786/13 hrsz-ú, kivett beépítetlen 
terület megnevezésű ingatlan értékesítéséhez 
Szepes And rás és dr. Nagy Judit vevők részére. 
 
42/2020.(III.5.) Kt. határozat: 
A Képviselő-testület a lejárt határidejű ha tá ro zatok 
végrehajtásáról szóló beszámolót elfogadta. 
 
43/2020.(III.5.) Kt. határozat: 
1. A Képviselő-testület a „Ligetek ivóvíz és szenny -

víz vezeték bővítése” tárgyú közbeszerzési 
eljárás tekintetében a VERESGÉP Keres ke del mi 
és Szolgáltató Kft. és a NO-LA Keres ke del mi és 
Szolgáltató Bt. ajánlattevők benyújtott ajánlatát 
érvényesnek, a lefolytatott közbeszerzési eljá -
rást eredményesnek nyilvánítja.  

2. A Képviselő-testület a 2020. 03. 02-án megtar-
tott Bírálóbizottsági ülés jegyző köny vé ben fog -
lalt ja vaslat alapján a közbeszerzési eljárás 
nyertesének a legkedvezőbb érvényes ajánla-
tot tevő NO-LA Kereskedelmi és Szolgáltató 
Bt.-t hirdeti ki nettó 45 665 938 Ft (+fordított 
ÁFA) ajánlati árral.  

3. A Képviselő-testület felhatalmazza a polgár -
mes tert, hogy a nyertes ajánlattevővel a köz -
beszer zési eljá rás eredményéről szóló írásbeli 
összege zés meg kül dését követően a jogsza -
bályban meg ha tá rozott határidők betar tásá val 
kösse meg a szerző dést. 

 
44/2020.(III.25.) Kt. határozat: 
A Képviselő-testület a járványügyi védekezés 
többletköltségeire 10 000 000 Ft előirányzatot 
átcsoportosít az Önkormányzat 2020. évi álta lá -
nos költségvetési tartalék előirányzata terhére.

1/2020.(III.14.) Polgármesteri határozat: 
2020. március 16-tól az önkormányzati fenn tar tá -
sú Meseliget Bölcsőde intézmény esetében to váb -
bi intézkedésig rendkívüli szünetet rendel el. 
 
2/2020.(III.14.) Pm. határozat: 
2020. március 16-tól az önkormányzati fenn -
tar tá sú Kéz a Kézben Óvoda intézmény eseté -
ben to vábbi intézkedésig rendkívüli szünetet 
ren del el. 

3/2020.(III.16.) Polgármesteri határozat: 
2020. március 17-től határozatlan ideig elren-
deli a Kölcsey Ferenc Városi Könyvtár zárva 
tartását. 
 
4/2020.(III.16.) Polgármesteri határozat: 
2020. március 17-től határozatlan ideig elren-
deli a Váci Mihály Művelődési Ház és a Sza bad -
idős és Gazdasági Innovációs Centrum zárva 
tartását. 

5/2020.(III.16.) Polgármesteri határozat: 
2020. március 17-től határozatlan ideig elren-
deli a Veresegyházi Medveotthon zárva tartását. 
 
6/2020.(III.16.) Polgármesteri határozat: 
2020. március 17-től határozatlan ideig elren-
deli a Veresegyházi Termálfürdő zárva tartását. 
 
7/2020.(III.30.) Polgármesteri határozat: 
Az önkormányzati fenntartású Meseliget Böl cső -
de, illetve a Kéz a Kézben Óvoda intézmények-

VERESEGYHÁZ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK HATÁROZATAI

POLGÁRMESTERI HATÁROZATOK 
 

A Magyarország Kormánya által, a 40/2020. (III.11.) Kormányrendelettel elrendelt veszélyhelyzetre való tekintettel, 
a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 

2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdésében biztosított jogkörömben eljárva, az alábbi döntéseket hozom: 
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ben a 2020. március 16-tól elrendelt rendkívüli 
szünet meghosszabbításáról rendelkezik további 
intézkedésig. 
 
8/2020.(III.30.) Polgármesteri határozat: 
A 2020. március 17-től elrendelt zárva tartás meg -
hosszabbításáról rendelkezik további intézke dé -
sig a Kölcsey Ferenc Városi Könyvtár, a Váci Mi - 
 hály Művelődési Ház és a Szabadidős és Gazda -
sági Innovációs Centrum, a Veresegyházi Ter mál -
fürdő, illetve a Veresegyházi Medveotthon in téz  - 
mények vonatkozásában. 
 
9/2020.(III.30.) Polgármesteri határozat: 
1. A 2020. március 18-tól elrendelt szabályozás 

meghosszabbításáról, valamint 2020. április 1-
jé től a piac termékkörének bővítéséről rendel -
kezik további intézkedésig. 
A piacon – meghatározatlan ideig – csak élel -
mi szereket, vegyiárut, illetve 2020. április 1-jé -
től kertészeti termékeket (élőnövény, palánta, 
szezonális virágok) lehet forgalmazni. 

2. A piac nyitvatartása és működése 2020. már-
cius 28-tól az alábbiak szerint változik:  

• Saját és családja érdekében a 65. életévét be -
töl tött személy a piacot 9.00 óra és 12.00 óra 
közötti időben látogathatja. 

• A piacon 9.00 óra és 12.00 óra közötti időben az ott 
árusítók és foglalkoztatottak kivételével ki zá rólag 
a 65. életévét betöltött személy tar tóz  kodhat. 

• Fentiekre tekintettel a 65. évnél fiatalabbak 
6.00–9.00 között, valamint 12.00–15.00 óra kö -
zött vásárolhatnak, a piac nyitvatartása ezen 
időszakban 15:00 óráig meghosszabbodik. 

 
10/2020.(III.30.) Polgármesteri határozat: 
Veresegyház Város Polgármestere elrendeli, hogy 
Veresegyház Város Önkormányzat Gazdasági 
Programja 2014-2019 című dokumentum hatálya 
2020. december 31-ig meghosszabbodjon. 
 
11/2020.(III.30.) Polgármesteri határozat: 
1. A Képviselő-testület nevében eljárva hozzá -

járul a Veresegyház belterület 1457/2/A/10 
hrsz-ú, 34 m2 területnagyságú tehermentes üz -
let helyiség, a Veresegyház belterület 1457/2/A/11 
hrsz-ú, 35 m2 területnagyságú tehermentes üz -
let helyiség és a Veresegyház belterület /2/A/12 
hrsz-ú, 65 m2 területnagyságú tehermentes 
üzlethelyiség együttes értékesítésére szolgáló 
pályázat kiírásához, meghívásos (zártkörű pá-
lyáztatás) eljárással. A Képviselő-testület a 
zárt körű pályázatra a veresegyházi székhelyű 
VERES FA-LAK-AT Kft.-t, a veresegyházi szék -
helyű Kucsa-Ker Kft.-t és a gödöllői székhelyű 
Gödöllő COOP Zrt.-t hívja fel ajánlattételre, az 
elfogadott pályázati kiírás alapján. 

2. A pályázatokat értékelő munkacsoport tagjai: 
Pásztor Béla polgármester, Tóth Sándor a 
Pénz ügyi Bizottság elnöke, Bobál Imréné az 

Ügyrendi, Jogi és Közbiztonsági Bizottság el-
nöke) legyenek. 

3. Az értékelő munkacsoport véleménye alapján 
megjelölt nyertest a benyújtási határidőt kö -
vető első ülésén hirdeti ki. 

 
12/2020.(III.30.) Polgármesteri határozat: 
1. A Képviselő-testület nevében eljárva Szabó Tün -

de Ibolya Veresegyház Város Önkormány zat 
Idősek Otthona intézményvezetői felada tai nak 
ellátására benyújtott pályázatát nem támogatja.  

2. A döntéssel egyidejűleg elrendeli, hogy Veres-
egyház Város Önkormányzat Idősek Otthona 
intézményvezetői állásának betöltésére új pá-
lyá zat kerüljön kiírásra. 

 
13/2020.(III.30.) Polgármesteri határozat: 
1. A Képviselő-testület nevében eljárva szüksé -

ges nek tartja a város Helyi Építési Szabályzatá -
ról szóló rendelet, a Település Szerkezeti Terv 
és Szabályozási Terv módosítását. 

2. Hozzájárul a Helyi Építési Szabályzat, a Tele pü -
lés Szerkezeti Terv és Szabályozási Terv módo -
sítására irányuló teljes eljárás megindí tá sához. 

 
14/2020.(III.30.) Polgármesteri határozat: 
1. A Képviselő-testület nevében eljárva elfogadja a 

Szadai Ferencné által térítésmentesen felaján-
 lott Veresegyház belterület 381/8 hrsz.-ú (ter-
mészetben: Veresegyház, Temető és Tom pa 
Mi hály utca találkozásánál lévő) 20 m2 te rü let-
nagyságú, kivett beépítetlen terület meg ne ve -
zésű ingatlan önkormányzati tulajdonba vé  telét. 

2. Köszönetét fejezi ki Szadai Ferencné lakosnak 
a felajánlott ingatlan tulajdonjogának ingyenes 
átengedéséért. 

 
15/2020.(III.30.) Polgármesteri határozat: 
A Képviselő-testület nevében eljárva elfogadja 
Veresegyház Város Önkormányzatának 2020. 
évre szóló közbeszerzési tervét. 
 
16/2020.(III.30.) Polgármesteri határozat: 
1. Elrendeli a „Veresegyház, helyi személyszál-

lítási szolgáltatás” tárgyú közbeszerzési eljárás 
megindítását és lefolytatását, egyben kijelöli a 
Közbeszerzési Bírálóbizottság tagjait: Garai 
Tamás jegyző, Jovanovic Dragutin műszaki 
osztályvezető, Valkó Zoltánné pénzügyi osz -
tály vezető, Csíky Gábor felelős akkreditált köz -
beszerzési szaktanácsadó. A Közbeszerzési 
Bírálóbizottság jegyzőkönyvvezetője: Dr. Si -
mon Edit jogi és közbeszerzési referens 

2. A közbeszerzési eljárás fedezete a 2020. évi költ-
 ségvetés dologi kiadások előirányzata, va la mint 
a 2020. évi költségvetés általános tartaléka. 

3. Felhatalmazza a jegyzőt, hogy a Veresegyház, 
helyi személyszállítási szolgáltatás – tárgyú 
közbeszerzési eljárás az Önkormányzat 2020. 
évi Közbeszerzési tervébe bekerüljön. 

17/2020.(III.30.) Polgármesteri határozat: 
Hozzájárul a „Ligetek városrészen csapadékvíz 
csatorna építése” tárgyú vállalkozási szerződés 
megkötéséhez a Blogék Kft-vel (székhely: Veres-
egyház, Hajó u. 2., adószáma: 22634001-2-13). 
A beruházás összege bruttó 27 847 290 Ft, mely -
nek fedezete a 2020. évi költségvetés tarta lék -
kerete. 
 
18/2020.(III.30.) Polgármesteri határozat: 
Hozzájárul a „Medveotthon területén remiz tető -
javítása” tárgyú vállalkozási szerződés meg kö té sé -
hez a Rajta Team Kft-vel (székhely: 2117 Isa szeg, 
Jászberényi u. 12., adószáma: 14748020-2-13.). 
A beruházás összege bruttó 34 466 594 Ft, mely -
nek fedezete a 2020. évi költségvetés tartalék ke rete. 
 
19/2020.(III.30.) Polgármesteri határozat: 
Hozzájárul a „Liget tagóvoda tűzjelző rendsze -
rének létesítése” tárgyú vállalkozási szerződés 
megkötéséhez a TILLSEC Kft-vel (székhely: 2081 
Piliscsaba, Fényesliget sétány 16., adószáma: 
14324996-2-13.). 
A beruházás összege bruttó 30 208 803 Ft, mely -
nek fedezete a 2020. évi költségvetés tartalék ke rete. 
 
20/2020.(III.31.) Polgármesteri határozat: 
Hozzájárul, - az érvényes Településszerkezeti és 
Szabályozási Tervben foglaltakkal összhangban 
– a Szabó Tamás 1/2 és Szabó Balázs 1/2 tulaj-
do nát képező Veresegyház 5921 hrsz.-ú zártkerti 
ingatlan belterületbe vonásához. A belterületbe 
csa tolás minden egyéb kötelezettsége és teljes 
költ sége a Tulajdonosokat terheli. 
 
21/2020.(IV.1.) Polgármesteri határozat: 
Hozzájárul, hogy Veresegyház Város Önkormány -
zata az Alapítvány az Árnyas Utcai Gyerme kekért 
által fenntartott intézmények folyamatos mű kö -
déséhez 10 000 000 Ft kamatmentes kölcsönt biz-
tosítson. A kölcsön kezdetének időpontja 2020. 
április 1. Visszafizetés időpontja: 2021. már cius 21. 
A kölcsön biztosításának fedezete a 2020. évi 
költségvetés tartalékkerete. 
 
22/2020.(IV.1.) Polgármesteri határozat: 
Hozzájárul ahhoz, hogy Baldauf László magán-
sze mély részére, az általa 2020. január 31-től 
2020. március 19-ig tartó időszakra biztosított 
250 000 000 Ft kölcsönnel összefüggésben 
1 208 289 Ft megfizetésre kerüljön, melynek fe -
de zete a 2020. évi költségvetés tartalékkerete. 
A kölcsönszerződés alapján a kölcsönadó kama-
tot nem számít fel, azonban igényt tart a pénz -
összeg átutalásával kapcsolatos költségeinek, 
valamint a kieső hozamának megtérítésére. 
Tekintettel arra, hogy a kölcsönadó költségeinek 
megfizetéséről a Képviselő-testület a 15/2020. 
(I.30.) határozatában döntött, indokolt a Kölcsön -
adó írásos megkeresése szerint megtérítendő 
1 208 289 Ft banki költségeinek teljesítése.

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. 
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BERUHÁZÁSI HÍREK

HELYI BUSZJÁRATOK 
A terveknek megfelelően elindult az önkormányzat által üzemeltetett 
helyi autóbuszjáratok új menetrendje. (Múlt havi számunkban közöl -
tük a menetrendet.) Áprilisban indul a végleges üzemeltető közbe szer -
zés általi kiválasztása, de addig is zajlik a buszmegállók kiépítése. 
A ter vek szerint a peronok egy része esővédőt is kap majd. Fontos infor  -
máció, hogy a koronavírus-járványra tekintettel az online tanítási rend-
ben a narancssárga színű vonalon ideiglenesen nem közlekednek az 
„iskolabusz”-járatok. 

JÁRDAÉPÍTÉSEK 
Elkészült a Lévai utca és a Fő út közötti járdaszakasz, ide kapcsolódó 
hír, hogy a Lévai utcában gyalogátkelő létesítését is tervezi az önkor-
mányzat. 
Szintén járdaépítés zajlik az Attila utca-Szadai út kereszteződésében is. 
A tervek szerint ez a járda nem csak a Spar üzlet könnyebb meg kö ze -
lítését fogja lehetővé tenni, hanem a csapadékelvezetést is szolgálja 
majd. 
További közlekedési hír, hogy befejeződött a téli kátyúkárok felmérése, 
amelyek javítása áprilisban fog megtörténni. 

