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Tájékoztatók

TÁJÉKOZTATÁS 
Tájékoztatjuk Tisztelt Olvasóinkat, hogy lapunk 

koronavírus-járványra vonatkozó információi és tájékoztatásai 
a 2021. február 9-i, NYOMDÁBA ADÁS ELŐTTI ÁLLAPOTOT 

tükrözik, azok a lap megjelenésének idejére 
a vírushelyzetnek megfelelően változhatnak. 
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A hónap témája

BŐVÜLŐ MEDVEÁLLOMÁNY, 
RENDEZETT MŰKÖDÉS 

Lapzártakor indul az erdélyi Brassóba az a kis medveotthoni csapat, 
amely három új medve Veresegyházra szállításával bővíti az állatkert 
medveállományát. Az állatokról és az utóbbi időben viharosra sikeredett 
gondozóváltás utáni működésről kérdeztük Nagy József Attilát, a Med-
veotthont üzemeltető GAMESZ vezetőjét és Székely Jánost, az otthon ál-
latokért felelős szakmai vezetőjét. 
 
Erdélyben az utóbbi években nagyon elszaporodott a szabadon élő med-
veállomány. Ezek közül érkeznek Veresegyházra vadon élő medvék? 
SZÉKELY JÁNOS: Természetesen nem, a vadon élők beillesztése az állatkerti 
körülményekbe nem lenne egyszerű feladat. A brassói állatkert átalakítása 
miatt sikerül most, az állatkertek közti jó együttműködésnek köszönhe-
tően, három medvét hoznunk. Egy 19 éves anyamedve és két bocsa, egy 
hároméves lány és egy ötéves kanmedve költözik hozzánk. Hétfőn (02. 08-
án – a szerk.) indulunk értük, a szállítás mindig izgalmas feladat, ezt Ve-
resegyház intézi. Megérkezésüket követően 30 nap karantén után kerülnek 
majd be a többiek közé. 
Tervezik az állomány további bővítését is? Hány medve van most Veres-
egyházon? 
19 medvénk van jelenleg és természetesen szükséges a létszám gyarapítása, 
az állomány frissítése. A brassóin kívül több állatkerttel is intenzív tárgya-
lásban vagyunk ez ügyben, de részleteket csak a megállapodások után tu-
dunk mondani. Az eredmény sajnos nem csak rajtunk múlik, de a terveink 
szerint szeretnénk, ha még az idén hét-nyolc új medve hozzánk kerülhetne. 
Úgy tudom, a kicsi korától emberhez szoktatott közönségkedvenc, Lilu 
is bekerült a többiek közé. 
Igen, Lilu hároméves és ivarérett lett. Ideje haverkodnia a többiekkel. 
Mennyi állatot tud egyébként befogadni a Medveotthon? 
A jelenlegi keretek között olyan 40 medve környékén lehet a maximum. 
Hogyan épül fel jelenleg a Medveotthon működése? 

NAGY JÓZSEF ATTILA: A Medveotthon Állatkert működtetése a GAMESZ egyik 
vagyongazdálkodó szakfeladata. Ezen belül különválik az általános üze-
meltetés és az állatok gondozása. Zsiák Norbert az üzemeltetésért (zoo pe-
dagógia, pénztár, takarítás stb.) felelős vezető és Székely János vad gaz dál - 
ko dási szakmérnök végzettséggel, az állatokért felelős szakmai vezető.  
Sokan attól tartottak, hogy az állatgondozási feladatokra nem lesz elég 
szakembere a GAMESZ-nak. 
Erről szó sincs. Székely János munkáját további hét, állatkerti-állatgondo-
zói szakvizsgával, sőt vadgazda mérnöki végzettséggel rendelkező állatel-
látó munkatársunk segíti. 
Anyagilag jelent-e többletköltséget az eddigiekhez képest a jelenlegi 
működési felállás? 
Kevesen tudták, de a Medveotthon eddig is a GAMESZ költségvetéséhez tartozott. 
Ilyen téren sem változott semmi. A működés zavartalan, bővülhet az állatállo-
mány, reméljük, mihamarabb a látogatók is visszatérhetnek.          KOVÁCS PÉTER 

MI ÚJSÁG A MEDVEOTTHONBAN? Fotó: Facebook/Veresegyházi Medveotthon hivatalos

A közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény 45. § (1) bekezdése alapján 

A VERESEGYHÁZI POLGÁRMESTERI HIVATAL PÁLYÁZATOT HIRDET 

ÉPÍTÉSÜGYI/FŐÉPÍTÉSZI ÜGYINTÉZŐ 
MUNKAKÖR BETÖLTÉSÉRE.

Lilu reggeli haverkodása az egyik legnagyobb medvével, Rémusszal

A közszolgálati jogviszony időtartama: határozott idejű 
1 évig tartó közszolgálati jogviszony 

Foglalkoztatás jellege: teljes munkaidő 
A munkavégzés helye: Pest megye, 2112 Veresegyház, Fő út 35. 
A közszolgálati tisztviselők képesítési előírásairól szóló 

29/2012. (III. 7.) Korm. rendelet alapján a munkakör be-
töltője által ellátandó feladatkörök: 32 település-, 
terület- és vidékfejlesztési, település-üzemeltetési feladatkör 

Ellátandó feladatok: a főépítészi feladatokban való közremű-
ködés, előkészítés: hatályos településrendezési eszközökkel 
(településfejlesztési koncepció, integrált településfejlesztési 
stratégia, helyi építési szabályzat, szabályozási terv, 
települési arculati kézikönyv és településképi rendelet) 
kapcsolatos adminisztrációs munkák. 
Részvétel a településrendezési eljárások lebonyolításában. 
Településképi bejelentési és kötelezési eljárások lefolytatása 
és az ezzel kapcsolatos feladatok ellátása. 
Helyi védelem alatt álló épületek önkormány zati támogatás-
sal megvalósuló felújításához kapcsolódó feladatok ellátása. 
A polgármester hatáskörébe tartozó hatósági bizonyítvá-
nyok kiállítása, telekalakítási szakhatósági állásfoglalások 
készítése.

A munkakörhöz tartozó főbb tevékenységi körök: főépítészi 
ügyintézői tevékenység. 

Jogállás, illetmény és juttatások: a jogállásra, az illetmény 
meg állapítására és a juttatásokra a közszolgálati tisztvise-
lők ről szóló 2011. évi CXCIX. törvény rendelkezései, 
valamint a Veresegyházi Polgármesteri Hivatal köztisztvise-
lőinek Közszolgálati Szabályzata, és a Veresegyház Város 
Önkormányzat Képviselő-testületének 28/2012. (VIII. 4.) 
számú önkormányzati rendelete az irányadók. 

Pályázati feltételek: 
• magyar állampolgárság, 
• cselekvőképesség, 
• büntetlen előélet, 
• főiskola, vagy egyetem (felsőoktatásban szerzett építész-, 

építő-, kertészmérnök szakmacsoportokba tartozó, gazda-
ságtudományi, agrár, szociológus, földrajztanár, geográfus 
szakképzettség; vagy felsőoktatásban szerzett szakképzett-
ség és környezetvédelmi, vízügyi, település-fejlesztési, 
vidékfejlesztési, közlekedési felsőfokú szakképesítés), 

• felhasználói szintű MS Office (irodai alkalmazások), 
• vagyonnyilatkozat tételi eljárás lefolytatása. 

 

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent: 
• önkormányzati területen szerzett legalább 5 év szakmai ta-

pasztalat 
• építéshatóságnál vagy építésügyi területen szerzett legalább 

3 év szakmai tapasztalat 
• B kategóriás jogosítvány 
A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások: 
• szakmai önéletrajz (87/20019. (IV. 23.) Korm. rendelet szerinti) 
• iskolai végzettség(ek)et igazoló okirat(ok) másolata 
• hozzájáruló nyilatkozat a pályázatban foglalt személyes 

adatok kezeléséhez 
• három hónapnál nem régebbi hatósági erkölcsi bizonyít-

vány másolata (vagy annak megkéréséről szóló irat) 
A munkakör betölthetőségének időpontja: a munkakör 

a pályázatok elbírálását követően azonnal betölthető. 
A pályázat benyújtásának határideje: 2021. február 26. 
A pályázatok benyújtásának módja: elektronikus úton 

Gregus Hajnalka humánpolitikai referens ré szére 
a gregus.hajnalka@veresegyhaz.hu e-mail címen keresztül. 

A pályázat elbírálásának határideje: 2021. március 5. 
A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje: 

www.veresegyhaz.hu 
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Önkormányzat

1/2021.(I.4.) Polgármesteri határozat: 
A Képviselő-testület nevében hozzájárulok a tehermen-
 tes Veresegyház belterület 1451 hrsz-ú, kivett lakóház, 
udvar megnevezésű ingatlan (Fő út 27.) 1/1 tulaj doni há-
nyadának megvásárlásához Perlei Károly (1/2) és Perlei 
Anikó (1/2) eladóktól, összesen 95 000 000 Ft-os vételá-
ron, az alábbi fizetési feltételekkel: 
• az adásvételi szerződés megkötését követően, legké-

sőbb 2021. január 31-ig az önkormányzat megfizet 
20 000 000 Ft–20 000 000 Ft első vételárrészt, majd 

• az ingatlan birtokba adásakor, de legkésőbb 2021. már-
ci  us 31-ig a fennmaradó 27 500 000 Ft–27 500 000 Ft 
vétel árhátralékot. 

Az ingatlan teljes vételárának kifizetésére a 2021. évi költ-
ségvetés biztosít fedezetet. 
 
2/2021.(I.12.) Polgármesteri határozat: 
A Képviselő-testület nevében kihirdetem a Veresegyház 
belterület 1103/39 hrsz-ú, 3518 m2 területnagyságú, te-
hermentes ipari ingatlan értékesítésével kapcsolatban 
kiírt pályázat nyerteseként a legkedvezőbb ajánlatot tevő 
Veresgép Kereskedelmi és Szolgáltató Kft-t. A Képviselő-
testület nevében hozzájárulok, hogy a Veresgép Kft.-vel 
– a pályázati kiírásban szereplő feltételek alapján – az in-
gatlan adásvételi szerződés megkötésre kerüljön. 
 
3/2021.(I.12.) Polgármesteri határozat: 
A Képviselő-testület nevében kihirdetem a Veresegyház 
belterület 1103/40 hrsz-ú ingatlanból megosztási eljárás-
sal kialakításra kerülő új, 2001 m2 területnagyságú, teher-
mentes ipari ingatlan értékesítésével kapcsolatban kiírt 
pályázat nyerteseként a legkedvezőbb ajánlatot tevő Ve-
resgép Kereskedelmi és Szolgáltató Kft-t. A Képviselő-tes-
tület nevében hozzájárulok, hogy a Veresgép Kft-vel – a 
pá lyázati kiírásban szereplő feltételek alapján – az ingat-
lan adásvételi szerződés megkötésre kerüljön. 
 
4/2021.(I.12.) Polgármesteri határozat: 
A Képviselő-testület nevében kihirdetem a Veresegyház 
belterület 1103/40 hrsz-ú ingatlanból megosztási eljárás-
sal kialakításra kerülő új, 3499 m2 területnagyságú, te-
hermentes ipari ingatlan értékesítésével kapcsolatban 
kiírt pályázat nyerteseként a legkedvezőbb ajánlatot tevő 
Orvi-Trans Szolgáltató és Kereskedelmi Kft-t. A Képviselő-
testület nevében hozzájárulok, hogy az Orvi-Trans Kft-vel 
– a pályázati kiírásban szereplő feltételek alapján – az in-
gatlan adásvételi szerződés megkötésre kerüljön. 
 
5/2021.(I.12.) Polgármesteri határozat: 
A Képviselő-testület nevében hozzájárulok a tehermen-
tes Veresegyház belterület 483 hrsz-ú, kivett lakóház, 
udvar megnevezésű ingatlan (Fő út 66/A) 1/1 tulajdoni 
há nyadának megvásárlásához Szűcs Richárd (1/2) és 
Szűcs Gergely (1/2) eladóktól, összesen 75 000 000 Ft-os 
vételáron, az alábbi fizetési feltételekkel: 

• az adásvételi szerződés megkötését követően, legké-
sőbb 2021. január 15-ig az önkormányzat megfizet 
15 000 000 Ft–15 000 000 Ft első vételárrészt, majd 

• az ingatlan birtokba adásakor, de legkésőbb 2021. már-
cius 25-ig az önkormányzat megfizeti a fennmaradó 
22 500 000 Ft–22 500 000 Ft vételárhátralékot. 

Az ingatlan teljes vételárának kifizetésére a 2021. évi költ-
ségvetés biztosít fedezetet. 
 
6/2021.(I.12.) Polgármesteri határozat: 
A Képviselő-testület nevében a Veresegyház Városi Ön-
kor mányzat Idősek Otthona módosított Szakmai Prog-
ramját és módosított Házirendjét elfogadom. 
 
7/2021.(I.12.) Polgármesteri határozat: 
A Képviselő-testület nevében hatályon kívül helyezem a 
Váci Mihály Művelődési Ház Szervezeti és Működési Sza-
bály zatát, valamint elfogadom és jóváhagyom a Váci Mi-
hály Művelődési Központ Szervezeti és Működési Sza - 
 bály  zatát. 
 
