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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 JÚLIUS 8-i, NYOMDÁBA ADÁS ELŐTTI ÁLLAPOTOT 

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

„Köszönet mindenért” 
 
Hál’ Istennek véget ért a karantén. Reméljük, örökre. 

Azt viszont sajnáljuk, hogy megszűnik a kiemelt figyelem, gondoskodás, óvás, 
amiben mi 65 év felettiek részesülhettünk nap, mint nap. 

Megnyugtató érzés volt tudni, hogy naponta találkozhatunk segítőinkkel, akik 
ebédet hoztak (hálásak vagyunk a szakácsnak az ízletes ételekért), bevásároltak, 
postára, gyógyszertárba mentek, s volt kivel néhány szót váltanunk. Mérhetetlenül 
sokat jelentett ez nekünk, miközben ők veszélyeztették a saját egészségüket. 

Bízom benne, hogy senki sem lett beteg. Köszönjük a szervezést, az odafigyelést Pász-
tor Béla polgármester úrnak, Cserháti Ferenc alpolgármester úrnak, Papp Mariann 
élelmezésvezetőnek, az idősellátás dolgozóinak és mindazoknak, akiknek a nevét nem 
tudom felsorolni, köztük kedves volt tanítványaimnak is, akik munkájukkal és néhány 
kedves szóval tartották bennünk a lelket ebben a nehéz időszakban. 

Hálás szívvel gondolunk mindenkire, és jó egészséget, sok erőt kívánunk nekik a 
jövőben. 

Nagyné Vogl Magdolna 

SZÍVESSÉGEK SZONETTJE 
(Rímes hexameterekben) 

 
Tudjuk, a szívbe szorulnak a vágyak, 
a vétkek, a titkok, 
rejtve dobogva dobolgat a mellkasi 
éteri kipp-kopp, 
s tűnik a tiszta ereknek a mesteri 
útja szabadnak: 
persze a karnagyi tennivalók meg 
a szívre maradnak, 
 
Lám, koszorúereink, de segítik a vér 
szabad útját, 
s boldog a szívbeli szerkezet is, csuda 
részei tudják, 
mit, hogyan is tegyenek, hogy 
az isteni jó sikeredjen, 
vérteli pitvarainkban, a kamrai ép 
keretekben. 
 
Ím, vigaszával a szív igazába iramlik 
a jóság, 
véle az égbeli-földi, az emberi léti 
valóság – 
s benne világol a fönti zenének 
a mennyei fénye. 
 
Szép a világ, ha az út csupa szívbe 
vezet, szeretettel, 
ámde remélni kevés, ugye, kell 
cselekedni is érte – 
úgy a miénk ez a földi idő: lehető 
lehetetlen. 
 
 
2020. 05.20. 
 

Horváth Ferenc

HETVEN FÖLÖTTIEK SZÁMVETÉSE 
Viaskodtunk, vívtunk egyre 

ilyen s olyan koron át: 
s feltehetjük mindezekre 

mostanság a koronát. 
* 

KARANTÉNOS PORTRÉ 
Közösségi ember, ámde 
most magába mered ő: 

lám-lám, így lesz egykettőre 
bárki emberkerülő. 

* 
A KÖLTÉSZET NAPJÁN 

Jó társaságban könnyebb a karantén: 
olvasgatom Petőfit és Aranyt én, 

s más költőinket – sok nagy vers suhog! 
Rajtuk nem győznek holmi vírusok. 

 

A SZÍVVIRÁG 
A szívvirágnak hatalmas a szíve, 

belefér az erdő, a tó, a rét, 
a bárányfelhő, a szivárvány íve, 

az őszirózsa és a margarét. 
 

Meg se kottyan neki valóság, álom, 
határtalan szívű a szívvirág, 

belefér, ami túl van a világon, 
és tanyára lel benne a világ. 

KORONAVÍRUS IDEJÉN 
(Epigrammák egy magányos karantén-lakó naplójából) 

HORVÁTH FERENC VERSEI



Veresegyház Önkormányzata június 27-én, a 
kosárlabda munkacsarnokban rendezett meg -
ha tó ünnepségen mondott köszönetet a koro -
na vírus-járvány során a város zavartalan mű kö- 
désében és a 65 év feletti korosztály rendkívüli 
helyzet okozta ellátásában segédkező mun ka -
tár saknak, magánszemélyeknek, intéz mé nyek -
nek és támogatóknak. 

Mint ismeretes, a vírus által leginkább veszé-
lyeztetett és az azt igénylő 65 év felettiek szá -
mára szükségessé vált a karantén idején a napi 
szintű folyamatos ellátás, mind az ebéd, mind 
a gyógyszerbeszerzés és bevásárlás területén. 
Ezt a feladatot a város intézményi hálózatának 
mun ka társai Cserháti Ferenc alpolgármester 
vezetésével és koordinálásával kiválóan meg -
oldották. Ebben segítségükre voltak azok a vál-
lalatok, intéz mé nyek is, amelyek munkájukkal, 
felajánlásaikkal támogatták a védekezést. 

A rendezvényen köszönetét fejezte ki a rend-
kívüli helytállásért Pásztor Béla polgármester és 
Cserháti Ferenc alpolgármester. a műsorban fel-
lépett Horváth Ferenc költő, a Veresi Big Band, 
továbbá Csáki Edina és Krajnik-Balogh Gábor, a 
Veres 1 Színház mű vészei. 

A régóta hiányolt hangulatos program után 
ízletes állófogadás várta az oklevéllel díjazot-
takat. Ahogy Pásztor Béla polgármester fogal-
mazott, az oklevél emlékeztesse majd a falon az 
utódokat, hogy vészhelyzet idején hogyan áll-
tak helyt elődeik Veresegyházon. Cserháti Fe -
renc alpolgármester pedig az imponáló munka 
adatainak ismertetése után lapunk egy korábbi 
idézetét emelte ki: „Ha majd vége lesz, arra fog-
nak emlékezni, amit tettél, nem arra, amit meg 
akartál tenni.” 

KOVÁCS PÉTER 
FOTÓK: LETHENYEI LÁSZLÓ

ÜNNEPSÉG

KÖSZÖNET A SEGÍTŐKNEK 
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A hónap témája

Kiemelt köszönet illeti 
a veszélyhelyzet okán be -

vezetett helyi intézkedések és 
hatályos rendeletek jogszerű 

alkalmazásáért, 
Veresegyház fennakadásoktól 

mentes működésének 
felügyeletéért, és a 65 év feletti 

veszélyeztetett kor osztály 
ellátásának intéz ményi szintű 

meg szer vezéséért 
az alábbi személyeket: 

 
Cserháti Ferenc alpolgármester, 
Dr. Csécsyné Dr. Drótos Edina 

alpolgármester 
Garai Tamás jegyző, 
Székelyné Szabó Andrea 

aljegyző 
Papp Mariann élelmezésvezető 
 

Továbbá személyre szóló 
elismerésben részesültek az 

alábbi intézmények dolgozói: 
 
KÉZ A KÉZBEN ÓVODA 
Pásztor Katalin intézményvezető 
Bacsák Péterné 
Balázs Mária 
Barsi Anita 
Bíró Ferencné 
Boldizsárné Gergely Ida 
Boruzsné Mezei Éva 
Czene Zoltánné 
Czuth Lajosné 
Dénesné Berecki Enikő 
Dér-Bozsik Anna 
Elek Judit 
Ella Eleonóra 
Erdélyi Erika 
Fazekas Bernadett 
Fehér Klára 
Gál Melinda 
Garainé Lengyel Erika 
Gáspár Attiláné 
Gergely Enikő 
Gesztesi Edina 

Gőgös Katalin 
Guth Ilona 
Hegyes Etelka 
Horváth Józsefné 
Jakab Beáta 
Kalocsai Sándorné 
Kelemen Borbála 
Kerekes Ildikó 
Kiss Vivien 
Kocsis Ágnes 
Kopaszné Németh Piroska 
Kovács Csilla 
Kovács Hajnalka 
Kulcsár Borbála 
Lakatos Mária 
Lázits Gyula 
Marosfalvi Katalin 
Mészárosné Fődi Tímea 
Miklós Ágnes 
Molnár Gabriella 
Molnár Krisztina 
Nagy Attila Sándorné 
Nagy Nóra Elvíra 
Novák István Ferencné 
Orbán Angéla Beáta 
Orbán Melinda 
Pálla Ildikó 
Pálóczi Erika 
Patakiné Körmendi Zsanett 
Péter Istvánné 
Protár Anikó 
Rácz Zoltánné 
Ribainé Dányi Katalin 
Ritterné Toma Ildikó 
Segesvári Sessler Lilien 
Séra Éva 
Szántó Attiláné 
Székelyné Varga Ildikó 
Szentmiklósiné Zsigmond Erika 
Szőkéné Kiss Tünde 
Téglás Levente 
Tóth Ildikó 
Tőkés Klára 
Vargáné Rózsa Noémi 
Vassné Ódé Erzsébet 
Vernyik Jánosné 
Willné Baka Mónika 

MESELIGET BÖLCSŐDE 
Vigh Eleonóra intézményvezető 
Bajerlené Bokor Alíz 
Bernáth Zita 
Bögehold Ildikó 
Budavári Zoltánné 
Csernus Zoltánné 
Fitosné Dávid Erzsébet 
Forjánné Vénig Tünde 
Halászné Stanczel Katalin 
Hényel Tiborné 
Hoffmann Beatrix 
Jira Zsoltné 
Király Krisztina 
Kiss Eszter 
Kovácsné György Gabriella 
Lackovszky Éva 
Lovas Lászlóné 
Markovicsné Tóth Szilvia 
Mezriczky Andrea 
Papp Lászlóné 
Papp-Bertus Renáta 
Pintér Krisztina 
Puskás Melinda 
Rosenberg Angéla 
Skultétiné Antal Erika 
Strihovaneczné Tedás Izolda 
Szabó László 
Szabóné Balogh Tünde 
Szabóné Kővári Krisztina 
Szilágyi Aténé 
Sziráky Csaba Attiláné 
Takács Ildikó 
Tóth Márta 
Tóthné Bodony Klára 
Ujvári Ilona 
Ujvári Sándorné 
Vitos Ildikó 
Wéber Bea 
Zohány Edit 
 
 
VÁCI MIHÁLY MŰVELŐDÉSI HÁZ 
Dr. Csécsyné Dr. Drótos Edina   

intézményvezető 
Bálint Piroska  
Czene János  

Csernus Zoltán  
Fébóné Krehó Zsuzsanna 
Gozdánné Lakatos Rita  
Jakab Sándorné  
Kis Dávid  
Klement Zoltán  
Kovács Beatrix  
Markó Ildikó 
Nagy Lajosné  
Novák Hajnalka  
Papp Andrea  
Pásztor Ildikó  
Pész András 
Pittersné Pittlik Julianna  
Sturcz Ádám  
Szopkó Ernő  
Takács Andrea   
Vastag András  
Vastag Dorina 
Veressné Györki Melinda 
 
 
VERESEGYHÁZ KISTÉRSÉG ESÉLY 
SZOCIÁLIS ALAPELLÁTÁSI KÖZPONT 
Nagyné Gódor Csilla 

intézményvezető 
Bereczki Tamásné 
Bresztovánszky Tamásné 
Deákfalvi Rita 
Gesztiné Berta Noémi 
Horvát Sztyepán 
Kelemen Gabriella 
Kelemen Péter 
Lajkó Sándorné 
Monoriné Huszár Éva 
Novák Róza 
Sarkantyús Rita Szidónia 
Seres Tatyjana 
Simon Klára 
 
 
POLGÁRMESTERI HIVATAL 
Bártfay Erzsébet 
Gregus Hajnalka 
Győrfi Ibolya 
Holósiné Fenyvesi Ildikó 
Horváth Attiláné 

Jakab Ádám 
Kapros Károly 
Krisztiánné Szabó Marianna 
Mádi Hajnalka 
Nagyné Erben Mónika 
Németh Beatrix 
Németh Tímea 
Papp Krisztina Csilla 
Rados Emma 
Solymos-Kun Andrea 
Szabóné Balog Erzsébet 
Szatmári Csilla 
Szoboszlai Szilvia 
Tóthné Dobos Judit 
Tóth-Vas Edit Bernadett 
Zombori Nóra 
 
 
TOVÁBBI INTÉZMÉNYEK: 
Gazdasági Műszaki Ellátó 

Szervezet 
Misszió Egészségügyi Központ 
 
 
SZOCIÁLIS OTTHONOK 
Gondtalan Évek Idősek Otthona 
Napsugaras Ősz Idősek Otthona 
Őszi Liget Idősek Otthona 
Veresegyház Önkormányzat 

Városi Idősek Otthona 
 
 
GYÓGYSZERTÁRAK:  
Alma Gyógyszertár 
István Király Patika 
Praxis Patika 
Szent Erzsébet Gyógyszertár 
 
 
TÁMOGATÓK: 
GE GAS Veresegyházi Gyára 
KUCSA-KER Kft. 
MEY Hungaria Kft. 
LA CHÉRE Kft. 
PRÍMA Pék Veresegyház 
Veresi Paradicsom Kft.
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Önkormányzat

55/2020. (V.13.) Polgármesteri határozat: 
1. Hozzájárulok a 2020. évi költségvetési évben a Ve res-

 egyház és Környéke Szennyvízközmű Társu lástól 
100 000 000 Ft kamatmentes likvid kölcsön felvételéhez.  
A kamatmentes kölcsön visszafizetésének végső 
határideje 2020. december 31. 
Az önkormányzat a kölcsön biztosítékául felaj ánl ja a 
Veresegyház belterület 5784/11 hr. számú ingatlant 
jelzálog fedezetül. 

2. Fenti törvényi felhatalmazás alapján kerül sor a köl -
csönszerződés polgármester által történő alá írásra. 

 
56/2020. (V.13.) Polgármesteri határozat: 
Hozzájárulok ahhoz, hogy a DUO-DENT VERES Fo -
gászati Kft. által működtetett I. és IV. számú fog orvosi 
körzet 2020. június 4-től összevonásra kerüljön, így a 
további akban egy körzetként működjön. 
Az Önkormányzat az így kialakított I. számú körzet fel -
nőtt és gyermek lakosságának fogszakorvosi ellá tását dr. 
Szentesi Miklós Ádám fogorvossal kívánja biztosítani. 
 
57/2020. (V.14.) Polgármesteri határozat: 
Hozzájárulok a Veresegyház belterület 9446 hrsz-ú, 
kivett beépítetlen terület megnevezésű ingatlan érté ke -
sítéséhez Kasza János, mint vevő részére. 
 
58/2020. (V.14.) Polgármesteri határozat: 
Hozzájárulok a Veresegyház belterület 9447 hrsz-ú, 
kivett beépítetlen terület megnevezésű ingatlan érté -
kesítéséhez Battyányi Gyula, mint vevő részére. 
 
59/2020. (V.14.) Polgármesteri határozat: 
Hozzájárulok a Veresegyház belterület 9448 hrsz-ú, 
kivett beépítetlen terület megnevezésű ingatlan érté -
kesítéséhez Varga Zoltán, mint vevő részére. 
 
60/2020. (V.14.) Polgármesteri határozat: 
Hozzájárulok a Veresegyház belterület 9645/105 hrsz-
ú, kivett beépítetlen terület megnevezésű ingatlan 
értékesítéséhez az Eastimpex DL Kft., mint vevő részére. 
 
61/2020. (V.14.) Polgármesteri határozat: 
Hozzájárulok a Veresegyház belterület 1103/74 hrsz-ú, 
kivett beépítetlen terület megnevezésű ingatlan 
értékesítéséhez Lovas Dániel és Rácz Krisztina, mint 
vevők részére. 
 
62/2020. (V.14.) Polgármesteri határozat: 
Hozzájárulok a Veresegyház külterület 059/2 hrsz-ú, 
legelő művelési ágú ingatlan területén 82 m2 nagyság-
ban bányaszolgalmi jog bejegyzéséhez a TIGÁZ Föld -
gázelosztó Zrt. részére. 
 
63/2020. (V.14.) Polgármesteri határozat: 
Hozzájárulok a Veresegyház belterület 9645/98 hrsz-ú, 
kivett beépítetlen terület megnevezésű ingatlan érté -
kesítéséhez a Magor Busz Kft., mint vevő részére. 
 
64/2020. (V.15.) Polgármesteri határozat: 
Hozzájárulok ahhoz, hogy az Önkormányzat ki zá róla-
gos tulajdonát képező Veresegyház belterület 5784/11 
hrsz-ú telek eladási ára 20 000 Ft/m2 +áfa legyen. 
 
65/2020. (V.19.) Polgármesteri határozat: 
Hozzájárulok a Veresegyház belterület 3522 hrsz-ú, 
kivett lakóház, udvar és gazdasági épület meg ne ve zé -
sű ingatlan megvásárlásához Soós Jánosné eladó tól, 
összesen 42 000 000 Ft-os vételáron. A vételár kifi -
zetése a következőképpen történik: szerző dés kötéskor 
10 000 000 Ft, 2020. szeptember 30-ig 32 000 000 Ft. 
A vételár kifizetésére a 2020. évi költségvetés ingatlan -
vásárlásokra elkülönített kerete biztosítja a fe dezetet. 
 
66/2020. (V.20.) Polgármesteri határozat: 
Hozzájárulok a Veresegyház belterület 453 hrsz-ú, ki -
vett lakóház, udvar, gazdasági épület megne ve zésű in-
gatlan megvásárlásához Bokros Barbara ela dó tól, 
össze sen 26 000 000 Ft-os vételáron. 

A vételár kifizetése a következőképpen történik: 
• szerződéskötéskor az ingatlant terhelő jelzálogjog 

jogosultjának követelése kerül kifizetésre,  
• 2020. december 31-ig pedig a tehermentesített in-

gatlan vételárából fennmaradó hátralék. 
A vételár kifizetésére a 2020. évi költségvetés ingat-
lanvásárlásokra elkülönített kerete biztosítja a fedezetet. 
 
67/2020. (V.20.) Polgármesteri határozat: 
Hozzájárulok a Veresegyház belterület 1103/73 hrsz-ú, 
kivett beépítetlen terület megnevezésű ingatlan érté -
kesítéséhez Kiss Orsolya, mint vevő és Kiss Gyula, mint 
haszonélvezeti vevő részére. 
 
68/2020. (V.20.) Polgármesteri határozat: 
Hozzájárulok „településfejlesztési céllal (a település 
közigazgatási határára véderdő-telepítés lehetősé gé -
nek biztosítása érdekében)” – a Veresegyház külte -
rület, 014/11 hrsz-ú, szántó művelési ágú ingatlan 
meg vásárlásához Szalaknai Ferenc Márktól 300 Ft/m2, 
1 536 600 Ft vételáron. A vételár kifizetése a 2020. évi 
költségvetés földvásárlásokra elkülönített kerete ter-
hére történik meg. 
 
69/2020. (V.21.) Polgármesteri határozat: 
1. A katasztrófavédelemről szóló 2011. évi CXXVIII. tör -

vény 46. § (4) bekezdése, valamint a 45/2020. (III.14.) 
Kormányrendelet 2. §-a alapján a veresegyházi Meseliget 
Bölcsődében 2020. március 16-tól elrendelt rendkívüli 
szünetet Veresegyház város pol gármestere 2020. május 
22. napjával megszünteti. 

2. A 215/2020. (V.20.) Kormányrendelet 1. § (1) be kez -
 dése értelmében a Meseliget Bölcsőde 2020. má jus 25-
től a veszélyhelyzet előtti szokásos rend ben működik, 
a gyermekeket a bölcsődei ellátásban való részvétel 
jogszabályi feltételei szerint fogadják. 

 
70/2020. (V.21.) Polgármesteri határozat: 
1. A katasztrófavédelemről szóló 2011. évi CXXVIII. tör -

vény 46. § (4) bekezdése, valamint a 45/2020. (III.14.) 
Kormányrendelet 2. §-a alapján a veresegy házi Kéz a 
Kézben Óvodában 2020. március 16-tól el rendelt rend-
kívüli szünetet Veresegyház város polgár mestere 2020. 
május 22. napjával megszünteti. 

2. A 215/2020. (V.20.) Kormányrendelet 1. § (1) be kez -
dése értelmében a Kéz a Kézben Óvoda 2020. május 
25-től a veszélyhelyzet előtti szokásos rend ben mű -
ködik, a gyermekeket az óvodai ellá tás ban való rész -
vétel jogszabályi feltételei sze rint fogadják. 

