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Vírus

Nem csak én találkozom olyanokkal, akik tagadják, vagy kétkedé-
süknek adnak hangot a pandémiával kapcsolatban, összeesküvést sej-
tenek, néven is neveznek néhány hírességet, akiknek érdekük volt a 
világméretű járványt okozó vírust rászabadítani a földgolyó lakossá-
gára. Kína messze van – gondolják, ott máskor is történnek olyan dol-
gok, amiket feltételekkel kell elfogadnunk, vannak tudósaink nekünk 
is - mondják, akik bár ismerték a kórokozót, mégsem estek kétségbe. 
Tavasszal még elhitették magukkal, hogy az olaszok és a spanyolok 
fura latin náció, akiket nem lehet csak úgy otthon tartani, aztán mégis 
csak meg kellett tanulnunk és tapasztalnunk olyan fogalmakat, mint 
az önkéntes karantén, a vásárlási időkorlátozás, az FFP2 és a sebé-
szeti maszk közötti különbség, a lockdown és a Kurzarbeit. 

Nem rejtem véka alá a véleményemet: egyes idióták közösségi ol-
dalakon adnak hangot vírustagadó nézetüknek, mély meggyőződéssel 
a legjobb ellenszerként ajánlják a fokhagymát, esetleg a saját maguk 
keverte mindenre jó vitaminkombinációt mint csodaszert, vagy a 
hypós inhalálást, ami már valóban túl megy a józan ész határain is. 

Mértékadó, nemzetközi hírű tudósok napra pontosan megmond-
ták, hogy mikor jelentkezik és tetőzik a második hullám, hiteles ku-
tatók és járványmatematikusok megrajzolták a következő görbét és 
jelezték a várható veszteség nagyságát is. Csak hittük, hogy nem va-
gyunk elkésve, most pedig a kimerült, a végsőkig leterhelt egészség-
ügyre bízzuk az ellátásra szorulók szakszerű ápolását, közben a 
lélegeztetőre kapcsolt, reménytelen helyzetbe került betegek és a 
hozzátartozóik megnyugtatását. 

Hetekkel ezelőtt voltak, akik azt mondták, hogy még a tág isme-
retségi körükben sem hallottak covidos betegről, ma a közvetlen kör-
nyezetünkben vannak betegek, ismerős halottak és természetesen 
gyógyultak egyaránt. 

Az első általam ismert veresi betegek egy, az orvosi egyetemen ok-
tató hölgy szülei voltak. A fiatal oktató megbetegedett ugyan, de tü-
netei hamar múltak. Édesapja enyhe tünetekkel esett ágynak, a vírus 
jelenlétét két pozitív teszt is megerősítette. Édesanyja – elmondása sze-
rint – ilyen betegnek még soha nem érezte magát, nehezített légzés 
mellett teljes gyengeség, fásultság mutatkozott rajta. Fázott, nagyka-
bátban, motiváció nélkül ült a lakásban hosszú napokig és a nehezített 
köhögés hetekig kínozta. Ilyen tünetek mellett a két negatív teszt-
eredménye komoly kétségeket okozott. 

Az első ismert veszteség a veresi piacon használt könyveket árusító 
kedves, szakállas férfi volt a szomszéd településről. A kétségbeejtő 
hír, amikor betegségen átesettek vérszérumáért könyörgött a család, 
mert a kórház már tehetetlennek mutatkozott, széles kört futott, 
aztán jött az újabb hír, hogy a szervezete felmondta a szolgálatot.  

Egy fiatal helybéli házaspár mindkét tagja megbetegedett. Előbb a 
torkukat fájlalták, majd belázasodtak, egyiküknek a feje fájt napokig, 
a másiknak a bőre égett, enni sem volt kedvük, csak feküdtek. A he-
veny tünetek napok alatt enyhültek, de a testüket ágyhoz parancsoló 

fáradtság nem akart elmúlni, az napokig velük maradt. Nyugdíjas korú 
ismerősöm belázasodott, levert volt, tesztet kért és pozitívnak bizo-
nyult, de szerencsére tünetei nem súlyosbodtak, nem voltak légzési 
nehézségei, ennek ellenére szigorúan „bezárta” magát és csak két hét 
múltával enyhített a szigorú zárlaton. Ugyancsak fiatal pár beszámo-
ló ja szerint a közepesen súlyos tünetek mellett az a lelki teher is ko-
molyan nyomasztotta őket, hogy az eddig ismeretlen mértékű le vert  - 
ség, fáradtság milyen következményekkel járhat. Orvos barátom el-
mondása szerint a náthás tünetekkel teszteltek közel 70%-a bizonyult 
pozitívnak, tehát a vírus – nem kétséges – jelen van a közvetlen kör-
nyezetünkben.  

Napokig nem hagyott nyugodni annak a veresi családnak a tragé-
diája, ahol az egyik, már férjezett leányuk és az édesanya, néhány 
napig tartó kritikus állapot után ugyanazon a napon hunyt el. Felfog -
hatatlan, feldolgozhatatlan, értelmetlen és érthetetlen veszteség a 
családnak, az ismerősöknek és mindannyiunknak. A körülmények 
miatt a végtisztességet megadni sem lehet a megszokott és elvárható 
módon, de az is előfordult, hogy a november utolsó napjaiban el-
hunyt beteg temetésére csak december közepén kerülhet sor.  

Csak néhány példát ragadtam ki az ismeretségi körömből, de meg-
győződésem, hogy sok olvasóm tudna hasonlókról beszámolni. Nem 
kétséges, még hónapokat kell várni a hatékony és hozzáférhető vak-
cina piaci megjelenésére. Addig marad az evidencia, hogy a kóroko -
zó jelen van az életünkben, nem látjuk, ezért valami olyan ellen kell 
vé dekezésre felkészülnünk, ami a gondolatainkban kell jelen legyen. 
A maszk viselése az első és a legkönnyebben megoldható fela dat a 
vé dekezésben, de a családi és közösségi összejövetelek mini málisra 
csökkentése, a legenyhébb tüneteket mutatók otthon tartása elen-
gedhetetlen. 

Az önhittség, a sebezhetetlenség érzete a legrosszabb tanácsadó, 
mert nemcsak a hősködő életéről van szó. És hiábavaló az én előre 
megmondtam kezdetű strófa, ha már itt a baj. Cselekvő, aktív részvé-
telre van szükség a járványmegelőzés és leküzdés normáinak szigorú 
betartásával. 

MOHAI IMRE

EZ TÉNYLEG KOMOLY

TÁJÉKOZTATÁS 
Tájékoztatjuk Tisztelt Olvasóinkat, hogy lapunk 

koronavírus-járványra vonatkozó információi és tájékoztatásai 
a DECEMBER 6-i, NYOMDÁBA ADÁS ELŐTTI ÁLLAPOTOT tük-

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



3

A hónap témája

TÁJÉKOZTATÁS 
Veresegyház Város Önkormányzata tájékoztatja a Lakosságot, 

hogy a KORONAVÍRUS-JÁRVÁNNYAL 
KAPCSOLATOS LEGFRISSEBB HELYI INFORMÁCIÓKÉRT KÖ-

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

(Facebook/Veresegyház város hivatalos oldala).

É R T E S Í T É S 
Értesítjük a Tisztelt Lakosságot, hogy a Polgármesteri Hivatal 

2020. DECEMBER 28. ÉS 31. KÖZÖTT 
ZÁRVA TART, AZ ÜGYINTÉZÉS SZÜNETEL. 

Sürgős, halaszthatatlan ügyekben 
az alábbi ügyeleti telefonszámok hívhatók:  

Ügyfélszolgálat: 28 588 686 • Titkárság: 28 588 603 
Megértésüket köszönjük!

ÉRETTSÉGI ÖRÖMÖK A VERKÁBAN 
 
Az őszi félév nem csak a pandémia második hulláma miatt lesz 
em lékezetes a Verka életében, hanem az első nagyobb létszámú, 
elő rehozott érettségi eredményei miatt is.  

2017-ben nagy izgalommal indult el a Veresegyházi Katolikus Gim-
názium, akkor 64 diákkal. Sok tervvel, energiával készültünk a közös 
feladatra: egy iskola lelki-szellemi tartalmát megalkotni. Létrehozni 
egy olyan intézményt, melyben diák, tanár és szülő egymásra figyel -
ve, egymástól tanulva tudja hosszú időre meghatározni a közösség 
életét. Induló iskolaként lassan visszajelzést kapunk a munkánkról a 
számok tükrében is, mely az iskola szűkebb és tágabb közösségének 
is érdekes lehet.  

2019 tavaszán már 8 diákunk 10. évfolyamos korában szép ered-
ményekkel vizsgázott, négyen angolból és négyen informatikából sze-
reztek érettségi vizsgát. A 2019-es, következő tavaszi érettségi idejére 
már jóval nagyobb létszámban, közel 60-an tervezték a megmérette-
tést (10-11-es diákok), ami ismert okokból sajnos elmaradt. 42 diá-
kunk viszont kitartóan készült az őszi vizsgákra, így iskolánk is 
jelezte szándékát a Kormányhivatal felé, szeretné az őszi érettségi 
vizsgát megszervezni. Az utolsó pillanatban derült ki, hogy a végző-
söknek is lesz lehetőségük előrehozott érettségit tenni (Kormányren-
delet módosítására volt szükség), illetve a járványhelyzet alakulása is 
lehetővé tette a lebonyolítást. 

Két tantárgyat szeretnénk kiemelni, ezekből érettségiztek többen 
is: első idegennyelv (angol, német) és informatika. A vizsgázók ered-
ménye nagy örömre ad okot a vizsgázóknak különösen, de nekünk, 
az iskola tanárainak is. Informatikából 12 vizsgázó osztályzatának át-
laga 4,9 lett, míg 28 vizsgázó a középszintű nyelvi érettségin 93%-os 
átlagos eredménnyel büszkélkedhet. 

Vizsgahelyként fogadtuk a hozzánk jelentkező külsős érettségiző-
ket is, így megszülettek az első, Veresegyházi Katolikus Gimnázium 
által kiadott érettségi bizonyítványok is.  

Gratulálunk a bizonyítványok megszerzéséhez és a kiváló előreho-
zott érettségi eredményekhez a diákoknak, szüleiknek, és a felkészí-
tést végző kollégáknak! 

PREHODÁNÉ NAGY ÉVA IGAZGATÓ 

VERKA

Fotó: VERKA

Boldogabb új évet! 
 

Azt hiszem, bátran bevallhatjuk, a 2020-es évben a legjobb az, hogy véget ért. 
Nem ezt vártuk múlt szilveszterkor tőle, amikor boldog új évet kívántunk egymásnak. 

Persze, hallottunk egy Kínában terjedő járványról, olvastuk a szakemberek 
figyelmeztetéseit, de azt, hogy az egész világ élete a feje tetejére áll, 

hogy az eddig csak kórházi filmekben látott orvosi maszkok viselése 
a mindennapjaink természetes része lesz, azt, hogy kijárási korlátozás, iskolabezárás, 
bezárkózás, tömött kórházak és sok-sok áldozat vár ránk, álmunkban sem gondoltuk. 

Olyan év volt, mint a katasztrófafilmek világa. 
De olyan év is volt, amiben mindig is hittünk. 

Mert hittünk abban, hogy ha igazán baj van, akkor Veresegyházon is 
elemi erővel tör felszínre a segítőkészség, az összefogás, a felelősségérzet, 

az egymás iránti elkötelezettség. Városunk napi vitákban néha eltakart igazi énje. 
Nem csalódtunk, így is történt. Nehéz, fájdalmas, sok lemondással járó éven vagyunk túl. 

De nem omlottunk össze, a város összekapaszkodott, túlélt, sőt, fejlődött tovább. 
Messze még a baj vége, de már ismerjük az erőnket. Boldogabb új évet, Veresegyház! 

KOVÁCS PÉTER  FŐSZERKESZTŐ
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Önkormányzat

171/2020.(XI.11.) Polgármesteri határozat: 
1. A Képviselő-testület nevében hozzájárulok a Veres -

egyház külterület 092/2 és 092/3 hrsz-ú ingatlanok 
(„Nándori-tanya”) megvásárlásához dr. Nán dori Kál  -
mán eladótól, összesen 80 000 000 Ft-os vétel áron. 
A vételár kifizetése a következőképpen történik: 
• az adásvételi szerződés megkötésével egy időben 
az önkormányzat megfizet 20 000 000 Ft első vé te-
l árrészt az Eladó részére; 
• a második vételárrészletet, 30 000 000 Ft-ot leg ké-
 sőbb 2021. március 31-ig, 
• a harmadik vételárrészletet, 30 000 000 Ft-ot leg-
 ké sőbb 2021. szeptember 30-ig fizet meg az önkor-
mányzat az Eladó részére.  

2. Az ingatlan első részletének kifizetésére a 2020. évi 
költségvetés tartalékkerete, a fennmaradó hátra lé-
 kok megfizetésének pedig a 2021. évi költségvetés 
ingatlanvásárlásokra tervezendő kerete biztosít fe-
 dezetet. 

 
172/2020.(XI.16.) Polgármesteri határozat: 
1. A Veresegyház, Újiskola utca 7-11. szám alatt át-

 adás ra kerülő sportcsarnok a KUCSA TAMÁS VÁ-
 ROSI SPORTCSARNOK nevet kapja. 

2. Fenti törvényi felhatalmazás alapján gondoskodom 
az épület elnevezésének közzétételéről. 

 
173/2020.(XI.19.) Polgármesteri határozat: 
1. A Képviselő-testület nevében hozzájárulok a teher-

 men tes Veresegyház belterület 449 hrsz-ú, kivett la-
kóház, udvar ingatlan (Pázmány utca 5/A) meg - 
 vá sárlásához Várhegyi Róbert eladótól, összesen 
36 000 000 Ft-os vételáron. 
A vételár kifizetése a következőképpen történhet:  
• 2020. 11. 20. napján az önkormányzat megfizet 
bruttó 300 000 Ft összeget vételi szándék biztosí té-
 ka ként a Torday Corporation Kft-nek, mely az Ott-
 hon Centrum partnerirodájaként biztosítja Eladó 
számára a kiköltözéséhez megvásárlásra kiválasz-
tott Erdőkertes, Viola utca 8. szám alatti lakóházas 
ingatlan kialkudott vételárát; 
•Az adásvételi előszerződés megkötésével egy idő-
ben az önkormányzat az ingatlan tehermen te sí tése 
érdekében, közvetlenül a jogosultak által meg adott 
számlaszámokra megfizeti a törlési engedé lyek ki-
adásához szükséges összegeket, azaz a terheket; 
• Az önkormányzat az ingatlan tehermentesítését 
és a törlési engedélyek átvételét követően végleges 
adásvételi szerződést köt Eladóval és ezzel egy idő-
 ben megfizet Eladó részére 1 360 000 Ft első rész-
 le tet, melyből Eladó az általa kiválasztott új ingatlan 
foglalóját tudja kifizetni; 
• Az önkormányzat az Eladó kiköltözését és az in-
gatlan birtokba adását követően megfizeti Eladó 
számlaszámára egy összegű közvetlen átutalással a 
fennmaradt vételárhátralékot. 

2. Fenti törvényi felhatalmazás alapján kerül sor az in-
gatlan adásvételi szerződés polgármester általi alá-
 írására. 

3. Az ingatlan vételárrészének idei kifizetésére a 2020. 
évi költségvetés tartalékkerete, a fennmaradó hát-
 ralék megfizetésének pedig a 2021. évi költségvetés 
ingatlanvásárlásokra tervezendő kerete biztosít fe-
dezetet. 

 
174/2020.(XI.19.) Polgármesteri határozat: 
A Képviselő-testület nevében hozzájárulok a Veres-
egyház belterület 1103/69 hrsz-ú és a Veresegyház bel-
terület 1103/70 hrsz-ú kivett beépítetlen terület meg - 
 ne vezésű ipari ingatlanok értékesítéséhez (mini má -
 lisan nettó 5000 Ft/m2 eladási áron) az Alfa-Wintrade 
Kereskedelmi és Szolgáltató Kft., mint vevő részére. 
Az Alfa-Wintrade Kft. közterület-használati szerződé -
se a teljes vételár megfizetéséig érvényben marad. 
 
175/2020.(XI.19.) Polgármesteri határozat: 
1. A Képviselő-testület nevében hozzájárulok az „Ipar 

utca (Mester u. és Hajó u. közötti szakasz) útalap 
építési munkái” tárgyú vállalkozási szerződés meg-
kötéséhez a Veresegyházi Városfejlesztő Kft-vel. 
A beruházás összege bruttó 20 991 673 Ft, melynek 
fedezete a 2021. évi költségvetés beruházási elő-
irányzata. 

2. Fenti törvényi felhatalmazás alapján kerül sor a Pol-
gármester által a Veresegyházi Városfejlesztő Kft-
vel kötendő vállalkozási szerződés aláírására. 

 
176/2020.(XI.19.) Polgármesteri határozat: 
A Képviselő-testület nevében 200 000 Ft összegű tá-
mogatást nyújtok a Fabriczius József Általános Iskola 
részé re a dolgozók gyermekeinek mikulás csomag vá  -
sár lására az önkormányzat 2020. évi egyéb működési 
célú támogatások államháztartáson kívülre előirány-
zat, egyéb civil szervezetek működési célú támogatása 
terhére. 
 
177/2020. (XI.24.) Polgármesteri határozat: 
A Képviselő-testület nevében a Veresegyház Város Ön-
kor mányzata ajánlatkérő által indított, „Általános felhasz -
nálású (1. rész) és közvilágítási célú (2. rész) villa mos 
energia értékesítése a 2021.1.1. 00.00 óra–2022.12.31. 
24.00 óra közötti időszakban teljes ellátás alapú villamos 
energia kereskedelmi szerződés keretében.” tárgyú köz-
beszerzési eljárásban az alábbi eljárást lezáró döntést 
hozom: 
1. A Bírálóbizottság mellékelt döntési javaslatával 

egyet értek, megállapítom, hogy az eljárás 1. és 2. 
része tekintetében az NKM Energia Zrt. (1081 Bu-
dapest II. János Pál pápa tér 20.) ajánlattevő alkal-
mas a szerződés teljesítésére. 

2. Megállapítom, hogy a közbeszerzési eljárás mind-
két rész tekintetében eredményes. 

3. Megállapítom, hogy az eljárás 1. részének nyertese 
az NKM Energia Zrt. (1081 Budapest II. János Pál 
pápa tér 20.), mint az értékelési szempontra (lega-
lacsonyabb ár) tekintettel legkedvezőbb érvényes 
ajánlattevő 19,78 Ft/kWh ajánlati árral. 

4. Jóváhagyom a 2021-2022. évi intézményi villamos 
energia beszerzés nettó 102 432 629 Ft-os költsége 
fedezetéül 50-50 %-ban a 2021. és 2022. évi önkor-
mányzati költségvetés dologi kiadásainak terhére 
történő tervezését. 

5. Megállapítom, hogy az eljárás 2. részének nyertese 
az NKM Energia Zrt. (1081 Budapest II. János Pál 
pápa tér 20.), mint az értékelési szempontra (lega-
lacsonyabb ár) tekintettel legkedvezőbb érvényes 
ajánlattevő 17,99 Ft/kWh ajánlati árral. 

6. Jóváhagyom a 2021-2022. évi közvilágítási célú vil-
lamos energia beszerzés nettó 30 858 823 Ft-os költ-
sége fedezetéül 50-50 %-ban a 2021. és 2022. évi 
önkormányzati költségvetés dologi kiadásainak ter-
hére történő tervezését. 

7. Fenti törvényi felhatalmazás alapján kerül sor a nyer-
tes ajánlattevővel a közbeszerzési eljárás eredmé-
nyéről szóló írásbeli összegezés megküldését kö ve - 
tően – a jogszabályban meghatározott határidők be-
tartásával – a szerződés polgármester általi aláírására. 
 

178/2020.(XI.25.) Polgármesteri határozat: 
1. A Képviselő-testület nevében hozzájárulok a teher-

mentes Veresegyház belterület 35/2 hrsz-ú, kivett 
lakóház, udvar, gazdasági épület 2 db megnevezésű 
ingatlan (Újiskola utca 3.) 1/2 tulajdoni hányadá-
nak megvásárlásához Pásztor József Lajos eladótól, 
összesen 45 000 000 Ft-os vételáron. 
A vételár kifizetése Felek előzetes megállapodása 
alapján a következőképpen történik: 
• az adásvételi szerződés megkötésével egy időben 
az önkormányzat megfizet 10 000 000 Ft első véte-
lárrészt az Eladó részére; 
• a fennmaradó vételárrészletet, 35 000 000 Ft-ot 
legkésőbb 2021. március 31-ig fizeti meg az önkor-
mány zat az Eladó részére. 
Az ingatlan vételárrészének idei kifizetésére a 2020. 
évi költségvetés tartalékkerete, a fennmaradó hátralék 
megfizetésének pedig a 2021. évi költségvetés ingat-
lanvásárlásokra tervezendő kerete biztosít fedezetet. 

2. Fenti törvényi felhatalmazás alapján kerül sor az in-
gatlan adásvételi szerződés Polgármester általi alá-
írására. 

 
179/2020.(XI.25.) Polgármesteri határozat: 
1. A Képviselő-testület nevében hozzájárulok a teher-

mentes Veresegyház belterület 103 hrsz-ú, kivett la-
kóház, udvar megnevezésű ingatlan (Fő út 163.) 1/1 
tulajdoni hányadának tehermentes megvásárlásá-
hoz Lipp Sándor és Bogoly Zsolt eladóktól, össze-
sen 24 000 000 Ft-os vételáron. 

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. 

POLGÁRMESTERI HATÁROZATOK 
 

A Magyarország Kormánya által a 478/2020. (XI.03.) Kormányrendelettel kihirdetett veszélyhelyzetre való tekintettel, 
a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 

2011. évi CXXVIII. törvény 46.§ (4) bekezdésében biztosított jogkörömben eljárva az alábbi döntéseket hozom: 
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TÁJÉKOZTATÓ 
Tájékoztatjuk a Tisztelt Lakosságot, hogy az ellátásért felelős önkormányzatok nevé-

ben a Veresegyház és Környéke Szennyvízközmű Társulás által kezdeményezett 
a Veresegyházi Regionális Szennyvízrendszer részét képező (Erdőkertes, Szada és Ve-

resegyház települések szennyvizét befogadó) Veresegyházi Szennyvíz-tisztítótelep hid-
raulikai kapacitásbővítő fejlesztésének környezeti hatásvizsgálati eljárásában határozat 
született. A 7000 m3/nap hidraulikai kapacitásra történő szennyvíztisztító fejlesztés 

2040. október 31-ig érvényes környezetvédelmi engedélyt kapott.  
A dokumentum megtekinthető, letölthető a Pest Megyei Kormányhivatal honlapján, az 
alábbi linken: https://www.kormanyhivatal.hu/hu/pest/hirdetmenyek/pest-megyei-
kormanyhivatal-kornyezetvedelmi-termeszetvedelmi-es-banyafelugyeleti-foosztaly-

pe-06-ktf-25733-24-2020 
Elírás miatt a dokumentum kijavításra került, mely az alábbi helyen érhető el: 

https://www.kormanyhivatal.hu/hu/pest/hirdetmenyek/pest-megyei-kormanyhiva-
tal-kornyezetvedelmi-termeszetvedelmi-es-banyafelugyeleti-foosztaly-pe-06-ktf-25733-

27-2020 

Veresegyház, 2020. november 16.                 GARAI TAMÁS VERESEGYHÁZ VÁROS JEGYZŐJE 

A vételár kifizetése Felek előzetes megállapodása 
alapján a következőképpen történik: 
• az adásvételi szerződés megkötésével egy időben 
az önkormányzat megfizet 10 000 000 Ft első vétel -
árrészt az Eladók részére; 
• a fennmaradó vételárrészletet, 14 000 000 Ft-ot 
legkésőbb 2021. március 31-ig fizeti meg az önkor-
mányzat az Eladók részére. 
Az ingatlan vételárrészének idei kifizetésére a 2020. 
évi költségvetés tartalékkerete, a fennmaradó hátra-
lék megfizetésének pedig a 2021. évi költségvetés in-
gatlanvásárlásokra tervezendő kerete biztosít fe de - 
zetet. 