KÖZMŰVESÍTÉS A LIGETEKBEN 
A Ligetekben közművesítik az újonnan parcellázott telkeket. Ennek 
megtörténte után minimálisra fog csökkenni a már meglévő utcákon az 
átközlekedés, ugyanis az új telkek közvetlen bekötésre kerülnek majd 
a város fő közlekedési útjaira. 
 

MACITÁBLÁK 
A Patak utcai lakosok közös kezdeményezésére hangulatos, medvéket 
ábrázoló sebességkorlátozó-táblák kerültek kihelyezésre e forgalmas út-
szakaszra. A tervezés a veresegyházi Aradesign Kft. szakembereit dicsé -
ri, továbbá köszönet illeti a terület önkormányzati képviselőjét, Tóth 
Sándort, akinek közbenjárására a kivitelezést az önkormányzat vállalta. 

FOLYTATÓDÓ FEJLESZTÉSEK 
A koronavírus-járvány által átszervezett veresegyházi életben egy dolog látszik töretlennek 

március végén: a folytatódó beruházások. Az aktuális híreket Cserháti Ferenc alpolgármester és 
Jovanovics Dragutin műszaki osztályvezető ismertette olvasóinkkal telefonos megkeresésünkre.

Fotók: Fári Fanni
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REKREÁCIÓS TERÜLET LÉTESÜL 
A Szentlélek-templom mögötti terület, egészen az épülő sportcsar -
nokig, feltöltésre kerül a csapadékvíz elvezetése miatt, ami által lehe -
tő vé válik egy parkosított rekreációs terület kialakítása, szabadtéri 
pá lyákkal, pihenőpadokkal és sétára csábító területekkel. 
 
 

TETŐGERENDÁK A SPORTCSARNOKON 
Látványos szakaszához érkezett, az ütemtervnek megfelelően körül-
belül 30 %-os készenléti állapotban lévő, sportcsarnok (kézilabda-mun -
kacsarnok) építése. Április elején beemelték a tetőszerkezet tar tó ge  - 
rendáit, így láthatóvá vált a leendő épület belmagasságának szintje. 
(Fotónk a hátsó borítón!) 

KOVÁCS PÉTER 

NYÍLT WIFI HÁLÓZAT VERESEGYHÁZON 
A WIFI4EU PROGRAM KERETÉBEN

A WiFi4EU kezdeményezés egy, az Európai Bizottság által létrehozott 
program, mely a 2018. és 2020. közötti időszakban 120 millió eurós 
költségvetésből gazdálkodik. Az Európai Bizottság törekszik arra, hogy 
közterületeken, a közösségi élet mindennapi színterein – például par -
kokban, középületekben, vagy éppen egészségügyi központokban in -
gyenes, nagy sebességű vezeték nélküli internetkapcsolat álljon a  
lakosok és a látogatók rendelkezésére Európa-szerte. 
A pályázati programra települési önkormányzatok, illetve települési 
önkormányzatok társulásai jelentkezhettek.  
A kiválasztott önkormányzatok egy WiFi4EU „utalványt” kapnak. Az 
utalvány értéke 15 ezer euró (kb. 4,8 millió forint). Az utalványban ré sze -
sülő önkormányzatok kiválasztják a közösségi élet azon főbb színtereit, 
ahol WiFi4EU-hotspotokat (vezeték nélküli internet-hozzáférési pon-
tokat) kívánnak létesíteni. A WiFi4EU-utalvány fedezi a berendezések és 
a hotspotok telepítésének költségeit. Az utalványban részesülő önkor-
mányzatoknak vállalniuk kell, hogy az adott közterü le ten ingyenes és jó 
minőségű wifi-kapcsolat biztosítása céljából legalább 3 évig fizetik az in-
ternet-hozzáférés díját (internet-előfizetés), valamint a berendezések 
rendeltetésszerű üzemét biztosító karbantartás költségeit. 

Önkormányzatunk a pályázatot 2019. április 4-én nyújtotta be. A pá-
lyázat sikeres lett, az Önkormányzat számára megítélték a támogatást, 
a Támogatási Szerződést 2019. július 22-én írtuk alá. 
 
A telepítésre a Vodafone Magyarország Zrt-t választottuk. 
Veresegyházon 4 helyszínen építettünk ki wifi elérési pontokat az 
alábbi helyszíneken. 
• Polgármesteri Hivatal előtti tér (2112 Veresegyház, Fő út 35.) 
• Innovációs Központ előtti tér (2112 Veresegyház, Fő út 45.) 
• Fabriczius József Általános Iskola fő úti buszmegálló 
    (2112 Veresegyház, Fő út 77.) 
• Szentlélek-templom előtti tér (2112 Veresegyház, Szentlélek tér 1.) 
 
A hálózat elérése a WIFI4EU ssid-hez történő csatlakozással lehetséges.  
Felmerülő problémák esetén a Hivatal informatikusai állnak rendel -
kezésre munkaidőben a +36 28 588 655 telefonszámon, vagy a 
rendszergazda@veresegyhaz.hu emailcímen. 
 
A szolgáltatás várhatóan 2020. április 15-től lesz elérhető. 

TISZTELT ADÓZÓK! 
 

Tájékoztatjuk Önöket, hogy országosan bevezetésre került 
az elektronikus fizetési és elszámolási rendszer, 
melynek következtében az adók, díjak, illetékek 

elektronikus úton történő befizetése válik lehetővé. 
A oldalra kattintva a kiválasztott önkormányzathoz tartozó adó-, díj- és illeték-

fizetési kötelezettségét (pl. gépjárműadó, kommunális adó, telekadó, épít-
ményadó) elektronikus úton is teljesítheti, az interneten keresztüli bankkártyás 
fizetés segítségével. Az Elektronikus Fizetési szolgáltatás igénybevételéhez KAÜ 
bejelentkezés (pl. ügyfélkapus azonosító) szükséges, és egy tranzakcióval akár 

több adószámlán fennálló tartozás is befizethető. 
A folyamat menetéről bővebb leírás a honlapunkon – 

www.veresegyhaz.hu – megtalálható az ügyintézés menüpontban.
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BEZÁRKÓZVA 
 
Legalább öt éve annak, hogy Bill Gates egy tu-
dományos fórumon előadást tartott arról a ve -
szély ről, ami a világra leselkedik, és ami na - 
 gyobb veszteséget okoz majd, mint a háborúk. 
Nem légből kapott dolgokat sorolt a világ leg -
gaz dagabb embere, hiszen nem sokkal előtte 
addig nem tapasztalt világjárvány indult útjára, 
ami a védekezésnek, a kommunikációnak és a 
rohamtempóban történő kutatásoknak kö szön -
 hetően hamar ki is fulladt. De jelzés volt ez a ja -
vából, hogy bármikor elszabadulhat egy újabb 
mutálódott vírus és a világ lakosságának nagy 
része veszélyeztetve lesz. 

Nem álmodunk. A betegség bejelentése óta 
alig telt el két hónap, a világ a feje tetejére állt. Az 
élet minden szegmense nyögi a rende le tek kel, 
felhívásokkal, karhatalommal erősített korláto -
zásokat, aminek következtében iparágak fagy-
tak le, kiüresedett a vendéglátás és az ide gen- 
 for galom, a közlekedés tizede a megszo kottak-
nak, bezártak az oktatási intézmények, lá to ga -
tási tilalom van a kórházakban, a szociá lis ott    - 
honokban és sorolhatnánk. Ezek a mak ro világ 
mindenki által hallott döbbenetes vál  tozásai. 

De mi történik a lakások falai között? Csalá-
dok vonultak önkéntes vagy kényszer szülte 
karanténba, az otthoni tanulásra fogott diák-
sereg kénytelen-kelletlen bezárkózott és gyor-
san kezdett hozzászokni a távoktatás cseppet 
sem egyszerű műfajához.  

Így tettünk magunk is. Mivel a veszélyez te tett 
korosztályhoz tartozunk, zár alá vettük magun -
kat. Be nem jöhet senki, ha hoz is vala mit egy-
egy kedves barátunk, az átvétel a kapunál törté - 
nik, az ajtó előtt minden áttörölve, cipő cserélve, 
a kézfertőtlenítő mindjárt a bejáratnál és irány a 
fürdő a kézmosásra. Ebben az ingerszegénynek 
tűnő helyzetben azonban nem éppen hétköz-
napi dolgok is tör tén nek, sok apró gesztus válik 
emlékezetes pillanattá. 

Kedves hölgyek csengettek. Miben segít he -
tek? – kérdeztem két lépésre a bezárt kaputól. 
Mi szeretnénk segíteni! Az önkormányzattól 
jöttünk és kérdezzük, van-e szükségük bármire, 
ételszállításra, bevásárlásra? Elszorult a torkom, 
éppen úgy, mint amikor először kaptam kará -
csonyi ajándékot a várostól, mivel be töl töttem a 
70. évemet. Fel sem merült, hogy ezt a nagyon 
kedves gesztust igénybe vegyük, hiszen fiatal 
barátaink az első pillanatban felajánlották a napi 
bevásárlást és nem is várják meg, hogy mi 
hívjuk őket egy újabb listával, ma guk jelent -
keznek. De a gesztus hihetetlenül jól esett. 

A napi rendszeres kerékpározásról nem mon  -
dok le. Ez magányos műfaj. Messziről kö szönt -
jük egymást egy-egy szemben jövővel, nincs 
közelítés, nincs kézfogás, legfeljebb integetés, 
néhány keresetlen kedves szó. 

A tejeshez is így jutok el, a pléhtehénhez, a 
lám pánál. A fiatalember kesztyűben dolgozik, 
miután odaadja a flakont és a visszajárót, fer tőt -
le nítő szert spriccel a kezére és kéri a követ ke -
zőt, aki tisztes távolságot tartva közelít csak. 

Bár csak messziről látom, ugyanez a helyzet 
a postán és a gyógyszertárban. Fegyel me zet ten, 
a legalább 2 lépés távolságra gondosan ügyelve, 
türelemmel várnak az emberek. A hely zet ve -
szé lyét figyelembe véve is impo ná ló, amilyen 
gyorsan megtanulták sokan ezt az új rendet. 
A ke nyérboltban átrendezték a belső teret, nincs 
öntevékeny válogatás, a ki szolgálás kicsit lelas-
sult, de a dolgozók itt is remekül állják a sarat. 

Csak néhány helyet em lítek, mert többről 
nincs saját élményem, hi szen komolyan vesszük 
azt az intelmet, hogy ne járjunk kö zös ségbe. 

Az írást az éppen bevezetett kijárási korlá-
tozás napján fejezem be. Úgy illik, hogy friss in-
formációról is tegyek említést, ezért az en ge - 
dé lyezett időpontban, 12 óráig kikerekezek a pi-
acra. Vagyis annak a szokásos helyére. Mert 
piac, az nincs. A 65+-os vásárlókat a két keze-
men meg tudnám számolni, kereskedők is kb. 
annyian vannak. Itt nincs szükség rendfenn -
tartókra. Tájkép csata után – mondhatnánk, de 
a pontosabb, ha csata előttöt írok, mert ez csak 
a kezdet. Meddig bírják a kereskedők, akik hét -
ről hétre a piaci bevételből töltik fel a kész le -
teiket? 

A házon belül minden felértékelődik. Fontos, 
hogy hamar álljon be a napi ritmus. Nem lehet 
ugyanis napokon keresztül ágyban fekve várni 
arra, hogy valami csoda történjen. Ha nem is 
nagyon korán, de fel kell kelni, rendet rakni, 
tornázni, a reggeli után tartalmasan eltölteni a 
délelőttöt, amiben nagy segítség, ha mosolyog 
a Nap. A kert tavasszal tálcán kínálja a munkát 
és szépségével hálálja meg a tö rő dést. Ebéd után 
belefér egy kis csepi – csendes pihenő, ahogy 
egy kedves barátom mondja mindig – aztán dél -
után, ha az idő engedi ismét a kert. 

A bezártság második hetén a napi rítus része 
lett a délelőtti és délutáni aktív mozgás. Ezt, 
mivel itthon – ahogy Ilyés Gyula edző barátom 
mondja mindig – az ember közel van a kom-
fortzónájához, fegyelmezetlen, könnyen válik 
en gedékennyé önmagával szemben, csak nagy 
elszántsággal és következetességgel lehet csi -
nálni. Előkerül a TRX kötél és az edző te rem ben 
végzett gyakorlatokat ismételjük közel egy órán 
keresztül. Meg is lett az eredménye! Olyan 
izomláz, hogy a harmadik napon mozdulni is 
alig tudtunk. De nem hagyjuk ki, és nem az 
edző miatt, mert hiszen ő nincs itt. Magunk 
miatt. 

Az internet nagy barát és közösségszervező. 
Nemcsak a napi menüre érkezik ezernyi ja vas -
lat, de a szokatlan szituáció elszabadítja a fan-
táziát is. Annyi csacska klipp, viccgyűjtemény, 
humoros írás áramlik naponta, hogy alig győz -
zük és persze fut tovább a barátok felé. És jön-
nek a tudományos értékelések, a politika és a 
gazdaság legfrissebb hírei is természetesen. Van 
min rágódni.  

A bezártság és a bizonytalanság ellen a leg -
jobb védekezés, ha megpróbáljuk kizárni a ne -
gatív gondolatokat, a sopánkodást, a megala - 
 po zatlan pletykálkodást, mert ezek sehová nem 
vezetnek. És remek ötlet naponta felhívni egy-
egy baráti családot, ahogy nekünk is öröm az 
érdeklődést hallani mások részéről. 

A szakemberek a mostani helyzetet csupán a 
kezdetnek tartják és még legalább két hónapot 
jósolnak arra, hogy az élet vissza tudjon állni a 
megszokott kerékvágásba. Ennek ellenére azt 
szeretném, ha ennek az írásnak a hangulata op-
timizmust sugározna.  

Két kedves üzenetet idézek. Az egyikben kór -
házi dolgozók tartanak papírlapot a következő 
felirattal: Mi itt vagyunk értetek, ti maradjatok 
otthon értünk!  

És egy nemrég hallott apró remekmű: Azt 
mondták, hogy vásárolni elég csak maszkkal és 
kesztyűvel bemenni. De ez nem igaz! A töb-
bieken ruha is volt!                               MOHAI IMRE
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AGRÁR INNOVÁCIÓS DÍJAT NYERT 
A VERESI PARADICSOM! 

 
A Magyar Innovációs Nagydíj bírálóbizottsága, az NKFIH elnökének 
vezetésével, 46 jelentkező társaság közül választotta ki a 2019. évi 
innovációs nagydíjas társaságot, valamint további hét innovációs 
díjat ítélt oda. Az értékelés szempontjai között döntő volt az inno vá-
cióból elért 2019. évi gazdasági eredmény. Az innovációs nagydíjas 
társaság kiválasztása titkos szavazással történt. Eredetileg március 
27-én, az Országházban, ünnepélyes keretek között, a Parlament 
alelnöke és az illetékes miniszterek adták volna át az elismeréseket. 
Az ünnepséget sajnos a járvány miatt nem lehetett meg tartani. Ezért 
a díjakat és elismeréseket a társaságok később kapják meg. 
Az Agrárminisztérium 2019. évi Agrár Innovációs Díjában a Veresi 
Paradicsom Kft. részesült mesterséges megvilágítású, hidrokultúrás 
rendszerben megvalósított téli termesztésért. A mesterséges meg vi -
lá gítású, innovatív, hidrokultúrás üvegház megnyitásával az első 
magyarországi termelő lett, amely az év minden napján, télen is 
ugyanolyan ízben és minőségben termeszt. Ez Magyarország leg -
kor szerűbb, mesterséges pót-megvilágítással ellátott növényháza. 
Az árbevétel-növekmény 566 millió forint volt 2019-ben; az üzemi 
eredmény 30 millió forintról (2018) 339 millió forintra növekedett. 
Az 1000 tonnányi importkiváltás 566 millió forint értékű volt. 

