
 A magyar népmese napján Vankó István, városunk kisbírója mesélt. 
(Fotó: Veréb József, írásunk a 22. oldalon.)
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Ajánló

2020. október 17. (szombat) 18.00 óra 
DUMASZÍNHÁZ 

A Szomszédnéni Produkciós Iroda 
és Felméri Péter 

Váci Mihály Művelődési Ház 
• 

október 18. (vasárnap) 17.00 óra 
CIMBALIBAND és a Gödöllői Vonós 

Kamarazenekar koncertje 
Szabadidős és Gazdasági Innovációs Centrum 

• 
október 23. (péntek) 10.00 óra 

Városi megemlékezés az 1956-os FORRADALOM 
ÉS SZABADSÁGHARC 64. évfordulóján 

Kálvin tér, 1956-os emlékmű 
• 

október 23. (péntek) 15.00 óra 
Városi Futóverseny 1956 méteren 

Váci Mihály Művelődési Ház

október 26. (hétfő) 19.00 óra 
APOSTOL koncert az együttes 50. születésnapján 

Váci Mihály Művelődési Ház 
•  

november 16. (hétfő) 8.00–18.00 
november 17. (kedd) 8.00–18.00 

november 18. (szerda) 8.00–18.00 
november 19. (csütörtök) 8.00–18.00 

november 20. (péntek) 8.00–18.00 
november 23. (hétfő) 8.00–18.00 
november 24. (kedd) 8.00–18.00 

Tüdőszűrés 
Szabadidős és Gazdasági Innovációs Centrum 

•  
2020. november 25. (szerda) 9.00 óra 

VÉRADÁS 
Váci Mihály Művelődési Ház 

•  
2020. november 26. (csütörtök) 19.00 óra 

PÁL FERI ATYA előadása 
Váci Mihály Művelődési Ház

VERESI ESEMÉNYNAPTÁR

TÁJÉKOZTATÁS 
 

Veresegyház Város Önkormányzata 
tájékoztatja a Lakosságot, 

hogy a KORONAVÍRUS-JÁRVÁNNYAL 
KAPCSOLATOS LEGFRISSEBB 

HELYI INFORMÁCIÓKÉRT 
KÖVESSÉK honlapunkat 
(www. veresegyhaz.hu) 

és hivatalos Facebook oldalunkat 
(Facebook/Veresegyház város 

hivatalos oldala).

TÁJÉKOZTATÁS 
Tájékoztatjuk Tisztelt Olvasóinkat, hogy lapunk koronavírus-járványra vonatkozó információi és tájékoztatásai 

az OKTÓBER 9-i, NYOMDÁBA ADÁS ELŐTTI ÁLLAPOTOT tükrözik, azok a lap megjelenésének idejére 
a vírushelyzetnek megfelelően változhatnak. 

 
október 24. 

Acélmagnóliák   (Vankó előadás) 
•  

október 25. 
Acélmagnóliák     (Sejtes előadás) 

•  
október 27. 

Egy német sors     (Székhelyi előadás) 
•  

október 28. 
Acélmagnóliák    (Dániel előadás) 

• 
FŐ ÚTI JEGYIRODA: 

Innovációs Központ „B” recepció 
Veresegyház, Fő út 45. 

Telefon: +36 70 3717 838 
www.veres1szinhaz.hu 

facebook/veres1szinhaztarsulat



A közel negyvenfős hallgatóság a portán lezajlott hőmérőzést követően, a 
konferencia teremben egymástól méteres távolságra elhelyezett székek,  
kötelező maszk viselés és kéz fertőtlenítés mellett találkozott a polgár  mes  ter-
 rel az elmaradt szokásos tavaszi beszélgetés pótlásaként. A bevezető, közel 
egyórás ismer tető a tények és sok-sok szám említése mellett fontos infor-
mációkkal szolgált. 

A város gazdálkodása, működése jó, megalapozott. Az adóbevételek idén 
is biztosítottak, az összegük 2,4 milliárd forint. A vállalkozások és a lakossági 
befizetések mellett igen jelentős a nagyobb ipari tevékenységet folytató cégek 
befizetése, bár a két GE üzem közül a Lévai utcai, a repülő gép alkatrészeket 
javító gyár, a veszedelmesen lecsökkent légi közlekedés miatt komoly gon-
dokkal küszködik. Az állam elvitt 300 millió forintot a szolidaritási alapba és 
még további elvonásokra is számítani lehet, azonban ha hitelfelvételre nyí-
lik lehetőség, amire a fedezet folyamatosan biztosított, akkor további be ru -
házások is megvaló sít hatók. Az év legnagyobb ilyen vállal ko zása a kézilab - 
dacsarnok, amely december végéig elkészül, a környezetének rendezése 
miatt azonban csak a tavaszon vehető birtokba. Erre 2 milliárdnyi támogatás 
érke zett, 1,2 milliárdot pedig a város tett hozzá az épít kezéshez. 

A beszámolóban szó esett a tervezett elkerülő útról. Egy újabb elképzelés 
szerint a Csomád utáni völgyből vezetne az út a Somlyó hegy alatt az M3 
autópálya mogyoródi leágazáshoz. Ismert té vált, hogy a MÁV megállót ter-
vez a Medveott hon nál, amely a váci vasútvonal kor sze rű  síté sével együtt 
valósulna meg. Ez azt is jelenti, hogy sokan itt parkolhatnak majd, és innen 
utazhatnak a fővárosba a Veresről negyedóránként induló vonatok valame-
lyikével. Ennek támogatására született meg a terv, hogy az új megállótól a 
Patak utcát a GE fölött építendő úttal összekötjük a Budapesti úttal, ami a 
csomádi dombtetőnél csatlakozna és ezzel a Ligetek felé áramló közlekedés 
egy részét elvezetnénk a belvárostól. Ez az út érinti majd az egykori gyü -
möl csöst is, ami ma már a város tulajdonában van. A területet egye lő re ki-
takarítjuk és mezőgazdasági művelés alá vesszük a további hasznosításig. 
A Gyermekligeti óvoda mellett az egyre növekvő igények kielégíté sé re és a 
magas színvonalú ellátás biztosítására gyermekorvosi komplexum építésé -
nek terve me rült fel. 

Megfelelő minőségű utakkal a város csaknem 100%-ban ellátott, komoly 
lemaradás a járdákkal kapcsolatban van. Egyesek – mondta a polgár mester, 
bizonyítandó, hogy nemcsak mi halljuk ezeket a panaszokat, hanem nyilván 
hozzá is eljut a sokszor kritikusan megfogalmazott kifogás – élhetetlennek 
tartják már a várost. Ennek ellenére az újabb lakóövezeti parcellázásokra az 
igény megvan, így nincsen okunk a fejlődésnek gátat szabni. A városban 
igen sok a fiatal, a kisgyermek, az ő óvodai és iskolai ellátásuk megkerül-
hetetlen feladat. Ennek jegyében az egykori tsz központ helyén kerül meg-
valósításra állami beruházásként egy 28 tantermes korszerű iskola. 

A város bérlakások építésével kívánja biztosítani az egészségügyben dol-
gozók és a pedagógusok helyi munkavállalását. A korszerű fürdő épí tése 
továbbra is napirenden van, de a költsé gek folyamatos növekedése miatt itt 
rendezett pénzügyi feltételekre és a lakosság aktív bevo nására is szükség lesz. 

A kérdések között felmerült három, a város életében igen jelentős szerepet 
játszó épület sorsa. A Triangoló üzletházat a Lidl csoport vette meg és annak tel-
jes átalakítását tervezik. A beruházás akár két évet is igénybe vehet. A ben-
zinkút feletti évek óta befejezetlenül álló panzió helyén – a meglévő épület 
be építésével – exkluzív lakópark készül igényes lakásokkal, garázzsal. A ter -
vekből kitűnik, hogy az épületegyüttes a Fő tér egyik ékessége lehet. Az egykori, 
ma átépítés alatt álló mezőgazdasági boltot átmenetileg az OTP helyi kiren-
deltsége használja majd, de ők később visszaköltöznek a Triangolóba. 

Az egyik kérdező a piac helyét és az egyre nehezebb parkolást kifogásolta. 
A polgármester elmondta, hogy városvezetői munkája egyik visszatérő 
kérdése ez, de ő eddig is és ezután is ellenáll minden olyan kísérletnek, ami 
a piac városon kívülre helyezését kezdeményezné. A város a Hajdi utcában 
sorra vásárolja az ingatlanokat, amelyek helyén parkolót alakít ki, de mivel 
a vásárlók az árusok közelében szeretnének megállni, ezek még piaci na po -
kon sem telnek meg igazán. 

Egy, a hegyekben lakó körtag a hegyre felvezető út mellett a járdát hiá -
nyolta. Javaslata az utat övező árok mentén kialakítandó gyalogos út volt, 
amit a polgármester valódi innovációként fogadott. Az országos média ese -
ménnyé vált medveparki vezetőváltást röviden lezárva vendégünk utalt a 
lejárt szerződésre és a folyamatban lévő engedélyezési eljárásra. 

Az Álomhegyi-tónál építkezésnek tűnő munkálatok folynak egy kérdező 
szerint, de a válaszból kiderült, hogy a területen a talaj felső termőrétegének 
eltávolítása és deponálása történik azért, hogy az értékes földet később fel-
használjuk parkok, sportpályák feltöltésére és lakossági igények kielé gíté sére. 
Közben pedig folyik tovább a tómeder végső állapotának kialakítása. A patak 
mentén a Mézesvölgyi Iskola és a Katolikus Gimnázium közötti szakaszon ját-
szóterek, pihenő parkok kialakítására kerül majd sor. Ennek a területnek a 
hangulatát az iskolák épületeinek látványa, a Szentlélek templom körül ki -
ala kuló park a patak természetes szépségével együtt teszi igazi kuriózummá. 
A tervekben szerepel még az iskolától a Budapesti útig a patakkal pár hu -
zamosan megépülő út is a mostani földút helyén, ami a Fő út forgalmát lesz 
hivatott tehermentesíteni. Az Újiskola utca sarkán lévő kerékpár üzlet helyén 
épül majd fel az új városi könyvtár. Az épület tulajdonosa a Coop, telekcse -
rével lesz kárpótolva. A Fő úton, a gyógyszertár előtti szerviz út mentén a 
házak egy része már a város tulajdona. További ingatlanvásárlásokkal ezen a 
területen a színház megépítésére nyílik majd lehetőség. Ezzel jelentős lépést 
teszünk a Fő tér végső arculatának kialakítása felé. 

MOHAI IMRE

BESZÁMOLÓ A CIVIL KÖR ÖSSZEJÖVETELÉRŐL 
Félév kihagyás után szeptember utolsó csü tör tökén a járványügyi előírások szigorú betartása mellett megtartotta 

első őszi foglal kozását a Civil Kör. A vendég Pásztor Béla polgármester volt.

2020. október 3

Fotó: Lethenyei

A hónap témái
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Önkormányzat

100/2020.(VIII.27.) Kt. határozat: 
1. A Képviselő-testület hozzájárul a Veresegyház bel-

terület 5786/80 hrsz-ú ingatlan értékesítéséhez (mini -
málisan nettó 20 000 Ft/m2 eladási áron) Csúcs Mária 
Etelka, mint vevő részére. 

2. A Képviselő-testület hozzájárul a Veresegyház bel-
terület 5786/83 hrsz-ú ingatlan értékesítéséhez (mini -
málisan nettó 20 000 Ft/m2 eladási áron) Csúcs Mária 
Etelka, mint vevő részére. 

 
101/2020.(VIII.27.) Kt. határozat: 
A Képviselő-testület hozzájárul a Veresegyház belterület 
5786/84 hrsz-ú ingatlan értékesítéséhez (minimálisan 
nettó 20 000 Ft/m2 eladási áron) Mogyorósi Lajos Attila, 
mint vevő részére. 
 
102/2020.(VIII.27.) Kt. határozat: 
A Képviselő-testület hozzájárul a Veresegyház belterület 
5786/90 hrsz-ú ingatlan értékesítéséhez (minimálisan 
nettó 20 000 Ft/m2 eladási áron) Bosák Tamás József és 
Bosák-Gyulai Eszter, mint vevők részére. 
 
103/2020.(VIII.27.) Kt. határozat: 
A Képviselő-testület hozzájárul a Veresegyház belterület 
5786/91 hrsz-ú ingatlan értékesítéséhez (minimálisan 
nettó 20 000 Ft/m2 eladási áron) Valenta Zsolt és Valenta-
Jenei Erika, mint vevők részére. 
 
104/2020.(VIII.27.) Kt. határozat: 
A Képviselő-testület hozzájárul a Veresegyház belterület 
5786/95 hrsz-ú ingatlan értékesítéséhez (minimálisan 
nettó 20 000 Ft/m2 eladási áron) Szabadszállási Gréta, 
mint vevő részére. 
 
105/2020.(VIII.27.) Kt. határozat: 
A Képviselő-testület elismerő oklevelet adományoz a 
Veresegyházi Hagyományőrző Népi Együttes részére, 
fennállásának 30. évfordulója alkalmából. 
 
106/2020.(VIII.27.) Kt. határozat: 
A Képviselő-testület hozzájárul ahhoz, hogy a GAMESZ 
létszám kerete 2020.09.16-tól 7 fővel megemelésre ke rül -
jön. A létszámkeret módosítás az Önkormányzat 2020. 
évi költségvetési rendeletének szeptember 30-i módo sí tá -
sában kerül átvezetésre. 
 
107/2020.(IX.2.) Kt. határozat: 
1. A Képviselő-testület Veresegyház Város Önkormány -

zat Idősek Otthonában fenntartói hatáskörében azon-
na li hatállyal az alábbi intézkedéseket hozza: 
Az intézményi ellátottak látogatását megtiltja. 
Az intézményi ellátottak az intézmény területét nem 
hagyhatják el, csak különösen indokolt esetben az 
intézményvezető engedélyével. 
Új intézményi ellátott felvétele csak különösen indo kolt 
esetben az intézményvezető engedélyével történhet. 

2. A fenti intézkedések visszavonásig maradnak érvényben. 
3. A Képviselő-testület felhívja a jegyzőt, hogy jelen dön -

tés ről a Veresegyház település területén működő, nem 
önkormányzati fenntartású idősellátással foglalkozó 
intézmények vezetőit tájékoztassa. 

 
108/2020.(IX.4.) Kt. határozat: 
A Képviselő-testület hozzájárul, az önkormányzat ki zá -
rólagos tulajdonát képező, veresegyházi 8831, 8832/1, 
8832/95, 8833/2 és 9797 helyrajzi számú, kivett be épí tet -
len terület megnevezésű ingatlanok telek ala kítá sá hoz, in-
gatlan-nyilvántartásban történő átvezetéséhez. 
 
109/2020.(IX.16.) Kt. határozat: 
1. A Képviselő-testület a Veresegyházi Kistérség Önkor-

mányzatainak Többcélú Társulása Társulási Tanácsa 
tagjainak összetételében bekövetkezett változás miatt 
a társulási megállapodás módosítását és a módosítá-
sokkal egységes szerkezetbe foglalt társulási megál-
lapodást elfogadja. 

2. A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert az 
egységes szerkezetű társulási megállapodás aláírására. 
A társulási megállapodás hatályba lépésének idő pont -
ja: 2021. január 1. 

110/2020.(IX.16.) Kt. határozat: 
1. A Képviselő-testület dönt a Veresegyházi Város fej lesztő 

Korlátolt Felelősségű Társaság Alapító okirata V. pont -
jának és X. pont 3. alpontjának a módo sítá sá ról. 

2. A Képviselő-testület elfogadja a Társaság Alapító oki-
ratának a fenti 1. pontban foglalt döntéssel összefüggő 
módosításait: Az Alapító okirat V. pontja kiegészül a 
„4211’08 Út, autóút építése” szöveggel 2020. év au-
gusz tus hónap 31. napjától kezdődő hatállyal, vala -
mint a X. pont 3. pontjában a „2113 Erdőkertes, Tompa 
Mihály utca 22.” szöveg helyébe a „3042 Palotás, Kö -
zépső út 46.” szöveg lép 2020. év szeptember hónap 
16. napjával kezdődő hatállyal. 

3. A Képviselő-testület megbízza Dr. Papp Dávid József 
egyéni ügyvédet (1203 Budapest, Bíró Mihály utca 20. 
V/34., kamarai azonosító száma: 36066810), hogy a 
Társaságot a cégváltozásbejegyzési eljárásban a Bu-
dapest Környéki Törvényszék Cégbírósága és az Igaz -
ságügyi Minisztérium Céginformációs és az Elekt ro - 
nikus Cégeljárásban Közreműködő Szolgálata előtt tel-
jes jogkörrel képviselje. 

 
111/2020.(IX.16.) Kt. határozat: 
A Képviselő-testület a Veresegyházi Waldorf Iskola, 
valamint a Jövő Iskolája Veresegyház 2019. évéről szóló 
összefoglaló tájékoztatóját tudomásul veszi. 
 
112/2020.(IX.16.) Kt. határozat: 
1. A Képviselő-testület hozzájárul a Veresegyház bel-

terület 5786/98 hrsz-ú ingatlan értékesítéséhez (mini -
málisan nettó 20 000 Ft/m2 eladási áron) a Kaligram 
Bau Kft., mint vevő részére. 

2. A Képviselő-testület hozzájárul a Veresegyház bel-
terület 5786/99 hrsz-ú ingatlan értékesítéséhez (mini -
málisan nettó 20 000 Ft/m2 eladási áron) a Kaligram 
Bau Kft., mint vevő részére. 

 
113/2020.(IX.16.) Kt. határozat: 
A Képviselő-testület hozzájárul a Veresegyház belterület 
5786/78 hrsz-ú ingatlan értékesítéséhez (minimálisan 
nettó 20 000 Ft/m2 eladási áron) Duncsák Viktor és Dun -
csák Alexandra, mint vevők részére. 
 
114/2020.(IX.16.) Kt. határozat: 
A Képviselő-testület úgy dönt, hogy a 2020. évi költség ve -
tés K8. Egyéb felhalmozási kiadás előirányzat 70 850 000 
Ft összegű szabad kerete átcsoportosításra kerül a tar talék 
előirányzatra.  
 
115/2020.(IX.16.) Kt. határozat: 
A Képviselő-testület 126/2019. (VI.28.) Kt. határozatában 
elfogadta a Veresegyházi Katolikus Gimnázium torna -
csar nok (röplabda csarnok) építésének megvaló sításá -
hoz szükséges ingatlanvásárlások (hrsz. Veresegyház 55, 
56, 57) támogatását, bruttó 70 850 000 Ft értékben. 
A Képviselő-testület támogatja a 126/2019. (VI.28.) Kt. 
ha tározat és az ez alapján kötött támogatási szerződés 
alábbi módosítását: 
• a támogatásba legyen beszámítva az érintett ingat-

lanokon végzett bontás költsége, amelynek összeg 
bruttó 5 054 600 Ft 

• a fennmaradó 65 795 400 Ft-ot a röplabdacsarnok ter-
vezésének támogatására lehessen felhasználni 

• a támogatás kifizetésének legkorábbi időpontját 2021. 
március 31-ben megállapítani és a támogatási szerző -
dés hatályát 2021. december 31. dátumra módosítani. 

 
116/2020.(IX.16.) Kt. határozat: 
A Képviselő-testület hozzájárul 4 250 000 Ft támogatás 
folyósításához az Egyházmegyei Katolikus Iskolák Főha -
tó sága részére a Veresegyházi Katolikus Esti Gimnázium 
tanulói számára eszközbeszerzés támogatására. Támo-
ga tás fedezete Veresegyház Város Önkormányzatának 
2020. évi költségvetésének tartalékkerete. A támogatás 
elszámolásának határideje: 2020. december 31. 
 
117/2020.(IX.16.) Kt. határozat: 
A Képviselő-testület hozzájárul, hogy az alábbiak szerint 
támogatást folyósít az Egyházmegyei Katolikus Iskolák 
Főhatósága részére a Veresegyházi Katolikus Esti Gim-
názium működésének támogatására: 

• 2020.09.01-2020.12.31-ig terjedő időszakra 1 300 000 Ft-
ot, melynek felhasználásával 2021.január 15-ig elszámol; 

• 2021.01.01-2021.06.30-ig terjedő időszakra 2 700 000 Ft-
ot, melynek felhasználásával 2021. július 15-ig elszámol. 

Támogatás első részletének fedezete Veresegyház Város 
Önkormányzat 2020. évi költségvetésének Egyéb műkö dé -
si célú támogatások államháztartáson kívülre előirány zata. 
A támogatás második részletének fedezete Veresegyház 
Város Önkormányzatának 2021. évi költségvetése, amely-
ben az összeget tervezni kell. 
 
118/2020.(IX.16.) Kt. határozat: 
1. A Képviselő-testület visszavonja és hatályon kívül 

helyezi a 191/2019. (10.03) számú Kt. határozatot. 
2. A Képviselő-testület hozzájárul, hogy 11 000 000 Ft tá-

mogatást folyósít az Egyházmegyei Katolikus Iskolák 
Főhatósága részére a Veresegyházi Katolikus Gimnázi -
um udvari kézilabdapálya befejezéséhez. Támo ga tott a 
támogatás felhasználásával 2021.január 31-ig elszámol. 

Támogatás fedezete Veresegyház Város Önkormányza-
tának 2020. évi költségvetésének K8. Egyéb felhalmozási 
kiadás előirányzaton 9 425 000 Ft, továbbá 1 575 000 Ft 
értékben a 2020. évi tartalékkeret. 
 
119/2020.(IX.16.) Kt. határozat: 
A Képviselő-testület hozzájárul a „Pacsirta utca útfelújí -
tása” tárgyú vállalkozási szerződés megkötéséhez a 
Monovia Bt-vel (székhely: 1021 Budapest, Üdülő út 19/b, 
adószáma: 20939953-2-41). 
A beruházás összege bruttó 46 932 280 Ft, melynek fe de -
zete a 2020. évi költségvetés tartalékkerete. 
 
120/2020.(IX.28.) Kt. határozat: 
1. A Képviselő-testület hozzájárul ahhoz, hogy az „Álom -

hegyi víztározó építésére” tervezett, fel nem hasz  nált 
20 millió Ft előirányzat átcsoportosításra kerüljön az 
Önkormányzat 2020. évi tartalék előirányzata terhére. 

2. A Képviselő-testület hozzájárul ahhoz, hogy az Önkor -
mányzat 2020. évi költségvetésének ingatlanérté ke -
sítés bevételi előirányzata 50 millió Ft-tal megemelésre 
kerüljön. 

3. A Képviselő-testület hozzájárul ahhoz, hogy a 2. pont 
szerinti 50 millió Ft ingatlanértékesítés bevételi elő -
irány zat terhére a 2020. évi költségvetési tartalék 
előirányzata megemelésre kerüljön. 

4. A Képviselő-testület hozzájárul ahhoz, hogy az 1., 2. 
és 3. pont szerinti előirányzat-módosítások az Önkor -
mányzat 2020. évi költségvetési rendeletének szep -
tember 30-i módosításában kerüljenek átvezetésre. 

 
121/2020.(IX.28.) Kt. határozat: 
1. A Képviselő-testület a 2020/21. tanévben (2021. évi pá-

lyázati fordulóban) csatlakozik az Emberi Erőforrás 
Támogatáskezelő által meghirdetett BURSA HUN-
GARICA Felsőoktatási Ösztöndíj pályázati rendszer-
hez, melyben a felsőoktatási ösztöndíj „A” és „B” 
típusú pályázatokból áll. 

2. A Képviselő-testület erre a célra (a korábbi években 
meg ítélt támogatások összegén túl) 2021. évben 1 750 000 
Ft; 2022. évben 500 000 Ft; 2023. évben 500 000 Ft; 
2024. évben 250 000 Ft további forrást biztosít. 

3. A Képviselő-testület megbízza a Művelődési, Ifjúsági és 
Sport Bizottságot, hogy a pályázati kiírást tegye közzé. 

4. A támogatás havi összege a pályázóval közös háztar -
tásban élők egy főre jutó jövedelmének figyelembevé -
telével kerül megállapításra. A pályázat benyújtásának 
feltétele: legfeljebb 100 000 Ft egy főre jutó nettó jö ve -
delem. 