2. Fenti törvényi felhatalmazás alapján kerül sor az in-
gatlan adásvételi szerződés polgármester általi alá-
írására. 

 
180/2020.(XI.25.) Polgármesteri határozat: 
1. A Képviselő-testület nevében – városfejlesztési cél-

lal (parkoló-terület biztosítása) – hozzájárulok a te-
hermentes Veresegyház belterület 784/4 hrsz-ú, 

kivett beépítetlen terület megnevezésű ingatlan 
megvásárlásához Czeller Boldizsárné eladótól, ösz-
szesen 4 212 000 Ft-os vételáron. 
Az ingatlan vételárának kifizetésére a 2020. évi költ-
ségvetés tartalékkerete biztosít fedezetet. 

2. Fenti törvényi felhatalmazás alapján kerül sor az in-
gatlan adásvételi szerződés polgármester általi alá-
írására. 

 
181/2020.(XI.30.) Polgármesteri határozat: 
1. A Képviselő-testület nevében a „Segítünk, hogy 

spor tolhass” sporttámogatást 5 gyermek részére 
ado mányozom oda 2020/2021. tanév I. félévére. 

2. A támogatások egyszeri átlagösszege: 30.000 Ft/fő, 
összesen 150 000 Ft. 

3. Felhatalmazom a Művelődési, Ifjúsági és Sport Bi-
zottság Elnökét, hogy a kifizetésekkel kapcsolatos 
intézkedéseket tegye meg. 

 
182/2020.(XI.30.) Polgármesteri határozat: 
A Képviselő-testület nevében elfogadom a Veresegyház 

Városi Sportkör 2019. évi tevékenységéről szóló be-
számolót. 
 
183/2020.(XI.30.) Polgármesteri határozat: 
1. A Képviselő-testület nevében megbízom Horváth 

István szobrászművészt (Szép Mű Bt., 2113 Erdő-
kertes, Határ u. 39., adószám: 21447965-2-13), hogy 
Veresegyház város részére készítse el a „Városépí-
tők” szoborcsoportot 6 db életnagyságú figurával, 
amely a város fő útja mellett, a városközpontban 
kerül elhelyezésre. 

2. Fenti törvényi felhatalmazás alapján kerül sor a vál-
lalkozási szerződés polgármester általi aláírására. 

3. Az alkotás elkészítési költsége 57 700 000 Ft +áfa, 
amelyből 2020. évben 10 000 000 Ft +áfa kerül ki-
egyenlítésre a költségvetés tartalék előirányzata ter-
hére. 2021. évben 30 000 000 Ft +áfa, 2022. évben a 
fennmaradó 17 700 000 Ft +áfa összegeket a 2021. 
és 2022. évi költségvetés beruházási kiadások elő-
irányzata terhére kell tervezni.

RENDELETEK 
 

Veresegyház Város Önkormányzatának Polgármestere a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 
46. § (4) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján,  Magyarország Kormánya által a 478/2020. (XI.03.) Kormányrendelettel kihirdetett veszélyhelyzetre való tekintet-

tel a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. tv. 13. § (1) bekezdés 8. pontjában meghatározott feladatkörében eljárva, valamint a szociális 
igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény 92. § (1) a), b) pontjában és (2) bekezdésében, valamint 115.§-ában kapott felhatalmazás alapján 

a következőket rendeli el:

Fenti rendeletek megtekinthetőek a város hivatalos honlapján www.veresegyhaz.hu/Önkormányzat/Hatályos helyi rendeletek menüpontban.

VERESEGYHÁZ ÚJ ÖNKORMÁNYZATI RENDELETEI:  
 
1. Veresegyház Város Önkormányzat Polgármesterének Veresegyház Vá -

ros környe zet védelméről szóló 26/2020. (XI.27.) önkormányzati rende -
lete 

2. Veresegyház Város Önkormányzat Polgármesterének 28/2020. (XI.30.) 
önkormányzati rendelete az építményadóról 

3. Veresegyház Város Önkormányzat Polgármesterének 29/2020. (XI.30.) 
önkormányzati rendelete a telekadóról 

4. Veresegyház Város Önkormányzat Polgármesterének 30/2020. (XI.30.) 
önkormányzati rendelete a magánszemélyek kommunális adójáról 

5. Veresegyház Város Önkormányzat Polgármesterének 31/2020. (XI.30.) 
önkormányzati rendelete az iparűzési adóról 

6. Veresegyház Város Önkormányzat Polgármesterének 32/2020. (XI.30.) 
önkormányzati rendelete az idegenforgalmi adóról

VERESEGYHÁZ MÓDOSÍTOTT RENDELETEI: 
 
1. Veresegyház Város Önkormányzat Képviselő-testületének 24/2020. 

(XI.27.) önkormányzati rendelete az önkormányzat tulajdonában álló 
lakások bérleti díjáról szóló 1/2002.(II.6.) önkormányzati rendelet mó-
dosításáról 

2. Veresegyház Város Önkormányzat Polgármesterének 25/2020. (XI.27.) 
önkormányzati rendelete az ingatlanok és közterületek tisztántar tá sá -
ról szóló 11/2008. (IV.30.) önkormányzati rendelet módosításáról 

3. Veresegyház Város Önkormányzat Polgármesterének 27/2020. (XI.27.) 
szá mú rendelete a térítési díjakról szóló 9/2007. (VII.12.) számú ren-
deletének módosítására 

4. Veresegyház Város Önkormányzat Polgármesterének 33/2020. (XI.30.) 
ön  kormányzati rendelete a közterületek használatáról szóló 27/2017. 
(XII.8.) önkormányzati rendelet módosításáról

Tájékoztatjuk 
Tisztelt Olvasóinkat, 

hogy a piacon 
TOVÁBBRA IS 

KÖTELEZŐ 
A MASZKVISELÉS. 

 
Kérjük, segítsük ezzel is 
a vírus elleni védekezést!



ÚTÉPÍTÉSEK VÁROSSZERTE 
Elkészült a Pacsirta utca felújítása, az út kiszélesítésre került, illetve 
útpadkát és járdát kapott. Az önkormányzat a következő évi költség -
vetésbe szeretné beépíteni az utca Mézesvölgyi Iskola melletti to-
vábbépítését, egészen a Mogyoródi útig, mely építkezéssel együtt 
ren dezésre kerülne a Mézesvölgyi Iskola melletti parkoló helyzete is. 

Megkezdődtek az Ipar utcai útépítési munkálatok. Az út teljes el-
készültével a Hajó utca irányában kialakul a Fő úti csúcsforgalmat 
részben tehermentesítő kerülőút. 

Teljes útzár mellett (csak gyalogos és kerékpárforgalom lehetsé-
ges) megindult a Szent Imre úti híd átalakítása. A híd megújulása 
alapfeltétele a Sport utca teljes rehabilitációjának, amely régi vágya 
a környék lakóinak és ipari vállalkozásainak. 
 

ADVENTI KOSZORÚ ÉS VÁROSI KARÁCSONYFA 
Bár a szigorú járványügyi intézkedések miatt idén elmaradt a Fő téri 
Mikulás és a Mindenki Karácsonya rendezvény is, mégis karácsonyi 
hangulatot vett fel a Belváros, köszönhetően a karácsonyi díszíté-
seknek. Ezek közül is kiemelkedett a Fő téri városi karácsonyfa és a 
címlapunkon is látható adventi koszorú. Ez utóbbinál a felekezetek 
közötti összefogás szép példájaként advent minden vasárnapján más-
más felekezet képviselője hirdetti Isten igéjét. Köszönjük e két kará-
csonyi embléma megalkotásában a segítséget az adományozóknak 
(az erdőkertesi Sasváry Ignácnénak és a veresegyházi Kecskés Mar-
gitkának), továbbá mindenkinek, aki kétkezi munkájával támogatta 
a város karácsonyi hangulatának jelképi megvalósítását. Külön kö-
szönet illeti Kucsa Tamásnét az adventi koszorú megálmodásáért és 
építésének szervezéséért. 
 

MEDVEOTTHON ÁTVÉTEL 
November 17-én lezárult a Veresegyházi Medveotthon üzemelteté-
sének átadás-átvételi folyamata. A városi tulajdonú Medveotthon új 
üzemeltetője az önkormányzat Gazdasági, Műszaki Ellátó Szerve-
zete (GAMESZ) lett. A GAMESZ 2020. november 13-án megkapta a 
Pest Megyei Kormányhivataltól a Medveotthon működtetéséhez 
szükséges engedélyt. Ezúton is köszönjük a Medveotthon eddigi ve-
zetőjének, Kuli Bálintnak és munkatársainak az elmúlt évek során 
végzett lelkiismeretes munkát. A járványhelyzet miatt jelenleg be-
zárt intézmény az újranyitást követően szeretettel várja vendégeit. 

INNOVATÍV VILÁGÍTÁSI MEGOLDÁS 
Napelemes közvilágítási rendszert adtak át a Ráday-Vásárhelyi utcá-
kat összekötő járdaszakaszon. A rendszert kísérleti jelleggel telepí-
tette az önkormányzat, az akkumulátorok 6-8 óra alatt töltenek fel 
és 10 napig működnek egy töltéssel, így remény szerint a téli időben 
is megfelelő lesz a fényerő. 

Az önkormányzat várja a lámpasor működésével kapcsolatos ész-
revételeiket. Ha kedvezőek lesznek a téli félév tapasztalatai, akkor a 
város több pontján is megjelenhetnek ezek a lámpák, tekintettel arra, 
hogy ahol a megvilágítandó terület messze esik a meglévő hálózattól, 
ott olcsóbb a telepítés és tulajdonképpen a karbantartás is. Nem mel-
lesleg: költségmentes a használat. 

IDEIGLENES KONTÉNERSEGÍTSÉG 
December 2-án a veszélyhelyzeti védekezés keretében két konténert 
állított üzembe az önkormányzat. Az egyik a Praxisház mellé került 
és a gyermekorvosi rendelő önálló várójaként fog szolgálni mindad-
dig, ameddig az utca túloldalán felépül az új és önálló gyermekor-
vosi rendelő. Ez várhatóan jövő év őszére fog megvalósulni.  

A másik az Idősek Otthonában a bentlakók látogatását biztosítja, 
ahol ugyan egy üvegfal elválasztja a látogatókat az otthon lakóitól, 
mégis élő kapcsolatot hoz létre biztonságos módon ebben a jelenlegi 
helyzetben is.                                                                       KOVÁCS PÉTER 
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ÚTÉPÍTÉSEK ÉS INNOVATÍV MEGOLDÁSOK 
 

Városunk beruházási híreit Cserháti Ferenc alpolgármester osztotta meg olvasóinkkal.

BERUHÁZÁSI HÍREK

Fotó: Cserháti Ferenc

Fotó: Cserháti Ferenc

Fotó: Cserháti Ferenc
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Közélet
INTERJÚ SCHÜTZ ZOLTÁN SZOBRÁSZMŰVÉSZ-RESTAURÁTORRAL

BÚCSÚZUNK 
SULYÁN PÁLNÉ JUTKA NÉNITŐL 
 
November 23-án szélvészként suhant végig a városon a szomorú hír, miszerint Jutka 
néni tragikus hirtelenséggel eltávozott közülünk. 73 éves volt. 1961-ben tanulóként ke-
rült a Gödöllő és Vidéke ÁFÉSZ Cukrászati termelőüzemébe, melyet 1975-ben már ő 
vezetett. A Sulyán Cukrászdát 40 éve alapították férjével, Pali bácsival, akivel 56 évet 
éltek együtt harmóniában, boldogságban. 
Szerető édesanya és nagymama volt, aki mindig összefogta a családot. Talán nincs is 
olyan veresegyházi lakos, aki nem találkozott vele a cukrászdában, ahol minden ven-
déghez volt néhány kedves szava. Szorgalmas, dolgos ember volt, aki szívvel-lélekkel 
irányította a családi vállalkozást, hisz ez volt az élete.  

 
Nyugodjék békében! 

KTI 

Az Ady Endre utca 1. számú, felújítás alatt álló 
kertes ház új kerítést kapott. Ez önma gában 
nem lenne különleges, mert város szer te épül-
nek, szépülnek az ingatlanok. Ahogy teltek a 
napok az új építményre felkerült egy igénye-
sen kimunkált, Ady Endrét ábrázoló dom-
 bormű. Így már teljesen más értelmet kapott 
a kerítés. Ady Endre emléktábla a magánház 
utcai frontján, a huszadik század egyik leg je-
lentősebb magyar költőjéről. Az alkotóval, 
Schütz Zoltán szobrászművész-restaurátor 
önerőből, saját elhatározásból készítette el a 
domborművet. Vele beszélgettünk az alkotás 
létrejöttéről. 
 
Úgy tudom, hamarosan Veresegyházra köl-
 töz  tök. Ezért készült az Ady emléktábla? 
A párommal, Juhász Ilonával közösen találtuk 
ki, ha már Őrbottyánból ideköltözünk az Ady 
Endre utcába, akkor a kerítésünk utcai hom-
lokzatán megjelenítjük a költő domborművét. 
Miképp választottad ki a költő megformálá-
 sá hoz a megfelelő portrét?  
Székely Aladár fotóművész 1908-ban készült 
képfelvétele alapján mintáztam meg a dombor -
művet. Számomra ez a fotográfia a leghitele-
sebb Ady ábrázolás.  
Milyen anyagból készült az alkotás?  
Eleve domborműben gondolkodtam, olyan 
mé retben, ami a falfelületen megfelelően érvé-
 nye sülhet. Értem ez alatt az utcában parkoló 
sze   mélygépjárművek takarását, ezért került vi-
szonylag magasabbra az emléktábla. Leg szí ve-
sebben bronz öntést alkalmaztam volna, de ez 
jelentős kockázattal jár, különös tekintettel a 
fémgyűjtés sajátságosan elterjedt rossz szo ká-

 sára. Ezért olyan kő utánzatú anyagot válasz-
tottam, ami színében harmonizál a fal felület-
tel.  
Hogyan készült a dombormű, milyen munka -
folyamatai voltak?  
Először is engedélyeztetni kellett Veresegyház 
Város Önkormányzata által, mivel a kerítés 
köz területi frontjára került ki a dombormű. A 
gya korlati megvalósítása a költőt ábrázoló em-
léktáblának három munkafázisból állt. Min de-
 nek előtt meg kellett mintázni plasztilinből, ami 
gyakorlatilag olyan, mint a gyurma, könnyen 
formálható, jó minőségű szobrászati modelle -
ző anyag. Egy 80×70×5 cm-es alaplap ra min-
 táz tam rá a domborművet, majd következett a 
zsűrizés. Ezt követően szilikongumiból elké-
 szítettem az öntőformát, melyet formale vá-
 lasztó anyaggal lekezeltem, majd kiöntöttem 

megfelelő szobrászati kő utánzatú anyaggal. 
Megszilárdulást követően miután kikerült az 
öntőformából a kész portré, következett a ci-
 zel lálás, vagyis a szükség szerinti aprólékos fe-
l ületi megmunkálás. Majd ezt követően vízta    - 
szító (hidrofobizáló) termék felvitelét alkal-
maztam a felületre, végül acélkapcsokkal a 
domborművet a falra rögzítettem.   
Mit jelent számodra az elkészült emléktábla?  
Három hónapos munkafolyamat eredmé nye-
 ként került ki az Ady dombormű a közterü-
letre. Kétségtelenül megváltoztatta az alkotás 
az utcai képet. Több pozitív visszajelzést is 
kaptam már az arra járó emberektől, nem taga -
dom, a munkám eredményessége némi büsz -
 ke  séggel, jóleső érzéssel tölt el.  

VERÉB JÓZSEF 

„Ő volt az, akiben teljes lett az idő, aki-
 nek elébe jutottak az előfutárok, aki ki-
mondta a szót, amit ki kellett mondani.” 

SZERB ANTAL

ADY ENDRE DOMBORMŰ AZ ADY UTCÁBAN

Fotó: Veréb

Schütz Zoltán szobrászművész-restaurátor 

Fotó: Lethenyei
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Az elmúlt időszakban megvalósított helyi 
beruházások, a veresegyházi fejlesztések 
Ön szerint elérték a céljaikat? 
Nyugodtan kimondhatjuk, hogy a tele-
pü lé sen az elmúlt néhány évben kor-
mányzati támogatással megvalósított 
beruházások, itt, helyben kivétel nél-
kül találkoztak a lakos ság igényeivel. 
Én ezt nagyon fontosnak tartom, mert 
így minden megvalósított fejl esz tést 
kö zös sikernek tekinthetünk! Tehát 
csak olyan kezdeményezéseket ka-
 roltunk fel, és olyanokat támogat-
tunk – még ha ezek nem is mindig 
voltak lát vá nyosak –, amelyekre va-
lóban szükségük volt a veresegy-
házi em be rek nek. Nagyon örülök 
ugyan akkor an nak is, hogy a vá-
 lasz tókerületem településeit ma már az or-
szág legélhetőbb térségeként emlegetik 
különféle fórumokon és felmé ré sekben. Ez 
tehát azt jelenti, hogy nem csak mi érezzük, 
hogy jó itt élni, hanem máshonnan is ezt lát-
ják és talán egy kicsit irigykednek is ránk. Is-
kolák, óvodák, bölcsődék, egész ség házak, 
utak épültek, mind-mind annak ér de kében, 
hogy jobbá, kényelmesebbé te gyük kicsik és 
nagyok mindennapi életét. Ma már nem kell 
messzire utazni, ha spor tolni szeretnénk, 
vagy kulturális élményre vágyunk, itt hely-
ben sok minden elérhetővé vált. 
Hogyan értékeli az elmúlt időszakban 
elért eredményeket? 
A mögöttünk álló két év újra megmutatta, 
hogy valós eredményeket csak átgondolt, 
hozzáértő munkával lehet elérni. A közös-
 ség erejében, az összefogásban hiszek, hi-
 szen ennek köszönhető, hogy minden ered - 
ményünk a maga módján közös siker. Dön-
téseinknél, a jelentős kormányzati támoga-
tások elérhetővé tételénél a legfontosabb 
szempont az itt élő, vagyis a veresegyházi 
emberek igénye, a családok életminő sé gé-
 nek javítása volt eddig is és megígérhetem, 
hogy így lesz ez a jövőben is. 
Fiatal régió vagyunk, sok-sok kisgyermek-
 kel. A megvalósult fejlesztések hogyan 
érintik az őket nevelő családokat? 

Öröm, de hatalmas felelősség is egyben, 
hogy régiónk az ország legnagyobb tan ke-
 rülete, hazánk egyik legifjabb térsége. Ezért 
kell különös figyelmet fordítanunk azokra 

a fejlesztésekre,  

 
amelyek a fiatalokhoz, a gye re kek hez, 
a családokhoz kapcsolódnak. Büszke vagyok 
mindarra, amit az utóbbi években együtt el-
 értünk, de nem dőlhetünk hátra. A célok vi-
lá gosak, az eredmények magukért beszélnek, 
de munka még így is maradt bőven a követ-
 kező évekre is. Ahogy megtapasztaltuk, ha 
összefogunk, a siker nem marad el! 
A jelenleg kialakult járványhelyzet elle-
 nére is számíthatnak a veresegyházi csa-
ládok a megígért és bejelentett kor mány - 
zati támogatásokra? 
Természetesen igen, ez egy pillanatra sem 
volt kétséges a számunkra. Minden vállalá-
sunkat, amit az elmúlt időszakban bejelen-
tettünk, teljesítünk, tehát a járványhelyzet 
ellenére is fenntartjuk az összes támogatási 
formát. Tény, hogy a koronavírus rendkívüli 
időket hozott, nemcsak nálunk, hanem az 
egész világban, és ez természetesen a csa-
ládokat is érinti. Mi azonban kitartunk az 
elképzeléseink, illetve a családbarát ország 
megvalósítása mellett. Ezt a célt szolgálják 
az otthonteremtési akciótervnek az elmúlt 
hetekben bejelentett újabb kedvezményei 
is. Ezek közül mindenképp ki kell emel-
nünk az új építésű lakásokra vonatkozó áfa 
huszonhétről öt százalékra való csökkenté-
sét, de ugyancsak fontos az a lehetőség is, 

amelyet azok vehetnek igénybe, akik CSOK-
kal vásárolnak lakást. Számukra ugyanis el-
töröltük a négy százalékos vagyonszerzési 
illetéket. Így több milliós, vagy akár tízmil-
liós nagyságrendű összeget takaríthatnak 
meg azok a családok, amelyek jövőre vá sá-
 rolnak új építésű otthont maguknak. Meg-
 győ ződésem, hogy ezek a kedvezményes le - 
hetőségek itt, helyben, Veresegyházon is 
nagyon sok család életét könnyítik meg, és 
hozzájárulhatnak ahhoz, hogy a járvány-
helyzet ellenére is gyarapodhassanak, előre 
tudjanak lépni.  

Több szülő is aggódik a munkahelye 
mi att, különösen azok, akik olyan cé-
geknél dolgoznak, amelyek a jár vány-
védelmi kor látozások miatt ne héz 
helyzetbe került szektorok vala me lyi-
kében tevékenykednek. A kormány zat 
számukra is kínál men tőövet?  
Sokkal több az mentőövnél, amit a kor-
mány  zat biztosít a veszélyeztetett mun ka-
helyeken dolgozók számára. Nekünk 
ugyanis az a cé lunk, hogy minden mun ka-
helyet megment sünk, megőrizzünk, akár-
 melyik ágazathoz tartozzon is. A gaz da - 
 ság védelmi akcióterv intézkedései összesen 
mintegy egymillió ember kilátásait, le he tő-

 ségeit javították már az elmúlt idő szakban és 
kimondhatjuk, hogy ennek az eredményei 
máris látszanak: június közepe óta például fo-
lyamatosan csökken a regiszt rált munka nél-
 küliek szá ma. A járvány máso dik hulláma 
alatt is folytatjuk azokat az intézkedéseket, 
amelyek a munkahelyek és a családok vé del-
mét szolgálják, így hát Veresegyházon is min-
denki megnyugodhat, aki eset leg aggó dott 
volna a munkahelye miatt: mi azt sze ret nénk, 
hogy egyetlen magyar ember mun ka helye se 
ke rüljön veszélybe, ezért folyama to san to-
vábbi lépéseken dolgozunk. 
A járványhelyzet az idei karácsonyunkra 
is rányomja a bélyegét. Ön szerint hogyan 
ünnepelhetünk majd az év végén? 
Azt kívánom mindenkinek, hogy az idei ne-
hezített körülmények mellett is, amikor a 
megszokottnál jobban oda kell figyelnünk 
egymásra és a megszokottnál talán ke ve seb-
ben gyűlünk majd össze, mégis sze retettel  -
jes körben tölthesse az ünnepet. Kívá nom, 
hogy mindenki találja meg a meg hitt ség fel-
emelő pillanatait, élje meg az össze tartozás 
élményét családjával, sze ret teivel, mind-
 azok kal, akik a legfontosabbak szá má ra. Vi-
gyázzunk egymásra és legyünk körül  te  kin - 
tőek ezekben a napokban is! 