8/2021.(I.12.) Polgármesteri határozat: 
A Képviselő-testület nevében kihirdetem a Veresegyház 
belterület 5786/55 hrsz-ú, 10 860 m2 területnagyságú, te-
hermentes ingatlan értékesítésével kapcsolatban kiírt pá-
lyázat nyerteseként a legkedvezőbb ajánlatot tevő Veres 
Immo Kft-t. A Képviselő-testület nevében hozzájárulok, 
hogy a Veres Immo Kft-vel – a pályázati kiírásban szereplő 
feltételek alapján – az ingatlan adásvételi szerződés meg-
kötésre kerüljön. 
 
9/2021.(I.12.) Polgármesteri határozat: 
A Képviselő-testület nevében hozzájárulok a tehermen-
tes Veresegyház belterület 1640 hrsz-ú, kivett lakóház, 
udvar megnevezésű ingatlan (Béke utca 22.) 1/1 tulajdoni 
hánya dának megvásárlásához Szabóki Norbert (2/4) és 
Bősze Ernő Vilmos (2/4) eladóktól, összesen 32 500 000 
Ft-os vételáron, az alábbi fizetési feltételekkel:  
az adásvételi szerződés megkötését és a birtokbaadást kö-
vetően, legkésőbb 2021. március 31-ig az önkormányzat 
egy összegben megfizeti a teljes vételárat. 
Az ingatlan teljes vételárának kifizetésére a 2021. évi költ-
ségvetés biztosít fedezetet. 
 
10/2021.(I.13.) Polgármesteri határozat: 
1. Veresegyház Város Polgármestere visszavonja a Travill 

Invest Zrt-től 600 000 000 Ft éven belüli likvid kölcsön 
felvételéről szóló 208/2020. (XII.21.) számú polgár-
mesteri határozatát. 

2. Veresegyház Város Polgármestere 700 000 000 Ft éven 
belüli likvid kölcsön felvételéről dönt a Travill Invest 
Zrt-től az alábbi feltételekkel: 

• kölcsön folyósítása: 2021. január 15-ig 
• visszafizetés határideje 2021. december 31. 
• kölcsön kamata: évi 10 %, 
• kölcsön fedezete: tervezett adóbevételek. 

• kölcsön biztosítéka: jelzálogjog a jelenleg fennálló 700 
millió Ft hitelhez kapcsolódó jelzáloggal érintett ingat-
lanokon. 

• szerződésnek megfelelő teljesítés esetén egyéb díj, já-
rulék nem kerül felszámításra. 

 
11/2021.(I.14.) Polgármesteri határozat: 
A Képviselő-testület nevében hozzájárulok a Veresegyház 
belterület 1103/67 hrsz-ú kivett beépítetlen terület meg-
nevezésű ipari ingatlan értékesítéséhez (minimálisan 
nettó 5000 Ft/m2 eladási áron) a VOLMIX Közvetítő és 
Szolgáltató Kft. és dr. Magda László egyéni vállalkozó, 
mint Vevők részére. 
 
12/2021.(I.14.) Polgármesteri határozat: 
Veresegyház Város Polgármestere a veresegyházi Gazda-
sági Műszaki Ellátó Szervezet módosított Szervezeti és 
Működési Szabályzatát az előterjesztés melléklete szerinti 
tartalommal jóváhagyja. 
 
13/2021.(I.18.) Polgármesteri határozat: 
A Képviselő-testület nevében hozzájárulok a „Rönk utca 
útalapépítési munkái” tárgyú vállalkozási szerződés meg-
kötéséhez a Veresegyházi Városfejlesztő Kft-vel (székhely: 
2112 Veresegyház, Fő út 45-47. 1/210.). A beruházás ösz-
szege bruttó 27 532 806 Ft, melynek fedezete a 2021. évi 
költségvetés kerete. 
 
14/2021.(I.18.) Polgármesteri határozat: 
A Képviselő-testület nevében hozzájárulok a tehermen-
tes Veresegyház belterület 6312/2 hrsz-ú, 2730 m2 terü-
letnagyságú, kivett beépítetlen terület megnevezésű 
ingatlan értékesítéséhez Kvaka Ferenc Vevő részére – a 
célt figyelembe véve – bruttó 17 335 500 Ft eladási áron. 
Vevő az adás vételi szerződés aláírásával egy időben, egy 
összegben köteles megfizetni az önkormányzat számla-
számára történő banki átutalással. 
 
15/2021.(I.22.) Polgármesteri határozat: 
A Képviselő-testület nevében elfogadom a Képviselő-tes-
tület 2021. évre szóló munkatervét. 
 
16/2021.(I.22.) Polgármesteri határozat: 
A Képviselő-testület nevében a polgármester 2021. évi sza-
badságának ütemezését jóváhagyom. 
 
17/2021.(I.26.) Polgármesteri határozat: 
1. A Képviselő-testület nevében eljárva hozzájárulok a 

Veresegyház belterület 1103/40 hrsz-ú, kivett beépítet-
len terület megnevezésű ingatlanból megosztási eljá-
rással kialakításra kerülő új, 1103/78 hrsz-ú, 3057 m2 
területnagyságú ipari ingatlan értékesítésére szolgáló 
pályázat kiírásához, meghívásos (zártkörű pályázta-
tás) eljá rással. A Képviselő-testület nevében a zártkörű 
pályázatra a veresegyházi székhelyű Pet Master 2000 
Kft-t, a veresegyházi székhelyű VERESGÉP Kft-t és a 

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.3.) 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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szadai székhelyű ORVI-TRANS Kft-t hívom fel ajánlattételre, az elfogadott pályázati 
kiírás alapján. 

2. A pályázatokat értékelő munkacsoport tagjai: Pásztor Béla polgármester, Tóth Sán-
dor, a Pénzügyi Bizottság elnöke és Bobál Imréné, az Ügyrendi, Jogi és Közbiztonsági 
Bizottság elnöke. 

3. Az értékelő munkacsoport véleménye alapján megjelölt nyertes a benyújtási határidőt 
követően kerül kihirdetésre. 

 
18/2021.(I.26.) Polgármesteri határozat: 
A Képviselő-testület nevében hozzájárulok a tehermentes Veresegyház külterület 
033/7 és 033/7/A hrsz-ú ingatlanok 1/1 tulajdoni hányadának megvásárlásához Den-
csi Attila és Dencsiné Balatoni Ágnes Györgyi eladóktól, összesen 125 000 000 Ft-os 
vételáron, az alábbi fizetési feltételekkel:  
- az adásvételi szerződés megkötésével egy időben, de legkésőbb 2021. év január hó 

29. napjáig a jelzálogjogosultak követeléseinek a kiegyenlítése történhet meg, ösz-
szesen 37 349 712 Ft értékben;  

- a tehermentesítést követően, de legkésőbb 2021. év március hó 31. napjáig kerülhet 
elutalásra 37 575 144 Ft első vételárrész; 

- a birtokbaadást követően, de legkésőbb 2021. év szeptember hó 30. napjáig kerül-
het elutalásra a fennmaradó 48 075 144 Ft vételár hátralék. 
Az ingatlanok teljes vételárának kifizetésére a 2021. évi költségvetés biztosít fede-
zetet. 

 
19/2021.(I.27.) Polgármesteri határozat: 
1. A Képviselő-testület nevében nyilatkozom, hogy az önkormányzat a Veresegyház bel-

terület 691 hrsz.-ú (természetben: Veresegyház, Ráday utca 36/A szám alatti) ingat-
lan 1/2 tulajdoni részének térítésmentes önkormányzati tulajdonba adásáról szóló 
1042/2011. (III.10.) számú Kormányhatározatban foglaltakat tudomásul vette, a ré-
szére térítésmentesen átadott 1/2 ingatlanhányadot elfogadta. 

2. A Képviselő-testület nevében a Veresegyház 691 hrsz.-ú ingatlan 1/2 tulajdoni ré-
szének térítésmentes önkormányzati tulajdonba adásáról szóló, 2011. május 20-án 
aláírt „Megállapodás”-ban vállalt kötelezettségünknek megfelelően nyilatkozom: 

• az ingatlan birtokbaadásáról szóló jegyzőkönyvben foglaltaknak megfelelően a szük-
séges intézkedéseket már 2011-ben megtettük, az életveszélyes állapotban lévő, el-
hanya golt épület bontása és az ingatlan területén illegálisan elhelyezett hulladék el - 
 szállítása minden esetben megtörtént; 

• a szomszédos ingatlant veszélyeztető kiszáradt fa kivágása megtörtént, 
• a további illegális hulladéklerakás elkerülése érdekében az ingatlan utcafrontját el-

kerítettük. 
 
20/2021.(I.29.) Polgármesteri határozat: 
A Képviselő-testület nevében a Veresegyház Város Önkormányzat Gazdasági Programja 
2019-2024. című dokumentumot elfogadom. 
 
21/2021.(I.29.) Polgármesteri határozat: 
A Képviselő-testület nevében elfogadom és jóváhagyom a külső ellenőrző szervezetek 
által megfogalmazott megállapításokhoz kapcsolódó intézkedések megvalósulásáról 
szóló beszámolót és az ahhoz kapcsolódó nyilvántartást. 
Fenti törvényi felhatalmazás alapján kerül sor a beszámoló és az ahhoz kapcsolódó nyil-
vántartás polgármester által történő elfogadására, jóváhagyására. 
 
22/2021.(I.29.) Polgármesteri határozat: 
1. Veresegyház város polgármestere visszavonja a Dunakeszi Tankerületi Központtal 

kötendő ingyenes használati szerződés aláírására felhatalmazó 29/2020.(III.5.) Kt. 
határozatot. 

2. A Képviselő-testület nevében eljárva Veresegyház város polgármestere a Dunakeszi 
Tankerületi Központtal ingyenes használati szerződést köt arra vonatkozóan, hogy a 
Dunakeszi Tankerületi Központ által fenntartott Lisznyay Szabó Gábor Alapfokú Mű-
vészeti Iskola (székhelye: Veresegyház, Nap utca 14/A) a Veresegyház, Csokonai utca 

8/A, valamint a Béke utca 35. címen szereplő épületben zeneoktatást folytathasson, 
az épületeket bérleti díj fizetése nélkül, csak a felmerülő rezsiköltség – évenkénti el-
számolású – megfizetése mellett használhassa 2021. február 1-jétől ha tározatlan ideig. 

 
23/2021.(I.29.) Polgármesteri határozat: 
A Képviselő-testület nevében hozzájárulok az önkormányzat kizárólagos tulajdonát ké-
pező Veresegyház 5785/141/A/1 hrsz-ú, 49,1 m2-es alapterületű, 734/10000 eszmei há-
nya dú, tehermentes társasházi lakásingatlan értékesítéséhez (350 000 Ft/m2 ár figye - 
lem bevételével) összesen 17 185 000 Ft vételáron Szellingerné Kosik Dóra, mint Vevő ré-
szére. Vevő az ingatlan birtokába a teljes vételár megfizetésével egy időben lép, Bérlő la-
kásbérleti szerződése addig az időpontig érvényben marad. 
 
24/2021.(I.29.) Polgármesteri határozat: 
A Képviselő-testület nevében hozzájárulok a „Buszvárók építése (Fő út 56. és 78. előtt)” 
tárgyú vállalkozási szerződés megkötéséhez a Veresgép Kft-vel (székhely: 2112 Veres-
egyház, Hajó u. 13.). A beruházás összege bruttó 33 936 940 Ft, melyet a 2021. évi költ-
ségvetés beruházási előirányzata terhére szükséges tervezni.  
 
25/2021.(I.29.) Polgármesteri határozat: 
1. A Képviselő-testület nevében jóváhagyom a 4/2013.(I.11.) Korm. rendelet alapján 

meghatározott maradvány korrekciókat intézményenként az alábbiak szerint: 
 
Intézmény 2019. Évi beszámoló 07/A Áhsz.17.melléklet Maradvány  

űrlap szerinti C) Összes 4. pontja szerinti korrigált korrekció (+/-) 
maradvány értéke 2019. évi záró pénzeszköz  

 

Veresegyház Város Önkormányzata 1 354 051 969 Ft 1 021 870 327 Ft –332 181 642 Ft 

Veresegyházi Polgármesteri Hivatal  7 117 Ft  1 247 906 Ft  +1 240 789 Ft 

GAMESZ  40 397 003 Ft  48 120 364 Ft  +7 723 361 Ft 

Kéz a Kézben Óvoda  4 288 008 Ft  10 098 317 Ft  +5 810 309 Ft 

Meseliget Városi Önkormányzati Bölcsőde  3 541 073 Ft  5 752 095 Ft  +2 211 022 Ft 

Kölcsey Ferenc Városi Könyvtár   557 852 Ft  955 023 Ft  +397 171 Ft 

Váci Mihály Művelődési Ház  2 746 130 Ft  4 591 100 Ft  +1 844 970 Ft 

Veresegyház Városi Önkormányzat 

Idősek Otthona  27 847 033 Ft   33 681 202 Ft   +5 834 169 Ft 

 

Korrekció együtt: –307 119 851 Ft 

 
2. Jóváhagyom, hogy a meghatározott maradványok a könyvelésben rögzítésre kerül-

jenek, illetve az előirányzatok az önkormányzat 2020. évi költségvetési rendeletének 
december 31- i módosításában átvezetésre kerüljenek. 