5. A Képviselő-testület megbízza a Művelődési, Ifjúsági 
és Sport Bizottságot, hogy a pályázatokat bírálja el. 

 
122/2020.(IX.28.) Kt. határozat: 
1. A Képviselő-testület hozzájárul a Veresegyház belte -

rü let 5786/25 hrsz-ú ingatlan értékesítéséhez (mini -
málisan nettó 20 000 Ft/m2 eladási áron) a Recom - 
mendatio Tanácsadó Kft., mint vevő részére. 

2. A Képviselő-testület hozzájárul a Veresegyház bel-
terület 5786/26 hrsz-ú ingatlan ér tékesítéséhez (mini -
málisan nettó 20 000 Ft/m2 eladási áron) a Re com - 
  men datio Ta  nács  adó Kft., mint vevő részére. 

VERESEGYHÁZ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK HATÁROZATAI
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KÖZVILÁGÍTÁS HIBABEJELENTÉSE  

Kérjük a Tisztelt Lakosságot, hogy Veresegyház közigazgatási területén lévő közvilágítási lámpák meghibásodásának 
észlelése esetén (NEM VILÁGÍT, VILLOG, BEGYÚJT MAJD KIALSZIK, HALVÁNYAN VILÁGÍT) bejelentésüket az alábbi módokon tegyék meg:   

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

valamint telefonon a Veresegyházi Polgármesteri Hivatal Műszaki Osztályán a  06 28 588 607 és 06 28 588 608-as telefonszámon, 
illetve személyesen a Polgármesteri Hivatal 131., 132. irodájában. 

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS 
a 2020. évben bekövetkezett vírushelyzetre és ebből adódó 

rendkívüli körülményekre tekintettel 
VERESEGYHÁZ VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK MŰVELŐDÉSI, 

IFJÚSÁGI ÉS SPORT BIZOTTSÁGA 
veresegyházi gyermekek, tanulók sportolásának támogatására 

 
„SEGÍTÜNK, HOGY SPORTOLHASS” 

pályázatot hirdet ismételten a 2020/2021. tanév I. félévére.  
A pályázat célja: szociálisan rászoruló sportolók támogatása: sportfelsze re lés, tagdíj, 
bérlet finanszírozása  
A támogató megnevezése: Veresegyház Város Önkormányzatának Művelődési, 
Ifjúsági és Sport Bizottsága  
A pályázók köre: Veresegyházon állandó lakóhellyel rendelkező, szabadidős vagy 
egyesületi sporttevékenységet folyatató óvodás, általános iskolás illetve nappali 
tagozaton tanuló középiskolai diákok (kiskorú nevében a törvényes képviselője 
nyújtja be a pályázatot). Nem nyújthat be pályázatot aki a korábbi pályázati körben 
(a 2020. augusztus 31-i határidővel kiírt) pályázati kiírásra nyújtott be pályázatot.  
A pályázatok benyújtása és elbírálása: 
A pályázatokat papír adathordozón 1 pld.-ban kell benyújtani.  
A pályázati feltétel: 
• rendszeresen részt vesz az edzéseken, szorgalma példamutató, 
• szociálisan rászorult  
• Veresegyházon állandó lakóhellyel rendelkező, szabadidős vagy egye sü leti sportte -

vé kenységet folyatató óvodás, általános iskolás illetve nappali tagozaton tanuló kö -
zépiskolai diákok (kiskorú nevében a törvényes kép viselője nyújtja be a pályázatot) 

Nem támogatható a pályázat, hogy ha a pályázó a korábban kapott támogatással határ-
időre, hitelesített bizonylatokkal nem számol el.  
A rendelkezésre álló forrás: Veresegyház Város 2020. évi költségvetéséből a Mű ve lő -
 dési, Ifjúsági és Sport Bizottsága részére ezen célra meghatározott keretösszeg.  
A pályázat benyújtási határideje: 2020. október 30. péntek  
Benyújtandó: pályázati űrlap, edzői javaslat, lakcím kártya fénymásolata, 
szülők, eltartók jövedelemigazolása, a pályázattal érintett és a testvérek iskola-, óvoda -
látogatási igazolása  
A pályázattal kapcsolatos hiánypótlás lehetőségei és feltételei: 
Utólagos hiánypótlásra nincs lehetőség.  
A pályázatokat kérjük a Művelődési, Ifjúsági és Sport Bizottságnak címez  ve a Pol-
gármesteri Hivatal 119. szobájában leadni. 
Pályázati űrlap beszerezhető a Polgármesteri Hivatalban a földszinti ügyfélszolgálaton 
illetve letölthető a  internetes oldalon. 
A benyújtott pályázatokat az önkormányzat Művelődési, Ifjúsági és Sport Bizott sá ga 
saját hatáskörben bírálja el. Az elbírálás a soron következő bizottsági ülés alkal má val 
történik. 
A Bizottság fenntartja a jogot, hogy 
• a rendelkezésre álló keretösszeg ismeretében prioritásokat állapítson meg 
• ne támogasson minden benyújtott érvényes pályázatot, valamint 
• egy érvényes pályázatot csak részben támogasson,  
• a pályázati felhívás követelményeinek nem megfelelő pályázatokat a Bizottság elu-

tasíthatja 
A pályázat elbírálásának határideje: 2020. november 30. 
Az elnyerhető támogatás formája: 
• vissza nem térítendő támogatás, utófinanszírozási formában, 
• pályázati díj nincs. 
A támogatás rendeltetésszerű felhasználását számlákkal kell igazolni a Bizott ság által, a 
pályázat elbírálásakor meghatározott időpontig, legfeljebb a tárgyév december 15-ig.   
A támogatási megállapodás megkötése, támogatás folyósítása, felhasználása és el-
számolása: Veresegyház Város Önkormányzatának Polgármesteri Hivatala fizeti ki a 
házipénztárból. 
A benyújtott pályázatokat az önkormányzat Művelődési, Ifjúsági és Sport Bizottsága 
saját hatáskörben bírálja el. A pályázati támogatás összegét a jelentkezők száma és rá -
szo  rultsági foka függvényében állapítja meg. A pályázati felhívás követelményeinek nem 
megfelelő pályázatokat a Bizottság elutasítja. 
A támogatási összeg kifizetése a szülő/gondviselő nevére kiállított számlák bemutatása 
alapján – az értesítésben feltüntetett időpontokban – történik. A számlák be nyúj tásának 
végső határideje: 2020. december 15. 
Az elszámolás során kizárólag olyan, a támogatási időszakban felmerült költségre 
vonatkozó számlák, számviteli bizonylatok számolhatók el, amelyek pénzügyi telje -
sítése az elszámolási idõszak végéig megtörtént. 
Ha a támogatott az elszámolási határidőig nem, vagy nem szabályos módon számolt el 
a támogatás felhasználásáról, a jegyzõ 15 napos határidő kitűzésével felszólítja a szá-
madási kötelezettségének teljesítésére, illetve felhívja hiánypótlásra. 
A pályáztatás nyilvánossága: 
A pályázók részére nyújtott támogatásról a döntést követő 15 napon belül az Önkormányzat 
hivatalos internetes honlapján – személyi adatok nélkül – tájékoztatót jelentet meg. 

SZÉNÁS ZSOLTNÉ  
MŰVELŐDÉSI, IFJÚSÁGI ÉS SPORT BIZOTTSÁG ELNÖKE 

123/2020.(IX.28.) Kt. határozat: 
A Képviselő-testület hozzájárul a Veresegyház belterület 5786/74 hrsz-ú ingatlan 
értékesítéséhez (minimálisan nettó 20 000 Ft/m2 eladási áron) Virga Péter és Virga 
Ágnes, mint vevők részére. 
 
124/2020.(IX.28.) Kt. határozat: 
A Képviselő-testület hozzájárul a Veresegyház belterület 5786/77 hrsz-ú ingatlan ér té -
kesítéséhez (minimálisan nettó 20 000 Ft/m2 eladási áron) Bleicher Balázs és Bleicher 
Tünde, mint vevők részére. 
 
125/2020.(IX.28.) Kt. határozat: 
A Képviselő-testület hozzájárul a Veresegyház belterület 5786/85 hrsz-ú ingatlan ér -
tékesítéséhez (minimálisan nettó 20 000 Ft/m2 eladási áron) Károlyi Tamás és Ká ro lyi-
Csizmadia Réka, mint vevők részére. 
 
126/2020.(IX.28.) Kt. határozat: 
A Képviselő-testület hozzájárul a Veresegyház belterület 9645/100 hrsz-ú ipari ingatlan 
értékesítéséhez Troll Tamás, mint vevő részére. 
 
127/2020.(IX.28.) Kt. határozat: 
A Képviselő-testület hozzájárul a Veresegyház belterület 37 hrsz-ú, kivett lakóház, udvar 
és gazdasági épület meg nevezésű ingatlan megvásárlásához Ványi Sándorné és Vá nyi 
Sándor eladóktól, összesen 65 000 000 Ft-os véte láron. 
Felek előzetes megállapodása alapján a Veresegyház belterület 37 hrsz-ú ingatlan 
vételárának megfizetése az aláb biak szerint történik:  
• a szerződés megkötésével egy időben az önkormány zat megfizet 55 000 000 Ft 

előleget Eladó részére; 
• az ingatlanból való kiköltözést követően, legkésőbb a szerződés megkötését követő 

60 napon belül pedig a fennmaradó vételárhátralékot, 10 000 000 Ft-ot Eladó részére 
megfizeti. 

Az ingatlan vételárának kifizetésére a 2020. évi költség vetés tartalékkerete biztosít 
fedezetet. 
 
128/2020.(IX.28.) Kt. határozat: 
1. A Képviselő-testület hozzájárul 1 500 000 Ft átcsopor to sításához Veresegyház Város 

Önkormányzatának 2020. évi költségvetésében az Egyéb civil szerv. mű kö dési célú 
támogatás előirányzatról a Külföl di ek nek adott felhalmozási célú támogatások 
előirány zatra. 

2. A Képviselő-testület hozzájárul 1 500 000 Ft támogatás folyósításához Csongor 
Köz ség (Ukrajna–Kárpátalja) Tanácsa részére a községi temetőben ravatalozó 
építé sé nek támogatására. Támogatás fedezete Veresegyház Város Önkormányza-
tának 2020. évi költségvetése Kül földieknek adott felhalmozási célú támogatások 
elő irányzata. A támogatás elszámolás határideje 2021. január 31. 

3. A Képviselő-testület hozzájárul, hogy a támogatási összeg a Kárpátaljai Magyar Ok-
tatásért Alapítvány 10300002-10286419-49020019 számú bankszámla szá mára ke -
rüljön teljesítésre. 

 
129/2020.(IX.28.) Kt. határozat: 
1. A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert az „Általános felhasználású és 

közvilágítási célú villamos energia értékesítése a 2021.01.01.–2022.12.31. közötti 
időszakban teljes ellátás alapú villamos energia keres ke delmi szerződés keretében” 
tárgyú közbeszerzési eljárás megindítására és lefolytatására, és kijelöli a Közbeszer -
zési Bírálóbizottság tagjait: Garai Tamás jegyző; Jovanovic Dragutin műszaki osz -
tályvezető; Valkó Zoltánné pénzügyi osztályvezető; Dr. Dózsa Lilla jogi és köz be - 
szerzési szakértő. A Közbeszerzési Bírálóbizottság jegyzőkönyvvezetője: Dr. Simon 
Edit jogi és közbeszerzési referens. 

2. A Képviselő-testület jóváhagyja a 2021-2022. évi villa mos energia beszerzés nettó 
81 011 804 Ft-os költsége fedezetének a 2021. évi, valamint további 81 011 804 Ft-ot a 
2022. évi önkormányzati költségvetés dologi kiadásainak terhére történő tervezését. 

 
130/2020.(IX.28.) Kt. határozat: 
A Képviselő-testület Cserháti Ferenc főállású alpolgár mes ter részére 2020. évre bruttó 
400 000 Ft jutalmat álla pít meg, melyet szeptember, október, november és de cember 
hónapokra illetményével együtt 4×100 000 Ft összegben folyósít. 
 
131/2020.(IX.28.) Kt. határozat: 
A Képviselő-testület Dr. Drótos Edina társadalmi megbí zatású alpolgármester részére 
2020. évre bruttó 200 000 Ft jutalmat állapít meg. 
 
132/2020.(IX.28.) Kt. határozat: 
A Képviselő-testület Kosik József társadalmi megbízatású alpolgármester részére 2020. 
évre bruttó 200 000 Ft jutal mat állapít meg.
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PÁLYÁZATI FELHÍVÁS 
Veresegyház Város Önkormányzata az Emberi Erőforrások Minisztériumával együttműködve 

2021. évre is kiírja a 

BURSA HUNGARICA 

FELSŐOKTATÁSI ÖNKORMÁNYZATI ÖSZTÖNDÍJPÁLYÁZATOT. 
 

Az ösztöndíjrendszer célja az esélyteremtés érdekében a hátrányos helyzetű, szociálisan rászoruló fiatalok felsőoktatásban 
való részvételének támogatása. A többszintű támogatási rendszer pénzügyi fedezeteként három forrás szolgál: a települési 
önkormányzatok által nyújtott támogatás; a megyei önkormányzatok által nyújtott támogatás és a felsőoktatási intézményi 
támogatás. Az ösztöndíjpályázattal kapcsolatos elbírálási feladatokat az ösztöndíjpályázathoz csatlakozó települési és 
megyei önkormányzatok látják el. 
A Bursa Hungarica Ösztöndíjban kizárólag a Veresegyház területén állandó lakóhellyel rendelkezők részesülhetnek.

• Igazolás a pályázó és a pályázóval egy háztartás-
ban élők egy főre jutó havi nettó jövedelméről  

• lakcímkártya másolat a pályázóról és az egy ház-
tartásban élőkről 

• munkaviszonyban dolgozó családtag esetén a 
munkáltatótól jövedelem igazolás 

• ha a közös háztartásban élők közül valaki mun ka -
nélküli (álláskeresési támogatás, stb. igazolás), 
ennek igazolása a Kormányhivatal Munkaügyi 
osz tálya által 

• alkalmi munkavégzésből származó jövedelemről 
nyilatkozat

• ha a szülök elváltak, ennek igazolása bírósági vég -
zés bemutatásával, illetve gyerektartás vagy tartás-
díj megállapítását és folyósítását igazoló bí rósági 
végzés és postai utalvány vagy folyószámla kivonat 

• a pályázó félárva vagy árva, az elhunyt szülő, szü -
lők halotti anyakönyvi kivonata 

• árvaellátás, azt megállapító határozattal (folyó -
számla kivonat, postai utalvány) 

• amennyiben van a közös háztartásban olyan nagy -
korú személy, aki jövedelemmel, munka nél küli el-
látással nem rendelkezik, büntetőjogi fele lőssége 
tudatában erre vonatkozóan tett nyilat kozata

• amennyiben a pályázó családjában van tanulói 
jogviszonnyal rendelkező testvér, annak iskolalá-
togatási igazolása 

• amennyiben a pályázó családjában van óvodás 
korú, vagy 3 évnél fiatalabb testvér, annak szü le tési 
anyagkönyvi kivonata és lakcímkártyája 

• nyugdíjszerű ellátásokról szóló igazolás (nyugdíj, 
özvegyi nyugdíj, rokkantsági nyugdíj) rokkantság -
ról, tartós betegségről orvosi igazolás stb., 

• ápolási díjról igazolás, GYED, GYES, családi pót lék 
igazolása  

• NAV jövedelemigazolás (vállalkozó esetén) 

„A” TÍPUSÚ PÁLYÁZATI FELHÍVÁS 
PÁLYÁZÓK KÖRE: 

Az ösztöndíjpályázatra azok a települési önkormányzat területén állandó la kó -
hellyel rendelkező, hátrányos szociális helyzetű felsőoktatási hallgatók jelent -
kezhetnek, akik felsőoktatási intézményben (felsőoktatási hallgatói jogviszony 
keretében) teljes idejű (nappali munkarend) alapfo kozatot és szakképzettséget 
eredményező alapképzésben, mesterfo kozatot és szakképzettséget eredményező 
mesterképzésben, osztatlan képzésben vagy felsőfokú, illetve felsőoktatási szak -
képzésben folytatják tanulmányaikat.  
Az ösztöndíjra pályázhatnak a 2020 szeptemberében felsőoktatási tanulmányaik 
utolsó évét megkezdő hallgatók is. Amennyiben az ösztöndíjas hall gatói jogvi -
szonya 2021 őszén már nem áll fenn, úgy a 2021/2022. tanév első félévére eső 
ösztöndíj már nem kerül folyósításra. 
Az ösztöndíjra pályázatot nyújthatnak be azok a hallgatók is, akiknek a hallgatói 
jog viszonya a felsőoktatási intézményben a pályázás idő pont jában szünetel. Az 
ösz töndíj folyósításának feltétele, hogy a 2020/2021. tanév második félévére a 
beiratkozott hallgató aktív hallgatói jogviszon nyal rendelkezzen. 

NEM RÉSZESÜLHET ÖSZTÖNDÍJBAN AZ A PÁLYÁZÓ, AKI: 
• honvédség és a rendvédelmi feladatokat ellátó szervek hivatásos és szerződéses 

állományú hallgatója 
• doktori (PhD) képzésben vesz részt  
• kizárólag külföldi intézménnyel áll hallgatói jogviszonyban és/vagy vendéghall-

gatói képzésben vesz részt. 
AZ ÖSZTÖNDÍJ IDŐTARTAMA: 

10 hónap, azaz két egymást követő tanulmányi félév: a 2020/2021. tanév má-
sodik (tavaszi), illetve a 2021/2022. tanév első (őszi) féléve. 

AZ ÖSZTÖNDÍJ FOLYÓSÍTÁSÁNAK KEZDETE: 2021. március

„B” TÍPUSÚ PÁLYÁZATI FELHÍVÁS 
PÁLYÁZÓK KÖRE: 

Az ösztöndíjpályázatra azok a települési önkormányzat területén állandó la -
kó  hellyel rendelkező, hátrányos szociális helyzetű fiatalok jelentkezhetnek, 
akik: 
a) a 2020/2021. tanévben utolsó éves, érettségi előtt álló középiskolások; 
vagy 
b) felsőfokú végzettséggel nem rendelkező, felsőoktatási intézménybe még 
felvételt nem nyert érettségizettek; 
és a 2021/2022. tanévtől kezdődően felsőoktatási intézmény keretében teljes 
idejű (nappali munkarend) alapfokozatot és szakképzettséget eredményező 
alapképzésben, osztatlan képzésben vagy felsőoktatási szakképzésben kíván-
nak részt venni.  
A pályázók közül csak azok részesülhetnek ösztöndíjban, akik a 2021. évi fel -
ső  oktatási felvételi eljárásban először nyernek felvételt felsőoktatási intéz -
mény be, és tanulmányaikat a 2021/2022. tanévben ténylegesen megkezdik. 

NEM RÉSZESÜLHET ÖSZTÖNDÍJBAN AZ A PÁLYÁZÓ, AKI: 
• a Magyar Honvédség és a rendvédelmi feladatot ellátó szervek hivatásos és 

szerződéses állományú hallgatója 
• doktori (PhD) képzésben vesz részt  
• kizárólag külföldi intézménnyel áll hallgatói jogviszonyban és/vagy ven -

déghallgatói képzésben vesz részt. 
AZ ÖSZTÖNDÍJ IDŐTARTAMA: 

3×10 hónap, azaz hat egymást követő tanulmányi félév:  
a 2021/2022. tanév, a 2022/2023. tanév és a 2023/2024. tanév. 

 
AZ ÖSZTÖNDÍJ FOLYÓSÍTÁSÁNAK KEZDETE: a 2021/2022. tanév első féléve

PÁLYÁZAT BENYÚJTÁSA: 

A pályázatbeadáshoz az EPER-Bursa rendszerben egyszeri pályázói regisztráció szükséges, melynek elérése: 

https://bursa.emet.hu/paly/palybelep.aspx 
A PÁLYÁZAT RÖGZÍTÉSÉNEK ÉS AZ ÖNKORMÁNYZATHOZ TÖRTÉNŐ PAPÍRALAPÚ BENYÚJTÁSÁNAK HATÁRIDEJE: 

2020. november 5. POLGÁRMESTERI HIVATAL 

A PÁLYÁZAT BENYÚJTÁSÁNAK FELTÉTELE:  
a közös háztartásban élők egy főre jutó jö vedelme nem haladhatja meg a 100 000 Ft-ot. 

KÖTELEZŐ MELLÉKLET „A” TÍPUSÚ PÁLYÁZAT:  
A felsőoktatási intézmény által kitöltött eredeti hallgatói jogviszony-igazolás a 2020/2021. tanév első félévéről. 

KÖTELEZŐ MELLÉKLET „B” TÍPUSÚ PÁLYÁZAT ESETÉN:  
A jelenlegi oktatási intézmény (ahová a pályázó jár) által kitöltött eredeti tanulói jogviszony-igazolás a 2020/2021. tanév első félévéről 

SZOCIÁLIS RÁSZORULTSÁGOT IGAZOLÓ KÖTELEZŐ MELLÉKLETEK: 

Az „A” és „B” típusú pályázati felhívás teljes szövege Veresegyház Város honlapján: www.veresegyhaz.hu oldalon található.



ÚTÉPÍTÉS A PACSIRTA ÉS A CSARNOK UTCÁBAN 
 
Folyamatban van az útépítés a Pacsirta és a Csarnok (Gamesz mel-
letti) utcákban. Ez utóbbi terület felújításához kapcsolódó hír, hogy 
sajnos az önkormányzat nem nyert pályázaton pénzt a Szent Imre-
Sport utcák felújítására. Ennek fényében különösen örömteli, hogy 
önerőből folytatódik az építés. Befejeződött a Szent Imre utcai híd 
melletti gázvezeték átépítése, így lehetővé vált a híd teljeskörű fel-
újítása és korszerűsítése, ami alapfeltétele az utcák megújulásának, 
ami várhatón ennek elkészülte után indulhat. 

 
FEKVŐRENDŐRÖK A BÉKE UTCÁBAN, 

ÉPÜLŐ BUSZMEGÁLLÓK 
A Béke utcában a Piros és a Zöld óvodáknál lakossági igényre három 
fekvőrendőr került az úttestre telepítésre a forgalom lassítása érde-
kében. 

Szintén közlekedési hír, hogy folyamatosan kiépülnek a helyi busz-
közlekedés megállóinak igényesen és célszerűen kivitelezett padkái. 

SIKERES HULLADÉKGYŰJTŐ AKCIÓ 
 
Szeptember 26-án több mint 300 veresi lakostól, valamivel több, mint 
11 000 kg veszélyes hulladékot vett át a Triangoló parkolójában az 
ön kormány zat. Az elszállított hulladék leadásának díja 3 millió fo-
rint volt, amely összeget önkormányzatunk a lakosságtól származó 
adóbevételek terhére finanszírozta. A tervek szerint az idei és a ta-
valyi évhez hasonlóan, jövőre is megszervezi az akciót. 

Most azon dolgozik az önkormányzat, hogy a háztartási olaj állan -
dó leadásának teremtse meg a feltételeit, ennek megvalósulása is rö-
videsen várható. 

Ezt követi majd a hungarocell, nikecell leadásának folyamatos biz-
to sítása, aminek megoldása nehezebb feladat, ezért egy erre specia-
li  zálódott céggel már folynak a tárgyalások és a remények szerint 
tavaszra működhet ez a folyamat is. 

Az önkormányzat egyúttal köszöni, hogy a lakosok elhozták a hul-
ladékot a veszélyeshulladék-gyűjtő napon és ezzel hozzájárultak a 
városi környezet tisztaságához! 

KOVÁCS PÉTER 
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Önkormányzat

ÚTÉPÍTÉS, FEKVŐRENDŐR ÉS BUSZMEGÁLLÓK 
 

Városunk e havi beruházási híreit Cserháti Ferenc alpolgármester osztotta meg olvasóinkkal.

BERUHÁZÁSI HÍREK

Fotók: Ruzsovics Dorina

ÉRTESÍTÉS 
A Veresegyházi Polgármesteri Hivatal értesíti a Tisztelt Lakosságot, 

hogy városunkban az alábbi időpontokban lesz 

TÜDŐSZŰRÉS 
2020. november 16. hétfő 8.00–18.00 
2020. november 17. kedd 8.00–18.00 
2020. november 18. szerda 8.00–18.00 
2020. november 19. csütörtök 8.00–18.00 
2020. november 20. péntek 8.00–18.00 
2020. november 23. hétfő 8.00–18.00 
2020. november 24. kedd 8.00–18.00 

A VIZSGÁLAT HELYE: 
Szabadidős és Gazdasági Innovációs Centrum 

II. emelet Udvarház Galéria (Veresegyház, Fő út 45-47.) 
 

KÉRJÜK A VIZSGÁLATRA HOZZA MAGÁVAL A LAKCÍMET IGAZOLÓ 
HATÓSÁGI IGAZOLVÁNYÁT, A TAJ-SZÁMOT IGAZOLÓ TB-KÁRTYÁJÁT, 

ILLETVE HA VAN, AZ ELŐZŐ ÉVI SZŰRŐVIZSGÁLATI LAPOT. 
 

