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Vírus

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 
a JÚNIUS 7-i, NYOMDÁBA ADÁS ELŐTTI ÁLLAPOTOT 

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



1920.június 4. Trianon. 
Immáron 100 éve, hogy ez a dátum és helyszín 
fekete betűkkel van beírva a magyar históriába. 
Jól ismerjük tanulmányainkból az adatokat: az 
első világháború elvesztése utáni békediktátum-
mal Magyarország elvesztette területének és la -
kosságának 2/3-át, nyersanyagainak, vas út  vo na- 
lainak és erdeinek túlnyomó többségét, virágzó, 
magyar kultúrájú és lakosságú városai nak jó ré -
szét, és határain kívülre került a magyar nem zet 
harmada is. Fájó, mély seb azóta is Trianon. 

Az okok mélyre nyúlnak. Míg Mátyás király 
halálakor (1490) még az ország lakosságának 
80%-a magyar nemzetiségű volt, addig a török 
kor és a Rákóczi-szabadságharc kétszáz éves 
folyamatos háborúinak végére már csak alig 
35%-nyi magyar maradt. Kisebbségbe szorul-
tunk saját hazánkban. Pontosan abban a korban, 
a mely megszülte a politikai nacionalizmust és 
an nak gyermekét, a nemzetállami ideált. A XIX. 
szá zadban bár folyamatosan gyarapodott a ma -
gya rok aránya (1910-re több mint 50%-ra emel -
ke dett), megerősödtek az itt lakó nem ma gyar 
ajkú népek nemzeti érzései, követelései is. Ame-
lyet máig nem eléggé bevallottan, de a korban 
nem szokatlan módon, a magyar beol vasztási 
politikai is szított.  

Ugyanakkor még sem volt törvényszerű az 
Osztrák-Magyar Monarchia és ezen belül Ma -
gyar ország szétesése. Az egyre erősödő német 
és orosz birodalmak között Európa vezető ha -
tal mainak, mindenekelőtt Angliának érdeke 
volt egy erős központi államalakulat fenn tar -
tása. És érdeke volt az itt lakó kis népeknek is. 
A térség a XX. század elején gazdaságilag, kul-
turálisan és mentálisan is jóval közelebb volt a 
fejlett centrumhoz, mint manapság. Ám az első 
világháború vérzivatara és veresége elsöpörte a 
józan gondolkodást, győzött a nacionalista in-
dulat és a nyers ha tal mi érdek. Egy nagy bi ro-
 dalom helyett sok ki csivel próbálták a franciák 
irányítani a térséget, ezeket az államokat pedig 
Ma -gyarország testéből hozták létre. Nagy-Ro -
má nia, Jugoszlávia és Csehszlovákia nem szer -
ves fejlődés, hanem nagy hatalmi sakk játsz mák 
révén jött létre. Álságos minden olyan korabeli 
és mai érve lés, amely a népek önrendelkezési 
jogára hi vatkozik. Nemcsak a legázolt magya -
rok szavát nem hallgatták meg, hanem a ked-
vez ményezetteket sem kérdezték, hogy mit 
sze retnének. Mondvacsinált népgyű lé sekkel 
próbálták takarni az elmaradt népsza vazások 
hiányát, miközben az egyetlen nép szavazás (a 
soproni) eredménye fényesen bizonyította a 
békerendszer hamisságát: a német lakosságú 
város Magyarországra szavazott. 

A magyarokon a XX. 
században beteljesülni 
látszott a herderi jóslat, 
mi szerint eltűnnek, fel -
ol vadnak a szláv kö zeg-
ben. Ellenséges, ma - 
 gyar talanító politikát 
foly tató szomszédok 
közt, két vesztes világ háború, két idegen katonai 
megszállás, négy diktatúra, egy levert for ra da -
lom, többszöri gazdasági összeomlás és egy 
szét lopott rendszerváltás után véget kellett volna 
érni történelmünknek. Ráadásul ma már látjuk, 
a megoldásnak hitt Európai Unió sem oldotta 
meg a problémát. Nem is oldhatta, hiszen má -
sok a centrum és a periféria gazdasági érdekei. 

És mégis, ma, 100 évvel a kivégző béke után is 
itt vagyunk. Ma már Trianon gyászfekete zász -
lója mellé szürke, sőt apró színes szalagok is 
kitűzhetőek. Ma is a Kárpát-medence legna -
gyobb, meghatározó népe a magyar, közel 40%-
os arányával. 100 év asszimilációs állam tö  rek- 
 vé sei ellenére is falvak, városok, sőt egész me -
gyék lakosságának többsége magyar, híven őr -
zött és újra egymásra találó kultúrával a határon 
túl. Nincs ma már Csehszlovákia, Jugoszlávia, 
Szov jetunió. De még mindig van Magyarország. 
Túl vagyunk az illúzióinkon is, nagy árat fizet -

tünk a tanulásért. Katonailag lehetetlen és nem 
is ér d emes visszaszerezni a területeinket, hiszen 
csak a harag nyila fordulna visszafelé, több mil-
liós nemzetiségi terüle tek kel.  

De most, 100 év után a történelem ismét ki nyi -
tott egy kiskaput, mert, ahogy rég mondták: 
összenő, ami összetartozik. Nem úgy, ahogy ők 
ter vezték 100 éve, de nem is úgy, ahogy mi ál -
mod juk nagyhatalmi elképzeléseinkben. Ha nem 
úgy, ahogy legjobb gondolkodóink régóta hirde-
tik: egyenlőként összefogva. Mert gazda sá gilag, a 
nagyhatalmi játékszerek ellen politi kailag, és a 
civilizációs kihívások ellen kultu  rálisan is hason-
lóak, sőt egyek vagyunk, mi, a Duna-menti kis 
népek. Ehhez ma már kezd kirajzolódni a keret: 
a középkori visegrádi királytalálkozóból kinőtt 
együttműködés jól mutatja az egykor volt Monar-
chia kontúrját. Cseh or szág, Szlovákia, Lengyel -
ország, Magyarország és az ide orientálódó 
Ausztria, Szlovénia, Hor vát or szág, Szerbia, Er -
dély. Mindennek az össze fogásnak a Kárpát-
medence magyarsága lehet a mo torja.  

De ehhez az új nászhoz vonzó menyasszony -
nyá kell válnunk. Az igaz baráti jobbot elfoga -
dó, ha kell, gesztust gyakorló baráttá, gazda - 
ságilag izmos partnerré, tudásával, kreativitá -
sával példaadóvá, de érdekeiért eréllyel kiálló 
tekintéllyé. Olyan Hungáriává, amellyel kölcsö -
nösen megéri jóban lenni. 

Trianont egy ilyen Duna-menti államszövet-
ség győzi majd le, ha rájövünk, hogy Trianon-
ban valójában mindenki veszített.  

KOVÁCS PÉTER 
 
MEGEMLÉKEZÉS A 100. ÉVFORDULÓN 
A Kormány döntése értelmében, a nemzeti 
összetartozás napján, a vírushelyzet ellenére 
is meg lehetett tartani a a megemlékezéseket. 
Veresegyházon a Margitán lévő emlékműnél 
Pásztor Béla polgármester beszédében Köl -
cseyt idézve hangsúlyozta, hogy a jövő építé -
sé re kell koncentrálni, Simon Tamás (Fidesz- 
KDNP) a magyarság együvé tarto zá sát emelte 
ki, míg Czeller Karolin felele ve ní tette a veres-
egyházi emlékmű létrejöttének körülményeit. 
A műsorban közreműködött a Veresegyház 
Katonai Hagyományőrző Egye sület és Ácsné 
Csáki Ildikó drámapedagógus. 

MEGEMLÉKEZÉS
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Önkormányzat

39/2020.(V.5.) Polgármesteri határozat: 
1. A katasztrófavédelemről szóló 2011. évi CXXVIII. 

törvény 46. § (4) bekezdése alapján Veresegyház 
Város Polgármestere a veresegyházi piac termék kö -
rének változására vonat ko zóan elrendelt 9/2020. 
(III.30.) Polgármesteri határozat visszavonásáról 
rendelkezik. 
2020. május 9-től a veresegyházi piacon a szo kott 
rendnek megfelelően a piac-, vásár- és búcsú tar tás-
ról szóló 29/2017. (XII.21.) számú önkormány zati 
rendelet 4. § (1) bekezdése sze rinti termékek köre 
árusítható. 
A piacon árusítható termékek köre: Szabad asztalról: 

• Élelmiszer, nyers élelmiszer, élelmiszer-nyers anyag, 
élő baromfi, nyúl, hal és más ehető víziállat, élő és 
művirág, mezőgazdasági termék, ka rá csonyi fenyő -
fa, virágföld. 

• Ruházat, vegyes iparcikk, háztartási cikk, kultu rá lis 
cikk, kegytárgy, dísztárgy, ajándéktárgy, bazáráru, 
műszaki cikk – kivéve azokat az áru féleségeket, 
amelyek működési engedéllyel ren delkező üzletben 
hozhatók forgalomba. 
A piac területén kialakított üzlethelyiségben: 

• Állati eredetű nyers élelmiszer, élelmiszer-nyers -
 anyag, lőtt vad, vágott baromfi-, nyúl-, hal- és más 
ehető víziállat csak üzlethelyiségben és rendszeres 
hatósági állatorvosi felügyelet mellett áru sítható.” 

2. A piac működése az 5/2020. (IV.23) önkormány zati 
rendelet módosításai alapján 2020. április 25-én 
életbe lépett szabályok szerint változatlan:  

• Saját és családja érdekében a 65. életévét be töltött 
személy szerdánként 9.00 és 12.00 óra közötti idő -
ben, szombatonként 6.00 és 9.00 óra közötti időben 
látogathatja a veresegyházi piacot. 

• A veresegyházi piacon szerdánként 9.00 és 12.00 óra 
között, valamint szombatonként 6.00 és 9.00 óra 
közötti időben az ott árusítók és fog lalkoztatottak 
kivételével kizárólag a 65. életévét betöltött személy 
tartózkodhat. 

• Fentiekre tekintettel a 65. évnél fiatalabbak szer -
 dánként 6.00 és 9.00 óra, szombatonként 9.00 és 
12.00 óra között vásárolhatnak. 

3. Piaclátogatási napokon a piac területén mindenki 
köteles a szájat és az orrot eltakaró esz közt vi selni, 
továbbá köteles a másik embertől lehetőség szerint 
legalább 1,5 méter távolságot tartani. 

 
40/2020.(V. 5.) Polgármesteri határozat: 
Hozzájárulok, hogy Veresegyház Város Önkormány zata 
a PICUR Magánóvoda Alapítvány által fenntartott in-
tézmény folyamatos működéséhez 200 000 Ft önkor-
mányzati támogatást biztosítson az Önkormány zat 2020. 
évi költségvetése „Egyéb működési cé lú támogatások ál-
lamháztartáson kívülre” elő irányzat terhére. 
 
41-43/2020. (V.6.) Polgármesteri határozat: 
Hozzájárulok „településfejlesztési céllal (a tele pü lés 
közigazgatási határára véderdő-telepítés lehető ségének 
biztosítása érdekében)”  

• a Veresegyház külterület, 014/12 hrsz-ú, szán tó mű ve -
lési ágú ingatlan 17/68 tulajdoni há nya dának megvá -
sárlásához Szathmáry Csa bától 300 Ft/m2, 219 600 Ft, 
17/68 tulajdoni há nya dának megvásárlásához Császár 
Györgytől 300 Ft/m2, 219 600 Ft és a 17/68 tulajdoni 
hányadának meg vásárlásához Rozsovits Ildi kótól 300 
Ft/m2, 219 600 Ft, vételáron. 

• a Veresegyház külterület, 014/10 hrsz-ú, szán tó 
művelési ágú ingatlan 34/68 tulajdoni há nyadának 
megvásárlásához dr. Székely Csa bától 300 Ft/m2, 
216 600 Ft vételáron, 

• a Veresegyház külterület, 014/3 hrsz-ú, szántó mű -
ve lési ágú ingatlan 34/68 tulajdoni há nya dának 
meg vásárlásához Marján Gábor György től 300 Ft/m2, 
218 100 Ft vételáron. 

A vételár kifizetése a 2020. évi költségvetés földvá sár-
lásokra elkülönített kerete terhére történik meg. 
 
44/2020. (V.6.) Polgármesteri határozat: 
Hozzájárulok a Veresegyház belterület 9645/80 hrsz-ú, 
kivett beépítetlen terület megnevezésű ingatlan érté ke -
sítéséhez a CARME Kft., mint vevő ré szére. 
 
45/2020. (V.6.) Polgármesteri határozat: 
Hozzájárulok „településfejlesztési céllal (a tele pü lés 
közigazgatási határára véderdő-telepítés lehe tő ségének 
biztosítása érdekében)” – a Veresegy ház külterület, 
014/52 hrsz-ú, szántó mű ve lési ágú ingatlan 1/2 tulaj-
do ni hányadának megvá sárlásához Ágoston Dánieltől 
300 Ft/m2, 155 400 Ft és 1/2 tulajdoni hányadának 
megvásárlásához Ágos ton Jánostól 300 Ft/m2, 155 400 Ft 
vételáron. A vételár kifizetése a 2020. évi költségvetés 
földvásárlásokra elkülönített kerete terhére történik meg. 
 
46/2020. (V.6.) Polgármesteri határozat: 
Hozzájárulok „településfejlesztési céllal (a tele pü lés 
közigazgatási határára véderdő-telepítés lehető sé gének 
biztosítása érdekében)” – a Veresegyház külterület 
014/23 hrsz-ú, szántó művelési ágú ingat lan 51/68 tu-
lajdoni hányadának meg vásárlá sához Varga Gézától 
300 Ft/m2, 346 200 Ft vételáron. A vé telár kifizetése a 
2020. évi költségvetés földvásárlásokra elkülönített 
kerete terhére történik meg. 
 
47/2020. (V.6.) Polgármesteri határozat: 
1. Hozzájárulok, a Veresegyház belterület 4986/1 hrsz-

ú, 18 564 m2 területnagyságú, kivett köz te rület meg -
nevezésű ingatlanból telekhatár-rende zési eljárással 
értékesítésre kerülő 8 m2 terület rész vagyonkatasz-
teri nyilvántartás törzs vagyon (forgalomképtelen) 
részéből való kivezetéséhez és az üzleti vagyon (for-
galom képes) részébe tör ténő átvezetéséhez.  

2. Hozzájárulok a Veresegyház belterület 4986/1 hrsz-
ú, 18 564 m2 területnagyságú, kivett köz te rület meg -
ne ve zésű ingatlanból 8 m2 terület rész ér té  ke síté sé - 
hez Kiss Csaba és Takács Anikó Ve vők részére 
20 000 Ft/m2+27% áfa, bruttó 203 200 Ft eladási áron.  

3. Kikötöm, hogy a szükséges telekhatár-rende zé si eljá -
rás lefolytatása, majd az ingatlan-nyilvántar tásban 
történő átvezetése és ezek teljes költsége Vevőket 
terheli. 

48/2020. (V.6.) Polgármesteri határozat: 
Hozzájárulok a Veresegyház belterület 9819 hrsz-ú, 
kivett beépítetlen terület megnevezésű ingatlan érté -
kesítéséhez Cserés Ferenc, mint ve vő részére. 
 
49/2020. (V.6.) Polgármesteri határozat: 
Hozzájárulok „településfejlesztési céllal (a te le pü lés 
közigazgatási határára véderdő-telepítés le he tőségének 
biztosítása érdekében)” – a Veresegy ház külterület, 
014/30 hrsz-ú, szántó műve lé si ágú ingatlan 1/2 tulaj-
doni hányadának meg vá sárlásához Horváth Sándortól 
300 Ft/m2, 253 200 Ft és 1/2 tulaj doni hányadának meg -
vásárlásához Horváth Sándornétól 300 Ft/m2, 252 900 
Ft vétel áron. A vételár kifizetése a 2020. évi költség vetés 
földvásárlásokra elkülönített kerete terhére tör ténik meg. 
 
50/2020. (V.6.) Polgármesteri határozat: 
Hozzájárulok a Veresegyház belterület 9820 és 9821 
hrsz-ú, kivett beépítetlen terület megnevezésű ingat-
lanok értékesítéséhez a DetVolt Szolgáltató Kft., mint 
vevő részére. 
 
51/2020. (V.6.) Polgármesteri határozat: 
Hozzájárulok a Veresegyház belterület 9818 és 9822 hrsz-
ú, kivett beépítetlen terület megnevezésű ingatlanok 
értékesítéséhez a ANORBAU Kft., mint vevő részére. 
 
52/2020. (V.6.) Polgármesteri határozat: 
Hozzájárulok „településfejlesztési céllal (a település 
közigazgatási határára véderdő-telepítés lehetősé gé nek 
biztosítása érdekében)” – a Veresegyház külte rület, 
014/38 hrsz-ú, szántó művelési ágú ingatlan megvásár-
lá sához Józsa Dénes Gyulától 300 Ft/m2, 1 377 000 Ft 
vételáron. A vételár kifizetése a 2020. évi költségvetés 
földvásárlásokra elkülönített kerete terhére történik meg. 
 
53/2020. (V.7.) Polgármesteri határozat: 
Hozzájárulok, hogy a Constructor Domini Korlátolt Fe -
lelősségű Társaság (székhely: 1037 Budapest, Kuni gunda 
útja 78., cégjegyzékszám: 01-09-352069) Ve resegyház 
Város Önkormányzata részére 130 000 000 Ft, azaz egy -
százharmincmillió forint összegű kölcsönt nyújtson az 
Önkormányzat K&H Bank Zrt. által ve zetett 10402991-
49565452-57481014 számú számla számára történő átu-
talással az alábbi feltételekkel: 
• kölcsön folyósítása: 2020. május 07. 
• visszafizetés határideje 2020. július 10. 
• kölcsön éves kamata: 1 havi BUBOR +2,5% mér té kű 

kamat  
• szerződésnek megfelelő teljesítés esetén egyéb díj, 

járulék nem kerül felszámításra. 
 
54/2020.(V.12.) Polgármesteri határozat: 
1. Hozzájárulok, hogy Veresegyház Város Önkormány -

za ta Ferenczi Renáta részére a civil szer ve ző désű 
„Segítő Angyalok” csoport által végzett ka ritatív tevé -
keny séghez 200 000 Ft önkormány zati támogatást biz-
tosítson az Önkormányzat 2020. évi költségvetése 
„Egyéb működési célú támogatások államháztartáson 
kívülre” előirányzat terhére. 

2. Fenti törvényi felhatalmazás alapján kerül sor a Tá mo-
 gatási szerződés polgármester által történő alá írásra. 

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: 

RENDELETEK 
 

Veresegyház Város Önkormányzatának Polgármestere a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 
46. § (4) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, az Magyarország Alaptörvénye (2011. 04. 25.) 32. cikkének (1) bekezdés a) pontja alapján, a Magyarország helyi 
önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. tv. 13. § (1) bekezdés 8. pontjában meghatározott feladatkörében eljárva, valamint a szociális igazgatásról és szociális 

ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény 92. § (1) a), b) pontjában és (2) bekezdésében, valamint 115.§-ában kapott felhatalmazás alapján a következőket rendeli el:

RENDELETEK: 
• a piac-, vásár- és búcsútartásról szóló 29/2017. 

(XII.21.) önkormányzati rendelet módo sítását, 
 
• a gyermekvédelem helyi rendszeréről szóló 

9/2006.(VI.21.) önkormányzati rendelet mó-
dosítását, 

• az egészségügyi alapellátásról szóló 3/2017. 
(III.3.) önkormányzati rendelet módosítását, 

 
• az önkormányzat 2020. évi költségvetéséről 

szó ló 1/2020.(III.6.) önkormányzati rendelet 
módosítását.