 
26/2021.(I.29.) Polgármesteri határozat: 
A Képviselő-testület nevében hozzájárulok a „Komor Marcell utca útalap építési mun-
kái” tárgyú vállalkozási szerződés megkötéséhez a Monovia Bt-vel (székhely: 1021 Bu-
dapest, Üdülő út 19/B). A beruházás összege bruttó 14 961 282 Ft, melynek fedezete a 
2021. évi költségvetés beruházási előirányzata. 
 
27/2021.(I.29.) Polgármesteri határozat: 
1. A Képviselő-testület nevében Cserháti Ferenc főállású alpolgármester részére 2021. 

évre bruttó 1 200 000 Ft jutalmat állapítok meg, amely 2021. januártól decemberig ter-
jedő hónapokra illetményével együtt 12×100 000 Ft összegben kerül folyósításra. 

2. A jutalom kifizetése Veresegyház város 2021. évi költségvetése személyi juttatás elő-
irányzata terhére történik. A fenti törvényi felhatalmazás alapján intézkedik a pol-
gármester a jutalom kifizetéséről.

RENDELETEK 
 

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

veszélyhelyzetre való tekintettel a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. tv. 13.§ (1) bekezdés 8. pontjában meghatározott 
feladatkörében eljárva, valamint a szociális igazgatásról és szociális ellátásról szóló 1993. évi III. tv. 99.§ (1) a), b) pontjában és a (2) bekezdésben, 

valamint a 115.§-ában kapott felhatalmazás alapján a következőt rendeli el:

VERESEGYHÁZ MÓDOSÍTOTT RENDELETE: 
Veresegyház Város Önkormányzat Polgármesterének 1/2021.(I.22.) önkor -
mányzati rendelete a piac-, vásár- és búcsútartásról szóló 29/2017.(XII.21.) 
önkormányzati rendeletének módosításáról. 

A mellékelt rendelet megtekinthető 
a város hivatalos honlapján 

www.veresegyhaz.hu/Önkormányzat/Hatályos helyi rendeletek 
menüpontban.
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ÚTÉPÍTÉSEK 
A sportcsarnok (kézilabda munkacsarnok) építése a végső fázisába 
érkezett az Újiskola utcában, a beruházás a külső terep rendezéséhez 
is elért. Elbontásra került az Újiskola utca 7-es szám alatti ház, a he-
lyén zöldterület kerül kialakításra. Egyúttal megkezdődött az utca 
megújítása is. Új csapadékelvezetési hálózat épül, a légkábeleket 
földben vezetett kábelek váltják ki. Megújul a közvilágítás, és maga 
az utca is szélesítésre kerül, új burkolattal és járdával. A sportcsarnok 
és a többi, itt található közintézmény igényeinek megfelelően kerül-
nek kialakításra út menti parkolóhelyek. 

Szintén útépítési hír, hogy folytatódtak a munkálatok a Ligetek új 
lakóterületének és a Szada felőli ipari terület úthálózatának kialakí-
tására, felújítására vonatkozóan is. 

ÁLOMHEGYI-TÓ 
Elindult a közbeszerzés az épülő Álomhegyi-tó vasbeton műtárgyá-
nak megépítésére. Ez, a gátat kiegészítő műtárgy lesz hivatott a tó 
majdani vízszintjének szabályozására. Elkészültével nemcsak lehe-
tőség nyílik a város felé érkező víz mennyiségének szabályozására, 
hanem locsoláshoz is vízkivételt tesz lehetővé a környező mezőgaz-
dasági művelésű földek tulajdonosainak. 
 

SPORTBERUHÁZÁSOK 
Az Egységes Gyógypedagógiai és Módszertani Intézmény (EGYMI) 
udvarán már jól láthatóan alakul a gyerekek sportolását, mozgásfej-
lesztését támogató, úgynevezett „kosárlabda-liget” sportpark. 
Streetball pálya kerül kialakításra a Csokonai utcai sporttelepen, az 
eddig leromlott állapotban lévő kis „dühöngő” pályából. 

Ide tartozó fejlesztés, hogy a sporttelepi parkolást segítendő lebon-
tásra került a Csokonai utca 10. számú ingatlan. A helyén nagy parkoló 
került kialakításra, amely komoly parkolási segítség lehet a sportren-
dezvények látogatásán túl a piacnapokon is a lakosság számára. 
 

BÖLCSŐDE BŐVÍTÉS 
Két foglalkoztatót magába foglaló épületszárnnyal bővülhet a Mese-
liget Bölcsőde, amennyiben sikerrel zárul a megépítésére kiírt köz-
beszerzési eljárás. 

KOVÁCS PÉTER 

MEGÚJULÓ ÚJISKOLA UTCA 
 

Az elhúzódó őszies tél és a koronavírus-járvány ellenére sem szünetelnek Veresegyház beruházásai. 
Minderről Cserháti Ferenc alpolgármestertől kaptunk tájékoztatást.

BERUHÁZÁSI HÍREK

Fotók: Ruzsovics Dorina
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KÖZÉRDEKŰ FELHÍVÁS 

A KÖZTERÜLETEK 
HASZNÁLATÁRÓL.  

 
 

Tisztelt Veresegyházi Lakosok! 
 

Az alábbi felhívást elsősorban a kertes családi házas ingatlanok 
tulajdonosaihoz, használóihoz intézzük. 

Veresegyház jelentős részén családi házas beépítésű ingatla-
nokkal találkozhatunk, ahol az ingatlan zöldterülettel, parkkal, 
erdővel (önkormányzati közterülettel) határos. 

Sokszor találkozunk olyan szerencsés jelenséggel, ahol az in-
gatlan tulajdonosa/használója nem csak a saját kertjét, hanem 
a közvetlen szomszédságában lévő zöldterületet is sajátjaként 
gondozza és tartja rendben.  

Az utóbbi időben azonban egyre gyakrabban találkozunk 
olyan jelenséggel is, ahol az ingatlantulajdonos a saját szom-
szédságában lévő zöldterületet (engedély nélkül) birtokba veszi, 
saját birtokán túlkeríti, zöld vagy egyéb hulladék lerakására, tá-
rolásra, állattartásra használja, vagy éppen felépítményt (pl gép-
kocsi tárolót) épít rá.  

Ezzel a magatartással az érintettek nem csak a közterületek 
használatáról szóló 27/2017 (XII.08.) önkormányzati rendeletet 
sértik meg, hanem környezet és természetvédelmi szabálysér-
tést, illetve birtoksértést követnek el. 

Kérjük ezért, hogy az említett közterületeket a tulajdono-
sok ne kerítsék el, ha elkerítették, azt bontsák el! Ne hasz-
nálják zöld vagy egyéb hulladéklerakónak, továbbá garázs 
építésével autóbeállónak! 

Az önkormányzat munkatársai az ilyen és ehhez hasonló 
jelenségek esetén a tulajdonosokat megkeresik és felszólít-
ják az eredeti állapot helyreállítására. Amennyiben ez nem 
jár eredménnyel, hatósági eljárást (pl bírság megállapítását, 
elbontásra kötelezést) kezdeményeznek a tulajdonossal 
szemben. 

Kérjük, hogy környezetünk, városunk zöldterületére, annak 
megóvására valamennyien figyeljünk!  
 

GARAI TAMÁS 
JEGYZŐ

TÁJÉKOZTATÁS 
Veresegyház Város Önkormányzata tájékoztatja 

a Lakosságot, hogy a 
KORONAVÍRUS-JÁRVÁNNYAL KAPCSOLATOS 

LEGFRISSEBB HELYI INFORMÁCIÓKÉRT 
KÖVESSÉK honlapunkat (www. veresegyhaz.hu) 

és hivatalos Facebook oldalunkat 
(Facebook/Veresegyház város hivatalos oldala).
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Fotó: Cserháti Ferenc

HULLADÉKUDVAR 
 

Tájékoztatjuk Veresegyház Lakosságát, 
hogy a GAMESZ telephelyén, 

a Veresegyház, Sport u. 4. címen, 
HULLADÉKUDVAR ÜZEMEL, 

ahol egész évben lerakhatóak az alábbiakban felsorolt hulladékok. 
 

Az alábbi hulladéktípusok lerakására díjmentesen van lehetőség: 
• szelektív hulladék, 
• műanyaghulladék: ásványvizes, üdítős pet palack, 

tisztítószeres műanyag flakon, tiszta fólia, szatyor stb. 
• fémhulladék: alumínium italdoboz, fém konzervdoboz 

és egyéb fém élelmiszercsomagoló anyag stb. 
• papírhulladék: újságpapír, kisebb papírdoboz, tiszta csomagolópapír, 

reklámkiadvány stb. 
• italoskarton-doboz: tejes, gyümölcsleves többrétegű 

italoskarton-doboz stb. 
• formázott üveg 
• hamu 
• számítástechnikai eszközök 
• kisebb háztartási gépek (pl. televízió, rádió, stb.)

A GAMESZ a házhoz menő lomtalanítási akcióban 
NEM VESZ RÉSZT!  

Kérjük a lomtalanítással kapcsolatban 
a Zöld Híd ügyfélszolgálatát keressék! 

• 
Örömmel tájékoztatjuk a Tisztelt Lakosságot, 

hogy a GAMESZ hulladékudvarában 
2 db ruhagyűjtő konténer került elhelyezésre!  

A konténerekbe kizárólag használt ruha és cipő helyezhető el! 
• 

Egyéb veszélyes hulladék (pl. festék, olaj, fénycső, pelenka, tűz- 
és robbanásveszélyes hulladékok), valamint zöld hulladék 

és hungarocell LERAKÁSA TILOS! 
• 

A 10/2020.(VI.1.) önkormányzati rendelet 1.§-ának 2020.07.01-jétől 
hatályos rendelkezése alapján a telepen 

hulladéklerakási díj ellenében van lehetőség 
építési törmelék, lomok és személyautó gumiabroncs lerakására. 

A hulladéklerakás díja: 3000 Ft/m3, 300 Ft/zsák 
A gumiabroncs lerakási díja: 500 Ft/db 

 
NAGY JÓZSEF ATTILA 
GAMESZ IGAZGATÓ

LOMTALANÍTÁS 
Tájékoztatjuk a Tisztelt Lakosságot, hogy a Zöld Híd B.I.G.G. Nonprofit Kft. 

2021-BEN IS HÁZHOZ MENŐ RENDSZERŰ LOMTALANÍTÁST VÉGEZ VERESEGYHÁZON. 

Lomtalanítási igények leadása: 2021. február 8–március 12. 
Lomtalanítás várható időpontja: 2021. március 1–április 10.

LOMTALANÍTÁS FOLYAMATA: 
1. Lentebb felsorolt módokon lomtalanítási igény benyújtása 
2. Közszolgáltató visszajelzi a teljesítés dátumát, várható idő-

pontját 
3. A visszaigazolt dátumon a közszolgáltató jelentkezik a regiszt-

rált címen. 
4. A lakos az ingatlanon belül tárolja a lomhulladékot, melyet a 

gépjármű érkezésekor átad a személyzetnek 
5. A lakos aláírásával igazolja a lomtalanítás elvégzését. 
 
AZ IGÉNYBEJELENTÉS TÖRTÉNHET: 
• személyesen az ügyfélszolgálati iroda (Fő út 35. árkád alatt) 

nyitvatartási idejében (azonosítás ügyfélszám és személyes ira-
tok alapján) 

• a https://www.zoldhid.hu/kozszolgaltatas/lomtalanitas 
hon lapról előzetesen letöltött igénybejelentő lap segítségével, 
melyet a lomtalanitas@zoldhid.hu email címre kell megküldeni. 
(KIZÁRÓLAG a megfelelően kitöltött igénylő lapok kerülnek fel-
dolgozásra, visszaigazolásra) 

A társasház, lakásszövetkezet, valamint többlakásos ingatlan kép-
viseletére a házhoz menő lomtalanítás intézésére KIZÁRÓLAG a 
közös képviselő jogosult. 

A hatékonyabb elszállítás és a szétszóródás megakadályozása ér-
dekében a lomhulladék kizárólag bezsákolva, kötegelve adható át 
a közszolgáltatónak. A nagydarabos lomot, például a bútorokat 
szétszerelt, mozgatható állapotban lehet átadni. 
 
LOMTALANÍTÁSKOR ÁTADHATÓ HULLADÉKOK: 
• bútorok (asztal, szék, szekrény, ágy, komód stb.) szétszerelt, 

mozgatható állapotban 
• egyéb, fából készült tárgyak, amelyek a méretük miatt nem fér-

nek el a hagyományos gyűjtőedényben 
• szőnyeg, padlószőnyeg, matrac, ágynemű, textil, ruhanemű 
• műanyag (linóleum) padlók, kerti bútorok, műanyag me-

dencék, műanyag játékok 
• KIZÁRÓLAG személygépkocsi, kerékpár, motorkerékpár gu-

miabroncsok (háztartásonként max.4 db) 
 
A lomtalanítás során nem kerül elszállításra: a vegyes tele-
pülési hulladék, zöldhulladék, szelektíven gyűjthető hulladék, 
veszélyes hulladék (festék, hígító, vegyszer, oldószer, fénycső, 
elem, akkumulátor, hungarocell, fáradt olaj, tintapatron, stb.), 
építési-bontási törmelék, nagyméretű gumiabroncs (teherautó, 
munkagép), elektronikai hulladék.