A szűrővizsgálat 40 év feletti lakosoknak évente egy alkalommal továbbra is ingyenes. 
40 éves kor alatt, illetve munkahelyi alkalmassági vizsgálathoz a vizsgálat díja 1700 Ft, 

mely az OEP által országosan elrendelt összeg. 
A befizetés a szűrőállomáson (a helyszínen) kapható csekken a postán történhet. 

A 14-18 év közötti gyermekek szűrése ingyenes, de beutaló, és szülői beleegyező nyi-
latkozat szükséges. A törvény által kötelezettek, illetve a 18 évnél idősebb tanulóknál, 

akiknek az oktatási törvény ezt előírja, a vizsgálat természetesen ingyenes. 

A TÜDŐSZŰRÉS AJÁNLOTT, PANASZ NÉLKÜL IS LEHET BETEG! 
A vizsgálat alkalmas a TBC, illetve sok más tüdőbetegség időben történő felismerésére! 

 
Kérjük a nyugdíjasokat és a munkájukat kötetlen munkaidőben 
végzőket, hogy a tüdőszűrés zavartalan lebonyolítása érdekében 

lehetőleg a délelőtti időpontokban keressék fel a tüdőszűrő állomást!
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A Fabriczius József Általános Iskola volt az első 
és az utolsó munkahelyem, itt éltem le az éle -
tem – emlékezett vissza a tanárnő egy beszélge -
tés során. Kovács Katalin fiatalon, alig hu szon   - 
két évesen egy zenei osztály tanáraként kezdte 
meg a pedagóguspályát. Az ének mellett éveken 
ke resztül tanított magyart, de volt olyan időszak 
is az életében amikor szinte egyedül vitte az is -
kola egész zenetagozatát. Aki ismerte őt cso dál -
ta tanári elhivatottságát, a gyerekek iránt ér zett 
szeretetét, türelmét. Kezei közt az iskolai kó ru-
sok szárnyra kaptak, nem egy alkalommal a ka -
rácsonyi hangver se nyeken a közönség, a szü lők 
párás szemmel élték át a zenei élményt, amit 
Kati néni karvezetése mellett a gyerekek nyúj-
tottak. Kórusai az Ének  lő Ifjúság verse nye ken 
ki emel kedően, szinte minden alkalommal 
arany  minő sítéssel szerepeltek. 

KOVÁCS KATALIN 1955-ben Szombathe-
lyen született. 1977-ben kapta kézhez magyar-
ének szakos tanári dip lomáját, és még ebben 
az év ben munkába állt Veresegyházon. 1998-
ban meg alakította a veresegyházi Gaudeamus 
Kó rust, nem telhetett el iskolai karácsonyi 
hang verseny, városi megemlékezés és rendez -
vény, amin ne lépett volna fel a tanári kórus. 
Az évek során szinte fogalom má vált a kórus-
munka, Ko vács Katalin tanárnő személye. 
Munkás sá gát számos elismerés és díj fémjelzi, 
de mindvégig a gyerekek, tanít vá nyainak ra-
gaszkodása és szeretete volt szá mára a leg-
fontosabb.  

Halálhíre sokunkat váratlanul ért, volt ta -
nít ványai, pedagógustársai és mindazok, akik 
ismerték és szerették néma főhajtással és egy 
szál virággal fejezték ki megrendülésüket a 
katolikus temetőben megrendezett búcsúz-
tatóján. Eltávozott a hivatásának élő peda gó -
gus, a karvezető és édesanya. 

Emlékét szívünkben őrizzük!  
VERÉB JÓZSEF

In memoriam Kovács Katalin 
 
Ismét gyászol a város, meghalt Kovács Katalin ének-zene tanár. A búcsú leírhatatlanul fájó, de 
vigasztaljon minket az a tudat, hogy velünk élt, nekünk és értünk dolgozott. Életét nem lehet 
pár leírt gondolattal összefoglalni. Emléket állítani és emlékezni rá, talán igen. 
Kedves Kati! Több mint 30 éven keresztül dolgozhattam Veled, csodálhattam tudásod, tehetséged, munka -
bírásod. Nem találkoztam olyan emberrel, aki hozzád hasonlítható magas szin ten művelte és 
ápolta egyik legnagyobb kincsünket, a Kodály-féle ének-zene ta nítást. Munkádat az alázat, a 
szak mai felkészültség, a kreativitás, az igé nyes ség és az élménynyújtás jellemezte. Szigorú, em-
berséges, jó tanár voltál, akit szerettek a gyerekek. Nem csak hivatásodnak, életed legnagyobb 
ajándékának nevezted a munkádat.  

Sohasem felejtem el az alsós zeneisek arcát, milyen nagy örömmel rohan-
tak karénekre a díszterembe, milyen boldogok voltak egy-egy sikeres szereplés 
után. Alig várták az óráidat, folyton énekeltek, furulyáztak. Igazán vigasztal -
ha tatlanok voltak, ha nagy ritkán elmaradt az óra. Az általad nyújtott élmé -
nyek hatására egyéniségük és lelkük is egyre gazdagabb lett. 

Pályafutásod alatt több ezer gyerek életének lett fontos része a zene. Sokan 
felnőtt fejjel is énekelnek, muzsikálnak, részt vesznek a város zenei életében. 
Több tanítványod választotta hivatásának a zenét, a tanítást. Mindent elkövet-
tél, hogy zeneértő, kulturált közönséget nevelj. Minden évben megszervezted 
a gyerekek látogatását a Nemzeti Filharmónia előadásaira, ahová állandó bér-
letük volt. Nagyon sokat jártatok Budapestre, operába.  

Emlékezetesek maradtak iskolai műsoraid, az évente megrendezett Betle-
hemes játékok, a meghitt örömzenét bemutató karácsonyi hangversenyeid, ami 
egész városunknak nyújtott maradandó élményt és gyönyörű hagyományt 
teremtett. Rengeteg versenyre vitted tanulóinkat. A megyei népdaléneklési ver -
senyeken, az „Éneklő Ifjúság” minősítőin rendszeresen nagy sikerrel szerepelte -
tek. Felléptetek a Szent István Bazilikában, több nagykövetségen, Szlovákiá ban, 
Erdélyben. Rádiófelvételt készítettetek, CD-tek jelent meg. Híre volt kör nyé kün -
kön az iskola, a város zenei életének. Mindig nagyon büszkék voltunk rátok.  

A klasszikus pedagógus megtestesítője, településünk meghatározó egyé ni -
sége voltál. Tanítottál a helyi zeneiskolában, rendszeresen szerepel tetek városi 
ünnepélyeken. Megszervezted a pedagógus énekkart, amely emlé ke ze tes fel-
lépéseivel szerzett örömöt itthon és külföldön a zeneszeretőknek.  

Kedves Kati! Ez nemcsak a búcsú, hanem a köszönet pillanata is. Hálás 
szív vel gondolok Rád mint szülő, könnyes szemmel emlékezek Rád mint nagy -
szerű kollégára. Köszönöm a számtalan értéket és zenei élményt, amit Tőled 
kaptam. Emléked örökké bennem, bennünk él. Nyugodj békében!           SZILVÁSI SÁNDOR

KOVÁCS KATALIN 
ÉNEKTANÁR, KARVEZETŐ 

1955–2020 

Gyász
EMLÉKEZÜNK... „Ami kimaradt az életemből: a pénz, autó, 

luxusutazás. Ezért cserébe bőségesen kárpó-
tolt mindaz a szeretet, amit hosszú időn 
keresztül a gyerekektől kaptam.” 

KOVÁCS KATALIN

Éneklő Ifjúság kórustalálkozó – vezényel Kovács Katalin

A volt tanítványok és a Gaudeamus Kórus a temetői búcsúztatón

Fotó: Veréb

Fotó: Lethenyei

Fotó: Veréb
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Gyász

Fájó szívvel búcsúzunk LAKATOS ATTILA 
prímástól, a Gazdasági Műszaki Ellátó Szer -
vezet (GAMESZ) munkatársától. Gyászol ja 
őt Veresegyház zenész, és zenét szerető kö -
zössége, munkatársai, szerettei.  
 
Lakatos Attila 1960-ban született Püspökhat-
van ban egy régi zenész cigány dinasztiába. Fel -
menői a környék nemesi udvaraiban muzsi kál - 
tak. A nemesi családok eltűnésével édesapja 
Elemér, kávéházakban és éttermekben ját-
szott. Attila hatéves korától tanult hegedülni é -
des apjától, és már ilyen fiatalon megmu tat ko - 
zott még a családon belül is kimagasló tehet-
sége. 

1972-ben költöztek szüleivel és két test vé ré -
vel Veresegyházra. Vezető prímása lett az ak -
kor tájt megalakult veresegyházi Rajkó-ze ne - 
karnak. Tizennégy évesen az általános iskola 
el  vég zése után, felvételt nyert a budapesti 
Országos Szórakoztatózenei Központ (OSZK) 
Stú dió jába, ahol előadóművészi végzettségét 
Ége  rland István zenetanár növendékeként sze -
rezte meg, aki akkoriban a Magyar Állami Ope  -
raház szólamvezető hegedűse volt.  

Tanulmányai mellett idősebb Sánta Ferenc 
ci gányzenekarában játszott, mint tanuló se -
gédprímás. Tanulmányai befejeztével tizen -
nyolc éves korától, sok-sok patinás budapesti 
és Bala ton körüli étteremben, szállodában mu -
zsi kált, ahol nagyon sok külföldi híres ségnek 
játszott. Évekig ő muzsikálta cigányzenekará-
val a balatonfüredi Anna-bált. Két évig volt 
Boross Lajos Kossuth-díjas megkoronázott 
prímás ki rály se gédprímása a budapesti Mar-
gitkert étteremben. Alapító tagja volt a Magyar 
Örökség és Hun garikum díjas 100 Tagú Ci -
gányzenekarnak. Saját zenekarával és a 100 
Tagú Cigány ze nekarral egyaránt bejárta Eu-
rópát. Négy gyer meke született, akik szintén 
tovább viszik a zenész családi hagyományt. Az 
elmúlt tizenhárom évben a Domonyvölgy ter-
mészeti kör nyezetében található Lázár Lovas-
park étter  mé ben muzsikált. 

Tíz éven keresztül a GAMESZ munkatár-
saként 2010 és 2020 között ügyintézőként vett 
részt a város életében. 

LAKATOS ATTILA PRÍMÁSRA EMLÉKEZÜNK  

LAKATOS ATTILA 
PRÍMÁS 

1960–2020 

„Miért is siettél oly nagyon az égi ze ne kar -
ba? Nagy űr marad utánad, nem sír már a 
hegedűd többé, örökre elnémult a pacsir -
ta. Ég veled, Attila!”
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Hétről hétre, a műsorok kialakításánál sokszínű, 
családias, széles korosztályt kielégítő programot 
állítunk össze, hogy Nézőink teljeskörűen kaphas-
sanak információt a város és a környék híreiről, 
programjairól. Természetesen a kulturális, is me -
ret terjesztő, sport, információs műsorok és a szó -
rakoztató, kellemes beszélgetések sem hiányoznak 
a palettánkról. 

És most bemutatkozunk Önöknek!  
Reggel 7:00-kor műsorvezetőnk, Berze Lajos, a 

Városi Könyvtár vezetője köszönti Önöket, elin dít -
va a napot közérdekű információkkal, a műsor -
ajánlóval, lapszemlével. 

A Hit, Remény, Szeretet vallási műsorunk min-
den héten más-más felekezet igehirdetését mutatja 
be, illetve a hitéletről, a vallási ünnepekről és 
szokásokról beszélget Ferenczi Zoltán szerkesztő 
meghívott vendégeivel.  

Berze Lajos a Kulturális Magazin szer kesz tő -
jeként a képernyőn maradva, társadalmunk szel -
le mi életébe segít bepillantást nyerni meghívott 
vendégeivel egy kellemes beszélgetés keretében. 

Történelmi műsorunk nem is lehet jobb kezek-
ben, mint Dr. Varga Kálmán történész kezében. 
A Városi Múzeum vezetőjeként, hiteles forrásból 
kapunk információt olyan történelmi esemé nyek -
ről, ásatásokról, a Rég-Múlt-Idő műsoride jé ben, 
amely minden korosztály számára ér dek  feszítő 
lehet. 

Cseppnyi Oázis az információk tengerében. 
Czigány Ildikó szerkesztőnk tolmácsolásában és 
kíséretében olyan helyekre barangolunk el, ahol az 
állatok és a növények életébe, a természet csodáiba 
csöppenünk, megtudva sok mindent a körülöttünk 
levő élővilágról. 

A Kreatív Sarok-ba behúzódva nyugalmas pil-
lanatokban lesz részünk Rudolf Tünde festő mű -
vésszel, aki a műsor szerkesztőjeként ügyeskezű, 
ötletes, alkotószellemű meghívottjaival csodákat 
képes alkotni papírból, gyöngyből, de még kávé -
kapszulából is, az újrahasznosítás jegyében.  

És mi érdekli a nőket leginkább? Lehet, hogy a 
férfiakat is…? Titkaink női magazinműsorunk fel -
lebbenti a fátylat a divatról, az életmódról, a moz -
gásról, lelkünk mélységeiről. Gondolat éb resztő 
beszélgetések, utazás külső és belső világunk 
titkaiba: Gecsey Enikő műsorvezetővel és meg hí -
vott vendégeivel. 

Sport műsorunkból senki nem hiányozhat, aki a 
mozgás bármiféle ágát űzi, hiszen Répássy Gábor 
szerkesztő-műsorvezetőnk sport iránti szeretete 
példaértékű. Beszélgetések, közvetítések, edzések 
bemutatása… mindenképpen gazdagnak mond-
ható műsor a sport szerelmeseinek. 

Dr. Igyártó Gyöngyi Ügyvéd a háznál műso rában 
szakértőként és vendég kollegáival várja az Önök 
kérdéseit jogi ügyekben. Egy-egy téma bő vebben 
terítékre kerül a műsor ideje alatt, segítve ezáltal az 
eligazodást a hivatalos ügyek út vesz tőiben. 

Kovács Péter, ezen lap főszerkesztője a Köz/Élet-
et ismerteti velünk műsorában; megismerkedhe -
tünk általa közismert személyekkel is váro  sunk  - 
ban, kicsit másképp, kicsit emberibb oldalról. 

A VVTV Híradó mindenkinek szól: az elmúlt 
heti események, történések pár percben informá-
ciójelleggel, de nem utolsósorban Önökről Önök -
nek Önökkel. 

Jónás Szabolcs, a Jó Reggelt Magazin főszer kesz -
tője, a VVTV tulajdonosa, a Jó Reggelt Magazin 
lelkes csapatának nevében kellemes időtöltést 
kíván minden Kedves Nézőnek! 

 
A Jó Reggelt Magazint megtekinthetik: 
• Péntekenként 7:00 és 12:00 óra között a Te le -

kom hálózaton, a KesziChannel csa tornán, 
valamint a Digi hálózaton a SzilasTv csa tor nán; 

• Szombatonként 12:00 és 17:00 óra között a 
műsorokat megismételjük; 

• A verestv Youtube csatornán, az adást követő 
héttől kezdődően; 

• A Jó Reggelt Magazin Facebook oldalon és 
csoportban.

Közélet
VVTV

ELINDULT A VVTV ÚJ MŰSORA, A

A Veresegyházi Városi Televízió 10. életévét betöltötte. Szeptember elején indítottuk útjára új 
családi magazinunkat, a Jó Reggelt Magazint. Igyekezve városunk és a környező települések 
igényeit kielégíteni, minden pénteken reggel 7:00-kor nagy örömmel köszöntjük Kedves Nézőinket 
a KesziChannel és a SzilasTv csatornán. Hogy minél több Nézőnkhöz eljussunk, műsorunkat 
megismételjük minden szombaton 12:00–17:00 között.
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Parlamenti látogatáson jártak szeptember elején a Veresegyházi 
Katolikus Gimnázium diákjai, akiket Tuzson Bence, a Pest megyei 
5-ös számú választókerület – amelyhez városunk is tartozik – or -
szág gyűlési képviselője fogadott, majd izgalmas történeteket me -
sél ve körbevezette őket az épületben. 

KÉPVISELŐI INFORMÁCIÓ

A politikus a veresegyházi gyerekeknek megmutatta az Országházat, 
annak neve ze tes sé geit, felidézte történelmét és érdekességeit, emellett 
pedig mesélt a képviselők munkájáról, de arról is, hogy miért fontos a 
mindennapjaink ban a politika. A kiváló hangulatú ese mé nyen Tuzson 
Bence elmondta, hogy hazánk parlamentjének épületét – amit magya -
rul Or szág háznak nevezünk – méltán sorolják a világ leg szebb parla-
mentjei közé. A Duna-parti pa no ráma egyik legfontosabb elemeként 
2011-ben a Világörökség részévé választott épület felbecsülhetetlen 
muzeális érték és a magyar nemzet büszkesége – hangsúlyozta a képvi -
se lő, aki úgy fogalmazott: „Az Országház a tör vény hozás otthona, a 
Szent Korona őrzési he lye, százkilencvenkilenc országgyűlési kép vi selő, 
valamint az őket segítő csaknem hatszáz ember munkahelye.” 

Tuzson Bence a parlamenti sétán beszélt ar ról is, hogy az épület dísz -
lépcsőházának monu  mentális terét az építész nem hétköznapi köz  le ke -
dés céljára tervezte, hanem kifejezetten arra, hogy hatáskeltő legyen: 
nagyszabású törté nel mi események díszletének szánta ezt az alkotó és 
ez meg is látszik rajta. Éppen ezért az Or szág ház főkapuja csak külön-
leges alkalmakkor – nemzeti ünnepeken, magas ran gú delegációk foga -
dásakor, illetve a válasz tá sok után az új képviselők bevonulásakor – van 
nyitva. 

A mindennapi közlekedéshez a kisebb kapukat használják – folytatta 
városunk ország gyű lési képviselője, aki az Ország Házának impozáns 
lépcsői mellett kitért arra is, hogy számára a képviselői munka egyet je-
lent az álta la képviselt emberek igényeivel. Mint mond ta, most, immár 
a koronavírus-járvány újabb hullámával szembesülve, a legnagyobb fel  -
adat, ami előttünk áll, a gazdaság védelme. Szerinte ebben minden érin-
tett politikai szereplőnek megvan a maga feladata: képviselőként ő azon 
dolgozik, hogy az általa képviselt településekre – így tehát Veresegy-
házra is – minél több le he tő séget elhozzon, s minél több fejlesztési for-
rást elérhetővé tegyen. A térség országgyűlési képviselőjeként az az 
alapelve, hogy megad minden támogatást azoknak a település veze tők -
nek, akik egy jó fejlesztési programot professzionális módon akarnak 
megvalósítani, azaz jót és jól csinálnak – részletezte Tuzson Bence, 
majd hozzátette: „Aki a munkában, fej lesztésben partner, az rám 
mindig számíthat.” 

Az Országház úgynevezett Kupolacsarno kában hosszabban időzött 
a politikus a veresegyházi diákokkal, hiszen itt külön felhívta a figyel-
met arra, hogy 2000. január 1-je óta ez a parlamenti helyiség ad otthont 
a Szent Koro ná nak, valamint – a Nemzeti Múzeumban őr zött palást 
kivételével – a koronázási jelvé nyek  nek is. A tizenhat szögletű Kupo-
lacsarnok az Országház hosszanti és kereszttengelyének metszésében 
helyezkedik el – részletezte a kép  viselő –, átmérője 20,8 méter, belső 
ma gassága 27,2 méter. Felhívta a diákok figyelmét a kupola kettős szer   -
kezetére is: mint mondta, a csillagokkal díszített álmennyezet felett még 
egy külső héj is feszül. A két héj közötti távolság több mint harminc 
méter, a kupolának pedig a járdaszinttől számított teljes magassága 
nem kevesebb, mint kilencvenhat méter. 

Ez a szám a honfoglalás megünneplésének ezeréves évfordulójára 
utal: a díszlépcsőházzal együtt ez volt az Országház legkorábban el -
készült része, 1896-ban már itt tartották a parla ment millenniumi ün-
nepi ülését. Hasonló szimbolika jelenik meg a Kossuth tér szintjéről a 

Kupolacsarnokba vezető kilencvenhat lép cső  foknál is – mesélte diák-
jainknak Tuzson Bence. A Kupolacsarnok ma is a nagy állami ünnepek 
és események színhelye, 1948 óta a Kossuth-díjat is itt adják át, s itt zaj -
lott az európai uniós elnökség átadása, de itt fogadják és köszöntik az 
olimpikonokat is – tette hozzá a képviselő. 

A Veresegyházi Katolikus Gimnázium diákjai gazdag élményanyag-
gal tértek haza erről a tanulságos és hasznos kirándulásról, amelyen 
felfedezhették maguknak az Ország Házának épületét, bejárhatták a 
történelmi falakat és a különleges tereket, amelyek között afféle alkal -
mi idegenvezetőként Tuzson Bence, városunk országgyűlési képvise lő -
je kalauzolta el őket. Az élmények megmaradnak, és idővel em lé kek ké 
nemesednek, amelyekre bármikor jólesik visszagondolni, így tehát 
hosszú távra elraktározódnak, de ezek felidézését segítik a mellékelt 
képriportunkban látható felvételek is.

Aki a munkában, fejlesztésben partner, az 
rám mindig számíthat. 

TUZSON BENCEVERESEGYHÁZI DIÁKOK AZ ORSZÁG HÁZÁBAN 
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ARCOK A VÁROSBÓL • PLAIER RÓBERT ŐSTERMELŐ  

Az interneten olvastam a 
világ legdrágább méreg e -
rős paprikájáról. Több 
millió forintot fizetni egy 
kiló chiliért, létezik ilyen 
paprika? 
Igen, meg tudom mutatni itt 
a kertben is. A neve Aji Chara-
pita, nem is olyan ré gen még csak 
Peru dzsungeljei ben termett. A növény 
termése – mint ahogy látható – egészen kicsi, pe -
hely könnyű, borsószem nagy ságú sárga bo gyó.   
Kérem, meséljen az életéről, a kezdetekről. 
Budapesti születésű vagyok. A szüleimnek volt egy 
kertjük a XVI. kerületben. Édesapám sza badide-
jében zöldségek termesztésével, vala mint nyulak 
és tyúkok tartásával foglalkozott. Ha te hettem, min -
dig ott tébláboltam körülötte. Később elköltöz tünk 
Rákospalotára egy lakó telepre, itt fejeztem be az ál-
talános iskolát, majd Angyalföldön az Üteg utcai 
Villamosenergiaipari Szakkö zép iskola és Techni -
kumban 1979-ben érettségiztem. Éveken keresztül 
dolgoztam, a villamosenergetikai képesítésem sze -
rint különböző munkahelyeken, majd beke  rültem 
a fuvarozó szakmába. Jelenleg egy vállal ko zásnál 
fuvarszervezőként dolgozom. Feleségemmel és két 
fiunkkal 1995-ben költöz  tünk Veresegyházra.   
Honnan ered a természet, különösen a fű szer -
növények iránti vonzalma? 
Szeretem a finoman fűszerezett csípős étele ket, 
gyer mekkoromban a szüleim kertjében termesz -
tett ecetes cseresznyepaprikán nevel kedtem. Nyolc 
évvel ezelőtt egy élelmiszer áru ház ban össze futot-
tam a chilipaprikával. A pol  con egy gyö nyörű 
kaspó társaságában kismé retű doboz ban kevés 
virágfölddel különböző paprikamagok csalogatták 
a gyanútlan vevőt. A csábitásnak nem tudtam el-
lenállni, gondoltam megpróbálom a kertészkedést. 
Akkoriban a Csonkáson laktunk, ott kezdődött 
min den. Palántákat neveltem, a növénykéket cse -
re pez tem, mindentől védtem, dé delgettem. Meg is 
hálálták a törődést, napról-napra egyre szebben 
fejlődtek. Igaz, előszőr in kább fűszálhoz hasonlí-
tottak, mintsem paprika növényhez.  