A felsorolt rendeletek megtalálhatók 
a város honlapján 

a Hatályos rendelet címszó alatt.



ÉRTESÍTEM A TISZTELT LAKOSSÁGOT, HOGY A POLGÁRMESTERI HIVATALBAN  

2020. JÚLIUS 6. (hétfőtől) 2020. JÚLIUS 10. (péntekig) 
IGAZGATÁSI SZÜNET LESZ. 

A HIVATAL EZ IDŐ ALATT ÜGYELETET TART. 

                                                                                    TISZTELETTEL: GARAI TAMÁS JEGYZŐ
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TISZTELT VERESEGYHÁZI LAKOSOK! 
Veresegyház Város Önkormányzata és az 1928 óta működő Veresegyházi Városi Sportkör közös beruházása 

városunk jelenlegi legnagyobb építkezése, 

A KÉZILABDA MUNKACSARNOK, 
mely a Magyar Kézilabda Szövetség által támogatott 

veresegyházi kézilabda utánpótlás-fejlesztési sportszakmai program keretében valósul meg. 
Az elmúlt hetekben már felkerestük a Veresegyházon működő társasvállalkozásokat azzal a céllal, hogy a látványsportágak támogatására 

létrehozott TAO támogatási rendszeren keresztül ajánlják fel társasági adójuk erre fordítható részét a beruházás megvalósításához. 
 

Ezzel a felhívással Önökhöz, Magánszemélyekhez és társasági adófizetésre nem kötelezett vállalkozókhoz fordulunk.  
Kérjük, hogy amennyiben a veresegyházi sportélet fejlődését ezen a beruházáson keresztül támogatni tudják, 

abban az esetben ezt a következő számlaszámon tegyék meg:  
10402991–49565452–57481382. 

Bármekkora összeg felajánlását szívesen fogadjuk annak érdekében, hogy a Veresegyházon élő emberek 
és az itt székhellyel vagy telephellyel rendelkező cégek együttes erejének megtestesülése legyen az a sportcsarnok, 

amely a város legnagyobb sport, kulturális és közösségi színtere lesz a jövőben. 
Támogatásukban bízva, üdvözlettel: Pásztor Béla polgármester 

TISZTELT VERESEGYHÁZI LAKOSOK! 

ISMÉT LEHET JELEZNI 
A LOMTALANÍTÁSI IGÉNYEKET 

 
A korábbi gyakorlatnak megfelelően a lakosságnak lehetősége 
van évente egy alkalommal 2 m3 lomhulladék térítésmentes 
elszállíttatására. A házhoz menő lomtalanítást igényelni kell 
és előre egyeztetett napokon történik. A koronavírus-járvány 

miatt a szolgáltató által korábban felfüggesztett igénybejelentési 
lehetőség 2020. június 1-jétől ismét elérhető. 

 
A lomtalanítást végző Zöld Híd B.I.G.G. Nonprofit Kft. 

tájékoztatása szerint 2020. június 1-jétől a veresegyházi lakosok 
számára ismét beadható a lomtalanítás iránti kérelem. 
Igénylést kizárólag a közszolgáltatásban nyilvántartott 

és szerződött, közüzemi díjhátralékkal nem rendelkező 
ingatlanhasználók nyújthatnak be. Ezt megtehetik elektronikus 

úton, vagy a cég ügyfélszolgálatán keresztül. 
Az igénybejelentések beérkezését követően a szolgáltató időpontot 

egyeztet az igénylővel a lomtalanítás várható időpontjáról. 
Az igénylés 2020. június 1–július 10. között adható be, 

a kért lomtalanítás teljesítése 2020. június 15–július 25. között 
történik majd meg. 

 
Részletes ismertető 

a https://www.zoldhid.hu/kozszolgaltatas/lomtalanitas oldalon 
olvasható, további információkért kérjük, 

a szolgáltató Zöld Híd B.I.G.G. Nonprofit Kft. 
ügyfélszolgálatát (06 28 561 200) keressék.

F E L H Í V Á S 

Indul a 
„Virágos, tiszta porta 2020” 

program 
 
Veresegyház Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az el -
múlt kilenc évben meghirdette a „Virágos, tiszta porta” mozgalmat. 
Annak érdekében, hogy városunk még szebb, még virágosabb, 
még rendezettebb legyen, az idén is elindul a „Virágos, tiszta 
por ta” program, melynek részese valamennyi veresegyházi in-
gatlan, amelynek lakója, tulajdonosa számára fontos a lakó -
környezete példamutató kialakítása, a tiszta, rendezett, virágos 
városkép létrehozása. 
Önkormányzati képviselőkből, a város főkertészéből és a „Virá-
gos, tiszta porta” programért felelős osztály munkatársaiból ala -
kult bizottság járja be a várost, és egységes elvek alapján választja 
ki az elismerésre érdemes portákat.  
Azok az ingatlantulajdonosok, akik 2020. évben először kapnak 
elismerést, az előző évekhez hasonlóan házfalra erősíthető kis -
plasztikát és emléklapot vehetnek át. 
Azok az ingatlantulajdonosok, akik az elmúlt években kaptak 
díjat és 2020-ban is szép a portájuk, ebben az évben is emlék-
lapot vehetnek át a záró-ünnepségen munkájuk elismeréséül. 
Az értékelő bizottság június–augusztus közötti időszakban a város 
bejárása alkalmával írja össze az elismerésre érdemes portákat, 
ingatlanokat. A program lezárására és az elismerések átadására 
várhatóan október hónap folyamán kerül sor. 
 

PÁSZTOR BÉLA POLGÁRMESTER 
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BERUHÁZÁSI HÍREK

FEJLESZTÉSEK A LAPOSOKBAN 
Az önkormányzat útfelújításokkal kívánja korszerűsíteni a Laposok 
és a Fő út közötti közlekedést. Ez több lépcsőben fog megvalósulni, 
amelynek első ütemeként a Csarnok utcában (a Sport és a Mester 
utca között) útfelújításra kerül sor. Ezt követően indulhat a Szent 
Imre utcai híd korszerűsítése. Itt engedélyt kapott a beruházó a híd 
melletti gázvezeték áthelyezésére, ami feltétele volt a híd felújításá-
nak. Az építkezés alatt az autósoknak kerülniük kell majd a Csarnok 
utca felé, de a kellemetlenségek után indulhat a Szent Imre út meg-
újulása. A tervek szerint így, több ütemben, de rövidesen korszerű, 
méltó útkapcsolatuk lesz a térség lakóinak a Fő út felé. 
 

JÚNIUSBAN ELKÉSZÜL A TEMETŐ KAPUJA 
Még június folyamán elkészül a katolikus temető új, díszes kapuja. 
Ehhez kapcsolódó hír, hogy a bejáratnál lesz épített kerékpártároló 
és ivó/vízvételi kút is. Továbbá a világítás is díszes kandeláberekre 
kerül át. 

 
DÍSZUDVART KAP A MŰVELŐDÉSI HÁZ 

Megkezdődik egy díszudvarnak a kialakítása a Művelődési Ház belső 
udvarán az önkormányzat és a Veres 1 Színház közös beruházása-
ként. A fejlesztés után kialakuló dísztér alkalmas lesz közösségi ese-
mények, nyári, akár több száz fős, kamaraszínházi előadások befo - 
gadására is. 
 

JÁRDA-ÉS PARKOLÓÉPÍTÉS 
44 férőhelyes (42+2 mozgássérült) új parkolót alakított ki az önkor-
mányzat a Szent-Györgyi Albert utcában. Ezzel párhuzamosan zajlik 
a járdafejlesztés is a Sportföld utca irányában. A tervek szerint rövi-
desen teljes lesz az akadálymentesített járdakapcsolat a Praxis Ház-
tól egészen a Lidl-ig. 

Szintén járdaépítési hír, hogy a Lévai utcai járdafejlesztési prog-
ramnak köszönhetően a Kucsa-Ker-től már egészen a Sanofi gyógy-
szergyárig ér az összefüggő járdaszakasz. 

KOVÁCS PÉTER 

JÁRDAÖSSZEKÖTTETÉS LESZ 
A PRAXIS HÁZTÓL A LIDL-IG 

Veresegyház aktuális fejlesztési híreiről tájékoztatta lapunkat Cserháti Ferenc alpolgármester.

Fotók: Fári Fanni
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MEGÚJULÓ JÁTSZÓTEREINK 
Veresegyház közterületi játszóterei – szám szerint 18 – az 1980-as évektől a 
2010-es évekig folyamatosan létesültek a város fejlődésével párhu za mosan. 
Idővel a játékok elhasználódtak, és az új biztonsági előírá sok nak, a mai kor 
követelményeinek már nem felelnek meg. A felújításukra a város finan-
szírozásában, a GAMESZ kivitelezésében tervszerűen kerül sor. Először 
2017-ben a Csokonai utcai játszótér került sorra, majd 2019-ben a Csonkási 
Óvoda mellettinél és a Szent Erzsébet körúton találhatónál örülhettek a gye -
rekek a szép, új játékoknak. A közelmúltban szépültek meg az Ivacs, a 
Fecske, a Kuruc és a Vásártér utcai játszóterek. Az a cél, hogy a Csonkási 
Óvoda melletti játszótérhez hasonlóvá tudják fejleszteni szakembereink 
valamennyi játszóterünket. Bár természetesen az elhelyezkedésük és a 
méretük miatt lesznek különbségek. Először az 5–12 éveseknek készült 
egyszerű csúszdás elemeket és kétállásos hintákat telepítették a GAMESZ 
szakemberei, ugyanis 2018 óta a GAMESZ a játszóterek fenntartója.  

Egyik délután körbe kerékpároztam a helyszíneket és korszerű, szí nes 
új játékokat láttam, amelyet örömmel használtak a gyerekek. Mi hiányozhat 
még a teljes megelégedettséghez? Erre a Csonkási Óvóda melletti játszótéren 
kaptam választ az anyukáktól. Három kívánságuk volt, mint a mesében: 
még több pad, árnyékvitorla, valamint ivókút. A GAMESZ ezeket az igé nye -
ket jogosnak tartja, a napvédő vitorla a szak  emberek szerint egy szerű finan  -
szírozási kérdés, míg az ivókutak létesítéséhez a víz mű vekkel kell együtt - 
működni a vízvételi lehetőség megteremtése érdekében.                 RIMAI S. ÉVA 

A KÉZ A KÉZBEN ÓVODA 

7 fő ÓVODAPEDAGÓGUS 
munkakör betöltésére pályázatot hirdet. 

 
A közalkalmazotti jogviszony időtartama: 
határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony. 

Foglalkoztatás jellege: teljes munkaidős 
Munkavégzés helye: 2112 Veresegyház, Széchenyi tér 2. 

 
Pályázati feltétel: 

főiskola, óvodapedagógusi végzettség, magyar állampolgárság, 
egészségügyi alkalmasság, büntetlen előélet, cselekvőképesség. 

A pályázat részeként benyújtandó iratok: 
óvodapedagógusi diploma másolat, fényképes szakmai önéletrajz, 

3 hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány. 
 

A munkakör betöltésének időpontja: 2020. augusztus 17. 
Pályázat benyújtásának határideje: 2020. június 17. 

 
A pályázat benyújtásának módja: 

postai úton: 2112 Veresegyház, Széchenyi tér 2. 
vagy emailben: ovodavezeto@veresegyhaz.hu  

Veresegyház Város Önkormányzata 
munkatársat keres 

PIACFELÜGYELŐ 
munkakör betöltésére.  

Veresegyház Város Önkormányzata elsősorban 
helyi és a város vonzáskörzetében lakók jelentkezését várja.   

Amit elvárunk a pályázótól: 
• legalább középfokú végzettség (érettségi bizonyítvány) 
• városi helyismeret 
• szerdai és szombati piaci napokon a Veresegyház Városi Piac felügye-

le tének ellátása, árusítási engedélyek ellenőrzése, helypénz beszedése 
• a Veresegyház Város Önkormányzat Képviselő-testülete által hozott, 

a piac-, vásár- és búcsútartásról szóló 29/2017. (XII. 21.) számú önkor-
mány zati rendelet betartása 

• B kategóriás jogosítvány • felelősségérzet és megbízhatóság  
• erkölcsi bizonyítvány • előny: városüzemeltetésben szerzett tapasztalat  

A pályázat benyújtásának határideje: 2020. június 20. 
Az állás megbízási szerződéssel, 2020. július 1-jétől tölthető be.  

Bérezés megegyezés szerint. 
A pályázattal kapcsolatban további információt 

a +36 28 588 602-es telefonszámon adunk. 
A fényképpel ellátott pályázatokat a hozzá kapcsolódó mellékletekkel 

együtt elektronikus úton Gregus Hajnalka humánpolitikai referens 
részére lehet megküldeni a gregus.hajnalka@veresegyhaz.hu címre.

Fotók: Rimai
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Cserháti Ferenc alpolgármester úr rendszere-
sen hírül adta a lakosságnak a Facebook ol da -
lán a „Heti veresi vírus hírlevelekben” a 
jár ványhelyzetben a helyi fertőzöttségi ada-
tokat, a szociális segítségnyújtás formáit és 
számadatait. Ez közvetlen és napi tájékoz-
tatást jelentett a helyi védelmi bizottság dön -
téseiről, pl. a piac és egyéb önkormányzati in  - 
téz  mé nyek működéséről, a kötelező maszk -
vise lésről. A fertőtlenítésről szóló post 11-12 000 
főt, de a május 19-ei bejegyzés is több mint 
9000 olvasót ért el. Egyre többen használjuk 
ezeket a modern kommunikációs csator ná kat, 
ezért az üzenetek ilyen módon költségmente-
sen, gyorsan és közvetlenül jutottak célba. 
A vá ros hivatalos Facebook oldala is se gíti a 
tájékozódást. A helyi információk fel érté ke -
lődtek, hiszen arra mindenki kíváncsi, hogy 
saját életét a kialakult helyzet miként befolyá-
solja. Ennek bizalomerősítő hatása van, ugya-
nis a bizalom ma a legfontosabb tőke. Al pol - 
gármester urat a vírushelyzet helyi kezelé -
séről, a felajánlott segítségekről és a további 
tervekről kérdeztem. 

 
Milyen feladatok, kiadások jelentkeztek az ön -
kormányzatnál a járvány idején? 
Két fő feladat hárult ránk. Az egyik a karanténba 
zártakról való gondoskodás, a másik pedig a 70 
év feletti lakosság ellátásának megszervezése és 
biztosítása. Így 2200 főt kerestünk fel személye-
sen, vagy tájékoztató levél útján. Jelenleg 200 fő 
térítéses ellátásáról gondoskodunk. Ennek mód-
ját és eszközeit nekünk kellett megteremteni. 
Védve az időseinket, törekedtünk arra, hogy ne 
közvetlen készpénzkezeléssel járjon a gondos -
kodás, hanem havi utólagos elszámolással. Az 
ön kormányzati intézményeink bezártak, így fő -
ként az ott dolgozó munkatársak segítségét vet-
tük igénybe. A Bölcsőde, az Óvoda és a Műve lő- 
dési Ház dolgozói napi rendszerességgel álltak 
helyt az ellátás lebonyolításában. Látva a nyugat-
európai példákat a sorbaállásokról, mennyiségi 
korlátokról, mi úgy döntöttünk, hogy más utat 
keresünk. A város intézményeinek főzőkonyhai 
kapacitását kihasz nálva oldottuk meg a karan-
tén miatt segítségre szoruló idősek napi meleg 
étkeztetését, kiszállí tással, térítés ellenében, utó -
lagos elszámolással. Gondoltunk arra is, hogy az 

idős em be  rek nek állateledelt is tudjunk biztosí-
tani. Segítettünk az idősek gyógyszereinek kivál -
tá sában is. A négy gyógyszertárat nyolc körzetre 
osztottuk fel. Köszönet a gyógyszertári dolgo-
zóknak a helytállásért, akik túlmunka árán is 
segítségünkre voltak. 
Hány karanténes volt a városban nyilvántar -
tásba véve? 
A két hónap alatt 20-25 fő volt, de közülük csak 
egy kért segítséget az önkormányzattól bevásár-
láshoz. Számuk mára 3-5-re csökkent. A nyilat -
kozataikat jegyző úrral ketten szereztük be tőlük 
személyesen, vagy levél útján. 
Milyen szervezetek és magánszemélyek aján-
lottak segítséget a városnak? 
Felajánlották segítségüket a Hagyományőrzők, 
a Lovas Hagyományőrzők, a TámaszPont Alapít  -
vány az Ifjúsági Házból és az egyes sportegye sü -
letek fiataljai is. Őket arra kértük, hogy akkor 
álljanak mellénk, ha a feladataink sokasodná-
nak. Pénzbeni felajánlást is kaptunk magán sze -
mélytől az Összefogás Veresegyházért számlára. 
Egy magánszemélytől 50 000 Ft érkezett, vala -
mint Mádi Csaba külsős munkatársunk ajánlotta 
fel a tiszteletdíját. Köszönjük a támogatásokat 
ezúton is. 
A városunkban működő vállalkozások milyen 
felajánlásokat tettek? 
Létrehoztuk az osszefogas@veresegyhaz.hu e-
mail címet, amelyre különböző céges felajánlá-
sok is érkeztek. Így a General Electrictől 5000 db 
műanyag edényt kaptunk, amelyet az idősek 
ebédkiszállításához használtunk fel. A Mey gyár - 
tól két alkalommal is érkezett saját gyártású 
maszk először azonnal 100, majd 1000 db, ame-
lyeket az idősellátás számára biztosítottunk, 
valamint a piacon osztottunk szét a lakosságnak. 
A La Chére és a Miss Extrem Team cégek (Killik 
Jenő) 200 db saját készítésű maszkot adtak a 
városnak, melyeket konyhai dolgozók és család -
se gítők kaptak meg. A Kucsa-Ker Kft. 50 db vé -
dő  maszk finanszírozását vállalta, melyeket Ja - 
kab Judit nyugállományú pedagógus készített el.  
A Momentum 50 db arcpajzsot juttatott az or-
vosi alapellátás számára. Egy önmagát megne -
vezni nem kívánó cég 1000 db FFP2 típusú 
maszkot adományozott, amelyből a Misszió, a 
háziorvosok és magán idősek otthona is kapott, 
de tartalékot is képeztünk belőle. A Veresi 

Paradicsom Kft.-től 150-250 kg paradicsom ér -
ke zett, a Prima Pék pedig folyamatosan adott 
kenyereket, amelyeket az idősek ellátásban osz-
tottunk ki. A Dédi Vendégháza is sikeres ételki -
szál lítási adományakciót hirdetett, amely 541 030 
Ft-os bevétellel zárult. Ehhez az önkormányzat 
ugyanennyi összeget tesz hozzá a családokat 
segítő Szeder Alapítvány javára. 
Milyen rendkívüli anyagi terhet jelentett a vé -
de kezés az önkormányzatnak? 
Polgármester úr 10 M Ft-os védekezési alapot 
különített el a város költségvetéséből. Ebből a 
legjelentősebb kiadást az Idősek Otthona és a 
GAMESZ számára védőfelszerelések és fertőt le -
nítőszerek vásárlása jelentette. Nem csak a ki-
adás növekedésével, hanem a bevételek elmara - 
dásával is számolnunk kell. A gépjárműadó 
elvonása ebben a költségvetési évben a városnak 
98 millió forintnyi bevételkiesést jelent, továbbá 
az iparűzési adó befizetésének határideje is ok-
tóberre tolódik. Ez sajnos útépítések elhalasz -
tását, egyes intézményi beruházások elmara - 
dását jelentheti.  
Volt-e olyan önkormányzati szerv, amelynek mű -
ködése folyamatos volt a veszélyhelyzetben is? 
Igen, ők a védekezési feladatok mellett folyama -
tosan alapfeladataikat is ellátták. Ez a GAMESZ, 
amelynek ezúton is köszönetemet fejezem ki a 
munkájáért. 
Milyen segítséget tud nyújtani az önkormány -
zat a nehéz helyzetbe került cégeknek és ma -
gán személyeknek? 
Az önkormányzati bérlemények esetében a bér-
leti díjak mérséklésével segítünk a vállalkozá-
soknak. A magánszemélyeknek egyszeri tele  - 
pü lési segély adható. 
Milyen pozitív hozadéka volt a rendkívüli 
helyzetnek? 
Az óvodákban és bölcsődében, a Művelődési 
Házban előre hoztuk a karbantartási munkála-
tokat, amelyekből a dolgozóik is kivették a 
részüket. Róluk is elismeréssel szólok. Helytáll-
tak a pedagógusok is, akiknek rövid idő alatt kel-
lett átállni az online oktatásra. A karanténba 
szorult családok bizonyára ezután jobban fogják 
értékelni és megbecsülni a tanárok munkáját. 
Bizakodva és tapasztalatokkal gazdagodva tekin -
tünk a jövőbe. Városunk minden polgárának jó 
egészséget kívánunk. A városlakók újra szép 
példáját mutatták a közösségi összefogásnak. 