KÉPVISELŐI TÁJÉKOZTATÓ „Iskolákat, óvodákat, bölcsődéket, egész ség-
 há zakat, utakat építünk, hogy még jobbá, 
még kényelmesebbé tegyük kicsik és nagyok 
mindennapi életét.”                      TUZSON BENCE

„MINDEN EREDMÉNYÜNK KÖZÖS SIKER” 
Öröm, de hatalmas felelősség is egyben, hogy régiónk az ország legnagyobb tanke-
rülete, hazánk egyik legifjabb térsége – mondta el a lapunknak küldött interjúban 
Tuzson Bence, a Pest megyei 5-ös számú választókerület országgyűlési képviselője. 
A politikus beszélt arról is, hogy a gyermekeket nevelő családoknak biztosított kor-
mányzati kedvezmények csak akkor érhetik el a céljaikat, ha a kisebb közösségek-
ben, tehát itt nálunk, Veresegyházon is sokan igénybe veszik ezeket. Szerinte ezáltal, 
a járványhelyzet ellenére is gyarapodhat majd térségünk, fejlődhet városunk, és 
komfortosabbá válhat kicsik és nagyok élete.
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Amikor az 1980-as évek végén kijöttünk a 
ve resi telkünkre, szüleimnek mindig szük-
ségük volt valamire. Hol egy vödörre, hol 
söprűre, vagy létrára. Miért is cipeltük volna 
Buda pest ről? Útba esett Veresegyház köz-
 pont jának egyik legrégebbi boltja, amely 
1987. április 9-én nyílt és azóta is folyama to-
san a lakosság szol gálatában áll. Ez az EGGI 
color festék, háztar tási és vegyi áru bolt, 
amely nem vesztett népszerűségéből. Az üz-
letben ma is katonás rendben sora koznak a 
festékdobozok, ecsetek, vegyszerek, létrák. 
Nem csak a festők, lakásfel újítók ta lálnak itt 
a munkájukhoz szükséges anya go kat és esz-
közöket, hanem a hölgyek is. Hajfestékek, 
krémek, szépségápolási termé kek is megta-
lálhatók a polcokon, immár 33 éve. A tős-
gyö keres veresegyházi Egedné Sej tes Ágnes 
üzlettulajdonossal beszélgettem. 
 
A Sejtes név nem hangzik ismeretlenül a vá-
 rosban. A Veres 1 Színháznak Sejtes Vendel 
ne vét viselő bérlettulajdonosai is vannak. Bi-
zo nyára nem véletlen a névazonosság. 
Valóban, Sejtes Vendel az unokatestvérem volt. 
Miután népművelő-könyvtár szakon oklevelet 
szerzett, a Veresegyházi Művelődési Ház igaz-
gatója lett. Színjátszó tehetségét bizonyítja, 
hogy a házi Forrás Színpad valamennyi szín-
da rabjának főszereplője volt. Elsőként szer vez -
te meg a községben a Szüreti Felvonulást és a 
Hagyományőrző Együttesek Országos Talál ko-
 zóját. A korhoz igazodó művelődési progra mok 
ügyszerető gazdája volt. Rövid, de tar tal mas pá-
lyafutása súlyos betegsége miatt sajnos ideje-
korán ért véget, alig 37 évesen, 1983-ban. 
Veresegyház Város Képviselő-testülete 2005-ben 
róla nevezte el a Közművelődési Díj városi ki-
 tüntetést. Így emlékét a város továbbra is őr zi. 
Ő a kultúra területén alkotott, ön az üzleti vi-
lágban. Mikor alapította a boltot?  
1987. április 9-én nyitottam meg, 1996-ban ala-
 kult át Kft.-vé. Azóta már a fiam is 20 éve víz, 
gáz alkatrész, barkácsboltot üzemeltet a vá-
rosban.  
Miért éppen ilyen profillal jött létre a bolt? 
Mert közel állt hozzám. Otthon mindig én fes-
tettem a kerítést és a festékért Gödöllőre kellett 
utazni, ahol nem volt nagy a választék. A fér-
 jem szobafestő és mázoló volt, majd építési vál-
lalkozó lett, és neki is szüksége volt a mun  - 
kájához festékekre és más anyagokra. Így me-
 rült fel az üzletnyitás gondolata, amit a szüleim 
is támogattak. Az illatszerek pedig úgy kerül-

tek az üzletbe, hogy egy barátunknak pi pere-
üzlete volt, amelyet éppen akkoriban számolt 
fel. Az áruit tőle vettem át. Praktikus oka is van 
a kétféle árukészletnek. Régebben ta vasz tól 
őszig volt a festési szezon, télen a falu ban sen -
ki nem vásárolt festéket. Viszont a höl  gyek ha -
jat télen-nyáron festenek. Így valamelyest ki  - 
egyen lítődött a kereslet. Kereskedelmi szak kö-
 zépiskolát végeztem, így a vállalko zás hoz meg-
volt a szakképzettségem. Ezzel megtaláltam azt 
a munkát, amelyet egész életem ben szí vesen 
végzek. 
Kik képezik az elsődleges célcsoportot és ez 
változott-e az évek során? 
A vásárlók többsége helyi lakos, többségüket 
sze mélyesen ismerem, szinte baráti a viszo-

 nyunk. Gyakran keresnek fel minket vállal ko-
 zók, cégek is. 
Mi volt az a legszokatlanabb termék, amit 
kerestek a boltban? 
Egyszer egy vásárló hajcsapdát keresett. Gon-
dol kodóba ejtett, hogy vajon mi lehet az? Ki-
 de rült, hogy lefolyószűrőre gondolt. Egy másik 
alkalommal két fiatalember posztert keresett. 
Rámutattam a falra, hogy milyenek vannak. 
Végül félrehallás volt az egész, mert valójában 
óvszert kerestek. 
Úgy tudom, hogy gyakran támogat jóté kony-
 sági, vagy kulturális célokat, beruházásokat 
a városban. 
Ez természetes. Farsang idején az iskolai bá-
 lok ra, az idősek rendezvényére rendszeresen 
adományozok tombolaajándékokat. Sportese-
 ményekhez is gyakran hozzájárulok felajánlá-
sokkal. 
Mit tekint sikernek és a legnagyobb kihívás-
nak? 
Sikeremnek azt tekintem, hogy a vevőim meg-
 elé gedésére évekig jól ment az üzlet. A 2008-as 
vál ság beköszöntével sok lett a magánvállal-
 kozó, továbbá a multik és a internetes keres ke-
 delem sajnos komoly konkurenciát jelentenek 
számomra, elvitték a vásárlók egy részét. Az 
online vásárlás azért olcsóbb, mert nem kell 
bolthálózatot fenntartani. Azonban az így ren-
delt árukra hosszabb ideig kell várni, nem 
azon nal kapja meg a vevő a terméket.  
Melyek a további tervei, céljai? 
Még szeretném, hogy néhány évig egészség-
ben folytathassam a vállalkozásomat, élvezve a 
vásárlóim bizalmát.  
Veresegyház városa hagyományosan támo-
gatja régi cégeit rendeléseivel. Önöknél is így 
van? 
Igen, vásárlásaival segíti az önkormányzat az 
üzletet. Kértem, hogy az üzlet előtt fessék fel a 
Megállni tilos! jelzést. Nem kellett rá sokat vár -
ni, készséggel és gyorsan megoldották. Kö szö-
nöm ezúton is. 
Mit szól egyébként a város fejlődéséhez? 33 év 
alatt jelentősen átalakult a település. 
Én itt születtem, édesanyám gazdálkodó volt, 
édesapám lakatos, a nagypapám kocsmáros. 
Ráday utcában, gyerekkoromban még bigéz-
tünk az utcában. Sokat kerékpároztunk, lovas-
 kocsin jártunk a határba. Más és nyugodtabb 
volt az élet, de úgy gondolom, hogy a város fej-
lődése nem állítható meg. A lakosság száma 
megnövekedett, de ezzel szerencsére a vásárló 
is több lett, akiknek boltosként készséggel 
állok a rendelkezésére.  

RIMAI S. ÉVA

ARCOK A VÁROSBÓL • EGEDNÉ SEJTES ÁGNES ÜZLETTULAJDONOS „A legerősebb vevőcsalogató a reputáció, 
a jó hírnevünk. Akkor a vevő nem tana-
 ko dik, hanem bízik bennünk.” 

KÜRTI SÁNDOR
AZ ARANY SZEMFESTÉKTŐL 

A CSÁKÁNYIG ITT MINDEN KAPHATÓ!

Fotó: Tóth Patrícia

Egedné Sejtes Ágnes
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Városlakó
PEST MEGYEI IPARKAMARA

TUDNIVALÓK A KARÁCSONYI AJÁNDÉKVÁSÁRLÁSHOZ  
A karácsonyi ajándékvásárlás fontos kérdése, hogy mikor és hol vásároljunk? A vásár elején, az adventi időszakban – az idén 
november 29-től – bármikor, vagy az ünnep előtti napokban, ugyanis döntésünknek jogorvoslati következményei lehetnek. 

Az sem mindegy, hogy utcai árustól, aluljáróban, kis üzletben, nagyobb áruházban, szaküzletben vagy éppen az elektronikus kereskedelemben 
szerezzük be az ajándéktárgyakat. Az online kereskedelem kockázatairól a lap júliusi és augusztusi számában ma is aktuális cikket olvashatnak.

Dr. Csanádi Károly

Ha az ünnep előtt vásárolt ajándékot előzetes kipró bálás nélkül karácsonykor veszik 
használatba és akkor derül ki a hibás teljesítés, a megajándékozott elveszíti a három-
napos csere lehetőségét. A kereskedő a termék meghibásodása miatt csak a vásárlás-
tól számított három munkanapon belül köteles a fogyasztási cikket indokolás nélkül 
kicserélni, ha az a hiba miatt rendel te tés szerű használatra nem alkalmas. Érdemes a 
termék működéséről az üzletben meggyőződni. Hibátlan termékre – ha a vásárlás után 
mégsem tetszik – a csere kötelezettsége nem áll fenn. Csak jogi kötelezettség nincs, 
azonban megállapodás lehetséges. 

A három munkanapon túl, de a garanciális idősza kon belül elsődlegesen a hiba ki-
javítása igényelhető. Ha a hiba nem javítható, akkor kérhetjük sorrendben a cserét 
vagy az árleszállítást vagy a vételár visszafizetését. Nem érvényesíthető a garanciális 
jog, ha a vásárlást bizonyító nyugta elveszett. Számla vagy nyugta nélkül vásárolt ter-
mékre semmilyen vásárlói jog nem illet meg bennünket. Ezért is tartózkodjunk a 
szürke vagy feketegazdaságban történő vásárlástól. 

Ha a termék nem hibás, rendeltetésszerű használatra alkalmas, a cserére vonatko-
zóan törvényi kötele zettség nélkül a kereskedővel meg lehet állapodni az esetleges 
csere lehetőségéről és feltételeiről. A vásárló megtartása céljából egyre több üzlet kö-
veti ezt a gyakorlatot. Termékcsere iránti igény elő for dulhat, ha több egyforma nyak-
kendőt, inget, blúzt stb. kapott a megaján dékozott karácsonyra. A termék nem hibás, 
de a mennyiség, a szín vagy a mé ret miatt kérnek cserét a vásárlók. Csere és vételár 
visszatérítés esetén a terméket sérülésmentesen, több darabból álló terméket és tar-
tozékait hiánytalanul vissza kell adni. A vásárló számára kedvező elintézésnek az a 
lé nyege, hogy a kereskedőnek legyen megfelelő árualapja a cseréhez, legyen ugyan-
olyan termékből más szín, vagy méret raktáron, vagy könnyen legyen után rendelhető. 
Sokszor az árualap hiánya vagy a beszerzés nehézsége okozza a sikeres jogérvénye-
sítés és a meg elé gedettség elmaradását. Műszakilag kifutó termék általában nem cse-
rélhető, a kereskedő csak újabb vagy más terméket tud felajánlani. 

Bosszúság forrása lehet a kitelepült kereskedőnél történő vásárlás, aki távoli telepü-
lésről, néha több száz km-ről érkezik. Konfliktus nélkül nehezen rendez hető a rekla-
máció: hol történik a javítás, hogyan tud juk kicseréltetni a terméket, vagy a vételárat 
visszaté ríttetni, mennyi ideig tart és mennyibe kerül az ügylet rendezése?  

A magyar jog nem ismeri a „levásárlás” törvényes lehetőségét, csere helyett nem kö-
vetelhető ennek elfogadása a vásárlótól. Más terméket nem vagyunk kötelesek elfo-
gadni, mint amire a vásárlási szándék irányult, illetve amit a fogyasztó megvásárolt! 
Kivéve, ha a fogyasztónak nincs a cserére jogosultsága, de a levásárlásban állapodik 
meg a kereskedővel. Ha nem hibás, csak nem tetszik az ajándék, vagy a megaján dé-
kozott nem szeretné megtartani, akkor a kereskedő levásárláshoz kötheti a cserét! 

A levásárlás jogalapja, hogy a felek közös megegyezéssel, akarat egyezőséggel e szer-
 ző déses feltételben állapodnak meg. A vásárlás is szerződés, amely az üzletekben szó-
ban vagy ráutaló magatartással jön létre. A kereskedő által önként vállalt termékcsere 
esetére a későbbi viták elkerülése céljából kérjük, hogy az eladó írja rá a blokkra, hogy 
üzletükben a vásárlástól számított mennyi időn belül lehetséges a csere. A pult üveg-
lapja alatt elhelyezett (ott felejtett) vagy a falra kifüggesztett szöveg nem elegendő, 
nem bizonyítja, hogy az általunk vásárolt termékre vonatkozik és azt sem, hogy a vá-
sárlásunk időszakában is érvényes a nyilatkozat.  

Mikor vásároljunk fenyőfát? Az árusok szerint hetekkel az ünnep előtt vásárolt fe-
nyőfát hűvös helyen tároljuk, helyezzük el egy vödör vízbe, ne feledkezzünk meg a víz 
utántöltéséről. Aki lakótelepi lakásban lakik, vagy máshol, de nincs pince, ne vegye meg 
novemberben a fenyőfát, vagy drágább fát kell vásárolni, amelyiknek nem hullik le a le-
vele. Előre hálóba csomagolt fa féloldalas, ferde lehet, otthon de rül ki, esetleg kará-
csonykor. Legjobb, ha a kiválasztás után csomagolják há lóba. A fenyőfát darabárban 
vagy folyóméter árban árusítják a kereskedők. Vita forrása a té vesen kalkulált fizetendő 
összeg a folyó méterben megadott eladási ár esetén – a méretet felfelé kerekítik – és meg-
történhet a nyugtaadás elmulasztása is. Aki az elő re hálóba csomagolt fát cserélni akarja, 
annak a vásárlást bizonyító nyugtára van szüksége. A fenyőfából akkor lesz karácsonyfa, 
ha feldíszít jük, ehhez díszekre és kiegészítőkre van szükség. A díszítés látványos eszköze 
a fényfűzér. Csak TÜV jelzéssel ellátott, biztonságtechnikailag bevizsgált fényfűzért vá-
sá rol junk. Ne vegyük meg alkalmi árustól, utcán, piacon, csak szaküzletben. Ne vásá-
roljunk gyár tó (forgalmazó) adatainak, a termék elnevezésének, típusának és a műszaki 
jellemzőinek feltűntetése nélküli terméket, ez minden műszaki termékre érvényes. A 
vékony keresztmetszetű vezeték beltéri égősor esetében tüzet okozhat.  

Mire figyeljünk? Távollétünkben a karácsonyfán ne hagyjuk bekapcsolva az égősort, 
szüntessük meg az elektromos hálózathoz a csatlakozást, húzzuk ki a konnektorból! 
Az intézkedéssel lakástüzet előzhetünk meg. A beltéri égősor nem hasz nálható a ház kül-
téri díszítésére. Zárlat keletkezhet, emiatt esetleg nem lesz villany az egész házban. A füg-
göny a karácsonyfától és a csillagszórótól is meggyulladhat. 

Mennyibe kerül ténylegesen bármely vásárolt termék? A kereskedő üzleten kívül 
is az áfás árat köteles közölni forintban. Minden vásárlás során kérjünk nyugtát, azt fo-
gadjuk el és őrizzük meg! A kapott nyugta tartalmát ellenőrizzük a termék megneve-
zése és a vételár tekintetében.  

A tájékoztató és ismeretterjesztő cikkeink elolvasására fordított figyelmet tisztelettel 
megköszönöm! Minden Tisztelt Olvasónknak kellemes karácsonyi ünnepeket és sze -
rencsés, sikeres újesztendőt kívánok!                                                     DR. CSANÁDI KÁROLY 

KAMARAI JOGTANÁCSOS,EURÓPAI UNIÓS KKV-TRÉNER, MŰSORVEZETŐ A FIX TV-BEN
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Városlakó

Az előző részben néhány gyakran előforduló kérdésre igyekeztem választ adni. Ezt a 
vonalat tovább fűzve ebben a cikkben szeretném a kötelesrész intézményét kifejteni.  
KÖTELESRÉSZ 
Első körben szeretném leszögezni, hogy a kötelesrész nem öröklés, vagyis nem au-
tomatikusan örökli meg az arra jogosult. A jog kötelmi igénynek ne vezi azt, ami 5 
év alatt évül el. A gyakorlatban, aki arra jogosult, maga kell, hogy érvé nye sítse ezt 
az igényét. A kötelesrész jogosultja nem visel hagya té ki terheket, így az örökhagyó-
nak nem is jogutódja. 
Ki jogosult a kötelesrészre? 
Elsősorban az örökhagyó leszármazottai és házastársa. Az örökhagyó szülei csak 
abban az esetben, ha az örökhagyónak nincsen leszármazója. Itt a le szár mazotti kör-
nél kicsit megállnék. A mindennapokban gyakran felmerülő kérdés, hogy az előző há-
zasságból, kapcsolatból származó, vagy örökbefogadott gyermek is jogo sult lesz-e a 
kötelesrészre, főleg, ha nem is tartják a kapcsolatot? Főszabály sze  rint igen, vagyis 
minden gyermek ugyanazon megítélés alá esik, ám a törvény lehetővé teszi a kitaga-
dás intézményét, amely alapján eleshet az örökhagyó gyermeke a kötelesrésztől, vi-
szont ez a kiesés nem érinti a kiesett gyermek leszármazóját. Például, ha X férfinek 
van egy fennálló házasságából Z nevű gyermeke, és előző házasságából is van egy Y 
nevű gyermeke, akire a törvény által meg ha tá rozott ki tagadási okok valamelyike meg-
áll, és ezt az örökhagyó a végrende le tében a jogsza bálynak megfelelően érvényesen 
rögzítette is, akkor Y elesik a köte les rész től. Ez azonban nem befolyásolja azt, hogy 
Y gyer mekei, vagyis X örök   ha gyó unokái belépjenek Y helyébe, és így ők lesznek jo-
gosultak a kiesett személy (Y) hánya dá ra. Ha az örökhagyó után nem maradt leszár-
mazó, akkor a túlélő házastárs a szülőkkel együtt örököl, így kötelesrésze lé nye gében 
a hagyaték felére terjed ki. Házastárs hiányában az örökhagyó törvényes örökösei a 
szülei, így köteles részük mértéke is az egész hagyaték, azaz törvényes örökrészük 
fele. Leszárma zók tör vényes öröklése esetén a házas társat, mint törvényes örö köst ha-
 szon élvezeti jog illeti meg az örökhagyóval közösen lakott lakáson és hozzá tartozó 
berendezési és felszerelési tárgyakon. Ilyenkor a házastárs kötelesrésze egy korláto-
zott haszon élvezet lesz.  
Mennyi a kötelesrész és mi tartozik bele? 
A kötelesrész (a törvényes örökrész harmada) kiszámításának alapja két elemből tevő-
dik össze: egyrészt a hagyaték tiszta értéke (vagyis levonjuk a terheket, tarto zásokat, az 
örökhagyó illő eltemettetésének költségét stb. a hagyatékból), másrészt az örökhagyó 
által, élők közül bárkinek juttatott adományok (ingyenes jut ta tások) tiszta értéke.  

Külön szeretném megemlíteni az úgynevezett szerencseszerződéseket, mint a tar-
 tási, életjáradéki és öröklési szerződések. Ezek visszterhes ügy le tek, de a szerződés 
megkötésétől számított 2 éven belül csak a szerződéssel elidegenített, vagy lekötött 
vagyonnak, a ténylegesen nyújtott tartás, gondo zás ellenértékével fedezett hányadát 
kell a kötelesrész alapjának meg ha tá ro zásakor figyelmen kívül hagyni és az értékelés 
időpontja az öröklés meg  nyíl tának az időpontja. Ha letelt a 2 év, akkor az adott sze ren-
 cse szer ződéssel megszerzett vagyont már nem kell a kötelesrész alapjának megálla-
pításakor figyelembe venni.  

Fent említettem, hogy a kötelesrész kötelemi jellegű, ezért a jogosult köteles részének 
kiadását pénzben követelheti, de az örökhagyó rendelkezhet úgy is, hogy azt termé-
 szet ben adják ki, vagy meghatározott vagyontárgyból elégítsék ki. A bí róságot nem fel-
tétlenül köti a pénzben való kiadás előírása, ezt azért fontos tudni! 
Fontosak még az adományok, de mik is azok, és, hogyan érintik a kötelesrészt? 
Adomány az, amit az örökhagyó életében, az élők között bárkinek ingyenesen jutta-
tott. Az örökhagyó az adományok betudását erre irányuló kifejezett szóbeli vagy írá-
sos nyilatkozattal elengedheti, kinyilváníthatja, hogy a juttatásnak a kötelesrészből 
való levonását nem kívánja. Ez az érintett számára egy nyilvánvaló kedvezmény, de 
természetesen ennek is vannak törvényi korlátai, a teljesség igénye nélkül, pl. azzal 

szemben lesz hatályos ez a nyilatkozat, akinek a javára szól, de nem sértheti más jo-
gosult kötelesrészét.  
Mik azok az adományok, amelyeket nem kell hozzászámolni a köteles részhez? 
Ilyen adomány az, amit az örökhagyó a halálát megelőző 10 évnél régebben juttatott; 
továbbá, amelyet az örökhagyó a kötelesrészre való jogosultságot megalapozó kap-
csolat keletkezését megelőzően teljesített; ilyen a szokásos mértékű ajándék; ezeken 
kívül a házastársa vagy az élettárs, továbbá a leszármazó részére nyújtott tartás ér-
téke; illetőleg a jogosultakon kívüli, arra rászoruló más személynek ellenérték nél-
kül nyújtott tartás a létfenntartás mértékéig.  
Mit tudok tenni akkor, ha nem szeretném, hogy valaki örököljön utánam, továbbá 
kötelesrészt sem szeretnék juttatni annak, aki jogosult lenne rá? 
A jogszabály lehetővé teszi a kitagadást, ami nem más, mint az örök lés ből kiesés egyik 
formája. Kitagadni csak a kötelesrészre jogosultat (leszármazó, házastárs, szülő) lehet, 
vagyis pl. az örökhagyó gyermekének helyén, az ő leszármazói (gyerekei) már örö-
kölhetnek, kötelesrészre jogosultak lehetnek.  