SAJTÓKÖZLEMÉNY – MAGYAR INNOVÁCIÓS SZÖVETSÉG

Iskolánk tanulói kitűnő eredménnyel zárták a 2020. február 21-én 
megrendezett Zrínyi Ilona Matematikaverseny megyei fordulóját, s 
ennek köszön he tően idén a Fabriczius József Általános Iskola 
nyer te el az Észak-Pest megye legjobb általános iskolájának járó 
vándorkupát. Az egyéni eredmények alapján Karvai Emília (2.g) 
és Winkler-Antal Dalma (2.a) második osztályos tanu lók az or -
szágos döntőre is meghívást kaptak. A sikeres felkészítésért elisme -
résben részesült: Németh Györgyi (2. osztály) és Jászai Tünde (4. 
osz tály).  
Észak-Pest megyei csapat eredmények: 
2. évfolyam csapata: I. hely, tagjai: Karvai Emília (2.g), Winkler-
Antal Dalma (2.a) és Kákonyi Máté Henrik (2.b). 
4. évfolyam csapata: II. hely, tagjai: Sasi-Szabó Hanna (4.a), Ámon 
Péter (4.g) és Sasvári Tamás (4.f) . 
Észak-Pest megyei egyéni eredmények: 
2. évfolyam: Karvai Emília (2.g) I. hely, Winkler-Antal Dalma (2.a) 
III. hely, Kákonyi Máté Henrik (2.b) VII. hely, Mehlhoffer Janka 
(2.a) VIII. hely és Jánosi Attila (2.h) XI. hely. 4. évfolyam: Sasi-
Szabó Hanna (4.a) V. hely, Ámon Péter (4.g) XIX. hely és Sasvári 

Tamás (4.f) XX. hely. 6. évfolyam: Takács Pálma (6.b) XIII. hely. 7. 
évfolyam: Dudás Ákos (7.b) VII. hely. 
A megyei eredmények közzététele alapján az iskolák közötti csapat-
versenyben a 318 pontot elérő másodikos csapatunk a 2. helyen 
végzett az országban! 
Az ünnepélyes megyei díjkiosztóra március 6-án került sor a gödöllői 
Premontrei Iskolaközpontban. Az országos döntőre a veszélyhelyzet 
elmúltával kerülhet sor. 

FABRICZIUS SIKER 
A ZRÍNYI ILONA MATEMATIKA-

VERSENY MEGYEI FORDULÓJÁBAN

 
            

Máriás lány, Nepp Erzsébet a húsvéti nyuszival. 
(1950-es évek vége)

MÚLTIDÉZŐ                 SZABÓNÉ VANK ERZSÉBET GYŰJTEMÉNYÉBŐL
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A Medveébresztőn ugyan láthatóak vol -
tak az állatok, de a járvány miatt ideig -
le nesen bezárt a Medveotthon is.

  
 
 
 
 

Sokáig emlékezetes marad az idei március 
15-i városi megemlékezés. Hiszen eddigre, 
a koronavírus-járvány terjedése miatt már 
csak 500 fő alatti szabadtéri rendez vé nye -
ket lehetett tartani az or szág településein, 
így sok önkormányzat le is fújta a műso ro -
kat.  
Veresegyházon a szokottól némileg ki -
sebb érdeklődés mellett, de még így is kö -
zönség előtt került sor a 48-as honvéd  - 
sírok koszo rúzására és a délelőtti ünnep-
ségre. (Ám a délutáni fu tó verseny elma -
radt.) A szép műsor szóno ka CSÁTHY 
TA MÁS, az Egy séges Gyógy pe dagógia 
Mód szertani Iskola igaz gatója volt, őt kö -
vetően a Csillagom vezess című táncpro-
dukciót láthattuk. Fellépett a KE RECSEN 
Néptáncegyüttes (koreográfus: BA LÁZS 
PÉTER), Vankó István és Pásztor Ildikó, 
közreműködött a Veresegyház Katonai 
Hagyományőrző Egye sület. 
A műsor után az Önkormányzat, a Veres -
egyházon működő pártok és civil szer -
vezetek koszorúztak a Petőfi-szobornál.

Fotó: LethenyeiFotó: Lethenyei

MÁRCIUS 15.

Fotó: Veréb Fotók: Ruzsovics Dorina
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Molnár Róbert régész a Veresi Krónika 2018. 
júniusi számában írt a vörös terra sigillátákról, 
és a szürke korabeli kerámiáról. Tanulmánya 
alapos és számba veszi a Veresegyház terü -
letén előkerült luxusedények darabjait, majd-
nem mindet. Az értékes cikkéhez hozzá tu - 
d unk tenni érdekes leleteket, amelyek belel tá -
rozatlanul – úgy látszik, hogy – Vácott, a Tragor 
Ignác Múzeumban őriztetnek.  
1. Kezdjük a legnagyobbal! Egy vörösre festett 

kicsorbult peremű tál, díszedény, alsó har-
madában felületének díszítésével. Előkerült 
alapásás közben. 

2. Ivacs falu feltárásakor, a 2. számú Árpád-kori 
ház egyik cölöplyukából orsógomb került 
elő, melyet terra sigillatából alakítottak ki. 
A Krisztus utáni 270-es években készült raj-
nai edényből. Dr. Mesterházy Károly, a Nem -
zeti Múzeum főrégésze szerint a honfoglalás- 
és a kora Árpád-kori anyaggal együtt eddig 
még nem került elő terra sigillata másodla-
gos felhasználásban. 

3. Az Álomhegyről került elő ez a szórvány terra 
sigillata töredék. Amit látunk rajta, az való -
szí nűleg Vulcanus kalapácsa és palmetta. 

4. Szürke kerámia lelete díszedény alsó har-
madának, hasának darabjával. Rajta keretbe 
foglalt körökben életfa (?) ábrázolással. 

5. Szürke kerámia girlant díszítéssel. 
Veresegyház földjén, ezen a szép és egész sé -
ges vidéken majdnem négyszáz évig éltek 
szar  maták. Veres területén békeidőben meg-
for dultak római kereskedők, illetve a szarma -
ták átjártak a Dunán Aquincum pompás vá - 
ro sába vásárolni. E kölcsönös kereskedelem 
révén kerültek ide e szép római luxusedények. 

HORVÁTH LAJOS

HELYTÖRTÉNET

VÖRÖS ÉS SZÜRKE LUXUSEDÉNYEK A RÓMAI KORBÓL 

1.

2. 3.

4.

5.
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Történeti forrásnak tekintem a Soproni 
Klasszikus sör hengeres dobozát, mert ma -
gyar őstörténeti ügybe avatkozik ajánló szö -
vegével: „Őseink nagy becsületben tartották 
a sört, ahogy az árpát is. A legenda szerint 
Ár pád fejedelem neve is az árpa szavunkból 
ered.” 
Nézek utána, bár tudom a lényeget. A Korai 
magyar történeti lexikon ezt írja: „Neve a 
(török eredetű) magyar árpa köznév –d kicsi -
nyítő képzős származéka.” 
Néhány száz népvándorlás kori, kora közép-
kori személynevet ismerve állíthatom, hogy 

egy sincs köztük, amelyik növénynévi ere -
detű lenne. Az akadémikus álláspont persze 
leszavaz a gabona jelentésű Árpád mellett. 
Nem gondolva meg, hogy egy tízezer, húsz -
ezer lovasnak parancsnokló, egész népet 
vezető férfi neve nem lehet „árpácska”. A sop  -
roni sör dobozával tehát egy súlyos tör téneti 
téveszmét propagálnak milliószámra.  
Közelebb járunk az igazsághoz, ha a tövét „ar”-
nak vesszük, amely az aranyban is sze repel. 
„Arany ember” lenne így az értelme. Vagy az 
aranyhoz járulna a „pad”, azaz uralkodó, pa -
disah megjelölés. Így áll össze az Árpád feje -

delemnév. Árpád 
apánk is ihatott sört, 
árpa sört termé sze -
te sen. Ihatott még 
ku miszt, ami erjesz -
tett kancatej. És iha-
 tott még márcot is, 
ami mézser. (A kettő 
nem teljesen ugyan -
az – A szerk.). Ez 
utób bi fogyasz tá sá ra 
a „le genda sze rint” a 
ve resegyházi Mé zes-
völgyben ke rült sör, 
akarom mon dani 
sor. 

HORVÁTH LAJOS 

HELYTÖRTÉNET

ÁRPÁD APÁNK NEVE 
ELŐBB-UTÓBB MINDENRE SÖR KERÜL 

Kevesen tudják, hogy Klammer Mariska, a 20. 
század első felében alkotó festőművésznő 
Veresegyházhoz is kötődött. Ugyanis nővé ré -
vel egy időben Veresegyházon lakott, a Tópart 
20.-ban, majd később a Fő út 98.-as számú 
házban.  
Mariska Münchenben, Párizsban tanult és ké -
pezte magát. Mesterei voltak: Deák-Ébner 
Lajos, Azbe, Hayek, Lucien Simon és Blanche. 
A Magyar Képzőművésznők Egyesületének 
alapító tagja és alelnöke. Elnyerte az egyesület 
díját 1919-ben. A Műcsarnok és a Nemzeti 
Szalon kiállításain 1902-től szerepelt. Bécsben, 
Münchenben, Londonban állított ki. 
A Nemzeti Szalon, a „Céhbeliek”, a Győri Kép -

zőművészeti és Iparművészeti Társulat győri 
kiállításán 1926-ban szerepelt a Régi auden-
ciás terem a királyi palotában című olajfest-
ményével. Eladási ára akkor 3000 korona volt. 
(Katalógus szám: 197.) A Műcsarnokban 1943. 
március 27.- április 30-ig látható volt Szent 
Judas Taddeus szobra. (Tárgymutató száma 
397.) 
Egy festményét ma is őrzi a Magyar Nemzeti 
Múzeum. 
 
Itt közölt műve a Csendélet bokállyal című, 
olaj, fa, 48×63 cm-es festménye. 
 

HORVÁTH LAJOS 

KLAMMER MARISKA (1877. BUDAPEST– ?) 

VERESEGYHÁZHOZ IS KÖTŐDŐ 
FESTŐMŰVÉSZ
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Interjú BERZE LAJOSSAL, a Kölcsey Ferenc Városi Könyvtár igazgatójával

A pandémiás vészhelyzet miatt a váro-
sunk ban a pezsgő kulturális élet is szüne-
tel, a könyvtár is bezárta kapuit. A köny  - 
vek kedvelőinek most otthonukban kell 
olyan olvasmányokat keresniük, amely 
segít a lelki egyensúlyuk megőrzésében. 
Milyen jellegű olvasmányokat ajánl most 
az olvasóknak? 
A kulturális élet nem szünetel, inkább „át-
települt” arra a médiafelületre, ahol eddig 
véletlenszerűen, vagy nem saját akaratból 
volt jelen. Így legálisan váltak hozzá fér he -
tővé tévé- és mozifilmek, rádióműsorok és 
hangoskönyvek az interneten, de pillanatok 
alatt létrejöttek a színházi előadások, kon-
certek online közvetítésének technikai fel -
tételei is. Említsük meg a közösségi mé dia 
felületein megjelenő profi, vagy ama tőr fel -
ol vasókat, mesemondókat is. Kö  szö net mind -
azoknak, akik ebben szerepet vállaltak! Ami 
a kérdés másik felét illeti, olyan olvas-
mányokat javaslok, amelyek kikapcsolnak, 
szórakoztatnak, amelyek kicsit kiszakítanak 
a jelen valóságából, ami lelkileg feltölt, hi -
szen most egy olyan helyzettel kell meg küz-
denie mindenkinek, amire em  - 
ber öltők óta nem volt példa, s 
amire a ma élők nagy többsége 
pszichésen nincs felkészülve. 
Olyan forrásokat ajánlanék, ahon-
nan ingyenesen, vagy nagyon ol -
csón lehet e-köny vek hez jutni. 
Elsőként említsük meg az Or szá -
 gos Széchényi Könyvtár által mű -
ködtetett Magyar Elektronikus 
Könyv tá rat (http:// mek.oszk.hu), 
ahol jelenleg közel húszezer elektro -
nikus – szép- és szakirodalmi – mű -
höz lehet hozzáférni ingyenesen és 
legáli san. Ezek között a klasszikus iro-
dalom épp úgy képviselteti magát, 
mint például Rej tő Jenő regényei.  
A másik irodalmi forrás a Petőfi Irodalmi 
Múzeum weboldalán elérhető Digitális Iro-
dalmi Akadémia, a DIA (https://pim.hu/ 
hu/dia). Itt található regénytár, drámatár és 
külön gyerek könyvtári szekció is (a jobb 
oldali menüben kell keresni ezeket). Sok in -
gyenes, vagy olcsó – maximum néhány száz 
forintba kerülő – e-könyvet találhatnak az 
érdeklődők 
• a Book&walk és a (https://bookandwalk. 

hu/ekonyvek/Ingyenes-ekonyvek-katego-
ria-198.aspx) és a 

• Multimédiapláza (https://www.multime-
diaplaza.com/ekonyvek/szabadon_letolt -
heto) weboldalán is. 

• A további ingyenes forrásokról egy re mek 
összefoglalót itt is találhatnak az érdek lő -
dők:  https://konyves.blog.hu/2018/09/21/ 
ezeken_az_oldalakon_lehet_in gyenesen_ 
konyveket_letolteni) 

• Természetesen a hazai könyvforgalma zók 
webáruházaiból is vásárolhatnak kiváló e-
könyveket.  