RIMAI S. ÉVA

Beszélgetés CSERHÁTI FERENC alpolgármesterrel „Ha majd vége lesz, arra fognak emlékezni, 
amit tettél, nem arra, amit meg akartál tenni.” 

JODI PICOULTA TÁRSADALMI 
FELELŐSSÉGVÁLLALÁSRÓL
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JÚNIUSTÓL MÁR NYITVA A MÚZEUM! 
A már-már elviselhetetlenül hosszú kényszerszünet után júniustól 
újra nyitva a Városi Múzeum! Az idén tavaszra és nyárra tervezett új 

kiállításokat őszre tol-
tuk el, hogy a bezárás 
miatt nem látogatható 
meglévőkről a vá ros 
értő közönsége le ne 
maradjon. Az „Érde -
kes műtárgyaink” és 
„A jövő terveiből” 
című kiállítások meg-
 te kint hetők hétvége-

ken, szombaton és va sárnap 10-16 óráig, de előze tes értesítéssel 
hétköznapokon is. Nem maradnak el a Múzeumi Művészkert nyári 
táborai sem, ezek rész leteiről a www.mu veszkert.com honlapon 
lehet tájékozódni                                                              VARGA KÁLMÁN

VÁROSI MÚZEUM

Volt lehetőségetek egyáltalán dolgozni, hiszen 
a stúdiótok is a bezárt Innovációs Centrumban 
van? 
Igen. Egyedi engedéllyel, de lehetőséget kaptunk 
arra, hogy az épületben folytassuk a stúdió épí -
tését. Falat festettünk, plakátoztunk, világítást 
sze reltünk. Beszereztük az új stúdió- és ka mera - 
technikát. Nyugodtan mondhatom, hogy ez a 
TV életében példátlan beruházás volt. Kialakult 
a sminkhelyiség, a háttér, jelenleg a fénytech-
nikát korszerűsítjük. 

Mi a helyzet a stábbal?  
Fejlődik a stáb is. Új kép vá -
gónk, zene szer zőnk és videó-
gra fi ku sunk van, természetesen csak kül ső - 
sök. Enikő viszont szerkesztője lett a televízió -
nak, több mű sort is önállóan készít, többnyire 
a híra dó kat. Van új narrátorunk is, így lassan, 
de biztosan kialakul a kész stáb. 
De mikor indultok az új műsorrenddel? 
Azt tudjuk ígérni, hogy biztosan júliusban tud 
elindulni a megújult adás. Technikai akadályunk 
már nincs, most már csak a rajtunk és a stáb-
tagokon múlik a start. 
Sok élő adás lesz? 
Nagyon fontos tanulási folyamaton vagyunk 
túl, részben a vírushelyzet okozta kényszer-
helyzetnek is köszönhetően. Rövid idő alatt 
kellett sok, főleg technikai problémát meg olda-
nunk. De megtanultuk, így most már bát ran 
adunk élő műsorokat is. Más szempontból is 
kihasználtuk az eltelt hónapokat. Sok anya got 
forgattunk a tervezett magazinokhoz, pél dául 
az állatvilág, a kreatív részekhez is készültek 
felvételek. És még új ötletünk is támadt: lesz 
elsősorban női néző in ket meg szólító magazin 
is. Már alig várjuk az indulást.    

KOVÁCS PÉTER

„A TELEVÍZIÓNK ÉLETÉBEN 
EZ EGY PÉLDÁTLAN BERUHÁZÁS” 

Márciusra ígérte a Veresegyházi Városi Tele ví zió (VVTV) a külsőségeiben, technikai lehe tő -
ségeiben és műsorstruktúrájában is teljesen megújult adásának az indulását. Ám közbe szól-
tak a koronavírus-járvány miatti korlátozások. Jónás Szabolcsot, a televízió vezetőjét és Gecsey 
Enikő munkatársat kérdeztük ar ról, hogy hol tartanak most.

MEGÚJULT A VÁROSI TELEVÍZIÓ STÚDIÓJA

 
            

Református konfirmáló ifjú és családja 1975-ben. 
A képen balról: Ványi Istvánné (nagymama), Serfőző Imréné Ványi 

Eszter (anya), Szabó Imréné Ványi Mária (keresztanya), Serfőző Imre 
(konfirmáló ifjú), Ványi István (nagypapa), Szabó Imre (unokatestvér), 

Serfőző Imre (apa).

MÚLTIDÉZŐ                 SZABÓNÉ VANK ERZSÉBET GYŰJTEMÉNYÉBŐL

Fotók: VVTV



MILLIÓS ADOMÁNY A CSALÁDSEGÍTŐNEK! 
  
Rendkívül becsülendő dolog a Dédi Vendégháza étterem részéről, hogy 
az idei rendkívüli járványhelyzet okozta korlátozások ellenére is meg-
tartotta a  hagyományos Dédi jótékonysági napot. Pedig nem volt 
könnyű dolguk, hiszen most nem lehetett egy egész napos, műsoros 
programot szervezni, hiszen az étterem május 18-án még csak kiszál-
lítással üzemelt. A megoldás az lett, hogy az erre a napra rendelt kettő-, 
és négyszemélyes családi tálak bevételét ajánlotta fel teljes egészében 
jótékonysági célra az étterem. A 2020. év kedvezményezettje Pásztor 
Béla polgármester úr döntése értelmében a Veresegyház Kistérség 
Esély Szociális Alapellátási Központ alapítványa, a Szeder Közhasznú 
Egyesület volt. És, hogy a rendkívüli helyzet ellenére sem veszett ki az 

adományozó kedv a veresegyháziakból, azt bizonyítja a rendkívül szép 
bevétel, ami 541 030 Ft-ot jelentett. Ezt az összeget az önkormányzat 
ugyanekkora tétellel kiegészíti, így több mint 1 millió forinttal támo-
gatta az étterem és az önkormányzat összefogása a hátrányos helyzetű 
családokat. Köszönjük mindenkinek, aki szervezőként vagy vásár-
lóként segítette az akciót.
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GYEREKKERT PROGRAM VERESEGYHÁZON – Interjú  Mátyás Izolda szervezővel

 május 18.

Kérem, meséljen az életéről, a munkájáról.  
Erdélyben születtem, 1989-ben települtünk át szü -
leim mel Magyarországra. 2003-ban kezdtük el a fé -
szekrakást saját családommal itt, a Zsálya utcában, 
Veresegyházon, ahova már három gyermekemmel 
együtt költöztünk, és itt élünk azóta is. Nagyon há -
lásak vagyunk, hogy ebben a természeti környe zet -
ben nőhettek fel a gyerekeink, a ház mögötti nagy 
réten, a közeli tóparton és kiserdőben csatangolva, 
óriási szabadságban. Felsőfokú végzettségem kör nye -
zetgazdálkodási agrármérnök, majd az idők so rán 
továbbképeztem magam kertépítési és talajvé delmi 
szakmérnöki irányokban. Jelenleg az Iskolakertekért 
Alapítványnál dolgozom. Munkánk so rán az Agrár-
minisztérium támogatásával az Orszá gos Iskolakert-
fejlesztési Program keretén belül két év leforgása alatt 
167 óvoda- és iskolakert létrejöttét segítettük.    
Merre találhatóak a korábban létesült kertek? 
Alapítványunk országos lefedettségben gondol -
kodik, ezért a pályázatok kiválasztásának egyik 
szempontja, hogy minden megyéből viszonylag 
egyenletesen kerüljenek be a programba a pályázó 
intézmények. Hol valósultak meg az iskolakertek? 
A fővárostól a határmenti kis településekig nagyon 
változatos helyeken. Ahol az elkötelezett lelkes pe -
dagógusok által vezetett kertekben kisarjad az elül-
tetett mag, ott jövője van a programnak! Az ala pít - 
vány honlapján (www.iskolakertekert.hu) térképen 
látható mind a 167 helyszín, a látogatható men-
torkertek megjelölésével. 
Hogyan valósult meg Veresegyházon a „Baráz -
dabillegetők” kertje? Melyik korosztályhoz tar-
toznak a kertészkedő gyerekek? 
A Barázdabillegető régi álmom volt, sokszor forgat-
tam a fejemben ennek a kismadárnak a nevét, ami 
számomra az egyensúlyt jelképezi, törékenyen le -
száll a barázdára, és finoman billegve keresi a helyét 
ég és föld között. Csak az alkalomra vártam, hogy el-

nevezhessek róla egy kertet! Korábbi éveimben, 
még a Szent István Egyetem munkatársa ként, több 
iskolakerti programot vezettem vagy segítettem 
Gödöllőn, Csömörön és Veresegyházon is. Amikor 
az alapítványunkat létrehoztuk és az egész ország-
ban elkezdtük kiépíteni az Iskolakert-hálózatot, idő -
hiány miatt átmenetileg nem volt saját iskolakerti 
tevékenységem. Ezt nem sokáig bírtam, és a hoz-
zám legközelebb lévő, az utcában lakó gyerekeknek 
felajánlottam, hogy kertészkedjenek velem, és ezzel 
a város önkormányzatának tulajdonában levő tel -
ken kísérleti jelleggel kezdetét vette a Barázda bille -
gető gyerekkert. Mivel az Iskolakert-hálózat minden 
gyerekekkel kertészkedő közösség számára nyitott, 
egy cserkészcsapat vagy egy tanoda is része lehet, 
akárcsak az önkéntes alapon szerveződő Barázda -
bille gető gyerekkert, így hát mi is beléptünk, tapasz-
ta latainkat becsatornázva az iskolakertek közös 
tudástárába. Jelenleg óvodás korúaktól kezdve az 
általános iskola ötödik osztályáig terjed a gyerekek 
életkora, idén két kistestvér is csat lakozott. A mi ker -
tünk olyan, mint egy ökológi ai kertészeti tudo má -
nyos kísérleti telep, jól mutatja a gyerekek reakcióit, 

sokat lehet meríteni az ötle teikből, észrevételeikből. 
A velük végzett mun ka élő tanulási folyamat szá-
momra, fontos visszacsa tolás az elképzeléseink, a 
javaslataink megva ló sít hatóságához. Öröm látni 
ahogy nap, mint nap jön nek locsolókannával a 
kezükben a vetemé nye sük be, akkor is, ha éppen 
nincs foglalkozás. Öröm a szülők támogató hoz-
záállása, ahogy zsíros kenyeret és bodzaszörpöt 
küldenek a kertészkedést záró piknikhez, vagy lel -
kesen megnézik csemetéik ágyásait. Egyik nagy 
büszkeségem, hogy nemrég meg született az első 
„uno kakertünk” is, a gyerekek az ágakból épített 
„bunkijukban” magától értetődően kiskertet is kia -
lakítottak, zöldhagymával, salátával bevetve. 
Több gyerekkert is van a városban? 
Igen, szerencsére egyre több! Jó érzés visszaem-
lékezni a Kálvin Téri Református Általános Iskola 
„Magvető szakkörének” a Fő úton, a Kincsek Por -
tája területén való elindítására, amit azóta az iskola 
önállóan visz tovább. Gondozzák az iskola udva rá -
ra ültetett tájfajta gyümölcsfákat, és már tervez ge -
tik, hogyan alakítsák ki saját udvarukon belül az 
iskolakertjüket. Örömhír a Veresegyházi Katolikus 
Gimnázium pályázati eredménye, az idén be kerül-
tek a 100 nyertes pályázó közé az országos prog -
ramba, és már el is kezdték a terület tisztítását, 
kialakítását. Úgy tudom, hogy a Mézesvölgyi Iskola 
néhány tanítója szintén kertészkedik külső terü -
leten a saját osztályával. 
A Zsálya utca gyerekei egy csodálatos világban, 
a szabad természetben játszva ismerkednek a 
fűszernővények, haszonnövények sokféle sé gé -
vel, és a virágok szépségével. Ők szabadidejük-
ben nem a kibertérben ücsörögnek, hanem ve - 
teményest készítenek, gyümölcsfákat ültetnek, 
lepkéket „legeltetnek” és közben azt is megta -
nulják: a sárgarépa és a paradicsom nem az áru -
házak polcán terem.                            VERÉB JÓZSEF 

„Azt látom, járva az országot és a saját gye -
rek kertemben is, hogy ha egy lelkes felnőtt 
(akár tanár, vagy szülő, akár civil önkéntes) 
megmutatja a gyerekeknek a kert csodáját, 
minden korosztály elvarázsolható és meg -
érint hető vele”                               MÁTYÁS IZOLDA

BARÁZDABILLEGETŐ KÖZÖSSÉGI GYEREKKERT 
A Zsálya utcai családi ház öntöttvas kapucsengőjének harangjátékára az udvaron strázsáló hatal-
mas kendermagos magyar kakas üdvözlő kukorékolása fogadott, majd kaput nyitott a Zsálya utcai 
gyerekkert megálmodója, Mátyás Izolda agrármérnök. Vele beszélgettünk.

Fotó: Veréb
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Túl vagyunk a járványügyi védekezés első 
szakaszán, és mindenki örömmel fogadta, 
hogy fokozatosan Pest megyében is lazítot-
tak a korlátozó intézkedéseken. Milyen lé -
pések előtt állunk most, hogyan folyta tód   - 
hat az ország és a gazdaság újra in dí tása? 
Magyarország bebizonyította, hogy a válsá-
got nem megszorításokkal, hanem fej lesz té -
sekkel, a gazdaság élénkítésével és mun  ka - 
helyteremtéssel lehet a leghaté konyabban le -
győzni. Ebben pedig fontos szerepük van a 
he lyi termékeknek is, amelyek mindig a helyi 
gazdaságot, a kistele püléseket, a ter me lőket 
erősítik, és sok-sok családnak biztosítanak 
megélhetést akár itt, helyben, ná lunk, Veres-
egyházon is. Éppen ezért az egyik legfon to -
sabb feladatunk most az, hogy hozzáse gít  - 
sük a magyar helyi termelőket ahhoz, hogy a 
termékeik felkerülhessenek a nagy áruház -
lán cok polcaira is. Másfelől pe dig a gazdaság 
újraindításában az egyik legfontosabb szem-
pont a munkahely terem tés, amiben például a 
Magyar Honvédség is fon tos szerepet vállal 
az ország egyik legnagyobb és legbiztosabb 
munkáltatójaként. Mint megígértünk, meg is 
tesszük: annyi munkahelyet hozunk létre, 
amennyit a járvány tönk retett. Ezért volt igen 
nagy jelentősége annak is, hogy a parlament 
döntött a rendkí vüli jogrend megszün teté sé -
ről, de a járvány ügyi készültséget továbbra is 
fenntartotta. Ez ugyanis azt jelenti, hogy az 
éle tünk fo kozatosan visszatérhet a meg szo -
kott kerék vágásba, ugyanakkor azonban gon-
dos ko dunk arról is, hogy mindez bizton ság  - 
ban történhessen meg. 
Térségünk településein Ön személyesen is 
bekapcsolódott a védekezésbe. Hogyan 
össze  gezné a járványidőszakban szerzett 
tapasztalatait? 
Összefogást láttam, segítőkészséget tapasz-
taltam. Még így, a nehéz körülmények között 
is jó volt ezt az összetartást látni. Elindítottunk 
egy gyűjtési akciót, amelyre szinte azon nal 
érkezett a segítség, így száz laptopot sikerült 
összegyűjteni és szétosztani a régió olyan ta -
nu lói között, akiknek szüksége volt erre, így 
Veresegyházon is több kisdiák ka pott ilyen, a 

digitális oktatáshoz elengedhetetlen eszközt. 
A koronavírus-járvány mi att bevezetett korlá-
tozások időszaka kü lönleges és emberpróbáló 
idő szak volt mindannyiunk életében. A jár -
vány különleges hely zetek elé állított mind  -
annyiunkat, de kiemelt jelentősége volt an - 
nak, hogy mindenki azt érezhette: nincs egye -
dül! Bízom abban, hogy az össze gyűjtött és 
kiosztott laptopokkal sikerült megkönnyí te -
nünk a gye rekek, és a velük otthon tanuló, a 
távok tatásban kiemelt szerepet játszó szülők 
mindennapjait. Fontos számomra, hogy sike -
rült örömet szereznünk ezeknek a diákoknak 
és családoknak. Továbbra is jó tanulást és re -
mek bizonyítványt kívánok minden veres-
egyházi kisdiáknak! 
Megnyugodhat a lakosság, elmúlt a jár -
vány  veszély? 
Magyarország megnyerte a koronavírus elleni 
első csatát, de továbbra is ébernek kell ma -
rad nunk. A védekezés újabb szaka szá ban já -
runk, amelynek célja a mindennapi élet új - 
ra indítása, tehát ismét egy rendkívül fon tos 
feladat áll előttünk. A védekezés sike rességét 
tekintve az unióban az elsők kö zött vagyunk. 
Sikerült megakadályozni a töme ges megbe -
tegedéseket, ami annak köszön hető, hogy 
minden intézkedést a kellő idő ben hozott 

meg a kormány. Gyorsan léptünk az iskolák 
bezárása ügyében, időben rendeltük el a ki-
járási korlátozást, ami bizo nyo san életeket 
mentett. Mindez per sze azért sikerülhetett, 
mert az emberek elfogadták az intéz kedé -
seket, és együtt mű köd tek velünk. Fontosnak 
tartom meg kö szön ni minden veresegyházi 
honfit ár sam nak a fegyel mezett magatartást, 
az együtt mű ködést. Örülhe tünk, de továbbra 
is óva tosnak kell lennünk, ugyanis a járvány 
nem múlt el, életünk meg szokott minden-
napjaihoz csak foko za to san térhetünk vissza. 
Milyen konkrét hasznuk lehet a veresegy-
házi vállalkozásoknak, termelőknek a gaz-
 daság újraindítását támogató intéz  ke dés - 
csomagból? 
A versegyházi termelők, akárcsak országos 
szin ten is minden magyar vállalkozás, könnyí -
tett feltételekkel és kibővített körben igé nyel-
hetnek támogatást a fejlesztéseikhez. Ez egé - 
szen konkrétan azt jelenti, hogy sokkal töb -
ben és könnyített feltételrendszer mellett jut -
hatnak beruházási forrásokhoz. Mint már 
utaltam is rá, a koronavírus-járvány által oko-
zott gazdasági károk enyhítésében és a gaz-
da ság újraindításában kulcsszerepe van a be - 
ruházások ösztön zé sének, ezért ez kiemelt 
szempont a kormányzati intézkedések kidol-
gozásában is, és bízom benne, hogy sok-sok 
vállalkozás talpra állásához járulhatunk hoz -
zá ezzel Veresegyházon is. 