 
71/2020. (V.21.) Polgármesteri határozat: 
1. A katasztrófavédelemről szóló 2011. évi CXXVIII. 

törvény 46. § (4) bekezdése alapján a Váci Mihály 
Művelődési Ház és a Szabadidős és Gazdasági In-
novációs Centrum 2020. március 17-től elrendelt 
zárva tartását részlegesen feloldom. 
A 170/2020. (IV. 30.) Korm. rendelet 1. §-a alap ján a 
Váci Mihály Művelődési Házban, illetve a Sza bad -
idős és Gazdasági Innovációs Centrumban a sport -
egye sület által szervezett, valamint az amatőr sport, 
a szabad idős sport és a tömegsport célú ed zések 
megtartása 2020. május 25-től enge délyezett. 

2. A védelmi intézkedések betartásáért az intéz mény -
vezető felel. 

 
72/2020. (V.21.) Polgármesteri határozat: 
1. A Képviselő-tes tülete nevében köszönetem fejezem 

ki a Dédi Ven dégháza által a Szeder Egyesület ré szé -
re tör té nő 541 030 Ft adomány felajánlásáért.  

2. A Szeder Egyesület részére 541 030 Ft támogatást 
biztosítok, amely támogatás kifizetése a 2020. évi 
költségvetés tartalékkerete terhére történik.  

3. Fenti törvényi felhatalmazás alapján kerül sor a tá-
mo gatási szerződés polgármester általi aláírá sá ra, 
valamint az önkormányzati támogatási összeg, azaz 
541 030 Ft kedvezményezett részére történő átu-
talásáról való intézkedésre. 

73/2020. (V.25.) Polgármesteri határozat: 
Hozzájárulok a Veresegyház belterület 1103/75 hrsz-ú, 
kivett beépítetlen terület megnevezésű ingatlan érté ke -
sítéséhez a DD Property Kft., mint vevő részére. 
 
74/2020. (V.25.) Polgármesteri határozat: 
Hozzájárulok a Veresegyház belterület 9645/99 hrsz-ú, 
kivett beépítetlen terület megnevezésű ingatlan érté ke -
sítéséhez az LS Beauty Kft., mint vevő részére. 
 
75/2020. (V.28.) Polgármesteri határozat: 
1. Hozzájárulok a „Váci Mihály Művelődési Ház (hrsz. 

1633) belső udvarának funkcionális átalakítása” tár-
gyú vállalkozási szerződés megkö té sé hez a Veres -
mester Ingatlanfejlesztő Kft-vel (szék hely: 2112 Ve - 
resegyház, Hajó u. 14., adó szá ma: 14933082-2-13.) 
24 220 238 Ft +áfa, összesen bruttó 30 759 702 Ft 
összeggel. 

2. A Veres1 Színház Nonprofit Kft. 5 000 000 Ft-ot fizet 
a vállalkozó részére előlegként az EMT-TE-19-RK-
0002 azonosító számú pályázati támogatásból. 

3. Az önkormányzatot terhelő összeg bruttó 25 759 702 Ft, 
melynek fedezete a 2020. évi költségvetés tarta lékkerete. 

4. A fenti törvényi felhatalmazás alapján kerül sor a 
polgármester által a Veresmester Ingatlanfejlesztő 
Kft-vel kötendő vállalkozási szerződés aláírására. 

 
76/2020. (V.29.) Polgármesteri határozat: 
1. 2020. június 1-jétől 2025. május 31-ig megbízom Tóth 

Gábornét a Veresegyház Város Önkormány zat Idősek 
Otthona intézményvezetői feladatai nak ellátásával. 

2. Tóth Gáborné illetménye – minden bérelemet fi-
gyelembe véve – bruttó 646 442 Ft/hó. 

3. A kinevezési dokumentum elkészíttetéséről és alá -
írásáról gondoskodom. 

 
77/2020. (V.29.) Polgármesteri határozat: 
A város szabályozási tervében Gksz-1 és Gksz-2 övezet -
ként jelölt, Gazdasági, kereskedelmi és szolgáltató terü -
letet kiemelt fejlesztési területté nyilvánítom. 
 
78/2020. (V.29.) Polgármesteri határozat: 
Hozzájárulok, hogy az önkormányzat kizárólagos tu-
lajdonát képező Veresegyház, 624 hrsz-ú ingatlan 
megosztása a Parcella GM Kft. 35/2020 váz rajza alap -
ján, változatlan tulajdonosi jogállással átvezetésre ke -
rül jön az alábbiak szerint: 
624/1 hrsz. kivett beépítetlen terület 804 m2  

624/2 hrsz. kivett közterület 302 m2 
 
79/2020. (V.29.) Polgármesteri határozat: 
1. Hozzájárulok, hogy Veresegyház Város Önkormány -

zata a Reviczky Alapítvány folyamatos mű kö désé -
hez 200 000 Ft önkormányzati támogatást bizto - 
sítson az Önkormányzat 2020. évi költség vetése 
„Egyéb külföldinek nyújtott működési célú támo-
gatások” előirányzat terhére. 

2. Fenti törvényi felhatalmazás alapján kerül sor a Támo-
gatási szerződés polgármester által történő aláírásra. 

 
80/2020. (V.29.) Polgármesteri határozat: 
1. Hozzájárulok, hogy Veresegyház Város Önkormány -

zata a Rákóczi Szövetség Magyar Iskola vá lasz tási 
Programjához 300 000 Ft önkor mányzati tá moga tást 
biztosítson az önkormányzat 2020. évi költség ve tése 
„Egyéb működési célú támogatások állam háztar tá-
son kívülre” előirányzat, polgármesteri keret terhére. 

2. Fenti törvényi felhatalmazás alapján kerül sor a Támo -
gatási szerződés Polgármester által történő alá írásra. 

 
81/2020. (V.29.) Polgármesteri határozat: 
1. Hozzájárulok „településfejlesztési céllal (a tele pü lés 

közigazgatási határára véderdő-telepítés lehető sé -
gének biztosítása érdekében)” – a Veresegyház kül-
te rület, 014/49 hrsz-ú, szántó mű ve lé si ágú ingatlan 

POLGÁRMESTERI HATÁROZATOK 
 

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

2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdésében biztosított jogkörömben eljárva, az alábbi döntéseket hozom: 
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megvásárlásához Illésfalvi Pétertől 300 Ft/m2, 
310 500 Ft vételáron. A vételár kifi ze tése a 2020. évi 
költségvetés földvásárlásokra elkülönített kerete ter-
hére történik meg. 

2. Hozzájárulok „településfejlesztési céllal (a terve zett 
elkerülő út mellett véderdő-telepítés lehe tőségének 
biztosítása érdekében)” – a Veres egy ház külterület, 
059/14 hrsz-ú, szántó művelési ágú ingatlan meg -
vásárlásához Illésfalvi Pétertől 300 Ft/m2, 871 800 Ft 
vételáron. A vételár kifi ze tése a 2020. évi költség -
vetés földvásárlásokra elkülönített kerete terhére 
történik meg. 

 
82/2020. (V.29.) Polgármesteri határozat: 
1. Hozzájárulok a Veresegyház belterület 3530 hrsz-ú, 

kivett beépítetlen terület megnevezésű ingatlan Jakus 
Jánosné tulajdonos 12/24 tulajdoni hányadának meg -
vétele céljából csereszerződés meg köté sé hez az ön -
kor mányzat tulajdonát ké pező Veres egyház bel te- 
rület, 8655 hrsz-ú, kivett beépí tetlen terület meg ne -
ve zésű ingatlannal kapcsolatban, össze sen 16 383 000 
Ft csereérték figyelembe vételével. 

2. A Veresegyház belterület 3530 hrsz-ú ingatlan többi 
tulajdonostársával pedig hozzájárulok adásvételi 
szer ző dés meg kö téséhez, az alábbiak szerint: 

- Ujvári Ferenc 6/24 tulajdoni hányadát képező 676 m2 
területrész, összesen 8 197 852 Ft,  

- Ujvári Lili 2/24 tulajdoni hányadát képező 225 m2 
területrész, összesen 2 728 575 Ft, 

- Ujvári László 2/24 tulajdoni hányadát képező 225 m2 
területrész, összesen 2 728 575 Ft,  

- Ujvári András 2/24 tulajdoni hányadát képező 225 m2 
területrész, összesen 2 728 575 Ft vételáron. 

A vételár kifizetésére a 2020. évi költségvetés ingatlan -
vásárlásokra elkülönített kerete biztosítja a fede ze tet. 
 
83/2020. (VI.2.) Polgármesteri határozat: 
1. A Képviselő-testület nevében eljárva meghirdetem a 

„Virágos, tiszta porta 2020” programot. 
2. A Képviselő-testület nevében elfogadom a virágos, 

tiszta porták kiválasztására és a díjazásra vonatkozó 
javaslatot. 

 
84/2020. (VI.9.) Polgármesteri határozat: 
A Képviselő-testület nevében hozzájárulok a Veresegy-
ház belterület 1103/52 hrsz-ú, kivett beépítetlen terület 
megnevezésű ingatlan értékesítéséhez minimum nettó 
5000 Ft/m2 áron a Veresmester Kft., mint vevő részére. 
 
85/2020. (VI.9.) Polgármesteri határozat: 
A Képviselő-testület nevében hozzájárulok, hogy az ön -
kormányzat kizárólagos tulajdonát képező Veresegyház, 
5786/42; 5786/43; 5786/44; 5786/46 és 5786/47 hrsz-ú, 
kivett beépítetlen terület megnevezésű ingatlanokból a 
Parcella GM Kft. 42/2020 vázrajza alapján megosztási 
eljárással, a kialakított 38 db lakótelek ingatlanok és az 
ezek megközelítését biztosító út ingatlanok változatlan 
tulajdonosi jogállással átvezetésre kerüljenek. 
 
86/2020. (VI.11.) Polgármesteri határozat: 
A Képviselő-testület nevében eljárva jelen határozattal 
visszavonom az Alapítvány az Árnyas Utcai Gyerme  ke -

 kért kölcsöne tárgyában hozott, 22/2020.(IV.1.) számú 
polgármesteri határozatot. 
 
87/2020. (VI.11.) Polgármesteri határozat: 
A Képviselő-testület nevében eljárva jelen határozattal 
visszavonom a „Segítő Angyalok” csoport támogatása 
tárgyában hozott, 54/2020.(V.12.) számú polgármesteri 
határozatot. 
 
88/2020. (VI.14.) Polgármesteri határozat: 
1. A katasztrófavédelemről szóló 2011. évi CXXVIII. 

törvény 46. § (4) bekezdése alapján a veresegyházi 
Kölcsey Ferenc Városi Könyvtár 2020.  március 17-től 
elrendelt zárva tartását Veresegyház Város Polgár -
mes tere 2020. június 14. napjával megszüntetem. 

2. A 279/2020. (VI.13.) Kormányrendelet 1. §-a értel mé -
ben a Kölcsey Ferenc Városi Könyvtár 2020. június 
15-től a veszélyhelyzet előtti szokásos rendben mű -
ködik, bárki számára látogatható. 

 
89/2020. (VI.17.) Polgármesteri határozat: 
A Képviselő-testület nevében hozzájárulok a Veresegy-
ház belterület 9645/104 hrsz-ú, kivett beépítetlen terület 
megnevezésű ingatlan értékesítéséhez (minimálisan 
nettó 5000 Ft/m2 eladási áron) a Metal Industry Kft., 
mint vevő részére. 
 
90/2020. (VI.17.) Polgármesteri határozat: 
A Képviselő-testület nevében hozzájárulok a Veresegyház 
belterület 9814 hrsz-ú, kivett konténerétkezde meg ne ve -
zésű ingatlan 241/5266 tulajdoni hányadának (241 m2) 
értékesítéséhez 12 000 Ft/m2 áron Kukovics Ferenc és 
Kukovics Ferencné, mint vevők részére. 
 
91/2020. (VI.17.) Polgármesteri határozat: 
A Képviselő-testület nevében elfogadom és jóváhagyom 
a veresegyházi Gazdasági Műszaki Ellátó Szervezet Szer -
vezeti és Működési Szabályzatát. 
 
92/2020. (VI.17.) Polgármesteri határozat: 
A Képviselő-testület nevében hozzájárulok „településfej -
lesztési céllal (a település közigazgatási határára véderdő-
telepítés lehetőségének biztosítása érdekében)” – a Ve  - 
resegyház külterület, 014/6 hrsz-ú, szántó művelési ágú 
ingatlan 34/68 tulajdoni hányadának megvásárlásához 
Barna Sándornétól 300 Ft/m2, 217 500 Ft vételáron. A vé -
telár kifizetése a 2020. évi költségvetés tartalék kerete ter-
hére történik meg. 
 
93/2020. (VI.17.) Polgármesteri határozat: 
1. A Képviselő-testület nevében hozzájárulok, hogy Ve -

resegyház Város Önkormányzata a Szent Korona Kó -
rus Társaság salzburgi adventi hangversenyének uta - 
zási költségeire 300 000 Ft önkormányzati támogatást 
biztosítson az önkormányzat 2020. évi költségvetése 
„Egyéb külföldinek nyújtott működési célú támo-
gatások” előirányzat terhére. 

2. Fenti törvényi felhatalmazás alapján kerül sor a Támo -
gatási szerződés polgármester által történő alá írás ra. 

 
94/2020. (VI.17.) Polgármesteri határozat: 
1. A Képviselő-testület nevében hozzájárulok a város 

helyi építési szabályzatáról szóló 6/2019. (III.05.) ren-
delet Gksz-1 és Gksz-2 övezetre vonatkozó előírások 
módosítására irányuló eljárás megindításához. 

2. Fenti törvény felhatalmazza a polgármestert, hogy a 
Pestterv Kft-vel a szerződést aláírja. A 390 000 Ft + 
áfa tervezési díj kifizetése az önkormányzat 2020. évi 
költségvetése Város-, községgazdálkodási egyéb szol-
gáltatások előirányzat terhére történik. 

3. Fenti törvény felhatalmazza a polgármestert, hogy a 
Településképi rendelet módosításához szükséges 
partnerségi szabályzat szerinti és a 314/2012. Korm. 
rendelet 42.§. szerinti tárgyalásos eljárást az állami 
főépítésszel lefolytassa. 

 
95/2020. (VI.17.) Polgármesteri határozat: 
1. A Képviselő-testület nevében hozzájárulok, hogy Ve -

resegyház Város Önkormányzata a „Gondoskodás 
Össze fogással” Szociális Alapszolgáltatási és Szako -
sított Ellátásokat Biztosító Központ Kemence Idősek 
Otthona részére fedett tároló és fedett terasz kiala kítá -
sára 1 000 000 Ft önkormányzati támogatást biztosít-
son az önkormányzat 2020. évi költségvetési tartalék 
előirányzata terhére. 

2. Fenti törvényi felhatalmazás alapján kerül sor a Támo -
gatási szerződés Polgármester által történő aláírásra. 

 
96/2020. (VI.17.) Polgármesteri határozat: 
1. A Képviselő-testület nevében a 75/2020.(V.28.) Pol-

gár mesteri határozatot módosítom, miszerint hoz-
zájárulok a „Váci Mihály Művelődési Ház (hrsz. 1633) 
belső udvarának funkcionális átalakítása” tárgyú vál-
lalkozási szerződés módosításához a Veresmester 
Ingatlanfejlesztő Kft-vel bruttó 12 519 618 Ft összegre. 

2. A Veres1 Színház Nonprofit Kft. 5 000 000 Ft-ot ki-
fizetett a vállalkozó részére előlegként az EMT-TE-19-
RK-0002 azonosító számú pályázati támogatásból. 

3. Az önkormányzatot terhető összeg bruttó 7 519 618 
Ft, melynek fedezete a 2020. évi költségvetés tarta -
lék kerete. 

4. Fenti törvényi felhatalmazás alapján kerül sor a Veres -
mester Ingatlanfejlesztő Kft-vel kötött vállalkozási 
szerződés módosításának polgármester által történő 
aláírására. 

 
97/2020. (VI.17.) Polgármesteri határozat: 
1. A Képviselő-testület nevében hozzájárulok a „Vadvi -

rág utca útépítése” tárgyú vállalkozási szerződés meg -
kötéséhez a Veresgép Kft-vel. A beruházás össze ge 
bruttó 14 863 064 Ft, melynek fedezete a 2020. évi 
költségvetés tartalékkerete. 

2. Fenti törvényi felhatalmazás alapján kerül sor a Veres-
gép Kft-vel kötendő vállalkozási szerződés aláírására. 

 
98/2020. (VI.17.) Polgármesteri határozat: 
A Képviselő-testület nevében hozzájárulok – az érvényes 
Településszerkezeti és Szabályozási Tervben foglaltakkal 
összhangban – a SANOFI Zrt tulajdonát képező veres-
egyházi 0129/5, 0129/8, 0129/9, 0129/20, 0129/21, 
0129/22, 0129/23, 0129/25 és 0129/26 külterületi hrsz-ú 
ingatlanok belterületbe vonásához. A belterületbe csa -
tolás minden egyéb kötelezettsége és teljes költsége a tu-
lajdonost terheli.

ÉRTESÍTÉS 

AZ USZODA IDEIGLENES BEZÁRÁSÁRÓL 
Értesítjük a Tisztelt Lakosságot, hogy 

2020. június 22. és augusztus 15. között 
a Mézesvölgyi iskolaépület uszoda-tornyának felújítását végzik. 

Ezen időszakban az uszoda biztonsági okokból ZÁRVA tart. Szíves megértésüket köszönjük.
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TÁJÉKOZTATÁS 
A KÖZTERÜLET-HASZNÁLAT SZABÁLYAIRÓL    Az utak mentén kihelyezett tárgyak esetében  

Tisztelt Veresegyházi Lakosok! 
Gyakran találkozunk olyan problémával, amikor az ingatlanok előtti kes -
keny útszakaszon a kihelyezett tárgyak veszélyeztetik az arra közlekedő 
gyalogosok és kerékpárosok testi épségét, illetve akadályozzák két gépjár -
mű egymás melletti biztonságos elhaladását anélkül, hogy a gépjár mű -
vekben kár ne keletkezzen.  
Felhívom szíves figyelmüket Veresegyház Város Önkormányzat Kép -
viselő-testületének 27/2017. (XII.8.) számú, a közterületek használatáról 
szóló helyi rendeletének 8. § (3) bekezdésére, mely szerint: 
„A közterületen a jármű és gyalogos közlekedést akadályozó tárgyak (karó, 
oszlop, leásott autógumi, kövek, stb.) nem helyezhetőek el. Ezeket a köz te -
rületek felügyeletével megbízott személyek felhívására a kihelyezők kötele-
sek haladéktalanul elbontani, a közterület eredeti állapotát saját költ sé gü - 
kön visszaállítani.” 
Ezért kérjük a Tisztelt Lakosságot, hogy az utak mentén a tárgyak elhelye -
zése az útpadkától számítva legalább 70 cm távolságra kerüljenek. 
 

A városért tett együttműködésüket köszönjük. 
VERESEGYHÁZI POLGÁRMESTERI HIVATAL

Tisztelt Veresegyházi Lakosok! 
 
A jelenlegi heves esőzések során lezúduló nagy mennyiségű csapadékvíz 
számos helyen okoz problémát. Nincs ez másképp a szennyvízelvezető és 
-tisztító rendszerrel sem. Kérjük, akadályozzák meg, hogy az ingat-
lanjukról a csapadékvíz a szennyvízelvezető rendszerbe jusson! 
A csatornarendszerben lévő átemelők (a háztartási szennyvíz beemelő is) 
meghatározott szennyvízmennyiség szállítása céljából kerültek kialakításra. 
Amennyiben hirtelen, nagy mennyiségű csapadékvíz kerül a rendszerbe, 
az túlterhelődik. A szennyvízzel keveredett csapadékvíz előre nem meg ha -
tározható helyen (pl. iskola, játszótér, egészségügyi intézmény, stb. kö ze -
lében) kiléphet a szennyvízelvezető rendszerből. Ez nem csak bűz  ha tással, 
hanem szennyezéssel is jár. 
A szennyvíztisztító-telepre érkező keverékvíz hidraulikailag túlterheli azt, 
kimossa a tisztításhoz használt baktériumokat, így károsítja a szenny víz -
telep tisztítási mechanizmusát és technológiáját, ezáltal veszélyezteti a telep 
hatékonyságát. Ugyanakkor, ha a szennyvíztelep kapacitását meghaladó 
mértékű keverékvíz jut a telepre, és annak előírt minőségű megtisztítása 
már nem végezhető el, akkor a telep nem megfelelő minőségű tisztított vizet 
bocsát ki, amely a környezetbe kerülve szennyezi és károsítja a természeti 
értékeinket, vizeinket.  
Fenti okok miatt az elválasztott rendszerű szennyvízcsatorna há ló -
zatba csapadékvizet bevezetni tilos! 
A tiltásról a víziközmű-szolgáltatásról szóló 2011. évi CCIX. törvény és an -
nak végrehajtására vonatkozó kormányrendelet részletesen rendelkezik, 
ennek megfelelően az üzemeltető DMRV Zrt. rendszeresen felhívja a la -
kosság figyelmét a csapadékvíz közcsatornába juttatásának szabálytalan-
ságára és annak következményeire. Ennek ellenérére sajnos Veresegyházon 
is nagy mennyiségű csapadékvíz jelent meg a szennyvízelvezető és -tisztító 
rendszerben. A szabálytalan csapadékvíz-rákötések a szolgáltatónak min-
den esetben többletkiadást jelentenek, ami hatással lehet a szennyvízdíj 
mértékére is. 
Kérjük a Tisztelt érintett Lakosokat, hogy szüntessék meg a csapadékvíz 
szennyvízcsatorna-hálózatba történő bevezetését.  
A közeljövőben a DMRV Zrt. vizsgálatokat fog végezni az általa üzemeltetett 
szennyvízelvezető-hálózaton, mely során kiszűri az illegális csapadékvíz-
bebocsátásokat is.  
A DMRV Zrt. a jogellenes állapotot a felhasználó költségére megszüntethe -
ti és pótdíjat számolhat fel! 
Amennyiben lehetőségük van rá, környezettudatosan, – „tartalékolva” a 
várható nyári száraz időjárásra − locsolásra gyűjtsék a csapadékvizet, pl.: 
dézsában vagy építsenek derítőt. 
 