Elmaradt 
a március 20-ra meghirdetett Hor váth 

Lajos és Horváth Ferenc közös irodalmi est. 
Horváth Lajosnak olvasóink helytörténeti, 
történelmi munkásságát ismerik kicsit job-
ban. Horváth Ferenc tanárnak és költőnek 
a könyvtár üvegfalán is gyakran olvas ha -
tók szép költeményei. Milyen gondolat ve -
zé relte a közös est létrehozását?  
Abban bízom, hogy ősszel sikerül megren-
deznünk városunk két ismert költőjének 
közös estjét a könyvtárban. Így ez a szá-
mukra is nagyon fontos program nem ma -
rad el, csak későbbre tolódik. Mindent el 
fogunk követni, hogy ez így legyen, hiszen a 
könyvtár tudatos törekvése, hogy a nép -
szerű tudományos ismeretterjesztő előadá -

sok mellett egyre hangsúlyo -
sab ban kap sze repet estjein -
ken az irodalom, s ezen be lül 

is elsőbbséget élvez a városhoz 
kötődő, Veresegyházon élő és alkotó 

írók, költők szereplése, a bemutatkozás 
lehetőségének biztosítása. Mind Horváth La-
josnak, mind Hor váth Ferencnek volt már 
önálló költői estje könyvtárunkban, de hi -
tem szerint a közös megjelenés lehe tősége, 
a két alkotó műveinek egy estbe való szer -
kesztése egy egészen új és sajátos élménnyel 
fogja gaz da gítani a vendégeket. Ha már köl -
tészet, amit nagyon fájlalok, hogy idén egé -
szen biztosan nem tudjuk áprilisban meg  - 
szervezni a költészet napjához kapcsolódó 
versmondó estünket. Még nem tudható, 
hogy ezt a programunkat egy másik, ké sőb -
bi időpontban tudjuk-e pótolni, hiszen ez a 
leg több szer ve zést igénylő rendezvénye 
könyv  tá runknak. Remélem, hogy az év má-
sodik felében, a már most zsúfolásig „teleírt” 
prog ram naptárban még találunk egy olyan 

napot, ahol vendégül láthatunk 30-
40 versmondót, akár személyesen, 
akár felvé telről. 
Szükséges lesz-e a nyitást köve -
tően új elgondolások, módszerek 
be vezetésére a könyv tár éle té -
ben? 
A felvetődő kérdésekre csak a 
„normális” mindennapokba 
visszatérve lehet válaszol ni. 
Március második felében, ami -
kor ez a beszélgetés zajlik, 
még nem lehet tudni, hogy mit 
hoz a jövő, milyen további vál-
to zásokkal kell az elkövetkező 
hetekben, esetleg hónapok-
ban szembe néznünk. Ami -

 kor az embert épp elkapja egy örvény, 
ak kor nem az a legfontosabb, hogy stra té -
giát, módszertanokat dolgozzon ki arra 
vonatkozóan, hogy miként kerülhet el a jö -
vő ben egy ilyen helyzetet, hanem az, hogy 
a nyugalmát megőrizve kikerülhessen a 
víztölcsérből és lehetőleg épségben ki evic -
kélhessen a partra. Amire most törekszünk, 
hogy a meglévő esz  közeinkkel tegyük va -
lamivel egy sze rűb bé olvasóink életét, így 
például automatikusan hosszabbítjuk meg 
a szükséges ideig a már ki köl csönzött 
könyvek visszahozatali ha tár  idejét, s ter-
mészetesen a látogatási ti lalom idő sza ká -
ban nem „forog” a késedelmi díjak szám  - 
lálója sem. 

RIMAI S. ÉVA 

Fotó: Google

Fotó: Veréb

„Az olyan ember, aki könyvet olvas, soha 
nincs egyedül.”  

CARLO GOLDONIA KULTÚRA NEM VESZETT EL, CSAK ÁTALAKULT 
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Aligha tévedünk nagyot, ha azt mondjuk, 
hogy nincs Magyarországon olyan család, 
amely ne viszonyulna még ma is valamilyen 
érzelemmel a trianoni békéhez. Épp ezért is 
nehéz higgadtan, tárgyszerűen vizsgálni ezt 
a témát. Varga Kálmán történésznek, a Városi 
Múzeum vezetőjének sikerült ez március 6-
án, a Városi Könyvtárban nagyszámú érdek -
lő dő előtt megtartott előadásában. 
 
Éppen 100 éve, a vesztes első világháború után 
kényszerült Magyarország aláírni azt a békedik-
tátumot, amelynek következtében elveszítette 
területének és népességének 2/3-át, magyar 
népességének pedig az 1/3-át. A nemzeti ro-
mantika óta az egykor volt középkori nagyság 
elvesztését sirató, és a magyar történelmet folya -
matos sorscsapások sorozatának látó magyar 
nép léleknek több se kellett. Ez a valóban össz -
nem zeti tragédia oly mély sebet ütött a ma -
gyarságon, amely a mai napig nem gyógyult be. 
Varga Kálmán kiválóan felépített előadásában 
két aspektusból vizsgálta a kérdéskört. Egyrészt 
több évszázadra visszatekintve feltárta Trianon 
valódi okát, amit „nemzeti nagylétünk temető -
jé ben”, azaz az 1526-os mohácsi csatában és 
annak elvesztése után egyenes következ mény -
ként fellépő török hódoltságban, a közel két 
évszázados háborús pusztításban látja. Helye-
sen, hiszen amíg Mátyás király halálakor (1490) 
még a Magyar Királyság lakosságának 80 %-a 
magyar nemzetiségű volt, addig a török kiűzését 
követő betelepítések hozományaként a hábo -
rúktól leginkább sújtott területeken élő magya -
rok kisebbségbe szorultak saját hazájukban. 
Erre jött a nacionalista 19. század, amelyben az 
uralkodó ideál a nacionalizmus és a nemzetál-
lam lett. Nem is csoda, hogy a nemzetiségek az 
elszakadásra vágytak. Ennek realitását terem -
tette meg Magyarország világháborús veresége. 
Némi hiányérzetünk az okok elemzésénél ott 
volt csupán Varga Kálmán előadásában, hogy 

csak szűkszavúan érintette a 19. századi ma gyar 
asszimilációs nacionalizmus taszító hatásait a 
nemzetiségekre. 
Az előadás fő vonala azonban nem ez volt, ha -
nem az a, főképp kelet-európai körkép, amiben 
az előadó nagyszerűen vázolta fel más nem ze -
tek Trianonhoz hasonló traumáit. Jól érzékel-
tette, hogy milyen tragédiát jelenthetett például 
a cseh nemzet számára a német-osztrák biro-
dalmakban az önállóság sok évszázados elvesz -
tése, Lengyelország számára a 18. századi teljes 
nagyhatalmi feldarabolása, vagy akár a balkáni, 
korábban igen veretes középkori történelemmel 
rendelkező múlt ellenére, a fél évezredes (!) 

török elnyomás. A hallgató e körképet látva 
magában méltán állapíthatta meg, hogy tulaj-
donképpen még ennél sokkal rosszabbul is 
járhattunk volna, hiszen a magyar államiság tel-
jesen soha nem szűnt meg létezni saját törté -
nelmi viharaink dacára sem. Félig meghódítva, 
birodalomba integrálva, vagy Trianonban fel-
darabolva, de mindig létezett a magyar közigaz-
gatási, állami rendszer. 
Varga Kálmán jól érzékeltette, hogy a törté ne -
lem nem állt meg és manapság is vannak népek, 
amelyek éppen most élik meg a saját Trianon-
jukat. Itt elég, ha a 90-es évek délszláv háborúira 
gondolunk, ahol szertefoszlott a Jugoszlávia 

néven létező Nagy-
Szerbia, sőt még a je-
lenkori brit brexitnek 
is van egy olyan lehet-
séges forgatókönyve, 
melynek végén Nagy-
Britannia eshet szét 
ele meire. 
Mindezek ellenére Tri-
a non azért fájó seb 
ma rad a magyarság-
nak, még ha apró dol-
gokban, jót is hoz  ha - 
tott. Aki a tragédiában 
is próbál pozití vu mo -
kat találni, elgondol -

kod hatott eseteken, mint például ki tudja, meg - 
maradtak volna-e a fraknói vár főúri kincsei, ha 
nem Ausztriához, hanem a szovje tek megszáll -
ta Magyarországhoz tartoznak.  
Az előadás végső következtetése pedig az volt, 
hogy bár a történelemben nincs igazság, hanem 
a nyers nagyhatalmi érdekhez igazodik a jog, 
azért Magyarország és a határon túli magyarság 
évszázados megmaradása már önma gában is 
siker. Azt pedig, hogy milyen fordulatot hoz a 
jövő, nem tudhatjuk, de „legyünk résen”, hátha 
egyszer ismét számunkra fordul kedve zően a 
nagyhatalmi logika. 

KOVÁCS PÉTER 

Kölcsey Ferenc Városi Könyvtár • VARGA KÁLMÁN ELŐADÁSA 

      
Március 8-án, a Mézesvölgyi 
Iskola aulájában került meg -
rendezésre a hagyományos 
városi nőnap. Pásztor Béla 
polgármester úr ünnepi kö -
szöntője után fellépett Vá -
sáry André énekes, Dörge és 
Oszi zenészek, a tánczenét 
Dj.Tomi szolgáltatta. Az est 
műsorvezetője Vankó István 
volt, felszolgáltak: a férfiak. 

VÁROSI NŐNAP

NEKÜNK TRIANON, ÉS MÁSOKNAK? 
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Az elegáns énekművész különleges szop -
rán hangját sokan ismerik, elsősorban a 
Csillag születik, a Sztárban sztár és a Dal 
című te le vízi ós műsorokból. A debreceni 
születésű elő adó  nak eddig öt albuma je-
lent meg: 2006-ban a Mesterdalnok (a -
rany), 2010-ben a Vásáry André (arany), 
és az Ünnep (pla tina). Utóbbi a világ első 
nagyzenekari kí sé rettel felvett karácsonyi 
összeállítása, melyet férfi szoprán énekel. 
2012-ben jelent meg negyedik, egyben 
első komolyzenei lemeze Koncert cím-
mel, majd az ötödik, 2014-ben a Mozijegy 
című filmzenés albuma. Rendsze resen 
fellép itthon és külföldön egyaránt, éne-
kelt Nyugat-Európa több országában, az 
Egyesült Államokban és Kínában is. 
Igen sokoldalú előadó, repertoárján több 
műfaj szerepel. Templomokban és szín-
há zakban is fellép, tavaly producerként és rendező ként is be-
mutatkozott. Ő volt a veresegyházi nőnapi meg lepetés a Mé  - 
zesvölgyi Iskola színpadán. A nagy sikerű fellépése után beszél-
gettem vele. 
 
Járt már a városunkban? 
Igen, az egyik barátomat jöttem el megnézni a Veres 1 Színház 
elő adá sában. Énekelni most vagyok itt először. Tetszik a város. 
A XIX. századig a katolikus egyház tiltotta, hogy a templom-
ban éne kes nők lépjenek fel, ezért a szoprán és alt dallamokat 
kasz trált énekesek adták elő. Az operaénekesek 70%-a kaszt -
rált volt, hogy csak a két hírességet, Farinellit és Moreschit em-
lítsem. Lehetséges, hogy különleges hangfekvése alapján 
Önnek az lett volna az igazi zenei aranykor? Ön szerint mi a 
siker titka? 
A Miskolci Egyetem Bartók Béla Zeneművészeti Intézetében 
éppen ebben a témában írtam és védtem meg a szakdolgo-
zatomat és sze reztem meg énekművész diplomámat a tör té -
nelem tanári után. A siker összetett, szubjektív kérdés. 
Éne  keltem már több ezer ember előtt is, de számomra nem 
feltétlenül a közönség létszáma a fontos. A kevesebb néha több. 
Egyszer Velemben énekeltem 50 fő előtt egy kis kápolnában, 
ahol meghitt, közvetlen kapcsolatom volt a közönséggel, a mai 
napig őrzöm az élményt. 
A színházi sikereimre is büszke vagyok. Szerepeltem a Pesti 
Színházban, és három évadot játszottam vendégművészként 
Schiller: Ármány és Szerelem című darabjában a Nemzeti Szín-
házban. A székesfehérvári Vörösmarty Színházban a Chicago 
c. musicalben Mary Sunshine újságírónőt játszom. Előttem Ma -
gyar országon még senki sem énekelte el ezt a szerepet abban a 
magas hangfekvésben, ahogy eredetileg a zene szerző megírta. 
Büszke vagyok rá, hogy az előadás 2019-ben elnyerte a Színikri-
tikusok díját az Év legjobb zenés darabja ka te  gó riában. Mozart: 
Figaro házasságában nemcsak éne kes ként, hanem rendező -
ként, producerként is közreműködtem. Ez volt az első alkalom, 
hogy hazánkban az apród, Cherubino, sze repét férfi énekelte. 
De a legfontosabb számomra az, hogy érezzem: szükség van 
rám. 

Kiválóan interpretálja többek között a 
barokk zenét is. Rám a legnagyobb 
hatást Bach: Air-jének előadásával tette. 
Születnek ma az Ön hangfekvésének 
megfelelő szerzemények?  
Nem tartok tőle, hogy kifogynék az elő -
adható művekből, női hangra írt dalokat 
is énekelhetek. Szívesen váltogatom a 
mű fajokat is. „Why” című könnyűzenei 
dalommal az Eurovíziós dalverseny válo-
gatóján a döntőig jutottam. De a már em-
lített Schiller darabban is az én hangomra 
írta a zenét Bella Máté. 
A komolyzene világa miként reagál 
könnyű zenei kitérőire? 
Énekművésznek tartom magam, nem ér -
dekelnek a skatulyák. Csináljon az ember 
bármit, de azt szívvel, tehetséggel, szor-
galommal, alázattal tegye. Nem a műfaj a 

lényeges, h anem a teljesítmény, az elért hatás és a közönség sze -
retete az, amiből sosem elég. 
Hogy viszonyul az operetthez? 
Viszonylag új felfedezés számomra ez a műfaj, a Sztárban sztár 
című műsorban Honthy Hannát megszemélyesítve sze ret tem 
bele. Azóta egy teljes operett és musical előadást állítottam 
össze, nagyon szeretik a nézők. Itt Veresegyházon is kaptak be -
lő le ízelítőt az ünne  peltek. 
„Kontratenor bárki lehet, de férfi szopránnak születni kell” – 
mondta egyszer. Ez az adottsága tehát „születési hiba”? 
Nem. Az első énektanárom elküldött szakorvoshoz, aki mindent 
rendben talált. A hangszalagok hosszától, az arcberendezéstől és 
csontozattól függ, vagyis isteni adottság. A többi szorgalom és ki-
tartás kérdése. 
Találkozott-e már a világ másik két férfi szopránjával?  
Még nem. Egyikük ausztrál, a másik olasz. Érdekes találkozás 
lehetne. 
A művészek világa veszélyes üzem. Mivel tartja karban a lel -
két és a testét? 
Ez a pálya valóban nagy fizikai és lelki megterheléssel jár. Tudni 
kell kezelni a szakmai feszültségeket. Mindig formában kell 
lenni, ezért sportolok, jógázom.  
Kinek a szakmai véleményére ad?  
A közönség tapsának erőssége az egyik orientációs pont. Az 
énektanárom, egyes kollégák, civil barátok és a családom 
véleménye számít. 
Van különbség a külföldi és a hazai közönség között?  
A németek nagyon ki tudják fejezni a tetszésüket, az olaszok-
nak a komolyzenére vájtabb a fülük. Az ázsiaiak visszafogottak, 
de a koncertemen szokatlanul feloldódtak. Az amerikaiak sok-
szor beletapsolnak a dalba. 
A társadalmi szerepvállalást élete fontos részének tartja. Mi-
lyen célokat támogat?  
Főleg gyerekek, illetve környezeti katasztrófák károsultjainak 
javára rendezett jótékonysági koncerteket vállalok el. Önkén-
tesként tartottam már rendhagyó énekórákat is. 
 