Kitagadni lehet végrendeletben, öröklési szerződésben, vagy halál ese té  re szóló aján-
dékozás keretében, sőt maga a végrendelet tartalmazhat csak és kizá rólag kitagadást, 
de vigyázzanak, mert ha a végintézkedés érvénytelen vagy hatálytalan lesz, akkor a ki-
tagadás jogkövetkezményei sem állhatnak be. Ezért szoktam mindig azt tanácsolni, 
hogy kérjék jogi szakember segítségét. A kitagadás akkor lesz érvényes, ha megjelölik 
annak okát, amely csakis a törvényben felsorolt okok valamelyike lehet. Lássuk ezeket 
az okokat:  
a) az örökhagyó után öröklésre érdemtelen lenne; 
b) az örökhagyó sérelmére bűncselekményt követett el; 
c) az örökhagyó egyenesági rokonának, házastársának vagy élettársának életére tört 

vagy sérelmükre egyéb súlyos bűncselekményt követett el; 
d) az örökhagyó irányában fennálló törvényes tartási kötelezettségét súlyosan megsértette; 
e) erkölcstelen életmódot folytat; 
f) valakit végrehajtandó szabadságvesztésre ítéltek, de a büntetését még nem töltötte ki; 
g) a tőle elvárható segítséget nem nyújtotta, amikor az örökhagyónak szüksége lett volna rá. 

(2) A nagykorú leszármazót az örökhagyó a vele szemben tanúsított durva há-
látlanság miatt is kitagadhatja. 
(3) A szülőt az örökhagyó a sérelmére elkövetett olyan magatartás miatt is kita-
gadhatja, amely a szülői felügyeleti jog megszüntetésére ad alapot. 
(4) Házastársát az örökhagyó házastársi kötelességét durván sértő magatartása 
miatt kitagadhatja. 
Szeretnék néhány szóban kitérni az „elvárható segítséget nem nyújtotta” részre. 

A bírói gyakorlatban látunk olyan ítéletet, amikor az örökhagyó több házasságot kö-
tött élete során, amelyekből gyermekei születtek. Halála előtt évekig nem tartotta a 
kapcsolatot előző házasságaiból született gyermekeivel, betegségében házastársa és 
annak gyermeke állt mellette, viszont az örökhagyó sosem kérte a segítségüket. Jogo-
sultak lesznek-e a korábbi házasságokból született gyermekek kötelesrészre vagy sem? 
A Kúria egy korábbi döntése alapján nem mondható az, hogy kitagadás miatt, hivat-
kozva „az elvárható segítséget nem nyújtotta okra” a korábbi kapcsolatból született 
gyermekek nem jogosultak kötelesrészre. Mégpedig azért, mert nem lehet csupán a 
gyermekeknek felróni azt, hogy nem tartották a kapcsolatot, így nem lehet arra hivat-
kozni, hogy nem ápolták, elmulasztották a tőlük elvárható segítséget. Természetesen 
az ügy ennél összetettebb volt, de azért az itt is látszik, hogy bár szabadabb mozgás-
teret enged az örökhagyónak ez a kitagadási ok, de nem lehet akármit erre ráhúzni. 

A kizárást szeretném még megemlíteni, melyre szintén végintézkedés esetén van 
lehetőség. Egy adott örökös helyett nevezhetnek valaki mást, nem kell az okot sem 
megjelölni, de fontos azt tudni, hogy a kizárás a kötelesrészre való jogosultságot 
nem érinti, vagyis, akit kizártak az még kötelesrészre jogosult lesz. 

Ha úgy érzik, hogy szeretnének végintézkedni, azt javaslom, hogy minden képpen ke-
ressenek fel jogi szakembert, mert számos olyan szabály van, aminek meg kell felelni és 
ne ezen múljon, hogy a végakaratuk érvényesül-e vagy sem. A kö vet kező részekben to-
vábbra is az öröklésre vonatkozó lehetséges eseteket fogom taglalni, érdemes lesz követni.  

Ha tetszett Önöknek a cikk, a Dr. Borsos Klaudia – jogi kisokos Facebook oldalán 
további érdekességeket olvashatnak.                  DR. BORSOS KLAUDIA • 06 70 94 88 441 

JOGI KISOKOS 

AZ ÖRÖKLÉSI JOG              II. RÉSZ 
Az öröklés és az öröklési jog az a terület, ami nagy valószínűséggel 
előbb-utóbb mindenkinek az életében megjelenhet. Ezt a témakört 
járjuk körbe a következő hónapokban.
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Városlakó

Elmesélek egy igaz történetet, ami a közel-
 múlt ban esett meg Anglia egyik világhírű, 
hétszáz éves egyetemén, a festői szépségű 
Cambridge városában. Messze földön híres, 
csodaszép régi épületekben folyik ott a taní-
 tás, és a diákok olyan házakban laknak, 
amiket réges-régen eltemetett királyok épít-
tettek. A vacsorákat a középkorból itt ma-
 radt, vastag tölgyfagerendák által átívelt 
ebéd lőkben, gyertyafény mellett költik el. 
 
Történt egyszer, hogy valaki felnézett, és észre-
vette, hogy a gerendákkal baj van. Megtámad ta 
őket a szú. Lett nagy riadalom, ta nács   ta  lan ság, 
hiszen hol lehet ma tíz-tizenöt mé te res vagy még 
hosszabb, öles vastagságú tölgyfa geren dá kat 
kapni? Bizony, még a hagyo má nyo kat féltve őr ző 
Angliában se találni olyan fűrész telepet, ahol rak-
táron lenne ilyesmi. Ha még akadna is olyan idős 
erdő, ahol vannak ekkora lábon álló tölgyfák, azt már régen nem zeti parkká 
nyilvánították. Mi lesz velük, hogyan fogják pótolni a gerendákat? 

Szerencsére okos emberek vezetik az intézményt, nem hiába ez a világ 
egyik legjobb egyeteme, végre valahára egyiküknek eszébe jutott, hogy 
meg lehetne kérdezni a saját főerdészüket, hátha tud valami megoldást. 
Igaz, ami igaz, a hétszáz év alatt felhalmoztak ezt-azt, töb bek között 
némi, jobban mondva hatalmas földvagyont szántókkal, mezőkkel, er-
dőkkel, ezért akad a háznál ilyen szakember. Haladéktalanul hívatták a 
főerdészt, jelenjen meg az egyetem vezetői előtt. 

A főerdész kellő tisztelettel, bólogatva végighallgatta a tudós urakat, 
és megjegyezte, bizony köztudomású, hogy a tölgyfa szuvasodik, ez 
ellen nincs mit tenni. Az ilyen méretű gerendák nagyjából ötszáz évig 
bírják, utána muszáj őket kicserélni. 

Némi hatásszünet után folytatta. Elmondta, hogy ezt akkor is tud-
ták, amikor az a bizonyos ebédlő épült, és hogy ne legyen az utódok-
nak rá gondja, már akkor ültettek egy tölgyerdőt, hogy ötszáz évvel 
később ki lehessen cserélni a gerendázatot. Az egyetemen rég feledésbe 
ment a tölgyfák története, de az erdészek generációi azóta őrzik az 
erdőt, és várják a nagy pillanatot, amikor a hatalmas fákat kivághatják, 
hogy pótolják velük az elszuvasodott gerendákat. 

A tanárok és diákok megnyugodhattak, az új gerendák alatt, az ódon 
falak között ismét gyertyafény mellett vacsorázhatnak. Az erdészek 
pedig szép csendben elültettek egy tölgyerdőt, hogy legközelebb, öt-
száz év múlva is legyen mivel kicserélni a tönkrement gerendákat. 

Felgyorsult, megváltozott világunkban hajlamosak vagyunk elfeled-
kezni a múltról és a jövőről. Csak a ma számít, már az egy-két em ber öl-
tő vel ezelőtti világ is furcsa és idegen, úgy érezzük, nincs közünk hoz zá. 
Már az idősebbeknek is egyre nehezebb felidézni, hogyan lehetett élni 
mobiltelefon, Internet, fapados légitársaságok nélkül. Ne héz ma érezni 
az összetartozást az akár csak néhány évtizeddel ezelőtt élt emberekkel. 

Azt is tudjuk, és egyre jobban érezzük, hogy a jövőhöz se lesz semmi 
közünk. Csak idő kérdése, hogy ki mikor marad le behozhatatlanul. 
A gyerekeink, az unokáink úgy néznek ránk, mintha kövületek len-
nénk, ha nem tudjuk használni a legújabb applikációkat, okos-akár-
miket. Szétszakadnak a generációk, az egyre gyorsuló fejlődés miatt 
folyamatosan nőni fog a távolság tudásban és gondolkodásmódban idő-
sebbek és fiatalabbak között. 

Mi, ha erdőt ültetünk, házat építünk vagy 
akár vállalkozást indítunk, nem tudhatjuk, 
hogy lesz-e haszna, értelme akár csak két-
három generáció, nemhogy ötszáz év múlva. 
Elsöpörheti a történelem, vagy egy szerűen a 
fejlődés teheti feleslegessé. Mást kell talál-
nunk, ha tenni akarunk a jövőért, örökül 
hagyni valamit, amire biztosan szüksége lesz 
az utódainknak. 

Ritkán szoktunk rágondolni, de van valami, 
ami örök, nem változott semmit az emberi tör-

ténelem során, épp úgy igaz ránk, mint a szüle ink re és a gyerekeinkre. 
Valami, amit át tudunk adni, és értékes lesz ötven vagy száz év múlva, 
és azon túl is mindig és mindenhol. 

A becsület, a tisztesség, a szeretet olyan értékek, amelyek összeköt-
nek minket, nem változtak semmit és nem is fognak. Nem függenek a 
technológiai fejlődéstől, érvényben maradnak még a mesterséges in-
telligencia korában is. Az a feladatunk, hogy többet adjunk belőlük to-
 vább, mint amennyit kaptunk. Így tudjuk jobbá, szebbé tenni a világot. 

Az év vége, az ünnepek alkalmat adnak a megnyugvásra, szám ve tés -
re. A mindennapi rohanásból kilépve, gondolkozzunk el azon, hogy 
való  jában mi is fontos igazán, mi az, ami maradandó érték, amit tovább 
tudunk adni.  

A környezetünknek és különösen az utódainknak, akik egy olyan vi-
lágban fognak élni, amit most még el sem tudunk képzelni, ezeket az 
értékeket kell továbbadnunk, mert szükségük lesz rájuk. Leginkább a 
mindennapi, folyamatosan élő tetteinkkel tudjuk tovább örökíteni őket, 
amikre emlékezhetnek. Egyszer majd valakinek eszébe jut a példánk, 
amikor „elszuvasodott egy gerenda”, és lesz honnan erőt meríteni a vál-
tozáshoz, a helyes út megtalálásához. 

Békés, boldog, szeretetteli ünnepeket kívánunk Önöknek! Találjanak 
benne alkalmat az értékek továbbadására! 

PAPP ROMÁN 

KARÁCSONYI ÍRÁS 

SZUVAS GERENDÁK ÉS ÖRÖK ÉRTÉKEK
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Madarász Csilla a város színházszerető kö-
zönsége előtt nem ismeretlen, évek óta rend-
szeresen fotografálja a Veres 1 Színház saját 
gyártású darabjainak jeleneteit. Az eltelt 
évadok során készült felvételeiből 2020. ok-
tóber folyamán reprezentatív kiállítás nyílt, 
melyet a Váci Mihály Művelődési Ház U-2-es 
Galériában tekintettünk meg. Az alkotóval a 
fényírás mesterségéről, a színházi fotózás 
rejtelmeiről beszélgettünk.  
 
Hogyan kezdődött a fényképezés, milyen utat 
járt be a színházi fotózásig?   
Már gyerekként is vonzódtam a fotográfia felé. 
Mindig is érdekelt a művészetnek ez az ága. 
Első fényképezőgépem egy analóg kisfilmes 
eszköz volt, 36 kockányi színes film a gépben, 
így indultam képvadászatra. Könnyű kezelhe-
tőségénél fogva nagyon megfelelt a kezdeti lé-
pések elsajátításához. Bár fokozott figyelmet 
igényelt az alkalmazása, mert a negatív filmek 
előhívása és a képnagyítások igen költségesek 
voltak. Nem lehetett a vakvilágba kattogtatni. 
2016-ban részt vettem a Tanoda Fotóiskola által 
a fényképezés szerel me seinek meghirdetett in-
ternetes játékon, ahol a nyereményem az álta-
luk szervezett tanfolyamok egyikén való rész - 
vétel lehetősége volt. Természetesen éltem ve -
le. Annyira jól sikerült a bemutatkozásom, 
hogy továbbképzésre is beiratkoztam. A tanfo-
lyam végén csoportos kiállítás keretében a Bar-
tók Béla Boulevard szervezésében voltak látha - 
tóak a munkáim.   

A fényképezés hivatás vagy szenvedély?  
Nálam a fényképezés egy szenvedély. Szeretete 
a természetnek, az emberek, a pillanatnyi élet-
események megörökítésének.  
A színházi fotózás nagyon izgalmas és érde-
kes világ. Ön hogyan látja?  
A színpadon zajlanak az események, a háttér-
ben, a próbákon láthatatlanul ott van a fotós, 
és teszi a dolgát. Rendkívüli élmény betekin-
teni a színészi játék rejtelmeibe, elkapni egy-
egy pillanatot. Nagyon szeretem ezt a munkát.   
Milyen felszerelést alkalmaz?  
Panasonic Lumix DMC-G7H típusú vázzal és 
14-140 mm-es teleobjektívvel dolgozom. Köny-
nyen kezelhető, sokoldalú, megbízható eszköz -
ként jelenleg a kedvenc társam. Korábban egy 
Olympus tükrös géppel dolgoztam, de a szín-
házi fotózáshoz inkább a G7-est alkalmazom. 
A kiállítás anyaga egy fénykép kivételével mo-
nokróm. Szereti a színek nélküli kompozíciót?  
A fényírás hőskorában minden álló és mozgó-
kép fekete-fehér nyersanyagra készült. Majd 
teret hódított a színes technika. A korszerű di-
gitális fényképezőgépek programszinten már 
tudják a beállítástól függően a színes vagy fe-
kete-fehér képrögzítést. Ezáltal divatossá vált 
játszani a monokrómmal, mert nem csak mű-
vész fotó lehet fekete-fehér. Bár véleményem 
szerint a technikai lehetőségek mellett nagyon 
fontos a fotós gondolkodásmódja, az, hogy ő 
miképp látja, érzi és gondolja az adott témát. 
Van, ami színesben jó, de fekete-fehérben na-
gyon jó. Ezt kell megtalálni.          VERÉB JÓZSEF 

Váci Mihály Művelődési Ház U-Galéria • fotókiállítás 

Veresegyház – Gyerekkoncert nem csak gyerekeknek  

MADARÁSZ CSILLA FOTOGRÁFUS 

A „Köszönjük, Magyarország” pályázat támo-
gatásával koncertet adott Szabó Csilla – az Igazi 
zenész együttes november 7-én a veresegyházi 
kosárlabdacsarnokban. A közel egyórás prog-
ram anyagául a „Valami mindig szép – (Nem-
csak gyerekeknek)” című lemez dalai csen  - 
 dül tek fel. Élő zenei élmény a 2009-ben Fonog-
ram díjat nyert CD anyagából. Mint megtud-
tam, a szakmai közönség véleménye szerint a 
Valami mindig szép a legszebb műsor most je-
lenleg Magyarországon. Könnyen énekelhető, 
dallamos, szép szövegekkel és nemcsak gyere-
keknek szól, hanem a szülők is szeretik a da-
lokat. Szabó Csilla basszus gitáros, dal szerző- 
énekessel beszélgettünk.  
 
Szabó Csilla: A férjemmel, Köllő Tamás dobos-
 sal, aki jóban-rosszban a társam, továbbá Jenei 
Szilveszter gitárossal, már hosszú évek óta együtt 

alkotjuk a zenekart. Horváth Bálint billentyűsre 
egy bandában figyeltünk fel, és azonnal lecsap-
tunk rá, mondván: nekünk kell ez a re mek ze-
nész. Sajnos a mostani járványügyi helyzet miatt 
korlátozottak a fellépési lehetőségeink, március 
óta szinte sehol nem játszottunk. Érthető az em-
berek óvatossága, félelmük a járványtól, érthető 
az otthon maradásuk. Bár mentálisan minden-
kinek jót tesz a zene, főleg az előadóknak, mert 
ha nincs közönség, nincs fellépési lehetőség, 
akkor elmarad az inspiráció és ez nagyon durva. 
A jövőt illetően bizakodóak vagyunk, addig leg-
alább szabadtérben jó lenne játszani! A mostani 
fellépésünkre Jenei Szilveszterrel közösen készí-
tett zenei anyagunkat hoztuk, a lemez koncert 
verzióját szólaltattuk meg. 

Akartam korábban kórházban is dolgozni, 
vé gül is óvónő lettem, de jött a Bojtorján és ze-
nekari tagként magával ragadott, mint gitáros-
énekest. Később dolgoztam a Heim Pál Gyer - 
mekkór házban segédápolóként. Egy alkalom-
mal előkerült valahonnan egy gitár és kézbe 
vettem. Innentől kezdve kezdődött minden elöl-
ről, és én csak játszottam a gyerekeknek. Ebben 
az időszakban született meg a lemezünk anya -
ga, és újra a zenei pályára léptem, most már ott 
tartok, hogy nekem az éneklés az életem. Amíg 
élek énekelek. 

 
VERÉB JÓZSEF 

MERT ZENE AZ KELL

Madarász Csilla

MADARÁSZ CSILLA  
1988-ban Budapesten született.  Iskolai tanulmányait a Sza-
dai Székely Bertalan Általános Iskolában kezdte, majd a 
gödöllői Madách Imre Szakközépiskola Szakiskola és Kol-
légiumban folytatta, ahol 2009-ben nőiruha-készítő kö-
zépfokú szakképesítést szerzett. Tanulmányainak befe je - 
zését követően a helyi Idősek Otthonában kisegítőként dol-
gozott, majd Kistarcsán a vendéglátásban helyezkedett el. 
2014-től a Mey Hungária Kft. veresegyházi üzemének mun-
katársaként szakké pe sítésének megfelelő munkakörben 
dolgozik. Munkatársai és felettesei időközben felfigyeltek a 
tehetséges fiatalra, akiről kiderült, hogy szabadidejében 
fényképészként is maradandót alkot. Így a vállalaton belüli 
fotografálásra is lehetőséget kapott. Elmondása szerint jól 
érzi magát a munkahelyén, szeret itt dolgozni. Színházked-
velőként időközben kapcsolatba került a Veres 1 Színház ve-
zetésével, miután meghívást kapott a New York-i páparablás 
című vígjáték próbaira, többé nem tudta elengedni a szín-
házi fotózás feledhetetlen élményét. 

„Valamikor öt éve feltűnt egy ifjú hölgy a szín-
házunk körül, mindannyian úgy emlékszünk, 
hogy egyszerű rajongóként. Aztán eltelt egy fél 
évtized és az ifjú hölgyből tehet  séges fotómű-
vész született.”              VENYIGE SÁNDOR IGAZGATÓ

Fotó: Madarász Csilla

Fotó: Veréb

„Ha nem tudnád, hát elárulom, a titkot 
neked megsúgom, hogy mindig legyen egy 
szép napod, ha te is úgy akarod.” 

VALAMI MINDIG SZÉP (RÉSZLET)
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A MAGYAR NYELV ÉS IRODALOM • MAKÓNÉ DOBOS IDA PEDAGÓGUS

A magyar irodalom is bonyolult összefüg-
géseket rejtő elméleti ismeretek tárháza 
lett, rengeteg adattal, ismerettel, melyet 
sok esetben szó szerint kell megtanulni, – 
erről is beszélgettünk Makóné Dobos Ida 
pedagógussal, a Veresegyházi Katolikus 
Gimnázium (VERKA) tanárával.   
 
Hogyan látja a magyar nyelv és irodalom 
oktatás jelenlegi helyzetét? Egyetért a fenti 
mondattal a magyar irodalom tantárgyról? 
Napjainkban a magyartanításban sokféle mód-
szer és nézet érvényesül, van, aki a lexikális is-
meretanyag átadását tartja elsődlegesnek. Véle - 
ményem szerint fontos az alapozás, a szak szó-
kincs, a műveltség bővítése, mert erre lehet a 
későbbiekben építkezni. Lényeges azonban a 
tanulók gondolkodásának és személyiségfej-
lesztésének előtérbe helyezése. Az ismeret-
anya gok birtoklása és a fejlett személyiség ered - 
ménye az, hogy a ta nulók helyesen tudják de-
kódolni a műveket. Nagyon fontosnak tartom, 
hogy a tanulók át tudják élni az irodalommal 
való találkozást, megtapasztalni és meg fogal-
mazni, hogy miképpen hat rájuk egy irodalmi 
mű, mi az, ami nekik fontossá (vagy épp ellen-
szen vessé) válik belőle, esetleg a saját életükre 
is tudják vonatkoztatni.   
A tanári pálya gyakran generációkon át 
öröklődik. Önnek ki volt a mintaképe?  
A legközelebbi tanár rokonom az apai nagy-
mamám, aki egy nyírségi kis faluban tanított, 
de én őt nagymamaként ismertem, így köz-
vetlen mintáim nem voltak a tanári munkájá-
ról. A diákéveim alatt – általános iskolától 
egész az egyetemig – több tanárom is volt, 
akikre nagyon jó szívvel emlékszem vissza.  
Szokták mondani, a tanári pálya a szemé-
lyiségbe kódolt hivatás. Valóban születni 
kell erre a szolgálatra?  
Kamaszkoromban többször kaptam olyan visszajelzést, hogy alkal-
mas lennék a pedagógus pályára, bár ebben az időszakban még nem 
gondoltam a tanári hivatásra. Amikor egyetemistaként (ELTE) pre-
ventív iskolai foglalkozásokat tartottam kisiskolások számára, itt már 
nagyon jól éreztem magam közöttük tanárként. Véleményem szerint 
nagyon sok nélkülözhetetlen tanult eleme van a pedagóguspályának, 
de valóban sokat számít a személyiség.  
Ki lehet jó tanár? 
Egyrészt, aki képes jó kapcsolatokat teremteni, jó az empatikus kész-
sége. Nemcsak egyben látja a diákcsoportot, hanem képes felfedezni 
a diákok egyediségét, tiszteletben tartja, hogy a tanulói érző embe -
rek, akik nagyon különböző tapasztalattal, tudásszinttel, aktuális 
lelki és fizikai állapotban érkeznek nap mint nap az iskolába. Más-
részt nagyon fontos a megfelelő szakmai felkészültség. 
A koronavírus-járvány új kihívások elé állította az iskolai oktatást. 
Hogyan fogadták a tanulók a digitális munkarendre való áttérést?  