Veresegyház Város Önkormányzata köszöni az együttműködésüket! 

FELHÍVÁS 

EGÉSZ SZEZONBAN KÖTELEZŐ VÉDEKEZNI 
A PARLAGFŰ ELLEN   

Felhívjuk minden veresegyházi földtulajdonos és földhasználó 
figyelmét, hogy folyamatosan védekezzen 

a parlagfű szaporodása és a pollenszórása ellen! 
 
2019. évtől szigorodott a szabályozás, miszerint a tulajdonosoknak 
folyamatosan gondoskodniuk kell ingatlanjukon a parlagfű-virág-
bimbó kiala ku lá sá nak megakadályozásáról, valamint ezen állapot 
fenntartásáról. 
Azokon a területeken, ahol ennek nem tesznek eleget, belterületen 
a jegyző, külterületen a Pest megyei növény és talajvédelmi hatóság 
közérdekű vé de kezést rendelhet el. A közérdekű védekezés költsége 
az ingatlan tulajdonost terheli, továbbá a Pest megyei növény és ta-
lajvédelmi hatóság nö vény védelmi bírságot szab ki, amely bírság 
mértéke 15 ezertől 5 millió forintig is terjedhet. 
 
A parlagfű elszaporodásának visszaszorítása, az egészséges 
környezet biztosítása közös cél! 

 

FELVÉTELI TÁJÉTOZTATÓ 

A LISZNYAY SZABÓ GÁBOR 
ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI ISKOLA 
felvételt hirdet a 2020/2021-es tanévre 

 
SZERETETTEL VÁRJUK 

A ZENE- ÉS KÉPZŐMŰVÉSZET IRÁNT ÉRDEKLŐDŐ DIÁKOKAT! 
 

A FELVÉTELI MEGHALLGATÁS IDŐPONTJA: 
2020. szeptember 4. és 5. beosztás szerint 

 
HELYSZÍNE: 

Lisznyay Szabó Gábor Alapfokú Művészeti Iskola, 
Veresegyház, Nap utca 14/A 

 
A KITÖLTÖTT FELVÉTELI JELENTKEZÉSI LAPOT, 

kérjük 2020. szeptember 2-ig 
az alábbi e-mail címre elküldeni szíveskedjenek: 

veresizeneiskola@gmail.com 
 

A „Felvételi jelentkezési lap” a honlapról, 
a Dokumentumok menüből letölthető. 

 
A felvételi PONTOS BEOSZTÁSÁRÓL 2020. szeptember 3-án 

e-mailben küldünk tájékoztatást. 
KÉRDÉSEIKET a veresizeneiskola@gmail.com címre várjuk. 

 
ZENEISKOLAI ÜGYELETI NAPOK 

2020. július 22. 9–12 óra 
2020. augusztus 5. 9–12 óra 
2020. augusztus 19. 9–12 óra
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MEGÚJUL A MÉZESVÖLGYI ISKOLA 
USZODÁJÁNAK TETŐTORNYA 

A tankerület megkezdte a Mézesvölgyi Iskola uszodai tetőszerkeze-
tének megújítását. Egész pontosan a torony faszerkezete szorul fel-
újításra, ugyanis néhány lambéria és tetőelem, vélhetően a magas 
páratartalom hatására, meggyengült. A közel 30 millió forintos be-
ruházás nem terheli a város költségvetését, ám a sokak által használt 
és kedvelt uszoda várhatóan csak augusztus második felében lesz 
újra látogatható. 

 
KOSÁRLABDA BERUHÁZÁSOK 

TAO TÁMOGATÁSSAL 
A város történetében egyedülálló kosárlabda pálya fejlesztési prog-
ram indulhat hamarosan. A Magyar Kosárlabdázók Országos Szövet-
sége TAO támogatásra érdemesnek tartotta és jóváhagyta a ve  res - 
egyházi fejlesztési terveket. A 170 millió forintos összköltségvetésű 
fejlesztésnek alig 30 %-a terheli Veresegyház költségvetését, vagyis 
119 millió forint TAO támogatás érkezhet. A tervek szerint ebből meg-
valósul a kosárlabda csarnok berendezésvásárlása, mobil lelátó, fel-
szerelések és eredményjelző vásárolható, valamint modern napelem 
rendszert kap a csarnok. 

Továbbá a Csokonai utcai sporttelepen streetball pálya létesül az 
igencsak leharcolt „dühöngő” helyén. Szintén ennek a programnak a 

segítségével épül ki az EGYMI iskola udvarán egy kosárlabda park, 
amely egyaránt szolgálja majd az iskolai testnevelést és a szünetek 
tartalmas eltöltését. 
A fenti fejlesztési programok 2021 végére valósulhatnak meg, az ön-
kormányzat várja hozzá a vállalkozások TAO felajánlásait, ami az 
adójukból leírható. 
 

JÓL HALAD A KÉZILABDA MUNKACSARNOK 
(SPORTCSARNOK) ÉPÍTÉSE 

Információink szerint jelenleg 45%-os készültségi állapotban van a 
sportcsarnok. Az aktuális munkák leglátványosabb eleme a tető fedé -
se és a külső hőszigetelés, de ezekkel párhuzamosan zajlanak a belső 
villanyszerelési tevékenységek, ahogy a gépészeti szerelések és a nyí-
lászárók behelyezése is elindult. 

A VISSZASAJTOLÓ KÚT TISZTÍTÁSA 
A több éves használat következtében ásványi anyagok és sók rakód-
tak le a visszasajtoló kútban, amely a hatékonyságot csökkenti. A kút 
ezektől történő megtisztítása zajlik, amely munkálat a fűtési szezon 
kezdetére elkészül. 

SPORTBERUHÁZÁSOK A FÓKUSZBAN 
Veresegyház aktuális fejlesztéseiről Cserháti Ferenc alpolgármester tájékoztatta lapunkat.

Fotó: Fári Fanni

Fotó: Fári Fanni
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A 2020. június 25-ei programnyitó eseményen 
megnyitó beszédet mondott Rétvári Bence, 
országgyűlési képviselő, államtitkár, Spiegel-
halter László, Vácrátót polgármestere, valamint 
Pásztor Béla, Veresegyház polgármestere. 

„A közös program központi témáját a med-
vék adják, de nemcsak a Medveotthonban, 
hiszen a Botanikus Kertben is találni med-
vékkel kapcsolatos látnivalókat, pl. számos nö -
vény visel medvéhez kötődő nevet. A növény - 
gyűjte mény ben ezekre, és más, pl. mézelő 
növényekre irányítják rá a látogatók figyelmét, 
információs anyaggal kiegészítve, hogy a honos 
és külhonos flóra „medvés” növényeit, illetve 
kultúr történeti vonatkozásaikat egy tematikus 
séta keretében is megismerhessék” – tájékozta-
tott Zsigmond Vince, a Botanikus Kert veze -
tője. A két intézmény kínálata kiválóan egészíti 
ki egymást. A Medveotthon fókuszá ban a vad-, 
és mentett állatok és a zoológiával kapcsolatos 
ismeretek fejlesztése áll, a Nemzeti Botanikus 
Kertben pedig elsősorban a növények válto -
zatosságára, az élővilágban betöltött szerepére 

vonatkozó tudás átadása a cél. Mindkét in-
tézmény a biológiai sokféleség meg őrzésének 
egyfajta szigete, másképpen Noé bárkája – 
ahogy Garamszegi László Zsolt, Ökológiai és 
Botanikai Intézet igazgatója fogalmazott. 

Kihasználva a remek lehetőséget a Veres-
egyházi Medveotthon reklámarca, Zsuzsi 
medve már látogatást is tett a botanikus kert-
ben. Első útja – érthető módon – az általa csak 
barlangnak nevezett Sziklaalagúthoz vezetett, 
majd körülnézett a közeli vízimalom környé -
kén is. Ezt követően a számára különösen fon -
tos nö vé nyeket kereste fel a gazdag nö vény - 
 gyűj te mény ben. Megnézte az éppen virágzó 
medvetalp kaktuszokat, a medvehagymákat és 
a szin tén most viruló medvekörmöt is, közben 
felke -reste az édesgyökeret – hiszen ebből ké -
szül a medvecukor, más néven bocskorszíj –, 
végül pedig ellenőrizte az illatos málnabok -
rokon az idén várható termést. Zsuzsi élmé -
nyek kel és ismeretekkel gazdagodva, elé ge - 
 detten tért vissza a Medveotthonba, ahová mi 
is elkísértük és megtekintettük Szilágyi István 

zoopedagógus, predátor programját és az új 
lakókat, a tavaly megmentett – éppen békésen 
sziesztázó – oroszlánokat a legnagyobb euró-
pai kifu tójukban. „Interaktív vezetések hivatot-
tak arra, hogy egészen óvodás kortól ka  masz- 
koron át rá vi lágítsanak a nagyragadozók élet-
módjára, és megpróbáljuk kialakítani az álla-
tok gondozására való fogékonyságot.” – 
mondta Zsiák Norbert, a Medveotthon üze -
meltetési vezetője. 

A két intézmény programja hamarosan egy 
közös játékkal is kiegészül „Eredj a medve 
nyomába!” címmel, ami mindkét helyszín 
meg látogatása alatt szerzett ismeretek alapján 
játszható végig. Kitűnő családi program, aktív 
kikapcsolódás, amelynek végén megérdem-
lünk egy ínycsiklandozó medvehagymás ke -
nyérlángost az arborétum kijá ratánál, ter mé - 
szetesen stílusosan egy málna szörppel le -
öblítve. 

RIMAI S. ÉVA 

Új, kedvezményes ökoturisztikai látogatói programot kínál „Medve a Kertben” elnevezés-
sel 2020. június 26-tól a a Veresegyházi Medveotthon és a Vácrátóti Nemzeti Botanikus 
Kert. Az együttműködési megállapodás révén azok a látogatók, akik az egyik látványossá-
got meglátogatták, egy hónapon belül érvényesíthető kedvezményes belépési lehetőséget 
kapnak a másikba. Ehhez elegendő a belépőjegy megvásárlásakor kapott blokkot meg -
őrizni, és felmutatni a másik helyszín jegypénztárában. Részletek a www.medveotthon.hu 
és a www.botanikuskert.hu honlapokon olvas hatók.

MEGÁLLAPODÁS

Fotó: Rimai

„Veresegyház határán 
– oly egyedi e látvány –, 
erdő ölelésében 
medvék élnek békésen. 
Az út arra kanyarog, 
kocsival mész vagy gyalog, 
útjelzőként egy medve 
mutat utat nevetve. „ 

JUHÁSZNÉ BÉRCES ANIKÓ: MEDVEOTTHON 

BERUHÁZÁSI HÍREK

SZABÁLYTALAN PARKOLÁS 
Az önkormányzat kéri az autósokat, hogy a Kucsa-Ker környékén 
nemrég épített járdákra ne parkoljanak, az a gyalogosokat szolgálja. A 
jövőben fokozottabb közterületi ellenőrzést terveznek a helyszínen. 

KOVÁCS PÉTER 

Fotó: ÖnkormányzatFotó: Fári Fanni
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Folytatódott a Városi Múzeum idei tervei 
között szereplő kertrendezés, mégpedig a 
Szolgálattal Veresegyházért Egyesület 
(SZOVE) segítségével. Június utolsó vasár-
napján megélénkült a Mú ze um udvara és 
az Egyesület tagjai láttak neki a gazirtás-
nak, a meglévő növények gondozásának, 
sőt még egy tereprendező kisebb gépet is 
sikerült munkába állítani. Sokat jelentett ez 
az összefogás és nagyban hozzájárult az 
öreg épület körüli kert megszépüléséhez. 
Ezúton is köszönet a SZOVE-nak, a vasár-
napjukat feláldozóknak, akik a hasz nos 
kertészkedés mellett derűs órákat és jó 
han gulatot is teremtettek a Múzeumban! 

VARGA KÁLMÁN 
MÚZEUMVEZETŐ 

SEGÍTŐ KEZEK A MÚZEUMKERTBEN! 
Fotók: Szabóné Vank Erzsébet 

 

A MÚZEUM 
ÚJ ÖNKÉNTESEI 
 
Ha egy intézményt meg lehet személyesíteni, 
akkor azt mondhatjuk, hogy a Városi Mú-
zeum 2017-ben történt megalapítása óta köz-
szeretetnek örvend és munkáját sokan tá - 
mogatják a legkülönfélébb formákban. Segí-
tőink köre legutóbb két elkötelezett és felké-
szült szakemberrel bővült, Vastagné Kor - 
mány Zsuzsával és Kovács Lászlóval. 

Mindketten itt élnek Veresegyházon és hi-
vatásuk mellett jó értelemben vett megszál-

lottjai a múlt értékei megbecsülésének. Elhi-
 va tott ságukat mutatja, hogy elvégezték a mú-
zeumi-régészeti képzést, így aztán számos 
régészeti ásatáson segítik a feltáró munkát. 
A jövőben a Városi Múzeum önkénteseiként 

mi is számíthatunk rájuk, el-
sősorban terepbejárásokon, 
lelőhelyek azonosításánál és 
felszínre bukkanó régészeti leletek gyűjtésé-
nél. Nem túlzás azt mondanunk, hogy tá-
mogatásukkal végre meg tudjuk valósítani a 
Múzeum tervét egy önálló régészeti gyűjte-
mény létrehozására. Ezúton is kérjük a Ve-
resieket, hogy alkalomadtán segítsék Zsuzsa 
és László munkáját, akik egyébként az ön-
kéntességet igazoló múzeumi igazolvánnyal 
is rendelkeznek. 

VARGA KÁLMÁN 
MÚZEUMVEZETŐ

VÁROSI MÚZEUM

 
           

A Veresegyházi Szülői Munkaközösség vezetői közös éneklésre meghívták 
a Vasas Központi Művészegyüttes vegyeskórusát az 1960-as években. 
A képen Hajdi Józsefné Margit néni köszönti a kórus karnagyát, Vass Lajost. 

Vass Lajos (1927–1992) zeneszerző, karnagy, a magyar kórusmozgalom jelentős alakja.

MÚLTIDÉZŐ                                                          SZABÓNÉ VANK ERZSÉBET GYŰJTEMÉNYÉBŐL



112020. július 

Közélet

Sokan kérdezik manapság, így a jár vány -
időszak végén: Hogyan tovább? Térségünk 
országgyűlési képviselőjeként hogyan látja a 
helyzetet, ugyanolyan sikeres lehet régi ónk 
az újrakezdésben, mint amilyen a vé de kezés-
ben is volt?  
Túl vagyunk egy nagyon nehéz időszakon, de 
szeretném felhívni a figyelmet arra is, hogy még 
csak a koronavírus-járvány elleni vé dekezés 
első szakasza zárult le. Ország gyű lési képvise -
lő ként most azt tekintem az elsődleges felada -
tomnak, hogy az általam képviselt telepü lé se - 
ken elkezdődjön egy közös gondolkodás és 
közös cselekvés a gaz daság újraindítása érde -
kében. A követ ke ző hónapok munkáját ez a 
tevékenység határozza majd meg. Számomra 
ugyanis a képviselői munka egyet jelent az ál-
talam képviselt emberek igényeivel. 
A megkezdett egyeztetések után milyenek az 
első benyomások? 
Mostanra a védekezés második szakaszába 
érkeztünk, amelynek célja a mindennapi élet 
újraindítása. Meggyőződésem – és az eddigi ta -
pasztalataim is ezt igazolják –, hogy komoly 
szak  mai munka előtt állunk, ezért sok-sok be -
szélgetés és véleménycsere lesz ennek az 
együtt működésnek az alapja. S bár a járvány 
mindnyájunkat különleges hely ze tek elé állított, 
mégis kiemelt jelentősége volt annak, hogy 
időközben mindenki érez hette, hogy egy pilla -
natra sem hagytuk ma gára, senki sem volt egye -
dül. Rendszeresen egyeztettem régiónk te lepü - 
léseinek polgár mestereivel, így Veresegyházon 
Pásztor Bél ával is. Jó volt látni és megélni az 
összefo gást ebben az egymásrautaltságban.  
Mire számíthatnak a veresegyháziak, ho gyan 
tovább? 
Az előttünk álló feladatok megoldása ér de ké ben 
megkezdődött a kapcsolatfelvétel a helyi gaz-
dasági élet szereplőivel, a helyi mun kaadókkal il-
letve kisvállalkozókkal. Hamarosan ágazati ke - 
rekasztal-beszélge té seket szervezünk, amelye -
ken egyrészt szeretnénk felmérni az igé nyeket és 
a szükségleteket, másrészt kiemelten fontos az 
is, hogy a lakosság is naprakész tájé koztatást 
kap hasson azokról a lehető ségekről, amelyeket 
a különféle kormányzati intéz ke dések, vagy akár 

a gazdaságvédelmi akcióterv biztosíthat a szá-
mukra. Meggyőződésem, hogy az emberek, 
mun kavállalók és munkaadók szintjén kell el -
kezdeni a munkát. Segíteni kell őket abban, hogy 
a kormány által biztosított lehe tő ségeket, mentő -
öveket maximálisan ki tudják használni saját cél-
jaik, és ezáltal mindannyiunk céljai ér dekében. 
Mert ebben az együtt műkö désben erő síthetjük 
meg a város és a térség gazdasági erejét, hiszen 
egy erős nemzet erős közössé gek ből épül fel.  
Képviselőként felkarolja azokat a beruházá-
sokat, amelyeknek látja a közösségépítő és -
megerősítő szerepét? 
Fontos szempont a közösségépítés és fontos 
szempont az is, hogy olyan beruházásokat tá-
mogassunk, amelyekre valóban szükségük van 
azoknak a helyi, kisebb közösségeknek, ame-
lyekben ezek a fejlesztések megvalósulnak. Mé-
lyen hiszek abban is, hogy a kormányzati 
in tézkedéseknek átfedésben kell lenniük a reális 
lakossági igényekkel. Az elmúlt időszakban 
például, a trianoni békediktátum aláírásának 
századik évfordulójára emlékezve sok szó esett 
a magyar nemzet erejéről és az összetartozás-
ról – száz nehéz év van mögöttünk ebben a szét-
szakítottságban, széttagoltságban. De ma is 
büsz kén elmondhatjuk magunkról, hogy mi, 
magyarok erősek vagyunk. Fontos számomra, 
mert fontos lakossági igényt szolgál ki a Misszió 

Egészségügyi Központban tervezett fejlesztések 
sorozata, amelynek már zajlik a közbeszerzési 
eljárása: itt a tervek szerint megújul az egyna-
pos sebészeti részleg, a nappali kórház és a 
moz gásszervi rehabilitáció, de a beruházás ré -
szeként lehetőség lesz orvostechnikai eszközök 
beszerzésére is. Régi igényt szolgál például a 
folyamatban lévő kézilabda munkacsarnok 
építése, vagy az Ivacsi-tó körül hama rosan épülő 
gumi anyagú futópálya. (Ez utóbbi beruházás 
még egyeztetés alatt van. – A szerk.) Agglome rá-
ciós településként fontos lakossági igényre rea -
gál a Meseliget Bölcsőde bővítése is, minden 
kis gyermekes család tudja, miről beszélek. Kor -
mányzati támogatással pedig hamarosan elkez -
dődhet az új iskola építése is.  
Mikor lehet új általános iskolája Veresegyház-
nak? 
Már megszületett a kormányzati döntés az agg -
lomeráció településein működő közne ve lési in-
tézmények fejlesztéséről. A hatá ro zat szerint 
Veresegyházon új, huszonnégy tantermes ál-
talános iskola épül az állami be ruházó és a 
város önkormányzatának együtt működésében. 
A tervek szerint az új intézmény 2022 szeptem-
berében már meg is nyithatja a kapuit. Aki 
iskolát épít, az a jövőt építi – tehát folyamatosan 
fejlődik a város, hiszen ez egy olyan beruházás, 
ami a jövő, a közös jövőnk érdekeit szolgálja. 