Részletes információk a http://www.zoldhid.hu honlapon! 

Nyitvatartási idő: hétfő–vasárnap (ünnepnapokon is): 7.00–18.00 óráig
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A magyar kultúra napját 1989 óta ünne-
peljük meg január 22-én, annak emlékére, 
hogy – a kézirat tanúsága szerint – Kölcsey 
Ferenc 1823-ban ezen a napon tisztázta le 
egy nagyobb kéziratcsomag részeként és 
jelölte meg dátummal Csekén a Himnusz 
kéziratát. 

Az évfordulóval kapcsolatos megemléke-
zések alkalmat adnak arra, hogy nagyobb 
figyelmet szenteljünk évezredes hagyomá-
nyainknak, gyökereinknek, felmutassuk és 
továbbadjuk a múltunkat idéző tárgyi és 
szellemi értékeinket. 

Ebben az esztendőben – a járványügyi in-
tézkedéseknek megfelelően – online formá-
ban emlékeztünk meg nemzeti imádságunk 
megszületéséről. 

Engedjék meg, hogy figyelmükbe ajánl-
juk Nyáry Krisztián: Általad nyert szép ha -
zát – A Himnusz és a himnuszok kalandos 
élete című könyvét: 

Mitől vált nemzeti himnusszá a Himnusz, 
és mi volt a himnusz a Himnusz előtt? Mi 
köze van Balassi Bálintnak és a kanász-
táncnak Kölcsey szövegéhez? Miért tartotta 
közepes versnek saját művét a költő? Hány 

perc alatt írta Erkel Ferenc a Himnusz 
zenéjét és van-e egyáltalán hiteles kottája? 
Miért nem akarta a 20. század elején az Or-

szággyűlés, hogy ez legyen a hivatalos him-
nuszunk? Miért nem engedték templomban 
énekelni, mióta illik állva hallgatni és miért 
került jogszabályba egy téves szöveg? Miért 
nem írt új himnuszt Rákosi kérésére Kodály 
Zoltán és Illyés Gyula? És ha már himnu-
szok: Mi köze Kisfaludy Sándornak és a ba-
dacsonyi bornak az Európia Unió him    nu - 
 szá hoz? Miért énekelnek világszerte vallási 
himnuszként haszid zsidók egy szerelmes 
magyar virágéneket? Mitől székely a székely 
himnusz, és miért nem játszották 1944-ben 
a Szép vagy, gyönyörű vagy Magyarorszá-
got? Miért hasonlít a szlovák himnusz egy 
magyar népdalra, az izraeli him nusz pedig 
egy magyar katolikus egyházi dalra? Mit 
énekelnek magyarul a francia elit harcko-
csizászlóalj tagjai? Mitől magyar az urugu-
ayi és a paraguayi himnusz? És egyáltalán: 
hogyan születik egy himnusz, ha magyar, 
azaz válhat-e alternatív himnusz a Nélkü-
ledből?  

Nyáry Krisztián legújabb könyvében ez-
úttal nem emberek életét, hanem a Him-
nusz és a himnuszok kalandos történetét 
meséli el.  

A könyv Veresegyházon elérhető a Köl-
csey Ferenc Városi Könyvtárban, illetve a 
Vargabetű könyvesboltban a Fő téren is. 

VÁCI MIHÁLY MŰVELŐDÉSI KÖZPONT 

A MAGYAR KULTÚRA NAPJA • KÖNYVAJÁNLÓ

NYÁRY KRISZTIÁN: 
ÁLTALAD NYERT SZÉP HAZÁT

VÁROSI MÚZEUM

CSÖNDES, DE DOLGOS NAPOK A MÚZEUMBAN
A járványhelyzet miatt a Városi Múzeum is 
kénytelen zárva tartani a kapuit, így aztán 
több tavalyra tervezett kiállítás megrendezése 
is elmaradt. A kényszerszünet viszont jó al-
kalmat teremt a csöndes belső muzeológiai 
munkához, a gyűjtemények gyarapításához 
és rendezéséhez. Talán nincs is olyan mú-
zeum, amelyben minden tárgy vagy doku-
mentum feldolgozása és raktári rendje nap - 
ra kész volna, hiszen az élet gyorsabban zaj-
lik, mintsem az időigényes és aprólékos belső 
munka utolérhetné… ám a hónapok óta tartó 
pauza alatt jókora törlesztésre nyílik lehető-
ség. Szaporodnak a gyarapodási napló bejegy -
zései, halad a több ezres fotóarchívum képei  - 
nek beazonosítása is. 

Nem tudni, mikor enyhülnek a járvány mi-
atti szigorítások és mikor fogadhatja újra láto-
gatóit a Múzeum, de két érdekes tervvel ké - 
szülünk a jobb időkre. Az egyik egy makett 
készítése, amely a kutatások és régészeti fel-
tárások tükrében hitelesen bemutatná Veres-

egyház középkori templomát. Az asztalnyi kis 
építmény érzékelhetővé tenné mindazt a lá-
togatók számára is, amit eddig legföljebb a ku-
tatók tudtak elképzelni. A másik terve az ún. 
Tilos kiállítás megrendezése, melynek egy-
szer re komoly és derűs atmoszférája aligha-

nem sokakat vonz majd. A kiállítás az idei vá-
rosünnepre elkészül, bár nem tudni, kinyit-
hat-e akkor a múzeum. Ha nem, a felállított 
kuriózum-tárlattal kivárjuk a jobb időket… 

 
VARGA KÁLMÁN MÚZEUMVEZETŐ

Fotó: Veréb József
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Minek köszönhető az, hogy térségünkben – a 
választókerület több településén, így tehát Ve-
resegyházon is –, a koronavírus-járvány elle-
nére több beruházást is épp ebben az idő  szak - 
ban sikerült befejezni? 
A munka nem állt meg ebben az időszakban 
sem. Örömmel tölt el, hogy a választókerületem-
ben folyamatosan eredmé nye sen tudtunk dol-
gozni, pályázati támogatásokat megszerezni és 
gyakorlatilag épp ezt kívánta elősegíteni a kor-
mány azzal is, hogy az egészségügyi védekezés 
fenntartása mellett további gazdaságvédelmi és 
családvédelmi intézkedéseket is kidolgozott. A 
konkrét fejlesztések közül kiemelhetjük, hogy 
megépült Veresegyházon a kézilabda munka-
csarnok, az épületben már csak az úgynevezett 
utómunkálatok zajlanak, a műszaki be-
rendezést kell felszerelni, a 
kijelzőket, a padokat s vár-
hatóan már az idén tavasz-
szal sor kerülhet az átadásra 
is, vagyis az objektumot bir-
tokukba vehetik azok, akik-
nek az érdekeit elsősorban 
szolgálja egy ilyen beruhá-
zás: a sportolók, a fiatalok, a 
gyermekeink. A törekvéseink 
vissza iga  zolását is látom ab -
ban, hogy a TAO-támogatások 
eb ben az esetben is egy olyan 
célt erősítettek meg, amiről 
fenntartások nélkül mondhat-
juk, hogy valóban a köz érdeket 
testesíti meg. Egy olyan hasznos 
fejlesztésre fordíthattuk ezt az összeget, amely a 
közösség egészének az érdekeit szolgálja. A kör-
nyezetrendezési munkálatok még hátra vannak, 
de ha minden a tervek szerint halad, akkor ápri-
lisig ezekkel is végezhetnek. Az ilyen beruházá-
sokkal azonban még nem szanálhatóak teljes - 
 ségükben a koronavírus-járvány okozta nehéz-
ségek, ezért ugyancsak Veresegyházhoz kapcso-
lódik, hogy például a gazdaságvédelmi akcióterv 
keretéből negyvenkét és félmillió forintos, mű-

ködési célú támogatást 
kapott a Med veotthon 
fenntartó ja, a Gamesz. 
Mindezek összessége-
ként ta lán nem tűnik 
majd túlzásnak, ha azt 
mondom, hogy Veres-
egyház a járvány által 
elő idézett gazdasági 
hely zetből is győztes-
ként jöhet ki végül. 
Ennek azonban vannak más előfeltételei is? 
Természetesen igen, hiszen mindannyian na-
gyon várjuk már, hogy tömeges legyen a lakos-
ság átoltottsága, a magyar kormány megtesz 
min dent ennek érdekében. 

 
Ismételten arra kérek tehát minden veresegyházi 
lakost, aki talán még nem tette volna meg, hogy 
regisztráljon az erre a célra létrehozott honlapon, 
a vakcinainfo.gov.hu internetes címen. A regiszt-
ráció valójában alig néhány percet vesz igénybe, 
viszont ezzel mindenki hozzájárulhat a védeke-
zés sikerességéhez, ami a jelenlegi helyzetben 
ugyancsak mindannyiunk közös érdeke. 
Milyen új lehetőségeket kínált fel a kormányzat 
a családoknak? 

Nyugodtan kimondhatjuk, hogy az idén janu-
ártól bevezetett új intézkedésekkel egy minden 
eddiginél magasabb szintre lépett a család tá mo-
ga tás és az otthonteremtés. Az újépítésű ingat-
lanok értékesítési áfája huszonhét százalékról 
öt százalékra csökkent, azok pedig, akik családi 
otthonteremtési kedvezménnyel, vagyis közis-
mert nevén a csokkal vásárolnak ingatlant, 

 

az ötszázalékos áfát is visszaigényelhe-
tik, a csokkal vásárolt új vagy használt ingatla-
nok pedig illeték mentesek. Emellett igényel hető 
a csok többgenerációs otthonok létrehozására 

és otthonfelújítási támogatást vehet-
nek igénybe a lega lább egy gyer  me -
ket nevelő csalá dok. 
Lesz megfelelő keret minderre a 
költségvetésben a koronavírus-jár-
vány kedvezőtlen gazdasági hatá-
sai ellenére is? 
Ezeknek a kedvezményeknek a fi-
nanszírozására megvannak a forrá-
sok a költségvetésben. Az ott hon - 
  teremtési program a családok se-
gítése mellett a gazdaság fellendí-
téséhez is hozzájárul. Ezt igazolja 
az is, hogy decemberben négye-
zerrel többen dolgoztak Magyar-
országon, mint egy évvel ko - 
 rábban. Európában sok helyen 

nem kapják meg a fiatalok azt a támogatást, 
amivel családot alapíthatnának, de a magyar 
kormány igyekszik minden segítséget megadni 
azoknak, akik gyermeket szeretnének. Így pél-
dául a kabinet mindent megtesz azért is, hogy 
jövőre bevezethesse a huszonöt éven aluliak 
szja-men tes ségét. A koronavírus-járvány okozta 
helyzetet Magyarország sokkal stabilabban ke-
zelte, mint sok más európai ország és ez meg-
látszik az eredményeinken is, amelyeket nem 
érhettünk volna el, ha a magyarok nem lenné-
nek jellemzően családközpontúak. 

KÉPVISELŐI TÁJÉKOZTATÓ

A JÁRVÁNYIDŐSZAKBAN IS 
KIMAGASLÓ EREDMÉNYEKET ÉRTÜNK EL

Az utóbbi időszak legfontosabb eredményei közé sorolom, hogy Veresegyházon meg-
épült a kézilabda munkacsarnok, amelyet várhatóan már az idén tavasszal birtokba 
vehetnek a sportolók – mondta el a lapunknak küldött interjúban Tuzson Bence, a 
Pest megyei 5-ös számú választókerület országgyűlési képviselője. Szerinte nincs 
olyan település hazánkban, ahol az országos járványügyi intézke-
dések ne éreztetnék hatásukat, de ezek ellensúlyozására például a 
gazdaságvédelmi akcióterv keretéből nemrég nagyobb összegű tá-
mogatásban részesült városunk Medveotthonának fenntartója. 
A kormány arra készül, hogy a jövő évtől bevezeti a huszonöt éven 
aluliak szja-mentességét – tette hozzá a politikus.
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Egy konténert a Szociális Otthon udvarán akár 
hétköznapi eseménynek is nevezhetnénk éppen 
úgy, mint az építkezéseken. Az általános iskola 
mellett nem is egy ilyen fémkaptár áll, ahol a me-
legítő konyhát és az étkezőt oldották meg ezek-
kel a gyorsan felépíthető egységekkel. A célt 
kiválóan szolgálja, a közművek bárhová elvezet-
hetők, aztán, ha funkcióját bevégezte, egy darus 
kocsi kell csak az elszállításához és jöhetnek a 
kertészek visszacsinosítani a helyét. 

A karantén különleges szabályok bevezetésére 
kényszerítette az Otthon vezetését. A lakók nem-
csak a koruk, hanem sok esetben krónikus be-
tegségeik miatt is a leginkább veszélyeztetettek 
közé sorolhatók a járvány szempontjából. A tel-
jes zárlat szükségszerű volt, amivel a minimá-
lisra lehetett csökkenteni a vírus behurcolásának 
a lehetőségét. A dolgozók fegyelmezett és felelős 
magatartása jelentős mértékben hozzájárult 
ahhoz, hogy a betegség nem ütötte fel a fejét a 66 
bentlakó között. 