Az új körülmények elfogadása nagyban függ 
a diákok személyiségétől. Az introvertáltabb 
(zárkózottabb) személyiségű emberek szá-
mára a hétköznapi kapcsolatok lecsökkenése 
kevésbé okoz ne hézséget. Nekik abban kell 
segíteni, hogy ne veszítsék el a kapcsolatot a 
társaikkal, ne szoruljanak be a virtuális térbe. 
Az extrovertált személyiségeknél már ez 
más  képp jelentkezik. Ők bezárva a négy fal 
közé, nehezebben élik meg ezt a hely zetet. 
A tanítási folyamatokon jelentősen változtatni 
kellett, a megszokott módszerek átalakításá-
val, új módszerek keresésével, a tan a nyag át-
strukturálásával lehet csak átvészelni úgy ezt 
az időszakot, hogy az valóban a diákok fejlő-
dését tudja szolgálni. Leszűkült a tanári ma-
gyarázat lehetősége, ez fokozhatja a tanulás 
nehézségeit, főleg azoknál a diákoknál, akik-
nél nem alakult még ki az önálló tanulás ké-
pessége. Ebben a helyzetben több segéd anya - 
got kell a tanulóknak adni, ezt igény lik is. De 
a digitális időszak pozitívumaként fogalmaz-
ták meg például a diákjaink, hogy több egyéni 
visszajelzést kapnak a munkájukra. 
Megőrizte napjainkban a presztízsét a ma-
gyar nyelv és irodalom, mint tantárgy? 
Változó a megítélése. Mivel érettségi tárgy, 
egyértelművé teszi a diákok és a szülők szá-
mára, hogy foglalkozni kell vele, ez biztosít 
egyfajta nyugodt légkört a tanórákon. Ugyan-
akkor sokszor érzem azt, miszerint azt tekint-
jük napjainkban értékesnek, aminek a köz vet - 
len, gyakorlati hasznát látjuk, márpedig a ma-
gyar nyelv és irodalom tantárgy nem feltétlen 
ilyen, ezért a diákok sem feltétlenül értik, 
hogy miért kell foglalkozniuk vele. Pedig sok 

esetben még a középiskolában – vagy akár az egyetemen – is tanítani 
kell a szép magyar beszédet, a megfelelő stílust, a gondolatok megfo-
galmazásának helyes, az adott helyzethez illeszkedő módját is, fej-
leszteni a szókincsüket, a szöveg értésüket. 
Mi a véleménye a tanárok társadalmi – erkölcsi és anyagi – meg-
becsüléséről?  
Néha úgy érzem, az a közvélekedés, hogy a tanítás olyan dolog, ami-
hez tulajdonképpen mindenki ért, mindenkinek van jó ötlete, mi-
képpen kellene jobban csinálni. Ez persze sarkítás, ebből a szem  - 
pontból is szerencsésnek mondhatom magam a VERKA tanáraként, 
mert itt olyan szülőkkel dolgozhatok együtt, akik támogatóak. Or-
szágosan viszont úgy tűnik, nincs nagy presztízse az oktató-nevelő 
munkának. Akik nincsenek az iskolai élet közelében, nem ismerik a 
valós helyzetet. Nem tudják, mit is jelent valójában a tanári munka, 
mennyi plusz munkával jár azon kívül is, amennyi órát a tanár a tan-
teremben tölt. Az anyagi megbecsülés valóban nincs arányban a be-
fektetett idővel és energiával.                                               VERÉB JÓZSEF 

EGY MAGYARTANÁR SZEMSZÖGÉBŐL

Fotó: verka.hu

Fotó: Facebook

„Hivatásról általában olyankor beszélünk, 
ha valaki nagy odaadást kívánó pályára lép 
vagy feladatot vállal, azért teszi, mert kész-
tetést érez arra, hogy ezen a pályán, vagy e 
feladat teljesítésével embertársait szolgálja.” 

DR. TOMKA FERENC: TALÁLKOZÁS A KERESZTÉNY-
SÉGGEL (45. RÉSZ – MINDEN ÉLETPÁLYA HIVATÁS LEHET)

Mokóné Dobos Ida dolgozatjavítás közben
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Elérkeztünk a Veresi Krónika szerkesztősége által meghirdetett irodalmi pályázat díjnyertes alko-
tásai közül a III. helyezett pályamű közléséhez. A tehetséges szerző, Makóné Dobos Ida magyar 
nyelv és irodalom tanárként dolgozik a Veresegyházi Katolikus Gimnáziumban.  
 

MAKÓNÉ DOBOS IDA: ÚJ FALAK ÉPÜLNEK 

VERESEGYHÁZI ÉLETKÉPEK IRODALMI PÁLYÁZAT III. HELYEZETT

Jó volna megteremteni egy másik ént. Egy Esti 
Kornélt, aki érzi, aki tudja, észreveszi, átéli, 
szentesíti, széttépi, amit én nem tudok. Elbújni 
a háta mögé, az ő szemével látni és láttatni, 
egyesülni és eltávolodni. De nekem nincs Kor-
 nélom. Magam vagyok, amikor ébredek, az én 
rémálmom a pad tetején ugráló, tanárságom 
minden reménységét letörlő gyereksereg. Az 
én félelmem, hogy a jövőbe mutat az álom, az 
én kétségem, hogy 156 centi lehet-e gátja, part -
ja, zsilipje az ösztön és szabály két partja kö-
zött ugráló ébredő éntudatnak. Az enyém a 
sárga épület, ami előtt megállok, nekem kell 
bevennem, mint várat a képletessé homályo-
 sult katedrát. Nekem kell felépítenem. Az e -
nyém a felismerés is, hogy az ösztön és szabály 
közötti sávból nem kapukat dönget az éntudat. 
Nem minden áron. Az enyém a csend öröme, 
a kíváncsiságé, a reménykedésé, a bizalomé.  

Veresegyházi Katolikus Gimnázium, néz 
szembe velem a tábla, ahogy lepar kolok. Ve-
resegyházi. Egy új város az életemben, szer-
 vusz, megjöttem, kérlek, tűrj meg, én nem 
aka rok sokat tőled, csak átuta zó va gyok. Na-
ponta jövök, de ne várj tőlem sokat, megyek is 
hamar, megpróbálok nem zavarni. Katolikus. 
Téged, azt hiszem, ismer lek már, köszönöm a 
kereteidet, a kere tei met, a körvonalait valami 
nagyobbnak ma gamnál. Gimnázium. Új isme-
rős, új kapcsolat, meg változtam 
mióta nem láttál, nem 
tanulni jöttem már. 
Veresegyházi Kato-
likus. Egy kö zös-
 ség. Ve res- 
e g y h á z i  
Gim názi -
um. Egy 
le  he tőség, 
egy reménység, 
hosszú út, hosszú 
terve zés, vágyak 
és lemondások épülete, te, a jö vő. Katolikus 
Gimnázium. Ez új nekem, még meg kell ta-
nulnom, több vagy vajon, mint az előbbiek 
összege, hatványo zódsz? 

Enyém a rémálom, hogy lesöpörnek. Hogy 
elsodor a tömeg. 34 vizslató, kíváncsi, kriti-
kus szempár. 68 ütköző test a folyosón. Le-
szűkülő folyosó a csocsónál. Szétröppenő 
figyelem Odüsszeusznál. Megvetem a lábam, 
keményen állok, kérdések szélviharában be-

vesszük a várat, miénk a sárga épület. Zöld 
szemein ke resztül megszelídül Veresegyház. 
Köszö nöm, hogy befogadtál, látod, próbálok 
nem zavarni.  Megszületik a másik én helyett 
a mi: az én rém álmomat mi nem hagyjuk be-
teljesülni. Kollégákkal karöltve, diákokkal szö-
vetségben épül az új közösség. A veresegyházi. 
A katolikus. A gimnázium. Libikókát váltunk 
olykor hullámvasútra, hegyet mászunk, völgy -
be szállunk, együtt örülünk a sík terepnek. Pa-
 tika mérlegen számoljuk a tudás és élmény, ész 
és érzés, munka és játék, erő és gyengédség, 
szi gor, következetesség és rugalmasság neve-
 lésreceptjét, aztán nagyvonalúan rádobjuk 
mégis a marék sót. 

Veresegyházi Katolikus Gimnázium, hirdeti 
a tábla, ahogy lepar kolok. Ideig lenes vagy te 
kis sárga épület, inkubátora a fejlődő életnek. 
Veres egyházi. Új szülője új gyer  meknek, dol-
gozol azon, hogy mindent elő te remts. Katoli-
kus. Régi táma szunk, megújulsz a falak kö zött. 
Gimnázium. Te még keresed az arcod, ereszd 
mély re a gyöke reid, onnan táplál kozz! 

Gyorsan nősz, mint kamasz fiú egy nyár 
alatt. A sárga épület kinek lesz még otthona? 
A csocsót el is kell odázni néha, hogy 
beférjen az új kíváncsiság, új zaj, új 
csend. A dinamikus növekedés ke-
resni kezdi a külső arcát. Szétfe-

szül a kis sárga épület, de 
bírja még.  

V á r j a  
már a tá-
g u l á s t ,  
de köz-

ben ereszti a gyökereit, 
hogy elbírja majd a lom-

bot. Új ajtók és új falak épül-
nek, új keretek, új ab la - 

kok, új lépcsők. Veres-
egyházi Katolikus 
Gimnázium, új falra 

új betűkkel kerül a 
még alig régi felirat. 

De már története van. Már arca van. Változik 
még, komolyodik, növekszik. Él. 

Veresegyházi. Lüktetésed pumpálja az oxi-
 gént az ereinkbe. Katolikus. Fényed jelzi az 
irányt, ha tapogatózunk is néha. Gimnázium. 
Tudásodból bölcsességet vágyunk építeni.  

Veresegyház. Otthonom mellett otthonom 
lettél, átöleltél. Katolikus. Szolgálóddá tettél, 
legyen nekem az Ő akarata szerint. Gimná-
zium. Együtt lassan megtanuljuk, köszönöm a 
türelmed.

MAKÓNÉ DOBOS IDA 
magyar nyelv és irodalom tanár 

 
1988-ban Debrecenben született. Nagy csa-
ládjában és a Szent László Domonkos Plébá-
nián ismerkedett meg a közösségi lét örö  - 
mével és megtartó erejével. Tizennégy éve-
sen családjával Gödöllőre költözött, a Török 
Ignác Gim názium diákja lett. A felhőtlen kö-
zépiskolás évek után az ELTE hallgatója a 
magyar szak szerkesztői ismeretek szakirá-
nyán. 
A bölcsész tanár-képzést támogató Szakmód-
szertani Központ gyakornokaként, illetve a 
Ne Bánts Világ! Alapítvánnyal tartott preven-
ciós foglalkozásokon olyan meghatározó él-
mények érték, amelyek a taná ri pálya felé 
irányították. Ezért jelentkezett tanári mes ter-
képzésre. 
2014-ben magyar nyelv és irodalom tanár és 
magyar, mint idegen nyelv szakos tanár mes-
 terdiplomát szerzett. Az egyetemi évek alatt 
született első két gyermeke, a harmadik pe -
dig másfél évvel a végzés után, így otthon 
kez dte meg a pedagógiai tapasztalatszerzést. 
2017 óta a Veresegyházi Katolikus Gimná-
zium tantestületének tagja.

Amen (Rajz: Veréb Csilla)

Fotó: Veréb
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2020. november 6-án került megrendezésre a 
Szabadidős Gazdasági és Innovációs Cent-
rum konferenciatermében, a járványügyi 
helyzet adta lehetőségek mellett, Imre Hilda 
elsőkönyves szerző novelláskötetének be-
mutatója. A Cipősdoboz című kötet szinte 
ontja magából a valóság kesernyés ízét, az 
élet örömteli pillanatait. Ahogy haladunk 
előre a szövegtestek sűrűjében, egyre jobban 
ráismerhetünk önmagunkra, velünk is meg-
 történhet eseményeire. Visszatérő gondolat-
fonál az anya, a nő szerepe a párkap  cso la - 
tokban, a férj és a feleség életének bon colga-
tása, a gyermek és az édesanya helyzete a 
családban. Az itt elmesélt élethelyzetek va-
 ló ban megtörténtek? Imre Hilda íróval a 
könyv bemutatót követően beszélgettünk.  
 
Mi szolgál alapul a történetek megírásához, a 
gyermekkori élmények, a felnőtté válás idő-
 szaka, vagy esetleg más emberek élettapasz-
talatai?   
Mindig is nyitott voltam a világ felé, ezért na-
 gyon szívesen meghallgatom ismerőseim, vagy 
éppen az utca emberének elbeszéléseit. Mivel 
jó hallgatóság vagyok, ennélfogva könnyebben 
megnyílnak a beszélgetőtársaim, és ezáltal csak 
jön nek a történetek, áradnak felém. Nem egy al-
 kalommal konkrétan megkeresett több is me rő-
 söm, és megosztották élményeiket azzal a fel - 
hatalmazással: ha tudsz vele kezdeni vala mit, 
írd meg! Egy pályázatnak szerelmi tör té-
net volt a témája, sokat töp reng-
 tem, vajon mit is lehetne írni, 
mert ez már vég ki me  rü lé-
sig ki van be szél ve. Ek -
kor az egyik kol lé - 
 ganő el me sélte a 
szülei tör té ne tét. 
Na  gyon jó volt a 
’60-as évek be visz -
sza  men ni, és el jut ni 
nap     jainkig, az írás 
Harmadszor is cím mel 
került pub   liká lásra.  
Elbeszéléseiben sok em ber 
ma gá ra ismerhet, van en nek 
az olvasó felé va la  mi-
féle üze  nete?  
Direkt módon nincs, mert én úgy szeretek 
írni, hogy mindenki saját maga talál jon rá az 
őt meg érintő tarta lomra. Egyes írásaimra kap-
tam olyan meg  jegy zéseket, amikor azt mon d-
ták: gye rek ko romban pontosan ugyan  ezt 
éltem meg én is, pont ilyen volt minden ahogy 
leírtad.    

Mikor kezdett el komolyabban az írással fog lal-
 kozni, mik voltak az előzmények, az indí ték? 
Általános iskolásként rendszeresen részt vettem 
irodalmi pályázatokon, több alkalommal nyer-
 tem is. Később, húszéves koromig próbál koz-
 tam újságcikkekkel, novellákkal, még egy két  - 
száz oldalas regényt is írtam. Igazából nem ér -
tem el átütő sikereket, mert a Vajdaságban, ahol 
fel nőt tem az emberek nem beszélték a tiszta 
magyar nyelvet. Nagyon sok kifejezést és szó-
for du latot másképp fogalmaztak meg. Pél dául a 
go lyóstoll még a mai napig is örök író ként is-
mert. A főiskola el vég zése után Bu da   pest re ke-
 rültem, mun ká ba álltam és az írás abbamaradt. 

Úgy érez tem nem va  gyok 
jó, nem tu dok én jól 

írni. A fordulat 
2017-ben kez-

 dő dött, el-
 k e z d   t e m  
új ból írni, 
min  dent,  
ami ben-
nem volt.  

A gondola-
tok azó ta is 

jön nek, utat tör-
nek. Szí ve sen írok 

a mindenna pok ból me  -
rí tett tör   té  nete ket, így no  vel-

 lá kat is. Az első írásaim 
egyike az iskolai élettel 

kapcsolatos volt, az Ide nekem a tuti tanító né -
nit! címet kapta, robbant is a bomba. Innentől 
kezd ve elkezdtem fog lal kozni gyerek témákkal. 
Az Egy elrontott generáció komoly vihart kavart, 
az ol vasóktól kap tam én hideget és meleget is 
garmadával, de ez nem vette el a kedvemet. Iga  -
zá  ból a no velláimat szeretem a legjobban, úgy 

ér zem bennük van a szívem és a lelkem 
egyaránt. 
A most megjelent novelláskötetében melyik a 
kedvenc története? Kérem, meséljen a kelet ke-
 zéséről.  
Nehéz erre válaszolni, mert mindegyik közel áll 
hozzám, különösen a Darabokban vagy Az alku 
című novelláim. Az alkuban Bori a haldok ló 
édesanyja láttán, egy végtelenül nehéz este után, 
amikor anyja testét rázta a fájdalom, felajánlotta 
a lelkét a sátánnak. A fiatal lány két dolgot kért 
cserébe csupán. A fájdalom csök ke né sét és azt, 
hogy az anyja még érje meg a ka rácsonyt. Az 
anyukám is beteg volt, az érzés innen jött és 
ebből kerekedett ki Bori kará csonyi története. 
Ezek az események bennem vannak, és egyszer 
csak kijönnek. Talán egy Michelangelo idézet a 
legjobb válasz: „Minden kőben benne van a szo-
bor, csak a felesleget kell lefaragni róla.”   
Jelenleg min dolgozik, várható a közeljö vő ben 
további írásainak megjelenése?  
Napi szinten folyamatosan írok. Szerződésem 
van a MyMirror online magazinnal, ide rend-
szeresen írok könnyed hangvételű sorozatokat, 
és egyéb rövidebb írásokat. Szerkesztőként dol-
gozom a Litera-Túra Művészeti Magazinnál és 
mindemellett írom a saját kis történeteimet, 
most éppen dolgozom egy nagyobb léleg zet vé-
 telű regényen is. A regény egészen vissza nyú  lik 
az 1970-80-as évek Jugoszláviájába, ahol hat é-
ves koromtól kezdve a cselekmé nynek én is 
része vagyok. Szeretnék az akkori világról egy 
korhű képet alkotni, mindazt elmesélni, amit 
megéltem.                                            VERÉB JÓZSEF

KÖNYVBEMUTATÓ • INTERJÚ A SZERZŐVEL

IMRE HILDA: A CIPŐSDOBOZ

Fotó: Veréb

„A kórház épületét meglátva megint eszébe vil-
lant, hogy kinn kell hagynia ezt a világot. Ezt, 
amelyben annyian nem érzik jól magukat, pedig 
nem is tudják, hogy a betonfalak mögött, a rossz 
szagú szobákban, a szenvedéssel átitatott falak 
között van egy másik dimenzió, ahol senki nem 
akar szenvedni. Ahol nem pletykálnak rosszin-
dulatúan, ahol a nevetés ritka vendég és a sóha-
jok közt mindig megbújik a remény.” 

IMRE HILDA: EGY MÁSIK ÉLET (RÉSZLET)

Kultúra

IMRE HILDA • ÍRÓ, TANÍTÓNŐ  
Imre Hilda a Vajdaság északnyugati részén Bács-
 gyulafalván töltötte gyermekkorát. Érettségi után 
a Szabadkai Magyar Tannyelvű Tanítóképző Kar 
hallgatója volt. 
Friss diplomásként 1990-ben Magyarországon te-
lepedett le, Budapesten, a Keve Utcai Általános Is-
kolában vállalt tanítónői állást. 
Kislánya születéséig dolgozott az intézményben, 
majd 2000-ben családjával Veresegyházra költö-
zött. 
Jelenleg a Fabriczius József Általános Iskola alsó 
tagozatán tanít, immár két évtizede.  
Rendszeresen ír az életből merített történeteket és 
novellákat, melyek internetes blogján megtalál-
hatóak: hildasagok.blog.hu (Nőkről, lélek ről, sors-
ról...). További történetei a MyMirror magazin 
mymirror.hu oldalon is olvashatóak. 