„KOMOLY SZAKMAI MUNKA ELŐTT ÁLLUNK” 
Közös gondolkodásra és közös cselekvésre hív Tuzson Bence, térségünk országgyűlési 
képviselője a helyi gazdasági élet újraindítása érdekében. Egy erős nemzet erős közösségekből 
épül fel – fogalmazott a lapunknak küldött interjúban Tuzson Bence, a Pest megyei 5-ös számú 
választókerület országgyűlési képviselője. Mint mondta, a következő hónapok feladata a 
járvány okozta gazdasági helyzet kezelése, azaz a gazdaság újraindítása, amelynek fontos része 
lesz az itt élőkkel való közös gondolkodás és közös cselekvés, ezért máris megkezdte a kap cso -
latfelvételt térségünk gazdasági életének szereplőivel. A politikus beszélt arról is, hogy vár ha -
tóan 2022-re készülhet el a veresegyházi új, huszonnégy tantermes általános iskola, amelynek 
megépítésére városunk jelentős összegű kormányzati támogatást nyert el.

A Kismosoly csoport és az Enni adok do boz önkéntesei nevében minden kedves támo-
gatónknak köszönjük az élelmiszer fel ajánlásokat. A június 28-án rendezett jótékonysági 
adománygyűjtésen több mint 1 tonna élelmiszer gyűlt össze. Mindenkinek köszönjük aki 
eh hez bármivel hozzájárult. 

Köszönettel: KÓSIKNÉ KOLOVRATNIK SZILVIA, A KISMOSOLY CSOPORT VEZETŐJE 

KÉPVISELŐI INFORMÁCIÓ
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MIT KELL TUDNI AZ ONLINE VÁSÁRLÁSRÓL?    1. rész 

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

Dr. Csanádi Károly 
kamarai jogtanácsos

Az áprilisi Veresi Krónikában már beszámol tunk 
a Fabriczius József Általános Iskola tanu lói nak 
sikeréről a Zrínyi Ilona Matematika verseny me -
gyei fordulójában. A megyei eredmé nyek alap ján 
ketten is meghívást kaptak az országos dön tőbe: 
Karvai Emília, 2.g osztályos ta nuló, aki a megyei 
1. helyen végzett, és Wink ler-Antal Dal ma, 2.a 
osztályos tanuló, aki megyei 3. he lye zett lett. 

Az országos fordulót eredetileg áprilisban tar-
tották volna Kecskeméten, de a koronavírus 
hely zet miatt márciustól több hónapon keresztül 
bizonytalan volt a verseny sorsa. A Matemati ká -
ban Tehetséges Gyermekekért Alapítvány végül 
május végén határozott arról, hogy a járvány -
hely zet kedvező alakulása miatt mégis lehetővé 
teszi a döntő megrendezését. A szokásos három-
napos rendezvény abban kü  lönbözött a korábbi 
évektől, hogy a rendkívüli hely zet re való tekin-
tettel, ezúttal kísé rőprogramok nélkül, csak a 

ver senyt bo nyolították le az 
ország különböző hely szí nein, de 
egy időpontban.  

A megyei fordulók 8050 másodikos indu lójá -
ból összesen 69-en vettek részt a döntőn, a veresi 
lányok pedig ragyogó teljesítményt nyújtottak 
életük első országos matematika versenyén, amit 
Gödöllőn, a Premontrei Iskolaközpontban írtak 
meg 2020. június 11-én. A pár nappal ké sőbb on-
line tartott eredményhirdetés végül óriási örömöt 
és meglepetést hozott a verseny zők és tanáraik 
életében: Karvai Emília 2.g osztályos tanuló az 
előkelő 50. he lyen végzett, míg Winkler-Antal 
Dalma, 2.a osz tályos tanuló bravúros feladat-
megoldással megnyerte a XXXI. Zrínyi Ilona 
Matematikaversenyt a második osztályosok 
között. A Zrínyi verseny 31 éves történetében 
először fordult elő, hogy egy veresi tanuló állha-
tott a virtuális dobogó tetején. A megyei és orszá-
gos bajnokok felkészítő tanárai: Zsigriné Kovács 
Valéria és Németh Györgyi. A versenyzőknek 
és felkészítő tanáraiknak ezúton is gratulálunk!

FABRICZIUS TANULMÁNYI SIKER 

TÖRTÉNELMET ÍRTUNK A ZRÍNYI ILONA 
MATEMATIKA VERSENY ORSZÁGOS FORDULÓJÁBAN

A képen fent balról jobbra Zsigriné Kovács Valéria és 
Németh Györgyi felkészítő tanárok, alul balról jobbra 
Winkler-Antal Dalma országos bajnok és Karvai Emília 
megyei bajnok. 

A hagyományos üzletben történő vásárláshoz 
képest melyek az e-kereskedelem előnyei a vásár-
lók (fogyasztók) számára? 
• kényelmes, otthonról elintézhető, 
• nincs kötve nyitvatartási időhöz, 
• nincsenek földrajzi korlátok, külföldről is vá sá -

rolhatunk, 
• szélesebb az áruválaszték, mint a hagyo mányos 

üzletben, 
• ár, műszaki jellemzők, kivitel szempont já ból 

könnyebb az összehasonlíthatóság. 
Melyek az online vásárlás hátrányai?  
• a vásárlónak nincs közvetlen kapcsolata az 

eladóval, nem ismeri sem a kiválasztott web-
 áruházat, sem az eladót, vele a vásárlás so rán 
nem találkozik, személytelenné, arcta lan ná vá -
lik a kapcsolat, legtöbbször csak „e-mail”-ben 
történő levélváltásokra korlá tozó dik, 

• a kiválasztott termék nem vehető kézbe, nem 
vizsgálható meg, jó fogása van-e, elfér-e zseb ben, 
táskánkban, ruhaneműk színe, var rása meg fe -
lelő-e, könyvből nem hiányoz nak-e lapok stb.,  

• fennállhat a megtévesztés veszélye, a ter mék  ről 
téves tájékoztatást kaphatunk, de elhallgatott in-
formáció is előfordulhat, 

• a javítást végző szervíz lakóhelyünktől távol van, 
nincs országos szervízhálózat, néha csak külföldön, 

• megtörténhet, hogy elfogadjuk az ügy let kötés 
burkolt sürgetését; már csak néhány termék áll 
rendelkezésre, a gyártónál sincs készleten, csak 
most ilyen olcsó, a meghirdetett árnál ked ve zőt -
lenebb lesz az újabb gyártás stb., 

• általános hátrány a műszaki információ hiá nya, 
például a régebbi típusszám akár egy számjegy-
ben történt változása milyen el té rést eredmé nye -
zett egy kéziszerszám hasz nál hatósága te  kin - 
tetében, nem lehet vá sár láskor kipróbálni a gé -
pet, készüléket, stb. 

Káresemény forrása lehet az alacsonyabb ár és 
fénykép alapján történő vásárlás. 
Ha az online felületen kiválasztottuk a vásárolni kí -
vánt terméket, a következő lépésben – még a meg -
rendelés előtt – érdemes megkeresni a webáru - 
házat, webshopot működtető vállalkozást. Szüksé -
günk van legalább a működtető vállalkozás elne -
vezésére, székhelyének címére vagy adószámára 
és a cég vezetékes telefonos elérhetőségére. A web  -
áruház elektronikus elérhetőségének és a bank -
szám laszámának ismerete nem elegendő. Azo no - 
sító adatok hiányában jogvita esetén a vásárló ér -
de kei nem érvényesíthetők sem az alternatív békél -
tető, sem a fizetési meghagyásos eljárásban. Néha 
a számla sem tartalmazza az eladó adatait, szál-
lítónak e-mail címet tüntetnek fel, a web áru háznak 

a fantázia nevét adják meg. Az is elő for dulhat, hogy 
beszállító által kiállított számlát kül de nek, de a 
vásárló a webáruházzal kerül jogvi szonyba. 

Szerencsés esetben az általános szerződési fel -
tételekben (ÁSZF-ben) megtalálhatók a webáru -
házat működtető vállalkozás adatai. Ha a működ - 
tető vállalkozás ellenőrizhető adatai az online fe -
lületen nem találhatók meg, onnan inkább ne ren-
deljünk! Ne is fizessünk, amíg nem tudjuk, kinek a 
bankszámlájára utalunk. A cégkivonat tartalmazza 
a vállalkozás hivatalosan használt pénzforgalmi 
jelzőszámát. 

Érdemes arról is meggyőződni, hogy a webáru -
házat működtető cég létező vállalkozás-e, amely 
nem áll végelszámolási vagy felszámolási eljárás 
alatt, esetleg megszűnés miatt nem törölték-e a 
cégjegyzékből. Ingyenes céginformációs adatbázis 
korlátozott adattartalommal elérhető a www.ma -
gyarorszag.hu oldalon. 
A Tisztelt Olvasók a FIX Televízió Fogyasztói Jog -
viták című műsorában szakértő vendég közremű -
kö dé sével feldolgozott jogesetek tanulságait te - 
kint hetik meg. (www.fixhd.tv  és a YouTube 
oldalon is)  

(Folytatjuk!) 
DR. CSANÁDI KÁROLY KAMARAI JOGTANÁCSOS, 

EURÓPAI UNIÓS KKV. TRÉNER, 
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Júniusban történt...RETRO DISCO 
A MEDVEOTTHONBAN 

A MISSZIÓ EGÉSZSÉGÜGYI 
KÖZPONT JAVÁRA 

Június 19-én neves résztvevőkkel rende -
zett jótékonysági estet a Medveotthonban 
üze melő Fatálas Étterem, olyan fellé pők -
kel, mint például: Nagy Feró, Delhusa 
Gjon, Harsányi Levente vagy a lemezlovas 
Dj Dominique. A hangulatos eseményen 
450 000 forintnyi adományt gyűlt össze a 
Misszió számára.

Június 27-én ingyenes köztéri koncertet adott a piacon 
a Gödöllői Szimfonikus Zenekar Rézfúvós Kvintett

ÉVÖGY jótékonysági horgászverseny az Ivacsi-tavon (Haldorádó) Veresi nyár

Nyári zsongás

Fotó: Lethenyei

Fotó: Lethenyei

Fotó: Lethenyei

Fotó: Lethenyei

Fotó: Lethenyei

Fotó: Lethenyei Fotó: Veréb

Fotó: Veréb
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Veresegyházon talált otthonra az AMBRO -
SIA HAUS Nyugdíjas Apartmanház, mely 
2020. március 5-én fogadta első lakóját. A 
már meglévő épületkomplexum teljes belső 
felújításon és korszerűsítésen esett át, ezzel 
a Magyarországon fellelhető nyugdíjas há -
zak közül is kitűnve, prémium kategóriájú 
infrastruktúrával rendelkezik. A világot súj -
tó COVID-19 vírus járvány az újonnan meg-
nyíló Nyugdíjasház működésébe és érté - 
kesítésébe is jelentős változásokat hozott. 
A kialakult helyzetről, a bevezetett intéz ke -
désekről és a jövőbeli kilátásokról kérdezte 
Boda-Novy Barnabás értékesítési igazgató a 
Nyugdíjasház szakmai, ügyvezető igazga -
tóját, Inotay Györgyöt. 
 
Egy mindeddig ismeretlen pandemiás hely -
zettel nézett szembe a világ az elmúlt hóna pok-
ban. A versenypiaci szereplőket érintő válto - 
zások értelmezhetőek leginkább Nyugdíjas -
házunk esetében, hiszen magán intéz mény -
ként, gazdasági szervezetként ebben a szeg - 
mens ben építjük vállalkozásunkat. Az állami, 
önkormányzati, egyházi fenntartású idős gon -
dozás területén működő intézményekhez vi -
szo nyítva, milyen mértékű korlátozások be ve - 
zetésére kényszerült a Nyugdíjasház? 
A nyugdíjasház – talán kevesen tudják – nem 
szociális intézmény, sokkal inkább egy olyan 
társasház, ahol nyugdíjasok élnek, akik külön-
féle szolgáltatásokat tudnak a lakhatás mellett 
igénybe venni. Épp emiatt az intézményeket 
érintő általános korlátozások és szabályozások 
minket nem köteleztek. Ennek ellenére a jár -
vány kezdetekor mi is valamennyi útmutatást 
és vonatkozó tisztifőorvosi határozatot figye -
lembe véve elrendeltük a látogatás tilalmát, 
vala mint lakóinktól kértük, hogy a ház elha -
gyását is kerüljék. Mindezek mellett mind la -
kóink, mind munkatársaink vonatkozásában 
tesz telést végeztünk, hogy a lehető legbizto -
sabban állíthassuk, hogy nincs jelen há zunk -
ban a fertőzés. 
A Nyugdíjasházba történő beköltözések a 
pandemiás időszakban lelassultak, átalakul-
tak az igénybevevői oldal ellátásra vonatkozó 
elvárásai, igényei. Milyen minőségű változást 
tapasztalt a kórházi férőhelyek felszabadítása 
kapcsán?  
Először azt gondoltuk, ebben a járványos idő -
szakban senki sem fog keresni minket, aztán 
ez a gondolat átcsapott egyfajta várakozásba, 

ami arról szólt, hogy a kórházakból hazabo csá-
tott betegek számára majd sokan keresnek 
nálunk – legalább ideiglenes – elhelyezést. 
Végül egyik nézőpont sem igazolódott ma ra -
déktalanul. Jöttek ugyan néhányan, de nem tö -
megesen – s tömegeket egyszerre fel sem 
tud nánk venni, hiszen fontosnak tartjuk az 
egyénre szabott segítő jelenlétet az adaptáció 
időszakában.  
Túl az alapgondozási, ápolási feladatok 
átvállalásán, mely szolgáltatások miatt je-
lent hosszútávon is előnyösebb megoldást az 
AMBROSIA HAUS Nyugdíjas ház, mint egy 
idősek otthona? 
Az idősek otthona – a hatályos jogszabályok 
értelmében is – ma olyan lakókat tud fogadni, 
akik ellátási igénye eléri vagy meghaladja a 
törvényben rögzítetteket. Ellátási kötelezett sé -
geit szigorú, sokszor az egyén érdekére ke vés -
sé érzékeny szabályozók jelölik ki. A nyug - 
díjasház egy szabadabb – valljuk – közösség, 
ahol az egyére szabott gondoskodás a tény leges 
szükségletekre adott válasz úgy, hogy az önálló 
életvitelre képes lakók számára ennek keretét 
és biztonságát teremti meg, a hétköznapi gon-
dok egy részét átvállalva. Mindezek mellett az 
ápolásra – gondozásra szorulók a leg kor sze -
rűbb környezetben és eszközökkel jutnak 
hozzá a gondoskodás különféle elemeihez.  
Miben látja a Nyugdíjas ház legnagyobb 
vonzerejét, piacképességét? 
A Nyugdíjas házunk vonzerejét – akaratunk és 
elképzelésünk szerint – a minőségi környe -
zetben történő minőségi ellátás jelenti. Persze 
ez tovább árnyalódik, amennyiben elmond-
ható, hogy a Ház „intelligens” ház: klimatizált 
helyiségekkel, elektromosan üzemeltethető re -
dőnyökkel, korszerű elektronikusan vezér el -

hető ágyakkal, a lakók biztonságát és az ellátás 
komfortját növelő okos-órás követő rend  szer-
rel, mindenhol elérhető wifi hálózattal, sok 
csatornás nagy képernyős tv készü lékekkel. S 
mindenképp említeni kell wellness részlegün-
ket – úszómedencével, pihenő me den cével, 
súly fürdővel, szaunákkal, sóbarlanggal – me -
lyek átadását csak a járvány késleltette, de re -
mény szerint nyár végére lakóink rendel  ke zé - 
sére fognak állni. A piacképességet az az orszá-
gos tendencia alapozza meg, melyre jel lemző, 
hogy a családok sok szempontból kép telenné 
válnak idős hozzátartozójuk ott honi gondo-
zására. Ár-összevetésben is, ha va laki házi ápo -
lót szeretne fogadni, akkor a mai árak isme re - 
tében mintegy másfél-kétszer annyit kell fi zet -
nie egy-egy napért,mint amennyibe nálunk a 
szolgáltatás kerül. Itt nem feled hető, hogy Há -
zunk rendelkezik a legkor sze rűbb diagnoszikai 
eszközökkel (pl: EKG), terápiás eszközökkel 
(UH, bioptron lámpa stb.)valamint a sikeres 
újraélesztéshez defibrillátorral. 
Veresegyházon működő vállalkozásként mi-
lyen kapcsolódási pontokat terveznek kiépí -
teni a város közösségével?  
Elsősorban a szó legnemesebb értelmében sze -
retnénk humán vállalkozás lenni. Ez nem csak 
a lakóink felé teljesítendő szolgálatot és szol-
gáltatást jelent, hanem mindenki felé nyitott, 
befogadó attitűdöt, aki Házunkba tér. Belső 
programjainkat is szeretnénk elérhetővé tenni a 
veresi polgárok részére éppúgy, mint szolgál-
tatásainkat, a fizioterápiát, masszázst, fod rásza-
tot, pedikűrt-manikűrt. Nyitottak va gyunk kü - 
lönféle városi vagy városrészi rendezvény be-
fogadására, legyen szó nyug díjas-klubról, baba-
mama tornáról, senior aka dé miá ról, kü lönféle 
előadásokról. Ahogy a Ház nevében is a „rosia” 
a befogadó város nevére (veres) is rímel, sze -
retnénk szerves résszé, alkotó, aktív közös ség -
gé válni Veresegyházon, de szeretnénk azt is, 
ha a város lakói javas la taikkal, ötleteikkel, kéré-
seikkel megtalálnának minket, s így az ő igé -
nyeik szerinti szolgálta tások, programok is 
helyet kaphatnának Há zunkban. 
Elérhetőségeink: az interneten weboldalunk: 
www.ambrosiahaus.eu, valamint Facebook 
ol dalunk. Telefonon és személyesen is szí ve -
sen vesszük a megkereséseket.  

 (X) 

BEMUTATKOZÁS 

BEMUTATKOZIK 
AZ AMBROSIA HAUS 

NYUGDÍJAS 
APARTMANHÁZ 
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A kreatív veresi és környékbeli 
lányok, asszonyok – néha a fér-
fiak – között alig akad olyan, aki 
ne járt volna már Rőfös Dóri bolt -
jában. Nekem is hobbim a varrás, 
számomra ez a hely igazi kin -
csesbánya. Menyhártné Kreicz 
Dóra 25 évvel ezelőtt, 1995. szep -
tember 1-jén nyitotta meg textil 
és rövidáru boltját városunkban 
a Köves utca 5. alatt. Vele beszél-
gettem. 
 