MAGYARORSZÁG JÓL VÉDEKEZETT 
 Tuzson Bence: Térségünk jelesre vizsgázott a járványkezelésben 

A koronavírus-járvány különleges helyzetek elé állított mindannyiunkat, de közben azt érezhet-
tük, hogy senki nincs egyedül – mondta el a lapunknak küldött interjúban Tuzson Bence, a Pest 
megyei 5-ös számú választókerület országgyűlési képviselője. „Továbbra is be kell tartanunk az 
óvintézkedéseket, ugyanakkor az életünk óvatos nyitása és a gazda  ság fokozatos újraindítása 
elengedhetetlen. Ez az új feladat, új megoldásokat kíván. Az általam képviselt településeken, így 
Veresegyházon is, közös gondolkodásra és közös cselekvésre fogom hívni a helyi vállalkozásokat. 
A legfontosabb feladatunk a gazdaság újraindítása” – fogalmazott a politikus.

GYEREKNAP A MEDVEOTTHONBAN

Fotók: Lethenyei
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Az ÁFÉSZ Cukrászati termelőüzemében 
találkoztunk először az egykori Fapados, 
ma Dédi Vendégháza hátulsó traktusában – 
kezdtem a beszélgetést Jutkával. Sok kedves 
fiatal hölgy vezetőjeként dolgozott ott, a 
környék boltjait látták el süte mé nyek kel. 
Tanulóként kerültem az üzembe 1961-ben, 
végigjártam a ranglétrát és 75-től már én irá -
nyí tottam a csapatot. A Gödöllő és Vidéke 
ÁFÉSZ területén az összes üzletet innen láttuk 
el süteménnyel. A férjem ötlete volt, hogy nyis-
sunk saját cukrászdát, mert látta, hogy nagy 
terhet cipelek az üzem vezető jeként. Sokáig 
kerestük a megfelelő helyet, néztünk helységet 
Vácegresen, Bottyánban és még Rátóton is. 
Végül Veresen a község vezetése javasolt egy 
telket az ABC mögött, de csak három évre ígér -
ték a bérletet, amit később sikerült még egy 
évvel meghosszabbítani. Belevágtunk, épí tet-
tünk egy faházat, és megnyitottunk. Közben 
el is kezdtünk telket keresni és tervezgettük a 
mai cuk rász da épületét.  
A férjét logikus volt bevonni a vállal ko zás -
ba. Könnyen hagyta ott a vácegresi tsz esz -
tergályos üzemét? 
Gyakran bejárt hozzám a cukrászati terme -
lő be, szeretett ott forgolódni. Amikor hétvé -
geken az ÁFÉSZ szállítói nem érkeztek meg 
időben, ő vitte ki a süteményeket az üzle tek -
be. Az első boltot végső soron ketten csinál-
tuk alkalmi segítségekkel, én hátul sütöttem, 
elől a férjem szolgált ki. 

A fiúk ekkor még ki -
csik voltak, könnyen 
hagyták magukat te -
relgetni a cuk rá szati 
tanulmányok felé? 
A műhelybe bejártak 
ők is, nem volt idegen 
számukra a cukrász -
da levegője. Alig kellett rábeszélni őket, bár 
Pali eleinte más szakmákról is álmodo zott. 
Hamarosan kinőtték a kis faházat. Elké szült 
az új, elegáns épület a lakással együtt. A cuk -
rászda lépést váltott. Hány em berrel kezdtek 
az új helyen, a Kálvin utcában dolgozni? 
Annak ellenére, hogy alaposan átgondoltuk 
az új épület tervét, már kétszer hozzá kellett 
építeni. Ahogy nőtt a forgalom, úgy kellett bő -
víteni a munkatársak körét is. Több egy kori 
be osztottam átjött hozzánk állandó státuszba. 
A családon kívül, szezontól füg gő en 20-40 főt 
foglalkoztatunk a két üzletben. 
A régiben alig volt hely a tárolásra, az új he -
lyen komoly hűtőfelszereléseket állítottunk 
be, ma már hűtőkamrák segítik a mun kán kat. 
Milyen termékekből áll a kínálatuk és miért?  
A közismert és kedvelt torták, sütemények 
mellett folyamatosan bővült a kínálatunk. 
Sokáig problémás volt az alapanyagok be-
 szer zése, hetente többször kellett a főváros -
ba utazni vajért, margarinért. Tejszínt pél dá- 
ul sokáig nem is lehetett kapni és gyakran 
aka dozott a csokoládé beszerzése is. 

Amikor ide kerültem, az orosz krémtorta 
volt az első tejszínes termékünk – említi 
Kata, Pali felesége. Elkezdtünk gyümölcs 
tortákat is készíteni. Emiatt három hetente 
Bécsbe jártunk friss gyümölcsért, kiwiért, 
narancsért, de a késeket, felszereléseket is 
gyakran onnan hoztuk. 
Mindig volt fagylaltunk, amit az első perctől 
magunk főztünk. Kezdetben sólével hűtöt tük 
a fagylaltot, ami tételenként eltartott vagy 20 
percig. Hajnalban kezdtük az elő készítést, 
mert a nyitáskor már hosszú sorok várakoz-
tak. A technológia szerencsére változott, re -
mek gépek jelentek meg, amikkel már 4-5 
perc alatt sikerült egy keverést el ké szíteni. És 
jöttek az új alapanyagok, meg  szűnt az áru hi -
ány, tudtuk azt kínálni, amit az olasz fagylal-
tozók, sőt, megtaláltuk a sa ját ízvilágunkat is. 
Az igényekhez alkalmazkodva ma már szé les 
választékot kínálunk liszt-, cukor-, tej- és to-
jásmentes süteményekből is. A legmaga sabb 
minőségű alapanyagokkal dolgozunk, keres -
sük az innovatív megoldásokat. Igyekszünk a 
kü lönböző ételérzékenységben szen vedő ven -
dégeink számára is magas íz élményt biztosító 
termékeket készíteni. Fo lya matosan törek-
szünk a megújulásra, kö  vetjük a legújabb 
tren deket, mindezek mellett odafigye lünk a 
hagyományok, a tradíciók megőr zé sére is.  
Van vetélkedés a cukrászdák között?  
Tagjai vagyunk a Cukrász Ipartestületnek. 
Ez egy szakmai szervezet, amelynek a kéz -
műves cukrászat fejlesztése a feladata. Ők 
szervezik a mestervizsgákat, a versenyeket, 
ők írják ki az ország születésnapi tortájának 
versenyét. A fagylaltválaszték alakulásában 
is komoly szerepük van. Összetartó, egy -
mást segítő társaság, amiben generációk 
kép viseltetik magukat.  
A gödöllői cukrászda megnyitása újabb 
lépés volt a fejlődés útján. 
Sokan jártak át Gödöllőről hozzánk, ez se -
gí tette az ötlet megvalósítását. A Szabadság 
téren akkor épült egy üzletház, ahol sikerült 

BESZÉLGETÉS A SULYÁN CSALÁDDAL

40 ÉVES A SULYÁN CUKRÁSZDA  
1980. május 25-én családi vállalkozás keretében, 
a Köves utca elején Sulyán Pál és felesége, Jutka 
megnyitották a cukrászdájukat...

Fotó: Ruzsovics Dorina

Fotó: Ruzsovics Dorina
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három kis helyiséget egybe nyitva megvásá -
rolnunk. 96-ban nyitottunk ugyanazzal a 
kínálattal, amit Veresen láthatnak a vásárló -
ink. Veresről szállítunk, Gödöllőn csak kiké -
szí tő műhely van. 
Este 11-ig voltunk nyitva, a közönség nem 
akart elfogyni – meséli Gyuri, a kisebbik fiú. 
Egy matracot vittem hátra, hogy kicsit tud -
junk pihenni. Meglepő, fárasztó, de örömteli 
volt a nyitás körüli hangulat. 

2010-ben a cukrászdából került ki az or -
szág születésnapi tortája. Milyen változást 
hozott ez a család életében? 
A szilvagombóc tortát Kata kísérletezte ki, ő 
az közöttünk, aki folyamatosan keresi az újat. 
Volt lübecki nullás marcipánunk – veszi át a 
szót Kata. (Egy rövid anyagismeretre itt meg -
állunk. A marcipán mandulából és cukorból 
készül. A legjobb minőségű a nullás, amit 1 
kg mandulából és 60 dkg cukorból csinálnak. 
Az 1-es már 1-1 kg cukrot és mandulát tartal-
maz. Minél édesebb az anyag, annál kevésbé 
ér té kes.) Ebből akartunk valami újdonságot 
csi nál ni. Sokat próbálkoztam, amíg megfele -
lő nek nem tűnt a sütemény. Már hónapok óta 
árusítottuk, amikor elha tároztuk, hogy ezzel 
neve zünk, de féltünk az árától, mert az alap -
anyag igen megdrágította. Amikor minket 
hoztak ki győztesnek, kiadtuk a recep tet és 
au gusztus 20-án, az ünne pen, négy cuk rász -

da közel 4000 sze  letet adott el a Duna-parton. 
Egy ilyen siker komoly rangot ad a szakmá -
ban. Sokfelé lát juk azóta is a cukrászdák kí -
nálatában, ami mindig örömmel tölt el minket. 
Mi most a cukrászda „zászlós hajója”? 
Az utóbbi években egyre intenzívebben fog -
lalkozunk a szaloncukorral. Ez is Kata ötlete 
volt. Télen, amikor kicsit csendesebb lett a bolt 
a fagyi szezon után, volt idő kísérle te zésre – 
mesél Pali a kezdetekről. A magunk ré szére 
akartunk gyártani, mert nem vol tunk meg -
elégedve a nagykerektől kapott áruval. Az alap 
ezúttal is a nullás mar cipán volt. Tettünk bele 
aszalt szilvát, fahéjat, pör költ diót. Meg kóstol -
ták többen és kértek maguknak, családjuknak, 
szomszé doknak, így terjedt el a híre. Kézzel 
mártottuk a cso ko ládéba és kéz zel is csoma -
goltuk. A papír nagyon ra kon cátlan volt, nem 
tartot ták a csomót – mondja mo so lyog  va Gyuri.  

Ahogy megszerették a szaloncukrunkat és 
nőtt rá az igény, vettünk temperáló gépet, 
csoma goló gépet. Az ízeket is folyamatosan 
újítottuk, készült zselés, birsalmapálinkás, 
vö rösboros málnás, sós karamellás. Azóta de-
cem berben már 15-20 féle szaloncukrot kí ná -
lunk, és az ország minden részébe szállítunk. 
2015-ben és 2016-ban két szaloncuk runk is 
elnyerte a rangos Év szaloncukra díjat, több 
pedig arany ér mes fokozatot ért el. Ezekre az 
eredményekre nagyon büszkék vagyunk. 
Úgy látjuk, keresett termék lett a Sulyán-féle 
szaloncukor. 
Sok rendezvényen szerepelnek támogató -
ként, a tombolák főnyereménye rendszerint 
valamilyen alkalmi tortakülönlegesség. 
Nem mondunk nemet a helybéli kérésekre, 
mert jól esik, ha örömet szerzünk. Mi ilyen -
kor ajándékozzuk meg a vendégeinket a sze -
 retetükért, a ragaszkodásukért. 

Kicsit szeretnék belesni a pult mögé, persze 
képletesen. Hogyan alakul egy cukrászda 
munkanapja? 
A cukrászat folyamatos munkát kíván, reg -
geltől estig, a hét minden napján. Valakinek 
a családból mindig itt kell lennie. Munkatár-
saink remek szakemberek, azonban mi is 
kivesszük a részünket a kétkezi munkából. 
Egy-egy termék megjelenését előre eltervez-
zük, otthon kicsiben kísérletezünk vele, 
meg álmodjuk az ízét és a formáját. 
Milyen terveket dédelgetnek az elkö vet ke -
ző időkre? 
Most is foglalkozunk egy fejlesztéssel, de erről 
talán kicsit később mesélnénk szíve sebben. 
Itt tartunk a beszélgetésben, amikor meg-
mutatják a legújabb szerzeményüket, 
a majd nem teljesen automatizált szaloncu -
kor-készítő gépsort. Futurisztikus kép fo -
gad. Csillogó koracél burkolat alatt surranó 
szalag, tizedfokra állítható hűtő rend szer, 
szilikon tálcák, sejtelmes kékes fény. Az ele  -
 jén nagy tartály az alapanyagnak, a sor vé -
gén a késztermék csomagolásra ké szen. 
Rend és tisztaság mindenütt. Mindezek el-
lenére a termékek továbbra is kéz műves 
jellegűek, hiszen nagyon sok munka fo lya -
matot a mai napig kézzel vé geznek, és ezen 
nem is kí vánnak változtatni. 
Nem tartunk attól, hogy valaha is meg kell-
jen válnunk a cukrászdától. A gyerekek teljes 
odaadással és egyetértésben viszik to  vább azt 
– mondja mintegy zárszóként Jut ka. 
Ehhez nincs mit hozzátenni. Mélyen meg -
érintett a család összetartozása, a sok mun -
kával kikövezett, közösen megtett út. Gra- 
 tu lálunk az évfordulóhoz, köszönjük a so -
kunk örömére végzett magas színvonalú 
munkát és a család minden tagjának jó 
egész séget, további sikereket kívánva búcsú-
zom a Sulyán családtól a magam és minden 
kedves Olvasónk nevében.              MOHAI IMRE 
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A Krónika előző számában jelent meg egy verse, ami ugyan ré -
geb ben született, de az Anyák napja ismét aktuálissá tette. A fi -
nom érzékkel megírt költemény nyomán elhatároztam, hogy 
in terjút készítek a szerzőjével, akit ugyan régebben ismerek, de 
lírai vénáját eddig nem fedeztem fel. 
 
Mióta élsz Veresen? 
1994-ben költöztünk ide. A családunkban olyan események történ-
tek, hogy három csa lád nak kellett összeköltöznie. Az igényeknek 
megfelelő házat hosszú keresgélés után végül itt találtunk. Nehe zí -
tette a dolgunkat, hogy számomra érthetetlen módon sokan a hálót 
az emeletre építik, nekünk pedig volt két be te günk. 
Eredetileg mivel foglalkoztál? 
Tengerész voltam. 
Komolyan? 
Igen. Távközlési technikumba jártam, de az érettségit követően tu -
datosan a tengerész pályát választottam. 
Tehát tengeren, nem folyami hajókon szolgáltál? 
1970-78-ig jártam a világ tengereit, több mint 30 országban fordultam 
meg. A fiam nélkü lem nőtt fel. Amikor elmentem, akkor szüle tett, és 
már verseket szavalt, amikor lesze rel tem. 78-ban a FÓKÁ-nál (Folyami 
Kavics kot ró Vállalat) voltam telepvezető. A BKV-hoz sze rettem volna 
menni, de az édesapám fel ső  vezetőként dolgozott ott, ez pedig akkor 
összeférhetetlen volt. Amikor őt nyugdíjaz ták, engem diszpécserként 
alkalmaztak. Az irodám a Margit híd lábánál egy álló hajón volt, onnan 
irányítottam a szigetre átkelő és a távolsági hajókat. 
82-ben detektívnek álltam, három év múlva alhadnagyként szerel-
tem le. A MEV-nél (Mikroelektronikai Vállalat) voltam fegyveres őr -
pa rancsnok, de jobban tetszett a termelés, ezért átmentem oda 
villamosmérnöknek. Amikor a gyár leégett, már nem volt munkánk, 
a feleségemnek kezdtem segíteni a vállalkozásában. Ő ruhaipari fő -
is kolát végzett, önállósodott, tervezett és varratott ruhákat, amiket 
el is adtunk. Ebben segítettem neki. 
Amikor ennek is vége lett, ügynökösködni kezdtem az akkor divatos 
multilevel szisztémában. Elég jól ment. Még akkor is kaptam juta lé -
kot, amikor már nem voltam aktív az üzletben. Aztán a környéken 
helyezkedtem el hol gondnokként, hol telemarketingesként. 
Én nálad láttam először olyat, hogy valaki három monitoron dol-
gozzon úgy, hogy tologatja a képeket egyikről a másikra. 
A számítástechnikát önerőből tanultam meg. Számítógépeket sze rel-
tem össze a megrendelő kívánsága szerint, de honlapokat is készítet-
tem. 
Mivel foglalkozol manapság? 
Imádom a vasat. Sokat lakatoltam, mindent megcsinálok. Vannak 
saját kitalációim, grillsütő, hot dog sütő, nyársak, nyárstartók, hinta -
állvány, és van egy spéci fenyőfa talpam is. Ezek mind fent vannak a 
neten, bárki rátalálhat, megnézheti azokat. 
Mióta írsz? 
Ötévesen írtam az első nyúlfarknyi versemet, azóta folyamatosan jön-
nek az ötletek. Bármire, ami örömet szerez, vagy bánt, az élő be széd 
sebességével tudok verses formában reagálni. Pár éve tuda to sabban 
írok. Sok segítséget kapok a netről avatott tollú szakem  be rektől. 
Mi késztet írásra? 
Az esemény maga. Ilyen volt pl. a hajléktalan törvény, aminek nyo -
mán két versem is nyomtatásban jelent meg. Írok örömből, mos ta -
nában azonban többet méregből. 
Volt olyan vágyad, hogy közönség előtt szerepelj? 

Nem igazán, bár a 
mar  ketinges üzletben 
igen sokat adtam elő 
a kollégáimnak. Jár-
tuk az országot, min-
den nap másik város 
szállodájában voltak 
az előadások. Komoly 
rutinra tettem szert. 
Miért mondod te fel a 
verseket és teszed fel azokat a netre? 
Balhéból. A nekem sokat adó internetes portálon provokáltak, hogy 
magára valamit is adó szerző maga is el tudja mondani a verseit. 
Ekkor belevágtam. Ez is csak azt mutatja, hogy nem kicsit vagyok 
exhibicionista. Szeretek dicsekedni a verseimmel, de a műszaki 
alkotásaimmal is. 
Az Anyu című versedet, amikor mondtad, láttam, egy pillanatra 
elérzékenyültél, pedig közel húsz éve írtad. Tudsz sírni? 
Persze. A mély érzelem könnyen megfog, ilyenkor jönnek a könnyek. 
Amikor ezt a verset megírtam, simán elsírtam magam. 