RIMAI S. ÉVA 

Váci Mihály Művelődési Ház – NŐNAPI RENDEZVÉNY „A voice from heaven.” (Mennyei hang)  
PETRA DAUTOV – KOMMENTELŐ

VÁSÁRY ANDRÉ, A SZÜLETETT CSILLAG

Fotó: Facebook
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Tanárhiány Magyarországon. Miért nem von zó 
a pedagóguspálya? Mi lehet az oka a nö vekvő 
pályaelhagyásnak? A társadalmi meg    be csülés 
hiánya, az oktatási rendszer hiányos ságai, a 
tanszabadság megsértése, vagy a ta ná rok alul-
fizetettsége?  
A veresegyházi Fabriczius József Általános 
Iskola az ország legnagyobb létszámú álta lá -
nos iskolája, ahol kiemelkedő szerepet tölt be 
az énekoktatás. Az intézmény honlapján 
olvas ható: „Az ének-zene emelt óraszámban 
tanítva érezhetően jó hatással van a többi tan-
tárgyra is. Fejleszti: a kifejezőkészséget, a krea -
ti vitást, a memóriát, a koncentrációs kész sé - 
get, a szókincset, a logikai készséget, a fegyel-
met …” 1971-ben Vadász Ágnes énektanár-
karvezető kezdeményezésére létrejött a helyi 
általános iskolai oktatásban az ének-zene ta -
gozat. Az eltelt negyvenkilenc év során az ala -
pí tón kívül többek közt olyan pedagógusok 
fordultak meg az iskola emelt színtű ének-ze -
ne oktatásának katedráin, mint László Do mo -
kos, Kovács Katalin, Millnerné Hegedűs Éva.  
2011-ben Templom Erika énektanárnő vette át 
a stafétabotot elődjétől, Millner tanárnőtől. 
Erika még ebben a tanévben útjára indította a 
„Kicsinyek Kórusát”, majd két évre rá „Füle -
mü le Kórusként” énekeltek tovább, míg el nem 
érkezett az elválás, a ballagás ideje.  „Szép évek 
voltak ezek az életemben. A kórus mindig össze-
tartó volt, közös célért dolgoztunk. Az évente 
megrendezett minősítő verse nye ken kívül szere-
peltünk Janicsák Istvánnal és a Ghymes 
együttessel, mindez erősítette bennünk a tuda-
tot, hogy jó az, amit csinálunk.” – emlékezett 
vissza egy alkalommal a tanárnő. Sokáig él 
még bennünk a „Fülemüle Kórus” 2018. évi fel-
lépése az Éneklő Ifjúság Pest me gyei minősítő 
hangversenyén, ahol a kórus az ABBA együttes 
Thank You for Mu sic számának fül be mászó 

dal la ma it adta elő. 
A vég zős osztály 
ek kor a ta nárnő -
jük karve ze tésé vel 
könnyeket csalt a 
szemekbe. 
Köz ben eltelt két év, 
és sok minden meg -
változott. Templom 
Eri kával 2020. feb ruár 
19-én, a helyi népdalének-
lési versenyt követően, a veres -
 egyházi általános iskolában, az utol - 
 só munkanapját megelő ző en beszélgettünk.  
A népdaléneklési verseny az egyik színfoltja 
az iskolának, aki itt kiemelkedően szerepel 
továbbjut a területi megmérettetésre.  
Nem vagyunk még túl a helyi válogatón, vi -
szont már eddig is láthatóvá vált, hogy azok a 
gyerekek, akik ide eljöttek, olyat mutattak, 
amiért érdemes volt megrendezni a versenyt. 
Több napon át folyt a vetélkedő? 
Tegnap kezdtük, és még a jövő héten is tarta ni 
fog. Ma a felsős osztályok képviselték ma gu kat. 
Lényegesen kevesebben voltak, mint az alsósok, 
de el kell mondanom, a többségük gyönyörűen 
felkészülten érkezett, öröm volt őket hallgatni, 
mindenképpen színvonalas ver seny volt a mai. 
Ismereteim szerint a szülők szívesen íratják 
be a gyerekeiket a zenei osztályokba. Mi le -
het ennek az oka? 
Mert a dal a lélekhez szól. Aki gyerekkorától 
kezd ve énekel vagy zenét hallgat, felnőttként 
egészen másképp áll a világ dolgaihoz, boldo-
gabb emberré válik. 
Ismertté vált, hogy a tanárnő elhagyja az 
iskolát, a pedagóguspályát. Kérem, beszél -
jünk erről is.  
Sok minden kell ahhoz, hogy az ember jól érez -
ze magát a munkahelyén. Több évtizedes              

pá   lya futásom során számos öröm és nem ta ga -
dom, bánat is ért. A legtöbb örömöt a gyere- 
kektől, a tanítványaimtól kaptam, és ka pok a 
mai napig is. Ők azok, akik az utóbbi idő ben tar-
tották bennem a lelket. Nehéz lesz elfeledni a 
sok csengő hangot és kedves arcot. Hosszú 
vívódás után hoztam meg a dönté semet, azt, 
hogy váltanom kell. Az utolsó na pokban szinte 
minden egyes órán meghalok, de újra fel kell tá-
madnom, ha bemegyek egy másik osztályba. 
Nagyon nehéz szívvel búcsúz kodom az osz tá -
lyaimtól, mert érzem, valami itt belül most meg -
szakadt bennem, és mindazt, ami az évek során 
éltetett, most el fogom veszíteni.   
Miért hagyják el a tanárok a pedagóguspá-
lyát? Egyet biztosan tudhatunk, a tanárok 
is érző emberek, akik tudnak önzetlenül 
ad ni, a hivatásuknak élni, tudnak alkotó ér -
telmiségként funkcionálni, de ők is csa lád -
a nyák és édesapák, akiknek szük  ségük van 
a tisztes megélhetéshez a társadalom er köl -
csi és anyagi megbecsü lé sére. Egy értékes 
pe dagógus távozott most a pályáról. 

VERÉB JÓZSEF

Pályaelhagyó pedagógusok – TEMPLOM ERIKA énektanár-karvezető „A zene az életnek olyan szükséglete, mint 
a le ve gő. Sokan csak akkor ve szik 

észre, ha már na gyon hiányzik.” 
KODÁLY ZOLTÁN

„A LEGTÖBB ÖRÖMÖT A GYEREKEKTŐL, 
A TANÍTVÁNYAIMTÓL KAPTAM”

TEMPLOM ERIKA  
magyarnyelv-és irodalom, ének-
zene szakos tanári diplomáját 
1995-ben a Bessenyei György 
Tanárképző Főiskolán (Nyíregy-
házi Egyetem) szerezte. Első 
munkahelye Hajdúnánáson volt, 
a Makláry Lajos Ének-zene Ta go -

zatos Általános Iskolában. „Ének-
tanárként az volt a vágyam, hogy 

ének-zene tagozatos is kolában ta -
níthassak. A diploma kézhezvételét 

követően Hajdúnánáson ez be is telje -
sült, majd Budapesten tanítottam a XIII. 

kerületben. Két gyermekem születését, a GYES 
időszakát követően Erdőkertesen helyezkedtem 
el, mert Veresegyházon akkor nem volt tanári 
állás, később tudtam csak itt tanítani, mint 
napközis tanár az iskolában.”    
A 2010-11-es tanévben a Fabriczius József Álta -
lános Iskolába új pedagógus érkezett. A tanárnő 
kedves, magával ragadó egyéniségét hamar 
megkedvelték a gyerekek. Az évenként megren-
dezésre kerülő Éneklő Ifjúság Kórustalál ko zó -
kon, az iskolai karácsonyi hangversenyeken 
fellépő kórusai mindig valami újat, valami 
különlegest nyújtottak a közönségnek. „Néző -
ként eljöttek a karácsonyi hangversenyre az 
iskola korábbi diákjai, itt voltak a volt ta nít -
ványaim is, el kell mondanom, ez számomra 
rendkívül sokat jelent.” Nem lehet vé letlen a 
gyerekek ragaszkodása tanár nő jükhöz. Veres-
egyház Város polgármestere Erikát a gyerekek 
szeretetéért, a tanítás iránti elkö te le zett ségéért 
2013-ban elismerésben részesítette.  

Fotó: Veréb

Fülemüle Kórus fellépése az Éneklő Ifjúság hangversenyen

Fotó: Veréb
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A Színskála Stúdió előadásában Mindig van 
remény – avagy önmagunk megvalósításának 
néhány változata címmel Örkény István egy -
perces novelláiból láttunk egy válogatást a 
veresegyházi Váci Mihály Művelődési Ház -
ban. A rendezővel, Ácsné Csáki Ildikó dráma -
pe da gógussal beszélgettünk. 
 
A XX. század derekán, 1967-ben láttak nap vilá  -
got Örkény István műfajt teremtő egypercesei. 
Az eltelt félévszázadnyi időt követően nap ja ink -
ban hogyan látja az egyperces novellák lénye -
gét, a „fejtetőre állt” világot? 
Szerintem nem a világ állt fejtetőre, hanem Ör kény 
mutatja be más nézőpontból a világot, hogy a különleges látásmód segít-
ségével jobban el tudjuk viselni a hibáinkat, nevetni tudjunk saját kissze rű -
ségünkön, anyaghoz tapadt gondolko dás módun kon. Kis novellák, melyek 
nagy kér déseket fesze  getnek végzetről, hivatásról, ha lálról és minden más-
ról, ami az emberrel kap csolatos. 
Az előadás során bemutatott történetek rendkívül rövidek, tömörek, 
mondhatni igen kevés szóval jelenítették meg a cselekményt. Mennyire 
képes a közönség, a 10-14 éves korosztály befogadni az abszurditást, a műfaj 
groteszk – össze nem illő elemeinek – társítását? Örkény István ironikus 
egypercesei felkeltették az érdek lődé süket, beindították a fantáziájukat? 

Ezt a közönségtől kellene megkérdezni, de szeretném megjegyezni, hogy 
minden korosztály képviseltette magát a közönség soraiban. Én a vissza -
jelzésekből arra a következtetésre jutottam, hogy sok 12 éves érté kelte a 
groteszk látásmódját, és rendkívül jól szórakozott, sőt el  gon dolkodott, de 
a 17 évesek között is akadtak olyanok, akik nem tudtak mit kezdeni ezzel a 
szemléletmóddal.  
A színjátszók között az általános iskolás kor osztályon kívül huszonévesek 
és felnőttek is sze  repeltek. Hogyan tudta bevonni az időseb be ket a közös 
munkába? 
Nem egy előadásra toborzom össze a csapatot, ez egy állandó társulat olyan 
tagokkal, akik eb ben a fajta művészi munkában keresik önmagukat, én 
lehetőséget biztosítok számukra. Olyan elő adá sokat hozunk létre, melyek 
az élet nagy kérdéseit vetik fel, szórakoztatóak és elgondolkodtatnak ön-
magunkról, a körülöttünk levő világról. 
Főállásban a Fabriczius József Általános Iskola pedagógusa. A tanítást 
követően drámafog lal ko zásokat tart, színjátszó szakkört, nyári drá-

matáborokat vezet, éves szinten több előadásra 
készíti fel a tanítványait. Hogyan lehetséges 
mindez? 
Szeretettel, lelkesen és örömmel végzem el azo -
kat a feladatokat, amelyeket az élet elvár tőlem, 
élvezem vagy elfogadom, hogy min denből és 
mindenkitől tanulhatok, és ne felejtsük el, soha 
nem vagyunk egyedül! Egyik előadásom címé vel 
röviden: „Együtt vagy egy!” 
Vas Gereben a tanárokat nagyon találóan a 
nemzet napszámosaiként írta le. A hivatásá-
nak élő pedagógusok nélkül az emberiség nem 

tartana ott, ahol most van. Egy közösségen belül a pedagógus mindig is 
tiszteletet érdemelt és érdemelne ma is, mert nélkülük mindent elölről 
kellene kezdeni. Tanárnak születni kell! Ácsné Csáki Ildikó már a 
főiskolai éveket meg előzően, friss érettségi bizonyítvánnyal a zsebében 
ké pesítés nélküli tanári állást vállalt. Egy évig tanított felsősöket a Tápi 
Általános Isko lá ban ma gyar és történelem tantárgyból alig húszé vesen. 
Erre az időszakra egy korábbi be szélgetésünk alkalmával a kö -
vetkezőképpen emlékezett: „Általá ban napi öt tanórám volt, erre nagyon 
sokat, öt-hat órát készültem. Hosszú időbe telt míg a szülők is elfogadtak, 
a tanév végére nagyon megkedveltük egymást, de el kellett jönnöm, mert 
felvettek az ELTE Tanárképző Főiskolai Karára, tanulni akartam.” Ácsné 
Csá ki Ildikó tizennyolc éve tanít a veresegyházi álta lános iskolában. 
Munkáját végtelen türe lemmel, odaadással végzi. A most bemutatott Ör -
 kény egypercesek sikere tanítványainak fel ké szültségét, tanári hiva tásá-
nak szeretetét, a ta nítás iránti elkötelezettségét is jelzi. 

VERÉB JÓZSEF 

SZÍNSKÁLA STÚDIÓ • Interjú ÁCSNÉ CSÁKI ILDIKÓ drámapedagógussal

Szereplők: Balogh Enikő, Csányi Zsófia, Fási Viktória, Fekete Bálint, Fekete 
Bernát, Horváth Kata, Huszai Csilla, Jakab Kata, Jakab Panna, Lászlóffy Adél, 
Madár Emese, Nagy Ágoston, Nagy Borbála, Nagy László, Pásztor Ildikó, 
Szabó Noémi, Szabó Tamás, Szilágyi Fruzsina. Rendezte: Ácsné Csáki Ildikó

„Az egypercesek különös tulajdonsága, hogy 
a szerzőjük meglátta azt, ami bennünk és 
körülöttünk nem változik.” 
FORRÁS: GOOGLE (AZ ÉLET ÉRTELME – EGYPERCE-

SEK SZÁZ PERCBEN)

Fotó: Veréb

Fotó: Veréb

Örkény István: MINDIG VAN REMÉNY 
 
– Egy kripta különben sem olcsó – közölte a tisztviselő. – A legkevésbé a főútvo na -

lon. 
– Nem kell neki a főútvonalon lenni – mondta az érdeklődő. – Az a fontos, hogy 

betonozva legyen. 
– Betonozva? – hökkent meg a tisztviselő. – Szokatlan, kérem. De azért lehet. 
Félretette a gépelt árjegyzéket. Egy blokklapon gyors számvetést csinált; a betono-
zott kriptának, sírkő nélkül, a mellékútvonalon is elég borsos volt az ára. Az 
érdek lő dő azonban kijelentette, hogy nem baj. Rágta a körmét. Gondolkozott. 
– Továbbá – mondta –, kell bele egy cső. 
– Miféle cső? – kérdezte a fekete ruhás tisztviselő. 
– Magam sem tudom. Mint egy kémény. Mint egy kürtő. Mint a hajókon. Vagy 

amilyen a borospincékben van. 
A mérnök, akit a tisztviselő odahívott, elég lassú észjárású volt. Kétszer is el-
magya ráztatta magának a dolgot, s még utána is csak hümmögött.  
– Ha szabad megkérdezni – kérdezte –, miből legyen az a cső? 
– Azt már önöknek kellene tudni - mondta kissé türelmét vesztve az érdeklődő. 
– Palából jó lesz? – kérdezte a mérnök. – Vagy inkább kitéglázzuk? Vagy legyen 

egyszerűen valamilyen fém? 
– Ön mit ajánl? – kérdezte az érdeklődő. 
– Én semmit sem értek az egészből – mondta a mérnök. – De a leg kézen fek vőbb 

volna a pala. 
– Legyen pala – mondta az érdeklődő, és mélázva nézte a nehéz felfogású 

mérnököt. 
– Továbbá – mondta aztán –, be kellene vezetni a villanyt. 
– A villanyt? – bámultak rá mind a ketten. – Minek oda villany? 
– Jó kérdés – mondta bosszúsan az érdeklődő. – Hogy ne legyen sötét.