Miért esett a választásod éppen 
Veresegyházra? 
Családi kapcsolatoknak köszönhető a kötődésem a városhoz: ugyanis 
apósom volt Veresegyházon az utolsó bognár, anyósom ismert óvónő 
volt a Piros Óvodában. Az ő képe látható ma is az üzletben. A régi vere-
siek közül sokan felismerik az arcképét.  
Gödöllőtől, a szülővárosodtól mégsem szakadtál el, hiszen ott laksz. 
Honnan a vonzódásod a textilhez? 
Gyermekkoromban Gödöllőn éltem, iskolába Máriabesnyőre jártam. 
Kislányként szerettem babaruhákat varrni maradék anyagokból. Édes-
anyám tanított meg először lábbal hajtós, majd Lucznik varrógépen var-
rni. A gimnáziumban műszaki rajzot tanultam, majd a Könnyűipari 
Műszaki Főiskola ruhaipari szakán végeztem. Amíg időm engedte, gye -
rekeimnek is sok ruhát varrtam.  
Mi motivált az üzlet megnyitására? Honnan ered a kreativitásod? 
A GYES után nem tudtam visszamenni korábbi munkahelyemre, egy 
női konfekció szabászattal foglalkozó céghez, mert az időközben meg -
szűnt. Sokat tanultam ott, és kereskedelmi kapcsolataim is kiala kultak. 
Sajnos akkoriban élte a hazai textilipar a végnapjait, ezért új utat kellett 
keresnem. A családom támogatásának köszönhetem, hogy létrehoz hat-
tam önálló vállalkozásomat és azzal foglalkozhatok, amit szeretek és 
amihez értek.  
Milyen szempontok szerint választasz munkatársakat? 
A szaküzletben a vásárló nem egyszer szaktanácsot is vár, ezért az 
eladóknak érteniük kell a szakmához. Mindhárom munkatársnőm szak  -
ember. Fontos nekem, hogy aki bejön hozzánk, érezze jól magát és se -
gítsük a vásárlói döntés meghozatalában. Nálunk a vevő az első. Tudunk 
tanácsot adni az anyagszükséglethez és a varráshoz is. Külsős mun ka -
társként több varrónő is dolgozik nekünk. Az ő munkájuk a mai világ-
ban felbecsülhetetlen. Kiváló szakemberek, nagyon becsüljük őket.  
Mennyire változott az árukínálat az évek során? 
Kezdetben ruházati méteráruval, kellékekkel kezdtem foglalkozni majd 
később, a 2000-es évektől a lakáskultúra fejlődésével megnőtt a lakás-
textil iránti igény. Az arányok mára úgy alakultak, hogy a  ruházati tex-
tilt 30%, míg a lakástextilt 70%-os arányban értékesítjük. Évente kétszer 
külföldi kiállításokra is ellátogatunk a munkatársaimmal. Ismernünk 
kell az aktuális trendeket és új anyagokat ahhoz, hogy fejlődni tudjunk 
és megfeleljünk a vevőink igényeinek. Tapasztalatom szerint a közepes 
árfekvésű termékek iránt van leginkább kereslet. A nagyon drága árut 
nem lehet eladni, vagy csak egy nagyon szűk vásárlói körnek. Mi na -
gyon szeretnénk mindenkinek biztosítani a számára legkedvezőbb le -
h etőségeket. Ma már webáruházunk is van (www.rofosbolt.hu), de akár 
email útján is tudunk teljes körű kiszolgálást végezni, az igény fel mé -

réstől az árajánlat küldé sé ig, 
(rofos@rofosbolt.hu). Ezen kívül 
megtalálhatóak vagyunk a közös -
ségi médiában is (Facebook, Ins -
tagram). Ezek azért is fontosak, 
mert az újdonságainkat, híreinket 
így gyorsan el tudjuk juttatni a 
vásárlóinknak. 
Hogy alakult a vevőkör? 
Természetesen a veresegyháziak 
azok, akik rendszeresen visszajár-
nak. Sok helybélivel ennek az üz -
letnek köszönhetjük a szinte baráti 
kapcsolatainkat. De a kör nyék ből 

is felkeresnek minket, sőt Budapestről is rendszeresen járnak vevők hoz-
zánk. Ennek oka az, hogy árukínálatunk vetekszik sok fővárosi üzletével 
és árainkat igyekszünk a „földön tartani.” Web áruházunknak köszön he -
tő en több otthonban jelen vagyunk, így Né met országban, Angliában, 
Franciaországban is. Egyszer még Ausztráliába is varrtunk magyar zász  -
lókat a kinti magyar közösségnek. Még címert is hímeztünk rájuk. Nagy 
sikere volt. 
A városi intézmények is vásárolnak itt? 
Közbeszerzési pályázat útján a várostól is kaptunk több ízben megren-
deléseket. Zsigmond László építész felesége is keresett nálunk textilt 
belsőépítész munkájához egy pályázat keretében. Új templomunk pad-
jainak gyönyörű türkizkék spanyol anyagát is mi szereztük be. Az ön -
kor mányzat ablakait is a mi függönyeink díszítik, de közbeszerzési 
pá lyázatokat nyertünk Erdőkertes, Őrbottyán intézményeinél is, ahová 
méterárut szállítottunk. 
A társadalmi felelősségvállalás keretében milyen célokat támogattok? 
Jótékonysági bálokra rendszeresen adunk különböző ajándékokat 
tombolához. Nem csak veresegyházi, hanem szadai, gödöllői, csomádi 
célokat, rendezvényeket is támogattunk. Gyakran adományokat adunk 
a karácsonyi vásárra is. Sokszor kapok hálából kreatív, kézzel készített 
ajándékokat. Ezekből több dobozra valót őrzök, valamennyi kedves 
nekem. Az egyik legkedvesebb emlékem, hogy az erdőkertesi óvodások 
kék angyalnak választottak. 
Mit tekintesz a legnagyobb szakmai sikerednek?  
Az a legfontosabb nekem, hogy a mindennapokat jól éljem meg. Apró, 
hétköznapi dolgokban is meg kell látni a szépet és a jót. Jól esik például, 
ha a vevőink visszaigazolják a jó tanácsainkat. Visszatelefonálnak, hogy 
jó volt a választás, jól mutat a függöny a szobában. Ez nagyon jól esik. 
Érzem, hogy szeretnek és az mindennél fontosabb. 
Ha lehetne három kívánságod, mi lenne az? 
Egészség, egészség, és egészség. Ha az van, miden van, ezt a járvány is 
bebizonyította. 
Mit tennél ma másképp?  
Semmit. A nehézségekből is tanulunk. Voltak néha nehéz napok, de ha 
visszatekintek az elmúlt évekre mégis azt mondom, hogy megérte min-
den befektetett energia. Annyi pozitív visszajelzést kaptam és kapok a 
mai napig, hogy soha nem tört meg a hitem az emberi jóságban. A csalá-
dom mindig, mindenben támogatott. A férjem mellettem áll. A nagyob-
bik fiam szakvizsgázott ügyvéd, a kisebbik általános orvos, jelenleg 
rezidens. A jó családi háttér a vállalkozás sikere is. Ez egyedül nem 
megy, nem menne. És továbbra is ez visz előre a hétköznapokban. 

RIMAI S. ÉVA 

ARCOK A VÁROSBÓL • MENYHÁRTNÉ KREICZ DÓRA

RŐFÖS DÓRI, A KÉK ANGYAL 

Fotó: Rimai – Veréb

A kreativitás nem csak a művészeteknél van jelen. Az élet min-
den területén mindannyiunknak szükségünk van a kreativi tás 
vala milyen formájára, függetlenül attól, mit csi  nálunk.                              

ED CATMULL
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 Milyen produkciókkal várják a közön-
séget? 
A programtervezetet már múlt év végén el -
készítettük, de sajnos a járványhelyzet felül -
írt mindent, újra kellett gondolnunk az ere - 
deti koncepciónkat. Folyamatosan ké szültek 
az újabb tervek, hiszen nem tudhattuk, hogy 
meddig tart a veszélyhelyzet, illet ve milyen 
korlátozó intézkedések vonat koznak majd a 
színházakra az esetleges újra nyitás után. 
Örömünkre szolgált, hogy jú nius elejére 
kiderült, a színházi élet újra indulhat. Igaz 
ugyan, hogy ekkor még csak minden ne-
gyedik ülőhelyet értékesíthettünk az akkori 
szabályozás szerint, mára vi szont ez felol -
dásra került, így a nézőtér összes ülő helye 
közül válogat hatnak né ző ink. 
A prog  ram kínálat vo nat ko zásá ban úgy dön-
 töt tünk, hogy saját pro dukcióin kat kí vánjuk 
pre ferálni. Ezek egy részt költség -
ha té ko nyab bak, mint jó 
néhány vendég  pro duk-
ció, másrészt ez zel is tá-
mogatni sze ret  nénk tár - 
su latunk színé szeit, akik 
majd négy hóna pon ke -
resztül nem áll hattak 
szín  padra. Így mű soron 
lesz az Anconai sze rel me-
sek, a Tóték, a Plety ka -
fészek, a Cso port te rápia, 
Az egérfogó és a Hogyan 
ne vezze  lek? És lássuk a 
ven dég előadásokat! A Pan-
non Várszínház szí nészei a 
tavalyi nagy siker után idén 
is újból felhőtlen szóra -
kozást ígérnek (A Pál utcai 
fiúk, július 20., 22.). Természetesen nem 
maradhatnak operett nélkül sem a nézők 
(Csárdás király nő, július 31.). Kern András 
több alkalommal lépett már színpadra a fes-
ztiválon. Lövölde tér cí met viselő zenés est -
jének ven dégei Hernádi Ju dit és Heilig Gá - 
bor lesznek augusztus 3-án. Augusztus 12-
én láthatják a nézők a Kaktuszvirág című 
előadást Kovács Patrícia és Ötvös András 
főszereplésével az Orlai Produkció vendég -
játékaként. Mondom a Feri nek: Tibi! Ez a 
címe Aradi Ti bor és Var ga Fe renc József két 

részes zenés ka ba -
ré est jé nek (au-
gusztus 14.) A 
Mé  zesvölgyi Nyár 
zá rá saként a Va -
lahol Európá ban 
cí mű musicalt te  - 
kint   heti meg a 
kö zön ség au-
gusz tus 29-én. 
Van a saját pro-
dukciók között 
olyan, amelyet a veresi kö -
zönség sem láthatott? 
Varga Bálint-Janik László: Óz a csodák cso -
dája c. zenés családi mesejáték. A közis-
mert mese friss, mai feldolgozása sok hu - 
moros elemet is tartalmaz, amivel felhőtlen 
szórakozást kínál 

kicsiknek és nagyoknak 
egyaránt. Várjuk a csalá-
dosokat hat év fe letti gye -
rekekkel. 
Ön is több darabban ját-
szik? Melyik darab a ked-
vence?  
Mindegyiket szeretem, de talán a Pletyka fé -
szek és az Anconai szerelmesek állnak hoz-
zám legközelebb. 
Milyen támogatásra számíthat a Mé zes -
völgyi Nyár ebben a nehéz helyzetben? 
Kaptunk támogatást az önkormányzattól, 

valamint pályázatot is nyertünk. De a leg-
fon tosabb mecénásunk a közönségünk, 
amely a jegyek megvásárlásával tudja tá-

mogatni a Fesztivál 
megvalósulását. S bár 
szorosan nem e témá -
hoz kötődik, de itt új -
ra sze ret nénk köszö - 
netet mondani színhá -
zunk bérleteseinek, 
akik mint egy 86%-ban 
nem vál tották vissza 
bérle tei ket, így fejez vén 
ki szo li daritásukat eb -
ben a nehéz hely zetben. 
Jegyek hol vásárolha -
tók? 
Személyesen a Sza bad-
idős és Gazdasági In-
novációs Centrum „B” 

recepcióján lévő Fő úti jegyirodában, (tele-
fon: +36 70 371 7838, nyitvatartási időn 
kívül is hív ható), amely július 6-tól ki köl -
tözik a Búcsú térre minden nap 10-től 18 

órá ig. Online jegy vásárlás is lehet-
séges, ke ze lési költség nélkül a me -
zes  volgyi nyar.hu oldalról. 
Van-e esőnapja az előadá sok nak? 
Igen, minden esetben. 
Hogyan tovább? 
Nagyon nehéz tervezni, mert 
ugyan a zárt térben tartott szín-
házi elő adásokra vonat kozó kor-
látozások is feloldásra kerültek, 
de nem tudjuk mi vár ránk 
ősszel, visszatér-e a vírus, ami 
újból ellehetetlenít mindent. A 
jövő évi bérletes műsor ter -

veinket ettől függetlenül már 
el ké szítettük. És reméljük 

a leg jobbakat. Bízunk 
benne, hogy ősz től a 
ko moly zenei prog ra -
mo kat is folytat hatjuk. 
Vankó Istvántól, váro-
sunk kisbírójától egy -

szer kaptam a Mé zes 
pa  takból egy általa haj-

nal ban ki ha lászott „mézes -
völgyi varázs  ka vicsot”, amely - 

 től mindenkinek jó kedve lesz. Most is itt 
van a kezemben, szorítom a tenyeremben. 
Re mé lem, hogy varázsereje a Mé zes völgyi 
Nyárra is kisugárzik majd és azt kérem tő -
le, hogy hozzon szerencsét a fesztivá lunk -
nak.                                                RIMAI S. ÉVA

Az idén is lesz MÉZESVÖLGYI NYÁR „Színház és néző. Egy különös közösség, 
szövetség, több ezer éve. Mi készen állunk. 
Rajtunk ne múljon egy újabb ezer év!” 

MEZESVOLGYINYAR.HUA NYÁR ELSZABADUL!  
A Veres 1 Színház hagyományaihoz híven immár negyedik alkalommal kerül meg -
rendezésre a Mézesvölgyi Nyár. A sza bad téri előadásokat 2020. július 18. és au-
gusztus 30. között lát   hatja a közönség a Búcsú tér nagy szín- 
padán. Zorgel Eni kő vel, a Veres 1 Színház művészeti tit ká - 
rával be szélgettünk.

Fotó: Veréb

Fotó: Veréb
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Valamikor a régi Prágában, év szá zadokkal korábban még nem 
használtak ház szá mo kat, ezért különféle jel ké pek kel kü lön-
böz tették meg az épü lete ket. Így szü letett meg a Husova 
ut cai sör ki mérés, a napjaink ban is sokak által 
kedvelt „tig  ri ses ház”, 
mely nek his tó riája a 
15. száza dik nyúlik 
vissza. 

Veresegyház bel -
vá ro sát jár va, aki 
beté ved a Köves ut -
cá ba, óhatatla nul 
szembe ta lálja ma -
gát egy fali ke rá -
mia dom  bor mű - 
 vel, a sze met gyö -
nyör köd tető zöld hát tér-
ben egy kaspó körül kan - 
 dikáló gyíkkal és a le csün gő 
bajszú, élénk piros lélegző 
virágkölte ménnyel. Vajon ho -
gyan ke rült a kültéri falra ez a nem szok -
ványos „jel kép”, a ke rá mia kompozíció? 
Felkerestem a művész nőt, és be  szél ge té -
sünk során egy nem mindennapi történet 
szálai bontakoztak ki. 

KUN ÉVA: „A Köves utcában mindig nyitott ka-
puval várja a vásárlókat a Serfőző család ke res -
kedése. Szeretem a há zias dolgo kat, ezért gyak ran 

járok hozzájuk. Az egyik alka-
lommal a gazdasz -
szony nagy lánya, 
Ani ta kér dez te: 
volna-e kedvem az 
utcai fronton a 
szembe levő falra 
egy dom bor művet 
ké szíteni? Több ja -

vaslat is felmerült, 
de végül, mivel vi -
rágból nem lehet 
elég, abban ma rad-
tunk, készítek egy 
kerámia hátteret vi -
rág tartóval kombi -

nál va. Ezt követően 
fel kerestem Kisák Pé -

ter főkertészt, kíváncsi 
voltam a véleményére. A 
kérésem az volt, ha elké -

szülök a mun kával vajon 
megoldható lenne, ha a 

város venné gondozásba a 
virágtartót. A válasz 

meg nyugtató volt: 
nincs semmi 

aka  dálya, de előt te 
szük  séges a polgár -
mester úr enge délye az 
al ko tás elhe lyezé sé hez, 
mi  vel közte rü let ről van 
szó. 

Az elgon do lásomról 
előzetesen szí nes raj-
 zot készítettem, 

melynek lé nye ge a sti li -
 zált zöld szí nű bok ros, 

lom   bos, tizenöt elem ből álló 
háttér egy cse  rép nyi virágnak. 

Meg  formáltam egy ko sár  for  -
májú kaspót, és a fö lös leges eső -

víz elve ze tése cél jára egy gyík formájú 
„kö zép kori” gó ti kus víz köpőt. Az elemek egy -

más hoz illeszt ve, a fal síkjára ra gaszt va, csava -
ros kötéssel ke rültek rög zítés re. Mivel a víz 
h alálos ellensége a ke rá miának, az össze  állítás 
minden tekin tet ben víz- és fagy  álló ki vi telben 

került kiala kítás ra.”  
Ebben a lélektelen, rohanó, anyagias világunk -

ban nem mindennap tör ténik meg hasonló, akár 
országos vi szony latban is, hogy műal kotás formá -

jában saját kezde  mé  nyezésre pénzt áldozzanak a köz terület szépí -
tésére az ott élők. Ser főző Anita hu szon éves csillogó szemű, 
mindig mosoly gós fiatal, aki szereti a szépet, sze reti a nö vé nyeket, 
a kedves embereket, a minket kö rül ölelő ter mé sze tet. Anitával a 
kis családi vál lal kozás hely szí nén beszélgettünk. 

SERFŐZŐ ANITA: „Veresegyházi va gyok, itt születtem, ide jártam 
álta lá nos iskolába, majd Pesten érettségiztem a Ká roly Róbert 
Kereskedelmi Szak közép is ko lában. Nem is tudnám másképp el -
képzelni az életem, annyi minden köt a városhoz, a gyerekkori em-
lékek, a családom, a mun kám. Van egy bátyám, ő a lovakat 
kedveli, most is velük foglalkozik. A szü  leim vállalkozásában dol-
gozom. Többen kérdezték miért csiná lom? Egyszerű a válasz: mert 
természet közelben vagyok, és leg fő képpen mert szeretek dolgozni, 
ebben nőttem fel. A Köves utcai házat rendbe raktuk, és kiadtuk 
vállalkozásba, ott nyílt meg a Veresi Mosoda. Hosszú időn ke resztül 
fog  lal koztatott a kérdés, valami szépet kellene kialakítani a csu-
pasz utcai falra. Éva nénit régóta isme rem, mindig csodáltam az 
al ko tásait, annyira lélek hez szólóak. Egy alkalommal meg kér -
deztem, elvállalná az elképzelésem megvaló sítását. Ő igent mon-
dott, és megszületett a Köves utcai virágtartó. Ha kilépek az utcára, 
jó érzés rátekintenem, boldogsággal tölt el.”                                                         

VERÉB JÓZSEF 

VIRÁGÜNNEP • KUN ÉVA KERAMIKUSMŰVÉSZ ÉS SERFŐZŐ ANITA

VIRÁGBÓL NEM LEHET ELÉG!  
Kun Éva kerámiadíszei, domborművei itt él nek közöttünk, a Fabriczius József Álta lános Iskola 
homlokzatán és falai közt, a város köz épületein, terein. Legújabb alkotása, egy 1600×1200×15 mm 
nagyságú kerámia kompozíció, a Virágünnep, a jelenlegi Veresi Mo so da köz területi Köves utcai 
oldalfalán nyert elhelyezést.

Fotó: Veréb
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INTERJÚ ANTAL ÉDUA ÉS HORVÁTH VIKTOR NÉPTÁNCOSSAL 

A néptánc, a tánc szeretete, hagyományaink tisz -
telete mindez nálatok olyan természetes, magától 
érthető. Kiskorotoktól kezdve is így volt ez?   
VIKTOR: Már óvodás koromban kapcsolatba kerültem a 
néphagyománnyal, akkor csak annyit tudtam, hogy 
gye rek lakodalmast játszunk, amiben én vagyok a 
vőfély és nagyon élveztük, köszönhetően Cziberéné 
Szító Mária népművelőnek és Perlei Ági óvónéninknek. 
Általános iskola alsó tagozatában órarendszerűen, 
játékos formában ismerkedtünk a néptánc alapjaival. 
Megtanultunk hangosan énekelni, párban táncolni, 
közösségben játszani. A néptáncnak köszönhetően 
megtanultuk értékelni az emberi kapcsolatokat. 
ÉDUA: Édesanyám rengeteget mesélt a régi időkről, a 
család életéről; és zenetanár lévén (kántortanító fel -
menőkkel) az éneklés és játék a mindennap-
jaink része volt, ami megadta az alapját az 
életemnek. Ahogy Kodály is írja: „Arra a 
kérdésre, hogy mikor kezdődjék a gyermek 
zenei neve lése, azt találtam felelni: az anya 
születése előtt kilenc hónappal...” 
Ez a szemlélet a néptánc esetében is igaz. 
Sokkal fogékonyabb az a gyermek, akinek a 
szülei is kapcsolatban vannak a tánccal, be-
leszületik, belenő a népi kultúrába, mint aki 
mondjuk az iskolában találkozik vele először.  
Sajnos az én esetemben óvodában és általános 
iskolában kevés szerepet kapott a néptánc, vi -
szont hála Cziberéné Szító Máriának, aki a falu 
népművelője és pedagógusa volt, rengeteg nép-
dalt és szokást megtanultam. Később részese let-
tem egy 5 fős énekegyüttesnek, sorra jártuk és 
nyertük a környékbeli énekversenyeket, szép 
helyi viseletben, öregbítve ezzel Szada hírnevét.  
Édua végzettségét tekintve pedagógus, ének-
zene/népzene; rajz- és vizuáliskultúra tanár. 
Viktor mezőgazdasági gépészmérnök, és mind-
ketten néptáncoltok. A tánc milyen szerepet tölt 
be az életetekben?  
ÉDUA: Az idén kereken tíz éve, hogy a néptánc és Szada 
szerves egységgé állt össze életünkben. Kezdetben tán-
cosként, majd öt éve tanárként, együttesvezetőként 
tevékenykedünk a csoportban. 2019 szeptemberében 
a felnőtt csoport mellett elindítottunk egy gyerek tánc -
csoportot is Cziberke néven, így biztosítva az után-
pótlást a jövőre nézve.  
VIKTOR: Mindig az egyensúlyra törekszünk (emberi 
kapcsolatok-technika-sport). Az emberi kapcsolatok-
ban a néphagyomány és az Istenbe vetett hit segít. 
A fej lődő technikával pedig a mérnöki hivatás tartja a 
lépést, ami hatalmas felelősséggel jár nemcsak a ter-
mészet védelme, hanem az emberi jólét érdekében is. 
Az ép testben ép lélek pedig a rendszeres mozgással 
valósul meg. Heti rendszerességgel tartunk tánc pró bá -

kat felnőtteknek és tavaly szeptembertől gyermek cso-
portot is indítottunk. 
2015-ben ünnepelte a Szadai Népi Együttes 40. ju-
bileumi évfordulóját. Kik voltak a tánccsoport ko-
rábbi oktatói?  
Az együttes Szadai Asszonykórus néven 1975-ben 
alakult Cziberéné Szító Mária vezetésével. Neki kö szön -
hetően indult el – talán épp az utolsó pillanatban – a 
hagyományőrzés Szadán. A még itt élő idősebb ge ne -
rációtól tudtak gyűjteni népiénekeket, szokásokat, ha -
gyo mányokat, mindezt színpadra állítva a régi viselet da - 
rabokat magukra öltve mutatták be. Kezdetben a helyi 
rendezvényeken, majd később szinte az egész országot 
be járva, versenyeken, minősítéseken vettek részt, és 
rendszerint a legjobb eredményekkel tértek haza. 