Ott is konténerekbe kerültek a palánták?  
Nem mindegyik, mert a kert területe meg en gedte 
a fóliasátras szabadföldi termesztést, de később 
teljes mértékben áttértem a jelenlegi vödrös meg -
oldásra. Miért csinálom? Az egész napos irodai 
munkát követően rendkívül jó kikapcsolódást 
nyújt, és egyben sikerélménnyel jár. A szemem 
előtt szökkennek szárba a paprika magoncok, 
vég eredményben kedvet kaptam a termesztés hez.   
Szépek és egészségesek a növényei, mi a titok nyit ja?  
A növényeim a hazai paprika családoktól távol álló 
fajták, mediterrán térségből származó trópusi éghaj -
latot kedvelők. Az általam termes ztett legforróbb 
chilik a Capsicum chinense (Habanero) Közép-
Amerikai régióból, vala mint Afrika egyen lí tői 
részéből származnak. Nem igen akarnak itt a hazai 
körülmények között megélni, ebből adódóan sok 
törődést igényelnek. Kis gyökér zet tel rendelkeznek, 
ezért elsősorban nagyon fontos a laza, magas tápa-
nyagtartalmú talaj biztosítása. Egy időben a táptalaj 
saját – marhatrágya, virágföld, ker té szetiperlit vagy 
kó kusz rost – megfelelő ará nyú keverékét alkalmaz-
tam. Jelenleg a Baltikumból származó Kekkila 300 
literes bálás tő zeg be ültetek. Termé szetesen a tápa-
nyag utánpót lásról itt is rend szeresen gon  doskodni 

kell. Minél nagyobb a növény 
lom bozata, annál több virágot, 
majd termést tud kinevelni. 
A hazai ég haj lati viszonyok 
mel lett foko zottan figyelni 
kell a hőmérséklet inga do zás -

ra, mert a szélső sé ges idő járás 
vissza vetheti a termés eredmé nyes ségét. Külön fi-
gyelmet igényel a vető mag beszer  zése, tapaszta-
lataim sze rint a saját magból keltetett növények 
már nem hozzák az elvár ható eredményt.  
Van megbízható beszerzési forrása? 
Napjainkban elterjedt az internetes beszerzés 
lehetősége. Fokozottan ügyelek a minősítésre. 
Csak megbízható magforgalmazótól, a vonat kozó 
jogszabályoknak megfelelő ellenőrzött terméket 
rendelek. Ennek is meg van a kockázata, sajnos 
előfordult már, hogy melléfogtam.   
Beszéljünk a szószokról, hogyan csinálja?  
Nem ördöngösség, aki kicsit is otthon van a kony -
haművészetben el tudja készíteni. A lé nye ge a saját 
ízvilág megtalálása, a füstölés mód ja, a hozzáadott 
ízesítők kiválasztása, in nen től kezdve már csak ki-
tartás kérdése az egész. Szószokat az általam meg -
termelt pap rikákból tizennégy ízvilágban állítok 
elő az enyhén csí pőstől, a legerősebb „Villám -
csapás” -ig. A Sár kány család az erő és a tü  zes ség 
szim bóluma, ezen belül a „Trópusi sárkány”, vagy 
például az „Erdei sárkány” a közepesen csí pős 
szószaim egyike. Az utóbbi érdekessége a var gá -
nyás-er dei gombás ízesítés. Csípős sárká nyom a 
„Jack, a sárkány” aszaltszilvás-whiskys, a férfiem-
berek kedvence, vagy a „Sárkányvér” natúr pap ri -
kás szósszal. Az extra csípős szószom a „Sárkány 
csókja” 65%-os chilivel felturbózva. 
Milyen ételekhez javasolja a készítményeit?  
Az ízesített szószok elsősorban a fiataloknak készül-
nek, egy jó kézműves hamburgerhez, vagy tépett 
malacos szendvicshez igazán ki váló egy közepesen 
csípős szósz. Az én kedvenc ételem a csülök pékné 
módra, de nagyon szeretem a chilis babot, ez utób-
bihoz kiváló ízesítésű a „Perui sár kány” fan tá zia ne -
vű szószom. Alapja a jó mi nő ségű házi szil va lekvár 
csokoládéval és kevés fa héjjal összeházasítva.  
A chili fogyasztáshoz hozzá lehet szokni?  
Vannak gyakorlott chilievők, akiknek nagy meny -
nyiség sem árt meg. De bármennyire sok jó tulaj -
donsága van az erős paprikának, azért vigyázni 
kell, nagykanállal nem szabad fogyasztani!  
A termékei országosan ismertek, voltak már 
díjazva? 
2019-ben indultam először a Solymáron megren-
dezett HunHot – Az év chiliszósza! versenyen, 
ahol enyhén csípős fűszeres kategóriában a 
„Chipotle” füstölt jalapenos szószommal I. he -
lyezést értem el.                                     VERÉB JÓZSEF  
A Veresi Chilifarm elérhetőségei: 
Facebook: https://www.facebook.com/Veresi 
Chilifarm/ • E-mail: plaier@veresichilifarm.com

Milyen lehet az a farm, ahol a veresi chili te rem? 
Miután beléptem a kertbe, elragadó lát vány fo-
gadott. Különböző formájú zöld, piros és sárga 
paprikák, katonás sorrendben bal kon ládákban, 
dézsákban, vödrökben külön-külön felcímkézve. 
Mi készteti az embert a paprikáinak ily mértékű 
kedvelésére? A chili nem mosolyog, csak piroslik, 
vagy éppen elsár gul, de van bennük egy közös 
vonás: mé reg erős mind! A kérdésre a választ 
Plaier Ró bert a boszorkányosan erős paprikák 
ter mesztője, a különlegesen fűsze re zett 
szószok alkotója adta meg. 

Fotók: VerébA VÉRPEZSDÍTŐ CHILI 
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Három veresegyházi kislány népviseletben –1957. 
Balról: Jakab Juci (Elek Andrásné), Hajdi Marika (Badics 

Lajosné), Hajdi Margitka (Farkas Jánosné). 
Sajnos Hajdi Marika (Badics Lajosné) nincs már közöttünk.

   MÚLTIDÉZŐ              SZABÓNÉ VANK ERZSÉBET GYŰJTEMÉNYÉBŐL

SZEMÉT AZ ERDŐBEN 
 
Bevallom őszintén, szeretem a veresegyházi Fenyveserdőt. Számta lan 
gyönyörű emlék köt hozzá. Romantikus séták az őszi napsütésben, 
nagy kerékpározások a tűleveles földutakon, gyermekeink futkosása, 
hangulatos majálisok zsongása, és a kristálytiszta fenyőillatú levegő. 
Szeretek benne sétálni és rácsodálkozni a természet harmóniájára. 

Minap azonban rendkívül kellemetlen élményben volt részem. 
Az Arany János utcai házsoroktól nem messze, az út mellett, alig az 
erdő ta karásában halk mocorgásra lettem figyelmes. Óvatosan közelebb 
lép delve egy gyönyörű kifejlett rókát pillantottam meg, amint rólam tu-
do mást sem véve vígan falatozik. Egy szemeteszsákból. Önfeledten ka  -
parta, rágta a zsák tartalmát, épp egy kidobott bundáskenyeret tartott 
fogai közt, miközben már leste a tojásos kenyérhéjak között pe nész-
zöldesen sorára váró szeletelt pékárut is. Hirtelen mozdulatomra felfi-
gyelt, majd szinte sértődötten távozott, reám hagyva a szemét-kincsét. 

Rondán és igénytelenül terpeszkedett immár elhagyottan a több 
zsáknyi háztartási hulladék az erdőben. Bűzlött, oszlott és vádolt. Fer -
tőzést, rothadást és halált ontott az erdő lakóira. Szomorúságot a ter-
mé szetjárókra. Papírfecnik, ételmaradékok és egyéb háztartási anya - 
gok lógtak ki a zsákokból. Egykori gazdájuk arra sem vette a fáradtsá-
got, hogy elrejtse a lelki szégyenét. Autójával épp csak lekanyarodott 
az út ról, kidobta az erdő szélén, majd, mint aki jól végezte dolgát, el-
hajtott. 

Megmondom őszintén, nem értem az ilyen embert. Rendszeresen 
jár városunkban a kukásautó, ha esetleg nem fér minden a szemetesbe, 
sok, és egyre bővülő hulladékot átvesz a GAMESZ hulladékudvara. De 
ha már nem gondol arra, hogy tulajdonképpen saját, bővebben vett ott   -
ho nát piszkítja, legalább lustasága jó útra terelhetné. Hiszen mennyivel 
több energia szükségeltetik lopva autóba pakolni, éjjel osonni, majd 
sö tétben az erdőben kidobni azt, amit egyébként elvisznek a háztól le -
gá lisan. 

A zsákok elszállításáról természetesen intézkedett a városvezetés 
ismét, ahogy mindig is szokott, de a rossz érzés bennem maradt haza -
felé. Remélve, hogy a rókámnak nem lett baja a tőle életidegen, romlott 
tápláléktól, nem tudtam feledni a látványt. Hogy szemét volt, szemétség 
járt a szép Fenyveserdőnkben.  

Óvjuk, védjük meg Veresegyház szépségeit! Az önkormányzat a 
hulladékudvar lehetőségeinek bővítésével, a hulladékgyűjtő napok 
szervezésével, a szemétszállító cég számonkérésével segít. De a ki-
do básnak, a természet megrontásának csak közösen tudjuk elejét 
venni. Nincs más út, ha még rókát és erdőt szeretnénk örökül hagyni 
gye re keinknek.                                                                       KOVÁCS PÉTER 
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TÁMASZPONT MOPKA

Sziasztok! A nevem Cengiz, 24 éves vagyok és 
Törökor szágból jöttem. A tervek szerint, már 7 hó-
nappal ezelőtt meg kellett volna érkeznem, de a 
vírushelyzet és a vízumigénylés nehézségei okoz-
tak némi csúszást. Nagyon sok idő telt várakozás-
sal, így boldog vagyok, hogy végre itt vagyok és 
nagyon örülök, hogy egy lehetek a Támaszpont 
MOPKA két külföldi önkéntese közül. 

Két évvel ezelőtt szereztem meg a diplomámat az 
Anadulo Egyetemen, mint belső épí tész. Mielőtt 
Veresegyházra érkeztem a szak mám ban dolgoztam 

Törökországban. Nagyon élvez tem a munkámat, 
mégis úgy érzetem, sze ret nék több ta pasz talatot 
gyűjteni, ezért jelent keztem a Támaszpont MOPKA 
projektjére. Biztos vagyok benne, hogy ez az év, amit 
Veres egyházon töltök, tele lesz felejt hetetlen pilla na-
tokkal, amikre egész életemben szívesen gondolok 
majd vissza. Már most nagyon izgatott vagyok, mert 
egy csomó olyan dolgot csi nálhatok itt, ami boldoggá 
tesz, mint például tanulni a magyar kultúráról, taní-
tani a törökről, sok időt tölteni gyerekekkel és kiélni 
a kreativitásomat minden nap. 

Azért Magyarországot választottam, mert már ott  -
honi történelem tanulmányaim során nagyon meg-
fogott. Szeretnék többet tudni a magyar kul túráról 
és szívesen megtanulnék magyarul. Termé szetesen 
Budapest keltette fel először az érdek  lő   désem, na -
gyon izgatott va gyok, hogy felfedez he tem a vá rost, 
főleg a cso dá latos építészetét. Még sosem hallottam 
Ve res egyházról ezelőtt, de mind a helyiek vendég -
szeretete, mind a környezet na gyon elbűvölt, és 
meggyőzött arról, hogy jól döntöttem. 

Biztos vagyok benne, hogy ez az egy év rengeteg 
él ményt és tapasztalatot tartogat számomra. Az 
Ifjúsági Házban szervezett klubok remek lehető -
sé get biztosítanak, hogy megismerkedjek a helyi 
fiatalokkal. Mindenkit szeretettel várok minden 
szerdán a Barkács, és minden hétfőn az Angol 
klubomra. Remélem találkozunk! 

BEMUTATKOZIK A TÖRÖK CENGIZ, 
AZ IFJÚSÁGI HÁZ KÜLFÖLDI ÖNKÉNTESE

Baráti társasággal utaztunk Kalocsára, felfe dez ni a 
város szépségét és a környék gyönyörű ségeit. A 
rendezett utcák, tudással és ízléssel megépített 
parkok, eredeti pompájukban látogatható gazdag 
történelmi nevezetességek igazán gazdag prog -
ramot kínáltak. 

Az igazi, mélyre vésődött, máig friss élmény ként 
őrzött emléket azonban egy látszólag egy szerű 
köz  lekedési szituáció kínálta. 

Két igen forgalmas, széles, két-két sávos út ke -
resz teződésében vártuk, hogy a szemközti ol dalra 
átmehessünk. Nem haladtunk tovább a ke resz -
teződéshez érve, mert bár zöld jelzés fogadott min-
ket, keresztezni akartuk a főutat. A lámpa váltott, 
meg is indult az autós keresztforgalom és meg szo -
kásból, néhány pillanatnyi vára ko zás után, anél -
kül, hogy a lámpát néztük volna, el is indultunk a 
szemközti oldalon lévő kerék pár kölcsönzőhöz 
abban a meggyőző dés ben, hogy a lámpa időköz -
ben nekünk is zöldre váltott már.  

A zebra elején ránk szólt egy idősebb úr, pilla na-
tokkal később még egy, hogy pirosban me gyünk. 
Kicsit magabiztosan, bár lesütött szem  mel, az iga -
zunk tudatában mentünk tovább. Csak másod-
percek teltek el, még nem értünk át, a lámpa 

azonban még mindig pirosat mutatott nekünk, 
gyalogosoknak és a kerékpárral köz lekedőknek, 
ami ellent mondott az addigi közlekedési tapasz-
talatunknak. Nem értettük, hogy miért ez a ki v á -
rás, hanem átsiettünk a kitartó piroson. Az igazat 
megvallva nem figyel tük meg alaposabban a ke -
resz teződés for galmát még ekkor sem. 

Csak másnap vettük észre mi is történt való já -
ban. A lámpák engedték egyszer az egyik, majd a 
másik irányból a gépjárművek köz le ke dését, 
majd egyszer csak minkét irányba piros állította 
meg az autókat, csak a gyalogos és kerékpáros köz  -
lekedést engedő kiegészítő lámpák gyulladtak ki, 
mutattak zöldet. Mégpedig mind a két irányba, 
egyszerre! Meg is indult a forgalom a zebrán min-
den felől, de ami a legjobban meglepett minket, a 
gyalogosok és a biciklisek egy része egyszerűen 
keresztbe ment át a kereszteződésen annak a biz-
tos tudatá ban, hogy jármű egyik irányból sem 
jöhet. Kicsit sietniük kellett ugyan, de ezzel meg-
takarítottak egy újabb várakozást.  

No, itt vége lett a rutinnak, helyét a csodál ko -
zás vette át. Mennyire logikus! Egy forgalmas 
keresz teződésben a jobbra vagy balra nagy ívbe 
befordulni szándékozókat biztosan leblokkolja a 
zebrán áthaladó gyalogos. Akár csak egy is. Ha 
pedig több van, lehet, hogy egy zöld jelzés során 
legfeljebb egy-két gépkocsi tud átmenni. Ez in-

dokolatlan várakozásra kényszeríthet egy csomó 
autót járó motorral. 

Elképzeltem Veresen a lámpás kereszteződést 
az iskolánál. A sorompótól Őrbottyán felé haladó 
sávot, ha jobbra, Kertes felé akar fordulni va laki, 
megfogja egy-egy gyalogos. Ugyanez történik az 
iskola felé vezető zebránál is. Itt a balra, Csomád 
felé fordulók vannak várakozásra kényszerítve. 
A türelmetlenebbje iparkodik a következő zöld 
jelzéskor a gyalogosokat és a szemből megindu -
ló, a vasút felé tartó forgalmat megelőzve gyor-
san befordulni, sok esetben megnehezítve az 
egyenes irányú közlekedést. Ha a gyalogosokat 
minden irányba egyszerre engednék át, és me -
hetnének biztonságban akár keresztbe is, a for-
galom az út tes ten akadálytalanul mehetne to  - 
vább a következő zöld lámpánál. Még azt is el 
tudom képzelni, hogy egy más után két-két alka-
lommal engedik az autókat, majd mehetnének a 
gyalogosok bátran.  

Ha Kalocsának jó – és jó, mert ott jártunkkor 
több kereszteződésben is megfigyelhettük a fen-
tebb leírt szituációt, – talán jó volna nekünk is. 
Ezzel az írással szeretném a közlekedés szer -
vezésében jártas szakemberek figyelmét felhív ni 
egy rendhagyó, de eredményes megoldás be -
vezetésének mérlegelésére.  

MOHAI IMRE 

HA NEKIK JÓ? 
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Városlakó
BŰNMEGELŐZÉSI TANÁCSOK

AZ ÖRDÖG NEM ALSZIK, DE A KAMERA SEM 
Egyik olvasónk mesélte el lapunknak, hogy a közelmúltban besurranó tolvaj áldozata lett. 

Kérése, hogy esete szolgáljon tanulságul má soknak is, hogy Önök ne váljanak 
bűn cse lekmények áldozataivá. 

Egy szép nyári napon a vasútállomás környéki 
családi házban lakó olvasónknak meghozták a 
tűzifát. Amíg ő azt behordta a kertjébe, a kiska-
put bezárta, de annak kulcsát a zárban felej -
tette. A munka végeztével vette észre, hogy a 
zuhanyfejjel ellátott slagja nincs a megszokott 
helyén. Rövid keresés után jutott eszébe, hogy 
az utóbbi napokban látott egy idegen férfit 
többször is elsétálni a házuk előtt. Visszaját-
szotta a kihelyezett biztonsági kamera fel vé -
telét és a gyanúja beigazolódott. A felvételen 
látható volt egy magas férfi, aki benyúlva a 
kapun, kinyitotta azt és besurranva az ingat-
lanra elvitte a slagot. Olvasónk később felhívta 
a helyi rendőrőrsöt, de munkaidő után nem tu-
dott beszélni senkivel és a gödöllői rendőr ség -
re nem utazott át feljelentést tenni. Azonban 
fel kívánta hívni városunk lakóinak figyelmét 
értékeik védelmére, hogy hívatlan látogatók ál-
dozatává ne váljanak. Ez ügyben magunk is 
utánajártunk néhány kérdésnek. 
1. Felmerülhet elsőként, hogy felhasználha -

tóak-e a kamerafelvételek a büntető el já -
rásban? 
A szabad bizonyítás elve alapján bármilyen 
esz köz felhasználható bizonyítékként, kivé -
ve, amelyet a büntetőügyben eljáró bíróság, 
ügyész vagy nyomozó hatóság jogellenesen 
szerzett meg. Ebből a törvényi rendel ke zés -
ből egyértelműen következik, hogy a bűn -
cse lekmény elkövetésének gyanúját keltő 
magatartásról akár a sértett, akár harmadik 
személy által készített kép-, illetve videó fel -
vétel, illetve az abból levonható követ kez -
tetések is felhasználhatóak a büntetőeljárás 
során, mint bizonyíték. A Nemzeti Adat -
védelmi és Információbiztonság Hatóság ál-
lásfoglalása alapján a büntető ügyben eljáró 
nyomozó hatóságnak, illetve bíróságnak 
nem kell tehát azt figyelembe vennie a bizo -
nyítási eljárás során, hogy egy bűncse lek -
mény elkövetését dokumentáló felvételen az 
elkövetőt a sértett a közösségi médiában 
való aktív közre mű ködésével, vagy a nyo -
mozóhatóság felderítő tevékenysége révén 
sikerült beazonosítani.  

2.Egyre inkább elterjednek a házunkban is 
fellelhető okos- és biztonsági eszközök. De 
azt vajon tudjuk-e, hogy hová nézhet a há -
zunkra felszerelt kamera, és miként hasz -
nálhatjuk fel a rögzített felvételt?  
Ha magánterületről van szó, a közterületet és 
a közös tulajdont kivéve bárhova nézhet a 

kameránk. Amennyiben rendszerünk a ki -
vételek egyikét-másikát is látja, azt a ható ság 
szabálysértési eljárásban pénzbírsággal bün-
tetheti. A törvényi szabályozás szerint, ha 
köz területen, közös használatú vagy tulaj-
donú területen van a kamera, fel kell tüntetni, 
hogy ott videomegfigyelő rendszer működik, 
valamint hogy a felvételt rögzítik. A szabályo -
zás szerint – lakóközösség tekintetében – a 
kamera felszereléséhez egy (az összes tulaj-
doni hányad szerinti) legalább kétharmados 
többséggel rendelkező tulajdonostársak igen -
lő szavazatára van szükség. Ezt követi a mű -
ködési szabályzat elké szí tése, amelyben szó 
esik többek között az adat rögzítés jog alap -
járól (ez lehet például sze mély- és vagyon-
védelem), az adatok tá rolási idejéről, és arról 
is, ki a hatóságok felé felelős személy. Emel-
lett léteznek nyilvános hasz ná latú magán-
területek is (például csa ládi boltok, vállal - 
ko zások), melyeknél úgy kell kihelyezni a 
táblát, hogy az jól látható legyen, még a vá -
sár ló belépése előtt. Innen től kezdve ugyanis 
övé a felelősség: ha belép, azzal hozzá járul a 
felvétel elkészítéséhez. Az itt rög zített ada-
tokat három munkanapig lehet meg őrizni, 
kivéve többek között, ha nyilvá nos rendez vé -
nyen sérül az emberi élet, sze mé lyi sza  bad-
ság védelme, vagy veszélyes anyagot kell 
őrizni (ez esetben harminc nap), vala mint a 
pénzügyi szolgáltatások, bizto sítási tevékeny -
ségek esetében (hatvan na pig). Amennyiben 
a felvételt nem törlik 72 óra elteltét követően, 
a tulajdonos ellen szabálysértési eljárás in-
dulhat. Jó hír azonban, hogy az álkamerára – 
amely nem mutat élő képet és felvételt sem 
készít – nem vo nat ko zik semmiféle szabályo -
zás, hiszen a tör vény a funkcióra vonat ko zik, 
nem pedig magára az eszközre.  

Mi ebből a tanulság? A konkrét eset kapcsán 
és általánosságban az alábbiakat javasoljuk 
értékeink védelme érdekében: 
• Hasznos házunkat különböző hang- és kép -

rög zítésre alkalmas eszközökkel védeni az 
ezekre vonatkozó szabályok betartásával. 

• Érdemes a riasztórendszert távfelügyeleti 
rendszerbe bejelentve működtetni. 

• Otthon tartózkodás esetén is tartsák zárva a 
lakásajtót és a kaput. Még akkor is, ha csak 
a kertbe szaladtak ki, vagy locsolnak és nem 
látnak rá a bejáratra. 

• Éjszaka a földszinti ablakot, erkélyajtót le he -
tőleg ne hagyják nyitva. 

• Gépkocsival álljanak be a telkükre, ne hagy -
ják házuk előtt, ajtaját pedig, különösen éj -
sza kára tartsák zárva, az utastérben ne hagy  - 
janak csomagot. 

• Idegeneket ne engedjenek be a házukba, ud-
va rukba, bármilyen hivatalos ügyre hivat -
koz nak. Kérjenek igazolványt, szükség ese - 
  tén hívják át a szomszédot. 

• Jótékonysági célra gyűjtőknek, jelenlétük-
ben ne vegyenek elő pénzt, értéket, annak 
elzárására szolgáló helyről. 

• Postaládára elég csak a vezetéknevet írni, 
hogy ismeretlen ne következtethessen az ott 
lakó nemére, családi állapotára, vagy, hogy 
ne hivatkozhasson a keresztnevére. 

• Érdemes a közelben lakó, megbízható csa -
lád tag, szomszéd telefonszámát felírni, hogy 
szükség esetén könnyebben tudjunk segít-
séget kérni. 