MOHAI IMRE 

ARCOK A VÁROSBÓL • ZALÁN GYÖRGY 

A VERSÍRÓ TENGERÉSZ
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Mély fájdalommal vettük tudomásul, hogy LÁZÁR ANDRÁS 
festőművész, az Egyesült Média Szakszervezet (EMSZ) elnöke 
2020. június 1-jén elhunyt. Gyászolja az Udvarház Galéria 
kurátori közössége és Veresegyház művésztársadalma. 
Aktív résztvevője volt az Udvarház Galéria által rendezett 
tematikus csoportos kiállításoknak. Legutóbb a „MEMENTO” 
című tárlaton szerepelt egy művével Ipolyságon a Zsinagóga 
Galéria helyszínén. 
Lázár András kezdetben, Balogh Jenő festőtanár 
Városligeti rajziskoláját látogatta. Később, mint mester tanított 
a Képzőművészeti Főiskolán. Nyugtalan természete, 
kutató-kritikai szemlélete miatt az akadémia helyett az egyéni 
útkeresést választotta, amely nem volt könnyű számára. 
A művészet eredeti igazságát kereste. 
A felszínes, könnyed hatásokat kerülte az élet minden területén. 
Ehelyett választotta az igazságra vonatkozó kritikus magatartást. 
Szociális empátiája a közösségi életbe integrálta. 
Meghatározó tagja volt a magyar szakszervezeti mozgalomnak. 
Végigjárta New York művészeti színtereit, művészetéről, 
a „Washington Post”-ban jelent meg írás. 
A siker eredménye: ausztriai, németországi kiállítások. 
Mint művész a magányos alkotó útját választotta. 

KLEMENT ZOLTÁN

Elhunyt 

LÁZÁR ANDRÁS 
festőművész 
 
 

1951–2020 
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A járványveszély és a fertőzésveszély időtartama alatt a gazdaság átmeneti 
leállása miatt a Pest Megyei és Érd Megyei Jogú Városi Keres kedelmi és 
Iparkamara – rövidebben; Pest Megyei Iparkamara – tanács adó szolgáltatást 
működtet mikro-, kis- és középvállalkozásoknak hét főtől csütörtökig 10-16 
óra között. A tanácsadás – figyelemmel a koronavírus-járvány okozta in-
tézkedésekre is – telefonon és „e-mail”-ben történik erre a célra létesített 
+36 70 967 9669 telefonszámon és a tanacsadas@pmkik.hu e-mail címen. 
Személyes tanácsadás a fertőzésveszély fennállása miatt nem lehetséges. 
A kamarai tanácsadást jogi- gazdasági- pénzügyi témakörben a Kamara tag-
jai és a kamarai nyilvántartásban szereplő regisztrált Pest megyei székhelyű 
vállalkozók vehetik igénybe. Válaszolunk a tagdíj és a regisztrációs díj meg-
fizetésével, valamint a tanulószerződésekkel kapcsolatos kérdésekre is.  

A Pest Megyei Iparkamara a kkv-szektor vállalkozásait tanácsadással segíti 
a vállalkozás piacon tartása, a foglalkoztatottak megtartása, a kihirdetett ked-
vezmények igénybe vételének lehetősége és a hatályos jogszabályok ren-
delkezéseinek helyes értelmezése és végrehajtása tárgyában.  

A konzultációnak, megbeszélésnek is nevezhető tanácsadás során a 
kérdező vállalkozó röviden, célirányosan ismerteti a tanácsadóval a cége 
helyzetét és előadja, hogy mely kérdésre, probléma kezelésére, megoldására 
keresi a választ. A tanácsadó nem kész receptet szolgáltat a teendőkre, 
hanem a felek megbeszélik, kitárgyalják, hogy az adott helyzetben milyen 
törvényes lehetőségek állnak rendelkezésre, melyek az előnyök és hátrányok 
a vállalkozás számára, valamint ezekhez miként igazodnak a tények és a vál-
lalkozó elképzelése. A tanácsadás folyamatában a tanácskérő és a tanácsadó 

közösen keresik a megoldást a tanácskérő által előadott problémára, de a 
lehetőségek és a probléma kezelési módjának kiválasztásában a vállalkozó 
hozza meg a számára legjobbnak látszó döntést. 

A tanácskérések során felmerült kérdések, problémák hasonlíthatnak 
egymáshoz, de nem ugyanolyanok, a megoldás módja is eltérő lehet. Más 
cég által választott módszert a sajátosságok és részletkérdések elemzése 
nélkül nem érdemes átvenni.  

A veszélyhelyzetben kihirdetett kormányrendeletek és egyéb kamarai 
tájékoztatások a Pest Megyei Iparkamara honlapján az „Aktuális” menüpont-
ban megtekinthetők. (www.pmkik.hu) 
További információs lehetőségek: 
A VALI Vállalkozói Információs portálon a vállalkozók is kérdezhetnek és 
elolvashatják a gyakran ismétlődő kérdésekre adott válaszokat. 
Elérhetőség: https://vali.ifka.hu       
Ajánlott: „Gyakori kérdések és válaszok” – Adózás, Munkajog, Munkahely -
védelmi bértámogatás – Nemzeti Foglalkoztatási Szolgálat 
https://www.nfsz.munka.hu 
Grant Thornton Magyarország nemzetközi cég KKV HOTLINE szolgáltatása, 
gazdasági túlélés, munkahelyek megtartása stb. 
telefon: +36 30 255 5200, e-mail:  kkvhotline@hu.gt.com  
https://www.grantthornton.hu 
Hitelek: Magyar Fejlesztési Bank honlap: www.mfb.hu  

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

Pest Megyei Iparkamara

TANÁCSADÁS A KKV-SZEKTOR VÁLLALKOZÁSAINAK 
A PEST MEGYEI IPARKAMARÁBAN Dr. Csanádi Károly 

kamarai jogtanácsos

Előnyök: 
• biztos munkahely 
• hivatás 
• változatos munkakör 
• a kiképzést követően átlagosan havi 8 szolgálat 
• sok szabadidő 
• tanulási, továbbképzési lehetőség 
• egyéb szakma megszerzésének lehetősége 
• tervezhető életpálya 
• előmeneteli lehetőség 
• sportolási lehetőség 
• béren kívüli juttatások 
• felszereléssel, ruházattal történő ellátás 
• kedvezményes üdültetés 
• gyermektáboroztatás 

Elvárások: 
• 18. életév betöltése  
• büntetlen és kifogástalan életvitel 
• cselekvőképesség 
• magyar állampolgárság 
• bejelentett belföldi lakóhely 
• legalább középfokú állami iskolai végzettség 
   (érettségi vagy szakiskolai végzettség) 

• alkalmassági vizsgálatokon való megfelelés 
• törvény szerinti alkotmányos jogok 
     korlátozásának elfogadása 

JELENTKEZZ TŰZOLTÓNAK!!! 
 

A Pest Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság  Gödöllő Katasztrófavédelmi Kirendeltség 
FELVÉTELT HIRDET BEOSZTOTT TŰZOLTÓ MUNKAKÖR BETÖLTÉSÉRE.  

Minden érdeklődő jelentkezését várjuk, aki elkötelezett a hivatásos szolgálat iránt.

A tűzoltó szakképzés 5 hónapig tart. A képzés ideje alatt nettó 150 000 forint támogatás, egész-
ségbiztosítási járulékfizetés, ruházatot, szállást és napi háromszori étkezést térítésmentesen biz-

tosítunk a képzésben résztvevőknek. 
A képzést követően bruttó 250 000–270 000 forintos illetményt tudunk biztosítani. 

 
Amennyiben érdeklődik a tűzoltó szakma iránt, jelentkezni, bővebb tájékoztatást kérni 
a +36 1 469 4105-ös, a +36 28 528 700 telefonszámon vagy a pest.human@katved.gov.hu, 

illetve az human.godollo@katved.gov.hu e-mail címen lehet.



16 2020. június

Kultúra

A pestis elsősorban filozófiai 
regény, amely arra keresi a vá -
laszt, miként reagál az átlagem-
ber egy rajta kívülálló okból eredő 
katasz trófára. Úgy, ahogy a pszi-
chológia a gyászt szakaszokra 
oszt ja. Eleinte a kognitív disszo-
 nanciáé a főszerep: ebben a város-
ban nincsenek patkányok, tehát 
pestis sem lehet. Majd a helyzet sú-
lyosbodásával az emberek ki akar-
ják használni az utolsó élvezeteket 
az éjszakai életben. Utoljára az alku-
dozás következik, a szökési kísér-
letek, majd a kiüresedés és a bele - 
törődés. A regény a múlt század 
negy venes éveiben játszódik, az akkor 
még francia uralom alatt álló, algériai 
Oranban, ahol virágzik a keres ke de -
lem, szeretik a nőket, a mozit meg a 
tengeri fürdőt. Ott abban a hitben él 
még az orvosok többsége is, hogy a pes -
tis már a múlté. Eleinte csak elhullott 
patkányok jelennek meg városszerte, 
majd a betegség az embereket sújtja. 

A történetet Bernard Rieux doktor fősze -
rep lőn keresztül ismeri meg az olvasó. 
Kitűnő jellemrajzot ad Camus Tarrou ápo ló -
ról, Paneloux atyáról, Rambert újságíró ról, 
Grand hivatalnokról és Cottard magán  -
 nyo  mozóról is. Az emberek reagálása a ki -
törő pánikra kezdetben a vallásba, vagy a 
testi örömökbe menekülés. A hivatalos szer -
vek leplezik a járványt és tehetetlenül tanács  -
koznak. Az orvosok vitáznak, félnek ki - 
mon  dani a felismert kórt, a prefektus habo -
zik, félremagyaráz és eltitkol. A városi és a 
megyei hivatal, a sajtó pedig, mely folyton 
fecsegett, most már hallgat. Fertőt le ní tést 
rendelnek el kis fehér plakátokon, kisegítő 

kórházak létesülnek, végül meg ér -
kezik a hivata los sürgöny: „Pestisállapotot ki-
hirdetni. Várost lezárni.” A lakosok kény - 
telenek vé gigélni a bizonytalan ideig tartó 
rettegés, elzártság érzését. Sokakból feltör a 
mene kü lési vágy és próbálnak kiszökni a 
vesz tegzár alól. Rieux doktor a járvány ideje 
alatt elveszti a feleségét. 

Amikor a pestis véget ér, a város lakóinak 
örömujjongása közben ő arra gondol, hogy 
a veszély továbbra is fenn áll, a béke csak 
időleges: „Ő tudta azt, amit nem tud ez a 
vidám tömeg, de a könyvekben olvasható, 
hogy a pestis bacilusa sohasem pusztul el, 
sem el nem tűnik, mert évti ze deken át szuny - 
nyadhat a búto rok ban és a fehér ne műben, 

tü rel  me sen vára -
ko zik a szobák-
ban, a pin cékben 
(…) és a lim lo -
mok ban, s hogy el -
jő tán a nap, ami- 
 kor a pestis, az em-
berek szerencsét len-
ségére és okulá sá ra, 
fel ébreszti majd pat -
ká nyait, és elkül di 
őket, hogy egy bol -
dog városban lel jék 

halálukat.” 
Az emberiség történelme során 

minden korban más és más formában 
újra felbuk kan a pestis. Mégis mindig 
vannak olyan emberek, akik saját 
biztonsá guk kal mit sem törődve fel -
veszik a harcot a pestis pusztító kór-
jával szem ben, de a győzelmük 
so ha nem lehet vég le ges. 

Azt hiszem, most, a jelenlegi kö -
rül mények között ez a könyv telje-
sen új értelmet kap, mint bármikor 
korábban olvasva. Nem csoda, 
hogy tren di lett ez a regény a 
járvány idején a világban, mikor 
többet akarunk megtudni a vilá-
gról, az emberekről, a miértekről. 
Nem könnyű, és nem kellemes 
olvasmány ez a könyv, mégis a 
hu szadik század egyik alap vető, 
elgondolkodtató műve. És már 
ez is éppen elég. A pestis arról 
szól, hogy miként foszlik fel a 
társadalom szövete, ami kor 
valami szörnyűség történik, és 

hogyan képes az ember mindennek elle -
nére mégis valahogyan – Ady szavaival élve 
– ember maradni az embertelenségben. Egy 
régi ke leti legenda szerint egyszer a Pestis 
ígéretet tett egy jósnak, hogy nem szed e -
zer nél több áldozatot Szmirnában. „Óh, 
Pestis, te átkozott, be csaptál engem – keser-
gett később a jós –, hiszen több mint húsz -
ezren haltak meg! – Biztosíthatlak – vá - 
 la szolt a Pestis –, hogy én megtartottam a 
szavam, és csak ezer ember halálát okoztam 
közvetlenül, a többi tizenkilencezer saját 
félelmének és butaságának lett az áldo -
zata.”  
 

RIMAI S. ÉVA  

Könyvajánló:  CAMUS: A PESTIS „Ugyanannyi pestis volt már a világon, 
mint amennyi háború. És mégis, a pes-
tisek és a háborúk az embe reket mindig 
készületlenül talál ják.” 

ALBERT CAMUS

MIT ÜZEN NEKÜNK „A PESTIS”?  
Belefáradva a napi koronavírusról szóló hírek cunamijába arra gondoltam, hogy 
olyan könyvet olvasok, amely bemutatja, hogy a hétköznapi emberek hogyan élték 
meg korábban a jelenlegihez hasonló vészhelyzetet. Mellbevágó volt olvasni, hogy 
a Nobel-díjas Camus megállapításai mennyire találóak, áthallásosak a mostani,  
koronavírus járványra vonatkoztatva is, annak ellenére, hogy a társadalmi, me -
ta  fizikai jelentéssel bíró mű, „A pestis” 1947-ben jelent meg először. Manapság 
számos országban soha nem látott példányszámban adták el, bestseller lett. 
Japánban hétszer nyomtatták 154 000 példány-
ban. A Pes tis ből 1992-ben 
egy dél-ame rikai dik tatú rá -
ba áthe lye  zett francia-angol-
argen tin film is ké szült Luis 
Pu enzo rende  zésé ben. 
Mit ü zen Ca mus a ma embe -
rének? 

Albert Camus



172020. június 

Kultúra

2017-ben nyitotta meg kapuit – átmenetileg 
ide ig lenes épületben –, a város nappali tago -
zatos gimnáziuma, a Veresegyházi Katolikus 
Gimnázium (VERKA). A művésznő már az 
első perctől kezdve tanára az iskolának. Az el-
telt három év tapasztalatairól, a művészeti ok-
tatás jelentőségéről és szépségeiről beszél - 
gettünk. 
 
A magántanítványaidon kívül korábban is ok-
tattál szervezett iskolai formában képző mű -
vészeti tantárgyakat? 
Bukarestben érettségiztem, a Nicolae Tontiza 
Kép zőművészeti Líceumban, ezzel a végzett -
séggel általános iskolákban rajztanárként taní-
tottam Sepsiszentgyörgyön és egy Árkos nevű 
fa luban. Később felvételt nyertem a Magyar 
Kép ző művészeti Főiskolára (Egyetem). Egy évig 
vég zős ként a Csepeli Művelődési Ház rajz szak -
körét vezettem, majd ezt követően az 1997/98-as 
tan év ben a Képző és Iparművészeti Szak közép -
is ko lában is tanítottam. 
Mi késztetett arra, hogy újból a katedrára lépj? 
Hosszú éveken keresztül foglalkoztam már ma -
gán tanítványokkal, amikor több oktatási intéz -
mény től is megkerestek, hogy vállaljak tanári 
állást. Minden esetben sikerült nemet monda -
nom, mert az alkotói tevékenységemen kívül a 
magántanítványaimmal való foglalkozás mindig 
is lenyűgözött, hisz ők isszák az ember szavait, 
cél irányosak és tehetségesek, nem vágytam több -
re. Évekkel ezelőtt kaptam az ajánlatot a VERKA 
részéről, olyan kedvesen invitáltak, hogy meg-
gondoltam magam és leszerződtem az iskolához. 
Most már harmadik éve vagyok tanára a gim-
náziumnak.  
A rajz- és vizuális kultúra tantárgy milyen sze -
re pet tölt be a gimnázium tanrendjében? 
Az iskola szellemiségéből adódóan nagyon fon -
tos a katolikus lelkiség képviselete. A VERKA ta -
nulói is ugyanolyan gyerekek, mint bárhol más - 
hol. Tanulmányaik során viszonylag sok időt töl-
tenek az iskola falai közt, az itt hallottak, látottak 
mindenképpen nagy hatással vannak a fejlődésükre. A mai világunkat érintő 
kérdések a gimnazista korosztályú fiatalokban is jelen vannak, erre nekünk 
itt választ kell adni. A rajz- és vizuális kultúra tanórákon a gye rekekben rejlő 
szellemi kreativitást igyekszem felszínre hozni, és ezt átültetni, láthatóvá 
tenni, megmutatni egy-egy általuk készített alkotás for májában.   
Oktatási-nevelési tevékenységedben, mint alkotó művész, a szakmai 
tapasztalataid alapjára épülő módszereket is alkalmazol? Vagy szigo -
rúan csak az előirt általános tanterv szerint végzed a munkád? 
Mindenkit meglehet tanítani kockát rajzolni, vagy csendéletet festeni, itt 
nem csak erről van szó. Egy osztálytermen belül, ahol van harminc tanuló 
és 45 percnyi idő, szinte lehetetlen minden egyes tanulóval személyesen 
foglalkozni – gondoltam ezt korábban. A lányom mondta egy alkalommal: 
„Könnyű azokat tanítani, akik tehetségesek és megkeresnek mert erre a 
pályára készülnek. Mutasd meg az iskolában a saját művészetedet, lássák, 

érezzék a tanulók azt a szellemi hatást, amiben te 
is benne vagy.” Az általános szemlélettől el té rő -
en a művészet egy tejesen más látásmódot 
igényel. Hogy ezt ér zé keltetni tudjam, nemcsak a 
hagyományos pe dagógiai módszert, hanem egy 
gyakorlatiasabb, tapasztalati tudáson alapuló is-
meretet kell alkalmaznom. Hogy ezt mennyire 
lehet és szabad bevinni az általános műveltséget 
adó oktatás folyamatába? – véleményem szerint 
mindenképpen. Oda kell figyelni a tanulók egyé -
ni teljesítő képességére, melyet adott esetben be-
folyásolhat akár egy negatív hangulati tényező is, 
és ezt az oktatás folyamán nekünk figyelembe 
kell venni.   
Mennyire aktívak a tanulók a művészeti isme -
retek elméletének, továbbá az alkotói munka fo -
lyamatoknak – rajzolás, festés és a tárgyalkotás 
– az elsajátítása során?  
Minden azon múlik, hogy ki mennyi energiát fek-
tet a tanulásba, a munkába. Tapasztalataim sze -
rint az itteni gyerekek mernek rajzolni, és ezáltal 
megnyílnak, kitárulkoznak, aktívak az óráimon. 
Célom, hogy a tanórákon a lehe tő ségeim szerint 
minden egyes alkotó diákomhoz eljussak, enge-
dem őket kérdezni és szükség sze rint meg be szél -
jük a felmerült kérdéseket. Fontos, hogy értsék 
és érezzék az adott feladatot. Ma már az internet 
világában szinte minden információhoz hoz-
záférhet az ember. Egy kattintással a tanulók is 
mindent tudnak, leellenőrzik a tanárt, az elmon-
dottakat. Részemről nincs ezzel semmi prob lé -
ma, mert ha lélekből tanít az ember, annak min - 
dig van foganatja.  
Az első négy évfolyamos osztály 2021-ben érett -
ségizik, vannak olyan fiatalok, akikről már 
látható, hogy a művészet felé orientálódnak? 
Több fiatal elképzelése ismert a számomra, van, 
aki az építész, a képzőművészeti pálya felé tájé -
ko zódik és ennek megfelelően teljesít az órái-
mon. Elvem, hogy soha senkit nem szoktam 
eről tetni, mert a művészeti pályákhoz, – a képző- 

és iparművészeten kívül ide tartozik még például: a zene, a tánc, a 
filmművészet – erős belső indíttatás szükséges.      
Mint művésznek és tanárnak mik a további terveid? 
Nagyon jó helyzetben vagyok, mert szobrászként szép és tartalmas fela da-
tokat kaptam és kapok a mai napig is. Húsvétra megmintáztam a keresztút 
állomásait, a tizennégy stáció domborművet, melyek a Veresegyházi 
Szentlélek-templomban kerültek nagypéntek alkalmából elhelyezésre. Ed-
di gi pályafutásom csúcspontjaként éltem meg azt a pillanatot, miután végső 
helyükre kerültek az alkotások. 2019-ben átadásra került a gimnázium új 
épülete. Hihetetlenül boldog vagyok, mert a kezdetektől részese lehettem 
a nappali tagozatos gimnáziumi oktatás indulásának, ahogy kinyíltak és 
kiteljesedtek a kezeim alatt a gyerekek. A kérdésre válaszolva, hogy mik a 
további terveim? Folytatni az eddigi életem. 