Sok gyerek és felnőtt tanulta meg az évek során a szadai 
hagyományokat, táncokat, de állandó tánccsoport nem 
működött a faluban. Ma ci ka néni, aki magyartanár volt 
az általános iskolában, szakkör jelleggel tanította a gye -
rekeket a népi énekekre, táncokra, és készítette fel őket 
egy-egy helyi rendez vény re. A felnőtt táncosokat ál-
talában valamilyen konk rét fellépés kedvéért verbuválta 
össze, akiket vendég tanárok tanítottak, mint például 
György Károly, Szép halmi Zoltán, Benedek Krisztina. 
2010-ben egy testvértelepülési kirándulásra készülve 
kereste fel Macika néni a táncos lábú felnőtteket és 
felkérte Szakmáry Ferencet és Kovács Évát, hogy tanít-
son néhány táncot a csapatnak a fellépésre. Az akkor 
mindössze 5 párból álló együttes, annyira megszerette 
az együtt eltöltött próbákat és fellépést, hogy úgy dön-
töttek hazatérve folytatják a táncolást. Így 2010-óta 

először alakult ki állandó tánccsoport Szadán. Ez idő 
alatt tanított még minket: Taba Csaba, Fejér Erika, 
Musz ka György és Muszka Ilona. 
Átalakult a tánccsoport Szadai Czibere Táncegyüttes 
néven. Ennek mi a története? 
A megalakulás után pár évvel úgy gondoltuk, sze ret -
nénk tisztelegni azelőtt az ember előtt, aki nélkül nem 
lehetnénk még ma is együtt, ő volt Cziberéné Szító 
Mária, így 2014-ben a csapat egyhangú döntésével fel-
vettük a Czibere nevet.  
A szadai - Gödöllő és Veresegyház vonzáskörzetében 
élő - fiatalokat mennyire vonzza néphagyományaink 
megőrzése, a tánc világa? 
Kulcskérdés. A főváros közelsége alapjaiban meg hatá -
rozza ezt, hiszen ezernyi lehetőség van a szóra ko zásra. 

Ráadásul a hagyományőrzésről sokakban egy téves 
kép alakult ki, nem pedig a szuper társaság-, a 
lélegzetelállító csapások-, a világ körüli utazások-, az 
életre szóló ba rátságok és szerelmek. Valójában erről 
szól a néptánc. Küldetésünknek érezzük, hogy minél 
több fiatalnak megmutassuk ezt a csodát. Sokat 
segítenek a nép tánctáborok, az egyre népszerűbb 
néptáncos TV mű sorok is, de a legfontosabbnak azt 
tartjuk, ha egész pici kortól megszerettetjük a gye -
rekekkel ezt a mozgást. Később már ösztönösen 
vonzódni fognak a népi kultú ra iránt és nem alakul 
ki az a téves kép, hogy a néptánc régimódi. Aki 
megérzi ennek a kultúrának az eszenciáját, soha 
nem akar megválni tőle. Ahogy mi sem. 
Több alkalommal is vendégszerepeltetek Veres-
egyházon, legutóbb a Menyecskebálon. A kör nye -
ző tele pü léseken kívül országhatárainkon túl is 
felléptek? 
Szívesen veszünk részt a szomszédos térségek 
rendez vényein. Szeretjük megismerni a hozzánk 
hasonló gondolkodású embereket, más tele pü lé -
sek hagyományait, szokásait. A helyi önkormány -
zat segítségével többször eljutottunk más or  szá - 

 gokba, Szada testvértelepülési találkozóira Erdély be, 
Németországba, Franciaor szág ba, Hollandiába és Kár-
pátaljára. 
Az együttes repertoárjában milyen tájegységek, nép -
csoportok táncai szerepelnek? 
Elsősorban a szadai hagyományok életben tartása a 
célunk. Emellett fokozatosan más tájegységek táncaival 
is megismerkedtünk az elmúlt 10 év alatt. Láthatott már 
a közönség somogyi, szatmári – illetve több erdélyi – 
nyárádmagyarósi, széki, kalotaszegi, györgyfalvi és 
keménytelki táncokat is.  
2020-ban ünnepli fennállásának tizedik évfordulóját 
a táncegyüttes. Milyen műsorszámokkal készültök a 
nevezetes eseményre?   
Sajnos az idei vírushelyzet a mi munkánkat is hátrál-
tatta, nem tudtunk próbálni, így a tervezett jubileumi 

Fotók: Facebook

A SZADAI CZIBERE TÁNCEGYÜTTES 
Két fiatal a táncparketten, majd kéz a kézben a mindennapi életben. A Szadai Czibere 
Táncegyüttes vezetőivel, Antal Éduával és Horváth Viktorral beszélgettünk.
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Mikor került kapcsolatba a színjátszással? 
Édesapám 12 éves koromban vitt el egy színjátszó 
táborba, amely meghatározó élmény lett a szá-
momra. Gyermekszínjátszóként, majd alternatív 
színjátszóként folytattam a pályámat. Gö döl lőn a 
középiskola után kerültem kapcsolatba Ka posi 
Lászlóval, aki angliai tapasztalatai alapján kezdett 
el egy addig új, színházi ne ve lési módszert. 1992-
ben indította el a Ke -
rek asztal Színházi 
Ne velési Központot 
a gö döllői Művelő -
dési Ház ban, amely-
hez 1994-ben ma - 
gam is csatla koztam, 
im már 26 éve. Ezt a 
munkát misszió nak 
tekintem. Idő közben 
a színház a Marczi -
bányi Téri Mű ve  lő -
dési Köz pont  ba köl tö zött. Társadalmi és mo rális 
problé mákkal fog lal ko zunk. A fiata lo kat csopor-
tos, in teraktív elő a dá sok keretében fo gadjuk. A ta -
ná rok írá  sos oktatási mód szertani segítséget is 
kap nak tőlünk. 
Milyen kötődése van a városhoz? 
Feleségem családja tős gyökeres veresi, immár 9 
éve élünk két gyermekünkkel Ve resegyházon. Sze - 
 retek itt élni. 
Mióta vezet helyi dráma pe dagógiai csoportokat? 
Öt éve több drámacsoportot vezettem, illetve ve ze -
tek óvodás kortól egészen középiskolás kor osz tá-
 lyig. Hiszem, hogy a mai világban az egyik leg - 
 fontosabb dolog tartozni valahova, része lenni egy 
közösségnek. Mindig arra töre kedtem, hogy biz-
tonságos környezetben, tör té netekkel, színházi 
helyzetekkel, játé kok kal próbáljuk megérteni vilá-
gunkat, teljes bevonódással és nyitottsággal.  
Mi a drámapedagógia lényege? 
Dráma nem követel színészi képességeket. Ez nem 
színjátszó csoport, nem az előadás a cél. A dráma-
 játékon színházi eszközöket használunk. A pszicho -
dráma saját, míg a drámajáték fiktív problé mákat 
dolgoz fel. Lehetőséget teremt ez a módszer, hogy 
saját értékeinket próbára tegyük a közösség által. 

Kísérletezésre is lehetőséget teremt, ahol vi s szapör-
gethetjük az időt. Cél, hogy az önálló gondol kodás 
kialakuljon. Igazi közös ségi élményt je lent. 
Hány százalékban kell jó pedagógusnak és mi-
lyen százalékban jó színésznek lenni ahhoz, 
hogy valaki jó drámapedagógussá váljon? 
Talán színészként könnyebb a pedagógiai mód sze -
reket elsajátítani, mint pedagógus ként a szí nészit. 

Mégis a fele-fele 
arány ra sza vaznék, 
jónak kell len ni mind-
 két te rü leten. Vannak 
olyan tanít vá nyaim, 
akik pe da gógusként 
vagy szí nész  ként si -
keresek let  tek a szak-
má jukban. 
Miért a 8–12 éves 
korosztályt várja a 
táborba? 

A Művészkertben is ez a korosztály képviselteti 
magát a foglalkozásaimon. 
Mi a tábor célja? 
A jó játék és a kö zösségi élmény. A drámajáték 
fog lal kozások mellett dél u tá non ként sport és 
egyéb játékokat fogunk űzni. Koncepciót, tervet 
ké szí tünk, amelyet majd az adott csoport igényei-
hez alakítunk. Péter Hanna, tehetséges művészeti 
szak középiskolás lesz a segítőm, aki Ácsné Csáki 
Ildikó tanítványa volt. Kéz mű ves és néptáncos ta -
pasztalatokkal is rendelkezik. 
Ha megtetszik a gyereknek a tábor, lehet-e ké -
sőbb folytatása a dráma foglalkozásnak? 
Szeptembertől lehet csatlakozni a Művészkert 
drámajáték foglalkozásaihoz, amelyek itt lesz nek 
a múzeumban. A Mű vész kertet nagyon jó kez de -
mé nye zésnek tartom, több mű vészeti ág megis-
me ré sé re nyílik lehető sége a fiata lok nak.  
Hol lehet jelent kezni a táborba? 
Információk találhatók a Városi Múzeum honlap -
ján, Művészkert címszó alatt. Ér deklődni lehet 
az alábbi elér hető sé gek valamelyikén: +36 30 
9772972, nyarnolo@ gmail.com. Ami itt biztos, 
az a jókedv, játék, egymásra figye lés, sport, alkotás, 
öröm.Várjuk a gyerekeket júliusban!     RIMAI S. ÉVA 

VÁROSI MÚZEUM • Múzeumi Művészkert 

„A játék, ami segít eligazodni a világban. Segít megismernünk önma-
gunkat és társainkat. Próbára tehetjük a valóságot, az igazságot, a dön-
té seinket. Kijátszhatjuk a gondola tainkat, érzéseinket, felfedezéseinket 
és vágyainkat. Mindezt azért, hogy választ kap junk a kér désre: Mi lenne, 
ha...? Hogy könnyebben elfogadjuk egy mást és önmagunkat.” – vallja 
Nyári Arnold drámatanár, aki Péter Hannával 2020. július 20–24. kö -
zött a Városi Múzeum Művész kertjében drámajáték táborba várja a 8-
12 év közötti gyerekeket. A személyes motivációról, a drámapedagógia 
lényegéről, mód szeréről, céljáról beszélgettem Nyári Arnolddal. 

„Nem a színjátszó tehetség továbbfejlesztése a 
cél, hanem a közösségi magatartás kiala kí tá sa.” 

EMMY NIELSON, SVÉD DRÁMAPEDAGÓGUS 

Fotó: Facebook

Fotó: Rimai

műsort módosítanunk kellett, de mára teljes erő be do -
bással visszatértek a próbák és lelkesen készülünk. 
A műsor egyelőre még képlékeny, ezért nem tudok 
még elárulni részleteket, de az biztos, hogy szemez -
getni fogunk az elmúlt 10 év legjobb koreográfiáiból és 
persze újdonsággal is készülünk. Lesznek vendég 
fellépőink is, így színesítjük a színpadi látványt. 
Szeretettel várunk minden érdeklődőt 2020. október 
17-én 16:00 órára, a Szadai Székely Bertalan Művelő -
dé si Házba az együttes jubileumi műsorára.   

VERÉB JÓZSEF

DRÁMA + JÁTÉK 
= MŰVÉSZKERT

ANTAL ÉDUA  
Tíz éven át volt növendéke a veresegyházi 
Lisznyay Szabó Gábor Alapfokú Művészeti 
Iskolának. Az első időben klasszikusokat 
tanult, majd a népzene felé fordult. 
2009-ben érettségizett a Fóti Népművészeti 
Szakközépiskolában, majd OKJ képzés ke -
re tén belül néptáncos végzettséget szer zett. 
A Nyíregyházi Főiskola (Egyetem) mester-
szakos hallgatójaként 2015-ben ének-zene, 
rajz- és vizuáliskultúra tanári diplomát 
szerzett. Még ebben az évben elhelyez ke -
dett a Vácszentlászlói Szent László Álta lá -
nos Iskolában ének-zene és rajztanárként, 
az iskolai szakkörben néptáncot is okta-
tott. Diplomaosztást követően jelentkezett 
és bekerült a Miss Balaton szépségverseny 
szépei közzé, majd ezt követte 2016-ban 
a Miss Universe Hungary verseny 
2017-ben, a Gödöllői Királyi Kastélyban 
megrendezett Nemzet Szépe versenyen má-
 sodik udvar hölgynek választotta a zsűri. 
Jelenleg a veresegyházi Váci Mihály 
Művelődési Ház művelődésszervezője. 

HORVÁTH VIKTOR  
életében meghatározó szerepet játszott 
a sport és a mozgás. Már az óvodai néptánc 
óráin felismerték mozgásigényét, így 
az alvás idő helyett úszni vitték a kerepesi 
uszodába. Az úszásnál maradva tanul-
mányait a Hajós Alfréd Általános Iskola 
sport tagozatán folytatta, ahol nem volt 
úszóverseny, amin legalább bronzérmet 
ne szerzett volna. Középiskolás éveiben 
a labdarúgás felé vette az útját, ahol több-
ször is bajnokságot nyert Szada, illetve 
Erdőkertes csapatával. A néptáncot sosem 
hagyta abba. Először a Veresi Bokréta Nép-
táncegyüttesben majd 2010-től a Gödöllő 
Táncegyüttesben fejlesztette tudását 
Széphalmi Zoltán vezetése alatt. 
A középiskola után hegesztő szakmát, majd 
2016-ban a Szent István Egyetemen mező -
gaz  dasági és élel mi szeripari gépészmérnök 
diplomát szer zett. Egyetemi évei alatt mun -
kát vállalt a Forgatag produkciós irodánál, 
így kaphatott kezdetben színpadi ügyelői, 
később rendező asszisztensi feladatot 
többek közt: 2017-ben az Itt élned halnod 
kell – Rockopera. 2018-ban a Trianon – 
Zenés történelmi játék, 2014 óta pedig min-
den évben a Nemzeti Lovas Vágta gigapro-
dukciókban. 
Mérnöki hivatását 2019-óta a Mondi Szada 
Kft.-nél végzi folyamatmérnökként. 
Jelenleg a Szadai Czibere Hagyományőrző 
Egyesület elnöke. 



KLIPPEL MÓR SZILÁRD: „Veresegyház az 1970-es 
években számomra a nádast, a fenyvest, és az 
összedőlt malom és a Fő út közötti patakot jelen-
tette. A többi gyerekkel együtt ott fürödtünk 
nyaranta. A bátrabbak rákokat halásztak a tisz -
ta vízből. Majd Újpestre költöztünk, és álta lá nos 
iskolásként itt ismerkedtem meg a zené vel, hat 
évig tanultam zongorázni. Felső tago zat ban az 
iskolai énekkarba is bekerültem, ami Szaniszló 
Lajos vezetésével több énekversenyt megnyert. 
Majd a Kaesz Gyula Faipari Szakközépiskola és 
Szakmunkásképző Intézetben hangszerjavítást 
tanultam. Ezen belül is a zongorajavítás volt a fő 
irányvonal. Ebben az időben készítettem el éle -
tem első gitárját, aminek nagy sikere volt ba ráti 
körben, a formabontó új ötleteknek köszön he -
tően. Viszont az akkori gitárkészítő mesterek 
mondhatni kitagadtak maguk 
közül. A tég la lap sze rű fej -
nélküli gitár forma a 
nyol c vanas évek ele-
jén is tenkáromlás-
nak minősült. Az 
első hang szer elké -
szül té vel a gitá ro -
zási ked vem is 
meg erő södött, ké -
sőbb vi szont a 
basszus gi tá   rozás kel-
tette fel az érdek lő dé se -
met. A mai napig ez a 
hangszerfajta az, ami a leg -
k özelebb áll hozzám. 

Újpestről a kétezres évek elején költöztem visz -
sza Veresegyházra, ahol bekapcsolódtam a pezs -
gő veresi művészeti életbe festményeimmel, 
amik több kiállításon is szerepeltek. Ebben az 
időszakban ismertem meg gyermekeim édes -
anyját. A mindennapok elsodortak a festé -
szettől, a hangszerkészítéstől, egy élhető közeget 
próbáltunk kialakítani. Majd egészségi állapo-
tom megromlása miatt a párom lett a kenyér ke -
reső, és én foglalkoztam a gyerekekkel. Elkezd - 
tem regényeket írni, a művészeti alkotó tevé -
keny ségek közül ez volt a legkézenfekvőbb. Több 
verset, kéziratot készítettem, majd sikerült 2012-
ben az egyik regényemet könyv formájában 
NyúJorki ásatás az út címmel kiadni. 

Egy absztrakt írásomat adtam ki, amiben nem 
lineá risan folyik a cselekmény. A képzelet 
és a való ság a tér és az idő fo lyama -
tosan változik. A könyv egyik bújta-
tott mondanivalója, hogy akár - 
mit is akarunk, az embe rek így 
is, úgy is azt gondol ják, amit 
akar nak/tudnak/tudni vélnek. 
Ezzel egyidejűleg elké szült saját 
zenekari albumom, az Auto -
dafe Projekt első demója, Ak -
kor és Most címmel. Ebben az 
időszakban keresett meg Pál Zoli, 
és meghívott a Red One House ze ne -
karba játszani. Saj nos időközben szét-
bomlott a csa ládi kö telék, és kénytelen 
vol tam visszaköltözni Új pestre. Az egyik iko -

nikus hangszerünket, a raklap basszusgitárt 
is az új pesti panelban ké szí tettem el a 

lehető leghal kabb technológiával. Vic-
ces volt! Majd a hang szer leírása, 

fotói be ke rültek a Bass Musician 
Magazine-ba is, ahol nagy közön-
 ség sikert aratott. Fura dolog, de a 
zenekari próbák alatt de rült ki, 
hogy Zolival ugyanazon a grun-
don játszottunk gyerekkorunk-

ban, az akkor épülő újpesti kö - 
zegben, az új panelházak és játszó -

terek között. Majd elsodródtunk egy -
mástól és Veresegyházon, a zeneis ko - 

lában talál koztunk futólag, amikor gyer-
mekeinket vittük órára.” 

PÁL ZOLTÁN MÁRK: „Gyerekkori jó barátom 
édes apja muzsikus volt, így amikor náluk ját-
szottunk, folyamatosan kaptam a zenei impul -
zusokat. Az újpesti általános iskolában tagja 
lettem az iskolai kórusnak, de a sport jobban 
érdekelt (torna, úszás, vízilabda, röplabda). 
Pályaválasztáskor a Széchenyi István Gyakorló 
Kereskedelmi Szakközépiskolába vettem az 
irányt, ahol nagyon szép évek vártak rám, és é -
letre szóló barátságok is köttettek. A középisko-
lai évek kezdetén megkaptam szüleimtől első 
akusztikus gitáromat és autodidakta módon 
kezdtem el gitározni tanulni. Öcsém is ekkor 
kez dett el zongorázni, és családi összejövetelek 
alkalmával együtt muzsikáltuk az ünnepi dal-

lamokat. Középiskolai ta nul mányaim végén 
eljátszottam a gondolattal, hogy élsportoló le -
szek, mivel több éve a Tungsram SC röplabda 
szakosztálynak utánpótlásában szerepeltem. 