• Váratlanul érkező, gyanús, magát igazolni, 
megjelenésére elfogadható magyarázatot 
adni nem tudó idegen megjelenésekor, le -
gyen bizalmatlan, szükség esetén hívja a 
rendőrséget az ingyenesen hívható 107, 
112 számokon. Vagy hívja a veresegyházi 
rendőrőrsöt a 06 27 518 971 telefonszá-
mon, (fax: 06 28 385 011) vagy keresse fel 
hivatali munkaidőben az Rendőrőrsöt 
7.30–16.00 óra között, pénteken 13.30-ig a 
Petőfi u. 3. szám alatt. Az Örs parancs no -
ka Szőke Zoltán r. alezredes. Elektronikus 
ügyintézés: ugyintezes.police.hu honla -
pon vagy az ugyelet.godollork@ pest.po-
lice.hu elektronikus levélcímen kezde mé - 
nyezhető.  

• Célszerű a váratlanul érkező idegen gépko -
csijának rendszámát, típusát, színét felírni. 
Próbáljuk megjegyezni a személy külső is -
mertető jegyeit és feljelentéskor ezekről 
tájékoztassuk a rendőrséget. 

Az előzőekben írtak betartása elősegítheti, 
hogy ne váljunk áldozattá, illetve hogy ne jár-
junk úgy, mint károsult olvasónk.  

RIMAI S. ÉVA
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Nézzük azt, amikor Önök a jogosultak, és Önök szeretnének valakivel 
szemben fmh útján követelést érvényesíteni. 
Fizetési meghagyás útján tudják érvényesíteni a követelésüket, ha az 3 
millió forint alatt van, vagyis 3 millió forint alatt nincs lehetőségük perre. 
A felső küszöb 30 millió forint, vagyis 3 milliótól 30 millió forintig vi -
szont Önöké a döntés, hogy pert vagy fizetési meghagyást választanak. 

Az eljárás díjköteles. A fizetési meghagyás benyújtásakor Önöknek le 
kell róni az eljárási díjat, amelynek mértéke a járulékok nélkül számí-
tott összegnek (díjalap) a 3%-a, minimum 8000 Ft, illetve annyiszor 
1600 forint, ahány fél az eljárásban részt vesz, de maximum 300 000 
forint. Amennyi ben a fizetési meghagyásos eljárás perré alakul, akkor 
ezt ki kell egészíteniük 6%-ra. A peres eljárás díja tehát 6%, de legalább 
15 000 Ft, legfeljebb 1 500 000 Ft.  
Hol és hogyan tudják benyújtani? 
Fizetési meghagyás kibocsátására a közjegyző jogosult. Formanyom -
tatvány segítségével, közjegyzőnél, illetőleg ügyvéd segítségével tudják 
benyújtani. A fizetési meghagyás jogszabályi hátteréről a 2009. évi L. 
törvényben tudnak tájékozódni. 
 
Mi történik, ha a kötelezett nem veszi át a levelet? 
Ennek is lehet olyan variációja, amikor a fmh „nem kereste” jelzéssel 
megy vissza a közjegyzőhöz, de akár olyan is, hogy a „címzett el -
költözött”. Ha kötelezettünk rendelkezik érvényes belföldi lakcímmel és 
ennek ellenére „nem kereste”-ként érkezik vissza a levél, akkor má-
sodik alkalommal is megtörténik a kézbesítés megkísérlése.  

Ekkor már azonban a kézbesítési kísérlettől számított 5. mun ka na -
pon kézbesítettnek kell tekinteni, vagyis beáll a kézbesítési fikció, és 
innentől indul a 15 napos ellentmondási idő. Jól látható, hogy a kéz be -
sítési fikció ese tén azt feltételezzük, hogy a kötelezett a fmh-t átvette, 
tartalmát megismerhette. Természetesen az is előfordulhat, hogy kéz -
besítési sza bály ta lanság miatt nem tudta a kötelezett a levelet átvenni, 
ilyenkor kézbesítési kifogással élhet a tudomásszerzéstől számított 15 
napon be lül az eljáró közjegyzőnél. Ezen kifogásra a fikció beálltától 
számított 3 hónapig van lehetősége, ezt követően már nem.  

Fontos megjegyezni, hogy egy esetben még a végrehajtási eljárás 
során is élhet a kötelezett ellentmondással, mégpedig akkor, ha a vele 
szemben kibocsátott fizetési meghagyás kézbesítési fikció révén 
emelkedett jog erő re. Ilyenkor a végrehajtható okirat – végrehajtási lap 
– kézbesítésétől számított 15 napon belül úgynevezett rendkívüli el-
lentmondással élhet.  

Abban az esetben, ha a kötelezettnek nincs érvényes lakcíme, isme -
ret len helyen tartózkodik, akkor a bíróság előtt érvényesíthetik a kö ve -
te lésüket peres eljárásban úgy, hogy egyidejűleg kérik a bíróságtól az 
adós részére ügygondnok kijelölését, aki képviseli az adós érdekeit.  

 
Mi történik, ha jogerőre emelkedett a fizetési meghagyás? 
Végrehajtási lap kiállításával kérhetik a közjegyzőnél a végrehajtást. 
Fontos tudniuk azt, hogy a végrehajtáshoz végrehajtható vagyonra is 
szükség van. Előállhat olyan eset, hogy az adósnak nincs vagyona. 
A vég rehajtási eljárás 5 év alatt évül el. Javaslom, hogy időnként Önök 
is kérdezzenek rá a vég rehajtónál, hogy lát-e az adósnál végrehajtható 
vagyontárgyat, ugyanis elfordulhat, hogy akár 4 év után lesz lehe tő -
ségük hozzájutni a követe lé sük höz. A végrehajtás elrendelése is 
díjköteles, amit a kérelem előter jesz tésekor köteles megfizetni az, aki 
a végrehajtást kéri.  

Mértéke: a végrehajtandó követelés járulékok nélkül számított össze -
gé nek (díjalap) 1%-a, minimum 8000 forint, maximum 150 000 forint. 
Fontos azt látni, hogy ez csak eljárási díj, és a végrehajtónál további 
költségek is lesznek.  

Nem olyan bonyolult az eljárás, mint amilyennek talán első olvasatra 
látszik, viszont az bizonyos, hogy számos eljárási hibát tudnak véteni. 
Ez elég nagy kellemetlenséget okozhat Önöknek akár jogosultként, akár 
kötelezettként vesznek részt az eljárásban, ezért mindenképpen ja -
vaslom, hogy kérjék jogi képviselő segítségét. 

 
Ha tetszett Önöknek a cikk, a Dr. Borsos Klaudia – jogi kisokos 

Facebook oldalán további érdekességeket olvashatnak.  
 

DR. BORSOS KLAUDIA ÜGYVÉDJELÖLT  
06 70 9488 441 

JOGI KISOKOS 

FIZETÉSI FELSZÓLÍTÁS KONTRA FIZETÉSI MEGHAGYÁS    II. RÉSZ 
A Veresi Krónika szeptemberi számában indult, a fizetési felszólítás témakörét körbejáró jogi írás folytatása.
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Városlakó
Pest Megyei Iparkamara

SZABADSÁG, FIZETÉS NÉLKÜLI SZABADSÁG 
A KKV-SZEKTORBAN, NEM CSAK A JÁRVÁNYVESZÉLY IDEJÉN 

Az iparkamarai tanácsadó szolgáltatás tapasztalatai szerint a munkavállalót foglalkoztató cégek vezetői 
és az egyéni vállalkozók számára a koronavírus-járvány időszakában gyakran okozott gondot 

a fizetett és a fizetés nélküli szabadságok kiadása, ha az elmaradt megrendelések miatt nem volt munka. A cikk a szabályok rövidített, 
kivonatos ismertetésével kíván segítséget nyújtani a vállalkozásoknak, az év hátra lévő részében még szükség lehet rá. 

Dr. Csanádi Károly

A szabadságra és a fizetés nélküli szabadságra 
vonatkozó szabályokat a munka törvény köny -
véről szóló 2012. évi I. törvény (rövidítve: Mt.) 
tartalmazza. A törvény ingyenesen elérhető a 
www.magyarorszag.hu oldalon a Keresés – 
Nemzeti Jogszabálytár útvonalon.  

A munkavállalónak a munkában töltött idő 
alapján minden naptári évben szabadság jár, 
amely alap- és pótszabadságból áll.  

Az alapszabadság mértéke húsz munkanap, 
amely a munkavállaló életkorának emel kedé -
sével három évente egy munkanappal növek-
szik pótszabadság jogcímen. Az alap- és pót  - 
sza badság együttesen a munkavállaló huszon -
ötödik életévétől (20+1) 21; huszonnyolcadik 
életévétől 22; harmincegyedik életévétől 23; 
harmincharmadik életévétől 24; harminc -
ötödik életévétől 25; harminchetedik életévétől 
26; harminckilencedik életévétől 27; negyven-
egyedik életévétől 28; negyvenharmadik életé -
vétől 29; és negyvenötödik életévétől (20+10) 
30 munkanapra emelkedik.  

A hosszabb tartamú pótszabadság a mun ka -
vállalónak abban az évben jár először, amely-
ben a meghatározott életkort betölti. 

Ha a munkavállaló munkaviszonya év köz -
ben kezdődött vagy szűnt meg, részére az éves 
szabadság arányos része jár. Ha a szabadság 
kiszámításánál töredéknap keletkezik, a fél 
napot elérő töredéknap egész munkanapnak 
számít.  

A munkavállalónak a tizenhat évesnél fiata-
labb egy gyermeke után kettő, két gyermeke 
után négy, kettőnél több gyermeke után össze-
sen hét munkanap pótszabadság jár.  

A szabadság kiadásának szabályait a munka 
törvénykönyve tartalmazza. A szabadságot a 
munkavállaló nem „kiveszi”, hanem azt a mun -
káltató – a munkavállaló előzetes meghallga -
tása után – „kiadja” részére. A munkáltató 
é ven te hét munkanap szabadságot – a munka -
vi  szony első három hónapját kivéve – legfeljebb 
két részletben a munkavállaló kérésének meg -
fe lelő időpontban köteles kiadni. Ebben az e set-
 ben is figyelemmel kell lenni a szabadság 
idő arányos kiszámítására. 

A szabadságot – eltérő megállapodás hiá -
nyában – úgy kell kiadni, hogy a munkavállaló 
naptári évenként egy alkalommal, legalább ti-
zennégy (14) egybefüggő napra mentesüljön a 

munkavégzési kötelezettség alól. Az évente 
egyszer, összefüggően kiadott 14 nap szabad-
ságba a munkaszüneti napokat is be kell szá -
mítani! 

A munkavállaló a szabadságra vonatkozó 
igényét annak kezdete előtt legalább 15 nappal 
a munkáltatónak be kell jelentenie. A szabad-
ság kiadásának időpontját a munkavállalóval 
legkésőbb a szabadság kezdete előtt 15 nappal 
közölni kell.  

A szabadságot esedékességének évében 
munkaidő-beosztás szerinti egész munkana -
pokra kell kiadni. Ha a munkaviszony október 
elsején vagy azt követően kezdődött, a mun -
káltató a szabadságot az esedékességet követő 
év március 31-ig adhatja ki. Ha a munkavállaló 
oldalán felmerült ok miatt nem lehetett kiadni 
a szabadságot, az ok megszűnésétől számított 
hatvan napon belül ki kell azt adni. Az ese dé -
kesség évében kell kiadottnak tekinteni a sza -
badságot, ha igénybevétele az esedékesség 
évében megkezdődik és a szabadság követ -
kező évben kiadott része nem haladja meg az 
öt munkanapot. 

A szabadság kiadásában a járványveszély 
időtartama alatt könnyebb volt megállapo dás ra 
jutni, mert a felek kölcsönösen tisztában voltak 
a kialakult helyzettel; nevezetesen a járvány el-
leni védekezés szükségességével és azzal, hogy 
a megrendelések elmaradása miatt nem volt 
munkája a vállalkozásnak. A gazda ság nor-
mális működése során alaposabb egyeztetésre 
van szükség a szabadság kiadása tekintetében. 
A munkáltatók a munkavégzés folyama tos -
ságát és a vállalkozás működő ké pességét tart -
ják szem előtt, míg a munkavállalók legalább 
az év egy részét szeretnék pihenéssel, kikap -
csolódással, nyaralással esetleg további mun -
ka végzéssel tölteni. E látszólagos ellent mon - 
dásra a munkáltatóknál a felek általában talál-
nak elfogadható megoldást. A sza badságot – a 
munkaviszony megszű né sé  nek esetét kivéve – 
pénzben nem lehet megváltani. 

Fizetés nélküli szabadságot a munkavállaló 
írásbeli kérelmére a munkáltató engedélyez -
het. A törvényben meghatározott esetekben, 
például a munkavállalónak gyermeke szemé-
lyes gondozása érdekében, hozzátartozója 
tartós ápolása céljából jogosult a fizetés nélküli 
szabadságra.  

A munkavállaló a fizetés nélküli szabadság 
igénybevételét legalább tizenöt nappal koráb-
ban írásban köteles a munkáltatónak bejelen-
teni. A munkáltató a járványveszély idején 
megállapodhatott a munkavállalóval abban, 
hogy a munkaellátottság hiánya esetén a mun -
kavállaló a felmondás helyett a fizetés nélküli 
szabadság igénybevételét választja, és ezt írás-
ban kérelmezi a munkáltatótól. A fizetés nél -
küli szabadságot nem lehet „kiadni” a mun - 
 ka vállalónak.  

A fizetés nélküli szabadság a munkavállaló 
által megjelölt időpontban, de legkorábban a 
szabadság megszüntetésére irányuló jognyi-
latkozat közlésétől számított harmincadik 
napon szűnik meg. 

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

A könyv írója a kanadai Queen's University nyu-
 galmazott professzora Vincent Mosco, könyvé -
ben azzal érvel, hogy a valóban „okos” város 
kiindulópontja nem a fejlett technológia, hanem 
a demokrácia és hogy a kö zös ségek, az ál-
lampolgárok az ellen őrzésük 
alatt tarthassák a technológiát. 
Régi városok átalakítását és tel-
jesen új városok létrehozását 
célzó okosváros-projektek eset-
tanulmányainak bemutatásával 
nemcsak alterna tívákat, hanem 
útmutatást is ad a digitális világ-
ban zajló vá rosi élet jövőjéhez. 
 
A Világbank szerint 2017-ben a világ 
népességének 54%-a városokban élt, 
és ez az arány 2050-re 68%-ra fog 
növekedni. Ezenkívül a vá ro sok hasz -
nálják fel a világ energia kínálatának 
közel kétharmadát és ők felelősek az 
üvegházhatású gázok globális kibo -
csátásának több mint 70%-áért. 2018-ban az USA 
városainak kétharmada már alkalmazta az okos -
városok technológiáit, de a világranglista élén mégis 
Kína áll. Ilyen városok a földgolyó minden régió -
jában jelen vannak Londontól Szin gapúrig, Rio de 
Jane iró tól Delhiig, Fokvá rostól egészen Mauritius 

szige téig. A könyv meg kísérli az okosvárosi moz-
galom témáját olyan szempontból is meg vizsgálni, 
hogy ez mit jelent a kormány zás szempont já ból és 
mit jelent a de mok rácia elkínaiaso dá sa, vagy is az 

egyéni és kö zös ségi élet fe -
letti lehető legteljesebb 
kont roll? Jevgenyij Mo  ro-
zov sza vaival: „A város a 
köz le ke dés től kezdve az é -
lel mi szerek szállításáig, a 
lak  ha  tástól az energiafo-
 gyasz tásig szem be ötlően 
mutatja, hogy a digi tális 
technológiák mennyire 
áthatják az életünket és 
hogy a város nem vél et -
lenül lett a nagy techno -
lógiai vállalatok elsőd - 
leges célpontja. Ha 
ugyanis ezeknek a cé -
geknek sikerül átven-

niük a városi infrastruk - 
 tú ra feletti ellenőrzést, akkor mással már nem is 
igen kell törődniük.” Ennek meg akadályozása, kor -
látozása érdekében a kritikusok kormányzati sza -
bályozást tartanak szükségesnek, különös te kin - 
tettel a nemzet álla mokra, amelyek sikeresen kiter-
jesztették befolyásukat az olyan nélkülözhetetlen 

erőforrásokra, mint a víz, az energia és a kommu-
nikáció. Nem kétséges, hogy a digitális kommu-
nikáció javíthatja a városok működését. Például a 
jelzőlámpák időzítését, a hálózatba kapcsolt ter-
mosztátok hatékonyabbá tehetik az energia fel-
használását. Az okosvárosok lényege: nem egy - 
szerűen a városi élet javítására alkalmas techno -
lógiák fejlesztése és alkalmazása. Azt a kérdést veti 
fel, hogy ki irányítja a városokat, ki teszi zsebre a 
pro fitot és ki az, aki ebből kimarad. A digitális 
asszisz tensek, a bűnözést figyelő utcai kamerák, 
va lamint a szabad helyeket figyelemmel kísérő 
parkolók csodájáért olyan árat kell fizetni, amely 
érintheti a polgárok jogait, ezért alkalmazásukat 
jogi garanciákkal kell körülbástyázni. A könyv egy 
trilógia harmadik kötete, amely 2014-ben a „To the 
Cloud” című könyvvel kezdődött, amely a centra -
lizált adattárolásról és feldolgozásról, a felhőalapú 
technológiáról szól. A szerző másik kötete a „Be-
coming Digital” azt elemzi, hogy az internet ho -
gyan válik új generációs internetté. Mindhárom 
olvasmánnyal gondolatébresztő virtuális utazást 
kívánok a jövőbe!  

RIMAI S. ÉVA

OKOSVÁROSOK A DIGITÁLIS VILÁGBAN
„Ha tudjuk, hogy a városok mindig és 
min denhol okosak és hogy az intelligenci -
át az emberek hordozzák, akkor tervező -
ként azt kell kitalálnunk, hogyan lehet a 
leg hatékonyabban igába fogni ezt az intel -
ligenciát.” 

ADAM GREENFIELD
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Lezárult a Veresi Krónika szerkesztősége által 
meghirdetett, Veresegyház Város Önkormányzatá-
nak támogatását élvező „Veresegyházi életképek” 
című vers- és novellaíró irodalmi pályázat. A beér -
ke zett pályaművek közül a háromtagú zsűri 
(Horváth Ferenc költő, műfordító, nyugdíjas peda -
gó gus – zsűrielnök, Rónavári Mária magyar nyelv 
és irodalom szakos tanár és Veréb Árnika iro-
dalomtudományi doktorandusz, író) a legígérete-
sebb alkotásokat javasolta díjazásra. Az elismerés - 
ben részesült fiatalok 2020. október 1-jén vették át 
a Városháza első emeleti tanácskozó termében a 
helyezéssel járó díjakat. Pásztor Béla polgármester 
az ünnepélyes díjátadón köszöntötte a meghívot-
takat, gratulált a színvonalas pályaművekhez, egy-
ben reményét fejezte ki, hogy az elkövetkezendő 
évek során egyre szélesebb körben válik ismerté, 
közkedvelté a pályázat. A nyertes pályaműveket a 
Veresi Krónika a következő hónapokban közli, 
elsőként az I. helyezettet.  
Gratulálunk az alkotóknak a színvonalas pálya-
munkákhoz!                                              VERÉB JÓZSEF

VERESI KRÓNIKA • VERESEGYHÁZI ÉLETKÉPEK 

Fotók: Veréb

A VERESEGYHÁZI ÉLETKÉPEK 
IRODALMI PÁLYÁZAT DÍJAZOTTJAI:  

 
TOCZAUER JÚLIA: 

EGY VÁROSSAL FELNŐNI 
című novellájával I. helyezést ért el. 

• 
RÁCZ KRISZTINA: 
MARADJ OTTHON 

című írása II. helyen végzett 
• 

MAKÓNÉ DOBOS IDA: 
ÚJ FALAK ÉPÜLNEK 

című alkotása III. helyezést kapott 
• 

OLÁH NÓRA: 
KESZTYŰ, HIGANY, MAGOK 

című verse Különdíj-ban részesült 
• 

GARAI DÁNIEL: ÉN  
című verse Elismerő oklevelet kapott.  

I. helyezett Toczauer Júlia

IRODALMI PÁLYÁZAT EREDMÉNYEI

Egy várossal felnőni olyan lehet, mint nyáron ki fe -
küdni a mező közepére és hagyni, hogy a nap su -
ga rai alatt olykor-olykor elbóbiskolj. Érkeztedkor a 
mező csupán néptelen puszta, majd egy bólintás, 
s már tucatnyian többen vagytok. S néhány újabb 
hosszú pislogást követően a mező már nem is any -
nyira kihalt: lábadnál hangyák masíroznak, fejed-
nél lepkék szívogatják a nektárt, a határban őzek 
melegtől remegő sziluettje. Minden napról napra 
vál tozik körülötted. A mátyás már nem recseg a fák 
között jöttedre, az ürgék nem füttyentik el ma gu -
kat, száz meg száz élet bontakozik ki előtted, s 
mind épp oly kíváncsi, mint te magad.  

Miként új fészkeket fedezel fel az ágak között, 
épp úgy csodálkozol rá a népesedő utcákra. Tavaly 
még alig pár ház állt itt, mostanra minden telken 
büszkélkedik egy frissen meszelt otthon. S előbb-
utóbb minden fészekből kidugja fejecskéjét né -
hány hatalmasra tátott sárga csőr, tudásra s rovarra 
éhesen, így utadon járva már csak az tűnik fel, 
hogy az alapokból lassacskán egy iskola nő ki. 
Ősszel jössz rá igazán, hány fészekalj is nevel ke -
dett körülötted csöndesen. 

A parkok, társasházak, fásligetek, s boltok az idő 
haladtával hasonlóképp sűrűsödnek, mint arcodon 
a ráncok. Ez itt a szemem alatt az első vendéglővel 
született, az ott a homlokom közepén a központ 
első térkövének lerakásával, s van egy sebhely 

emitt oldalt a fejemen, mi emlékeztet ámultságom -
ra a harang tornyába helyezésekor. Talán a másik 
illető is hasonló okból emlékezik e meghitt pilla -
natra. 

Egy városban élni több mint húsz éve olyan, 
mint gyermeknek maradni barátok között. Ha 
össze ültök majd hetvenévesen egy kupicára, akkor 
is az ifjúkori emlékeket fogjátok idézni egymásban. 
Minden vonásotokban ott lesz egy közös történet, 
s e vonások mögött ugyanazt a fiatalt látjátok majd, 
ki időközben magára öltötte egy idős ember 
maszk  ját. Mert a titkok nem tűnnek el, a kalandok 
nem múlnak el, ha be is temetik a gödröt, te akkor 
is tudni fogod, hol estél bele annak idején egy ha -
talmas vihar közepén hazafelé szaladva. 

Hogy valójában milyen is egy várossal felnőni? 
Mint várat építeni a mosatlanból: tudod, hogy le 
fog dőlni, de azért csak építed egy szertelen gyer-
mek kíváncsiságával, hátha ezúttal mégis állva 
marad. Ilyen bejárni ugyanazon város szegleteit 
újra meg újra. Pontosan tudod, hogy mi vár ott rád, 
mégis izgatottan fedezed fel minden aktuális vál-
tozását.  

Gyermekként az iskolában találkoztál a pajtá-
saiddal, most ha beszélni vágysz egy-egy régi is -
me rőssel a könyvesboltba, állatkereskedésbe, pék  - 
ségbe térsz be. Olykor hamuba sült pogácsával 
készülsz, hisz pontosan tudod, hogy egy óránál 

alább nem adjátok. Szerencsére gyalog is közel 
laksz, mit számít, ha lekésed az első, második vagy 
akár még a harmadik buszt is. 

Akkor tudod, hogy felnőttél egy várossal, ha né -
ha napján még felrémlenek egykori öreg épületei, 
határtalan pusztái és erdői, ha bárhová betérvén 
előbb dereng fel onnan az emberek arca, mint hogy 
meglátnád őket, ha az utat előbb járod be fejben, 
minthogy elindulnál, s ha munkába menet igyek-
szel előbb indulni másoknál, mielőtt még az első 
türelmetlen dudaszók felhangoznának. 

Egy várossal felnőni olyan, mint nyáron kife küd -
ni a mező közepére, és felismerni minden életet 
neszezésük alapján.