Imre Hilda és lánya, Ehmann Lili a bemutatón

Molnár Klára az est moderátora és Imre Hilda

Fotó: Veréb
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VERES 1 SZÍNHÁZ • Interjú Nagy Sándor színművésszel  

Érettségi után egyből a Színművészetire jelent-
 kezett? 
Gyerekkoromban, ha megkérdezték hogy: mondd 
fiam, mi leszel, ha nagy leszel? a válasz minden 
esetben az volt: lelkipásztor vagy orvos. Persze az 
élet másképp alakult, amikor elindult a gimnázi-
umi élet Kisvárdán, tagja lettem a DOKTOROCK 
színtársulatnak, és ott éreztem meg először, a szí-
nészet lesz az én világom. 1998-ban érettségiztem 
és mindjárt belevágtam a felvételibe, ek kor még a 
tizennyolcadik életévemet sem töltöt tem be. 
Akár mennyire is szerettem volna, nem sikerült 
bejutnom az egyetemre, csak harmadik nekifu-
tásra 2001-ben, Kerényi Imre osztályába. 
Úgy tudom még egészen fiatalon a vendéglátó-
iparban is dolgozott, majd aktívan énekelt az 
Adagio együttesben. 
Tizenhárom éves koromban a szüleimtől kaptam 
egy szintetizátort, autodidaktaként képeztem 
magam és kilenc éven át zenészként léptem fel 
különböző Szabolcs megyei rendezvényeken. Fő 
profilom az esküvők és bálok vendégeinek szóra-
 koztatása volt, sokszor a kora reggeli órákig. Ko-
molyabban énekelni Toldy Máriánál kezdtem el 
tanulni, 1998-ban Budapesten és ezzel egyidőben 
tagja lettem a Miklós Tibor alapította Piccolo Szín-
háznak. Tibornak rengeteget köszönhetek, talán, 
ha ő nincs, most mi sem beszélgetünk. A 2005-
ben megalakult Adagio együttesben hárman vol-
 tunk tagok, Homonnay Zsolt, Balczó Péter és én. 
Klasszikus hangszerelésben dolgoztunk fel popu-
láris dalokat, nemzetközit és magyart egyaránt. 
2008-ban a Papp László Sportarénában egy hat-
vantagú szimfonikus zenekarral léptünk fel, Zá-
dory László vezényletével és Zahovay Zoltán 
pro ducer szervezésében. Öt éven át dolgoztunk 
együtt a srácokkal és én 2010-ben váltam ki az 
együttesből, mert egyre több színházi feladatot 
kaptam. Ez idő alatt négy lemezt adtunk ki, ebből 
kettő platinalemez lett, és mintegy 52 000 CD le-
mezt adtunk el a Sony BMG szárnyai alatt. Ez ma 
már sajnos szinte elképzelhetetlen. Nagyon sze  -
rettem ezt az öt évet. 
A Színház- és Filmművészeti Egyetem operett-
musical szakán végzett. Mégis a vígjátékok, drá  -
mák és krimik világában vált igazán népsze - 
rű vé. A több sikeres musical szerepet követően 
miért váltott műfajt?   
Az élet hozta a lehetőséget és én nem ellen kez tem, 
szabadulni akartam a „szépfiús musicales skatu-
lyából”. Szirtes Tamás, a Madách Színház igazga-
tója látta meg bennem a fantáziát először és az első 

prózai szerepeket is ő adta. Majd Szente Vajk ren-
dező barátomtól is rengeteg lehetőséget kaptam, 
kapok. A dráma és a vígjáték irodalom sokkal szer-
teágazóbb – a karaktereket tekintve is –, mint a ze -
nés műfaj. A musical szerepek és karakterek jóval 
behatároltabbak, itt korosztályonként van pár sze-
rep, amit el lehet játszani és utána ezek a lehető-
ségek az életkorral lecsökkennek. Prózai színész - 
ként másképp éled meg ezt a helyzetet.    
Ha visszatekintünk az eltelt évekre, sokat fog-
 lalkoztatott színészként hogyan tudott a szoros 
időbeosztása ellenére ennyire sok karaktert 
megszemélyesíteni, nem fáradt bele?  
Ha most nem lenne ez a pandémiás állapot, akkor 
mindent összevetve tizenhét darabban játszanék. 
Általában mindennap más karakter bőrébe bújva 
nincs is időm megunni a szerepeimet, mert any-
nyira változatosak. Mondhatom úgy is: a titok 
nyitja a sokszínűség, és a változatosság. Ettől nem 
fárasztó a munkám, mert mindig mást csinálha-
tok, amiért nagyon hálás vagyok a Jóistennek, a 
színházaknak, akik bíznak bennem és a remek 
kollégáknak és rendezőknek, akikkel együtt dol-
gozhatok.  
A Veres 1 Színházban Neil Simon: Pletykafészek 
című bohózatában Lenny Ganz karakterében 
láttuk. Hogyan került kapcsolatba a színházzal?  
Venyige Sándor igazgatótól kaptam a felkérést és 
örömmel vállaltam a szerepet, mivel Neil Simon 
színpadi műveit nagyon szeretem és ebben a da-
rabjában még nem játszottam.  
Hogyan jött még ide a színházi rendezés is?  
Kisvárdán a Doktorock színtársulat tagjaként a 
Tied a világ című előadás volt az első olyan rende-
zésem, ahol az eredeti, Szente Vajk féle rende zést 

alkalmaztam színpadra úgy, hogy én is játszottam 
benne. A Veres 1 Színháznál eredetileg a Pletyka-
fészket Molnár Kristóf rendezte, de ké sőbb, tech-
nikai okokból én vállaltam át ezt a munkát. Utólag 
visszagondolva nagyon fárasztó időszak volt, mert 
játszani és rendezni egyszerre nem mindennapos 
feladat. A premier előtti tíz napból a próbákon 
hetet lent ültem a „rendezői székben”, de végül 
megérte a feszített munka tempó, mert az ország-
ban akármerre visszük a darabot mindenhol ha-
talmas sikerünk van vele.  
Milyen lehetőségeket lát a színházi élet tovább-
viteléhez?  
Sajnos a járvány miatt a Veres 1 Színház új darab-
jának, a Black Comedy/Rövidzárlat című víg játék-
nak a bemutatója novemberben ismét el  m a radt, 
pedig nagyon vártam a karanténból való kiszaba-
dulásomat, hogy folytathassam a színháznál a 
munkám.  
Több színház próbálkozik az online játszással, 
mert a magán színházak esetében ez most már lét-
kérdés. Ha nincs közönség, nincs előadás és az 
ember pénzt sem keres, jönnek a megélhetési gon-
dok, mert eddig nagyon úgy tűnik, hogy jelenleg a 
kultúra támogatása az utolsó helyre szorult. Re-
méljük, ez a hozzáállás változni fog, mindenesetre 
nagyon várjuk a pandémiás állapot végét. A jelen-
legi helyzetben arról tárgyalunk, hogy mi is strea-
meljük az előadást, és ha minden feltétel és 
lehetőség adott lesz, akkor még a karácsonyi ün-
nepek előtt online megtartjuk a bemutatót.    

VERÉB JÓZSEF 

„A színészet is egy szakma, amit, ha tehetséges 
és szerencséje van, a Színház és Filmművészeti 
Egyetemen neves oktatóktól, jó osztály közösség-
ben, később pedig a színpadon nagy tudású kol-
légáktól, remek rendezőktől tanulhat meg évek, 
évtizedek alatt az ember. És ez a tanulás éle tünk 
végéig tart, mert minden egyes új szereppel ki-
 csit mindig a nulláról kell kezdeni.”

NAGY SÁNDOR színművész 
 
A koronavírus-járvány terjedése miatt elrendelt rendkívüli jogrend alapján a színházi 
előadások elmaradtak. Nagy Sándor színművésszel, a Veres 1 Színház új darabjának 
a Black Comedy/Rövidzárlat című vígjátéknak a rendezőjével beszélgettünk. 

NAGY SÁNDOR • SZÍNÉSZ  
1980. augusztus 18-án Kisvárdán született. 
Álta lános iskolai tanulmányait Fényeslitkén vé gez -
te, ezt követően a Kisvárdai Bessenyei György Gim-
ná ziumban tanult tovább. Időközben tagja lett a 
kis várdai Doktorock színtársulatnak, az itt eltöltött 
évek és lehetőségek egy életre meghatározták a szín-
házhoz való viszonyát. Tizennyolc éves volt, amikor 
felvételt nyert Toldy Mária musical stúdió jába, így az 
éneklés mellett a színészmesterség világába is bele-
kóstolhatott. 
1999-ben lehetőséget kapott a Madách Színházban 
bemutatott A nyomorultak című musicalben, majd a 
Miklós Tibor által alapított Piccoló Színház tagja lett. 
2005-ben végzett a Színház- és Filmművészeti Egye-
temen, a diploma kézhezvételét követően leszerző-
dött a Madách Színházhoz, és tagja lett az Adagio 
énekegyüttesnek. 
Pályafutása során számos musicalben és prózai da-
 rab ban szerepelt, színházi munkái mellett láthat juk 
őt különböző filmes és televíziós produk ciók  ban. 
2018-tól a Veres 1 Színház tagja. Népszerű, kedvelt 
és sokat foglalkoztatott, elismert művész. 

Fotó: Facebook
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De honnan is származik ez a „nélkü löz he -
tetlen” karácsonyi kellék? A szaloncukor ősét, 
a csoma golt fondant-cukorkát még párizsi cuk-
 rászok ké szítették először Papillote néven, fel-
 te hetően a 14. szá zadban. Aztán a német be  - 
ván dorló cukor mű vesek révén világhódító út-
 jára indult a kis csoma golt cukormassza-bon-
bon, és a 19. század első har madában Ma gyar - 
országon is betört a jómó dú polgárok szalon-
jába. A csillogó papírú édesség neve így lett a 
német Salon zuckerl-ből szalonczukkedli, 
ahogy Jókai is említést tesz róla, s díszítette az 
akkor már terjedőben levő és a szalonban fel-
állított karácsonyfákat.  

Magyarországon báró Podmaniczky Frigyes 
egyik nagynénje állította 1825-ben az első 
karácsonyfát, de ez csak az 1800-as évek 
végétől kezdett szokássá válni. A gyü-
möl csökkel, aszalt édes ségekkel, 
mé zeska lács sal dí szí tett fá kat a 19. 
szá zad elején már selyempapírba, később fé-
nyes sztaniolba csomagolt egy szerű cu korka fé-
le ségekkel, cso ko lá dégolyócs kák kal öltöz  - 
tették ünnepi díszbe. A válasz-
tékban kez det ben sem volt hi -
ány, a cukrász mű helyek leg - 
alább 30 külön böző színű cso  -
ma  golása maradt fent, és persze 
a híres ricselő, vagyis roj  to zógép, 
amivel egy mozdulattal ki le hetett 
rojtozni a csoma go lást – e nélkül bizony nem 
volt „igazi” a szaloncukor.  

A szaloncukor nagy sikerét mutatja, hogy 
He gye si József, „magyar-franczia szakács és 
vállal kozó” 1891-ben kelt köny vé ben már ti-
zen   hét féle szaloncukorról tesz említést. A leg -
újabb házi czuk rászat című ké zi   köny vében a 
„szalon-ananász, szaloncréme bonbo nok, a 
szalon-marasquin-czu korkák, a sza lon-pisz -
tácz-czu korkák” receptjei is szerepeltek.  

És bizony a magyar nép szívét hamarosan 
meg hódította az édes nyalánkság, olyannyira, 
hogy rövidesen a cukrászipar keresett terméke 
lett. A híres fővárosi cukrászdák egymással 
ver senyeztek, saját, titkos receptjeikkel igye-
 kez tek a vevőket maguk hoz édesgetni. Vihet-
ték a vá sárlók az édességet készletről, de ren - 
delésre is: vagy is a vevő kérése alapján készült 
a szaloncukor a kívánt ízben, bur ko lattal és 
csoma golásban, természetesen rojtozva és 
házhoz szállít va... 

S hogy hogyan is készült a szalonczukkedli? 
Az eleinte kézműves műhelyekben gyártott sza-
loncukrokhoz még szabad tűzön, lábasokban 
főzték, sűrítették a cukorszirupot vagy fondant-
cukrot. Megfelelő sűrűség elérése után ki hű töt-
ték, majd újból felmelegítették, ízesítették, 
for mába öntötték, csokoládéba mártották-bur -
kolták és kihűlés után csomagolták, majd roj-
tozták.  

Az ipari fejlődés a 19. század végén a szalon-
cu korgyártásba is betört, az első fondantké szítő 
gépeket a híres Stühmer csokoládégyár és a Ger-
beaud cuk rászda használta először. 

 
 

 
 

 
A szaloncukor 

iránti kereslet akkora lett, hogy a 
ne ve sebb cukrászdák ünnepek előtt 
naponta 25-30 kilogramm csoko ládét is 
felhasználtak, ekkortájt már közel ezer fajta 
csillogó sztaniolpapírból válogathattak a vásár-
lók a csoma goláshoz. 

A kevésbé tehetősek inkább saját, családi re-
cept alapján készítették az ünnepi édességet, 
melynek íze és állaga hasonlított az 1980-as 
években kap ható rózsaszín és fehér konzum 
szaloncukrokhoz. Az azóta már megszámlál-
hatatlan ízben és színben készülő desszertet 
magunk is elkészíthetjük, akár saját recepteket 
is kidol goz hatunk, vagy meglep hetjük szerette-
inket, barátainkat egy-egy csomag kézműves 
szaloncukorral.  

 
NÉHÁNY ÖTLET 

HÁZI SZALONCUKOR KÉSZÍTÉSÉHEZ 
A szaloncukor csomagolásához kreatív boltban, 
papírboltban kaphatunk selyempapírt vagy fé-
 nyes sztaniolpapírt, de régebben vásárolt és 
megőrzött, kisimított bonbon, szaloncukor vagy 
csokoládé csomagolását is felhasználhatjuk. 

A csomagolás lehet kétrétegű, a puhább, se-
lyem papír jellegű csomagolót tegyük belülre, a 
fényes, díszítő csomagolást kívülre. A csoma go-
 lóanyagot az elkészült szaloncukor méretét ala-
pul véve háromszoros hosszúságúra és szé  les - 
ségűre vágjuk (kb. 12×9 centis téglalap), hogy 
kényelmesen bele lehessen tekerni, és a két 
végét megcsavarhassuk. A papír mindkét végét 
óvatosan tekerjük meg, hogy lezárja a szalon-
cukrot, a végét hosszú kis csíkokban beszab-
dalhatjuk, „ricselhetjük”. Akasztókampót vagy 
vékony fonalat, arany, ezüst stb. színű dekor-
szalagot az édesség végére kötve a fenyőfára 
akaszt hatjuk. Érdemes a fa alá, vagy az asztalra 
tálba is tenni, hogy ne a fáról tűnjenek el idő 
előtt a szaloncukrok! 
 

*** 
RECEPTEK 

 
Fondant szaloncukor 

Hozzávalók: 50 dkg cukor • 10 evő ka nál 
víz • kb 10 dkg kakaó vagy csokoládé • 
5 dkg vaj • 10 dkg tetszés sze rinti gyümölcs 

Egy edénybe öntjük a fél kiló fehér vagy 
barna cukrot, hozzáteszünk 10 evő-
kanál vizet. Folyamatosan kevergetve 
forrástól 8 percig főzzük. A hatodik 

percben egy kanál masszát tányérra te-
szünk és eldörzsöljük. Ha sűrűsödik és ke-

 ményedik, a cukor elkészült. (Próbálhat juk 
pál cikával vagy kis kanállal kivéve pa pír ra, tá-
nyérra csöppenteni, ha nem folyik, akkor  jó. 
Másik lehetőség, ha drótból hajlított karikát be-
lemártva megpróbálunk buborékot fújni be-
lőle.)  

Levesszük a tűzről és ízesítjük 10 deka csoki 
és 5 deka vaj vízgőz fölött összeolvasztott keve-
rékével, 10 deka kókuszreszelékkel vagy fahéj-
jal, dióval, darált mazsolával, datolyával, pisz - 
táciával, de aszalt gyümölcs, cukrozott narancs-
citromhéj, mogyo ró, mandula, rumaroma, da -
rált keksz, mézes kalács, stb. is beleke rül het, 
íz lésünk szerint.  

Az elkészült masszát nedves kézzel rúddá so-
 dorjuk. Ha lehet, porcelántálat vagy műanyag 
vágó deszkát használjunk. Mielőtt teljesen kihűl, 
tetszés szerinti darabokra vágjuk. Olvasztott 
csokoládéval bevonjuk, és a teljes kihűlés után 
színes papírba csomagoljuk. 

(Forrás: mindmegette.hu) 

A SZALONCZUKKEDLI TÖRTÉNETE 
Ha karácsony, akkor szaloncukor... Mi, magyarok legalábbis el sem tudnánk képzelni a csillogó pa-
pírba csomagolt édes bonbonok nélkül az ünnepeket, pedig a már-már hungarikummá vált édes-
ség nem is magyar találmány. Mégis, világszerte csak mi gyártjuk, mi esszük, mi tesszük a fára, és 
mi küldjük szerte a világba, külhonba szakadt magyar rokonainknak és barátainknak, hogy nekik 
se teljen szaloncukor nélkül a karácsony. 
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Jelen járványügyi helyzetben nem tudtuk megtartani a novemberi ingyenes 
programjainkat és a Mikulás kincskereső túra is elmaradt. A cikk leadása-
kor pe dig nagyon úgy tűnik, hogy nem tudjuk megszervezni a szokásos év-
záró NW túránkat, sem az évindító sportos gyaloglást január 1-jén. Most 
AZ EGÉSZ SÉG A LEGFONTOSABB, amelyhez – így télen egyébként is – 
javasoljuk a sok-sok C- és D-vitamin fogyasztását, valamint találjunk időt 
arra, hogy kint legyünk a szabadban és mozogjunk! Gyalogoljunk, Nordic 
Walkingozzunk, kocogjunk vagy fussunk, ha ezt szeretjük, sétáltassunk 
kutyát, menjünk ki a családdal vagy párunkkal és túrázzunk, amíg megte-
hetjük. Mi most nem tudunk csoportos Nordic Walking edzéseket, kirán-
dulásokat, túrákat szervezni, de ezt ellensúlyozandó kitaláltunk egy NW 
TÚRAJÁ TÉ KOT! Ezt egyénileg, párban vagy családban is meg lehet való-
sítani, miközben kint vagyunk a friss levegőn és járunk egy jót. 
A KIHÍVÁS rész letei: küldjenek az e-mail címünkre (multisport.2112@ 
gmail.com) DECEMBER 31-IG 
• egy motivációs Nordic-os fotót magukról vagy családjukról,  
• látszódjon a NW bot, a természet és Önök, vagy kezük-lábuk, ha nem is 

szeretnének a fotón teljes egészben szerepelni 
• írják a fotó mellé a keresztnev(ek)et, merre jártak (pl. hely, km, szint, él-

 mények stb.)  
• ha „csak” sima NW edzést/túrát tesznek Veresen, az is remek 
• ezt a motivációs fotót mi feltesszük a Facebook-oldalunkra és mellé írjuk a 

fenti adatokat (reméljük ezzel sokakat motiválunk majd a mozgásra!) 
• január 1-jén egy sorsoló applikáció segítségével nyerteseket húzunk 

NYEREMÉNYEK: Sulyán cukrászdás finomság, macifarmos családi be-
lépő, Sarkcsillag sportbolt-utalvány, pezsgő, csoki! 

FONTOS! Azért, hogy mindenki azonos eséllyel indulhasson, kérjük csak 
egyszer küldjenek be egy fotót, amely lehet egyéni, páros vagy családi.  

A játékon KIZÁRÓ-
LAG NORDIC WAL-
KING BOT TAL készült 
saját fotók/túrák/edzé-
sek vehetnek részt és 
meg kell felelni a fenti 
kiírásnak. Aki nem 
ilyen fo tót küld, azt saj-
nos nem tudjuk figye-
lembe ven ni, hiszen 
mint Nor dic Walking 
Sport csapat, célunk a nordico zás és a testmozgás népszerűsítése. 

A játékra jelentkezéssel, azaz az e-mail címünkre küldött fotóval elfogad-
ják, hogy mi a fotókat és a küldött részleteket felhasználjuk Facebook-olda-
lunkon és azokat oda kitesszük, illetve megjelentethetjük a Veresi Krónika 
havilapban. Az e-mail címeket nem tároljuk, harmadik félnek nem adjuk ki, 
azokat kizárólag a játék idejére őrizzük és a kapcsolattartásra használjuk. 

Hálásak vagyunk az elmúlt évi kitartásotokért, támogatásotokért! Nél-
 kületek nem tartanánk ott, ahol most! MultiSport Sportegyesületünk to-
vább ra is készen áll arra, hogy együtt fedezzük fel és csodáljuk meg a 
természet szépségeit, együtt nordicozzunk, eddzünk, túrázzunk, alap-
 technikázzunk 2021-ben is. Mi csak a jót várjuk a jövő évtől! 

Békés, boldog karácsonyt és egészséggel, örömmel teli új esztendőt kívá-
nunk szeretettel! Vigyázzanak magukra, vigyázzunk egymásra! 

 
VIGH MERCÉDESZ, MÁTYÁS DEZSŐ 

MULTISPORT SE • Facebook: Nordic Walking Sport Veresegyház 
multisport.2112@gmail.com, +36 70 39 126 03

NORDIC WALKING

FELHÍVÁS NORDIC WALKING TÚRAJÁTÉKRA!

A SZALONCZUKKEDLI TÖRTÉNETE (folytatás) 

Tejmentes kókuszos szaloncukor 
Hozzávalók: 14 dkg kókusz • 9 dkg cukor • 
3 ka nál keményítő • 5 dl kókusztej • 4 dkg 
kókuszzsír 
Kevés kókusztejjel elkeverjük a keményítőt, a 
ma radék kókusztejbe beletesszük a cukrot, 
össze forraljuk, hozzákeverjük a keményítős 
kó kusztejet, amikor besűrűsödött, beletesszük 
a kókuszt. Ha megfelelő sűrűségű, hozzáadjuk 
a kókuszzsírt, és jól alakítható masszát készí-
 tünk. Kis bonbonokat formálunk, majd az ol-
 vasztott csokoládéba mártva kitesszük hűlni. 
Ha meg dermedt, csomagolhatjuk. 

(Forrás: cookpad.com) 
 
Zselés szaloncukor 
Hozzávalók a zseléhez: 300 ml multivitamin 
rostos gyümölcslé • 50 g porcukor • 6 g agar-
agar• jégkocka forma, vagy hosszú, vékony 
jégrúdkészítő 
Hozzávalók a bevonáshoz: 200 g étcsokoládé 
(65%-os, olvasztott) 
Kimérjük a gyümölcslevet, hozzáadjuk az agar-
agart és a cukrot, majd összekeverjük. Közepes 
lángon felforraljuk az agar-agaros gyümölcs le-
vet, majd formákba öntjük és hűtőbe tesszük 

10 percre. A formából kivéve – késsel segít he-
 tünk óvatosan, utána könnyen kijön már – a kí-
 vánt hosszúságú da ra bokra vágjuk, majd ismét 
hűtőbe tesszük. A csokoládét megolvasztjuk és 
kihűtjük 40 Celsius-fokosra, csak ekkor márt-
 juk bele óvatosan a zselét, hogy ne olvadjon 
meg a forró csokitól. A minden oldalán meg-
mártott zselés rudacskákat, bonbonokat rácsra 
tesszük, és hagyjuk lecsepegni, kihűlni, majd 
csomagoljuk. 

(Forrás: cookpad.com) 
 
Diós-narancsos szaloncukor 
(glutén- és tejmentes) 
Hozzávalók: 50 dkg dió • 4 evőkanál rum • 
1 narancs • 1 citrom • 5 evőkanál savanykás 
lekvár • 15 dkg étcsokoládé • 5 evőkanál olaj 
• 1 teáskanál vaj 
A diót zsiradék nélkül serpenyőben megpi rít-
 juk, majd finomra őröljük. A citrom és a narancs 
héját lereszeljük (érdemes kezeletlen héjút vá-
 sárolni), levét kinyomjuk, majd a dióhoz ad juk 
a rummal és a lekvárral együtt, összegyúrjuk. 
Kis golyókat formázunk, megnyomkodjuk, 
majd sütőpapírral bélelt tepsibe rakosgatjuk. 
A csokoládét felolvasztjuk az olajjal és a vajjal, 

megmárt juk benne a bonbo no kat. Hagy juk 
meg dermedni, majd papírba csomagoljuk. (Cu-
kor mentesen is készülhet cukormentes lekvár 
és csokoládé hozzáadásával.) 