„MINDIG VAN REMÉNY”



22 2020. április

Kultúra

Március 13-án (L)ÉLEK címmel nyílt kiállítás 
az Udvarház Galéria és a Támaszpont MOPKA 
közös szervezésében. Ekkor még nem sejtet-
tük, hogy na po kon belül a koronavírus fe nye -
getése miatt elma radnak a további rendez vé - 
nyek Veresegyházon. A ví rus járványszerű, 
tömeges terjedésének lassítása érdekében a 
magyar kor  mány intézkedéseivel összhang-
ban Veresegyház Város Képviselő-testülete is 
megtette a szükséges lépéseket, a többi intéz -
ménnyel egyetemben az Udvarház Galéria is 
be zárt, a kiállítás a továbbiakban átmenetileg 
nem látogatható. Pedig az alkotások nagyon 
fi gyelemreméltóak, egyrészről grafikák és 
festmények, más részről versek, me lyek ken -
dő zetlenül „sminkelés nélküli” bepillantást 
engednek az emberi lélek legmélyébe.  
 
Meskó Kinga igazi meglepetés volt. Foglal ko -
z ását tekintve gyógymasszőr, szabadidejében 
amatőr színjátszó. Egy korábbi beszélge té -
sünk során a színjátszással kapcsolatban a 
követ ke zőket mond ta: „A Logo Színtársulat-
ban közös célért küzdünk és alkotunk. A pró -
bák során fel tudok töltődni, a játék felrepít, 
magasra emel, kiszabadít a hétköznapok sű -
rű jéből.” Alig telt el két-három év, és Kinga 
újabb csodákat alkotott: festményeket.  

Rácz Krisztina tizenhét éves korában, A két 
virág és a súlyos küldetés címmel jelentette meg 
az első fantasy témájú regényét, majd egy év 
múltán novelláinak legszebb gyöngyszemeiből 
készült válogatását. Verseskötete 2016-ban látott 
napvilágot Shah Mat – A királynő átlátszatlan 
címmel. A kiállításnak a kötet versei adták az 
alapot, születésük után évekkel társultak hoz-
zájuk a festmények. A megnyitót követően a két 
veresegyházi fiatallal beszélgettünk. 
Meskó Kinga: Már gyerekkoromtól kezdve ér -
dekelt a képzőművészet, érettségi vizsgatárgy-
nak mű vé szet történetet választottam, bár nem 
ebben az irány ban tanultam tovább. 2018 kará -
cso nya hozta az áttörést, megleptem magam egy 
akril festő kész lettel, és elkezdtem újra festeni. Az 
Udvarház Ga lé riában 2019-ben kiállításra került 
egy munkám, melyet Krisztina Paradox című 
versének töredéke ihletet, a: „Sírni tudnál, / 

olyan nehéz: / mosolyogni folyton.” Ezt követően 
szü letett meg az elhatározás a közös kiállítás 
meg -szer vezésére. Mik a további terveim? Festeni 
fogok, rajzolni, alkotni. Jelenleg a Budapesti 
Komplex Szakképzési Centrum kétéves OKJ 
grafikusi kép zésén veszek részt, vala mint a Vere-
segyházi Ká bítószerügyi Egyeztető Fó rum és a 
Támaszpont MOPKA szervezésében a Logo Szín-
 tár sulat tagja ként a Te döntesz! című drogpre-
venciós színházi előadásokban is szerepelek. 
Rácz Krisztina: Meglepetés volt a Kinga által 
kivá lasztott versek csokra, ő ebben a kérdésben 
teljesen szabadon döntött. Vajon milyen festmé -
nyek készülnek? – kíváncsian vártam a végered-
ményt. A festmé nyekkel együtt egészen más 
pers pektívában telje sedett ki a szöveg. Ernő per-
formancéról nem is beszélve. Élmény volt szá-
momra a kiállítás anyaga, szinte új értelmezést 
adott a verseimnek.  
A megnyitó kuriózuma volt Tóth Ernő Benedek 
prózai előadása, mely egybeötvözte a látottakat 
és a felszínre törő érzéseket. A kiállítást megnyi -
totta: Pozsonyi Fanni. Rendezte: Klement Zol -
tán és Meskó Kinga.                               VERÉB JÓZSEF 

2020. január 10-én Erdőkertesen leégett egy 
héttagú család otthona. A tűz menekülésre 
késztette az ott élőket, szinte minden érté-
kük, egy élet munkája: házuk, bútoruk, ru-
hájuk odaveszett. A kétgyermekes család 
fedél nélkül maradt. A hír hallatán többen, 
a környékbeli emberek, vállalkozók és ma-
gánszemélyek nyújtottak segítőkezet a ká-
rosultaknak. 
Március 7-én a veresegyházi Szentlélek-temp-
lomban megszólalt a tárogató, az orgona és a 
fuvola, a tűzkárosult család megsegítésére jóté-
konysági hangversenyt adtak a helyi művészek. 
Bátori István egyházzenész, orgona mű vész, 
Ella Beatrix fuvolaművész, a Gö döllői Szimfo-
nikus Zenekar tagja, Ella István Liszt-díjas or-
go naművész, karmester, Pindroch Csaba 
Madách- és Jászai Mari-díjas színművész, vala-
mint a Magyar Érdemkereszttel kitüntetett Te -
rék József tárogatóművész. A felcsendülő dal - 
lamok többek közt: Kodály Zoltán, Bartók Béla, 
Domenico Pucci ni, Carlo Monza, Georg Fried-
rich Händel, Johann Sebastian Bach műveiből 
hangzottak el. Pilinszky János: Apokrif című 

versét Pindroch Csaba színművész előadásá-
ban hallottuk. Erdőkertes polgármestere dr. 
Pásztor László a következőképpen méltatta az 
emberi összefogás, a szolidaritás erejét. El-
mond  ta: Jó látni, hogy nemcsak abban a pilla-
 nat ban, amikor megtörténik a baj, hanem ké - 
sőbb is gondolunk a nehéz helyzetbe került 
család megsegítésére. A gondviselésnek kö-
szönhetően nem sérült meg senki, a család tag-
jai épségben átvészelték a tűzvészt és most itt 
le het nek közöttünk. Társadalmunk alapvető ér-
téke a szolidaritás. A mi közösségünkben a szo-
lidaritás az emberek egymásra való utalt ságá - 

ban nyilvánul meg. Abban van a közösség 
ereje, amikor őszintén, tiszta lélekkel tudnak 
az emberek a rászorulóknak segítséget nyúj-
tani. Itt, Veresegyházon és Erdőkertesen olyan 
közösségben élünk, ahol fontos a másik ember, 
és ez a példa hitet ad. 
Konferált: Venyige Sándor, a Veres 1 Színház 
igazgatója. A koncertet követően a szervezők 
szeretetvendégséggel fejezték ki köszönetü-
ket a tűzkárt szenvedett család eddigi támo-
gatóinak és az adományozóknak.  
Köszönet és tisztelet illeti mindazokat, akik 
valamilyen módon hozzájárultak a bajbaju-
tottak megsegítéséhez, az est sikeréhez. 
Külön köszönet Kelemenné Boross Zsuzsan-
nának, a művelődési ház nyugdíjas igazgató-
nőjének a szervezőmunkáért.    VERÉB JÓZSEF 

Szentlélek-templom • JÓTÉKONYSÁGI HANGVERSENY

AHOL VAN EMBERSÉG, OTT VAN SEGÍTENI AKARÁS

Fotó: Veréb

„Megfürdettük a gyerekeket, lefekvéshez 
készülődtünk. Ahogy kinéztem az ablakon, 
erős fényt láttam. Akkor ijedtem meg, a tető 
lángokban állt! Felfoghatatlan ez a tragé-
dia, ami velünk történt. Nem tudom kellő-
képpen megköszönni az emberek önzetlen 
segítségét, annak az ismeretlennek, aki el-
sőként jött és mentette a lángokban álló 
házból, velünk együtt az értékeinket. Aki 
a tízéves kislányomra kabátot adott.”

Udvarház Galéria – MESKÓ KINGA ÉS RÁCZ KRISZTINA közös kiállítása

VERESEGYHÁZI FIATALOK

Fotó: Veréb

„Leszek inkább félember, senki-fia, bohóc / 
piros az orrom, a hajam helyén kóc … / csak 
tekintetem üres, csak a mosolyom hamis / 
vígan játszom, gúnyolom önmagam is /” 

RÁCZ KRISZTINA

Bátori István, Ella Beatrix és Ella István
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Ön szerint, mit fontos tudnia a lakosságnak a 
kerítésről városunkban? 
A helyi szabályozás meghatározza a kerítés 
anya gát, magasságát, a lábazatára vonatko zó 
mére te ket. Európában vagyunk, ahol nem szo -
kás a két méter magas tömör fal utcafronti ke -
rítés, illetve ehhez a vidékhez történelmileg 
nem fűződik az ilyen típusú kerítés. Ezért az 
utcafronti kerítés méreteit úgy határoztuk meg, 
hogy legfeljebb 2m ma gas lehet, legfeljebb 50 
cm-es lábazattal és minimum 10%-os átlát ható -
sággal kell építeni. 
Ezek a szabályok az esztétikus telepü lésképet 
szolgálják? 
Igen. A házunk belső elrendezése és kialakítása 
magánügy. A ház külső megjelenése már rész -
ben közügy. Szokásunk azt mondani, hogy 
„Bezzeg Svájcban milyen szép, gondozott min-
den!” – gondolva itt a rendezett utca – és város -
képre. Eközben hajlamosak vagyunk elhanya - 
golni a házunk homlokzatát, a kerítést és az 
előtte levő területet. A ma gyar társadalomnak 
még fejlődnie kell ezen a téren. 
A saroktelek mindkét oldalára érvényes a 
rendelet, nem csak arra, amelyik a ház utca -
 frontja? 
Igen, az a kerítés, amely közterülettel határos, 
utcafronti kerítésnek számít. 
Ha saroktelkem van és a hosszanti olda lon 
nem szeretném, hogy belássanak, mit te he tek? 
A 10%-os átláthatóságot tartani kell, ami nem 
olyan sok. 
Mi a helyzet a nem utcafronti kerítéssel?  
A nem utcafronti kerítés lehet tömör falból, de 
az sem lehet 2 méternél magasabb. Tele pü lés -
képileg nem mutat jól, ha ez fém le mez ből vagy 
hullámlemezből készül. 
Zaj- vagy szél ellen milyen takarást javasol?  
Elsősorban növényzetet. Zajvédelemre minden 
olyan épített vagy természeti elem alkalmas, 
ami megtöri a hanghullámokat. 
Melyik oldal számít saját kerítésnek? 
Ezt kormányrendelet szabályozza. Pontosab-
ban az országos településrendezési és építési 
követelményekről szóló 253/1997. (XII. 20.) 
Korm. rendelet. A rendeletben fog laltak szerint 
a tulajdonosnak az útról nézve jobboldali telek -

határon kell megépí te nie és karbantartania a 
kerítést. A kerítésnek teljes egészében a saját 
telken kell állnia, a lábazatnak is. A hátsó kerí -
tés nél a jobb oldaltól mért fele hosszon köteles 
megépíteni. Erről a kerítésről meg kell álla pod -
ni azzal a szomszéddal, akivel közös a telek -
határ. 
Mit tehetek, ha nem akarom, hogy belássa -
nak hozzánk a szomszéd felől, de az nem az 
én kerítésem?  
Takarást csak saját kerítésre lehet felrakni. Nö -
vé nyeket lehet telepíteni. A szomszéddal tör -
tént egyeztetés után meg lehet építeni azt a 
ke rítést is (dupla kerítés). Azt szoktuk ja va sol -
ni, hogy személyesen egyeztessenek a szom-
széddal. Beszéljék meg, emberek va gyunk. 
Mikor van bejelentési kötelezettségünk?  
Az utcafronti kerítés építése településképi okok 
miatt bejelentés köteles. Az erre vo nat kozó 
tájékoztató és a kérelem nyom tat vány letölt he -
tő honlapunkról. A hivatal aj ta ja nyitva áll és 
segítünk a jogszabályok értelmezésében, 
amennyi ben a lakosok igé n yelik azt. A nyom -
tat ványt egyszerű kitölteni, a benyújtandó do -
ku mentáció nem kötött tervezői jogosultság - 
hoz, bárki meg raj zolhatja a tervdokumentá-
ciót, aki ért a műszaki rajzoláshoz. 
A kapuáthelyezést is be kell jelenteni? 
Igen, ez annál inkább fontos, mert az útszegély 
már közterület, és felmerülhet az álló útszegély 
bontása. 
Úgy tűnik, sokan nem tudnak arról, hogy a 
magas padka kicserélhető és szenvednek, 
ahogy felugratnak rá kocsival. 
Ha a könnyebb parkolás miatt az álló szegélyt 
döntöttre szeretnénk cserélni, írásban enge -
délyt kell rá kérni. Ez illetékmentes. A kivite le ző -
 nek garanciát kell vállalnia, hogy az úttest nem 
sérül, illetve a későbbiekben nem süllyed meg. 
Minden lakóépületet, kerítést vagy a ház előtti 
közterületet érintő kérdésre az a vála szom, hogy 
ajtónk mindig nyitva áll. Mindig segítünk. Min -
dig jobb még a munka előtt egyez tetni, mint -
hogy rossz következménye legyen. 
Tegyük meg a magunk részét a harmonikus 
utcaképért és a szép városért. 

SZŐKE SAROLTA 

SZABÁLYOK A HÁZ KÖRÜL 1.
 
Új, a tervek szerint három részes sorozatot indí tunk mostani lapszámunkban. A so ro zat-
ban a kerítésre, a garázsra és a felújításra vonat ko zó szabályokat kívánjuk kö rüljárni. 
Elsőként fog lal kozzunk a kerítéssel! Az igényes kerítés épí tése ugyanis nem kis befek-
tetés, a jószomszédi viszonyt is befolyásolhatja. Járjuk hát kö rül ezt a témát! A témáról 
JOVANOVICS DRAGUTINT, az ön kor mányzat műszaki osztályvezetőjét kér dez tük.

A kerítés 

HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZAT 24.§ 
A HÉSZ egyes övezeti előírásainak figyelembevételével, a környezetéhez igazodó meg-
oldással és az egyéb általános előírásokat is betartva legfeljebb 2,0 m magas, legfeljebb 
50 cm magas lábazattal rendelkező, legalább 10%-os átláthatóságot biztosító utcai kerí-
tést szabad létesíteni. Hátsó telekhatáron és oldalsó telekhatáron álló kerítés legfeljebb 
2,0 m magas lehet. 

 
VERESEGYHÁZ VÁROS TELEPÜLÉSKÉPI ARCULATI KÉZIKÖNYV – KERÍTÉS: 
A kerítések általában áttörtek, de megjelennek a tömör fából épített kerítések is. 
Javasolt oszlopos kerítés alkalmazása áttört közbenső részekkel, vagy fa kerítés kialakí-
tása. Tömör fal, lemez, hullámlemez, burkolatlan zsalukő és előregyártott betonelemek 
nem alkalmazhatók.