A szigorú zárlat azonban rendkívüli módon 
megnehezítette az idős ápoltak életét. Sokan kö-
zülük nem értették, nem fogadták el azt, hogy a 
hozzájuk rendszeresen ellátogató hozzátarto-
zókkal nem találkozhatnak. Csomagokat dobo-
zoltan ugyan kaphattak, de azokat a gondozók 
vették át, fertőtlenítették, és rövid pihentetés 
után kerülhetett a küldemény a lakókhoz. 

Vasárnap délelőtt van. Kedves, ismerős fiatal 
pár sétál lassan a parkolóból. A teraszról látom 
őket, egyszerre köszönünk egymásnak. A rövid 
beszélgetés közben a fiatalember az órájára néz: 
„Még nem hozták aput, 11 órára van időpontunk.” 

A bentlakók életének megkönnyítésére szüle-
tett ez a bölcs és nagyon emberi ötlet, a látogató 
konténer. A családtagjaikat látogatni szándéko-
zók időpontot kérnek és akár egy óra erejéig 
övéké a tárgyaló. A lakók saját maguk, kabátot, 
sálat vállukra véve sétálnak be a konténer belső 

részébe, de sokukat kerekesszéken ápolók kísé-
rik a látogatás helyszínére. 

 
Az Otthon vezetőjét, Tóth Gábornét kérdeztem a 
konténer ötletéről, fogadtatásáról. 
„A zárlat szinte minden tevékenységünk alapos 
átgondolására és áttervezésére kényszerített min-
ket. A dolgozóink az épület hátulsó bejáratán jö-
hetnek be, itt van a zsilip, a hőmérőzést követően 
fertőtlenítik magukat, átöltöznek. Cso magot, tás-
kát nem hozhatnak be, a telefonjukat gondosan 
fertőtleníteniük kell. Kialakítottunk egy külön 
részleget az új és az esetleges kórházi kezelésből 
visszakerülő ápoltjaink számára, ahol külön gon-
dozók tevékenykednek a járványmegelőző intéz-
kedések szigorú betartása mellett. 

Vettünk egy telefont azért, hogy a bentlakók 
kapcsolatot tarthassanak a családjaikkal. Men-
tálhigiénés szakemberünk segít azoknak, akik 
nem járatosak a telefon és az internet használa-
tában. Karácsony előtt elgondolkodtunk azon, 
hogy a szeretet ünnepére valami különlegességgel 

kellene meglepnünk a lakóinkat. Cserháti Ferenc 
alpolgármester a hívásomra egy óra múltán már 
itt is volt, közösen mértük fel a helyszínt, az ön-
kormányzat igen rövid időn belül lépett és a kon-
téner, közel a bejárathoz, járdával körbefuttatva 
hamarosan a helyére került.” 

A minimális berendezéssel ellátott, mégis kel-
lemes, világos belső tér egy terjedelmes plexi táb-
lával két része van osztva, közöttük mikrofon 
segíti a beszélgetést. A kintről érkező vendégek 
egy kis asztalon fertőtlenítő flakonokat találnak, 
a széles ablak melletti székeken egyszerre töb-
ben is kényelmesen elférnek. 
„Lakóink hamar megszokták, nagyon megszeret-
ték a konténert, el is neveztük szeretet-házikónak. 
A látogatók bátran jönnek, sokszor egész csalá-
dok, ami nagy-nagy öröm mindenki számára. 
Az ajándékokat, mint régebben is, dolgozóink ve-
szik át, fertőtlenítik. Fogadunk házi süteménye-
ket, aminek igen nagy sikere van minden esetben 
és külön öröm számunkra, hogy gyümölcsből, 
üdítőkből a látogatók sok esetben jelentős meny-
nyiséget hoznak a többi lakó ellátására is”. 

Az Otthon megnyitásakor, amikor szép lassan 
benépesült az összes lakóegység, egy kedves 
nénitől, aki naponta kisétált a városba, s látha-
tóan jól érezte magát, hallottam, hogy minden 
kényelem és kedvesség ellenére az otthonban a 
legnagyobb ajándék a látogató. Igazából egy 
percig nem kételkedtem, hiszen házunk keríté-
sén túl, a szomszédos kertből gyakran hallot-
tam a büszke dicsekedést, amit a látogató je - 
lenléte szerzett a bentlakóknak. Hiába a társa-
ság, a sok esemény, a szorgos és szakszerű fel-
ügyelet és ápolás, a szórakoztató programok, a 
kirándulások, az egykori otthon melegét, a csa-
ládi élet emlékeit csak a látogatók képesek ide-
varázsolni. 
 

MOHAI IMRE 

SZERETET-HÁZIKÓ

Fotó: Ruzsovics Dorina

Fotó: Ruzsovics Dorina

„A legnagyobb ajándék nálunk a vendég”
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JÁRVÁNYÜGY 
Ismert és kevésbé ismert kórokozók már év-
századok óta képesek világméretű járvá-
nyokat okozni különösen akkor, ha 
ellene még nem volt mód az emberi 
szervezet valamilyen szintű védett-
ségének kialakulására. Védtelen kör-
nyezetben egy kórokozó nagyon 
gyorsan el tud szaporodni és komoly 
veszteséget képes okozni. Ilyen ese-
tekre akkor is sor kerülhet, ha egy már 
ismert kórokozó időközben mutáló-
dik, megbetegítő képessége felerősö-
dik, vagy olyan módon változik, hogy 
az eddig ismert védettség nem elegen -
dő az elterjedése megakadályozására. 
 
KÓRLEFOLYÁS 
Ha egy egészséges szervezetet a kórokozónak ki-
sebb mennyisége fertőz meg, a megtámadott 
szervezet rövid idő alatt képes reagálni a „beto-
lakodóra” és képes legyőzni azt. Fogékony (le-
romlott, más betegséggel terhelt) szervezetbe 
kerülve azonban a vírus elszaporodik, majd meg-
erősödve és megsokszorozódva ürül ki és fertőz 
a környezetben. Az idő előrehaladtával, mivel 
egyre kevesebb fertőzhető alanyt talál a kóro-
kozó, számbelileg és fertőzőképességében is 
gyengül, végül a járvány lecsillapodik. 
 
KÓROKOZÓ 
Jelen esetben a Covid-19 egy ismert vírus cso-
port, a Corona vírusok családjának egy igen erő-
szakos típusa. A Corona vírusok szinte minden 
állatfajban és az emberek között is régóta jelen 
vannak és képesek enyhébb-súlyosabb megbete-
gedést okozni, de ez a típus különösen agresz-
szívnak bizonyult. A Föld lakóinak minden 
eddiginél nagyobb utazási igénye és a folyama-
tosan fejlődő áruforgalom a vírus világméretű el-
terjedésének igen kedvező feltételeket biztosított. 

 
VÉDEKEZÉS 
Ismeretlen kórokozóval szemben a legrégebbi 
bevált védekezési mód a karantén. A megbete-
gedett és ezért a kórokozót nagy mennyiségben 
ürítő emberek elkülönítése le tudja lassítani a jár-
vány terjedését, amivel megkezdődik a verseny-
futás az idővel. Egyrészt esélyt kapunk hatékony 
védőanyag megtalálására vagy kifejlesztésére, 
másrészt csökkenteni tudjuk az egészségügyi el-
látó rendszerre nehezedő nyomást. A védekezés 
legjobb módszere, ha a járványt okozó vírus 
ellen sikerül hatékony védőoltást készíteni, mert 
ennek használatával komoly esély van a töme-
gek ellenálló képességének kialakítására. 
 
VAKCINA 
Számtalan kórokozó ellen van a kezünkben 
olyan védőoltás, ami sikerrel akadályozza meg a 
betegségek jelentkezését akár már kisgyermek 
kortól. Egy ország egészségügyi rendszere oltási 
programok segítségével védi állampolgárait a 
régen komoly veszteségeket okozó fertőző be-
tegségekkel szemben. 

A Covid-19 megjelenését követően eddig soha 
nem tapasztalt összefogás révén hamar ismertté 

vált a vírus szerkezete és megindult a világmé-
retű kutatás és információ csere a hatékony vak-
cina előállítására. 
A kísérletek négy vonalon folytak. 
• Elölt vírusos vakcina: a legrégebbi és bevált 

módszer a kórokozó vírus elszaporítása, majd 
elölése volt úgy, hogy a fertőzőképesség meg-
szűnt, tehát szaporodni már nem képes, de az 
immunizáló képességét még megőrizte. Az elölt 
vírust vivőanyaghoz kötve hozzák forgalomba. 

• Alegység vakcina: a módszer során az elsza-
porított vírusból ki vont vagy 

szintetikus úton elő-
állított alkatrészt 
(tüs kefe hérjét) tartal-
mazó oltóanyagot állí-
tanak elő. Régen 
is mert módszer, bár-
milyen kor csoportnál 
(gyer mekek, terhes 
anyák) alkalmazható. 
• Vektor-vakcina: a 
gyár  tás során a tüskefe-
hérjének csupán egy ré-

szét egy ártalmatlan másik ví rus - 
hoz kötik, amely a beoltott szer-
vezetben az immunrendszert ak-
tivizálni képes, de betegség tü - 
neteit nem okozza. 
• mRNS vakcina: A legújabb 
kutatások során felfedezett mód  -
 szer, mely során a vírus burko-
latának egy részét (ez az un. 

mRNS vagy hírvivő) mesterségesen elszaporít-
ják, és azt vivőanyaggal fecskendezik be. A leg-
kevésbé káros a gazdaszervezetre, de még 
nincsen elég tapasztalat arra, hogy minden 
korosztálynál alkalmazható-e. 

 
ALLERGIA 
A természetben előforduló és a mesterségesen 
előállított számtalan anyaggal szemben mutat-
kozik egyedi vagy tömeges érzékenység. Gon-
doljunk csak a parlagfűre, a házi poratkára vagy 
egyéb, légúton vagy szájon át a szervezetbe ke-
rülő allergénekre, amik akár egész évben képe-
sek megkeseríteni sok ember életét. Az allergia 
az immunrendszernek nem hiányos, hanem túl-
zott és helytelen reakciója. Ilyen esetekben a 
gyógykezeléssel nem az allergént szüntetjük 
meg, hanem a tüneteket igyekszünk mérsékelni. 
A vakcinákba is kerül vivőanyag akár annak sta-
bilizálására, akár a könnyebb felszívódás bizto-
sítására. Az ilyen anyagokkal szemben is ter mé - 
szetesen létezik allergiás reakció, de ez az esetek 
kis hányadában jelentkezik csupán, akkor is csak 
a beadást követően rövid időn belül. A szervezet 
természetes védekező rendszere minden mes-
terségesen bevitt anyaggal szemben azonnal be-

TÁJÉKOZTATÓ

OLTAKOZZUNK!
Amint az elmúlt év kulcsszava minden kétséget kizárólag a Covid volt, tartok tőle, 
hogy az idei évre is komoly súllyal esik majd latba. Aki hallani sem akar az egy-
másnak gyakran ellentmondó hírekről, aki nem lát tisztán a sokszor orvosi kifeje-
zésekkel operáló ismertető szövegekben, aki nem veszi jó néven a gügyögést a kórral 
kapcsolatban, az sem tudja kivonni magát abból az információ áradatból, amibe lép-
ten-nyomon belebotlunk. És aminek legnagyobb hibája, hogy képes elbizonytalaní-
tani orvosi kérdésekben járatlan embereket a védekezés legalapvetőbb kérdéseivel 
kapcsolatban. Saját tapasztalataim és a 
számomra kompetens, a médiában is 
gyakran megszólaltatott szakemberek 
véleményét igyekszem jelen írásom-
ban csokorba szedni és azokból olva-
sóink számára is elfogadható végkö - 
 vet keztetést levonni.
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indul és meg akarja azt semmisíteni, ami 
rendre sikerül is igen rövid idő alatt. Ez azt 
jelenti, hogy a beadott védőoltás révén a 
szervezetbe került anyagból néhány nap 
múlva már semmi nem található meg. Ez az 
idő azonban az immunrendszernek ele-
gendő a speciális védőanyag (ellenanyag) 
termelésének beindítására. Fontos megem-
lítenem azt, hogy az immunrendszerünk 
bonyolult, többféle funkció ellátására is 
képes sejtek halmaza, melyek a szerve-
zet különböző szerveiben, egymással 
összehangoltan fejtik ki hatásukat. 
 
HIEDELMEK 
A média érzékenysége révén leginkább a 
védekezés váratlan, nem kívánt mellékha-
tásai kerülnek megismerésre, hiszen ezek-
nek van szenzáció értéke. A tudatlanság 
pedig a téves vagy rosszindulatú állítások 
terjedését táplálja. Teljes képtelenség az a 
feltevés, hogy a 0.3 ml-nyi oltóanyaggal 
együtt a szervezetbe kerülő bármilyen egye -
di megjelölés (mikrochip beültetése) is történik. 
A világ vakcina termelőinek tevékenysége, a 
gyártás technológiája és a minőség-ellenőrzés 

csak akkor okozhat kétségeket bárkiben, 
ha kevés vagy egymásnak ellent mondó informá-
ciókkal van ellátva. Egy oltóanyag forgalomba 
hozatalának évtizedek óta bevált rendszere van, 

amihez a fejlesztést, a gyártást és a ki-
próbálást folyamatában, egy gondosan 
összeállított dossziéban kell az engedé-
lyező hatóságoknak átadni. Ilyenkor 
nem elegendő a szóbeszéd, az ígérgetés 
vagy rosszul exponált fényképek bemu-
tatása. Ha egy vállalat termékével szem-
ben a legkisebb bizonytalanság meg  - 
fogal mazódik, annak terméke nem kerül-
het forgalomba. 
 