VERÉB JÓZSEF

VERESS ENÉH ERZSÉBET MŰVÉSZTANÁR A MŰVÉSZETI OKTATÁSRÓL 

VERESS ENÉH ERZSÉBET  
a Magyar Képzőművészeti Egyetem vég -
zős hallgatójaként szobrászművész mes -
ter szakos diplomáját 1998-ban kapta 
kéz hez. Még ebben az évben házasságot 
kötött Konkoly György szobrász-restaurá-
torral, egy kislányuk született. A család 
2005-ben Veresegyházra költözött. 
Veress Enéh Erzsébet keze nyomán a már -
vány, kő és pala, a fa, réz és bronz egy le -
tisztult, megszelídült organikus világba 
vezet. Pályafutása során számos egyéni 
és csoportos kiállítás résztvevőjeként min -
dig megtudta lepni a kiállításai résztve -
vőit alkotásainak egyediségével, „a lélek 
madarainak látható és megfogható tár-
gyiasult formáival.” Munkái fellelhetőek 
Veresegyház középületeiben, a hazai és a 
külföldi gyűjtők magángyűjteményeiben. 

„Veress Enéh Erzsébet szobrászművész lé nyé -
ben benne rejtőzik a világ, a természet cso -
dája. Barátságos, közvetlen személyisége 
miatt a környezetében élő emberek közül 
sokan szeretik, tisztelik és becsülik.”

Fotó: Veréb

AZ ÉRZELMEK MINDIG ÁTJÖNNEK A RAJZOKON  
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Az év elején még senki nem gondolt arra, hogy ha 
átmenetileg is, elmaradnak a kulturális rendez vé -
nyek. A COVID-19 vírus okozta pandémikus álla pot 
negatívan hatott az egész civilizációs kultú rán kra, 
társadalmunkra. Különösen a gazdasági élet, a ke -
res kedelem került leginkább a bénultság álla po tába. 
Mindez hatással van a kortárs művészetre is. Olyan 
nagy hazai intézmények zárták kapuikat látoga tóik 
előtt, mint a Ludwig Múzeum, Műcsar nok, ICA-D 
Kortárs Művészeti Intézet és számos fórprofit, non-
profit galéria vált látogatók hiányá ban „üressé”. 

Az Udvarház Galéria március 13-án még meg 
tudta nyitni, Meskó Kinga és Rácz Krisztina, (L)é -
lek c. kiállítását, amelyen sok érdeklődő vett részt – 
néhány nap múlva viszont már nem lehetett bejutni 
a tárlat helyszínére, mivel a járvány miatt, zárták az 
épületet – így az Udvarház Galéria egye lő re bi-
zonytalan ideig nem hoz létre élő kiállításokat. Az 
év elején sikerült megrendeznünk Orosz Péter 
szobrászművész emlékkiállítását Dunaúj vá rosban, 
az ICA-D Kortárs Művészeti Intézet hely színén. 

Mivel a galériák zárva vannak – kommunikációs 
helyszínként, sokan a kiberteret választották. Jelen-
 leg, a naiv valóságot csaknem felülírja a virtu ális. Eb -
ben a helyzetben számos intézmény teszi közzé 
művészeti archívumának gyümölcsét. Szinte az egész 
művészipar termése élvezhető otthonról a karantén 
időszakában. Az Udvarház Galéria archív anyaga is 
megtekinthető a www.pillanatkepek.hu oldalon. 

Probléma, hogy sok művész vesztette el mun -
ká ját a járvány időszakában. Sokan olyan megél-
hetést biztosító kiegészítő feladatot végeztek, 
amely a karantén időszakában átmenetileg meg -
szűnt – tanári, oktatói munka, turizmus, vendég lá -
tó ipar, és egyéb a fizikai jelenlétet kívánó szol - 
gál tatás. A kiállításmegnyitók megszűnése miatt, 
művész és műgyűjtő között lévő élő kapcsolat 
hiánya a személyes műtárgy megrende lésekre is 
negatívan hatott. A galéria vezetői sem tudták tel-
jesíteni a tőlük várt eladásokat. Jelenleg, anyagi 
segítséget az alkotók, sajnos, nem igen várhatnak. 
A kulturális célú pályázatokat is átmenetileg visz-
sza vonták. Amit lehet tudni, hogy első lépésben az 
előadóművészeket segítik. A kortárs képző művé -
szet úgy tűnik veszélyeztetett helyzetbe került – 
különösen művelőik. A jelenség kihívás elé állítja 
a kurátori társadalmat is, hiszen a tervezett kiál-
lítások elmaradnak vagy időben eltolódnak. 

Sajnos az Udvarház Galéria helyszínén nem si -
ke rült megvalósítani Fuchs Lehel, Orosz Eszter és 
Gresa Márton, Kutak Adrienn Menora Saag Cent -
rum Artis kiállítás ajánlását. Természetesen az el-
maradt művészeti projekteket az eredetitől eltérő 
időpontban, a jövőben szeretnénk megvalósítani. 
Köves utcai Galériánk az U/2 is szünetelteti prog -
ramját. A tárlatok építésének lehetősége ezen a 
helyen a Veres1 Színház elindulásától függ, hiszen 

látogatóink nagy része a színházi előadásra ér ke -
zőkből áll. Az előadás szünetében sokan kíváncsi -
ak voltak az aktuális tárlatra. Reméljük, és bízunk 
abban, hogy Venyige Sándornak és Zorgel Enikő -
nek sikerül egyben tartani színészi csapatát, hi -
szen a színházi élet jelenléte fontos Veresegyház 
kulturális életében. Elmaradnak ezen a helyen a 
Váci Mihály Művelődési Ház zenei, kulturális ren-
dezvényei is, amelynek közönsége szintén érdek -
lődve figyelte az éppen fennálló aktuális tárlatot. 

Annak reményében, hogy szeptemberben már 
nyithatunk, létrehoztuk a FRONTON MARADVA 
című, részvételen alapuló csoportos kiállítás ötle tét, 
amely a jelenleg is fennálló járvány helyzetére próbál 
reflektálni a képzőművészet nyelvén. A felhívásra, 
nagy boldogságomra, sokan jelentkeztek. Kö szö -
nöm mindazoknak, akik a járvány idő sza kában is 
partnerünk maradtak az alkotás frontján. Bízom 
abban, hogy ősszel, sikerrel nyithatjuk a tárlatot. 

Másik gondolatunk, hogy reményt adjunk a mű -
vészet művelőinek. Az Udvarház Galéria kurátora 
szakmai kapcsolatát felhasználva, online műtárgy 
kereskedést próbál elindítani – segítve a galériához 
szorosan kötődő művészeken és hálánk jeléül, hogy 
aktívan részt vettek az elmúlt év során a ga lé ria 
munkájában. Ennek a projektnek technikai része 
még kidolgozás alatt van és szükséges a döntéshozó 
akarata is, hogy érdemben elinduljon a te vékenység. 

A jelenleg fennálló karantén időszaka ugyan -
akkor alkalmas az archív anyagunk rendezésére is. 
Az elmúlt évek, jelentősebb kiállításain, megnyitó -
kon készült dokumentatív fotográfiák anyagát fel-
használva portfóliókat hozunk létre, amely később 
hozzáférhető lesz az érdeklődők számára. Let he -
nyei Lászlónak itt szeretném megköszönni az utób -
bi évtized alatt végzett szakmai munkáját, amely, 
ha elmaradt volna, most nem lehetne mi hez nyúlni. 

Jelentős életművek szakmai feldolgozása is elin-
dul a jövőben. Így sor kerül a következő idő szak -
ban, Mitsui Sen Izumi nemrég „előrement” nagy - 

szerű szobrászművész műveinek fotográfiai feldol -
gozására, illetve hajdan volt kortársának, barátjá-
nak, Orosz János festőművész, szobrásznak, aki 
az elmúlt év augusztusában hagyott el minket és 
vált az „égi kávéház” lakójává – szellemi hagyaté -
kát szintén elkezdjük feldolgozni. Mindkét művész 
életművét szeretnénk a jövőben bemutatni az Ud-
varház Galéria kiállító helyszínén. 

Jelenleg, képzőművészeti tárgyú foglalkozásaink 
is elmaradnak. A tanulócsoport vezetőivel kapcsola -
tunk nem szűnt meg, és tervezzük a jö vő beli mun ka 
lehetőségét. Továbbra is számítok elsősorban, Tarján 
Teodóra, Virágh Betti, Járvás Éva, Márton Ág nes 
Katalin, Móricz Katalin, Gödri Zsuzsanna peda gó gu-
sok segítségére. Foglalkozásaink sikerorien tál tak és a 
jól működő társasággal nagyszerű együtt gondol -
kodni, alkotni a kortárs képzőművészet jegyében. 

A COVID-19 vírus okozta „szünet” idején az in-
tézmény csinosítására is van idő. Zárt ajtók mögött 
szépül az Innovációs Centrum, az Udvarház Ga léria 
előtere és a Váci Mihály Művelődési Ház belső terei is 
megújulnak – mindez köszönhető, a felada tot végző 
munkatársaknak és az intézmény vezető jének, Csé -
csyné Dr. Drótos Edina koordinációs mun kájának.  

A szakmai feladatok ellátása mellett, a kurátor-
nak is van szabadideje. A konyha nagyszerű terep a 
kreatív tevékenység számára. Levesek és minél egy -
szerűbb ételek főzésére tettem kísérletet. A ker tem-
ben található tárkony, kakukkfű, lestyán, rozma - 
ring, zsálya, metélőhagyma, medvehagyma meg -
adja az ételek alaphangulatát. Igyekszem keveset 
tartózkodni a bevásárló centrumokban így próbá -
lom az otthon meglévő alapélelmiszerekből kihozni 
a legjobbat. A család nagy bírája e ténykedésemnek. 
A főzés, és egyéb teendők mellett művészeti tevé -
kenységre is jut idő. Jelenleg a hidegtű, illetve a 
linómetszés technikai lehetőségét kutatom. Már 
készült néhány „remekmű”, melyet a gödöllői Le -
vendula Galéria vezetője Sz. Jánosi Erzsébet szí ve -
sen bevett meglévő, művészeti kollekciójába. 

Mindemellett jut idő az elmúlt évek kiállításai -
nak szellemi feldolgozására, újabb projektötletek 
lét re hozására is. Múlt év nyarán létrehozott „Bő -
rönd múzeum” ötletét is tovább gondolom, fej lesz -
tem. Az utazó kortárs gyűjtemény értelmezéséhez 
feladatlapokat és a kortárs művészet megértését 
segítő, kreatív füzeteket tervezek, hiszen, ha újra 
nyithatunk, az első feladatom a műtárgyi közeg-
ben megvalósuló, művészeti tárgyú foglalkozások 
elindítása, megtartása lesz. 

Remélve, hogy rövidesen megújult erővel elindul-
hatnak a kulturális programok, nemcsak az Udvarház 
Galéria helyszínén, hanem szerte a nagy világban 
mindenütt, – mindenkit arra biztatok, ve gyen részt 
az élményt adó kiállítás megnyitókon, zenei koncer -
te ken, színházi előadásokon és valós fizikai szemé-
lyes jelenlétével erősítse a közösségi életet. 
Egészséget és boldogságot kívánva üdvözlöm a 
ked ves olvasót!    KLEMENT ZOLTÁN MŰVÉSZETI RENDEZŐ

Váci Mihály Művelődési Ház – UDVARHÁZ GALÉRIA

TUDÓSÍTÁS A JELENRŐL

Fotó: Veréb
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Az én csendem napsugaras. Meleg csend ez, szótlan. Vannak beszéde-
sek is, de azok elkerülnek. Emberi szó nem zavar meg. Enyhe szellő 
meglibbenti a fák ágait, mintha most integetnének. Még sincs így, 
hisz a fák a saját kegyelemmel 
teli életüket élik. Nem törődnek 
más halandókkal. Csak a vi-
harral pörölnének, mert az 
derékon ragadja őket és 
meccset játszik velük. Ha 
elvonul, a vesztesek hal -
kan, elpilledve lesik, vár-
e rájuk jobb sors egy 
ü  res nappaliban vagy 
ka mrában, polc gya nánt.  

Az én csendem vadvi -
rágos. Puha, illatos. Nem 
vár semmit, nem vár sen -
kit. Futó léptek nem tarol -
ják, ismeretlen kezek nem 
szaggatják. Színes, tarka, 
nem fakuló. Festő vász -
nán a sarokban lapulna. 
Egy nagy eső elmoshatná. 
Las san folyna, felolvadna.  

Az én csendem tűzben égő. Olykor lángol, ideget tép. Isten, ember 
megalkuszik. Én se bánom. Fáklyámmal utat csinálok a rég elhagyott 
alagútban. Lángot viszek, tüzet szítok, simogatok, meghallgatok. A tűz 
riaszt, félelmet kelt, de lelkem kemencéje már nem tiltakozik. Régi 
kenyerek sültek benne, és az új kalácsok még kelesztésre várnak.  

Az én csendem felhőtáncos. Ajtókat nyit, ablakot tár. Kikukucskál, 
elnéz jobbra. Jön-e már valaki elheverni. Akar-e harapni a ködfalam-
ból, amit magam köré építettem. Tekintetem messze viszem. Árnyak 
folynak házak falán, alkonyodik. Nincsen mozgás. Hallgat a vágy. Hajt -
hatatlan lett a világ. Adnék neki kesztyűt, pálcát, táncoljon át a hídon. 
Ha ideér, befogadnám, táncát én is eltáncolnám.  

Az én csendem hosszú folyó. Iszapot hoz, papírt sodor. Papírlapon 
üzen. Elolvasnám, ha 
megáll na. De a folyó 
árad ve lem, messze vi -
szi tes tem-lelkem. Nem 
kiáltok, nem fulladok. 
Parti fák nyúlnak értem, 

és vé kony ágaikat áldozzák 
em beréletem megsegítésére. 
Megköszönöm, fejet hajtok. Há -

lát adok, megmaradok.  
Az én csendem hajthatatlan. Bárki ke -

res, el-elbújok. Szónak átlátszó köpenyét terí tem 
magamra és nem mondom ki, se -

gít setek. Néma vagyok, sem mi-
lélek. Poros, foltos, ér ték  telen. 
Hol vagytok ti bánat-gombok? 
Kabátomról lepo tyog tok. El ve -

szítem mind egy szá lig… Elgurul-
nak, sárba esnek. Szívemnek kényes em  - 

lékek lesznek.  
Az én csendem kősivatag. Töredezik, repe -

dezik. Jönnek mégis, be-bejárják. Hangjukkal körbeállják. Könnyen 
porlik, vége lesz egy hajnalban. Éppen akkor, mikor már alig hittem, 
sza vai mat eltöröltem. Szavaimnak magva hullott, csírát bontott. 
Eltűnik a szürke fátyol, üzenet jön. Felállok és szívem ugrál. Megtalál 
már az eltiport álom. És egyszeriben csendem jégvirágja lágy patakká 
olvad szemem sarkában. Csendem hangos, véges.

PRÓZAVERS

IMRE HILDA: 
AZ ÉN CSENDEM 

AZ UTCA HÍRMONDÓJA 
 
A Magyar Televízió 1964-ben vetítette első és egyik 
legsikeresebb filmsorozatát Zenthe Ferenc fősze -
rep lésével, a Tenkes kapitányát. A tizenhárom ré -
szes fekete-fehér sorozat a Rákóczi-szabadságharc 
idején, 1704-ben játszódik. Az állandóan „pityó -
kás” Pityik labanc őrmester szerepében ek kor 
találkoztam előszőr képernyőn Szilágyi István 
(1937–2020) filmművésszel.   
 
Szilágyi István a színpadi szerepei mellett évtize de -
kig a hazai filmgyártás egyik legkedveltebb alak-
jaként szinte minden itthon készülő játékfilmben és 
televíziós alkotásban feltűnt: több mint kétszáz film-
ben és sorozatban játszott. Ő volt a Bors sorozat Si -
pos ura, az Indul a bakterház piócás embere, a Ten- 
  kes Kapitánya Pityik őrmestere, a Három testőr Af -
rikában című Rejtő-adaptáció Potrien őrmestere. A 
leg többen mégis az 1974-es Keménykalap és Krump -
liorr című TV-film Lópici Gáspárjaként emlékeznek a művészre. 

Színpadi szerepei is maradandó élményt nyúj-
tottak. Többek közt játszott A vágy villamosa, 
a Jó estét nyár, jó estét szerelem, az Éjjeli me ne -
dékhely, a Három nővér, Móricz Zsigmond: 
Rokonok, Shakespeare: Rómeó és Júlia, vala -
mint Csehov: Vá nya bácsi című darabokban. 
Hívatásának élő művész em ber volt. Nem töre -
kedett sztárszerepekre, nem voltak becsvágyó 
tervei, élete során elé gedett volt a sorsával.  

Mégis a sors kegyetlen volt hozzá! Utolsó 
évei ben rendkívül szerény lakhatási körülmé -
nyek között, Rákosligeten élt szobrászművész 
feleségével, és korábban operatőrként dolgozó 
49 éves fiával. A legendás színészt, ahogy so -
kunknak az emlékezetében él a „piócás em-
bert”, az „utca hírmondóját” 82 éves korában 
tragikus helyzetben érte a halál. Nyugodj bé -
kében „Lópici Gáspár”!                                                      

VERÉB JÓZSEF

SZILÁGYI ISTVÁN SZÍNMŰVÉSZRE EMLÉKEZÜNK „Ezt én mondom Lópici Gáspár, ugyanis ez a nevem. Úgyis mond-
hatnám, hogy én vagyok az utca hírmondója. Úgyis mondhatnám, 
hogy én irányítom a közvéleményt!” 