FÖLDI PARADICSOM 
Az Árpád úti régi kertkapu mindig kíváncsivá tett: ki szerethetett 
hajdanán annyira itt lakni, hogy ezt a „Paradiso” feliratot készít-
tette. A jelenlegi tulajdonos tudomása szerint a kerítés és a nyara -
ló a harmincas évekből való. Akkoriban a telek jóval nagyobb volt, 
lenyúlt a tópartig. A ház hátsó, nyitott fa teraszáról a korabeli ven-
dégek élvezhették a kilátást. Kis nyírfa-liget is volt a területen. 

Az első tulajdo nos, a ka -
pu megálmodója, egy bu-
dapesti szí nész  nő volt. 
Nevét nem ő riz te meg az 
emlékezet, zsidó szárma-
zása miatt deportálták, de 
megbecsülésének jele itt 
maradt velünk, vasban 
meg örökítve. 
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Szívbarát ösvény-bejárásaink alkalmával mindig 
pulzust mérünk. Ezt Ön is meg tudja tenni e -
gyéni sétái során (a jelenlegi járványügyi hely -
zetre tekintettel csoportos túrákat egyelőre nem 
vezetünk) a veresegyházi túraösvény 2,7 km, 
4,4 km vagy 7,1 km-es szakaszain a pulzusmérő 
pontokon.  
Ha Ön egészséges, illetve nem szed pulzus -
csök ken tő gyógyszert, életkorának megfelelő 
tréning zóná ját – az Ön számára ajánlott legala -
cso nyabb és legmagasabb pulzusszámot – meg-
tudhatja a mellé kelt táblázatból, vagy letöltheti 
a Szent Ferenc kórház honlapjáról.  
Ha Ön szívbeteg, tréningzónáját orvosa, gyógy -
tornásza határozza meg, rendszerint terhe lé ses 
EKG vizsgálat alapján.  
Ha Ön jól terhelhető, válasszon olyan sétatem-
pót, hogy pulzusszáma folyamatosan tréning -
zó náján belül legyen.Pulzusunk mutatja meg, 
hányat ver a szívünk egy perc alatt. A NW ed -
zések (de bármely más edzés) jótékony hatását 

a szívünkön tudjuk lemérni a legjobban. 
A NYUGALMI PULZUS mutatja meg azt, hányat 
ver a szívünk percenként teljes nyugalomban. 

Reggel, felébredés után, de még az ágyból való 
felkelés előtt fekve mérjük. 
Egy NEM EDZETT TEST esetében a normál pul -
zus érték 60 és 100 ütés/perc között van, vagyis 
átlag 75-ös pulzusnál. Ez naponta 100 000 szív-
dobbanást jelent, 70 éves korunkra ez 3 milliárd 
szívdobbanás. 
RENDSZERES EDZÉS mellett a nyugalmi pulzus 
50, vagy akár 35 ütés/percre is csökkenthető. Ez 
azt jelenti, hogy a szív közel 30 000 szívdob-
banást spórol meg naponta, ez évente 10 millió 
összehúzódás megspórolását jelenti. 
 

További információ 
a Szívbarát túraösvény programról: 

www.szentferenckorhaz.hu, 
www.veresegyhaz.hu/turaosveny 

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

Vigh Mercédesz   Mobil: +36 70 39 126 03

NORDIC WALKING

PULZUSMÉRÉS ÉS NORDIC WALKING  1. RÉSZ 

NAGYOBB TEHER 
Járásnál a testsúly fele, lépcsőzéskor a testsúly 
két- háromszorosa nehezedik a térd ízü letre. 
A testtömeg növekedésével egyenes arány  ban 
fokozódik terhe lése, ám teherbíró képessége 
nem követi a növe ke dés mértékét. A térd de-
generatív (elhasználódásos) problé máinak 
nagy része a testsúly növeke dé séből fakadnak. 
 
SÉRÜLÉS 
A térd két kemény ízületi felszíne közötti ros-
tos porcgyűrűkre (meniscus) erős nyíró erők 
hatnak, amelyek gyakran károsítják azt, vala -
mint a térd ízü letet tartó szalagokat. A leggya -
koribb sérülések a térd csavarodásából szár  - 
maznak sportsérülések révén (rándulás, 
ficam). Síelés, labdajátékok, küzdő sportok 
közben, hirtelen fordulás esetén is tekered-
 het úgy a térd, hogy a gyűrűporc, vagy a tar -
tó   sza lagok elszakadnak.  
Íngyulladás: A térdízületen tapadó izmok inai -
nak gyulladása miatt is jelentkezhet térdfáj-

dalom. Kerékpározás, futás vagy síelés követ -
keztében, az intenzív terhelés hatására ki -
alakuló íngyulladás esetén beszélünk, ún. 
„fu tótérdről”. Ez az elváltozás igen kifejezett 
fájdalommal, esetenként ízületi duzzanattal 
jár. Fontos a fizikai kímélet, gyulladás csök -
ken tő kezelés. 
Nyáktömlő gyulladás (bursitis): A térdízü -
let ben lévő nyáktömlő a csontokat fedi, az ízü -
letet párnázza ki. A nyáktömlő (bursa) felelős 
azért, hogy az inak, izmok könnyen és fáj-
dalommentesen tudjanak elmozdulni a cson-
to kon. A bursitis, ami főleg fiatalabb kor  ban a 
térdfájdalmak egyik gyakori oka, ennek a töm -
lőnek a gyulladását jelenti. Hátterében több ok 
is állhat, a nagyobb sérülés és a fer tő ző meg-
betegedés mellett mikro sé rülések is előidéz -
hetik. Ilyen mikrosérülést okozhat a hosszan 
tartó terhelés, vagy a tér delés. 
 
ALKATI 
Bizonyos alkati jellemzők – térdízületi tengely -

deformitás (X láb, O láb), valamint általá nos 
ízületi lazaság – szintén okozhatnak térd prob-
lémákat.  
Szalagsérülés: A csavaró mozdulat, rándulás 
vagy ficam hatására sérülhetnek, megnyúl-
hatnak a térdízületet alkotó szalagok. A sza-
lagok szerepe az, hogy az ízületek stabilitását 
fokozzák, az izmokat az ízületekhez rögzít-
sék. Ezek megnyúlásakor vagy súlyosabb 
eset ben szakadásakor térdfájdalom jelent ke -
zik, emellett a térdízület stabilitása meg -
szűnik, a beteg járása bizonytalanná válik. 
Az ínszalagok lassan regenerálódnak, meg-
nyúlásuk kor is többhetes gyógyulási idővel 
kell szá  - molni. Ínszalagszakadás esetén a 
gyógyulási folyamat akár egy évet is igénybe 
vehet. Figyelem! Ha a térde fáj, szúr, nem ha-
jlik, duzzad, vagy bizonyos mozdulatokra – 
lép cső zés, guggolás – nem képes, akkor 
azon nal orvoshoz kell fordulni. 
 
Tudni kell, hogy az időben diagnosztizált 
betegség kevesebb fájdalommal, kevesebb 
munkából való kieséssel gyógyítható és rö -
videbb idő alatt visszaadja az eredeti moz -
gásképességet. 

GYŐRI RITA 

Legyünk együtt fittek Veresen! 
Mobil: 30 509 5084 

Facebook: Fitten Veresen

A múlt évben több vendégem is panaszkodott, hogy térdfájással küzd, ezért úgy döntöttem, hogy 
a következő pár cikket a térdnek szentelem, remélve, sokaknak hasznos lehet. De ne feledjük, hogy 
a térdízület problémái véglegesen és következmény nélkül csak szakértő orvosi, gyógytornász, 
mozgás-terapeuta felügyelet mellett gyógyulnak! Ahhoz, hogy a térd visszanyerje mozgé kony ságát, 
teherbírását, hogy megszabaduljon a fájdalomtól, duzzanattól, akadó érzéstől, szakember hoz-
záértésére van szükség!

Fitten Veresen – minden, ami sport és táplálkozás, 
így adva alapot a mindennapokhoz! 

A TÉRDPROBLÉMÁK 
KIALAKULÁSÁNAK FŐBB OKAI
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BAJNOKI DÍJÁTADÓ ÉS 
AZ ELMÚLT ÖT ÉV ÖSSZEGZÉSE A GALAXISOKNÁL

A 11. GALAXIS BAJNOKSÁG, 2019-2020 őszi/tavaszi végeredmé -
nye:  
Lányok: 1. Vidéki Tímea, 2 Szappanos Éva, 3. Dudás Emese  
Fiúk:  1. Ozsváth-Sarok Ákos, 2. Törőcsik Ferenc, 3. Varga Vince  
Felnőttek: 1. Dudás Balázs, 2. Szekeres Tamás, 3. Kukucska Zoltán  
 
MI TÖRTÉNT AZ ELMÚLT ÖT ÉV ALATT?  
Kb. 3.000 lejátszott mérkőzés 2014-2019. között, mely bajnokság 
Horváth Lóránt sporttársunk ötletére jött létre.  Az eltelt időszakban 
sok bajnokot avattunk, mind a gyermekek és mind a felnőttek között.  
 
SZEKERES TAMÁS sporttársunkat emelem ki, aki 11 bajnokságból 10 
alkalommal indult és nyert ez idő alatt 3 arany-, 2 ezüst- és 2 bronz -
érmet! 
A sportág melletti kitartása, versenyszelleme katalizáló hatású, in-
spiráló mindenki számára. Az 5 év lezárása alakalmából Tamásnak a 
Galaxis AK a „Bajnokok Bajnoka” díjat és kísérő elismerést adott át.  
 
LETANÓCZKI DALMA (S15, Veresegyház, KSI, Fabriczius) dobogós 
az országos Magyar Asztalitenisz Szövetség Kupája egyéni serdülő 
leány ranglistaversenyen. 
Az idei serdülő MOATSZ kupán március 7-én, szombaton végered-
ményben do bogós helyezést ért el, egyedül a győztestől szenvedett 
vereséget. Az odáig tartó úton a hat győztes meccséből két nagyszerű 
mérkőzésen – szintén igen jól játszó ellenfelek ellen – a két 3:2-es 
mérkőzést is sikerült megnyernie.  
 
GALAXIS VERESEGYHÁZI SE asztalitenisz csapatok jelenlegi he -
lyezései a Budapest-bajnokság csapatküzdelmeiben:  
Az idei 2019-2020-as szezonban az előző évi bajnoki címnek és a 2. 
helynek köszönhetően két csapatunk (Galaxis I és II.) felfelé osztályt 
váltott és már magasabb tudásszintű ellenfelekkel találkozott.  
Budapest II. osztály:  
Galaxis I. – 11. hely (Bakó Oszkár, Gubai György, Molnár Gábor, 
Simon Péter, Sztranyan János)  
Galaxis II. – 15. hely (Bohus Pál, Herczeg Tamás, Mókus Miklós, 
Szuhanyik György, Vajda Zoltán)  
Kerületi bajnokság I. osztály:  
Galaxis  III.  – 10. hely (Batizi Sándor, Deliagosz Achilles, Drozd 
Péter, Király A. László, Sárosdi István, Szalay Tamás, Szántó Ernő, 
Trudics Péter)  
Galaxis IV.-F – 2. hely (Bacsa István, Erős Tibor, Héregi László, 
Horváth Lóránt, Cserey Zoltán, Papp László, Voith László) 
 

LETANÓCZKI ISTVÁN 

HELYREIGAZÍTÁS 
A Veresi Krónika márciusi lapszámában té ve -
sen jelent meg Sulyán Alexa (VVSK) 60 méteres 
síkfutásban, fedett pályás országos bajnoki 
címet jelentő eredménye! A 60 méteres sík-
futásban elért idejét (7,92 mp) 100 méteres sík-
futásban elért eredményként közöltük!

ASZTALITENISZ

ATLÉTIKA



SAKK • DIÁKSPORT

2020. február 29-én a szadai Székely Bertalan 
Általános Iskola falai között megrendezett, 41. 
Pest megyei országos nyílt sakk ver seny so rozat 
5. fordulóján 18 sakkozónk indult. A 79 fős 
mezőnyben a Fabriczius József Általános 
Iskola versenyzői szépen helyálltak, az egyéni 
versenyeken egy arany és két bronzérem mel-
lett három negyedik, egy ötödik és egy hatodik 
okleveles helyezést sikerült elérniük. 
Az első korcsoportos fiúk között a legelő ke -
lőbb 7-9. helyezést Pál Levente (2.h) tanulónk 
érte el, aki négy pontot szerzett. 
EGYÉNI: Az első korcsoport lányok között 
Varga Lilla (3.c) 3 ponttal hatodik lett. 
A második korcsoportos lányoknál Lénárt 
Kinga (2.b) kettő és fél ponttal negyedik, 
Gyócsi Tifani (4.c) kettő pontjával ötödik 
helyezést el. A második korcsoportos fiúknál 
Varga-Molnár Dávid (4.b) kettő és fél pontot 
ért el, ezzel a 14.-16. helyen zárt. 
A harmadik korcsoportos fiúk között Madár 
Koppány Tibor (5.d) három pontot ért el, 
ezzel harmadik lett, Boros Dénes (5.b) szin-
tén há rom pontot szerzett, ezzel negyedik lett. 
A har ma dik korcsoportos lányok között Sza-
lkai Kinga (5.b) három pontot ért el ezzel, ne-
gye dik helyezést ért el. 
A negyedik korcsoportos fiúk között Varga 
Ádám (8.c) négy fél pontot ért el és így első 
helyen zárt, Szikra Márton (7.c) pedig 4 pon-
tot ért el, bronzérmes lett. 
CSAPATVERSENY: 
LÁNY I. korcsoport: 3. hely, Fodor Laura 
(Pécel) és Birta Zsófia (2.h) 
LÁNY II. korcsoport: 3. hely, Gyócsi Tifani 
(4.c) és Lénárt Kinga (2.b) 
FIÚ III. korcsoport: 1. hely, Madár Koppány 
(5.d), Boros Dénes (5.b) és Pálinkás Gergely 
(Premontrei) 
LÁNY III. korcsoport: 2. hely, Szalkai Kinga 
(5.b) és Lénárt Dorka (EGA) 
Minden versenyzőnknek gratulálunk!  