TOCZAUER JÚLIA: 
EGY VÁROSSAL FELNŐNI

TOCZAUER JÚLIA • fotós, író 
 

1993-ban Szentesen született, hároméves korában 
a szülők lakhelyet változtattak, az általános iskolát már 

Budapesten kezdte, majd időközben Erdőkertesre 
költöztek, így tanulmányait a helyi iskolában, 

később Veresegyházon, valamint Gödöllőn folytatta. 
2012-ben érettségizett a Dózsa György Gimnázium és 

Táncművészeti Szakgimnáziumban. 
Ezt követően felvételt nyert a Károli Gáspár Református 

Egyetem Kommunikáció- és Médiatudományi Tanszékre, 
ahol 2016-ban diplomázott. Újságírónak készült, 

de időközben, a személyes tapasztalatok alapján letért 
erről az útról. Jelenleg rendezvény, kiskedvenc-gazdi 

és kreatív fotózással foglalkozik. 
Elsőkönyves író, tele reménnyel és ambícióval, 

a Belső vad című regénye, Virginia Sol szerzői néven 
2019-ben jelent meg a Könyv Guru Kft. gondozásában. 

 
Elérhetőségei: https://www.virginia-sol.hu/  

www.facebook.com/PennaPrizma/
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Az Udvarház Galéria kurátori közössége által 
meghirdetett kiállítás a képzőművészet esz kö -
zeivel a pandemikus állapot kényszerhelyze té -
nek – a bezártság – megjelenítését tűz te ki cé - 
lul. Hogyan élte meg, hogyan látja az alkotó em -
ber a koronavírus okozta álla po tot? Erre adott 
választ a szeptember 11-én megnyílt kiállítás.  
Már a megnyitó is eltért az eddig megszokottól. A 
kiállító művészek és a közönség nem a kiállí tó tér-
ben találkoztak, hanem kint a szabadtérben, a Ha-
rangos kút melletti területen. Majd a megnyi tót 
követően lehetőség volt – testhőmérséklet mérés 
után – arcmaszkban megtekinteni az Udvarház Ga -
lériában a kiállítást. A kiállítást Kozák Csaba mű vé -
szeti író nyitotta meg, közreműködött Maros Ottó 
dzsesszzongorista.   

Az alkotás képessége minden ember sajátja, az 
a látásmód, mellyel képes egyedivé tenni az általa 
létrehozott művészeti alkotást, legyen az egy fest-
mény, szobor, vagy éppen egy fotográfia. Minden 
alkotás hoz tartoznia kell valamilyen értelmezés-
nek, valamiféle gondolatiságnak. Igaz ez a külön-
leges hely ze tek re is. Kozák Csaba művészeti író a 
megnyitó alkal má val tömören, egy-egy mondatban 
bemutatta a kiállítás anyagát, azt, hogy a művészek 
hogyan rea gáltak az Udvarház Galéria hívó szavára. 
Töb bek közt elmondta: „A covid-19 vírus felülírta 
kulturális életünket, bezárásra, szüneteltetésre ítélte 
a hazai galériák hálózatát. Az első hullám lecsen-

 gését kö vetően továbbra is fronton kell maradnunk, 
hi szen ránk zúdult a második hullám. A leg fiata -
labb al kotók, Bihari Bianka és Varga Júlia közös 
mun kája az Álom, melynek organikus, virágmin -
tás mo tívumai arra utalnak, hogy a világ játéko -
sabb is lehet, ha lecsengőben van a járvány. Gödi 
Vass Ist ván Ascensio című festményének kitárt karú 
Jézusa reményt sugall. Sz. Jánosi Er zsébet Támasz -
kodj rám című alkotása azt üzeni: a nehéz időkben 
egy mást kell segítenünk, egymás támaszainak kell 

len nünk! Veress Enéh Erzsébet miniatúrája a 
Csend című alkotás, a megégetett fagyűrűbe ültetett 
apró ma dár ka formájú szellemlény békét és nyu-
galmat áraszt. Lőrinc Ferenc abszt rakt munkáján 
kék csí kok keresztezik egymás útját. A képi rend-
szer világunk sebezhetőségét, esendőségét üzenheti. 
Kun Éva Rés című égetett kerámiáinak domborodó 
háta megrepedt, vagyis megsérült a világ, újra kell 
épí te nünk azt. Tóth Lívia Isten ostora és repedések 
című nemezből készült falikárpitjain árkok, ös vé -
nyek, csatornák futnak. Olyan mintha Isten ostor  ral 
sújtott volna a Föld felszínére, így büntetve az em-
bert. Tuzson Berczeli Péter Rejtjeles üzenet című 
mun káját talán úgy lehetne dekódolni, hogy a na -
rancs színű felszín amorf foltjai és geometrikus mo -
tívumai ugyanolyan rejtélyesek, mint a mai napig 
kiismerhetetlen koronavírus.” 

Szeretem a csoportos kiállításokat, mert válto za -
tosak, színesek, élménygazdagok. A Fronton ma -
rad va nem okozott csalódást, ahány alkotó, annyi 
féle elgondolás. Sajnos terjedelmi korlátok miatt 
nincs rá mód, hogy mind a harminchárom kiállító 
művész munkáját az újság hasábjain bemutassuk. 
Ne habozzon, Kedves Olvasó, látogassa meg az Ud-
varház Galériát! A kiállítás tárlatvezetéssel, és egyé -
nileg is látogatható 2020. november 5-ig minden 
nap 8–18 óra között. Tárlatvezetéshez előzetes be-
jelentkezés szükséges a következő e-mail címen: 
klement.kiallitasrendezo@gmail.com Maszk vise -
lése kötelező!                                             VERÉB JÓZSEF

UDVARHÁZ GALÉRIA – Csoportos képzőművészeti kiállítás 

„Az alkotó ember előtt végtelen a tér. De 
ha tudásunkat nem is használjuk fel fel -
tét lenül újabb alkotásra, akkor is minden 
ismeret még gyönyörűbbé teszi előttünk a 
világot.”                                     ÖVEGES JÓZSEF

„FRONTON MARADVA”

Bátori István orgonaművész, egyházzenész Bo log -
nában élő magyar orgonista. Gyökerei Veresegy-
házhoz kötik, az ifjúkori emlékek, a zene is    kolai 
évek és a szülei. Felépült Veresegyház új katolikus 
temploma, ahol a mű vész nek 2017-ben első alka-
lommal lehetősége volt kipróbálni az új orgonát. 
István, ha teheti min dig visszatér, mert ő nemcsak 
orgonista, ha nem országhatárokon átívelő koncer -
te ző mű vész. Legutóbb szeptember ben adott hang-
 ver senyt a Szentlélek-temp lomban, ez alkalomból 
beszélgettünk.   
Olaszországban élő magyar orgonaművész, aki rend-
szeresen szabadságolja magát szülőföld jére Magyar -
országra, de minden alkalommal visszatér választott 
második hazájába. Mi az a kötelék, ami visszahívja 
Bolognába? 
Ebben az évben elmondhatom, hogy már tíz éve kül -
földön élek, ugyanis 2010-ben kezdtem meg külföldi 
tanulmányaimat Németországban, a würz burgi zene -
művészeti főiskolán. Öt éve élek Bolog ná ban és ez idő 
alatt saját otthonommá vált a város. Aki külföldön 
próbál szerencsét, az biztos egyetért abban, hogy bár 
a rögösebb utat választotta, de olyan tapasztalatokkal 
gyarapodik ezáltal, ami kom penzálja őt a további éle -

tében. Bologna olyan bázis számomra, amelynek ki -
me ríthetetlen zenei inspirációt köszönhetek, hiszen az 
európai zene történet kiemel ke dően fontos zenei köz -
pontja volt, elég megemlíteni pár itt alkotó és aktív 
nagy zene szerzőt, mint Wolfgang Amadeus Mozart, 
Arcange lo Corelli vagy Johann Christian Bach. 
Miért éppen Bach, Mendelssohn műveket vá lasz tott 
a mostani veresegyházi koncertre?  
A koncertprogramok összeállítása rendkívül ké nyes 
feladat, sok kritériumnak kell megfelelni, mint például 
az orgona technikai adottságai, a külön böző zenei kor  -
szakok és művek helyes pá rosítása, valamint a közön-
ség és saját ízlésem összeegyez tetése. A szeptember 
5-én tartott orgonakoncert Johann Sebastian Bach C 
dúr pre lúdium és fúgájával (BWV 547) kezdődött, 
mely egyszerű motívumokból építkezik, de a barokk -
ra jellemző drámaisággal formálja azokat eggyé. A c 
moll triószonáta (BWV 536) a kamarazenét szólaltatja 
meg orgonán, mely az orgonistáknak nagyon magas 
technikai és ízlésbeli követelmé nye ket állít, ezeket 
Bach fiának, Wilhelm Friedemannak komponálta di-
daktikai célból. A Wachet auf, ruft uns die Stimme 
(BWV 645) kezdetű korálelőjáték Bach azonos című 
kantát ájának egy részletét mutatja be, melyet maga a 
szerző írt át orgonára. A 18. században élt Gian Do me -
nico Catenacci műve már egy egészen más zenei ízlést, 

a 18. század végén divatos gáláns stílust képviseli. Ez 
a zenedarab kihasználja a kor orgo na építészeti vív -
mányát, mely lehetővé tette a hangzás lábkapcsolókkal 
történő gyors megváltoztatását, így a trombiták és a 
zenekar dialógusa könnyedén megszó lal tatható az or-
gonán. Felix Mendelssohn Bart hol dy zenei példaképe 
Bach volt, akinek az ellen pont stílusát ötvözi a 19. szá -
zadban formálódó új virtuóz zongorastílussal, erre jó 
példa a koncert záróda rabja, az első szonáta f moll 
hang nemben (Op. 65).  
Veresegyház mindig tárt kapukkal várja. Számít -
hatunk önre a jövőben is?  
Számomra fontos maradt, hogy minden magyar -
országi koncertlehetőséggel éljek, és rendkívül há lás 
vagyok bármilyen megkeresésnek, így nagy ö röm  mel 
orgonáltam a veresegyházi közönségnek is. 

VERÉB JÓZSEF

Szentlélek-Templom – BÁTORI ISTVÁN ORGONAMŰVÉSZ HANGVERSENYE

TISZTA SZÍVVEL

Fotók: Veréb

Fotó: Veréb

Ella István és Bátori István orgonaművészek
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VERESEGYHÁZI HAGYOMÁNYŐRZŐ NÉPI EGYÜTTES 

Alapítótagként hogyan élted meg az együttesben 
eltöltött évtizedeket?  
Szüleim élete és példamutatása az én örökségem. 
Még fiatalasszony voltam, amikor az anyósom nem 
látta, felpróbálgattam a viseletes dolgait, a szép ru -
háit, a mai napig is őrzőm mindegyiket. Hogyan 
kezdődött? Hajdi Józsefné Margit néni, az együttes 
korábbi vezetőjének hívó szavára 1990. december 
6-án összegyűlt asszonyok megalakították a Veres -
egyházi Keresztény Női Kört. Januártól kezdve 
rendszeren összejöttünk, a kezdetekben teaesteket 
tartottunk. Gyenizse Ferencné Ibolya néni vett min-
 ket, fiatalabbakat kezelésbe, az első menyecs ke-
 bálra már az ő iránymutatásai alapján készül tünk. 
Ahogy múltak a hónapok több fiatal is jött közénk. 
Bővült az együttes, Iglói Éva táncpedagógus elvál-
lalta a párok betanítását, ennek következ tében 
1993-ban a Menyecskebálon már minden asszony 
a férjével ropta a csárdást. Nagyon jól sike rült a fel-
lépésünk, örömteli hangulat született ezen az es -
tén. Megalakult az ifjúsági csoportunk, és ké sőbb 
a helyi általános iskolában működő néptánco -
sokkal karöltve Tarnóczai Zoltán vezetésével lét re-
jött a Bokréta Néptáncegyüttes, melynek veze tését 
később Almási Bernadett vette át. 2014-től Szép -
halmi Zoltán táncos-koreográfus lett a táncta ná -
runk. Zoli komoly, mindenre kiterjedő kutató - 
munkát végzett. Elbeszélgetett az idős veresi és 
környékbéli emberekkel. Így sikerült felszínre hoz -
ni a már majdnem feledésbe merült táncos hagyo -
mányokat. Új köntösbe bújtatva sorra születtek a 
régi táncos népszokások, színpadra kerültek a 
veresi hagyományok. Első emlékezetes fellé pé sünk 
Bagon volt, a Veresegyházi lakodalmas című mű -
sorszámunkkal. Felvettük a Veresegyházi Ha gyo -
mányőrző Népi Együttes nevet, beléptünk a 
Mu  harai Elemér Hagyományőrző Népművészeti 
Szövetségbe. 2000-től mintegy másfél évig Benedek 
Krisztina néptáncpedagógus volt átmenetileg az 
együttes tánctanára, majd 2016-tól Tóth Judit nép-
táncpedagógus, koreográfus vállalta fel az együttes 
művészeti vezetését. Az évek során Veresegyház 
vonzáskörzetében számos rendezvényen szere-
peltünk. Jártuk az országot, hívtak minket nép-
tánc találkozókra, versenyekre, és több alkalommal 
vendégszerepeltünk országhatárainkon kívül is. 
Többek közt jártunk Erdélyben, Észtországban, 
Szlovákiában, Németországban, Olaszországban.  
Szeretem a közösséget, számomra soha nem je-
lentett nehézséget az idősebb vagy fiatalabb kor -
osztállyal megtalálni a közös hangot. Szeretek 
táncolni, a kezdetekben fiatalasszonyként a fér-
jemmel roptuk, majd megközelítőleg tíz éven át 
asszony párom volt. Végül Molnár Erikkel álltunk 
táncospárba. A mindennapos munka mellett vala-

hogy beépült az életembe a hagyományőrzés, a 
rendszeres próbák és fellépések, az értékmentés. 
Margit néni 2002-ig látta el az együttesvezetői 
tisz tséget, majd Fekete Ferencnével közösen vé -
geztük ezt a megtisztelő feladatot. 
Pályafutásod során számos elismerést kapott az 
együttes, legutóbb Veresegyház Város Képviselő-
testületének Elismerő Oklevelét, és személy sze -
rint Sejtes Vendel Közművelődési Díj kitünte - 
tés ben részesültél. Hogyan látod mindennek tük - 
rében az együttes jövőjét, mik a további terve i tek?  
Az utánpótlás nevelés a legfőbb célkitűzésünk. 
Reményeink szerint még az idén átadásra kerül a 
Huszai utcában felújítás alatt álló parasztház, 
Tájház vagy inkább Hagyományok Háza néven. 
Az első helyiségek bemutatóteremként, míg a 
hátsó szoba az együttes próbatermeként fog majd 
funkcionálni. Az Urban Verbunk Junior Veresi Ta -
go zata is terveink szerint itt tartja majd a foglal ko -
zásait, ezáltal az épület az együttes, és az után  - 
pótlás nevelés bázisává válhat.   
Az eltelt évtizedek során a munkátokhoz kiktől 
kaptatok segítséget, milyen támogatásokban 
részesültetek?   
A Váci Mihály Művelődési Ház csoportjaként lát -
juk el a feladatainkat. Sok segítséget kaptunk és 
kapunk elsősorban a város és a Művelődési Ház 
ve zetésétől, munkatársaitól. A most átadásra ke -
rülő épületet is az önkormányzat finanszírozza. 
Nagyon köszönjük a veresegyházi vállalkozások 
és magánszemélyek önzetlen segítségét, akik a 
rendezvényeink logisztikai feladataihoz – has z -
nálati edények kikölcsönzése, személyszállítás – 
és tombola ajándékaihoz nyújtottak, és nyújtanak 
a mai napig is támogatást. Nehéz három évtized 
múltával mindenkit felsorolni, több vállalkozás 
már megszűnt, vagy más néven folytatják a tevé -
kenységüket.                                           VERÉB JÓZSEF

AZ ELMÚLT HARMINC ÉV 
Beszélgetés Hibó Józsefné együttesvezetővel

Köszönjük támogatóink 
önzetlen segítségét! 

 
Bal-Mag Csemege • Bobál Imréné 

Czene Erzsi Turbó fehérnemű •Czeller Karola 
Csepi László • Csilla Fantázia Fehérnemű 

Deák Jánosné Zöldség Üzlet • Dencsi Attila 
Dériné Terike Drogéria• Diar Pékség 

Dobos István Nyárfásbüfé 
Dr. Mohainé Dr. Mravik Ágota • Dudás László 

Edit háztartásibolt • Erzsó Zöldség 
Édenkert Étterem • Gavallér Öltönyüzlet 

Gábor Csaba • Gáncs Gábor • Gecsey Enikő 
Glózer Ágota Flamingó Virágüzlet 
Gombai Cukrászda • Gróf Zoltán 

Gulyás Erzsébet fodrász • Gyetván Kertészet 
Haj-Cihő fodrászat • Hajdú Réka kozmetikus 

Hajdú Rita fodrász • Háromsitz Csilla Csemege 
Hérmán Imre • Hrubosné Magdi szépségszalon 

Huszai Gizella • Kati Esküvői Ruha Szalon 
Katlan Tóni Vendéglője a Malomhoz 

Kocsmár Enikő kozmetikus • Kosik József órás 
Kucsa Tamásné Kucsa-Ker Kft. 

Kuli Bálint Fatálas Étterem • La-Bella Pizzéria 
Laci Bácsi Kocsmája • Ladjánszki Zoltán virág 

Laki János • Lengyel István vállalkozó 
Lipták István italbolt • Leszák Csaba virág 
Leszák Ildi Konyhája • Marcsek Csemege 

Maglódi Józsefné Termál Étterem 
Menyhártné Dóri Rőfösbolt • Mey-Hungaria 

Molnár Erzsébet fodrász 
Nagy József Attila GAMESZ • Paletta Papírbolt 

Papp Ferenc • Papp Gábor Éden Lounge 
Pásztor József Pá-Ja Kft. 

Piroska Zöldség-Gyümölcs • Posta Zoltán 
Puskás csemege • Rózsa Szemüveg 

Rubi Gabi Virágboltja • Schréger György kristály 
Sejtes Ági Eggi-Color Kft. • Serfőző László 

Solier Cukrászda Gödöllő • Sulyán Cukrászda 
Szakmáry Tímea fodrász 

Takarékbank Veresegyház • Termálfürdő 
Toma Virágüzlet • Trombitásék vegyesboltja 

Ujvári Eszter zöldség • Vargabetű Könyvesbolt 
Varga Adrienn Kutyaeledel 

Váci Mihály Művelődési Ház 
Veresegyház Önkormányzata • Veresi Krónika 

Veresi Pálinkaház • Veresi Szóda 
Veresegyházi COOP • Veres 1 Színház 

Vörös László Magor Busz 
Zokniüzem Veresegyház • Zséli Kornél 

„Veresegyház közösségi élete az 1910-es évektől 
kezdődően igen gazdag volt, itt leírni szinte le -
he tetlen azt a sok önszerveződő csoportot, me -
lyek által még a mai napig is él – dalban, tánc  - 
ban és néprajzában – a veresegyházi nép hagyo -
mány. Az évek teltek és múltak, a gye re kek fel -
nőttek, családot alapítottak. A régiek „el men tek”, 
de itt hagyták maguk után örökségül a veresegy-
 házi népszokásokat, mindazt a szép ha gyo mányt, 
ami nélkül a ma embere szegényebb lenne.”  

VERESI KRÓNIKA 2014. MÁJUS – A VERESEGYHÁZI 
HAGYOMÁNYŐRZŐ NÉPI EGYÜTTES NYOMÁBAN

Fotó: Veréb
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VÁCI MIHÁLY MŰVELŐDÉSI HÁZ • MESE EST

MESE A VERESI MÉZESVÖLGYI CSODAKAVICSRÓL 
Benedek Elek, a nagy mesemondó születésnapján, szeptember 30-
án ünnepeljük a magyar népmese napját. Ezen az estén a fékez he tet -
len agyvelejű Vankó István – kisbíró, vers- és mesemondó – önálló 
mese estjével lepte meg a városlakókat a Szabadidős és Gazdasági In-
no vációs Centrum konferenciatermében. Az est fényét a maros vá -
sárhelyi születésű Báthory Anna autodidakta festő „Mesék és álmok” 
c. helyszíni kiállítása is emelte. A hangulat fokozásához Péter és Oszi 
utcazenészek, valamint a pogácsa, a házi pálinka, a lekvár és a mál-
naszörp is hozzájárult.

KÖLCSEY FERENC VÁROSI KÖNYVTÁR • FILMKLUB

„A mese a mindenség 
kulcsa. A lélek ajta-
ján kopogtat.” JUNG

A mesék világa évszázadok óta példával, erkölcsi 
iránymutatással szolgál az emberiségnek, a gyer-
mekek nevelésében ezért is volt fontos a szerepe. 
A népmesék tartalmukban sokszor változtak, iga-
zodva a kor erkölcsi elvárásaihoz. A népmese az 
élőbeszéd művészete, amelynek a mesélő és a 
hallgató is részese, a kifejezőeszközök a beszéd és 
az azt kísérő gesztusok és mimika, illetve a két 
ember között lévő viszony. Vankó Pista személyi -
sége, verbális képességei, fizimiskája mind-mind 
hitelessé és élvezetessé tették mondókáját. Ő már 
több helyen és alkalommal mondott mesét, de 
ezen az estén olyan eredeti veresi mesének lehet-
tünk fültanúi, amit még soha senki nem hallott 
tőle. A történetet több helyi idős embertől hallotta 
különböző változatban. Most az azonos elemeket 
felhasználva adta elő, illusztrálva tökdudával, 
hamuba sült pogácsával, létrával, légtornász mu-
tatvánnyal, málnaszörppel, tűzijátékkal, közös 
énekszóval és csodakaviccsal. Választ kaptunk 
arra az etimológiai kérdésre is, hogy honnan ered 
a Mézesvölgy elnevezése. Onnan ugyanis, hogy e -
zen a területen egykor sok mézontófű volt, amely -

ből eleink gyógy-
hatású facélia mé -
zet készí tet tek. A mese hősei két jólelkű, gyerek - 
szerető idős házaspár és két gyerek, Pisti és Kati. 
Katit a go nosz, gyűlölködő boszorka elát kozta, 
mert ne ve tett. Pisti, Kati jókedvének vissza szer zé -
sére vál lalta a megpró bálta tásokat. A sá mán-zsá -
lya, a tánco ló bárány és az ellopott kin cseket rejtő 
szarka fészek titkai még tovább fo koz ták a cselek-
ményt. Kati bánatának elűzésére és jókedvének 
visszaszerzésére a végső megoldást a két jóságos 
idős ember, Papáka és Ma máka árulta el Pisti nek. 
Miszerint minden szeptember utolsó szer dáján – 
a mese est napján – hajnali ket tőkor a vá sártér híd-
jánál, a patak medréből kavi csot kell keresni, mert 
annak cso da tévő ereje van. A szo morúakat mo -
solyra fa kaszt ja, a jóked vű ek pedig megőrzik a 
vidámsá gukat. És lám! A csoda kavics megtette 
hatását, amikor Pisti odaadta azt Katinak, ő azon-
nal fel kacagott, megtörve ezzel a varázslatot. 
A tör ténet vége Kati és Pisti hetedhétországra 
szóló lagzija volt. A mese tanulsága az, nincs más 
út, mint a békesség, a szeretet és a jókedv. 

A boldogságról szóló mesét ki mondhatta volna el 
hitelesebben, mint az a kisbíró, aki 40 évvel ez -
előtt megtalálta másik felét, feleségét és akinek 
azóta is fogja a kezét. A kisbíró vé gül hálás volt és 
megköszönte, hogy olyan he lyen élhetünk, ahol 
nem a túlélés, hanem a bol dog  ság a cél. Vankó 
Pisti a piros-fehér tűzijátékkal, Veresegyház szí -
nei vel lokálpatriotizmusának is tanúbizony ságát 
adta. Az est vendége volt az erdélyi származású, 
Erdőkertesen élő Báthory Anna festő is, aki mese -
szerűen szép, vászonra festett alkotásait autodi-
dakta módon 2019 októbere óta készíti gyermekei 
és férje bátorítására. Témáját a fantázia, a mesék 
és az érzések világa inspirálja. Kívánom minden 
olvasónknak, hogy fedezzék fel a mesék csodá -
latos világát, tisztaságát és találkozzanak minél 
több vankópistis és báthoryannás mesebeli lé ny -
nyel. A mézesvölgyi csodakavics és annak üzenete 
minden nap legyen velünk. Így lesz a bel ső vilá-
gunk harmonikusabb, szebb és boldogabb. 