(Forrás: mindmegette.hu) 
 
Sós-hamis szaloncukor 
(férfiaknak) 
A férfiak vagy kevésbé édesszájú családtagok, 
ismerősök számára érdemes külön kis „hamis” 
szaloncukrot készíteni, melyet természetesen a 
fára is akaszthatunk. A karácsonyi meglepetés 
villámgyorsan elkészíthető csomagolt, mini 
snack kolbászból, választhatunk hozzá csípős 
ízűt is. A legideálisabb a 3-4 centiméteres kis 
kolbászka, melyet a zacskóból kivéve rögtön dí-
szítőcsomagolásba rejthetünk, és a szaloncu-
korhoz hasonlóan megtekerjük a végét. Ha 
hosszabb, vékony snack kolbászt kapunk csak, 
vagy cabanossi kolbászt, akkor 3-4 centis da ra-
bokra vágjuk, és az említett módon csomagol-
juk. Ha nincs túl meleg helyen a ka rá csonyfa, 
akkor oda is akaszthatjuk vagy tálban kínáljuk.                     
(Forrás: Lamos Edit) 

 
LAMOS EDIT
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CAFÉ FREI • SOMODY IMRE

A Centrál Kávéházban szerette meg a vendég-
látást? 
A 90-es évek elejétől az utazásaim során, mun-
kaebédeken, vacsorákon láttam bele ebbe az ér-
dekes világba. A belvárosi Centrál újranyitása 
nem az én ötletem volt, viszont az egyedülálló 
történelmi miliő és a gasztro ágazat együtt izgal-
mas kihívásnak tűnt. Az egészben nem annyira a 
vendéglátás, az étterem volt a vonzó számomra, 
hanem inkább a kávéház, mint kö zösségi tér. 
Megkérdezhetem, hogy miért vált meg a patinás 
belvárosi helytől? 
A személyes oka a megváltozott egyéni sorsom 
volt, amiben a családnak köz ponti szerepet szán-
tam, ez nem volt összeegyeztethető az utazással 
eltöltött na pi 3-4 óra veszteségével. Az üzleti ok 
a gasztronómia és a turizmus világ mé retű össze-
fonódásának a felismerése volt. Be kellett volna 
kapcsolódnunk a turizmus iparágba is, ezt azon-
ban én már soknak találtam. 
A kávézás szeretete, esetleg az ott kapható édes sé-
gek miatt döntöttek egy kávéház nyitása mellett? 
A Centrál eladása után befektetési lehetőséget kerestünk, egyben munka-
helyet is szerettünk volna biztosítani a család számára. Egy barátom hozta 
a hírt, hogy Gödöllőn nyílt egy Frei kávézó. Érdekelt, ezért megnéztük. 
Életemben akkor jártam először ilyen üzletben, és igazából tetszettek az ott 
látottak. Aztán az is vi lá gos volt számomra, hogy a Centrál nyomán ebben 
az ágazatban van a legna gyobb gyakorlatunk. További ötletként jött a 
képbe Veresegyház, mert éreztem, hogy a városban helye van egy ilyen 
mi nőségi találkozási helynek. 
Miért nem egyféle saját elképzelés alapján nyitottak kávézót? És a több 
piaci szereplő közül miért éppen a Frei licencet választották? 
Az első ötlet, ezt elmondhatom, a saját út követése volt, mert nem gon-
doltunk elköteleződni sehová. Ezt az elképzelést végül elengedtük, s bár 
volt egy kis fé lelmünk, hamar rá kellett jönnünk, hogy a franchise sok 
munkát elvégez helyettünk. Hozza a kiterjedt kapcsolati tőkéjét és a világ -
szintű tapasztalatait. Vonzó volt, hogy a Cafe Frei egy nemzetközileg is si-
keres magyar márka és – talán ezáltal is – kiváló ár-érték arányt tud fel mu - 
tatni a termékeinél. Hamar kiderült, hogy nagyon rugalmas csapatot ismer-
tünk meg bennük. A se gít ségükkel a cég kínálatából választhattunk a belső-
építészetben. A kávé  -kínálat, a pékáruk és a cukrászati termékek adottak, de 
nem kérdés a minőségi termék paletta, ugyanakkor teret engedtek például a 
sörökkel kapcsolatos elképze lé sünknek és nyitottak arra, hogy elindíthassuk 
a borok árusítását. Visszajönni Veresre alaposan átgondolt döntés volt, hi-
szen a Pharmavit gyár eladását követően az életünk másfelé indult és hosz-
szabb ideig csak az itt élő rokonok jelentették a kapcsolatot a várossal. 
Milyen nehézségeket okozott a szigorú franchise-feltételekhez való ra-
gaszkodás? 
Nem is annyira a nehézségeket említeném, hanem a kellemes megle peté se-
ket. Imponáló volt látni a konstrukció profizmusát. Frei Tamás stratégiája 
az, hogy a kávézók butik irányba mozduljanak el, vagyis a termékek egy 
része megvásárolható egyéb boltokban és az online felületen, de az igazi Frei 

élmény a kávészalonokban legyen elérhető. Ennek 
révén különleges alkalmat kínál a vendég számára 
a világ minden részén, azonos színvonalon a ba-
rista keze munkája és a miliő által. 
Könnyű partner a Frei társaság? 
Egyrészt kiváló partner a kávézók létrehozásá-
ban, a működtetés során azon ban tudomásul kell 
venni a különböző érdekeket. Ezek nyilván kény-
 szerek, de ha elfogadjuk, könnyen áthidalhatók a 
nehézségek. Például a központi marketing nem 
biztos, hogy teljesen rád van szabva, de tengernyi 
energiát vesz le a válladról. 
Volt, hogy meggyőződése ellenére kötött komp-
romisszumot? 
Bizonyos berendezések miatt volt vita közöttünk, 
de az idő őket igazolta, ezt be kell ismernem. 
Milyen stratégiát követnek a zárlati intéz ke dé-
sek okozta nehézségek átvészelésére? 
Az idei igazi csonka év. Éppen csak kinyitottunk, 
amikor a járvány miatt be kellett zárnunk és most 
is szűkített nyitva tartással működünk. Nagyon 
fontos számunkra, hogy megtartsuk a munkatár-

sakat, mert amikor a he lyzet rendeződik, teljes erővel szeretnénk dolgozni 
ismét. És persze azért is nyitva vagyunk, hogy a törzsven dégeinket továbbra 
is kiszolgáljuk, érezzék, hogy a nehezített körülmények között is számíthat-
nak ránk. A franchise tulajdonosa képzéseket biztosít, hogy a dolgozóink friss 
élményt és tudást szerezzenek, jövőre pedig egészen érdekes, új termékská-
lával készülnek megjelenni. 
Milyen szerepet vállal a kávéház működtetésében? 
A szakmai vezetés a feleségem kezében van, Levente fiunk üzlettárs és ba-
ristaként is dolgozik. Tini lányaink vállalták, hogy jövőre ők is beállnak 
dolgozni. Számomra két feladat körvonalazódott, az egyik a személyzet 
összetar tása, motiválása, a másik, hogy megpróbáljuk a kávézót értékes 
tarta lommal is megtölteni. Minőségi találkozási helyet szeretnénk bizto-
sítani az érdek lő dők számára, ahol vonzóak az illatok, zajok, ahol állan-
dó an zsibongás hallható. 
Egy várost minősít, ha igényes vendéglátó egységek működnek benne. 
Egy ilyen üzlet a szolgáltatáson túl – ahogy mondta – közösségi térré is 
válhat. Mi az ezzel kapcsolatos elképzelése?  
Felelevenítettem több régi, ritkábban látott ismerősömmel a kapcsolatot, 
sok, számomra fontos és értékes emberrel beszéltem, ötleteket, javaslato-
kat kértem és kaptam tőlük. Úgy is fogalmazhatnék, hogy célom hely színt 
adni, katalizálni a helyi közélet mértékadó, meghatározó embereinek ta-
lálkozását, közösségi erővé formálását. Az üzleti életnek a közeli jövőben 
felnövekvő részvevői számára is szeretnék biztosítani egyfajta fórumot a 
kávézóban. Mondok egy példát. A Pharmavit azon kevés hazai vállalat 
közé tartozott, amit bevezettek a tőzsdére. A világpiacra történt kilépés 
során szerzett különleges tapasztalatainkból sokan, sokat tanulhatnak. 
Kész vagyok ezt a tudást átadni. 
A Frei véleménye szerint 200 főnyi törzsközönség már élő, lüktető hellyé va-
rázsol egy ilyen vállalkozást. Azok az emberek hozzánk hazajárnak majd. 

MOHAI IMRE 

„MINŐSÉGI TALÁLKOZÁSI HELYET SZERETNÉNK” 
A párosítás nem véletlen. Tavaly december elején a Ráday utcában megnyílt a város második felső ka-
te góriás kávézója. A Café Frei ismerős márka. Hogyan került Veresre? – erről Somody Imre vállalkozót 
kérdezem, akinek az ötlete nyomán valósult meg a tetszetős vendéglátóhely. Az ő történetét bizonyára 
ismerik az olvasók, sorsa a 90-es évek eleje óta kapcsolódik Veresegyházhoz. 

Fotók: Ruzsovics Dorina
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ÚTBAN A FEKETE ÖV FELÉ
Az aikido nem tartalmaz versenyeket, így megőrizve a BUDO 
(japán harcművészetek) lényegét, melynek célja önmagunk 
tökéletesítése. Az „Igazi győzelem az önmagunk felett aratott 
győzelem” – Ueshiba Morihei az aikido megala pí  tója szerint. 
A sportolók megmérettetése az újabb övfokozatok megszer-
zése során történik, melynek nagy mérföldköve az évtizedes, 
kitartó és odaadó munkával megsze rezhető fekete öv. No-
vember 10-én ennek kapujához jutott el 2 tagunk.  
 
Egyesületünk, a Ki Művészetek Egyesülete Veres egyház 
(KIME-aikido) a Nemzeti Aikido Szö  vetség – Magyarország 
támogatásával övvizsgát tartott, melyen 11 tagunk sikeres 
vizsgát tett. A vizsgázók közül kiemelkedő telje sítményt 
nyújtottak az 1 kyu (fekete övet megelőző barna öv) foko-
zatra vizsgázók, Szilvási Norbert és Jakab Gábor, akik im-
máron 10 éve lelkes gyakorlói az aikidonak. 
További vizsgázóink: 10 kyu Maróti Olivér, Déri Vince, 
Déri Szofi, Horváth Vilmos, 6 kyu Holló Kitti, 5 kyu Har-
cos Kamilla, 3 kyu Gergely Enikő, 2 kyu Áron Gergő, Ibry 
Ilyas. 
Gratulálunk vizsgázóknak és további kitartó munkát kívá-
nunk! 

PINTÉRNÉ GAZDAG ANETT 
KIME-VERESEGYHÁZ ELNÖK 

70 388 8716 

AIKIDO

Áldott 
karácsonyi ünnepeket!
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TENISZ • MOLNÁR KITTI

„VILÁGELSŐ SZERETNÉK LENNI” 
Molnár Kitti neve nem ismeretlen a Veresegyház város sportéletében jártas olvasóknak. Né-
hány évvel ezelőtt eredményeivel kiérdemelte az önkormányzat képviselő-testülete által ado-
mányozott „Az év sportolója” díjat. Ezt a szép kitüntetést akkor, a korosztályos Euró pa- baj - 
nokságon elért nagyszerű eredményéért kapta. Fejlődése töretlen, erre példa az ebben a ver-
senyidényben nyújtott teljesítménye, hiszen már magyar bajnoki címet is szerzett a felnőtt 
mezőnyben, páros kategóriában. Ennek apropóján beszélgettem Kittivel és édesanyjával, 
Molnár Edinával, aki egyben Kitti edzője is.

Még csak 14 éves vagy, de már előkelő helyen 
szerepelsz a 16 éves, a 18 éves és a felnőtt ma-
gyar ranglistán is. A korosztályos nemzetközi 
mezőnyben is letetted a névjegyed. Szeptem-
berben megszerezted első ITF junior világ-
ranglista pontjaidat. De, mikor is kezdődött a 
teniszezői pályafutásod? 
Még óvodás voltam, amikor anya ütőt adott a 
kezembe és elkezdtem a tenisszel ismerkedni, 
de akkor abba is hagytam. Néhány hónap ki-
hagyás után Gödöllőn rendeztek egy gyerek-
versenyt, ahol megengedték, hogy induljak, azt 
megnyertem. Aztán már nem volt megállás, tel-
jesen magával ragadott a tenisz. 
Nem nehéz egy szülőnek edzeni a saját gyere-
két? Hogy lehet ezt összeegyeztetni? 
Nem okoz problémát, viszont lényegesen le-
egyszerűsíti az életünket az edzésidőpontok 
egyeztetésében, az utazásban, a tanulásban, a 
mindennapi életben. A legjobb barátnők va-
gyunk. 
A teniszben is, mint minden sportban, nagyon 
sokat kell dolgozni, hogy jöjjenek a szép ered-
mények. Hogyan tudjátok megoldani mind-
ezt, milyen a napi programotok? 
Ezen a szinten már valóban nagyon sokat kell 
edzeni, gyakorolni. Az iskola segítsége nélkül 
ezt nem tudnánk megoldani. A Fabriczius Ál-
talános Iskola 8. osztályos tanulója vagyok, 
szerdán és pénteken elengednek a harmadik 
óráról, mert 11 órától már Mogyoródon ed-
zünk, kedden és csütörtökön pedig Budapes-
ten a Nemzeti Edzésközpontban a 16-18 

éve sekkel közösen, naponta átlagban 3-4 órát. 
Mi a közeli és mi a távolabbi célod? 
A közeli cél a december 18-án kezdődő mes-
terversenyen jól szerepelni a 16 évesek korcso-
portjában. A távolabbi célom pedig, hogy fel  - 
nőtt koromban világelső legyek! 
Több korosztályban is magyar bajnok vagy, 
összesen tizenegyszer szereztél eddig bajnoki 
címet. Nemzetközi sikerek a hátad mögött. 
Eddigi eredményeid közül mégis, melyikre 
vagy a legbüszkébb? 
A felnőtt magyar bajnoki címemre, amit a nyá-
ron szereztem Szabanin Natáliával (MTK), pá-
rosban. 
Ne hallgassuk el azt sem, hogy ezzel a bajnoki 
címmel te lettél a legfiatalabb magyar bajnok 
párosban, Babos Tímeát is megelőzve, erre 
méltán lehettek büszkék! 
Igen, ez így van, és erre büszkék is vagyunk. 
A világ „tetejére” eljutni, nagyon sok munka, 
és nagyon sok pénz. Az edző édesanyát kérde-
zem, hogy vannak-e támogatók? 
Sajnos jelentős segítséget adó támogatónk 
nincs! Persze van segítség, mert Mogyoródon 
nem kell fizetni az edzésidőkért, ütőt és húrt 
kap, de ruhát, cipőt már nem. De ez nagyon 
kevés ahhoz képest, amit a család Kitti fejlődése 
érdekében beletesz ebbe a programba, edzés-
lehetőségek biztosításába, versenyeztetésbe, 
nevezési díjak kifizetésére, utaztatásra, minő-
ségi táplálkozásra. De lehetőségeink végesek. 
Az egyesület sem tud segíteni? 
Olyan mértékben, amire szükség lenne már 
ezen a szinten, amit Kitti elért, sajnos nem. Je-
lenleg új egyesületet keresünk a METRO R.S.C. 
helyett, nem csak az anyagi okok miatt, hanem 
Kitti fejlődése érdekében is. 
Kitti, mi az, amit nem szeretsz, és mi az, amit 
igen? 
A kritikát nehezen viselem, meg a monoton ed-
zéseket, amikor ütéseket gyakorlunk sokáig. Vi-
szont a pörgős, játékos edzéseket nagyon sze r e - 
tem és győzni, azt nagyon-nagyon szeretek! 
Milyen terveid vannak a civil életben, mi sze-
retnél lenni? 
Amíg lehetőségem van, addig teniszezni sze-
retnék, aztán pedig gyerekorvos. 
Nagyon szurkolok, hogy minden vágyad telje-
süljön, hogy legyen erőd és kitartásod a céljaid 

elérésében, hogy találjatok támogatókat, akár 
itt Veresegyházon, akik segítenek mindezt 
megvalósítani. 
 
UTÓSZÓ: 
Milyen jó lenne, ha az ilyen áldott tehetségek, 
mint amilyen Kitti is a teniszben, ki tudnának 
teljesedni, örömet és büszkeséget szerezni, 
nem csak saját maguknak, hanem a szűkebb 
és tágabb környezetüknek is, hogy ne az 
anyagi lehetőségek döntsék el, hogy ki hová, 
meddig ér el. Kitti nagyon motivált, nagyon 
szeretne világelső lenni. Sokat edz, dolgozik, 
nem csoda, hogy szkanderben még a fiúkat is 
legyőzi! 

 BARANYÓ CSABA

SZÉP SIKEREK ÉS EREDMÉNYEK! 

Különleges volt a 2020-as év mindenki számára a 
járvány miatt, hiszen alig néhány verseny került 
megrendezésre. Számunkra mégis nagyszerű év 
lett. Utánpótlás agility versenyzőink indultak el a 
versenyzés rögös útján, sokan men tett kutyával, 
sokan megküzdve saját démonjaikkal. 
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SZAKMÁRY JANKA ÉS BALÁZS BENCE 
KADÉT VERSENYEN A DÖNTŐBEN!

A koronavírussal dacolva a hazai utánpótlás vívószezon a kiadott ver-
senynaptár szerint gördülékenyen zajlik. A novemberi kadét- és junior 
Magyar Kupa fordulón kettő veresegyházi versenyzőnek is sikerült a nyol-
cas döntőbe jutnia. 

Az udvariasság okán először Szakmáry Janka végső, hetedik helye-
zését emelem ki. Janka a csoportkörben négy győzelmet aratott és ezzel 
a 65 versenyző közül a 16. helyről folytathatta a küzdelmeket. Az első 
győztes táblamérkőzés után, amelyet egy MTK-s versenyző ellen vívott, 
a csoportkörben a legjobb eredményt elérő tábla 1-es diósgyőri vívóval 
kellett megküzdenie a döntőbe jutásáért. Az asszó végig rendkívül iz-
galmas volt, de Janka egy-két tussal mindig ellenfele előtt járt, és a 15-12-
es eredmény a javára nagy sikert jelentett. Ezt követően már a dobogóért 
folyt a következő asszó, amit Jankának ugyanazzal a Vasas-versenyzővel 
kellett megvívnia, akit még eddig nem sikerült legyőznie. Sajnos most is 
csak szorosabbá tudta tenni az eredményt, és így végül meg kellett elé-
gednie a hetedik helyezéssel. Azonban ez volt az első kadét korosztály-
ban elért döntős helyezése, így boldog és elégedett volt ő is és edzője, 
aki egyben az édesapja. 

Ugyanezen a versenynapon a kadét fiúk versenyében a november 14-
i Magyar Kupa fordulón tette le igazán a névjegyét Balázs Bence az idő-
sebbek között. Már a korábbi kadét és junior versenyeken is „rángatta az 
idősebbek bajszát”, de eddig mindig hiányzott egy kicsi, sokszor csak 
egy-egy találat, a kiugró eredményhez. Bence a csoportkörben öt győ-
zelmet aratott és ezzel a 94 versenyző közül a 9. helyről folytathatta a 
küzdelmeket. Az első győztes táblamérkőzés után, amelyet sajnálatos 
módon éppen Szajkovits Ádám klubtársával vívott, egy balatoni ver-
senyző következett, akit szoros csatában 15-14 arányban legyőzött és 
ezzel a nyolcas döntőbe jutott. Ezt követően a dobogóért neki is a cso-
portkörben legjobb eredményt elérő tábla 1-es MTK-s vívóval kellett meg-
küzdenie. Az asszó végig rendkívül izgalmas volt, de Bence az irányítása 

alatt tartotta az asszót, és a 15-13-as eredmény a javára, már az elődön-
tőt jelentette. Sajnos ezúttal az első helyért már nem vívhatott Bence, 
mert a két évvel idősebb, későbbi győztes békéscsabai versenyzőtől egy 
végig szoros mérkőzésen 15-12-es vereséget szenvedett. A megérdemelt 
bronzérem azonban Bencét és az edzőjét, Beszédes Zoltánt is elégedetté 
és büszkévé tette. 

A többi veresi kadét és junior korú vívó is folyamatos fejlődést mutatva 
lépeget előre a ranglistán. A sportág jellegéből adódóan nagyon válto-
zóak tudnak lenni a teljesítmények a versenyeken. Egy „húzósabb” hét 
az iskolában erősen rá tudja nyomni a bélyegét a hétvégi megmérette-
tésre, de mindenkinek vannak kiemelkedő pillanatai és sikeres győzel-
mei. Bízunk benne, és azért dolgozunk, hogy egyre többen tudjanak 
stabil, jó eredményeket elérni, igazi élvezet és szórakozás legyen a vívás.  
Év közben is lehet csatlakozni a veresi vívók lelkes és eredményes csa-
patához! Tel.: 20 267 2627                                                    SZAKMÁRY SÁNDOR 

2020-as agility reménységeink: Bauer Ádám 
(Bentley), Magyar Andrea (Tengu), Markos 
Bertalan (Sunny), Mester Dominik (Diablo), 
Tenyei Nikolett (Hugó), Tóth Anna (Zazi), 
Tóth Ádám (Kyra).  

Agility csapatunk már oszlopos tagjai: Csá-
nyi Orsolya (Blacky), Csányiné Gombár Éva 
(Cso ki), Heincinger Lilla (Tücsök), Juhász 
Zsófi (Me lange, Latte, Dot), Kiss Nikolett 
(Kenzo), Leszák Melinda (Speedy), Meuser 
Henriett (Flóra). 

Kutyás szánhúzás, bikejöring, canicross: Szé-
kely Miklós Zoltán, ifj. Székely Miklós Fábián, 
Teszár Richárd. 

2020. Agility Országos Bajnokság eredményei: 
Heincinger Lilla és Tücsök, megismételve a 

2019-es bravúrt, 2020-ban ismét a 3. helyen vég-
zett csapatban, az országos bajnokságon (csa-
pat tagok: Heincinger Lilla, Halász Ildikó, Sza - 
bó- Vé kony Hajnalka). 13 évesen, felnőttek kö-
zött versenyezve egy menhelyről befogadott 
tacskó keverékkel, ez ismét óriási teljesítmény. 

Egyéni jum ping 11. helyen, egyéni összetettben, 
a mini mezőnyben, 17. helyen végzett.  

Juhász Zsófi és Dot egyéni agility futamban 
7. helyen végzett. Sajnos az idei mezőnyben ez 
ke vés volt a fináléba jutáshoz. Dot is mentett ku -
tya, aki 8 évesen, a hányatott előélete után min-
den agilityvel töltött időért nagyon hálás Zsó - 
finak.  

Kiss Nikolett és Kenzo végig nagyszerű és ki-
egyensúlyozott teljesítményt nyújtott az egyéni 
kvalifikációs futamok során, így az egyéni agi-
lity futamban a 8. helyezésükkel (69 maxi ku-
tyából) magabiztosan kerültek a fináléba. 
Egyéni összetettben, a maxi mezőnyben a 21. 
helyen végeztek, a fináléban továbbra is sta-
bilan teljesítettek, így az előkelő 7. helyen zár-
ták a 2020-as országos bajnokságot. 

2020-as eredményeink számokban: 
• Agility (akadálypálya leküzdése időre a ku-

tyával párban): 1. hely 18 db, 2. hely 34 db, 
3. hely 24 db, 4. hely 17 db, 5. hely 15 db. 

• Bikejöring (terepkerékpározás kutyával, a 

kutya húzza a kerékpárunkat): 1. hely 1 db, 
3. hely 1 db. 

• Canicross: (kutya és gazdája összecsatolva 
együtt fut a versenyen) 3. hely 1 db. 

• Baba canicross (gyerek 1-10 éves korig): 1. 
hely 2 db, 4. hely 1 db. 