KEMÉNYKALAP ÉS KRUMPLIORR 

Csend – Rajz: Veréb Csilla

Szilágyi István (1937–2020) 

Fotó: Győri Nemzeti Színház – Szamosi László



Hogyan kezdődött a színészi pályafutásod? 
Alsó tagozatban Molnár Klári néni volt az osz -
tály fő nö köm és minden évben készítettünk egy 
kis darabot. Negyedik osztályban vittük szín-
padra az Enyém a vár című darabot, amely-
ben én játszottam a főszerepet. Talán ez 
volt az az esemény, ami miatt most is fog -
lalkozom még színészettel. A bemutató 
után sok pozitív visszajelzést kaptam. Idő -
közben Klári néni nyugdíjba ment és meg -
alapította a Fiatal Forrás Színtársulatot, 
amelynek szintén tagja lettem. Az első da -
rabunk az Óz, a nagy varázsló volt, amely 
nagy sikert aratott. Ebben én Totót, a kisku-
tyát alakítottam.  
Hogyan kerültél be a Madách Színház Rock Suli 
című darabjába?  
Az apukám egyik nap munkába menet egy busz meg ál-
lóban észrevett egy hirdetést, amiben zenélni tudó gye -
 rekeket keresett a színház. Én először nagyon nem akartam 
jelentkezni, nem bíztam önmagamban, de végül jelentkeztem és beválo-
gattak. Először a Kővirágok nevű színi tanodába jártunk, ami szomba -
tonként olyan volt, mint egy iskola. Ének, beszéd tech ni ka, tánc és szí - 
nész mesterség óráink voltak. Ezután volt még egy casting, ahol már a sze -
reposztások is kialakultak. Két csapatot válogattak össze a kékeket és a 
pirosokat. Így kerültem a piros csapatba Lawrence bőrébe bújva. Ezt kö -
vetően egész nyáron át tartó próbaidőszak következett, hogy felké szüljünk 
a szeptember végi premierre.  
Közben a Fiatal Forrással színpadra vittétek újra az Enyém a Vár című 
darabot is.  
Igen, de az sajnos nem lett akkora siker, mint előtte az Óz, vagy a Padlás, 
amit utána csináltunk, s amivel nagyon sokat dolgoztunk. Az utolsó egy 
hét volt a legnehezebb, akkor napi 10 órákat próbáltunk, hogy tökéletesre 
fejlesszük a bemutatóig.  
Mit tekintesz a legnagyobb sikerednek?  
A Rock Sulit. Négy blokkot játszottam, mert kinőttem a szerepet. Viszont 
lesz még egy 100. előadás, aminek már meg volt a próbája, csak a vírus 
mi att nem tudtuk előadni. Emlékszem, pont bent voltunk a színházban, 
próbáltunk, amikor szóltak, hogy másnap már nem jöhetünk, mert be kell 
zárni a koronavírus miatt.  
Milyen érzés volt, amikor először álltál a nagy közönség előtt a szín-
padon?  
A premier volt a legnagyobb élmény, bár nem az volt a legjobb alakítás, 
mert az az utolsó volt. A premier előadás után volt egy bál a színházon 
belül, azt is nagyon élveztem, ott volt mindenki, aki a darabon dolgo-
zott.  
Nézőként ez a darab egy nagy bulinak tűnik. Zenéltek, jól mulattok köz -
ben. Mennyire volt ez munkás és fárasztó nektek?  

Belülről ugyanilyen nagy szórakozás annak ellenére, hogy nagyon 
fárasztó is, de azt csak akkor vettem észre, amikor már hazafelé tartot-

tunk. Ott, akkor a színpadon olyan nagy adrenalin löketet kapunk, hogy 
nem érzünk semmi fáradságot.  

Hogyan tovább a jövőben? Most fogsz ballagni az általános 
iskolából. Milyen középiskolát választottál?  

A Vörösmarty Mihály Gimnáziumba me gyek, dráma 
tagozatra, úgyhogy mara dok a színészetnél. Ez 

minden kép pen a terveim között sze repelt, sze -
retem ezt csinálni, így tuda tosan választottam 

már a gim náziumot is.  
A Madách Színházban sem lett vége a 
karrierednek a Rock Suli után. Hogyan 
alakult ezután a pályád?  
A Rock Suli búcsúztatóján Szirtes tanár 
úr mondott egy búcsúztató beszédet és 
ott elhangzott az is, hogy meg kérte az 
egyik főszereplőt, Szemenyei Jánost, 
hogy írjon nekünk egy darabot, mert 

attól, hogy a szerepeinket kinőttük, nem 
szeretne elengedni bennünket. Így szü -

letett meg a Bolyongók. Arról szól, hogy 
négy szuper intelligens gyerek elmegy fel de -

ríteni egy bolygót. Ezt először a stúdiószín-
padra tervezték, de végül nagy színpadon játszuk. 

Megzenésített verseket adunk elő, mindenkinek van 
egy hosszabb verse a darabon belül a saját szituációjában. 

Mi neked a legnagyobb kihívás a próbaidőszakban?   
A szövegtanulással és a zenéléssel szerencsére sosem volt nehézségem, 
viszont táncolni sosem tanultam, így az kicsit nehezebb volt, bár abba is 
gyorsan belejöttem. Emellett a másik nehézség talán, hogy nagyon sok 
dologra kell figyelni egyszerre. Például a Bolyongókban nincs segítsé -
günk a darab közben, ott előfordul, hogy érzem, hogy fáradok az előadás 
alatt is. 
Melyik szerepeddel tudtál a legjobban azonosulni?  
Totó nagyon én voltam, meg végül is a Padlásban a Lámpás is. Totó sze -
repében olyan voltam, mintha magamat játszanám. A szüleim is mondták, 
amikor látták az Óz-t, hogy volt egy-két olyan megszólalásom, amit mintha 
otthon mondtam volna.  
Van olyan darab amiben nagyon szeretnél egyszer játszani?  
Darab nincs, de nagyon szeretnék egyszer mozifilmben szerepelni. Jó ma -
gyar filmek is vannak, úgyhogy szívesen szerepelnék például egy vígjáték-
ban. 
Ha elmúlik a vírushelyzet és újraindul a színház, akkor milyen terveid 
vannak? Milyen darabok várnak?  
A Fiatal Forrással újra színpadra visszük az Óz-t, de most Totó helyett a 
Madárijesztő leszek, arra készülünk. Illetve készülünk a zenekarunkkal a 
The Reds-el fellépni is. Ezzel a csapattal a Rock Suli alatt is együtt játszot-
tunk, mi voltunk a piros csapat, így könnyű volt a névválasztás is. Volt 
lehetőségünk fellépni a Madách Színház Rock Fesztiváljának koncertjén, 
ott egy számot adhattunk elő. Utána egyre több feldolgozást kezdtünk el 
tanulni, saját dalokat írtunk. Tavaly nyáron voltunk egy zenei továbbképző 
táborban, ahová idén nyáron is készülünk, és persze örülnénk egy-két fel-
lépési lehetőségnek is.  

FÁRI FANNI
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Fiataloknak
FIATAL TEHETSÉGEINK

Fiatal Forrás Színtársulat: 
A padlás című musical 

Lámpás szerepében

TÓTH ÁKOS
Tóth Ákos fiatal, tehetséges színész, aki a veresegyházi általános 
iskolai alsó tagozatos fellépésektől egészen gyorsan a Madách Szín-
ház nagyszínpadáig jutott. Hogyan indult a pályája és hol tart most? 
Erről be szélgettem vele. 

TOTÓ, VÁNDORSZÍNÉSZ, 
LÁMPÁS ÉS MÉG SOK MÁS 
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Tudták, hogy CSONTRITKULÁS ELLEN na -
gyon hatékony a HETI 3-4x elvégzett legalább 
fél órás gyaloglás? 

A csontosodás megfelelő ingere, ha terheljük 
a csontokat. Ütemes gyaloglásnál a terhelésnek 
meg felelően épülnek be a csont szerkezetébe az 
ás ványi anyagok, így erősödnek a csontgerendák. 
Lényeges, hogy mindenképpen függőleges irá -
nyú mozgásformát válasszunk, mert a csontok -
hoz kapcsolódó izmok így tudnak a csonttömeg 

növe ke dését és a csontépülést leginkább támo-
gató, megfelelő húzóerőt kifejteni. A Nordic 
Walkinggal ez teljes mértékben megvalósul 
amel lett, hogy te hermentesítjük az ízületeket, 30-
40%-al több izmot vonunk be a mozgásba, ezál-
tal 20-25%-al több kalóriát égetünk el mint egy 
egyszerű sétával. 

Július 4-én szombaton ismét „Út az Egész -
séghez” pulzusméréssel egybekötött túraösvény 
bejárást tartunk a 4,4 km-es szakaszon. 

Talál koz zunk reggel 9 órakor az Ivacsi vasút -
állo másnál lévő kiinduló táblánál. A július 4-i 
alkalmat egy kicsit rendhagyóbbá szeret nénk 
tenni, hi szen ezen a napon lesz egy éves a veresi 
Szív ba rát ösvény, így mindenképpen várjuk az 
alka lom ra azokat a kedves résztvevőket, akik 
már több hónapja velünk tartanak az ösvény-
bejárásokon, de természetesen szívesen látjuk 
a most kedvet kapó, egészségükért tenni akaró 
érdek lődőket is. 

Tisztelettel kérjük, a túrát megelőző nap pén-
tekig jelentkezzenek be a turaosveny@veres-
egyhaz.hu vagy 06 70 39 126 03 mobilszámon. 

További információ 
a Szívbarát túraösvény programról: 

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

Facebook/Nordic Walking Sport Veresegyház 
Instagram: @multisportse 

MultiSport Mozgás és Szabadidő S.E. 
Vigh Mercédesz   Mobil: +36 70 39 126 03

NORDIC WALKING

MIÉRT JÓ A NORDIC WALKING? 

A Baker-ciszta valamilyen betegségnek a követ kez -
ményeként kialakuló, kocsonyás anyagot tartal-
mazó tömlő. Esetenként a térd túlzott mennyi ségű 
ízületi folyadékot állít elő, mely duzzanatot okoz a 
térdhajlatban és feszülő érzést eredmé nyez. Az ízü -
leti folyadék valójában egy kettős feladattal bíró ke -
nő anyag. Segíti a láb könnyű moz gását és mini ma - 
lizálja a súrlódást az ízület mozgó részei között. A 
fájdalom rosszabbodhat a térd teljes hajlításakor, 
nyújtásakor, terhelésekor vagy hosszan tartó állás 
esetén. A problémát okozhatja a térd ízü let króni -
kus gyulladása, a tér dízületi porc kopása, de akár a 
meniscusok (C porcok) sérülés is állhat a háttér-
ben. A térdhajlatban a folyadék a bursába (tömlő) 
pré selődik, vissza folyni nem tud, felhalmozódik. 
Jól tapinthatóvá válik egy kisebb-nagyobb, változó 
keménységű „hólyag”, ami ultra hang gal jól kimu-
tatható. A fájdalmat nem a Baker-ciszta okozza, 
hanem a gyulladás. A Baker-ciszta megrepedhet, 
következtében a lábszár, boka megduzzad, feszítő 
érzés kelet ke zik. Időnként a mélyvénás trombózis 
tüneteit mutathatja. Sok eset ben kezelés nem szük-
séges, a Baker-ciszta önma gától eltűnik. Ha azon-
ban a ciszta nagyon nagy és nagy fájdalmat okoz, 

akkor az alábbi kezelések ja vasolhatók: gyógy  sze -
res kezelés, a folyadék lecsa polása, fizikoterápia (pl. 
jegelés). Kíméletes, a moz  gáspálya megtar tá sára 
irányuló speciális gya korlatok (range-of-motion= 
ROM) végzése, és a térd körüli izmokat erő sítő gya -
korlatok segíthetnek mérsékelni a panaszokat és 
megőrizni a térd moz gástartományát. Fontos, hogy 
az orvosi keze lés elsősorban a Baker-cisztát kiváltó 
ok megszüntetésére irányuljon, és nem magára a 
ciszta keze lésére! 

Tünetek: duzzanat a térdhajlatban, olykor a 
lábon is, a térd merevsége, feszítő érzés a térdha-
jlatban, a térd teljes behajlítása nehézséget okoz. 

Hosszas mozdulatlanság vagy fokozott igény-
bevétel után a tünetek erősebben léphetnek fel. 
Amennyiben duzzanat jelenik meg a térdhajlat-
ban és érezhető fájdalom, úgy érdemes orvoshoz 
fordulni. Kifejezetten javallott felkeresni egy szak -
orvost, mivel a Baker-ciszta gyakran nem csak egy 
folyadékkal telt ciszta, hanem valamely komo -
lyabb mozgásszervi betegség jelzője. 

Ritka esetben a ciszta szétrepedhet és az ízületi 
folyadék a kétfejű lábikraizomra szivároghat a 
következő tüneteket okozva: éles fájdalom a térd-
ben, duzzanat a kétfejű lábikraizomban. Olykor a 
lábikraizom kipirosodása és olyan érzés, mintha 
víz folyna végig a lábszár hátsó felén. 

Mivel ezek a tünetek nagyon hasonlóak a láb 
trom bózisáéhoz, a tünetek jelentkezése esetén 
azonnali orvosi ellátás szüksége, hogy kizárják a ko-
 mo lyabb betegségeket. Júliusi cikkünkben a kímé -
le tes, a mozgáspálya megtartására irányuló speciális 
gyakorlatokról (range-of-motion= ROM) írunk. 
Felhasznált irodalom: Putz, R. Pabst, R. (2007): 
So botta Az ember anatómiájának atlasza: 2. kötet 
Törzs, zsigerek, alsó végtag. Medicina Könyvkiadó 
Zrt., Budapest. Szentágothai J. Réthelyi M. (2006): 
Funkcionális anatómia I. egyetemi tankönyv. Med-
icina Könyvkiadó Zrt., Budapest. 
A cikket Lektorálta: Földes Anikó gyógytornász . 
Van kérdése? Küldje el szerkesztőségünkbe: e-
mail: veresikronika@veresegyhaz.hu 

GYŐRI RITA SPORTSZERVEZŐ, SPORTEDZŐ 
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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A tulajdonosnak az udvarán rendet kell tar-
tania? 
A Veresegyházon lévő ingatlanok tulajdonosai 
kötelesek gondoskodni arról, hogy eszté ti kai 
szempontból is megfelelően rendezett legyen az 
ingatlanuk. Ez a rendszeres tisztántartás mellett 
magába foglalja az ingatlan zsú folt ság tól, lomok-
tól mentesen tartását, gyo mok tól, gaztól való 
megtisztítását, valamint a rovar- és rágcsáló-
mentesítést. (Rendelet az ingatlanok és közte rü -
letek tisztántartásáról 3.§). 
Hány százalékban szabad leburkolni az ud-
vart? 
Lakóövezeti ingatlanoknál a kötelezően betar-
tandó minimális zöldfelületi arány általá ban 
50%. 
Mire figyeljünk a kertünkkel kapcsolatban? 
A szomszédok között gyakran vita van arról, 
hogy – különösen a telekhatár mentén – ültetett 
fák, cserjék mennyire árnyékolják le a másik 
kertjét és mennyire „szemetel” a fa a szomszé-
dos ingatlanra. Előírások szabályozzák, milyen 
magasra növő, milyen típusú fát, cserjét, a te lek -
határtól milyen távolságra ültethetünk. Úgy 
gon dolom, a jószomszédi vi szony alapja az, 
hogy a jogszabályokon felül mindig beszéljük 
meg a köztünk levő problémákat. 
Mi a házunk előtti közterülettel kapcsolatos 
kötelességünk? 
A tulajdonos (használó) feladata, hogy az in-
gatlan melletti közterületet karbantartsa, ért -
jük ez alatt a takarítást, fűnyírást. Ez a terület 
a telekhatártól az úttest széléig (szegélyéig) 
terjed, de maximum a telekhatártól számított 5 
méter. Az ingatlan előtt áthaladó járda tisz tán 

tartása is a használó feladata, tehát a jár da mel-
lett növő gaz kiirtása, a járdára kinyúló á gak és 
bokrok megfelelő nyesése, a hó elta ka rítása és 
síkosságmentesítés is. 
Végigjárva Veresegyház utcáit örömmel lá tom, 
hogy a lakók különös gonddal és szép érzékkel 
gondozzák az ingatlanuk előtti területet.  

SZŐKE SAROLTA 

 
 

SZABÁLYOK A HÁZ KÖRÜL 3.

A NÖVÉNYTELEPÍTÉSI TÁVOLSÁGOKRA VONATKOZÓ ELŐÍRÁSOK 
• a 3,0 m-nél alacsonyabbra növő cserjéket a telekhatártól legalább 0,5 m-re,  
• a 3,0 m-nél magasabbra növőket leg alább 1,0 m-re,  
• a fákat legalább 2,0 m távolságra kell tervezni. 

(HÉSZ 6/2019 SZF-5. számú függelék) 

Udvar, kert és utcafront 
Jovanovic Dragutin, a Műszaki Osztályvezetője válaszol

Fotó: Veréb

Fotók: Szőke Sarolta
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Milyen fa és bokor ültethető közterületre? 
A tájba és városképbe illő fásítás kívánatos, 
lehe tő ség szerint minden utcában a fasorba 
illő. Vannak ültetésre ajánlott fajok, ezért le -
he tőleg 70%-ban őshonos fákat ültessünk. 
Köz területen tilos az özönnövények telepítése. 
Idetartozik az akác, ostorfa, bálványfa, kes -
keny levelű ezüstfa, amerikai kőris, kőrislevelű 
juhar. A tiltott lágyszárúak, fák és cserjék lis -
táját a helyi környezetvédelmi rendelet 2. sz. 
melléklete tartalmazza. 
Mit tegyünk, ha a házunk előtti közterületre 
fát szeretnénk ültetni? 
Általában azt szeretnénk, hogy környezetünk 
szép zöld legyen, aztán évek múlva szembe sü -
lünk azzal, hogy a fa gondot okoz. Tehát elő ször 
is mérlegelni kell, hogy van-e ott a fá nak létjo-
gosultsága. Józan paraszti ésszel át kell gondol -
ni, hogy az a fa bizony meg fog nőni. Nem egy 
tulajdonos saját magának okozott bajt azzal, 
hogy az általa ültetett fa elterebélyesedett, elta -
karta előle a közvilágítást vagy később zavarta a 
beparkolásban. Az ingatlan előtti közterületen 
általában kevés optimális hely van, ahová fát le -
het telepíteni. Sokan nem tudják helyesen fel -
mérni, mek ko ra egy fa helyigénye. Ebben se gí - 
tenek az or szágos és helyi szabályok, hogy ké -
sőbb senkit se érjen kellemetlenség. A szabályok 
az ész sze rűséget követik, pl. fa a közúttól leg -
alább 1,5 méteres távolságra ültethető és 2,25 
köbméternyi földet kell számolni az ültetésé hez. 
Továbbá a nö vé nyek telken való elhelyezé se kor 
a szomszédjogokat se hagyjuk figyelmen kívül.  
Mit gondoljunk át az ültetés előtt? Mire kell 
figyelni? 
1. Nézzük meg, mekkora területünk van, és ha 

betartjuk a szabályokat, előírt távolságokat, 
marad-e hely egy fának.  

2. Ha igen, akkor nézzünk fel, van-e felette ve -
zeték. Vezeték alá logikus megfontolás alap -
ján nem tanácsos fát ültetni. (Az ELMŰ azt 
kéri, hogy csak olyan fákat ültessenek a veze -
tékek közelében, melyek kifejlett állapotban 
sem érik el a 4 méteres magasságot.)  

3. Gondoljuk át, hogy az utcai lámpa fényét el -
ta karja-e majd.  

4. Vegyük figyelembe, hogy a közlekedés biz-
ton ságát, a beláthatóságot később akadályoz -
ni fogja-e. 

5. Nézzük meg a saját ingat lanunkat is, nem 
lesz-e túl közel a kerítéshez, garázshoz, kis -
kapuhoz, be fogja-e árnyékolni a nappali vagy 
konyha ablakát.  