BREITENBACH ZOLTÁN SAKKTANÁR 

SZÉP SIKEREK
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I. korcsoport lány egyéni

I. korcsoport lány csapat II. korcsoport lány csapat

III. korcsoport fiú csapat

II. korcsoport lány egyéni

III. korcsoport lány csapat

III. korcsoport fiú egyéni IV. korcsoport fiú egyéni

III. korcsoport lány egyéni
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VERESEGYHÁZI VÁROSI SPORTKÖR eredményei

Sakk Szakosztály 
Pest megyei csapatbajnokság 1/A csoport (5 táblás) 
03.08. Veresegyház – Gödöllő 4,5 – 0,5 

Labdarúgó Szakosztály 
Felnőtt (Pest megyei bajnokság I. osztály) 
A MÁRCIUSI LAPSZÁMBAN TÉVESEN JELENT MEG AZ 
EREDMÉNY! HELYESEN: 
02.22. Veresegyház VSK – Gödöllői SK 0 – 0 
TOVÁBBI EREDMÉNYEK: 
Felnőtt (Pest megyei bajnokság I. osztály) 
03.07. Veresegyház VSK – Nagykáta SE 0 – 0 
U19 (Pest megyei bajnokság I. osztály Északi csoport)  
03.07. Veresegyház VSK – CSO-KI Sport 9 – 0 

Kézilabda Szakosztály 
Felnőtt (Pest megyei bajnokság A csoport) 
03.07. Veresegyház VSK – Váci KSE III. 42 – 17 
Ifjúsági (Országos Ifjúsági Bajnokság III. osztály F csoport) 
03.07. Veresegyház VSK – Pásztói KC 37 – 23 
Serdülő (Országos Serdülő Bajnokság III. osztály F csoport) 
03.06. Veresegyház VSK – Angyalföldi Sportiskola 28 – 20 
U15 (Országos Gyerekbajnokság Terület II. J-K csoport Alsóház) 
03.08. VS Dunakeszi – Veresegyház VSK 15 – 42 

Esztergomi Vitézek RAFC – Veresegyház VSK 19 – 22 
Női Felnőtt (Pest megyei bajnokság B csoport) 
03.08. Veresegyház VSK – Sülysápi SE 36 – 30 

Sajnálattal kell bejelentenünk, hogy március végétől a SPORT ZONE Ve -
res egyház bezár. Nem volt elég, hogy a koronavírus miatt elmaradtak az 
órák, de közben az épület tulajdonosa eladta a Triangoló üzletházat, és az 
új tulajdonosnak nem kellenek a mostani bérlők. Tavaly nyáron rengeteg 
időt és pénzt fektettünk be, hogy a terem nagyobb és jobb legyen. Akik 
hozzánk jártak sportolni mind látták a nagy fejlődést. Mi így próbáltunk 
tenni azért a sportért, ami annyi mindent adott nekünk. A hír még nagyon 
friss és nagyon érzékenyen érint bennünket, mert saját gyermekként 
kezeltük a helyet. 
A jó hír: Sport Zone SE BMX Suli FOLYTATÓDIK, amint a vírus és a kor -
mány engedi, újra elkezdjük az órákat a szabadban. Két helyet is talál-
tunk már ahol meg tudjuk tartani az órákat.  
A LÉGTORNA és a TORNA sajnos egy ideig szünetelni fog, hiszen az 
órákhoz szükségünk van teremre, ami elég magas! 
Mindenképpen azon leszünk, hogy új helyet találjunk, ahol tovább foly-
tathatjuk, mert ez a három év megmutatta, hogy van igény olyan helyre, 
mint a SPORT ZONE, ahol a család minden tagja együtt sportolhat. 
Ha valaki tud olyan termet, ami esetleg alkalmas lenne a folytatásra, a 
Facebook oldalunkon keresztül elér minket! 

https://www.facebook.com/sportzoneveresegyhaz/  ROB ÉS ANDI ALTON 

SPORT ZONE SE 

KICK-BOX • VERESI FORMAGYAKORLAT CSAPAT  

Kitűnő eredmények a Kick-box Diákolimpia Országos Döntőjén 

Március első szombatján a Magyar Kick-box Szövetség a Magyar Diák-
sport Szövetség támogatásával rendezte meg a Kick-box Diákolimpia 
Országos Döntőjét. A tét nagy volt, hisz a Veresi Formagyakorlat csapat 
mindenképpen meg akarta tartani 2019-es diákbajnoki elsőségét. Akkor 
8 versenyzőnk 7 első helyet szerzett, most 12 versenyzővel érkeztünk. 
Rutinosabbjaink 2 forma gya korlattal álltak tatamira, eszközzel és puszta -
 kézzel egyaránt. Míg 2 ver seny  zőnk 3 kata-val (formagyakorlat) készült, 
ami azt jelenti, hogy az akro  ba tikus gimnasztikai elemeket tartalmazó 
zenés és a tradicionálisabb, zene nélküli kreatív formában. Illetve olyan is 
akadt, aki első formagyakorlat ver senyére készült, így mindenkiben nagy 
volt az izgalom és a várakozás. Csa pa tunk összeszokott, tapasztalt ver -
seny zői segítették, bátorították a fia ta lab   ba kat, így mindenki ki tudta 
hozni magából a maximumot. A Veresi Forma gya korlat Csapat elnyerte a 
bírók elismerését, akik a fiatalokat biztosították arról, hogy jó úton jár-
nak, míg az „öreg rókák” esetében örömmel üdvözölték az újabb lát vá -
nyos, akrobatikus és a fegyverek pörgetéséből, feldobásából álló elemeket. 
Stratégiánk sikeresnek bizonyult. A 2019. augusztusi Eb óta befektetett 
energia, mely az új elemek beépítésével és újabb formagyakorlatok 
összeállításából, betanulásából állt, megtérült. 12 versenyzőnk 12 arany és 
7 ezüst  éremmel a nyakukban térhetett haza a versenyről, értékes ponto -
kat szerezve az idei utánpótlás kick-box vb-re való kijutáshoz. 
Eredményeink: Gergely Enikő és Müncz Kata 2 aranyérem. Arany és 
ezüst érmesek: Tar Petra 1-1, Tar Kriszta 2-1, Nagy Boglárka 1-2, Harcos 
Lóránt 1-1, Gerencsér Ádám 1 arany, Hodosi Márton 1 arany. Kakas 
Hunor és Pintér Nimród ezüstérmesek lettek. 
Harcos Levente, mint a Ki Művészetek Egyesületének legeredményesebb 
tagja a formagyakorlat elsősége mellé light és kick-light szabályrendszer-
ben is győzedelmeskedett, így 3 aranyérmet szerzett. Szívből gratulálunk 
versenyzőinknek és köszönjük a szülők és a város fo lya ma tos támogatását. 

PINTÉRNÉ GAZDAG ANETT, KIME-VERESEGYHÁZ, 70 388 8716 
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ÉREMESŐ 
Az első regionális versenyt fantasztikus felütéssel, éremesővel kezdték 
a Rockin' Board táncosok. 
Jump juveniles nagyformáció 3.hely, Brill junior nagyformáció 3.hely, 
Ladies nemzetközi felnőtt nagyformáció 2.hely, Hajrázók Ladies Dance 
Plusz kisformáció 1.hely, Love Ladies Dance kisformáció 2.hely, 
Frappé junior kisformáció 2.hely, Wonderful juveniles kisformáció 
3.hely, Homán Gergő (Pink Panthers)–Pataki Bogi és Tardosi Zétény–
Nagy-Végvári Lili (Island Rock) juveniles párosok a rangos 6-7. döntős 
helyet szerezték meg.  
Kiss Álmos Koppány–Fórián Anita children párosunk első területi ver -
se nyén a fantasztikus 8. helyen végzett. Ezúton is nagyon gratulálunk ne -
kik és sok sikert kívánunk az akrobatikus rock and roll verseny vilá gában! 
A Szoljár Zsombor–Vass Niki és a Polyánki Benedek (Rók SE)–Fórián 
Kata junior párosaink országos ranglista kiemeltségüknek köszön hető -
en ezen a versenyen nem kellett, hogy induljanak. Ők is új koreográfiá-
val, akrobatikákkal készültek az országos és nemzetközi versenyekre. 
Gőzerővel edzettünk az elmúlt két hónapban, hogy kvalifikálni tudjunk 
az áprilisi ljubljanai Világkupára, de sajnos az élet ezt felülírta. Március 
13-án már sejtettük, hogy valószínűleg beláthatatlan ideig ez lesz az 
utolsó közös edzésünk. Az egész órát átjárta a szomorúság, a félelem, a 
tehetetlenség és a kiszámíthatatlanság atmoszférája. A táncosok mind -
eközben ugyanúgy dolgoztak az edzésen, mint ahogy az tőlük elvárható 
egy nemzetközi kvalifikációs cél eléréséhez, vagy talán még jobban! 
Mintha azért is harcoltak volna, hogy együtt mindent legyőzzünk! Olyan 
sok mindent átéltünk már az elmúlt tíz-tizenöt évben. Mindig tovább 

lendültünk, küzdöttünk és nyertünk. Együtt, közösen Rockin' Board tán-
cosok, szülők, edzők.  
Most mindenki egyedül van otthon, de a Rockin' Board szív mindenkiben 
ott dobog. Érezzük és erősítjük egymást, még ha egymástól fizikailag távol 
is kell lennünk egy ideig. Tudjuk, hogy ismeretlen terepen lesz a követ kező 
megmérettetésünk, ismeretlen ellenféllel szemben!  
Nem adjuk fel! Nem hátrálunk meg! Személyesen ugyan nem talál koz -
hatunk, de a XXI. század technológiájának köszönhetően online edzé -
sek kel, Rockin' Board kihívásokkal szinte minden nap interakcióban 
vagyunk. Egy újfajta helyzet, új lehetőség, új kihívás. A Rockin' Board 
össze tartással, alázattal, kitartással felvértezve indulunk az ismeretlenbe. 
Ha lehet egy kívánságunk erre a nehéz időre, akkor fogadjátok meg: 
MARADJATOK OTTHON!  

FARKAS GERGELY 

AKROBATIKUS ROCK AND ROLL

TOLLASLABDA Diákolimpia Pest Megyei Döntő 
 
Új sportág mutatkozott be a Fabriczius József Általános Iskola ke re -
tein belül 2020. február 22-én, a tollaslabda diákolimpia Pest megyei 
döntőjén. Első megyei versenyükön az erős mezőnyben derekasan 
helytálltak versenyzőink! 
Sikerült egy 5. helyezést, két 6. helyezést, egy-egy 8., 10. és 12. helye -
zé seket elérnünk! A Fabriczius József Általános Iskolát képviselő ta -
nu lók: Lukács Ákos 4.b, Lászlóffy Adél 8.b, Makádi Panna 8.a, Sós 
Bianka 7.g, Győrfi Dzsenifer 7.e, Janek Tímea 7.f, Főző András 7.a, 
Varga Ádám 8.c.  
A Fabriczius iskolán kívüli sportolóink közül pedig Pataki Alex 
(Szada), Lászlóffy Dénes (Református Iskola) és Kerecsen Ádám 
(Őrbottyán) vettek még részt ezen a versenyen, ők egy 3. hellyel, egy 
6. és egy 8. hellyel zártak! 

FELKÉSZÍTŐ TANÁR REISZNÉ JUSZT ÁGNES 

TOLLASLABDA • DIÁKSPORT 
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Most van itt az ideje a meditációnak, az értékrend és a helyes út ki ala -
kításának, hiszen nagy a veszély! A „régiek”, az időseink tudták, hogyan 
kell „túlélni”, mi az igazi érték és a tudás. Az alkalmazkodási képesség és 
a tűrés képessége, ezeknek tudása segítette elődeinket, miközben komoly 
történelmet írtak a számunkra. Ez alatt jó magasra tették a mércét kitar -
tásban, hűségben, jellemes helytállásban és összefogásban. Meg állták a 
helyüket a nagyon nehéz időkben! 
Nagyapám a Piave folyónál kapott szilánkokat az I. Világháborúban, míg 
apámat az erdélyi  Aranyos Tordánál a II. Világháborúban aknaszi lán -
kokkal szórták tele. Akkor anyai nagyanyám testvére, Rózsika nénje, 
Hódmezővásárhelyen „foltozta össze” nagyapámat, később apámat és 
apám két öccsét is, akik szintén a fronton  sebesültek meg. Az összefogás, 
önzetlenség és a jóságos szeretet ezen példája azóta  itt él bennem. 
Most, hogy javában tart a harmadik – jelenleg vírusháború –, keresem a 
megoldást nap-nap után, hogy a kilenc éve elkezdett munkát jelen kö rül -
mények között is eredménnyel továbbvihessem. Alkalmazkodva a ne -
hezedő helyzethez és hasonlóan magasra tett mércével, azzal a céllal, 
hogy a testi-lelki egészséggel és immunrendszerrel harmóniában ellent 
tudjon állni a „Koronának” minden gyerekem. És ne épüljenek vissza ál-
lóképességben és technikai tudásban addig, amíg újra  normalizálódik az 
élet. Versenyzőként is szinten maradjanak tudásban, jellemben, kitartás-
ban, hűségben és összefogásban, egyszóval, megállják a helyüket.  
A mostani nagy próbatétel vízválasztó, tanulsága már most megmutat ko -
zik: a kis műhelyek elhanyagolása, mint pl. a miénk (VKKC), nagyon nagy 
hiba volt a szövetség részéről! A centralizált támogatások most „befagy-
nak”. A KSI, az UTE, a Vác, a Győr és Szeged bezárt, pénznyelők lettek! 
A kis műhely, mint a miénk,Nőtincs vagy Szentendre, kis tavon is mű -
köd ni tud, különösen úgy, ha olyan elkötelezett tagjai vannak, mint a Ve -
res egyházi Kajak-Kenu Club versenyzői! A döntések és lépések helyes sége 
mindig a későbbiekben igazolódik vissza! 
Ebben a nehéz időszakban kívánok jó egészséget és kitartást! 

FROHNER FERENC VERESEGYHÁZI KAJAK-KENU CLUB ELNÖKE 

Hirdessen 

a Veresi Krónikában 
VERESEGYHÁZ VEZETŐ LAPJÁBAN! 

Velünk sikeres lesz!! 
7500 PÉLDÁNY, KEDVEZŐ ÁR 

* 
Bővebb információ: 

veresikronika@veresegyhaz.hu 

30 9304 831

Sport
KAJAK-KENU
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Terebesi Andrea vagyok, 17 éve dolgozom az in-

gatlan szakmában, közel 900 egyénileg eladott in-

gatlant értékesítettem, a KOBALT Ingatlan   forgal - 

mazó KFT referenseként. A valaha ingatlanozás-

nak indult kenyérkereset mára hivatásommá és 

szenvedélyemmé vált. 

Mivel 2020.04.1-jétől önálló irodaként működök to-

vább, a jelenlegi helyzetnek megfelelő új techni-

kával, modern informatikai háttér rendszerrel, ezért  

magam mellé keresek 

veresegyházi irodába helyi vagy környékbeli  
 
• kezdőket (az Okj-s tanfolyam díját tanulmányi szerződés alapján 

maximum 3 főnek mi fizetjük) 
• és független szakembereket, egyenrangú partnereket. 
 

Várom megkeresését, 
ha nyitott egy új szakmára és/vagy új kihívásokra

Terebesi Andrea  
ingatlanszakértő, értékbecslő, hitelszakértő 

06 70 631 2368 
Iroda: 2112 Veresegyház Fõ út 30.

ÚJ SZAKMA 
A KÉNYSZERPIHENŐ ALATT,  
AMIVEL MEGVALÓSÍTHATOD 
ANYAGI FÜGGETLENSÉGED?
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Á
prilis elején került sor az épülő Sportcsarnok íves tetőszerkezeti fatartóinak beem

elésére. 
Ezek a gerendák – hasonlóan a M

ézesvölgyi Iskolához -a kész épületben is láthatóak m
aradnak 

és m
áris tükrözik a sportcsarnok m

ajdani belm
agasságát. (Beruházási híreink a 10-11. oldalon.)