VÉGKÖVETKEZTETÉS 
A karanténba szorított lakosság és gazda-
ság felszabadításának egyetlen hatékony, 
gyors és a legkevesebb kárt okozó mód-
szere a vakcinás védőoltás. Az oltást kö-
vető allergiás reakciók statisztikai való - 
színűsége és súlyossága eltörpül a vírus 
okozta megbetegedés kiváltotta tüne-
tek, a fizikai és pszichés következmé-
nyek és sajnos a vele gyakran együtt 

járó halálesetek mellett. Egyéni és közösségi fe-
lelősségünk ennek a ténynek az elfogadása.  
Nincs mire várni! 

MOHAI IMRE 

BAPTISTA TEVÉKENY SZERETET MISSZIÓ

AZ ÚJ ESÉLY KÖZPONT SZOLGÁLTATÁSAI
Készséggel állunk rendelkezésükre 

AZ ALÁB BI, TÉRÍTÉSMENTES 
SZOLGÁLTATÁSAINKKAL 

hétfőtől péntekig 9 és 15 óra között: 
 
ÁLLÁSKERESÉSI- ÉS PÁLYATANÁCSA-
DÁS ERIKÁVAL: 
• önéletrajz megírásában történő segítség-

nyújtás,  
• ehhez kapcsolódóan nyomtatás, fény-

másolás lehetősége. 
ÉLETVEZETÉSI TANÁCSADÁS ANDRE-
ÁVAL: 
• életritmust, napi tevékenységeket segítő 

támogatás. 
ADDIKTOLÓGIAI KONZULTÁCIÓ SZI-
LÁRDDAL: 
• függőségi (alkohol, drog, nikotin, gyógy-

szer, kóros játékszenvedély) problémák-
kal küzdőknek. 

LELKIGONDOZÁS LÁSZLÓVAL: 
• hitélethez kapcsolódó lelki beszélgeté-

sek. 
 
Bővebb információ és időpontegyeztetés: 

molnar.gyorgyne@btesz.hu 

+36 70 646 0519

Január elsején megnyitotta kapuit a veresegyházi Új Esély Központ a Szabadság út 18. szám 
alatt. A központban diszkrét környezetben várjuk a szenvedélyproblémával élő embertár-
saink megkeresését.
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Városlakó
PEST MEGYEI IPARKAMARA

IPARKAMARAI TÁJÉKOZTATÓ 
A Pest Megyei Iparkamara közleménye a kkv-szektor vállalkozásainak nyújtott 

térítésmentes gazdasági és hitelhez jutási tanácsadásról 
valamint uniós pályázatról, bizonyítvány és mesterlevél hitelesítésről 2021. januártól. 

Dr. Csanádi Károly

A Pest Megyei és Érd Megyei Jogú Városi Kereskedelmi és Ipar-
kamara (székhelye: 1056 Budapest, Váci utca 40., www.pmkik.hu) 
tanácsadó szolgáltatást nyújt a kkv-szektor vállalkozásainak. A ta nács -
 adás a koronavírus-járvány gazdasági következményeinek kezelését 
és a jogszabályi rendelkezések alkalmazását segíti, telefonon és „e-
mail”-ben történik a (+36 70) 967 9669 telefon  számon és a tanacs -
adas@pmkik.hu e-mail címen. A személyes tanácskérés a járvány - 
veszély miatt szünetel. 

A térítésmentes tanácsadási szolgáltatást a Kamara tagjai és a ka-
marai nyilvántartásban szereplő, Pest megyei székhelyű, regisztrált 
gazdálkodó szervezetek és egyéni vállalkozók vehetik igénybe. A ta-
nácsadásnak nem része az ügyintézés és az okiratszerkesztés. 

A kamarai tanácsadás jogi-gazdasági-pénzügyi, munkajogi, hitelhez 
jutási valamint tagdíj és kamarai hozzájárulás megfizetésére, továbbá 
a szakmunkástanulók foglalkoztatására terjed ki.  

Az egyéni vállalkozóról és az egyéni cégről szóló 2009. évi CXV. tör-
vény alapján a Kamara tájékoztatást nyújt az egyéni vállalkozói tevé-
kenység folytatásához szükséges információkról, az egyéni vállalkozói 
tevékenység folytatásáról, a képesítéshez, valamint a hatósági enge-
délyhez vagy bejelen téshez kötött gazdasági tevékenységekről is. 
A megkereséseket az egyenivallalkozo@pmkik.hu e-mail címre kér-
jük megküldeni a kérdező nevének és telefonszámának megadásával.  

A tanácsadás fogalma, értelmezése: a tanácsadás során a kérdező 
vállalkozó röviden, célirányosan ismerteti a tanácsadóval a cége hely-
zetét és előadja, hogy mely kérdésre, probléma kezelésére, megoldá-
sára keresi a választ. 

A kérdező a tanácsadóval megbeszéli, kitárgyalja, hogy az érintett 
vállalkozásnak milyen törvényes lehetőségek állnak rendelkezésére, 
melyek az előnyök és hátrányok a vállalkozás számára, valamint ezek-
hez miként igazodnak a tények és a vállalkozó elképzelése. A tanács-
kérés és a tanácsadás folyamatában a felek közösen keresik a 
megoldást a tanácskérő által előadottakra, de a lehetőségek közül a 
vállalkozó hozza meg a számára legjobbnak látszó döntést. 

A tanácskérések során előadott kérdések, problémák hasonlíthat-
nak egymáshoz, de nem ugyanolyanok, vállalkozásonként eltérő a 
megoldás módja is. Más cég által választott módszert a sajátosságok 
elemzése nélkül nem érdemes átvenni. A vállalkozó ne vegyen fel hi-
telt, ha annak visszafizetése szerződéssel lekötött kapacitás és ele-
gendő bevétel hiányában nem látszik teljesíthetőnek.  

 
TOVÁBBI INFORMÁCIÓS LEHETŐSÉGEK: 
• Jogszabályok és tájékoztatások a Pest Megyei Iparkamara honlap-

ján az „Aktuális” menüpontban megtekinthetők. 
(www.pmkik.hu) 

 
• VALI – Vállalkozói Információ,  (https://vali.ifka.hu) 

Hitelek, képzések, pályázati felhívások, gyakori kérdések és vála-
szok 

 
• Nemzeti Foglalkoztatási Szolgálat (https://nfsz.munka.hu) 

Ágazati bértámogatási program, vállalkozások munkaerő támoga-
tása 

• Hitelek: 
www.mfb.hu Magyar Fejlesztési Bank 
www.mkb.hu MKB Bank Nyrt. 
www.erstebank.hu Széchenyi Kártya Plusz 
www.kavosz.hu  Új Széchenyi Kártya Program 

 
• Pályázatok: 

Magyar Multi Program – Szakértői portál – minősített szakértők 
https://mmp@ifka.hu IFKA Közhasznú Nonprofit Kft. 
1062 Budapest, Andrássy út 100. Telefon: (+36  1) 312 2213 
materal.energiagazdasag.hu pályázati tanácsadás – pályázatírás 
(nem ingyenes tevékenység) 

 
• Önálló vállalkozók tevékenységi jegyzéke (ÖVTJ) új egyéni vál-

lalko zás alapításához és a működők tevékenységének módosí-
tásához; 36/2011. (XII. 23.) KIM rendelet szerint.  
www.magyarorszag.hu / Keresés / Nemzeti Jogszabálytár / KE-
RESÉS ÖSSZEÁLLÍTÁSA 

 
• Külföldi munkavállaláshoz hiteles fordítás és hatósági bizo-

nyítvány kiállítása magyar bizonyítványról / oklevélről: 
Első lépés a hiteles fordítás elkészítése: 
Országos Fordító és Fordításhitelesítő Iroda Zrt. (OFFI) 
1062 Budapest, Bajza utca 52. 
Levelezési cím: 1394 Budapest, Pf.: 359 
Telefon: (+36- 1) 428-9600 
Mobil: (+36-30) 986-9396 
Web: www.offi.hu 
E-mail: info@offi.hu  
 
Hiteles fordítás után hatósági bizonyítvány kérelem: 
Magyar Ekvivalencia és Információs Központ 
1122 Budapest, Maros utca 19-21. 
Telefon: (+36- 1) 374-2100, (+36- 1) 374-2492 
Web: ekvivalencia@oh.gov.hu 
 
Bármely vállalkozás tisztségviselőiből és tagjaiból is fogyasztó lesz, 

ha más vállalkozás szolgáltatásait veszik igénybe vagy terméket vásá-
rolnak. A fogyasztók jogait és jogorvoslati lehetőségeit valamint a vál-
lalkozások fogyasztóvédelmi kötelezettségeit törvény tartalmazza. 

Ingyenesen elérhető a Nemzeti Jogszabálytárban; 1997. évi CLV. 
tv. a fogyasztóvédelemről. 

 
Médiatámogatás a kkv-szektor vállalkozásainak: 
A FIX Televízió „Fogyasztói Jogviták” című, fogyasztóknak és vállal-
kozóknak szóló tájékoztató, ismeretterjesztő műsorai megtekinthetők 
és visszanézhetők www.fixhd.tv hivatalos honlapon és a YouTube ol-
dalon is a műsor címének beírásával.  
 

DR. CSANÁDI KÁROLY 
KAMARAI JOGTANÁCSOS, OKL. FŐVÁLLALKOZÓ, 

EURÓPAI UNIÓS KKV-TRÉNER
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NYITVATARTÁS: MINDEN VASÁRNAP 8.00–12.00 ÓRÁIG  
ERDŐKERTES, ISKOLA UTCA 5.

A Kertesi Piac azért jött létre, hogy  megteremtse a kapcsolatot az egészséges és finom 
ételek kedvelői és a magyar gazdák, kistermelők között. Így az erdőkertesi és a környé-
ken élő családok asztalára mindig friss, hazai, egészséges élelmiszerek kerülhetnek.  

Minden termék ellenőrzött kistermelőtől, kereskedőtől származik, a környéken élő gaz-
dáktól.  

Állandó termékkel (Molnár család füstölt áruival, Szabi, a PÉK kovászos kézműves ke-
nyereivel, Dian Gergő mézeivel, a Kálvária Farm konyhakész vágott baromfiaival, tojással, 
Sápi Tímea gyümölcsboraival, Csapó Krisztina virágcsodáival), de hétről hétre újdon ságokkal, 
új termelőkkel, kézművesekkel, valamint szezonális finomságokkal várjuk kedves vásárlóinkat!  

Csancsár Erika 

KERTESI PIAC

Ujvári András bíró és családja 1906 körül

          MÚLTIDÉZŐ                SZABÓNÉ VANK ERZSÉBET GYŰJTEMÉNYÉBŐL  
Kedves Szülők! 

 
Engedjék meg, hogy figyelmükbe ajánljam intézményünk 

alapítványát. 2021. január 1-jétől jogosultakká váltunk 
az adó 1% fogadására. 

Alapítványunk célja: fejlesztőeszközök vásárlása, iskolai 
programok és kirándulások támogatása. 

Alapítványunk adatai: 

EGY MINDENKIÉRT 
ALAPÍTVÁNY 

2112 VERESEGYHÁZ, ÚJISKOLA UTCA 15. 

Adószám: 19099527-1-13 
 

Kérjük, hogy adójuk 1%-ával 
támogassák alapítványunk működését! 