RIMAI S. ÉVA

A karantén idején online térben működő film klub 
esetében 2020. szeptember 25-e volt az első alka-
lom, hogy sze mélyesen ta lál koztunk Majsai Lász  -
lóval és a mo zira jon gókkal. A tá vol ságtar tás és a 
maszk viselés ellenére is tapintható volt, hogy a 
sze mé lyes, emberi kapcsolatok online nem pótol-
ha tóak. A film, amelyet láttunk Chris Colombus 
1998-ban készült vígjáték-drá ma alkotása: „Éde-
sek és mos to hák” (Stepmom). A film főszereplői 
Susan Sa ran don, Ju lia Ro berts, Ed Harris és két 
remek gyer mek szereplő.  
A téma ma is aktuális: válságos helyzetekben lehet új 
dolgokat tanulni. A mozaikcsaládokban élő szü lőknek 
és gyerekeknek meg kell tanulni együtt élni, amelyhez 
nagyfokú alkalmazkodó képes ség gel és intelligenciá-
val kell rendelkezni. A történet az édes anya és a mosto-
haanya küzdelmét mutatja be. 

Jackie, az idősödő szuper édesanya mindent el -
követ, hogy férje új partnerét, a fiatal nőt, Isabelt távol 

tartsa a gyerekeitől. A konfliktushelyzetet az a drámai 
fordulat változtatja meg, amikor kiderül, hogy az édes -
anya halálos beteg. Tanulságos, hogy az ilyen hely -
zetben is érdemes a gyerekekkel őszin tén beszélni. 
A két kü lön böző életszemléletű és men talitású nő 
közös célja, hogy a gyerekeket szeres sék és felne vel -
jék. Érdekes jelenet, amikor az apa a volt feleségtől 
kéri hozzá já ru lását, hogy feleségül vehesse Isabelt 
Az apa, amikor megkéri a lány kezét, a cérnával, 
ahogy lecsúsztatja a jegy gyű rűt, a lovagiasság mí-
toszát kelti életre. A vá lasz tásba kell kapaszkodnunk, 
abba, hogy szeretjük egy mást, ha az cérnaszálon függ 
is. „Egy szer hagytam a cér nát elsza kadni, még egy -
szer nem ha gyom!” A hitelesség új értelmet nyer ezzel 
a mo  mentummal. Lucke, az apa gyermekei anyjával 
való kap csolatot a sorssze rűség, míg az új kapcsolatát 
in kább a szerepvállalás jellemzi. Az emberi kapcsola-
tok megtartásához és elengedéséhez is egyaránt sok 
energia szükséges. 

A film jól áb rázolja, hogy több fé le sze retet létezik. 
Ahogy az em ber koro sodik, érzel mei egyre bonyo lul -
tabbak. De az nem változik, hogy gyermekeink szülei 
maradunk, amíg csak élünk. Az „Édesek és mostohák” 
a gyer mekek és a felnőttek érzelmi szempont jából mu-
tatja be hol a vidá mabb, hol a szo mo rú sággal teli pil-
lanatokat. A film a női sorsnak arra a dimen ziójára is 
rámutat, hogy milyen nehéz megtalálni az egyensúlyt 
a munka és a család kö zött. Amikor Isabel, a mun ká -
jában sikeres fotós a gye re keket helyezi előtérbe, sze -
rintem akkor válik iga zán szerető, gondoskodó anyává. 
Ezt az alkotást mindenképpen látni kell, főleg a színészi 
alakításo kért. Lehetetlen kivonni magunkat a hatása 
alól, hiszen ar ról szól, hogyan születik meg egy család 
a tragédia árnyékában. Mindvégig jól megfigyel he tő a 
sze replők jellem fejlődése. A színészi játék re mek, a for-
 gatókönyv jó, a sírásfaktor a négy ze ten. (A maszk elő -
nye, hogy felszívja a könnyeket.) Su san Sa randon mél   - 
tán kapott leg jobb drámai szí nész női alakításáért Gol -
den Globe jelölést. Egy   szó val a film választás tö ké letes 
volt. Érdemes volt rászánni az estét, várjuk a folytatást. 

RIMAI S. ÉVA 

ENYÉM A MÚLTJUK, TIÉD A JÖVŐJÜK

Fotók: Veréb
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VERES 1 SZÍNHÁZ • BALÁZS ANDREA SZÍNÉSZ 

Kislányként is színésznőnek készült, vagy más szak-
mák felé is kacsingatott?  
Már kisiskolás koromban kiderült, hogy jó barátságban 
leszek a versekkel és a mesékkel. Ahogy cseperedtem, 
úgy nőtt bennem egyre a kíváncsiság az irodalom iránt. 
Iskolás éveimet végig kísérték a vers- és prózamondó 
versenyek és a diákszínjátszás. Már akkor érezhető volt, 
hogy valami színházzal kapcsolatos dolog lesz az én 
utam, de addig is, amíg elértem, hogy felvegyenek a 
Shakespeare Színművészeti Akadémiára, nem tétlen -
ked tem, hanem az érettségim mellé három szakmát is 
megszereztem. Úgyhogy én egy cipőfelsőrész-készítő, 
ruhagyártó, masszőr színésznő vagyok. Minden szak-
mámat nagyra tartom, de természetesen a színpad az 
én igazi hivatásom. 
Az évek során a gyerekek kedvencévé vált, gondolok itt 
a Vuk, a kis róka kalandjaira, de alakította Ursulát is 
Andersen gyönyörű történetében, A kis hableány című 
zenés mesejátékban. Kérem, meséljen pályafutásának 
ezen időszakáról! 
2002-ben kezdtem el gyerekeknek játszani, és a mai 
napig szívesen teszem, hiszen a gyerekközönség a leg -
hálásabb. Volt olyan nap, amikor ötször is eljátszottam 
például a Frakk című mesében Lukréciát, a fekete macs -
kát. Egyszerre több gyerekdarabban is játszottam, ami 
néha okozott kisebb zavart a reggeli induláskor, amikor 
percekig gondolkodnom kellett, hogy most milyen elő -
adás is lesz azon a napon. A gyerekeket sokszor hívjuk 
magunk között „rögtönítélő bíróságnak”, mert ha nekik 
nem tetszik valami, annak azonnal hangot adnak. Vagy 
éppen úgy alakul az aznapi előadás, hogy „túl jól” ját-
szom a gonosz karaktert, és ezért egy egész óvodás cso-
port akar előadás után meglincselni. Mindig öröm nekik 
játszani, hiszen, ha megszerettetjük velük a színházat, 
ők lesznek majd azok a felnőtt nézők, akik majd jegyet 
váltanak ránk például a Tóték című előadásra. 
Az eltelt tizennyolc év során számos színpadi, filmes és 
televíziós szerepben látta a közönség. Melyik áll kö -

zelebb a szívéhez, a színház vagy a filmes szerepek? 
Szerencsés ember vagyok, mert számos kis- és nagyjá -
ték filmben is kipróbálhattam magam, a sorozatok és a 
televíziós műsorok mellett. Jelenleg is több mindent for-
gatok egyszerre, és nagyon élvezem az ilyen forgatá-
sokkal járó izgalmakat, de én inkább színpadi színész  - 
nőnek tartom magam. Már kialakult egy mondásom is 
erre a kérdésre reflektálva, hogy a színház a szerelmem, 
a televíziózás pedig a szeretőm. Az ember szeret a sze -
re tőjével is időt tölteni, de mindig visszahúzza a szíve 
az igaz szerelméhez, ami az én esetemben a színház. 
Az Acélmagnóliák című darabban már korábban is 
játszott. A Veres 1 Színházban október folyamán be-
mutatásra kerülő játékban Emily karakterét alakítja, 
ez a szerep mennyiben más az előzőnél?  
Több mint 10 évvel ezelőtt Anelle szerepét játszottam, 
és Emily-t az akadémiai osztályfőnököm, Hűvösvölgyi 
Ildikó alakította. A próbák alatt most is sokszor hallom a 

fülemben Ildikó hangsúlyait, de egyáltalán nem bá nom, 
hiszen egy ilyen kitűnő színésznő játéka jó példa előt -
tem. Emily a gyermekéért folyamatosan aggódó édes -
anya, csakúgy mint Örkény István Tóték című drámá - 
jának Mariskája, úgyhogy volt hova „visszanyúlnom”. 
A ren dező személye is megegyezik, hiszen ezt a darabot 
is Dicső Dániel jegyzi, akivel nagyon egyformán gondol -
kodunk, ha színházról van szó. Amíg Anelle egy heb -
rencs, izgő-mozgó karakter, addig Emily sokkal meg fon - 
toltabb, úgyhogy jelenleg az a legnagyobb feladatom a 
próbafolyamat alatt, megtalálni a szerep nyugalmát.  
Hogyan éli meg a ránk tört pandémiás állapotot? 
Visszatérhet még a színházi világ a régi kerék vá -
gás ba? 
Az első két hétben engem is elfogott a pánik, hiszen egy 
pillanat alatt elszakítottak a „szerelmemtől”, vagyis a 
színháztól. Sokkal jobban megerősítettem az internetes 
jelenlétemet és megpróbáltam kihasználni mindent, 
amit a technika megenged. Verset mondtam, mesét ol -
vas tam, riportokat adtam és a színészeten kívüli egyik 
szakmámat is tudtam hasznosítani. A pandémia nagy 
részében karitatív alapon szájmaszkokat varrtam egész -
ségügyi intézményeknek. Nagyon remélem, hogy a 
közönség visszatér a színházakba és lesz kinek elját-
szanunk a most készülő darabokat. Hiszem, hogy 
együtt ezen is túl leszünk, és a közönség szeretete 
átlendít bennünket ezen az időszakon. 
Szabadidejét mivel tölti, mi a kedvenc hobbija? 
Megpróbálok minél több időt együtt tölteni a csalá-
dommal. Jelenleg öt háziállat gazdagítja az otthonunkat, 
úgyhogy mondhatjuk: mi sohasem unatkozunk. Pá -
rom mal nagy film és sorozatrajongók vagyunk és 
amikor csak tehetjük hódolunk ennek a szenvedé-
lyünknek.                                                          VERÉB JÓZSEF 

SZERELMEM A SZÍNHÁZ! 
Balázs Andrea 2019-ben a Csoportterápia című zenés komédia felejthetetlen Trixijeként debütált a veresi 
színpadon. Majd jött a Tóték című dráma Mariskája, „a fiáért bolondulásig aggódó anya, aki a saját 
házát és férjét is képes megnyomorítani, ha ez a gyermek életének ára”. Ezzel az emlékezetes alakítás-
sal Andrea végérvényesen beférkőzött a veresegyházi közönség szívébe. A művésznővel a 2020/21-es 
évad első „saját gyártású” darabjának, az Acélmagnóliáknak a próbaszünetében beszélgettünk.

BALÁZS ANDREA 
SZÍNÉSZ  

1978-ban Gyomaendrődön született 
1999-ben a gyomaendrődi Bethlen Gábor Szakkö -
zép iskolában érettségizett 
2002-ben a Shakespeare Színművészeti Akadémia 
zenés osztályában végzett  
2002-től 2016-ig tagja a Pesti Művész Színháznak  
2003-tól napjainkig a Karinthy Színház színésze  
2005–2015 tagja az Ivancsis Ilona és Színésztársai 
társulatnak  
2017-től a Talent Studio oktató tanára 
2018-tól a Veres 1 Színház társulatának tagja  

FŐBB SZÍNHÁZI SZEREPEI:  
La Mancha lovagja – Óbudai Társaskör 2005 
Acélmagnóliák – Száguldó Orfeum 2006  
Dollárpapa – Karinthy Színház 2007 
Női furcsa pár – Száguldó Orfeum 2009 
Szegény Dániel – Karinthy Színház 2012  
Nők – Karinthy Színház 2013  
Helyet az ifjúságnak – József Attila Színház 2015 
A nadrág – Karinthy Színház 2015 
Az ördög – Karinthy Színház 2016 
Tortúra – Karinthy Színház 2017 
Margarida asszony – Karinthy Színház 2018 
Csoportterápia – Veres 1 Színház 2019  
A Mézga család – 2019 
Tóték – Veres 1 Színház 2019  

DÍJAK, ELISMERÉSEK: 
Karinthy Színház közönség díj – 2014, 2015, 2017, 2018 
Nagy Duett 6. évad első helyezett – 2018 
Talent Studio Az év tanára – 2019 

Fotó: Facebook

Fotók: Veréb
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Életmód

EREDMÉNYEK: 
Két korcsoportban, női és férfi kategóriában 

indulhattak a versenyzők a három távon. 
5 km 

Női I. kategóriában I. helyezett: 
WINKLER-ANTAL KRISZTINA 

Női II. kategóriában I. helyezett: 
BLASKOVICS ESZTER 

Női II. kategóriában II. helyezett: 
ENDRE JUDIT 

Női II. kategóriában III. helyezett: 
FEKETE KATALIN 

Férfi II. kategóriában I. helyezett: 
HANGAI NORBERT 

Férfi II. kategóriában II. helyezett: 
TAKÁCS IMRE, aki 77 évesen teljesítette 
a távot, ő volt a legidősebb versenyzőnk! 

10,5 km  
Női II. korcsoportban I. helyezett: 

KALLOCZKI EDINA 
Női II. korcsoportban II. helyezett: 

BUDAVÁRI SZILVIA 
Női II. korcsoportban III. helyezett: 

LIPUSZ JUDIT 
Férfi I. kategóriában I. helyezett: 

PARTALI ATTILA 
Férfi II. kategóriában I. helyezett: 

DEMÉNY ZOLTÁN 
Férfi II. kategóriában II. helyezett: 

EGYED GÁBOR 
Férfi II. kategóriában III. helyezett: 

BEDŐCS JÓZSEF 
21 km  

Női II. kategória I. helyezett: 
ZARNÓCZAY SZILVIA 

Férfi II. kategória I. helyezett: 
IVÁN IMRE 

Férfi II. kategória II. helyezett: 
BERECZKI BÉLA 

Férfi II. kategória III. helyezett: 
PÁSZTORI SZILÁRD 

Szeptember 12-én a Fenyvesben már kora reggel nagy volt a sürgés-forgás. A szervező Multi Sport 
SE-n belül működő Nordic Walking Sport Veresegyház szakosztály tagjai és lelkes önkéntesek 
készítették elő a helyszínt, hogy az ország tíz településéről érkező versenyzőket méltó körül mé -
nyek között fogadják ezen a hagyományteremtő rendezvényen városunkban. 
 
A kiváló hangulatot fokozta a nyarat idéző jó idő és a szponzorok, támogatók által biztosított sok-
sok ajándék, finomság és a hangulatos zene. A közös bemelegítés után Pásztor Béla polgár mes -
ter úr nyitotta meg a versenyt, aki az első pár száz métert a versenyzőkkel közösen tette meg. 
A szervezők embert próbáló, változatos terepviszonyokkal tarkított útvonalat jelöltek ki a részt -
ve vőknek az 5, 10,54 és 21,08 km hosszúságú pályákon, ahol a közel 30 fokos meleg mellett meg 
kellett küzdeniük patakon átkeléssel, erdei földutakkal, homoktengerrel a krosszpálya, sirató-
fal, szavanna, szikkasztó és Álomhegyi-tó útvonalon. A versenyközpontban és a 10,54 km-es táv 
felénél frissítőpont volt, négy állomáson pedig bírók felügyelték a NW nemzetközi szabályainak 
a betartását. Azzal, hogy csak kizárólag NW botokkal és technikával vehettek részt a versenyzők, 
a szervezők biztosították a verseny megfelelő rangját.  

A nagyon jól sikerült, családias hangulatú verseny végeztével mindenki elismerően nyilatko-
zott. Máskor is szívesen visszajönnek, ha lesz hasonló verseny. Márpedig lesz, ebben biztosak 
lehetünk. A szervező MultiSport SE-n belül működő Nordic Walking Sport Veresegyház szak -
osz tály lelkes csapata Vigh Mercédesz és Mátyás Dezső vezetésével mindent megtesz azért, 
hogy ez a szép sport mindenki számára elérhető tömeg- és versenysport legyen a városunkban, 
ki használva azt a csodálatos földrajzi környezetet, ami körülvesz minket. Jelszavuk „A mai nap 
edzése a holnap egészsége!” 

Köszönet minden résztvevőnek, köszönet a szponzoroknak és köszönet az önkénteseknek. 
Nélkülük nem jöhetett volna össze ez a nagyszerű verseny!

1. VERESEGYHÁZI NORDIC WALKING VERSENY

KIVÁLÓ HANGULAT, NAGYSZERŰ SZERVEZÉS 
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V-VI. HÉT 
5. Leves és zöldségek 
Együnk sok levest (én például minden héten 
főzök valamilyen zöldségkrémlevest, a legtöbb faj -
tába nem kell tejszín). A levesfogyasztás mellett 
szól, hogy kevés a kalóriatartalma, ugyanakkor 
telített ség érzést ad, így a második (fő) fogásból 
már csak kevesebbet tudunk enni. Az összes 
étkezés tartalmazzon zöldségeket (ne krumplit)! 
A zöldségek a magas rosttartalmuk miatt pörgetik 
az anyagcserét, ezzel is segítve az alakformálást. 
6. Húsok és egyéb fehérjék 
Együnk húst és tojást a fehérjetartalma miatt. 

Aki nem húsfogyasztó az a fehérjeforrását a bab, 
chia mag, csicseriborsó, stb. fogyasztásával pótol-
hatja (még írok erről). 
7. Vízfogyasztás 
Igyunk „számunkra” megfelelő mennyiségű vizet! 
Egy biztos, fél liter egész napra kevés! (Ez a téma az 
orvosokat is megosztja.) 

8. Ne éheztesd magad! 
A koplalásról már rég kiderült, hogy káros. Ha na -
gyon keveset eszel, gyenge leszel az edzésekhez, 
lelassul az anyagcseréd és a szervezeted elkezd tar-
talékolni (plusz zsírpárnák!). Egyél kisebb ada go -
kat, mint eddig, ne hagyj ki étkezést, és vacsorára 
ne egyél kenyeret! 
(50-esek! Már nem kell ötször enni naponta! Követ -
kező cikkünkben erről is írni fogok.) 
Nagyjából ezek azok a lépések, amik a leg kö ze -
lebb visznek a céljainkhoz. Tudom, nehéznek tű -
nik, de elhihető, hogy csak szokás kérdése! (21 
NAP ÉS ÚJ SZOKÁSSÁ VÁLIK! 2018-ban írtunk 
erről.)                                                         GYŐRI RITA

Legyünk együtt fittek Veresen! 
Mobil: 30 509 5084 

Facebook: Fitten Veresen

Rovatunk következő részei olvasóink kérdéseire 
adnak választ. Elsőként a legtöbbeket érdeklő fo-
gyás témakörét kezdtük körbejárni szeptemberi 
lapszámunkban. Most ezt folytatjuk.

A FOGYÁS   II. RÉSZ

Életmód  •  Sport
OLVASÓINK KÉRDEZTÉK Fitten Veresen – minden, ami sport és táplálkozás, 

így adva alapot a mindennapokhoz! 

 

VÁROSI FUTÓVERSENY 
2020. OKTÓBER 23. 

 

SZÁMUNKRA FONTOS AZ ÖN EGÉSZSÉGE! 
 

2020. október 23-án (pénteken) szeretettel várunk 
minden kedves érdeklődő családot, 

munkahelyi és baráti társaságot, osztályközösséget 
a hagyományos utcai futóversenyre! 

TÁV: 1956 m egyéniben 

ÚTVONAL: 

 

NEVEZÉS: Nincs, minden érdeklődő nevezés nélkül indulhat! 
RAJT: 15.00 órakor 

HELYSZÍN: Veresegyház, Váci Mihály Művelődési Ház (Köves u. 14.) 
ÉRTÉKELÉS, DÍJAZÁS: 

Minden résztvevő ajándékot kap! 
Az első három női és férfi helyezettet közvetlenül a befutás után 

díjazzuk, külön eredményhirdetés nem lesz, 
az indulókat nemenként és korcsoportonként NEM értékeljük! 

A rendezvényen való részvétel, a jelenleg érvényben lévő 
egészségügyi szabályok betartása, a maszk viselése,vagy nem viselése, 

mindenkinek saját egyéni felelőssége! 
 

BŐVEBB INFORMÁCIÓ: 
Baranyó Csaba 20 9749 686 • Szalma Róbert 20 373 9596

EDZŐK NAPJA • SZEPTEMBER 25.  
Az Európai Unió kezdeményezésére szeptember 25-e 

világszerte az Edzők Napja. A kezdeményezéshez csatlakozva 
a Magyar Edzők Társasága (MET) szeptember 25-ét a Magyar Edzők 
Napjának nyilvánította, mellyel az edzők munkájának fontosságára 

és annak felismerésére szeretné a figyelmet felhívni. 
Ahogy nincs két egyforma ember, úgy nincs két egyforma edző sem. 

Az edzők különböző háttérrel, más-más tapasztalattal és motivációval 
rendelkező pedagógusok, akik egy dologban mégis hasonlítanak 
egymáshoz: hiszik, hogy sportolóik általuk válhatnak jobbá, vagy 

legjobbá, illetve a mozgás az ő segítségükkel válik életformává.  
 

Az Edzők Napja alkalmával Veresegyház Város Önkormányzata nevében 
köszöntünk minden Veresegyházon tevékenykedő edzőt, 

köszönjük eddigi munkájukat 
és kívánunk hosszú, sikerekben gazdag, egészségben töltött éveket, 

hogy minél több elismerést, kiváló eredményt szerezzenek 
tanítványaikkal együtt maguknak és Veresegyház városának egyaránt!
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VVSK VÍVÁS

ÚJRA VOLT „VERESEGYHÁZI NAP” 
A VÍVÓK ORSZÁGOS BAJNOKSÁGÁN! 

2020. 09. 15–20. között rendezték meg Balatonfüreden az után-
pótlás korú párbajtőrözők országos bajnokságát. A helyszín, az 
évek óta megszokott Balaton parti sportcsarnok volt, de az időpont 
és a körülmények messze eltértek a korábbiaktól. Természetesen a 
koronavírus nyomta rá a bélyegét a fiatalok legfontosabb meg-
mérettetésére. A verseny egész ideje alatt csak a versenyzők, az 
edzők, bírók és a technikai személyzet tartózkodhatott a csarnok-
ban, és mindenkinek szigorúan viselnie kellett a maszkot, csak a 
páston vívók kaptak felmentést ez alól. 

Szerencsére a körülmények nem befolyásolták negatívan vívóink 
teljesítményét, és összességében elmondható, hogy mindenki meg -
tett mindent a legjobb eredmény elérése érdekében. 

Ez legjobban a serdülő fiúknak sikerült a verseny utolsó előtti 
napján, amikor a nyolc döntős versenyző közül három veresegy-
házi fiú is felsorakozott a bemutatásnál. Az első asszókban a 
legjobb négy közé jutásért a még újonc korú Balázs Bence a 
későbbi arany ér mestől vereséget szenvedett, de a másik két fiunk 
megnyerte asszóját. Sajnos a sorsolás úgy hozta, hogy a döntőbe 
jutásért egymás ellen vívtak a mieink. Varga-Labóczki Vazul és 
Nagy Nándor csatájából az előző került ki győztesen, így Vazul 
vívhatott az aranyéremért. A döntőben Vazul már 6-1-re is vezetett, 
de az ellenfele megfordította az állást. Összességében ebben a leg-
nagyobbak korosztályában a 2., 3., és a 6. helyezés egy egyesületen 
belül kiemelkedőnek tekinthető és jelzi a veresegyházi vívás szak-
mai színvonalát. Ez volt a „Veresegyházi Nap!” Balatonfüreden. 
Ráadásként Vazul ezzel az ezüstéremmel a szezon összesített pont-
versenyében is feljött a második po  zí cióba, amely szintén egy kupát 
eredményezett a számára.  

A legnagyobb büszkeségünk mégsem ezen a napon született, ha -
nem két nappal korábban, az újonc korosztályú fiúk egyéni verse -
nyén, ahol Balázs Bence egész nap kiemelkedő teljesítményt 
nyújtva aranyérmet nyert. Bence elsősége immár az ötödik egyéni 
országos bajnoki címet jelenti a VVSK vívó szakosztályának az 
életében. Bencét igazából megszorítani sem tudták ellenfelei a nap 
folyamán. Minden asszójában magabiztos vívással és meggyőző 
különbséggel nyert, úgy, ahogy azt tette a csonka szezon szinte tel-
jes egészében. Ennek a folyamatos nagyszerű teljesítménynek az 
eredménye az lett, hogy Bence megnyerte a szezon összesített rang -
listáját és a fiúk közül ő érdemelte ki az Olimpici kuratórium által 
adományozott 2020. ÉV FELFEDEZETTJE díjat is. 