6. Ha ezek után még mindig megfelelőnek 
tűnik, akkor ültethetünk fát.  

Ám még akkor sem akármilyent, pl. ültet vény -
szerűen haszonnövényt nem lehet. Ha közte rü -
letre bárki fát szeretne ültetni, érdemes kon zul - 
 tál ni a főkertésszel, főleg ha több fa telepítéséről 
van szó. Az önkormányzat figye lembe veszi a 
már meglévő fákat a járdák tervezése során, de 
jó tudni, hogy kártalanításra nem tarthatunk 
igényt, ha az ingatlanunk előtt lévő fa áldoza-
tául esik a kivitelezésnek.  
Mit javasol az új utcák lakóinak?  
Mielőtt a lakók, vagy társasházi közösségek 
fásításba kezdenének, érdemes konzultálni az 
önkormányzattal. A következő évi ültetési idő -
szakban az önkormányzat akár be is tervez -
he ti, hogy fasor kerül az adott utcába. A rend - 
ben tartás azonban már az ingatlan tulajdo no -
sának/használójának a kötelessége. 
Milyen gyakori problémák merülnek fel az 
ingatlanunk előtti közterületen álló fákkal 
kapcsolatban? 
Állandó probléma az a gondolkozásmód, mi sze -
rint: „Az előttem lévő fát az önkormány zat ül-
tette, miért nekem kell gondozni?” Mi va gyunk 
a házunk előtti közterület használói, ezért a 
használó (jellemzően a tulajdonos) köteles ezt 
a közterületet rendben tartani. Ezt nem csak a 
helyi rendelet, hanem a fás szárú növények 
védelméről szóló kormányrendelet is kiemeli. 
A helyi rendelet szerint az ingatlan határától az 
úttestig maximum 5 méter távolságban kell 
gondoznunk a területet, ez magá ban foglalja a 
fa metszését és a lombfelszedést is. 
Ha a házunk előtt olyan nagyra nőtt fa talál-
ható, amit mi magunk nem tudunk már met-
szeni, mi a teendő? 
Először is előzzük meg, hogy számunkra kezel-
hetetlenné váljon egy fa, ne hagyjuk ak ko rára 
nőni. Ha külső segítség kell a gallya zás hoz, azt 
az ingatlan tulaj donosnak/hasz náló nak kell in-
téznie. Az ELMŰ csak magasfe szült ségű veze -
té kek alatt végez gallyazást és honlapján fel - 
hív ja a figyelmet: „A … fák, bok rok ágait az in-
gat lan tulajdonosa (kezelője) köteles rendsze -
resen eltávolítani, ha azok a szabadvezeték 
biz tonsági övezet határát érintik.” Ha egy fa ve -
szélyezteti a helyi vezetéket, lámpát, az önkor-
mányzat intézkedhet a gallyazásról, de jó lenne 
ezt megelőzni. 
Ha zöldterületről ág nyúlik be a magántulaj -
donú ingatlanra, vagy a fa kidőlni készül, 
hogyan járjunk el? 
Első lépésként a jegyzőhöz kell fordulni minden 
ilyen esetben, belterületen ez az ő hatás köre. 
A ve szélyes ág, fa eltávolítása az önkor mány zat 
feladata. Ezt általában a GAMESZ végzi, komo -

lyabb favágás esetén külsős céget bíz meg. Veres  -
egyház területén belül több erdősáv tény le gesen 
erdőnek minősül (Az Erdőtérkép nevű mo bil al-
kalmazáson utána lehet ennek nézni). Ha erdő -
tagból ág lóg be, vagy egy fa veszélyez tet min - 
ket, az erdészettel is kell egyeztetni, és ez meg -
hosszabbítja az eljárást. 
Ha a szomszédtól lóg át az ág? 
Ezt első körben egymás között kell megbe szél -
ni. Igyekezzünk a jószomszédi viszony kiala -
kítására, megtartására. Ha a szomszéddal nem 
sikerül megegyezni és fája vagyonunkat vagy 
biztonságunkat veszélyezteti, akkor a jegyző -
nél lehet kezdeményezni a veszély elhárítását.  
Ha egy útkereszteződés bokor vagy fa miatt 
nem belátható, kihez forduljunk? 
Amit lehet, beszéljünk meg személyesen a tu-
lajdonossal. Ha nem sikerül megoldást találni, 
akkor értesítsük a jegyzőt.  
Fakivágásnál hogyan kell eljárni? 
Sarjadványok, hajtások kivágásához nem kell 
engedély. Ennél nagyobb fa esetén fakivágási en-
gedélyt kell kérni, melynek tartalma meg te -
kinthető a város honlapján. A kérelmet e-mail -  
ben is be lehet nyújtani. Fontos tudni, hogy min-
den közterületen kivágott fa után pótlási kö te -
lezettségünk van (ingatlanon belül egyelőre 
nem). A kérelemben meg kell adni, hol és mi-
lyen fajtával szeretnénk pótolni a kivágandó fát. 
Nem feltétlenül közterületen kell pótolni, a leg -
közelebbi alkalmas helyen kell új fát ültetni, ami 
lehet magánterületen is. A fa pótlására egy év áll 
rendelkezésre. A faki vá gási engedély kiadását 
konzultáció és hely színi szemle előzi meg.  
Ha a házunk előtt kiszáradt nagy fa áll, 
annak a kivágásához is kell engedély? 
Igen. Ha a kérelmező megkapta az engedélyt, 
az eltávolítást a használónak (tulajdonosnak) 
kell intéznie, fizetnie. Ha a kiszáradt nagy fa 
életet vagy vagyont veszélyeztet, akkor az ön -
kormányzat is intézkedhet. 
Mit üzen a lakosságnak? 
Józan megfontolás alapján telepítsünk nö vényt 
és gondozzuk az igényeinek meg fe lelően! Úgy 
tűnik, a növényekkel kapcso lat ban is elfelejtet-
tük az elődeink szokásait és fogyasztókká vál-
tunk: tetszik, megveszem, ké sőbb már zavar, 
nem kell, kidobom. 
Tiszteljük, becsüljük meg a természetet! Igye -
kezzünk zöld környezetünket megóvni, rend-
ben tartani!                                 SZŐKE SAROLTA 

TELEPÍTÉSRE AJÁNLOTT 
ŐSHONOS (részben tájhonos) 

FA- ÉS CSERJEFAJOK: 
barkócafa, berkenye, boróka, éger, fűz, 
gyertyán, juhar, hárs, kőris, meggy, nyír, 
tiszafa, tölgy, vadcseresznye, vadkörte, 
cserszömörce, homoktövis, fa gyal, far -
kas boroszlán, galagonya, gyöngyvesz -
sző, kányabangita, kecs ke rágó, kökény, 
kutyabenge, orgona, törpemandula, som 
(Részletes lista a helyi környezetvédelmi 
rendelet 1. sz. mellékletében) 

Fák és bokrok a ház előtti közterületen 
Interjú Hermann Violetta környezetvédelmi referenssel



KICK-BOKSZ

Az év elején sikerült megszerezni azon pontok többségét, melyek hozzásegítettek minket, hogy 
a válogatott versenyzők elfoglalják a ranglista első, illetve második helyét. A karantén ideje alatt 
is tovább folyt a munka, nevezzük HOME WORK felkészülésnek. 

Jelenleg egyesületünk új szakosztállyal bővül, mely a Black&Gold Angels Veresegyház Box 
néven versenyez a box szabályrendszerben. Ennek a megbízott szakosztályvezetője és edzője, 
volt csapattársam és barátom, Terebesi Csaba 1. dan kickbox mesteredző és box szakedző. 
Most a kick-box csapat nagy erőket fektet az idei világ és Európa-bajnokságon való jó helyezések 
eléréséhez. Ezen dolgozunk! 

PAPP ATTILA 
2. DAN ELNÖK ÉS MESTEREDZŐ (M.K.B.SZ.) 

EGYESÜLETÜNK IDÉN SEM TÉTLENKEDETT  

KAJAK-KENU

A Veresegyházi Kajak-Kenu Club tagjai a veszélyhelyzet beálltával 
sem hagyták abba az edzésmunkát! Ki-ki otthonra elküldött ed zés -
tervek alapján, vigyázva szeretteire és önmagára, edzette végig a 
„be lobbanás fázisát”, de az erős mag, triókban, eltolt idő fak torok -
ban, vezetett edzéseken igyekezett megtartani a télen megszerzett 
erőn létet. 

A Margita, a Fenyves és a Tó-strand, nagy távolságtartással, fertőt -
lenítő zselék és kendők gyakori használatával, kiváló helyszíneknek 
bizonyultak a „karantén edzések” együttes megtartására. Futó, kon -
di és technikai evezések simán teljesültek, ami az immunrendszert 
és a pszichét is karban tartották. 

A „nagy mamut” egyesületek mind bezártak, de a kis műhelyek 
dolgoztak tovább. Video-konferencián ezt méltányolta is az MKKSZ 
vezetése. 

A fenti állhatatos edzés vállalásával elértük azt, hogy pl. Tóth 
And rás és „árnyékkénti” követője, Besnyi Andris is az erdei kö -
rökön csúcsidőket futottak. Tóth Andris kilencéves pályacsúcsot 
döntött meg kis-, és nagy körön is. Kadók Niki és Reindl Erik sem 
maradt el sokkal, ahogy Szabó Attila és Aszódi Marcell sem. Ma -
gyari Reginának a könnyedsége maradt meg futásnál is és eve -
zéskor, az igen nagy szélviharban is. 

Komcsák Dominik a „húgát” is elhozta futni, (aki végül is a nő -
vére és focizik). A kis Csirkés Bence is vagányan és nagyon okosan 
épült hozzá a „maghoz”. Kitartásunk eredményét lemérhettük egy 
hosszabb evezéssel. Csepel, Kolo-telep és a Dunavarsányi edző tábor 

közötti húsz kilométert „löktük meg” egyre javuló időben, Yamahás 
kísérettel, Pfeifer Rikárd (nem Richard) úr „horgász elnök” vé del -
me alatt, aki első szóra és teljesen önzetlenül, ingyen vállalta a mo-
toros támogatású program vezetését. Az út alatt pedig többször 
elhangzottak a „Veresegyház jöhet”, a „Veresegyházról jöhetnek” és 
a „Veresegyházért mindent” kijelentések! 

Pfeifer úr tette a dolgát többszörös vezetőként, rutinosan, hiszen 
most a Ráckevei Halász Szövetség vezetője, aki korábban a Yamaha 
motor igazgatója volt. Most a motorcsónakot is kitűnően vezette és 
a Kadók Niki, Magyari Regina, Tóth András, Reindl Erik és a Tokaj -
ból ide vágyódó volt válogatott kenus, Vajkai András alkotta veresi 
magot jó hangulatban vitte Dunavarsányig velem és a videózó Szabó 
Attilával együtt. Dunavarsányhoz érve  az utolsó kibójázott ezer 
méteren, Kadók Niki nem volt hajlandó „elnyújtani a mozgást”, 
hanem végig repülte, mintha már július vége lenne és a minden-
napi evezéseken lennénk túl.  

A többiek is úgy „lökték”, hogy öröm volt nézni és ami a legszebb, 
mentek volna még tovább is, térdelve a keskeny kis kenuban! Egy 
húszas végén, még tovább! 

Na, erre lehet mondani „...köszönjük élet áldomásidat, ez jó mu-
latság, férfi munka volt” MINDEZT VÍRUS- ÉS VESZÉLYHELYZET 
UTÁN!  
 
Erőt, egészséget, jó kedvet mindenkinek! 
 

FROHNER FERENC 
VKKC ELNÖK-EDZŐ

VÍRUS- ÉS VESZÉLYHELYZET UTÁN! 

VERESI KARATE

Mikor bejelentették az online oktatást, azon-
nal reagálni kellett az iskolákban a tanároknak, 
valamint az edzőknek is. A Veresi Karate Sport  - 
egyesület ekkor kezdte el online edzéseit, heti 
két alkalommal hétfőn és szerdán kezdők, 
valamint haladók számára. 

Ebben az időszakban nem tudtunk normális 
edzéseket tartani, nekünk is alkalmazkodni 
kellett a körülményekhez, új motiváló esz kö -
zök után kellett nézni. Nekünk, edzőknek is 
on line módon folytatódtak az edzések. Tanít -
ványaink egy része minden edzésen lelkesen 

részt vett, amik inkább erősítő, állóképesség 
fejlesztő, valamint alaptechnikákat csiszoló ed -
zések voltak. Telt-múlt az idő, a lelkesedés 
azon ban nem csökkent. Június elejétől már a 
rendes edzéseket is meg kezdjük kint a sza bad-
ban, és lesz lehetőség online is becsatlakozni 
azokra. Edzéseinket egész nyáron, Veres-
egyházon, a Búcsú téren fogjuk megtartani 
hétfőn és szerdán. 

Gyertek és csatlakozzatok az egyik legjobb 
sportcsapathoz! 

SZALAY ZSOLT 

MINDEN MÁRCIUS 13-ÁN, PÉNTEKEN KEZDŐDÖTT 
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Sport

Terebesi Csaba
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Sport

Köszönet a Veresegyházi Katolikus Gimnázium vezetésének, hogy a 
gimnázium udvarán levő kézilabda pályát használhatjuk az órák meg-
tartására. 

A gyerekek nagy örömmel fogadták a hírt, a koronavírus-helyzet 
miatt még mindig csak kis létszámban folynak az órák, de végre min-
denki biciklire ülhetett újra. Ameddig az idő engedi, az órák itt a sza -
badban lesznek megtartva, de igyekszünk minél hamarabb új helyet 
találni szeretett sportágunknak. 

Itt szeretnénk kérni, hogy ha valaki tud olyan termet, ami alkalmas 
lehet e célra, jelezze felénk, a Facebook oldalunkon keresztül elér min-
ket! Egy kb. 150-200 m2-es termet keresünk, amit hosszútávon tudnánk 
bérelni, vagy akár meg is lehetne vásárolni. 

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

SPORT ZONE SE • BMX SULI 

VERESI KÜZDŐSPORT EGYESÜLET 

A Veresi Küzdősport Egyesület nagy erőkkel készült a Fehérorosz -
országban megrendezett IKSF Kettlebell-Sport Európa-bajnokság -
ra. Sajnos azonban a vírus közbeszólt, nem lehetett utazni. A fe hér - 
orosz szervezők azonban nem hagyták annyiban, a világháló adta 
lehetőségeket kihasználva rendezték meg a versenyt. Mit is jelen-
tett ez? Vágatlan, szerkesztés nélküli videót kellett elküldeni a fe-
hérorosz ítészeknek, aminek szigorú formai köve telményei voltak. 
A bírák megnézték a felvételeket és döntöttek az érmekről, he -
lyezésekről. 

A Veresi Küzdősport Egyesületet két fő képviselte, ifj. illetve id. 
Ilyés Gyula mérette meg magát. Apa és fia egy platformon, egymást 
támogatva, segítve versenyzett. Nyerő páros, a sportszeretők biz-
tosan emlékeznek rá, tavaly ketten négy aranyat nyertek az orszá-
gos bajnokságon. Az ifjabbik Gyuszi kettő, édesapja egy ver seny - 
számot vállalt. Menetidő 10 perc, egyetlen kézváltással. Mindket-
ten becsülettel felkészültek, nagyon sokat edzettek, hogy méltó -
kép pen képviseljék hazánkat a viadalon. A sok munkának meg is 
lett a gyümölcse! Egészen káprázatos teljesítményt nyújtottak, 
kiváló eredményeket értek el. Mindez azt jelenti, hogy újabb érmek 
kerültek a Veresi Küzdősport Egyesületbe, újabb érmek ezúttal Eu-
rópa-bajnokságról! Apa és fia megnyerték kate góriájuk küzdel -
meit, így három Eb arannyal gazdagodtak! 

Jó példát mutattak! Nem hagyták abba a munkát, nem álltak le 
az edzéssel, alkalmazkodtak a megváltozott körülményekhez, és 
véghezvitték, amit elhatároztak.  

Egy gondolat a végére: ifj. Ilyés Gyulának a tavalyi magyar baj -
nokságon egy harminckétszeres (!) német világbajnok hölgy volt a 
vezetőbírója. Igen, 32 vb cím jelent valamit. Az egyetlen ver senyző, 
akinek felállva gratulált és méltatta a teljesítményét, az ifj. Ilyés Gyu -
la volt. Ő valóban úgy küzdött, mint egy oroszlán, tényleg a szívét 
adta a sikerért. Most Gyuszkó videóit látván azt nyilat kozta, hogy ha 
nem hagyja abba az edzést, a versenyzést, ugyan olyan komolyan 

veszi a munkát, mint most, felnőtt korában bármit megnyerhet a 
világon! 

Büszkék lehetünk rá, mint ahogyan büszkék lehetünk edzőjére, 
édesapjára, Ilyés Gyulára is. Gratulálunk! Apa és fia kitettek 
magukért!

Örömmel jelentjük be, hogy a BMX Suli újra elindulhatott!  



26 2020. június

Nyári táborok
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IV. korcsoportos csapat

28 2020. június

Hirdessen 

a Veresi Krónikában 
VERESEGYHÁZ VEZETŐ LAPJÁBAN! 

Velünk sikeres lesz!! 
7500 PÉLDÁNY, KEDVEZŐ ÁR 

Bővebb információ: 

veresikronika@veresegyhaz.hu 

30 9304 831

Boszorkánysarok Szépségszalonban 
2112 Veresegyház, Szadai út 2/B 
a Spar-ral szemben

pedikűrös és lábápoló 
+36 20 478 9093

Demény Csilla
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Bemutatkozik a Veresegyházi Élmény Center, 
a virtuális valóság helyi központja  

Milyen szolgáltatással foglalkozik a cégük? 
Veresegyházi Élmény Centerünk a virtuális valóság (VR) nyújtotta végte-
len lehetőségeket kínálja. A tökéletes élményről HTC VIVE PRO head-
settjeink gondoskodnak. Egy szemüveg a fejre, kontroller a kéz be és már - 
is egy másik dimenzióba kerülhet! Szülinapi partyk, csapat épí tő prog ra-
mok megrendezését is vállaljuk, valamint igény szerint rendezvényekre is 
kitelepülünk. 
Kiknek ajánlják ezt az élményt? 
Nyolc éves kortól mindenkinek! Arra biztatjuk a felnőtteket is, hogy bátran 
próbálják ki, különleges élmény! Közösen még szórakoztatóbb, ba rátokkal, 
családdal, vagy a partnerével. Egy időben öt fő tud játsza ni, ezért bejelent -
kezés szükséges. 
Mennyiben nyújt többlet élményt a virtuális valóság a hagyományos 
élményjátékokhoz képest? 
Megváltoztatja a játékos világát, az élmény része lesz. Vezethet repülőt, átél-
heti a zombi apokalipszist az arizonai sivatagban, megküzdhet Rockyval a 
ringben. Átélheti a legmenőbb hullámvasutat, lemerülhet az óceán mélyére 
ahol bálnákkal, óriás teknősökkel találkozhat, de sétálhat az űrben úgy, hogy 
közben átéli a súlytalanság állapotát. Sorolhatnánk a lehetőségeket, de egy 
biztos, mindenkit elvarázsol! Kiszakít a hétköznapokból, megtörik az idő és 
a tér, egyszerűen az ottani világ lesz a valóság. 
Mennyibe kerül egy óra?  
Kedvező árainkkal szeretnénk biztosítani, hogy helyben elérhető szó rakozási 
lehetőséget nyújtsunk mind a gyerekeknek, mind a felnőtt kor- osztálynak. 
Alapdíjunk 4000 Ft /óra, ha ketten jönnek együtt már 3500 Ft/fő, de 4 főtől 
3000 Ft/fő az óradíj. Alkalomhoz illő utal vá nyainkkal garantáltan örömet sze -
rezhetünk szeretteinknek. Születésnapi partyk, csapatépítő programok 
20 000 Ft-tól elérhetőek, de sze mélyre szabottan kínálunk csomagokat.

www.veresvr.hu



30 2020. június



312020. június 



Veresi május...

Fotó: Kovács Enikő

Fotó: Veréb József

Fotó: Veréb JózsefFotó: Veréb József