 
TISZTELETTEL: 

VERESEGYHÁZI EGYMI NEVELŐTESTÜLETE 
ÉS AZ EGY MINDENKIÉRT ALAPÍTVÁNY KURATÓRIUMA
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VERESEGYHÁZI NÉPDALKÖR ÉS FÉRFIKÓRUS

Az együttes fennállása óta több értékes díjjal is 
büszkélkedhet. Hogyan fogadták a népdalosok 
az újabb kitüntető elismerést?  
Sajnos személyes találkozásra nem volt lehetősé-
günk, de az együttes tagjainak online értekezésé-
ből egyértelműen kiderült, a sok munka meghozta 
a gyümölcsét. Nagyon örülünk az elismerésnek! 
A díj mikor kerül majd személyesen átvételre?  
Ismereteim szerint a Magyar Kórusok, Zenekarok 
és Népzenei Együttesek Szövetsége – KÓTA ter-
vez egy későb bi időpontra díjátadó ünnepséget, 
melynek keretében a Zeneakadémián (Liszt Fe-
renc Zene mű vészeti Egyetem) kerül személyesen 
átadás ra a díjazottaknak a plakett és az oklevél.  
2020-ban jelent meg az együttes „Versegyházi 
kert alatt” című CD felvétele.  
Az utóbbi tíz év munkáját sűrítettük az összeállí-
tásba, a lemez októberben jelent meg az Emberi 
Erőforrás Minisztérium Csoóri Sándor Alapja és 
egyéb magán szponzorációk támogatásával. El-
mondhatom, mind külső megjelenésében és tar-
talmában mindannyiunk leg na gyobb megelé ge - 
désére jól sikerült az első reprezentatív kiadvá-
nyunk. A lemez tizenhárom felvételt tartalmaz, a 
bükki és szilágysági katonadalokon kívül dudanó-
ták, pásztordalok, szatmári-, bugaci-, somogyi és 
dél-alföldi dallamok is hallhatóak.  
Kilenc helyszínen oktat népzenét. Hogyan fér ez 
a sok teendő az időbeosztásába? 
Pest-megyében népdalkörökkel és gyerekcsopor-
tokkal foglalkozom, továbbá 2019 őszétől tanítok a 
Bécsi Zeneművészeti Egyetemen magyar népzenét 
– citera, tekerő, koboz, furulya, ütőgardon hang-
szerekkel. Az alapítványi Fantázia Alapfokú Művé-
szeti Iskolában is foglalkozom hangszeres okta - 

tással. Mindemellett továbbra sem marad ki a hang-
szerkészítés az életemből. Hogyan csinálom? Idő-
beosztással. A népi hangszerek – citerák, tekerők, 
pász torfurulyák – készítését a délelőtti órákban, il-
letve amikor nem oktatok, a saját műhe lyem ben 

végzem. Bécsbe havonta egy alkalommal járok, 
végül is egy kis odafigyeléssel mindenre jut időm.  
Mik a további tervei?  
Folytatni mindazt, amit elkezdtem, a hangszeres ok-
tatást, az előadói tevékenységet és a hangszerkészí-
tést. Szeretem ezt a munkát, szívesen csinálom.  
Gratulálunk a Veresegyházi Népdalkör és Férfi-
kórus tagjainak és vezetőjüknek Kovács László 
népzenésznek az elért sikereikért! Az online díj -
átadó ünnepség alkalmából készült film megte-
kinthető a következő linken: 
https://www.youtube.com/watch?v=02TOvb_Zv
3k&feature=youtu.be 

VERÉB JÓZSEF  

KÓTA-DÍJ ONLINE ÁTADÓ ÜNNEPSÉG 
 
A magyar kultúra napja alkalmából 2021-ben a Veresegyházi Népdalkör és Férfikórus „Nép-
zenei együttes kategóriában” KÓTA-díj elismerésben részesült. A pandémia miatt a díj online 
ünnepségen, szimbolikusan került átadásra. A rangos elismeréssel kapcsolatban KOVÁCS 
LÁSZLÓ népzenész, együttesvezetővel beszélgettünk.

Fotó: Lethenyei László

Fotók: www.kalota.hu

„A Veresegyházi Népdalkör és Férfikórus többszö-
rös KÓTA Aranypáva Nagydíjas együttes, amely 
az énekes népi hagyományok ápolásával, szín-
pad ra állításával, bemutatásával foglalkozik. Ál-
landó résztvevője a helyi rendez  vényeknek, városi 
programoknak, valamint a népzenei találkozók-
nak, minősítő hangversenyeknek. A népdalkör ál-
landó szereplője volt a Magyar Rádió Népdal kö - 
rök Pódiuma című műsorának. Az együttes szak-
mai munkáját 2007-től Kovács László népzenész, 
hangszerkészítő, a Népművészet Ifjú Mestere irá-
nyítja. Veresegyház város önkormányzata 2011-
ben Vankó István Kiskö zös ség Létrehozásáért 
díjjal jutalmazta munkájukat.”  
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AZ EMBER MINDENT LÁT 
KRITIKA • VERES 1 SZÍNHÁZ: RÖVIDZÁRLAT (BLACK COMEDY)

Épp most, miközben ezeket a sorokat írom, nincs áram az írószobában 
(hétvégi nevén nappaliban), ami két okból is inkább szórakoztató, 
mintsem bosszantó: a Veres 1 Színház legújabb darabjának (Peter Shaf-
fer: Rövidzárlat) nagy része áramszünet alatt játszódik – azonban senki 
sem tudta volna megnézni áramszünet közben. Írni lehet róla, ennyi a 
szerencsém.  

Egyre erősödő ambivalenciában élünk. Miközben a vírushelyzet 
szorosra fonja az egy háztartásban élők napi kapcsolatát, addig az 
olyan szociális terek, mint amilyen a színház is, az internethez for-
dulnak segítségért. Ahhoz a médiumhoz, amelyről olyan gyakran hir-
detjük, hogy a személyes kapcsolataink és a gondolkodás megrontója. 
Az elmúlt évben számtalan színház költözött át a virtuális térbe, a fel-
vételek minősége széles skálán mozog. A Veres 1 Színház is erre a 
döntésre jutott a hallgatás helyett. Azok, akik régóta figyelemmel kí-
sérik a színház működését tudják, hogy a Rövidzárlat című komédia, 
amely január 15. és 31. között volt online elérhető, kivételesen hosz-
szan készült. Nemcsak ahhoz a különleges helyzethez kellett az al-
kotóknak és az előadóknak alkalmazkodniuk, amelyet maga a darab 
felvet – a szereplők nem, míg az őket játszó színészek látják egymást 
–, hanem ahhoz is, hogy mi, nézők a szokottnál jobban fogjuk őket 
szemügyre venni.  

A színház és a film közötti számos különbség közül talán az egyik 
legmarkánsabb, hogy míg a film különös figyelmet fektet az arcjá-
tékra a premier plán segítségével, addig a színház közegéből adódóan 
a színész és a néző közt távolság áll fenn. Az a tény, hogy ebben a fel-
állásban a néző szerepét több mozgó, akár közelről is vevő kamera 
vette át, a színházcsinálás minden területére a díszlettől a rendezésig 
hatással van.  

A Rövidzárlat szituációja legalább olyan ambivalens, mint amilyen a 
jelenlegi életünk. Ha a véletlen hozta így, ha nem, a lehető legjobb 
debüt darab a Veres 1 Színház online jelenlétének. Ugyanis a komédia 
nagy részében a fikció világában sötét van, a szereplők az orrukig se lát-
nak. A színpadi fényviszonyok azonban fordítottak: akkor kapcsolják le 
a villanyt, amikor a főszereplő, Brindsley Miller (Nagy Balázs) lakásá -
ban világos van, és akkor kapcsolják fel, amikor ott sötét. Külön sze-
rencsés, hogy ezt a fényváltakozást nem a természetes szem követte 
egy színházi székről, ugyanis (hacsak nem egy fekete lyukba kerülünk) 
a szemünk egy idő után megszokja a sötétséget. Ezzel ellentétben a ka-
mera valóban „vak” tudott maradni, így a fényváltakozások sokkal ra-
dikálisabbá és ezáltal jelentőségteljesebbé váltak.  

A helyszín egy lopott bútorokkal felcsinosított, majd teljes sötétségbe 
borult másfélszobás lakás, ahová két fontos vendéget is várnak. Elő-
ször is a szobrász Brindsley reménybeli apósát, Melkett ezredest (Ke-
rekes József), akinek sehogy sem tetszik az apósi szerep és legszí ve - 
sebben kimenekítené édes és naiv leánykáját, Carolt (Csáki Edina) a 
megbízhatatlan fiatalember karmai közül. Másodszor a milliárdos mű-
élvező George Bambergert (Krajnik-Balogh Gábor), akiről az ember 
egészen addig hiszi, hogy fiktív, amíg meg nem jelenik. Habár csak ez 
a két szereplő várt vendég, jóval többen zsúfolódnak be a lakásba, me-
nekülvén a sötétségben a magány elől. A visszahúzódó, de alkoholtól 
erőteljesen sznobosodó Miss Furnival (Zorgel Enikő) a szomszédból 
tapogatózik át, majd megjelenik a briliáns porcelánszakértő Harold 
Gorringe (Csonka András), aki jogos tulajdonosa az ellopott berende-
zésének. Miss Furnival és Harold Gorringe párbeszéde véleményem 
szerint egyike a legremekebb jeleneteknek. Zorgel Enikő minden meg-
szólalásával a karót nyelt vénlány sztereotípiájának szemkápráztató já-
tékát nyújtja, míg Csonka András alakítása önmagában megérne egy 
külön laudációt. A jelenetet még fergetegesebbé teszi, ahogy a háttér-
ben Nagy Balázs különböző berendezési tárgyakkal lopakodik a sötét-
ben, így járva kortárs táncot a fel-alá bóklászó Kerekes Józseffel. 

A darab egyfelvonásos, mégis kettéválasztja két szereplő felbukkanása. 
Az egyik a sötétben milliárdosnak képzelt villanyszerelő Schuppanzigh 
(Janik László), aki a művészettörténészeket megszégyenítő értelmezését 
adja annak a különös, szúrófegyverekből és biciklikerékből álló kiállítási 
tárgynak (egy pillanatra álljunk meg a díszlettervező, Kovács Yvette Alida 
előtt ezért a valóban sokatmondó szoborösszeállításért, amely mintegy 
Brindsley önarcképe trónol a lakás közepén). Ezalatt belopakodik egy 
kárörvendő Erisz, Brindsley volt szerelme személyében. Molnár Gyöngyi 
már a korábbi Veres 1 Színház darabokban is emlékezetes alakításokat 
nyújtott, de a sötétben is ellenállhatatlan viszályistennő szerepében, aki 
néha vén takarítónővé tud változni: brillírozott. 
Nagy Sándor, a rendező rendkívüli figyelmet fordított az apróságokra. 
Egy színházi előadásnál sokkal lazábban lehet vezetni a néző tekinte-
tét, mint a filmnél. Tágabb a tér, nem kell egyetlen képkockára szorít-
kozni, így egyszerre több momentum is történhet a színpad különböző 
részein, amelyek között a néző a maga kedvére osztja meg a figyelmét. 
A profi kamerabeállásokat és a vágásokat összehangolni azzal, hogy 
nézőként, egy ilyen irányított képet is színházi élménynek éljünk meg, 
nem könnyű feladat. És azt már csak elképzelni tudom, milyen nehéz 
megkomponálni a fikciós vakság koreográfiát a leselkedő kamerák ke-
reszttüzében, ahol szem nem rebbenhet meg, nem leplezheti le a tényt, 
hogy az ember mindent lát – és semmit sem.  

VERÉB ÁRNIKA 

Fotó: Veres 1 Színház

Fotók: Veres 1 Színház

Rövidzárlat (Black Comedy)

Csonka András Kerekes József
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A Váci Mihály Művelődési Központ ad helyet a 
Veresegyházon működő színjátszó csopor tok 
közül a Veresi Ifjúsági Színház, a Szerep Elek Di-
ákszínpad, a Logo Színtársulat és a Fiatal Forrás 
Színtársulat színjátszósainak. Az elkövetkező 
lapszámainkban a társulatok vezetőivel történt 
beszélgetéseinkből adunk közre egy-egy rövid 
részletet. Célunk megismertetni az Olvasóval a 
veresegyházi amatőr színjátszás szépségeit.    
Ácsné Csáki Ildikó 2002-től tanít – magyar-történe-
lem, tánc és drámaszakos tanárként – a veresegy-
házi Fabriczius József Általános Isko lá ban. A közel 
két évtízed alatt számtalan tanítványa került ki az 
iskolai padból, akik színjátszósként a Veresi Ifjú-
sági Színház - Színskála Stúdió próbáira és előadá-
saira, vagy éppen mentorként járnak vissza az 
évente megrendezésre kerülő MÓ-KA Drá ma- és 
Sporttáborba. Az egyik fiatal 2020-ban a követke-
zőképpen emlékezett az együtt töltött egy hét öröm-
teli pillanataira: „Számomra a tábor a saját utamra 
való visszatalálást jelenti.” Hogy ez mit jelent? ÁCS -
NÉ CSÁKI ILDIKÓ rendezővel a drámajáték vará-
zsáról, a pedagógus felelősségéről beszélgettünk. 
   
Kérem, meséljen a Veresi Ifjúsági Színház-VISZ lét-
rejöttéről?  
2002-ben alakult meg az első csoport a Fabriczius Jó-
zsef Általános Iskolában, ahol egyúttal új tantárgy je-
lent meg dráma óraként, hetente egyszer az ötödik 
évfolyamban. Itt központi szerepet kaptak a drámape-
dagógia sikeres fejlesztő módszerei, a színjátszó szak-
körön pedig ezek mellett az előadások létrehozása is 
fontossá vált. Rendszeresen veszünk részt városi és is-
kolai rendezvényeken, 2008-tól pedig a Weöres Sán-
dor Országos Gyermekszínjátszó Találkozó versenyein 
is. Négy aranydiplomával és kilenc arany minősítéssel 
büszkélkedhetünk. Az évek során a gyerekek és a szü-
lők is egyre jobban felismerték a „drámázásban” rejlő 

lehetőségeket, így igény volt több csoport alakítására a 
korosztályoknak megfelelően, a hatévesektől a felnőt-
tekig. Időrendben tehát a Tűzmadarak csoport után 
megalakult a Tűztestvérek, a Színskála Stúdió és a 
Szikra csoport. Kelemenné Boross Zsuzsa, a Váci Mi-
hály Művelődési Ház korábbi vezetője vetette fel, hogy 
legyen egy olyan színjátszó közösség, ahová minden 
korosztály csatlakozhat, ezért a VISZ együtt és az 
egyes csoportok külön-külön is rendszeresen készíte-
nek közös alkotómunkával létrehozott színdarabokat.  