Szép teljesítményt nyújtottak gyermek korosztályú leány és fiú 
versenyzőink is. Neuspiller Dávid két korosztályban is csak 1 tus-
sal 15-14-re kapott ki a döntőbe jutásáért vívott asszóban.  

A csapatversenyek során összességében nem volt szerencsénk, 
több esetben is technikai probléma miatt nem sikerült a jobb ered-
mény. A gyermek fiú csapat 4. helyezése volt az idei országos baj -
nokság legjobb csapat eredménye. A csapat tagjai: Fehér Zsombor, 
Neuspiller Dávid, Szajkovits Bence. 

Az országos bajnokság után egy héttel Budapesten álltak pástra 
a kadett és junior korosztályú versenyzők, köztük szép számmal 
veresi vívók is. Itt a kiugró eredmények most elmaradtak, de többen 
is a nagyobb korosztályokban remek teljesítményt nyújtottak. 
Legjobb eredmény a 100 fő körüli mezőnyökben Szakmáry Janka 
nevéhez fűződik, aki a legjobb 16 közé jutott.  

Szeptemberben az MVSZ végleges döntést hozott az épülő veres -
egyházi vívóterem támogatásáról, miszerint 35 millió forinttal tá-
mogatják a terem felszerelését. Bízunk benne, hogy hamarosan egy 
új, minden szakmai igényt kielégítő vívóteremben folytathatjuk a 
felkészülésünket és a vívásoktatást. 

Továbbra is várjuk mindazok jelentkezését, akik szeretnének Ve -
res egyházon hódolni ennek a remek sportágnak! Elérhetőségeink: 
s.szakmary@t-online.hu, Tel.: 20 665 3374 

SZAKMÁRY SÁNDOR 

BALÁZS BENCE AZ ÉV FELFEDEZETTJE! 

Köszönetnyilvánítás  
Amint az a sportrovatban olvasható, a VVSK párbajtőrözője, 

BALÁZS BENCE EGYÉNI ARANYÉRMET NYERT 
A 2020. ÉVI ORSZÁGOS BAJNOKSÁGON. 

A siker elérésében fontos szerepet betöltőknek 
ezúton is szeretnénk köszönetet mondani: 

• Bence mesterének, Beszédes Zoltán vívóedzőnek 
• a VVSK szakosztályvezetőjének, Szakmáry Sándornak 
• a teljes veresegyházi vívótársadalomnak 
• az MTK Budapest vívószakosztályának 
• az önkormányzat Művelődési- Ifjúsági és Sport Bizottság 

külsős tagjának, Baranyó Csabának 
• a Jász-Nagykun Szolnok megyei vívószövetség elnökének, 

Dr. Nagy Imrének 
• Oroszi Sándor (szadai focisátor) labdarúgó edzőnek 
• Tóth Editnek (PMPSZ Gödöllő) 
 

BALÁZS BENCE, DR. BALÁZS ZSUZSANNA, BALÁZS GÁBOR 

Nagy Nándor, Balázs Bence és Varga-Labóczki Vazul
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EGYÉNI ÉS CSAPAT SIKEREK 

EZÜSTÉREM A SERDÜLŐK ORSZÁGOS BAJNOKSÁGÁN 

2020. szeptember 12-én, szombaton, a Közép-
Magyarország régió asztal itenisz bajnokságon, 
Cegléden, Dudás Réka a serdülő lány egyéni 
versenyszámban 1. helyen, az újoncok (U13) 
között pedig a 2. helyen végzett.  

Kiváló rajtot vett és vezeti csoportjában a 
tabellát a Budapest/2 bajnokságban a Galaxis 
I. felnőtt csapata, mely a tavalyi évben jutott fel 
ebbe az osztályba. Az első évben sikerült 
megvetnie a lábát a csapatnak ebben a jóval 
erősebb, 16 csapatos mezőnyben. Az idei baj -
nokságban már nagyobb célokkal indultunk és 
a kezdet nem is volt rossz!  

A csapat tagjai: Gubai György, Molnár Gá -
bor, Simon Péter, Szalay Tamás, Sztranyan 
János és Dudás Réka. 

(A fotóról hiányzik Gu bai György, Simon 
Péter és Dudás Réka) 

LETANÓCZKI ISTVÁN 

GÖDÖLLŐI „FŐPRÓBA” VERSENY 
Szeptember 9-én, a Serdülő Országos Bajnok-
ság előtti utolsó versenyünkön, Gödöllőn, Su-
lyán Alexa a 100m-es síkfutást megnyerte, tá   - 
vol ugrásban ötödik lett,  

Horváth Máté távolugrásban, egyéni csúcs -
csal, 630 cm-es ugrással ezüstérmes, míg 100 
m-es síkfutásban, 11,97-es egyéni csúccsal ért 
a célba.  

 
SERDÜLŐK ORSZÁGOS BAJNOKSÁGA 

Sérülések miatt kissé megfogyatkozva, de annál 
nagyobb lelkesedéssel vágtunk neki – a járvány 
miatt szeptember közepére halasztott – legfon -
to sabb versenyünknek, a Serdülők Országos 
Bajnokságának. 

Legjobb eredményünket, a sok szép egyéni 
csúcs mellett, Horváth Máté érte el, aki távolug -
rásban 628 centiméteres eredményével, csak 2 
centiméterrel elmaradva a győztes ugrásától, 
ezüstérmet vehetett át. Máté fő számában, a 
gerelyhajításban, ahol listavezetőként indult, 
ötödik lett, de vigaszt jelenthet számára, hogy 
övé maradt a legnagyobb dobás az idei bajnoki 
idényben.  

 
Hatodik lett a fiú csapatunk a 4×100 méteres 

váltófutásban, Ozsváth – Varga – Kiss B. – Har-
gitai összeállításban. Nyolcadik helyen végzett 
Kiss Enéh, élete első 300 m-es gátfutó ver se -
nyén, és szintén nyolcadik lett Gergely Fanni a 
leány gerelyhajításban. 

 
Szeptember 26-án Albertirsán szerepeltek 

legkisebb sportolóink, a Sport XXI. Észak-Ma -
gyar ország régió csapat versenyén. 

Az U11-es csapatunk, Horváth B. – Soós V. –  
Soós. R. – Tóth – Vári – Gedeon – Lázár – Raf-
fai – Nemes összeállításban ezüstérmes, míg 
az U13-as korosztályban a Nádas – Bense – 
Har   gitai – Barsi – Horváth, L. – Sum – Hor -
váth B. – Gyurcsó összetételű csapat  bronz -
érmes helyen végzett.  

 
Szeptember 27- én Vácott, a Németh Miklós 

Gerelyhajító versenyen, Horváth Máté meg erő -
sítette vezető pozícióját a ranglista élén, közel 
három méterrel megjavítva eddigi legjobbját, 
64,18 méterrel nyerte meg a versenyt. 

SZALMA RÓBERT

ASZTALITENISZ

ATLÉTIKA

Horváth Máté



KAJAK-KENU 

SPORT ZONE SE 

Veszélyek között is élt a kajak-kenu Sukorón a 
gyer mek- és kölyök országos bajnokságon, ké -
sőbb Szegeden, az Országos Reménységek Ver -
se nyén (ORV), majd utána a kajak-kenu világ - 
kupán.  

Az országos gyermek- és kölyök bajnokságon 
Magyari Regina az U14-es korosztályban női 
kenu 500 m-en megnyerte az előfutamot, után 
a döntőben ötödik, míg másnap a 2000 m-en, 
na gyon szép versenyzéssel, negyedik helyezést 
ért el.  

Az U13-as Nagy Szofi mini kajakban nem in-
dulhatott egy értelmetlen szabály miatt. Azonban 
egy felnőtt méretű 5.20-as kölcsön hajóban, némi 
kesergés és hősies gyakorlás után, nagyon szépen 
versenyezve, első versenyesek mezőny ben 2000 
m-en negyedik helyezést ért el. 

Gyűjtöttünk még tízen felüli helyeket a női U13 
és fiú U14-es 2000 m-es versenyszámokban. Saj -
nos azonban „elbuktunk” – versenyből való ki zá -
rás miatt – biztosnak látszó dobogós helyezéseket 
(akár első) helyet is az U14-es kenu váltóval és az 

első versenyesek U14-es fiú 2000 m-es számában. 
Kemény tanulság ez a jövőre nézve, amit el kell 
viselni, fel kell dolgozni. Mert az élet és a sport is 
ilyen, egyszer fent, egyszer lent! 

A felkészülés folytatódik, hiszen Győrben, ok-
tóber elején, országos maraton bajnokság lesz! 

 
FROHNER FERENC EDZŐ 
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BMX ÉS LÉGTORNA 
 
Örömmel jelentjük be, hogy a BMX Suli 
újra fedett helyen tarthatja az edzéseit!  

Szeptemberben újra teljes edzésrenddel 
indulhatott a BMX Suli, hiszen amióta el -
veszítettük a régi termet az időjárás ke gye - 
ire voltunk utalva.  

A másik örvendetes hír pedig, hogy már-
cius óta először ismét beindulhatott a lég-
torna oktatás a SPORT ZONE SE keretein 
belül. Amint azt a képen is látjátok, szép, 

tágas helyet sikerült találni, ahol a két 
sport  ág jól elfér egymás mellett.  

A végső célunk egy saját csarnok épí -
tése, ahol igazi otthont teremthetünk e két 
kü lönleges sportágnak. 

Ha valaki szeretne csatlakozni a csapa -
tunk hoz, az keressen minket a Facebook 
oldalunkon! 
https://www.facebook.com/sportzoneveres -
egyhaz/ 

ROB ÉS ANDI ALTON 
SPORT ZONE SE 

LOVASSPORT 

2020. szeptember 18-20. között rendezték meg a 
balatonvilágosi Pulai Lovas központban a Póni 
Klub országos bajnokság döntőjét. Három napon 
keresztül több mint 100 ló és közel 250 fiatal 
versenyzett a különböző szakágakban (díjugratás, 
díjlovaglás) és korosztályokban. 

Papp Zita Rita (8 éves), a veresegyházi Fabri -
czius József Általános Iskola 3.c osztályos tanu -
lója, az FSZ kategóriában, a 7–9 éves korosz - 
tályban, Nina nevű lovával, kitűnő eredménnyel, 
a dobogó legfelső fokára lovagolta fel magát, így 
az arany érem az ő nyakába került. 

Edzője Kárpáti Rita, aki szintén többszörös 
díjugrató magyar bajnok. 

Gratulálunk az eredményükhöz!

Magyari Regina
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Megkezdődtek a Rockin' Board tánctanfo -
lyamok, edzések. A kezdeti nehézségek el-
lenére szép létszámmal indultak el cso- 
 port jainak Veresegyházon és a kör nyező 
telepü léseken. Külsős csoportok számára 
az iskolai tornatermek ugyan nem vehetők 
igénybe, de a Váci Mihály Művelődési Ház -
ban sikerült megoldani a sportfog lal kozá-
sok elhelyezését a megfelelő biztonsági 
óvintézkedés mellett, így aki még szeretne 
csatlakozni egy kiváló, gyerekközpontú 
csapathoz, szeretettel várjuk! 

Úgy érzem, ebben a különleges hely zet -
ben említést kell tennem a sport társa dal mi 
hatásairól. Az emberekben van egy bizo -
nyos valahova tartozásnak az igénye, ami 
azt jelenti, hogy szükségünk van egy kö -
zösséghez, egy szervezethez, egy na gyobb 
társadalmi egységhez kapcsolódni. Ez egy-
fajta biztonságérzetet és stabilitást ad a 
gyer mekeknek (felnőtteknek is), ahol saját 
képességeiket, igényeiket ki tudják bonta -
koztatni. Az elmúlt hónapokban teljes bi-
zonyosságot nyert ez a tézis. A Rockin' 
Board hitvallása, minél szélesebb körben 
megismertetni a mozgás örömét, egyéntől 
függően a szabadidősport vagy az élsport 
területén, csapatban kiteljesedve. Ebben 
maximálisan segítenek szakképzett edző -
kollégáink, természetesen a tőlük meg -
szokott jó hangulattal és pörgős zenékkel. 

Sajnos a Rockin' Board közösség érdeké -
ben egy fontos döntést kellett meghoz-
nunk az elmúlt napokban. Hosszabb és 

alapos mérlegelés után, illetve a ver seny -
zésben érintett táncosok szüleit meg kér -
dezve, arra a felelős döntésre jutottunk, 
hogy verseny zőinket nem indítjuk a szep -
tember 20-ai országos táncversenyen. 

Látva a fertőzöttek számának folyamatos 
növekedését (sajnos környezetünkben is), 
nem szerettük volna vállalni a kockázatot, 
hogy a kb. 600 nevezőt számláló verseny -
nyel extra, elkerülhető veszélynek tegyük 
ki a gyerekeket és hozzátartozóikat. A mi 
lelkiismeretünk így tiszta, ezt a döntést 
meghozni óriási felelősségvállalás volt, 
annál is inkább, mert tudjuk, hogy vannak, 

akik több éves, tíz éves versenyzői karrier-
jüket ebben a félévben zárják le. Igyek-
szünk a racionalitás ösvényén maradni. Az 
edzéseket szeretnénk folytatni amíg lehet, 
mert tudjuk, hogy a közösség, a sport na -
gyon fontos szerepet tölt be a táncos gye -
rekek életében. Nem vagyunk naivak, de 
lehető ségeinkhez mérten minden törek vé -
sünk arra irányul, hogy kontrollálni, mini-
malizálni tudjuk a megbetegedések számát 
közös ségünkben. 

Jó egészséget kívánunk Mindenkinek!  
 

FARKAS GERGELY 

AKROBATIKUS ROCK AND ROLL • ROCKIN’ BOARD 

DARTS 

TISZTES HELYTÁLLÁS 
AZ ELSŐ OSZTÁLYBAN 

 
A Veresi Farkasok ISE. Steel csapata két 
győzelemmel vezeti a csoportját. A Brutál-
Kiskun ellen 9–3 arányban, a BEAC ellen 
9–6 arányban nyert. 

Soft csapatunk az országos I. osztályban 
az első kör után a nyolcadik helyen áll. 

Sajnos még mindig nincs olyan helyünk, 
de nagyon keressük, ahol megfelelő kö rül -
mények között tudnánk edzeni és a hazai 
meccseinket lejátszani, mert így nagyon 
nehéz jó eredményeket elérni. 

 
GYÓCSI TAMÁS

ÚJ HELYSZÍN, TÖRETLEN LELKESEDÉS, ELMARADT ORSZÁGOS TÁNCVERSENY
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Sport

Hosszas várakozás után megkezdődött a 2020/21-
es kosárlabdaszezon, mely már az első napoktól 
tartogatott eseményeket. Augusztus közepe óta 
folyamatosan készülnek csapataink az előttünk 
álló szezonra, a 7 évesektől az 50+-ig. Szeptember 
elején nagy sikerrel rendeztünk egy országos seni -
or tornát, mely négy korosztályban, több mint 300 
résztvevőt mozgósított (közel 20 település csapa -
ta jelent meg). Debütáló csapataink egy első- és 
egy harmadik helyet értek el.  

A rendezvény után, bár a legtöbb helyen in-
tézmény bezárásoktól volt hangos az éter, a kosár-
labdacsarnokban zavartalanul ment tovább az élet. 
Szeptember közepén, a kosárlabdázás napján, a 
játékosainkból álló két csapat játszotta egymás 

ellen a kiemelt férfi dön -
tőt, szóval ott is gratulál-
hattunk a srácaink nak, 
hiszen ez nekünk is 
büsz keség. Másnap 
Hepp-kupa mérkőzést 
játszott az NB II-es csapatunk, melyen látszott, 
hogy a fáradtság és az előző napi sikerek meg-
bosszulták magukat. Kikaptunk egy nem túl szép, 
de tartalmas és fordulatos mérkőzésen. Mivel ezek 
a mérkőzések zárt kapusok, így igyekszünk online 
közvetítéssel-, illetve beszámolókkal tájékoztatni 
szurkolóinkat. Zárójelben jegyezném meg, hogy 
készül a mobillelátó, melyet reményeink szerint 
sokszor megtöltenek majd a szimpatizánsaink. 

A városi sportkör kosárlabda szakosztályában 
a kellő odafigyelés, elővigyázatosság és a Magyar 
Kosárlabdázók Országos Szövetségének irány -
elvei alapján továbbra is folyamatosan zajlanak az 
edzések a kosárlabdacsarnokban. Az edzéseket 
költségtérítés nélkül ki lehet próbálni, meg lehet 
nézni egy alkalommal. Alább olvashatók a leg -
kisebbek edzésidőpontjai, melyre a gyerekeket a 
Mézesvölgyi iskolából kisbusszal szállítjuk át, így 

a szülőknek csak az edzés végére kell a gye re   -
ke k ért jönni.  

1-2. osztályosok kosárlabda előkészítő edzései: 
szerda 16.00–17.00, péntek 16:00–17.00. A busz in-
dulásának időpontja: 15.40. 

A 3-4. osztályos gyermekek edzésidőpontjai: 
hétfő 15.30–16.30, csütörtök 15.30–16.30. A busz 
indulásának időpontja: 16.10 A tagdíj 1000 Ft/hó 
ezen korosztályok számára. 

Természetesen a nagyobb korosztályok szá má -
ra is mind a fiúk, mind a lányok esetében van 
lehetőség edzésekre járni. Bővebb információt az 
alábbi elérhetőségeken adunk: email: bkgveres-
egyhaz@gmail.com, telefon: +36 20 663 4553 (Őri 
Gergely), Facebook: bkgveresegyhaz, Instagram: 
@bkgveresegyhaz, weboldal: www.bkgveresegy-
haz.hu (tartalom feltöltés alatt) 

VVSK KOSÁRLABDA SZAKOSZTÁLY 

VVSK–BKG KOSÁRLABDA 

VERESEGYHÁZI VÁROSI SPORTKÖR

Labdarúgó Szakosztály 
Felnőtt (Pest megyei bajnokság I. osztály) 
09.19. Vecsési FC – Veresegyház VSK 1 – 0 
09.27. Veresegyház VSK – Viadukt SE-Biatorbágy 0 – 3 
Felnőtt (Pest megyei Kupa 3. forduló) 
09.23. GEAC – Veresegyház VSK 0 – 6 
U19 (Pest megyei bajnokság I. osztály) 
09.20. Veresegyház VSK – Százhalombattai VUK SE 4 – 2 
09.27. Veresegyház VSK – Vác-Deákvár SE 4 – 2 
U17 (Pest megyei bajnokság II. osztály Keleti csoport) 
09.19. Tura VSK – Veresegyház VSK 1 – 0 
Öregfiúk (Pest megyei bajnokság Keleti csoport) 
09.21. Veresegyház VSK – Isaszegi SE 4 – 3 
09.28 Tura VSK-Rabel  – Veresegyház VSK 7 – 1

Kézilabda Szakosztály 
Női Felnőtt (Pest megyei II. osztályú bajnokság) 
09.27. Domony KSK – Veresegyház VSK 27 – 23 
Felnőtt (Pest megyei bajnokság I. osztály) 
09.19. Veresegyház VSK – Mogyoródi KSK 24 –28 
Ifjúsági (Országos Ifjúsági bajnokság III. osztály B csoport) 
09.20. Szent István SE-MAC - Veresegyház VSK 46 – 33 
09.23. Pénzügyőr SE II.-Budafok – Veresegyház VSK 25 – 30 
09.26. Veresegyház VSK – Üllői VKSK II. 25 – 32 
09.26. Veresegyház VSK – Rákosmenti KSK 41 – 20 
U16 (Országos bajnokság C csoport) 
09.17. Veresegyház VSK – HE-DO B.Braun Gyöngyös 18 – 32 

SIKERES SENIOR ORSZÁGOS TORNA VERESEGYHÁZON
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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

A FABRICZIUS JÓZSEF 
ÁLTALÁNOS ISKOLA 

BERKEIN BELÜL MŰKÖDŐ 
„KÉZILABDA AZ ISKOLÁBAN” 
PROGRAM EDZÉSIDŐPONTJAI 

2020/2021-ES TANÉVBEN! 
 

HELYSZÍN: 
MÉZESVÖLGYI ÁLTALÁNOS ISKOLA TORNATERME 

 
1. osztály fiú-lány hétfő-szerda 15.00–15.45 

Edző: Kiss Péter (+36 20 462 0178) 

2. osztály fiú-lány hétfő-szerda 16.00–16.45 
Edző: Kiss Péter (+36 20 462 0178) 

3. és 4. osztály fiú hétfő-szerda 17.00–18.00 
Edző: Baranyó Csaba (+36 30 7828 110) 

3. és 4. osztály lány kedd-csütörtök 13.50–14.50 
Edző: Reiszné Juszt Ágnes (+36 70 378 2688) 

 
Jelentkezni a helyszínen az edzésidőpontokban folyamatosan lehet! 

A program ingyenes!

GYERE TE IS KÉZILABDÁZNI!
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TÉLIKERTEK • TERASZOK • ELŐTETŐK 
• KÖNNYŰ SZERKEZETES FA HÁZAK 

• BEL ÉS KÜLTÉRI LÉPCSŐK 
• MINIMÁL STÍLUS megjelenésű építmények 

kivitelezését vállalom.

ASZTALOS ÉS ÁCS 
ipari munkákat vállalok 

31 éves tapasztalattal.

06 30 9341133 
info@dobosmuvek.hu
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Kedves régi és leendő ügyfeleim! 
Szeretném tájékoztatni Önöket összes elérhetőségemről, 

mivel szeptembertől már nem a korábbi veresegyházi irodában, 
hanem önálló irodaként működök tovább. 

Továbbra is várom megkereséseiket akár eladni, akár vásárolni szeretnének 
az alábbi elérhetőségek valamelyikén.

telefon: 06 70 631 2368 • e-mail: andrea.terebesi@gmail.com 
facebook: https://www.facebook.com/terebesiandrea/?ref=bookmarks 

web: sites.hazbank.hu/terebesiingatlan

A megbízhatóság, a megbízó melletti elkötelezettség 
és a szakértelem változatlan.

Veresegyházi építőipari cég hosszú távra, egész éves 
foglalkoztatásra ÁLLÁST HIRDET a következő pozíciókra: 

ÁCS • KŐMŰVES • FESTŐ 
BETANÍTOTT SZAKMUNKÁS • SEGÉDMUNKÁS 

NYUGDÍJAS VAGY FRISS DIPLOMÁS 
ÉPÍTÉSZMÉRNÖK 

Munkavégzés helye: Veresegyház központja 
Jelentkezni lehet fényképes önéletrajzzal, 

fizetési igény megjelöléssel vagy személyesen.

További információ: 06 30 932 1632 
geothermhousekft@gmail.com • Veresegyház, Jókai u. 1/b

Minden, 
aMi a tetővel kapcsolatos 
JAVÍTÁS, CSERÉP CSERE, ÚJ TETŐ 

PERGOLÁK, KERTI KIÜLŐK ÉPÍTÉSE, 
JAVÍTÁSA 

Ingyenes helyszíni felmérés, árajánlat. 
molnar.jozs1976@gmail.com 

06 30 5588 180

Minden, 
aMi a tetővel kapcsolatos 
JAVÍTÁS, CSERÉP CSERE, ÚJ TETŐ 

PERGOLÁK, KERTI KIÜLŐK ÉPÍTÉSE, 
JAVÍTÁSA 

Ingyenes helyszíni felmérés, árajánlat. 
molnar.jozs1976@gmail.com 

06 30 5588 180
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Szeptemberi hangulat

Fotó: Halmos Endre

Fotó: Facebook-Kisák Péter

Fotó: Eötvös Cirkusz-Facebook

Fotó: Veréb József

Fotó: Ifj. Gáspár Gézu-Facebook

Fotó: Cserháti Ferenc

Őszi naplemente Veresegyházon

Vigyázzunk egymásra, hordjuk a maszkot!

Veresegyházon lépett fel az Eötvös Cirkusz társulata

2000. virágismertető posztját közölte Facebook oldalán 
városunk főkertésze, Kisák Péter. A jubileumi isme ret -
terjesztésben a Priscilla kardvirág szerepelt.

Elismerő oklevél a Veresegyházi Hagyományőrző 
Népi Együttes részére. (Írásunk a 21. oldalon.)