Ekkor kezdte édesanyám a könyvelői vál-
lal ko zását, amibe viszonylag ha -

mar bekapcsolódtam. 
A mun ka mellett sor ra 
végeztem el a sza k mai 

iskolákat, elő ször mér-
legképes köny velő, utá -
na gazdasági mér nök 
(Szent István Egye -
 tem), majd adó szak -
értő lettem. 1997-ben 

Veresegyházra köl töz -
tünk és innen jártunk be 

Új pest re dolgoz ni. Már gye -
rekkoromban ra jong tam a 

motoro kért, ami fel nőttként va -
ló ra is vált. Pár év tú  ra moto rozás után, 

ott találtam magam a Hunga roring rajtrácsán. 
Eleinte a Suzuki Kupaso ro  zatban, majd később a 
magyar bajnokság SSP400-as ka tegóriájában ver -
se nyeztem. Fele sé gemet 2000-ben ismertem meg és 
pár év udvarlás után már fel is építettük a közös 
ott  ho nunkat a Ligetekben. Jö hetett a család ala -
pítás, és eközben a veresi katoli kus közösség tagjai 
is lettünk. Sorban jött a gyer mekáldás (először 
Jázmin és Emili), ami egy nehéz döntés elé állított, 
abba kellett hagynom a „kockázatos” motor ver -
seny zést. Újra a zene vi lá gába csöp pen tem, el kezd -
tem gitártanárhoz jár ni és komolyabban fog  lal - 
kozni a zenéléssel. Majd Ar nold születését kö ve -
tően, az újpesti irodát meg szüntettük és az élete -
met teljes egé szé ben át helyez tem Veresre. Ezután 
jött a zene kar alapítás, dalszerzés, koncertszer -
vezés és minden, ami ezzel jár. A munka és a csa -
lád mellett ez egy erőt pró báló feladat, de ebben 
tudom magam teljesen kikapcsolni. 

A zenekar egyedi stílusának köszönhetően 
elég hamar bekerültünk a könnyűzenei vérke -
rin gésbe. Összművészeti és gasztro rendez vények 
mellett állandó résztvevői vagyunk az utcazenei 
fesztiváloknak. Regionális rádióknak köszön he -
tően dalaink az éterben is futnak. Jelenleg a kon-
certezések helyett az alkotómunka került elő  - 
térbe, már dolgozunk a zenekar negyedik al-
bumán. Sajnos a klip premierünk is elmaradt a 
veszélyhelyzeti állapot miatt, de augusztusban 
pótoljuk. Addig is az éttermek, kocsmák teraszán 
találkozhat velünk a közönség.”      VERÉB JÓZSEF 

20 2020. július

Kultúra

PÁL ZOLTÁN MÁRK ÉS KLIPPEL MÓR SZILÁRD ZENÉSZEK 

KÜLÖNBÖZŐ ÉLETÚT, DE EGY DOLOG KÖZÖS: 
VERES-EGY-HÁZ 
2015-ben találkoztam először a Red One House zenekarral, az első Veresi Blues Fesztivál 
helyszínén. Az eltelt öt év során annyi minden változott körülöttünk, ez alól az együttes sem 
volt kivétel, a tagok cse ré lődtek, de a hétköznapi ember élethelyzeteit, problémáit, érzéseit 
tolmácsoló dalok, a „hokum blues”, az maradt. A zenekar két veresi kötődésű tagja Pál Zoltán 
Márk ritmusgitáros, zenekarvezető és Klippel Mór Szilárd basszusgitáros egy alkalommal az 
életútjaikról me sél tek. Zoltán civilben könyvelői irodát vezet, míg Szilárd hang szer javító 
mesterember.

„A régi Veresegyház mind a mai napig aktí-
van él bennem, és egyszer-egyszer, mikor „kö -
rülnézek”, újra látom a régi nagyokat. Elő - 
 kerül Berci, aki az első nyílpuskámat ké szí -
tette, az öreg Jani, aki vizet hozott nekünk a 
kristálytiszta patakból. Apám a Pannóniával 
és a re ménnyel, amit kapott ettől a föld től.” 

KLIPPEL MÓR SZILÁRD 

Klippel Mór Szilárd 

Fotó: Pál Angelina

Pál Zoltán Márk 

Fotó: Pál Angelina



212020. július 

Kultúra

 

 
 
 

 
 

 
 
 
 
 

 

 
 

 
 

 
 
fent a hegyekben zöldek a menyasszonyok 
néha lehet őket hallani 
ahogy lépteik alatt hajlik a fű 
finom nők 
csak ujjbeggyel szabad 
reszketeg köröket simítani rájuk 
az nem is érintés 
szellő 
különben derekukról a kövek 
mind legörögnek  

apám tudja 
valaha falu feküdt itt 
három 
négy utca 
tulipántos kút a téren 
mozgott benne a hegyek fényes vize 
vödörrel haza lehetett vinni 
és abból ivott a tyúk meg a kutya 
és a nagyanyám 
 
apám is 
amikor a szamárköhögésből 
a hegyek gyógyították ki 
 
ez mind rég volt 
 
mert nem figyeltek arra 
hogyan kell a köröket  
a bőrre felrajzolni 
és betört a víz 
az emberek magasra mentek 
oda ahonnan a menyasszonyok 
széles uszálya 
csak némi folt 
ott kucorog hát a falu a csupasz sziklán 
bámul lefelé 
néha valaki látja felbukkanni a cipője orrát 
ilyenkor többen lekúsznak a víz fodros 
partjára  
hátha ki tudják menteni ami kell 
de mire leérnek sosincs ott semmi 
 
a víz alá nem mer benézni senki sem 
nem tudják hogy nem tenger aki a falu helyén 
lakik 
hanem felhő 
vékony hártya a felszín 
azért jött hogy eltakarja 
amit nem akar odaadni 

a fák simák és szürkék akár a holtak 
halkan lélegeznek 
ne látszódjék buborék a felhő színén 
apám bátor  
vad  
tudja még a járást 
én nem  
kucorgok a parton 
nézem a zöld árnyékot 
és nem tudom víz alá nyomni 
a fejem 

 
 
A fenti vers, a zöld menyasszonyok, Veréb Ár -
ni ka megjelenés előtt álló verseskötetének egy 
részlete. Jól bemutatja a kötet stílusát és me -
sélő hang nemét, illetve azt a szelíd, de ha táro-
zott szem benállást, amiről a kötet szól: az 
em beri és a nem-emberi világ egymásnak 
feszülését. 

A ver seskötetet Veréb Csilla illusztrálta, 
mun kái leg alább olyan önállóak, mint a ver -
sek, nem is ta lá ló szó rájuk az illusztráció, in -
kább variációk egy témára. Ha valaki kézbe 
veszi kettejük kö tetét, külön-külön és együtt is 
olvas hat ja, megfigyelheti a szövegek és a ké -
pek vi lá gát. Ér de mes így is, úgy is és együtt is, 
mert sosem ugyan az raj zo lódik ki a nagytotál-
ban. A kötet várhatóan 2020 őszén jelenik meg 
a Szép irodalmi Figyelő gon dozásá ban. 

 
Veréb Árnika a Veresi Kró ni ka irodalmi és 

kriti  kai mun katársa, Veréb Csilla pedig rend-
szeresen illusztrálja irodalmi anyagainkat, 
kizárólag a lapunk számára készített grafikai 
alkotásaival.                                         A SZERKESZTŐ

VERS

VERÉB ÁRNIKA: 
ZÖLD MENYASSZONYOK

A NEMZET MŰVÉSZE 
 
Aki Veresegyházon egyszer is megfordult, 
és séta közben a római katolikus temp lom 
előtti téren (Szentlélek-tér) meg cso  dálta Kő 
Pál szobrászművész II. világháború emlé -
kére állított Anya szobrát, emlékezetében 
az alkotás megmarad örök időkön át. 
A kom po zíció egy nép viseletbe öltözött, 
ládán ülő hölgyet ábrázol, aki az ölében 
nagyméretű, babér ko szo rús címerrel dí szí -
tett drapériát tart, melyre rá hí mezi az ele-
sett hősök nevét. Az alkotás előtt, a kocka - 
kövek melletti kő ke  re ten ol vasható: Állította 
Veresegyház népe 1996. augusztus 18.  

Kő Pál Kossuth-díjas szobrásznak számos köztéri munkája, – királyok, szen-
tek, hősök – emlékműszobrai találhatóak az ország kis- és nagy városaiban. Egyik 
legjellegzetesebb, egyedülállónak számító alkotása az első nagyobb munkája, a 
Mohácsi Történelmi Emlékhely (1976) hatalmas, festett, fém- és csontberaká-
sokkal díszített fa sírjelei. A névtelen vitézek, pajzsos gyalogosok, továbbá Tomori 
Pál hadvezér, Szulejmán szultán, II. Lajos és a földre zuhanó lovak szobrai, a mo-
hácsi csata látomását, őseink harcát „elevenítik fel”. Szinte magunk előtt látjuk a 
korabeli véres küzdelem sors döntő perceit. 

A művész gazdag élet út jának 
nyomait viseli az egész or szág. Fél -
évszázados alkotó te vékeny ségé -
nek legismertebb munkái közt 
ötven szobor ta lálható, többek 
közt: Mikszáth Kál mán (Balaton-
földvár, 1970), József Attila (Salgó-
tarján, 1972), Móricz Zsigmond 
(Nyír egy háza, 1977), Károly Róbert 

(Gyöngyös, 1983), Szárnyas lovak (Budapest, 1985), III. Béla (Baja, 1986), István 
király és Géza fejedelem (Veszprém, 1988), Kossuth Lajos (Szolnok, 1993), Szent 
István-szobor (Gellért-hegy, 2003), Antall emlékmű (Balatonfüred, 2008). Magyar -
ország határain kívül, a Kárpát-medence számos városában nyílt kiállítása. Bemu-
tat ták műveit Amszterdamban, Dortmundban és Párizsban is.  

Kő Pál a Magyar Képzőművészeti Főiskola hallgatójaként 1968-ban diplomá-
zott, majd tíz év múltával 1978-ban tanárként visszatért a főiskolára. Tizenkét éven 
át tanárként, 1990-től tanszékvezetőként, docensként, egyetemi tanárként dolgo-
zott. 1992-1996 között az intézmény rektorhelyettese. 1995-től a Magyar Mű vé -
sze ti Akadémia tagja volt. 

Kő Pál a nemzet művésze 2020-ban, néhány nappal 79. születésnapját kö -
ve tően, családja körében hunyt el. Őszinte részvétünk családjának, bará-
tainak! Emlékét megőrizzük!                                                                  VERÉB JÓZSEF

KŐ PÁL SZOBRÁSZMŰVÉSZRE EMLÉKEZÜNK (1941–2020)  „Kő Pál egyszerre volt a szobrászművészetben újító és több ezeréves 
kézműves hagyományok virtuóz folytatója.”  MAGYAR MŰVÉSZETI AKADÉMIA

 Fotó: Wikipédia – Thaler Tamás

Rajz: Veréb Csilla
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Ha kimarad a Zöld Híd részéről egy-egy el-
szállítás, még nagyobb a kísértés, hogy valaki 
a környékre hordja a hulladékot. Mit tegyünk 
ilyenkor? 
Ilyen probléma előfordul. A közszolgáltató 
lehetőségéhez mérten a legközelebbi tervezett 
alkalommal gondoskodik a zöldhulladék el-
szállításáról. Megkérem az ingatlan tulajdo no -
so kat, hogy ne az legyen a megoldás, hogy a 
keletkezett zöldhulladékot elhagyatott terüle te -
ken, erdők szélén leteszik, vagy rosszabb eset-
ben elégetik.  
A köztudatban elterjedt az a nézet, hogy zöld-
hulladék elhelyezése zöld területen mege n ge -
dett, mert ott elkorhad. A zöldhulladék illegális 
elhelyezése ugyanúgy szabálytalan és büntet -
hető, mint bármely más hulladék-típus lerakása. 
A kiróható büntetés akár százezer forintig ter -
jedő pénzbírság is lehet. 
Elégethető a kerti munkák során megmaradt 
zöldhulladék? 
Jelenleg Veresegyházon avart és kerti hulladékot 
kizárólag pénteken 13 órától 18 óráig, szom-
baton 8 órától 16 óráig lehet szabadtéren égetni. 
Egészségügyi intézmények, iskolák, óvodák és 
nyitott sportlétesítmények 100 méteres körzeté -
ben a zöldhulladék égetése tilos.  
A Kormány június 3-án elfogadta a környezet 
védelmének általános szabályairól szóló tör -
vény és a természet védelméről szóló törvény 
módosítását. Legkésőbb jövő év január 1-jétől 
Veresegyházon is tilos lesz az avar és a kerti hul-
ladék égetése.  
Ha olyan zöldhulladékunk van, amit a Zöld-
híd előírása szerint nem visznek el, pl. 10 cm-
nél vastagabb ágak, gyökércsonkok, akkor mit 
tehetünk? 
Sajnos az ilyen zöldhulladék elhelyezése köz -
szolgáltatásként jelenleg nem megoldott. Mégis 
több dolgot tehetünk a szabálytalan hulladék-
lerakás helyett. Ha tűzifának alkalmas lehet a 
faanyagunk, az önkormányzattal vagy a GA -
MESZ-szel egyeztetve is továbbadhatjuk rászo -
rulóknak. A legjobb, ha mi magunk intézzük, 
hogy jó kezekbe kerüljön. Lehet, hogy nekem 
hul la dék, de a szomszéd ezzel tud fűteni! 
Ésszerű kommunikációval meg lehet oldani. Ha 
nem alkalmas tűzifának, bérelhetünk gallyda rá -
lót. Amennyiben kezelhetetlenül nagy mennyi -
ségű kerti hulladék keletkezik, akkor szállít - 
tas suk el, vannak kimondottan zöldhulladékkal 

foglalkozó cégek. Kérhetünk zsákos, konténeres 
és kisteherautós szállítást is. Győződjünk meg 
arról, hogy az átvevő rendelkezik-e zöldhul-
ladékra vonatkozó hulladékgazdálkodási enge -
déllyel.  
Ha kevés a hulladékunk, akkor akár betárolhat -
juk, és később felhasználhatjuk, vagy a szom-
szédokkal összefogva vitethetjük el. A rendelke - 
zésre álló lehetőségeknek van tárháza, csak élni 
kell vele.  
A zöldhulladékkal kapcsolatban mit tanácsol? 
Mindenkit arra kérek, hogy komposztáljon. Az 
idő mindent megold. A jól szellőző, 1-1,5 méter 
átmérőjű komposzttárolóba tehetjük a fűnyese -
déket, falombot, összevágott ágakat, konyhai 
nyers hulladékot. Háztartási hulladékunkban 
gyakran a 30%-os arányt is elérheti a komposz -
tál ható anyag. Lehetőleg árnyékos helyet válasz -
szunk a komposztáló elhelyezésére. Éven te 1-2 
alkalommal átforgatva gyorsabban elbomlik és 
termőfölddel „ajándékoz meg”. 
Mit üzen a lakosságnak? 
A zöldhulladék hulladék, de nem szemét. Ak -
kor járunk el a legjobban, ha helyben kezeljük, 
hasznosítjuk! Amennyiben nincs lehetőség 
hely ben hasznosítani, a közszolgáltatónak úgy 
adjuk át, hogy a zöldhulladék komposztálható -
sága biztosított legyen, más típusú hulladékot 
ne tartalmazzon.                                 SZŐKE SAROLTA 
 
Néhány ötlet a komposztolóra az internetről:

SZABÁLYOK A HÁZ KÖRÜL 4.

A HULLADÉKSZÁLLÍTÁS 
KÖVETKEZŐ NEGYEDÉVES 

ÜTEMTERVE VERESEGYHÁZON 
 
július 6. hétfő kommunális, szelektív 2, zöld 1-2 
július 13. hétfő kommunális, szelektív 1 
július 20. hétfő kommunális, szelektív 2 
július 27. hétfő kommunális, szelektív 1 
július 30. csüt. zöld 1-2 
 
aug. 3. hétfő kommunális, szelektív 2 
aug. 10. hétfő kommunális, szelektív 1 
aug. 17. hétfő kommunális, szelektív 2 
aug. 20. csüt. zöld 1-2 
aug. 24. hétfő kommunális, szelektív 1 
aug. 31. hétfő kommunális, szelektív 2 
  
szept. 7. hétfő kommunális, szelektív 1 
szept. 8. kedd zöld 1-2 
szept. 14. hétfő kommunális, szelektív 2 
szept. 21. hétfő kommunális, szelektív 1 
szept. 28. hétfő kommunális, szelektív 2, zöld 1-2 
  
Az utcalista megtalálható itt: 
www.zoldhid.hu/kozszolgaltatas/ 
hulladekgyujtesi-naptarak 
 

Forrás: Zöld Híd Nonprofit Kft.

A zöldhulladék 
Sok helyen találkozhatunk a településen össze-vissza lerakott zöldhulladékkal, főleg az 
er dő sávok mentén. Elég lehangoló, ha ilyet látunk sétálás közben. Többnyire olyan nye se -
dé keket dobálnak szét, melyeket a Zöld Híd ingyen elvitt volna, pedig az ágakat összekötni 
nem nagy fáradság. A kérdésekre Hermann Violetta környezetvédelmi referens válaszol.
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Azt hiszem nem mondok újat azzal, hogy az ülő 
munkát végzők száma megtöbbszöröződött az 
elmúlt években, évtizedekben. Legtöbben autó-
val járunk munkába, bevásárolni, kirándulni. Sőt, 
majdnem minden feladatot magunk előtt vé g -

zünk: vezetjük az autót, gépelünk, mosoga tunk, 
lapátolunk, pakolunk, gyereket emelge tünk, ját-
szunk, főzünk, teszünk-veszünk, egy szóval jól 
beszűkült mellkassal és megnyúlt, gyenge hát -
izmokkal él többségünk.  

Épp emiatt érdemes hetente többször kimenni a 
természetbe és Nordic-ozni egy jót: friss levegőn, 
jó társaságban, testünk izmainak 90%-át meg-
moz gatva. A váll, a hát, a karok fokozott hasz ná -
latával mozgékonyabbá válnak az ízüle tek, javul 
a vérkeringés, enyhülnek a görcsök a nyakban és 
a vállban. A Nordic jótékony hatással van az ülés 
közben felhalmozódott salakanyagok távozásá-
nak sebességére, a bélműködésre. A stresszt és 
depressziót elűzi a mozgás közben felszabaduló 
endorphin. Aki pedig ennél is többet szeretne ki-
hozni a sportból, még NW versenyekre is fel -
készülhet! 
Ezzel a fotóval kíván csodás nyári napokat, jó 
egészséget a Nordic Walking Sport Veresegyház 
csapata! 

 
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 nagy terhelés és igénybevétel miatt a mozgás-
rendszerünk működésében elváltozások fordulnak 
elől és a korunk előrehaladtával agyunk funk cio -
nális működésében is különböző zavarokat, alul -
működést tapasztalhatunk. A szervezet termé sze- 
tes öregedését nem lehet megállítani, viszont az 
életünket végigkísérő, rendszeresen végzett test-
moz gással le lehet lassítani.  

Szervezetünk öregedése, a mozgás szervrend-
szerünkben kisebb-nagyobb kopásokat, mesze se -
déseket, merevséget, kötöttséget és fáradságot 
okoz. A túlterhelt, aktív életben az ízületek kopás-
nak indulnak, a gerinc a rugalmasságát elveszíti, az 
izmok ereje csökken, az erek rugalmassága csök -
ken, a vér áramlása lecsökken, a vérnyomás és a 
koleszterin szint megnő. Ezért fontosak az idősek -
nek összeállított speciális tornák, amelynek célja az 
ízületek aktív kimozgatása, az izmok erősítése és 
nyújtása, a vérkeringés, a légzés és a szívműködés 
javítása. Emellett nem csak testünkön jelentkeznek 
az idő nyomai, hanem agyi aktivitásunkban is egy -
aránt, ezért is, más, összetettebb gyakorlatokra, 
gondolkozásra, emlékezésre ösztönző mozgásra is 
szükség van. A rendszeres tornát végzők vissza-
kapják a mozgás örömét, és ez az életminőség 
javulását eredményezi náluk. Az általam összeállí-

tott specializált gyakorlatok pozitív hatást gyako-
rolnak az egyensúlyérzékre, a memóriára, a szel -
lemi frissességre, a mozgás koordinálására, segítik 
a mindennapi tevékenységek elvégzését, és maga-
biztosságot nyújtanak. 

A mozgás a fő kulcsa testünk egészségének meg -
őrzésében, és ha fiatal korunktól kezdődően, idős 
éveink alatt is rendszeresen, életkorunk igényeinek 
megfelelő testmozgást végzünk, kitolható az aktív 
élet lehetősége. 

Az itt bemutatott gyakorlatsort végezzük min-
den nap. (5-10 ismétlést). 