• Fogat, szánhúzás: 2. hely 1 db, 3. hely 1 db. 
• Puller: (eldobott karikák elkapása és visz-

szahozása) 2. hely 1 db, 3. hely 1 db. 
• Dog Dancing: (gazda és kutyája zenére ad 

elő egy koreográfiát) 8. hely 1 db. 
LESZÁK MELINDA 

VÍVÁS

      SMARAGD SPORTEGYESÜLET – VERESEGYHÁZI KUTYAISKOLA

Balázs Bence és edzője, Beszédes Zol-
tán a kadét válogatón

Szakmáry Janka édesapjával, edző -
jével Szakmáry Sándorral
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NEHÉZ, DE EREDMÉNYES ÉV! 
Egy éve ilyenkor nagyon vártuk a 2020-as évet, 
szurkoltunk Dévay Márknak, hogy az olimpiai kva-
lifikáció sikerüljön, lelkesen edzettünk, készül tünk 
a versenyeinkre. Aztán eljött 2020, de elmaradt az 
olimpia, elmaradtak a tavaszi ver se nyek, és az 
edzés lehetőségeink megváltoztak. Márciustól egé-
szen június közepéig nem tudtunk uszodában ed-
zeni, így kellett felkészülnünk a versenyszezonra. 
Lelkes kis csapatunk és elkötelezett edzőink nem 
álltak meg, tovább dolgoztak a megváltozott kö-
rülmények között. És eljött a nyár, amikor lehető-
ség nyílt a versenyek megrendezésére, a Triatlon 
Szövetség és versenyszervezők megtettek min-
dent, hogy minél több versenyen indulhassanak a 
sportolók. Csapatunk 25 fővel a nagyon sűrű nyár-
ban egy hetet töltött Szomolyán edzőtáborban, itt 
készültünk a további versenyek re és igyekeztünk 
az egri uszodában bepótolni azt a sok-sok órát, ami 
nagyon hiányzott a felkészülésből.  

A Veresegyház VSKE triatlonszakosztályának 
kiemelkedő eredményei 2020-ban: Nemzetközi 
eredmények: Dévay Márk Mooloolaba (Ausztrá-
lia) Világ kupa 15.; Hamburg Világbajnokság 26.; 

Országos Bajnokágokon elért eredmények: Dé -
vay Zsombor Triatlon 2., Magyar Egyetemi Baj-
nokság 1., Szabó Zétény Terep Triatlon 1., Duat - 
lon 3., Triatlon 6., Aquatlon 10.; Zsemle Hanna 
Aquatlon 4., Triatlon 5.; Galli Zsófi Terep Triatlon 
1., Aquatlon 14., Triatlon 10., Duatlon 7.; Portik 
Bog lárka Aquatlon  8., Duatlon 15.; Dévay Márk 
Triatlon Elit kategória 3.; Zsemle Viktor szenior 
Triatlon 14. Aquatlon 7.; Szuhán Attila szenior Tri-
atlon 4., Aquatlon 4., Duatlon 15.; Ferencz Zsom-
 bor Terep triatlon 10., Farkas Bercel 10. 
Csapatban a gyermek leány csapat: Zsemle 
Hanna, Kürtösi Hanna, Tóth-Vári Tamara, 

Sipos Dóra – Triatlon 5., és Duatlon 7.  
UP triatlon ranglista verseny – Zalaegerszeg: 
Zsemle Hanna 3. Szabó Zétény 3. Galli Zsófi 5. 
Kürtösi Hanna 11. Lengyeltóti: Szabó Zétény 3. 
Zsemle Hanna 4. Baja: Zsemle Hanna 2. Szabó 
Zétény 2. Tiszaújváros: Dévay Zsombor 1. Szabó 
Zétény 2. Zsemle Hanna 6.  
Duatlon ranglista versenyek – Ajka: Galli Zsófi 7., 
Portik Boglárka 9.,Tóth Barbara 14., Szuhán At-
tila 2. Veresegyház: Szabó Zétény 1., Galli Zsófi 
5., Portik Bogi 12., Tóth Anna 12., Tóth-Vári Ta-
mara 17., Farkas Bercel 17., Sipos Dóra 17., Tóth 
Barbara 19., Ferencz Zsombor 19. 
És akik még szorgalmasan gyűjtögették az érté-
kes pontokat a csapatnak: Tóth Nóra, Szabó Mi -
ra, Vas-Lőrincz Kitti, Molnár Gergő, Tóth Ár - 
min, Tellinger Márton, Tellinger Maxim. 
Gratulálunk versenyzőinknek! 
Szakosztályunk, illetve alapítványunk a gyerekek 
felkészítése és versenyeztetése mellett a verseny-
rendezésben is kivette részét ebben a bizonytalan 
időszakban. Október első hétvégéjén negye dik al-
kalommal adtunk otthont a Paraduatlon országos 
bajnokságnak, amely egyben országos utánpótlás 
ranglista és kiemelt amatőr kupa verseny is volt. 

A versenyen a para sportolók mellett a triatlon 
sport ág java – 435 sportoló futott és kerékpározott 
városunk utcáin. A sportág, illetve a kilátogatók 
vissza jelzései alapján sikerült egy nagyon jó han-
gulatú, jó színvonalú versenyt rendeznünk. Ez-
úton is köszönetet mondunk támo ga tóinknak – 
Veresegyház Város Önkormányzatának, a Magyar 
Triatlon Szövetségnek, a GAMESZ-nak, a Kucsa-
Ker Kft.-nek, a Dynamic Sport-nak, a Gombai 
Cukrász dának, a Gramex 2000. Kft.-nek és a De-
korklinikának. Köszönetet mondunk minden se-
gítőnknek, aki részt vett a szervezésben, ren de - 
 zésben. Köszönet a Veresegyházi Katolikus Gim-
názium tanulóinak is segítségükért! És köszönet 
Veres egy ház város lakóinak a türelemért! 

SZEGEDI ATTILA

VERESEGYHÁZI VÁROSI SPORTKÖR

TRIATLON

Labdarúgó Szakosztály 
Felnőtt (Pest megyei bajnokság I. osztály) 
11.08. Veresegyház VSK – Törteli KSK 3 – 0 
U17 (Pest megyei II. osztályú bajnokság Keleti csoport) 
11.08. Veresegyház VSK – Isaszeg Bázis SC 13 – 0 
11.14. Dány KSK – Veresegyház VSK 0 – 7 
Öregfiúk (Pest megyei bajnokság Keleti csoport) 
11.02. Veresegyház VSK – Vácszentlászlói SE 3 – 0

Kézilabda Szakosztály 
Női felnőtt (Pest megyei bajnokság II. osztály) 
11.07. Sülysápi SE – Veresegyház VSK 23 – 32 
11.19. Balassa SE Balassagyarmat – Veresegyház VSK 25 – 23 
Férfi Felnőtt (Pest megyei bajnokság I. osztály) 
11.07. Csömöri SSZN Kft II. – Veresegyház VSK 26 – 24 
11.15. Veresegyház VSK – Százhalombattai KE II-DKSK 32 – 34 
Férfi Ifjúsági (Országos Ifjúsági bajnokság III. osztály B csoport) 
11.14. Veresegyház VSK – Vác 29 – 35 
11.21. Veresegyház VSK – Pénzügyőr SE 27– 36 
Férfi Serdülő (Országos Serdülő bajnokság III. osztály B csoport) 
11.14. Veresegyház VSK – Vác 32 – 18 
Férfi U16 (Országos U16 bajnokság C csoport) 
11.13. Veresegyház VSK – MAFC 41 – 28 
11.20. Gyöngysport KN Kft. – Veresegyház VSK 31 – 27 
Férfi U15 (Országos Gyerekbajnokság FU15 Terület VI/A csoport) 
11.07. Veresegyház VSK – Kántor Anikó SE 14 – 33 

Veresegyház VSK – Hatvani KSZSE 18 – 31 

Férfi U14 (Országos Gyerekbajnokság FU15 Terület II/B csoport) 
11.14. Balassagyarmati Kábel SE – Veresegyház VSK 26 – 9 

Veresegyház VSK – Mogyoródi KSK 16 – 20 
Férfi U13 (Országos Gyerekbajnokság FU13 VII csoport) 
11.08. Veresegyház VSK – Budakalász KZRT 1 – 35 

Veresegyház VSK – Pilisvörösvári KSK 0 – 26 
KISS PÉTER



252020. december 

Sport

DE HONNAN IS INDULT KI EZ AZ EGÉSZ SZA-
BÁLYOZÁS? 
Az 1936-os esztendőhöz tartozik az, az azóta is le-
gendás labdamenet, mely a prágai világbajnok-
ságon esett meg. A játszott technika más volt, a 
gyorsaság a maihoz képest jóval lassúbb szinten 
mozgott, az ellenfelek inkább a mások hibázására 
építettek, így hosszú labdamentek alakulhattak ki. 

A lengyel Alojzy (Alex) Ehrlich, és a romá-
niai, magyar származású Paneth Farkas mér-
kőzése és annak első pontja mai napig emléke  ze - 
tes a sportág históriájában. Ehrlich védekező játé-
kosként, az átlagnál nagyobb ütőmérettel „végezte 
ki” ellenfeleit. Ezen a meccsen azonban emberére 
akadt, aki hasonló taktikával érkezett a mérkőzés -
re. Mivel a támadó játékot egyikőjük sem erőltette 
(vagy nem is tudta volna), maradt a másik idege-
inek felőrlése. 0:0-s állásnál a szemtanúk és a je-
lenlévő újságírók szerint a labda kb. tizen két  ezer  - 
szer ment át a háló felett, rontás nélkül. Menet 
közben Ehrlich bal kezével be-besegített, mert 
már fizikai fájdalmak is előjöttek. Az első „kiszál -
ló” a magyar játékvezető Diner Gábor volt, akit a 
85. percben le kellett cserélni, mert a nyakizma 
már nem engedelmeskedett tovább az állandó ide-
oda utasításnak. Utána a nézők egy része követ-
ke zett, hisz ebédidő lévén, azért saját étke zé sükre 
/„túlélésükre” is kellett már gondolniuk.  

Ehrlich a pszichológia fegyvertárát is segítségül 
hívta. Először sakktáblát kért maguk mellé,  
majd társai táskájából elővettek egy komplett 
reggeli/ebéd szettet: kenyeret, kenyérvágó kést 

és egy 60 cm hosszú kolbászt, jelezvén, hogy ők 
egész napos mérkőzésre rendezkedtek be! Csak 
az első labdamenet 2 óra 12 percig tartott, a mér-
kőzést 4 óra 30 perc után Ehrlich nyerte!  A te-
remben a többi asztalon addig már 12 mérkőzést 
befejeztek ezen idő közben… Örökké emlékeze-
tes labdamenetük bekerült a Guiness-rekordok 
könyvébe is, mely összecsapás egészen biztosan 
ott is marad örökre. A II. világháborút követően a 
svéd Stiga céggel kötött megállapodást, és a nevé-
vel ellátott ütőfája sokáig volt kapható az asztali-
tenisz ütőpiacon. A napjainkban is még játszó 
2-szeres világbajnokunk, Klampár Tibor is azzal 
játszik. Ehrlich 78 évesen búcsúzott el végleg a 
labdától. 

Paneth Farkas 1949-1986 között a román válo-
gatott sikeres edzője lett, tanítványai 16 világbaj-
noki, 33 Európa-bajnoki és több mint 130 or - 
szágos bajnoki címet szereztek. 92 évet élt. 

LETANÓCZKI ISTVÁN 

LÁTNI AZ ALAGÚT VÉGÉT, 
BÍRJUK KI! 

 
Ennek tudatában, kemény szabályozás betar-
tása mellett, szabadtéri futásokkal, kondicio-
nális edzésekkel, két-három fős csapatokban, 
igyekszünk edzésben maradni, vitamindús 
táplálkozás mellett. A szabadtéri edzés az ide -
gi feszültséget is oldja – jobban megy a digitá-
lis oktatás – amit most, második alkalommal, 
láthatóan nehezebben bírnak versenyzőim. 

Két válogatottunk, Magyari Regina és He-
gedűs Karolina Dóra, már túl vannak a Kolo-
nics Edzőközpontba szervezett első táboron 
és a szö  vetség life-like egészség ellenőrző vizs-
gálatain. Rendben voltak minden vizsgálat 
szerint. A tábor ban jól teljesítettek és várják a 
folytatást! Decemberre ígérik a válogatott kö-
vetkező „össze tartást”, Dunavarsányban. 

A többi versenyzőnk is jól halad a felzárkó-
zásban, Tóth Andris, Szabó Attila, Reindl 
Erik, Aszódi Marci, és a nyáron már U15-ben 
versenyző Tokai Zsófika, aki Soós Kittivel 
igyekszik Kadók Nikolett edzés eredményeit 
befogni.  

Minarik Ede szerint is „kell egy csapat”! Úgy 
néz ki, hogy Horváth Hanna és Besnyi And-
ris mellett az újonc Jenei Marcell és kisöccse, 
Jenei Danika is pillanatok alatt, teljesen beta-
gozódott futóteljesítményben a „nagyokhoz”. 
Csapattaggá érnek Csekő Szofi, Barsi Zétény 
és Gergely Mátéval együtt, akik szintén na-
gyon szép edzésmunkát végeznek. 

A rosszban, a bajban is alakul a csapat, 
ame lyik soha nem adja fel! 

FROHNER FERENC 
VKKC EDZŐ  

EZ AZ ÉV, 
AZ EDDIGI LEGNAGYOBB KIHÍVÁS 

Az elmúlt húsz évben megtanultuk, hogy a si-
kerhez mennyire fontos a csapat ereje, összetar-
tása. A közös cél, akarat, szorgalom mindig ered  - 
ményességhez vezetett, de most különösen fon-
tossá vált az egymással való törődés. 

Az egyesület folyamatosan alkalmazkodik az 
adott helyzethez, melyben teljes támogatást kap 
Veresegyház várostól. Ennek köszönhetően gőz -
erővel készülünk az előttünk álló online Világ-
ku pa megmérettetésekre, illetve a jövő évi kore - 
o g ráfiák, versenyprogramok összeállítására, ki-
gyakorlására. 

Az év utolsó, élőben megrendezett versenyére 
november 8-án került sor, mellyel minden ver-
senyzőnk biztosította kvalifikációját a következő, 

 
 
 
 
 

tavaszi országos versenysorozaton való indulás -
ra. Brillíroztak mind a formációs lányaink, mind 
pedig a párosaink. Eredményeink: 
Wonderful – Juveniles kisformáció 2. hely 
Brill – Junior nagyformáció 2. hely 
Love – Ladies kisformáció 2. hely 
Tardosi Zétény–Nagy-Végvári Lili (Island Rock) 
– Juveniles páros 2. hely 
Simon Bálint–Mezey Csenge – Junior páros 2. hely 
Biró Sebestyén (R&M)–Ruzsa Lili – Junior 
páros 3. hely 
Kiss Álmos–Fórián Anita – Children páros 4. hely 

Ezen a napon zajlott a Brill nemzetközi junior 

formációnk online világkupája is, melyen tánco-
saink a fantasztikus bronzérmet szerezték meg.  

Ugyan nem tudjuk, milyen nehézségek várnak 
még ránk, de nem aggódunk, alkalmazkodunk, 
kihozzuk a maximumot az adott helyzetből. 

                                                 FARKAS KRISZTINA 

ASZTALITENISZ • SPORTTÖRTÉNET KAJAK-KENU

AKROBATIKUS ROCK AND ROLL 

EGY VILÁGCSÚCS, 2 JÁTÉKOS ÉS A KOLBÁSZ KARMÁJA 

Bizonyos sportágakban nem tudható, hogy időben, mikor lesz vége egy mérkőzésnek. Ilyen az asz-
talitenisz is, és ez probléma, főleg a televízió által is közvetített versenyeknél! Ezt a helyzetet a nem-
zetközi szövetség, különböző szabályok bevezetésével oldotta meg. 

       Paneth Farkas                 Alojzy (Alex) Ehrlich
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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



30 2020. december

homoktovisheves@gmail.com 
Telefon: 06 20 594 6456 
www.heveshomoktovis.com

100%-OS HOMOKTÖVIS VELŐ 

HOMOKTÖVIS MAG-HÉJ ÖRLEMÉNY

Veresegyházon INGYENES házhozszállítás



Veresegyház szívében, a tópart színvilágát visszatükröző, 
hangulatos kávézó nyílt, La Vie En Rose, melynek névválasztásához, 
létjogosultságához a tulajdonos a következő gondolatokat fűzte: 
a bizonyára sokak által ismert Edith Piaf szám betétdala az egyik 
kedvenc francia filmemnek, melynek címe: „Szeress, ha mersz!”, 
mely franciául így hangzik „Jeux d’enfants”. A film betétdala 
épp úgy hozzátartozik a filmhez, mint az élethez 
a játék és a szenvedély. Így válik a LA VIE EN ROSE 
egyfajta életérzéssé, egy stílussá. Azé a stílusé, 
amit a francia nők páratlan könnyedséggel testesítenek meg. 
Élj könnyedén, élvezd az életet, légy szenvedélyes 
és mindenek felett stílusos. Ez a fajta laza elegancia ihletett meg 
a kávézó enteriőrjének kialakítása során is, hogy az itt eltöltött időt, 
– mely manapság oly felbecsülhetetlen értékkel bír –, próbáljuk 
meg élvezni. Legyen az minőségi idő, melyet egymásra fordítunk, 
és melyet minőségi finomságokkal fűszerezünk meg. 
Alapanyagaink – úgy mint a kávé, pékárú és a sütemények –, 
összeállítása során is a minőségre törekedtünk, 
hogy Önöknek már csak annyi teendőjük legyen, hátra dőlnek, 
hogy egy csodás környezetben élvezzék az ízeket. 

Tartalmas időtöltést kívánunk!

LA VIE EN ROSE KÁVÉZÓ ÉS PÉKSÉG 
Veresegyház, Találkozók útja 8. • (70) 376 2762
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MEGNYITOTTUNK 
a MOL-kút mellett



 
Ha érdekel A Jövő Iskolája, keresd itt: 

www.futureschool.hu • Facebook.com/ Future School Veresegyház

332020. december Ha érdekel A Jövő Iskolája keresd itt: 
www.futureschool.hu • Facebook.com/ Future School Veresegyház 

Online tájékoztató: 2020 december 11 18 óra (regisztráció szükséges)

MÓDSZEREK, AMELYEK JÓL MŰKÖDTEK: 
• Kiscsoportos bontás  
• Csoportos és egyéni beszélgetések 
• Teljesíthető mennyiségű feladat kiadása 
• Visszacsatolás napi szinten 

a gyerekekkel, pedagógusokkal 
• Online szülői értekezlet, fogadóóra 
• Folyamatos szülői visszajelzések

ESZKÖZÖK, AMELYEK JÓL MŰKÖDTEK: 
• Microsoft Teams  
• Élőben olvasott mesék 
• Közös zenélés, éneklés, dalok hallgatása 
• Betűtanulás, írás videókkal segítve 
• Játékos alkalmazások 
• Matematika feladványok 

nyomozói köntösben  
• BOOKR Suli 
• Okosdoboz 

Együtt napról napra jobbá válni   
 

Digitális tanulás A Jövő Iskolájában 

A tavaszi karantén egyik legnagyobb kihívása a családoknak és a 
tanároknak is a digitális oktatás volt. Hogyan alkalmazkodott a 
helyzethez a veresegyházi Jövő Iskolája Általános Iskola, milyen 
megoldások születtek és melyek azok, amelyeket egy következő 
időszakra is átvinnének? 

A Jövő Iskolája a márciusi bejelentést kö-
vetően első lépésként előrébb hozta a ta-
va szi szünetet. Így egy hete volt az infra - 
 struk túra kiépítésére szerveződött csapat-
nak, hogy előkészítsék a platformot, és a ta-
nároknak, hogy kidolgozzák a koncepciót és 
a tartalmakat. 

Az oktatást a pedagógusok tematikusan 
osztották fel. Első és második osztályosok 
révén, a magyar és matematika órák adták a 
heti órarend vázát. Minden nap a „normál” 
iskolai élethez hasonlóan beszélgetéssel in-
dult, amely még nagyobb hangsúlyt kapott, 
hiszen ez jelentette a „személyes” kapcso-
lat    tar tást. A beszélgetést követően a peda-
gógusok megosztották a délelőtti fel ada - 
tokat. A gyakorlás ebben a napszakban az is-
kolai órákhoz hasonlóan füzetekben, tan-
könyvekben történt a segítő hang és video anyagokkal, alkal   ma - 
zá sokkal kiegészítve.  

„Próbáltuk úgy szervezni a tanulást, hogy minden érintettnek 
minél könnyebb legyen – mondta el Vargha-Magyari Zsóka az iskola 
pedagógusa. Fontos volt, hogy a gyerekek a délelőtti gyakorlást kö-
vetően hosszabb szünetet tartsanak, levegőn legyenek, mozogja-
nak. Ezt az időszakot a szülőkkel is egyeztetve „média-csendnek” 
neveztük el. Délutánra már színes, izgalmas feladatokat adtunk já-

tékos digitális alkalmazásokkal. A délutáni gyakorlást követően az 
osztály még „találkozott” egy rövid, kiscsoportos bejelentkezéssel 
és kiértékeltük a napot. Mi tanárok minden nap végén szintén on-
line megbeszélést tartottunk, ahol megbeszéltük az aznapi tanul-

ságokat. Próbáltunk közösen napról napra 
jobbá válni.”  

A Jövő Iskolájának a korábbi órarendet 
színesítő foglalkozások közül több órát si-
került beépíteni a távoktatás rendszerébe. 
A kempó, jóga óráknál az oktatók videókat 
küldtek, a dráma és festés tanár élőben je-
lentkezett be, utóbbi mesével, mely közben 
otthon alkothattak, péntek délután pedig 
kézműves feladatokat kaptak a gyerekek.  

A szülőket a távoktatás indulásától kezd -
ve partnerként kezelte az iskola. 

„Interaktívan bevontak minket is, hogy kö-
zösen találjuk ki, hogyan legyen jobb a rend-
szer. Folyamatos volt a lehetőség a szülői 
konzultáció ra – meséli Tóvári László, akinek 
kislánya másodikos volt tavaly. – Szülőként 
kihívás volt az esz köz, a képernyő megszok-
tatása a gyerekekkel, ez 6-8 évesek eseté-

ben nem bevett szokás. Jelenlét és segítség kellett a szülő részéről. 
Az eltelt idővel arányosan nőtt a gyerekek fáradtsága és csökkent a 
lelkesedése. Ennek feloldását a pedagógusokkal közösen próbál-
tuk megoldani. A személyes kapcsolat nagyon hiányzott nekik, de ha 
be kell még vezetni ezt a távoktatási formát, tudjuk, hogy a peda-
gógusaink ismét minden eszközt be fognak vetni nemcsak a tu-
dásátadásra és motiválásra, hanem a személyes kapcsolatok 
életben tartására is.” 
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Fotós híreink

Megjött a hideg, sálat kapott a körforgalmi maci 

Komoly szakmai díjakat nyert a Sulyán Cukrászda. Az Év kézműves 
szaloncukra kategóriában 3. helyezett lett a sós tökmagos 
fehércsokoládé trüffel szaloncukor, az Év cukormentes szaloncukra 
pedig a marcipános aszalt szilvás-diós szaloncukor lett!

Minden Kedves Olvasójának 
áldott karácsonyt kíván 
a Veresi Krónika szerkesztősége

Veresegyház karácsonyfája (Írásunk a 6. oldalon)

Elkészült a Pacsirta utca felújítása (Írásunk a 6. oldalon)

A Kálvin téri Református Általános Iskola 655 millió forintos 
támogatást nyert el a főépületet a tornacsarnokkal összekötő 
– tantermeknek és irodáknak is helyt adó –  épületszárny 
megvalósítására 

Fotó: Adobe Stock

Fotó: Facebook/Sulyán Cukrászda

Fotó: Facebook/Ifjúsági Ház

Fotó: Ruzsovics Dorina

Fotó: Ruzsovics Dorina

Fotó: Facebook-Tuzson Bence