Kíméletes, a mozgáspálya megtartására irányuló 
speciális gyakorlatok (range-of-motion= ROM) 
végzése, és a térd körüli izmokat erősítő gyakorla-
tok segíthetnek mérsékelni a panaszokat és meg -
őrizni a térd és más ízületek mozgástartományát.  

 
Felhasznált irodalom: Putz, R.– Pabst, R. (2007): 
Sobotta Az ember anatómiájának atlasza: 2. kötet 
Törzs, zsigerek, alsó végtag. Medicina Könyvki-
adó Zrt., Budapest. Szentágothai J. – Réthelyi M. 
(2006): Funkcionális anatómia I. egyetemi tan -
könyv. Medicina Könyvkiadó Zrt., Budapest. 
 
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, azt remélve, hogy az sokaknak hasznos lehet. De ne 
fe  ledjük, hogy a térd és más ízület problémái véglegesen és következmény nélkül csak szakértő 
orvosi, gyógytornász, mozgás-terapeuta, felügyelet mellett gyógyulnak! 

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

A TÉRD PROBLÉMÁI – A ROM GYAKORLATOK JELENTŐSÉGE 



FUTÓKÖR

3 évvel ezelőtt fogalmazódott meg bennem, 
hogy talán itt az idő, hogy egyik gyermekkori 
álmomat valóra váltsam és végig gyalogoljam a 
Kéktúra útvonalát. Kizárólag gyalog és nem 
futva, mert szerettem volna minél közelebbről 
megélni azt az érzést, amit annak idején a Más-
fél Millió lépés filmet nézve elképzeltem. 
Ötletemet megosztottam a Futókörben, ahol 
többen is jelezték, hogy szívesen csatlakoznak 
hozzám, mert ők is régóta készülnek már az 
országot gyalogszerrel átszelni. 

A terv az volt, hogy minden hónapban me -
gyünk egy 25-35 km-es szakaszt. Egy idő után 
már egyre messzebb kellett utaznunk az in-
duláshoz, ezért átváltottunk a 2 napos túrákra. 
2017 augusztusában kezdtük és összesen 32 
túrával 2020. július első hetében teljesítettük a 
teljes 1168,7 km-es távot. Ez alatt a 32 túra alatt 
összesen 50 ember túrázott velünk legalább 
egy szakaszon, akik közül négyen teljesítették 
a teljes távot a 32. túrával. Túránként 12-22 fő 
kö zött volt a résztvevők száma és a leghosz -

szabb szakaszunk egy nap alatt 41 km volt. A 
túrákra volt, hogy vonattal, különbusszal vagy 
autókkal mentünk és többször vettünk igény -
be helyi taxikat is a logisztikához. 

Rengeteg élménnyel gazdagodtunk, csodás 
helyeken jártunk. A természet, a falvak, az 
épü letek mind-mind tartogatnak csodákat. A 
ta vaszi, a nyári, az őszi és a téli túra is mind 
más miatt szép. Felejthetetlen utazás volt ez 
mindannyiunknak. Több mint 15 000 fény  ké -
pet készítettünk, amikből majd szeretnénk 
egy albumot is készíteni. Mindenkinek ajánl -
juk, hogy egyszer élje át ezt az élményt és tel-
jesen mindegy, hogy 30 nap alatt vagy 10 év 
alatt teszi meg ezt az utat. 

Név szerint szeretnék gratulálni annak a 4 
csa pat tagnak, akiknek az igazolófüzetébe be -
ke  rült az utolsó pecsét is: Ardai Attiláné (Er -
zsó), Dudás Gabi, Tokai Kálmán és jómagam. 
Természetesen a csapatból többen is vannak 
már 1000 km közelében, akik hamarosan szin -
tén a teljesítők között lesznek.       ERŐS ISTVÁN 

VERESI FUTÓKÖR A KÉKTÚRÁN • 32 túra, 1168 km 
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Fotók: Erős István
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A Rockin' Board TSE edzései május végén visszaálltak a rendes kerék -
vá gásba, melyet minden táncos kitörő örömmel fogadott. Március 13-a 
óta online edzésekkel próbáltuk fenntartani és kielégíteni az akrobatikus 
rock and roll iránt táplált szenvedélyt, melyet rengeteg vetélkedő, játék, 
challenge színesített. Sok-sok Rockin' Board ajándék lelt gazdára, melyet 
a májusi első edzéseken vehettek át edzőinktől a pandémia legaktívabb 
online rockysai. A heti három edzés során lehetőségünk nyílt egy kis 
sza badságra, kikacsintani más műfajokba: jóga, crosstraining, hip-hop, 
stretching. A versenyszezon elhalasztása más perspektívába helyezte az 
edzésprogramot. Az elmúlt húsz év minden tavasza és ősze a ver se -
nyekről, a feszített tempóról, koncentrált felkészülésről szólt. Most 
lehetőséget kaptunk egy lassított, stresszmentes félévre, ami – őszintén 
szólva – a rohanó hétköznapok után egy kicsit mindenkinek jólesett. 
Viszont a jóból is megárt a sok, így a május végi edzésekre igen csak 
kiéhezve érkeztek a táncosok.  
Szinte kívánták az izomlázat! 

Június közepén beindultak a Rockin' Board napközis táborok is, me -
lye ket több helyszínen tartottunk párhuzamosan. Örömmel konstatál-
tuk edzőkollégáinkkal, hogy ebben a kivételes helyzetben is óriási 
népszerű ség nek örvendenek táboraink. Célunk a rock and roll sok szí -
nűségének átadása, a gyermekekkel való megszerettetése játékos keretek 
között, melyet megfűszerezünk különböző mókás vetélkedőkkel, kéz -
mű ves ke dés sel, közös fagyizással, csapatjátékokkal. Folytatódnak nyári 
bejárós táboraink júliusban is, majd augusztusban a versenyzők inten-
zív edzés so rozata lesz előtérben, elkezdve a felkészülést a szeptemberi 
versenyekre.  

Büszkén jelenthetjük be, hogy ebben az évben Veresegyház ad otthont 
az akrobatikus rock and roll magyar válogatott edzőtábornak, melyen 
az ország legkiválóbb sportolói és szakemberei vesznek részt. Egye -
sületünk egyik alapítója és szakmai vezetője Farkas Gergely is részt vesz 
a válogatott sportolók őszi versenyszezonra való felkészítésében. A 
Rockin' Board TSE több versenyzője is kerettag, ezért különösen 
büszkék vagyunk arra, hogy összehozhatjuk őket a Magyar TáncSport 
Szakszövetség szakembergár dá jával. 

FARKAS KRISZTINA 

AKROBATIKUS ROCK AND ROLL 

A KIME-Veresegyház egyesület számára, az 
aikido és WAKO formagyakorlat szakágában is 
szerencsésen alakultak az események a kijárási 
korlátozások bevezetése előtt, hisz március 7-én 
részt vehettünk az Európai Aikido Szövetség 
technikai igazgatójának, shihan Mirko Jovandic 
7. danos mester kurzusán, míg csapatunk másik 
fele a Kick-boksz Diákolimpián ért el szép sike -
reket. 

A korlátozások bevezetése után is egyben 
maradt a csapat, a gyerekek videók segítségével 
rendszeresen kapták a gyakorlandó feladatokat, 
mind az aikido, mind pedig a formagyakorlat 
tekintetében. Az állóképességi gyakorlatok mel-
lett az eszközök kerültek előtérbe, úgy, mint a 
kard, bot és a kama (sarló). A gyakorlásokról 
pedig folyamatosan küldték visszajelzéseiket. 
Játékokat is hirdettünk, melyek során kihívá-

sokkal ösztönözték mozgásra egymást a gye -
rekek. A technikákat támadó nélkül mutatták 
be, a többieknek pedig ki kellett találni a meg -
oldást. A korlátozások alatt legtöbb aktivitást 
mutatott tanítvány, Hodosi Márton pedig ki -
tűntetésben részesült. Mivel év elején többen 
nagy erőkkel készültek következő övfo ko za -
taikra, hogy a minden tavasszal megrendezésre 
kerülő Aikido Edzőnapunkon vizsgát tegyenek, 
a gyerekek számára rendhagyó, online vizs ga -
lehetőséget szerveztünk. A vizsga során az egye -
dül is jól gyakorolható eszközös és esés tech - 
nikák illetve az erőnléti feladatok kerültek 
előtérbe, de volt, aki testvérével az eredeti vizs-
gaanyagot mutathatta be. De arra is volt példa, 
hogy egy vizsgázónk a „karatés” testvérét hívta 
segítségül. Így végül kilencen sikeres vizsgát tet-
tek. 9. kyu: Holló Kitti, Holló Gergő. 5. kyu: 

Gergely Gréta, Kababik Szonja, Pintér Ta ma -
ra, Jánvári Benedek, Szutor Martin. Ger gely 
Enikő 4. kyu és Áron Gergő 3. kyu fo kozatban 
részesült. 

Végül pedig egy örömteli hírről szeretnék be -
számolni. Egyesületünk 14 év elteltével, a tagok 
és az ÉVÖGY összefogásával egy önálló edző -
termet alakíthatott ki a Veresi Harc mű vészeti 
Központban: KIME-AIKI-DOJO néven. Melybe a 
hét minden napján szeretettel várjuk az aikido, 
a kick-boksz formagyakorlat, az önvé delem és a 
samurai kardforgatás után érdek lődőket!  
Gratulálunk a kitüntetettnek és a vizsgázóinknak 
egyaránt! 

PINTÉRNÉ GAZDAG ANETT 
KIME-VERESEGYHÁZ ELNÖK 

70 388 8716 

AIKIDO

Aikido edzések, vizsga és megújult KIME-AIKI-DOJO a kijárási korlátozás idején
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KAJAK-KENU

A VKKC kajak-kenusai január óta tervezik a 
nyári programokat. A vírusveszély csök ke -
nésével végre a harmadjára módosított idő -
pontban megvalósulhatott az első hos  szú  
vízi edző tábor a „Senki-szigetén”. 

Olyan is volt, mint az ismert klasszikus re -
gényben (Jókai Mór: Az arany ember), ahol 
Noémi, mint egy tündér a tündérek szigetén, 
csodás nyugalomban élt. Egy ilyen helyre 
csöppentünk mi is alapozó edzőtáborozni. 

Abszolút elsőként, mert még senki nem tá -
borozott előttünk ezen a helyen. A három-
szoros olimpiai bajnok Szabó Gabriella és az 
édesanyja biztosított motoros hátteret is a 
felkészülésünkhöz. „Veresegyház bármikor 
jöhet” röppent fel újra a már megszokott 
szlogen. Még mellé az is, hogy „Remélem 
minden csapat ilyen lesz, mint a VKKC”. 
Természetesen olyan körülményeket biz-
tosított Bea asszony és családja, mintha 
üdülőben lettünk volna. A konyhán Ildikó 
remekműveket alkotott az étkezésekhez, 
ami a legfontosabb része egy edzőtábornak. 
Már be is jelentkeztünk a következőre! 

Az idő rendkívül szeszélyesen alakult, de 
nem vagyunk cukorból. Nagyon hasznos 
programon van túl a csapat, egyénileg is 
kiemelkedően teljesített Kadók Niki (kajak), 
Reindl Erik, Magyari Regina, Tóth András, 
Hegedűs Karolina, Aszódi Marcell, Soós 
Kitti (kenu), Nagy Szofi (MK), és Besnyi 
Andris (MC).  
A többit meglátjuk! 

FROHNER FERENC 
VKKC ELNÖK-EDZŐ

VERESEGYHÁZ VOLT CSEKE-SZIGETEN AZ ELSŐ TÁBOROZÓ

KÉZILABDA 

A Veresegyház VSK Kézilabda Szakosztályának fiú, serdülő és U15 csa-
patai az idei nyáron részt vettek a strandkézilabda szezon fordulóin. 

Az első torna a június 17-én megrendezett százhalombattai után-
pótlás torna volt. Mindkét csapatunk minden meccsét megnyerte a 
csoportjában és így egymással játszották volna a döntőt. Az időjárás 
miatt a helyosztók már nem kerültek megrendezésre, de így is el-
mondhatjuk, hogy megszereztük az 1-2. helyet. Ráadásul a két külön -
díjat is a mi játékosaink kapták. A torna legjobb játékosának Szendrey 
Bálintot, a serdülő csapat tagját választották, míg a torna legjobb ka-
pusa Badak Márton, az U15-ös csapat kapusa lett. 

A következő tornára június 26-án, a soltvadkerti Vadkerti-tónál ke-
rült sor, ahol az U15-ös és a serdülő korosztályú csapataink vettek 
részt. Az U15-ös csapatunk szett veszteség nélkül, minden mérkő-
zését megnyerte és első helyen végzett, míg a serdülő csapatunk a 
második helyet szerezte meg a tornán. Mindkét korosztályban a mi 
kapusaink lettek a torna legjobb kapusai. Az U15-ösöknél Badak 
Márton, a serdülőknél Harsányi Csanád.                            KISS PÉTER 
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Versenyünk, edzésünk nem volt még a körül -
mények miatt. Ez a tavaszi „csendes” időszak 
remek alkalmat adott arra, hogy minőségi szín-
vonalon, írott formában, rengeteg fotóval össze-
foglaljuk a Galaxisban asztaliteniszező gyer - 
mekekkel kapcsolatos eredményeket. A 2012-től 
napjainkig terjedő időszak történéseivel 53 
oldalas terjedelemben elkészült asztalitenisz 
„Almanach”. Ebből a kiadványból szeretnék 
kiemelni pár mondatot, gondolatot. 
1. 2013-ban segítettünk először a gyermekeknek 

az asztalitenisz diákolimpia küzdelmekben 
elindulni. 2016-tól a körzeti versenyeket már 
mi rendezzük a Mézesvölgyi Iskola tornater-
mében, mely remek helyszínnek bizonyult. 
Nagy öröm volt számunkra, hogy a körzeti 
versenyekre nagy létszámban nevezték az 
iskolák a gyerekeket, így Pest megyében a 17 
körzetből – a részvevői létszámot tekintve - az 
első háromban vagyunk. 2013 óta a megyei 
döntőkön összesen 53 érem, ebből 22 arany -
érem, 14 ezüstérem és 17 bronzérem került 
gyermekeink nyakába.  
Az országos döntőket éveken át Budapesten, 
majd az utóbbi 4 évben Karcagon rendezte a 
Magyar Diáksport Szövetség. Az országos dön -
tőkön is számos szép eredmény született mind 
egyéniben, mind pedig csapatban. Két-két nyol-
 cadik, hatodik és ötödik helyezés mellett, négy 
bronzérmet, egy ezüstérmet és négy arany érmet 
nyertek a Galaxisban sportoló gyerekek. 
Ezúton is szeretném köszönetemet kifejezni 

a gyerekeknek, minden galaxisos játékos társ -
nak, asztaliteniszező sporttársnak, iskolai 
intézményvezetőknek és tanároknak, diák -
olim piai versenyszervezőknek, városi dön-
téshozóknak, vezetőknek, médiatá mogatók - 
nak, asztalitenisz termékeket forgalmazó cé -
gek nek, szponzoroknak, az edzői segítőink -
nek és a szülőknek, hogy ennyi minden 
történt az elmúlt időszakban!  

2. Letanóczki Dalma serdülőkorú (S15) asz ta -
liteniszezőt, az iskolának 2 diákolimpiai címet 
is szerző tanulót ballagása alkalmából, a Fab-
riczius József Általános Iskola nevelő testülete 
„Élen a sportban, élen a tanulásban” díjban 
részesítette.  

3. A karantén időszaka alatt meghirdettük a 
„Galaxis pattogtató királya” versenyt. 
A hagyományostól eltérően az ütő nyelének 
a végén kellett pattogtatni a labdát, mely 
pró bálkozást mobileszközzel kellett felvenni 
és a kész videót feltölteni az egyesületi Face-
book oldalra. Hihetetlen eredmények szület-
tek, me lyek megmutatták, hogy akarattal, 
szorgalommal egészen elképesztő dolgokat 
lehet elérni. 

 
A 2020-as év Galaxis Pattogtató királya 
1. Dudás Balázs – 332,   2. Vidéki Gábor 223,  
3. Gubai György 156,   4. Drozd Péter 86,    5. Vi -
dé ki Tímea 43. Minden speciál/alternatív/ütős 
kategória: 1. Cserey Zoltán 70, Golfütős vonal: 1. 
Magyar Tibor 28                        LETANÓCZKI ISTVÁN 

ASZTALITENISZ 

Egyesületünk továbbra is nagy hangsúlyt 
fektet a cadet-junior Kick-box vilagbajnok-
ságra és a felnőtt Európa-bajnokságra. 
Ennek felkeszülési szakaszaként első állo -
másunk egy közös edzőtábor lesz július-
ban, Gárdonyban, ahol több stílus is meg - 
jelenik a küzdősport világából. Mi a Kick-
box szakágat képviseljük a verseny ző im -
mel. 

Majd augusztusban egy újabb edzőtábort 
tervezünk, hiszen a gyakorlás soha sem 
elég. Így felkészülten tudunk majd részt 
venni a magyar válogatott edzőtáborában, 
ahol, – reményeim szerint – már csak simi-
tani kell mindazt, amit begyakoroltunk. Biz-
tos vagyok benne, hogy idén is az első 
há romban tudunk majd végezni, úgy a vb-
én, mint az Eb-én is. Emellett 3 felnőtt 
versenyzőnk jelölt a World Game-re ami, 
nagy megtiszteltetés számunkra. 

Nagy erőkkel folyik a munka az ökölvívó 
szakosztályunkban is Terebesi Csaba mes -
teredző vezetésével. Köszönet a mun ká jáért. 

PAPP ATTILA 
2. DAN NESTER EDZŐ M. K. B. SZ. 

KICK-BOX „Adj szárnyakat azoknak, akiket szeretsz, 
hogy repülhessenek, gyökeret, hogy vissza-
jöjjenek, és okot, hogy maradjanak.” 

XIV. DALAI LÁMA
Asztalitenisz „Almanach”
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A Támaszpont Mentálhigiénés Oktatási és Prevenciós 
Közhasznú Alapítvány nyári tábora egész he tes ottalvós 
kaland. A táborozók egy közös tör ténet, mitológia résztvevői és alakítói. 
A dráma pedagógia eszközeinek segítségével a résztve vők nem passzív be-
fogadóként, hanem aktív jelen tésadóként jelennek meg, az azonnali cse  -
lek vés és visszacsatolás, az itt és most színterén. Bár a téma és a tevé - 
 keny ség saját életüktől eltávolítva a fikció szintjén zajlik, a játék közben 
megszerzett élményeik, tapasztalataik ugyan olyan hatékonysággal be 
tudnak épülni visel ke désükbe, attitűdjükbe, mint mindennapi, nem a 
játék során szerzett tapasztalataik.  

A közös játék helyszíne a város maga, Ve res egyház. A hét során elláto-
gatunk a legizgalma sabb helyszínekre, megismerjük a tele pülés mű kö -
dését és titkait. Különleges lények kel és  jelenségekkel fogunk ta lálkozni, 
amik olyan cselekvésekre indítanak majd minket, mint a nyomozás, álcá -
 zás, fontos döntések meghozása, tárgyalás, kom promisszumkötés, harc, 
segítségnyújtás, kö  zös ötletelés, alkotás, építés, ünneplés stb. 

A táborban 20 résztvevő és 8 táboroztató fel nőtt vesz részt, akik közül 
ketten az ala pít vány külföldi önkéntesei, ezzel biztosítjuk az egyéni odafi-
gyelést és a nemzetközi hangulatot. Va lódi közösségként működünk, 
együtt kialakított szabályokkal és rituálékkal. Még van néhány szabad 
helyünk, csapjatok le rá juk! 
Helyszín: Köz-Pont Ifjúsági Ház, Veresegyház, Fő út 68. 
Időpont: 2020. augusztus 10-től 16-ig. 
Jelentkezés: Rácz Zsófi 06 70 331 9921, e-mail: zsofi.racz@tamaszpont.net  

RÁCZ ZSÓFI SZERVEZŐ 

KÖZ-PONT IFJÚSÁGI HÁZ • TÁMASZPONT MOPKA 

A TÁBOR! 

Nyári tábor
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Hirdessen 

a Veresi Krónikában 
VERESEGYHÁZ VEZETŐ LAPJÁBAN! 

Velünk sikeres lesz!! 
7500 PÉLDÁNY, KEDVEZŐ ÁR 

Bővebb információ: 

veresikronika@veresegyhaz.hu 

30 9304 831
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Telefon: 30 437 7582 
Nyitva: kedd–péntek: 9–16 • szo.: 9–12 

http://katona-sandor.varga-gomba.hu/

VARGA GYÓGYGOMBA 
S Z A K Ü Z L E T  

szakképzett tanácsadókkal várja az érdeklődőket 

Veresegyház, Kálvin tér 6. szám alatt 

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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