A dramatikus játékhelyzetek mennyiben segítik a 
fiatalok személyiségfejlődését?  
A színjátszás azért nagyon izgalmas, mert komplex 
művészeti tevékenység. Szerepet kap benne az iro-
dalom, a képzőművészet, a zene, a tánc. A sze mé-
lyi ségfejlődést pedig úgy segítik, hogy önmagunkkal 
jobban megismertetnek, szembesítenek korlátaink-
kal és segítenek felismerni külön leges képességein-
ket, ezzel együtt pedig az emberiség értékeire irá - 
nyítják figyelmünket. 
A drámapedagógus rejtőzködését – a foglalkozások 
keretén belül – hogyan kell érteni?  
A drámapedagógus a foglalkozások során a gyer-
meki lélek, szellem formálását kapja feladatul, egy-
fajta jóságos segítő, aki a mesékhez hasonlóan útba 
igazítja a főhőst, főhősnőt, hogy aztán diadalt arat-
hasson félelmei, vágyai és leginkább önmaga fölött.  
Hogyan látja a pedagógus – a játékvezető – felelősségét?  
Kiválóan kell ismernie a drámapedagógiai módszere-
ket, tudatos tervezőként mindig az adott gyermek hez, 
csoporthoz kell igazítania azokat, nagyon oda kell fi-
gyelnie a játszók apró rezdüléseire, gyorsan kell rea-
gálnia az adott helyzetekre, hogy aztán jó irányba 
tudja terelni a gondolatokat, érzéseket, hogy ne a 
pusztítást, hanem az építést szolgálják.   VERÉB JÓZSEF 

VERESI IFJÚSÁGI SZÍNHÁZ • ÁCSNÉ CSÁKI ILDIKÓ DRÁMAPEDAGÓGUS  

A DRÁMAJÁTÉK VARÁZSA 

Fotó: Veréb
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Kölcsey Ferenc Városi Könyvtár • VERESI FILMKLUB 

A 2021. januári online Filmklub témájaként Maj-
sai László klubvezető részéről remek választás volt 
Mitch Albom: „Keddi beszélgetések életről és ha-
lálról” c. bestseller regénye alapján – a professzo-
ráról, saját élményei alapján – készült:” Leckék az 
életről” c. 1999-es filmadaptáció. 

Morrie Schwarz professzor még a halál kapujában 
is az élet szeretetére nevelte őt. A filmben a professzort 
Jack Lemmon alakította, akinek ez volt az utolsó – mél-
tán Emmy díjas filmje. A karrierista újságírót, Mitchet 
pedig Hank Azaria játszotta. Mitch sportriporteri mun-
katempója miatt elhanyagolta magánéletét. Egy este fel-
figyelt egy mélyinterjúra, melyben kedvenc egyetemi 
professzora, Morrie beszélt gyógyíthatatlan betegségé-

ről és egyben üzent is a világnak: az élet fontosságát he-
lyezi mindenek fölé. Ekkor Mitch – 16 évnyi szünet 
után – meglátogatta tanárát, amelyet keddi napokon ha-
láláig megismételt. Magával ragadta az öreg optimiz-
musa, humora és bölcsessége, mígnem élete is kezdett 
jobbá válni. A mester és tanítványa találkozóin a tan-
tárgy az élet értelme, forrása a tapasztalat volt. A tan-
tárgyak, amelyek a tantervben sze re peltek: a szeretet, a 
hivatás, a közösség, a család, az öregség, a megbocsá-
tás és a halál. A tanítványok a bölcs életszemléletre em-
lékeznek akkor is, ha a tárgyi tudás idővel elhalványul. 
Az életben nincs fontosabb dolog, mint szeretetet adni 
és elfogadni. Az élet kezdetén, csecsemőkorunkban 
mások segítségére van szükségünk, hogy életben ma-

radjunk, igaz? És az élet végén… ismét mások segítsé-
gére van szükségünk, hogy életben maradjunk, igaz? 
De a nagy titok: a kettő között is mindvégig szükségünk 
van egymásra. Szükségünk van mesterekre. Nagyon 
tetszett a példázat, amely a kismadárról szól. „Lássunk 
minden nap egy kismadarat a vállunkon, amely meg-
kérdi: Ma lesz a halálom napja? Készen állok-e vajon? 
Megteszek-e min dent, amit tennem kell? Az vagyok-e, 
ami lenni akarok? Ha valóban odafigyelsz a kisma-
dárra, ha belenyugszol, hogy bármelyik percben meg-
halhatsz, ak kor esetleg nem leszel többé annyira 
becsvágyó, amilyen vagy.” A film iránti ér dek lődés fel-
keltéséhez és főbb üzeneteinek filozófiai és művészi 
értelmezéséhez nagyban hozzájárultak Majsai László 
értékes élettapasztalatai, amelyeket online osztott meg 
a klub tagjaival.                                                RIMAI S. ÉVA

MESTER ÉS TANÍTVÁNYA AZ ÉLET ÉRTELMÉRŐL

„Az amatőr színjátszás igazi szépsége, hogy a sze-
replők és a nézők egyszerre élik meg a színház-
ban, a színjátszásban rejlő örömöt.”
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SZENTLÉLEK-TEMPLOM • ONLINE HANGVERSENY  

A pandémia rendkívüli tehertétel világszerte. 
Számtalan ország, köztük Magyarország Kor-
mánya is a koronavírus-járvány elleni védeke-
zés céljából a lakosság érdekében korláto zá - 
sokat vezetett be. A különleges helyzettel em-
berek millióit kényszerítve bezártságba. A ko-
rábban megszokott mindennapi életünk átala - 
kulóban van. Veresegyházon is sorra maradtak 
el az év végi kulturális rendezvények, többek 
közt a korábban meghirdetett színházi előadá-
sok és hangversenyek. A pandémiával terhelt 
2020-as év egyik kellemes meglepetése Ella Ist-
ván egyházzenész, orgonaművész és Ella Beat-
rix fuvolaművész közös online karácsonyi kon - 
certje, melyet a Veresegyházi Városi Televízió - 
VVTV 2020. december 25-én és 26-án tűzött mű-
sorára, ezzel is békés, boldog ünnepe ket kí-
vánva. A karácsonyi koncert létrejöttéről, az 
online közvetítés lehetőségéről Ella István Liszt 
Ferenc-díjas orgonaművésszel beszélgettünk.  
 
Milyen módon jött létre a koncert? 
Különösen sújtja az előadókat a járványügyi hely-
zet, hónapok óta nincs lehetőségünk a nyilvános, 
közönség előtti fellépésre, a hivatásunk gyakorlá-
sára. A karácsonyi ünnepkörben ezért is válasz-
tottuk a VVTV által felkínált lehetőséget a hang  - 
verseny online közvetítésére. A felvételek közön-
ség nélkül kerültek rögzítésre. Még a legnagyobb 
előadóknál is előfordulhatnak „hibák”, ezért az 
online hangverseny vállalhatósága érdekében 
éltem a felvétel ismétlésének lehetőségével. Ha 
szükségesnek láttam, akkor az adott művet rész-
ben vagy egészben újra felvettük. Végeredmény-
ben az elkészült anyag az igényességet tükrözi, 
szándékaink szerint mindannyian a legjobb 
hang    zásra és minőségre törekedtünk.        
A zeneművek nagyrészben karácsonyi tematiká-
júak, olyan zeneszerzők művei hangzottak el, 
mint Lisznyay Szabó Gábor Három magyar kará-
csonyi énekre komponált három pasztorálja, to-
vábbá Johann Sebastian Bach korálelőjátéka és 
egy fuvolaszonátája, valamint a francia zenét rep-
rezentáló César Franck egyházzenei alkotásainak 
egyike.   
Mennyire volt alkalmas a templomi tér a hang-
verseny megtartására? 
Nekünk veresegyházi művészeknek óriási lehe-
tőségünk a Szentlélek-templom, ahol kiépített-
sége folytán színvonalában és minőségében – 
bátran kijelenthetem – egyedülállóan kitűnő 
hangzású orgona áll a rendelkezésünkre. Pálya-
futásom során a világ számos országában kon-
certeztem, lehetőségem volt az akkori Szovjet  - 
unió legtávolabbi részeitől kezdve, az Amerikai 
Egyesült Államokban, Libanonban, Indiáitól Iz-
raelig, továbbá Svédországtól Olaszországig hang-

versenyeket adni. Gyakorlatilag keresztül-kasul 
utaztam a fél világot, ahol számos orgonával ta-
lálkoztam, így a hangszerek terén rendkívül nagy 
összehasonlítással rendelkezem. Ahány orgona 
annyi hangzás, a hangszereket mindig a meglevő 
térhez kell méretezni. Szerencsémnek, megtisz-
telő feladatomnak tartom, hogy lehetőségem adó-
dott a veresegyházi új orgona megtervezésénél 
véleményt nyilvánítanom, a hangszer stílusának 
és hangzásképének kialakításához.   
Ella Beatrix fuvolaművész közreműködésével 
már több alkalommal is adtál koncertet?  
Öten voltunk testvérek, minket a szüleink a zene 
szeretetére neveltek, négyen lettünk muzsikusok. 
Sajnálatosan már csak múltidőben lehet beszélni 
Péter öcsémről, aki rendkívül tehetséges csemba-
lista volt. Péter, és unokahúgom Beatrix rendsze-
resen együtt koncerteztek. Beatrix nagyon tehet - 
séges fuvolista, akár világjáró koncertező művész, 
az ország egyik vezető zenésze is lehetett volna. 
Az embernek persze személyes döntése, hogy az 
életét hogyan irányítja, milyen kompromisszumo-
kat képes kötni. A művészeti életben az elhivatott-

ság sok esetben kizárja a családalapítást. Beatrix 
esetében az anyaság és a három gyermeke köz-
ponti helyet foglalnak el. Mindemellett elhivatott 
zenész, tagja a Gödöllői Szimfonikus Zenekarnak, 
fuvolatanára a Frédéric Chopin Zenei Alapfokú 
Művészeti Iskolának és a lehetőségei függvényé-
ben rendszeresen koncertezik. Számomra minden 
esetben rendkívüli élmény az együtt muzsikálás. 
A Szentlélek-templomban 2020. március 7-én is 
volt közös fellépésünk egy Jótékonysági Est kere-
tében. Ami a jövőt illeti, már tervezzük a következő 
hangversenyünket is.  
Az embereknek igényük van a szabadidejük mi-
nőségi eltöltésére. Mik a további terveid? 
Bizakodva tekintek a jövőt illetően, remélhetőleg 
a védőoltásoknak köszönhetően, a koronavírus-
járvány visszaszorításával az év folyamán bein-
dulhat a kulturális élet, gondolok itt többek közt 
a színházakra, koncerttermekre és hangverse-
nyek re. Ebből adódóan lehetősége lesz a művész -
világnak a terveik megvalósításához, de vé  lemé - 
nyem szerint addig is élni kell az online térben 
történő megjelenéssel. Jónás Szabolcs főszer-
kesz tővel, a VVTV munkatársával a további lehe-
tősé geket vettük számításba, mint például a 
Szentlélek-templom orgonájának bemutatása. 
Egy olyan film, vagy filmsorozat elkészítését ter-
vezzük, ahol a zenei anyagon kívül az orgonaé-
pítő mester bevonásával ismertetésre kerülnének 
a hangszerre vonatkozó érdekességek. 2021. már-
cius 31-én Johann Sebastian Bach születésének 
évfordu ló ját ünnepeljük, ebből az alkalomból is 
szeretnénk egy koncertet megtartani. Remé-
nyeim szerint már közönség előtt játszhatunk. 

VERÉB JÓZSEF  

„Veresegyházon megépült az új templom egy 
gyönyörű orgonával, ez számomra maga a 
csoda, egy világszenzáció. Óriási lehetőséget 
biztosít a városnak, lelki, szellemi centrumot 
ad. A továbbiakban már csak rajtunk múlik, 
hogy tudunk majd megfelelően élni ezzel.”  

ELLA ISTVÁN – VERESI KRÓNIKA 2016

ELLA ISTVÁN ÉS ELLA BEATRIX KÖZÖS KARÁCSONYI KONCERTJE

A KARÁCSONYI HANGVERSENYEN 
ELHANGZOTT MŰVEK  

JOHANN SEBASTIAN BACH: 
H-MOLL SZONÁTA I.-II. TÉTEL 

(Fuvolán közreműködött: Ella Beatrix) 
• 

LISZNYAY SZABÓ GÁBOR: 
HÁROM MAGYAR PASZTORÁL – Ne féljetek pász-
torok, A kis Jézus megszületett, Csordapásztorok 

• 
JOHANN SEBASTIAN BACH: 

JÖJJ, NÉPEK MEGVÁLTÓJA, PASTORAL 
• 

CÉSAR FRANCK:  PASTORALE 
• 

LEON BOELLMANN: 
IMA A SZŰZANYÁHOZ – a Gótikus szvitből  

 
A FELVÉTEL MEGTEKINTHETŐ: 

https://www.youtube.com/watch?v=ZLa4U1pngl8 

Ella Beatrix és Ella István

Fotók: Veréb
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A Lisznyay Szabó Gábor Alapfokú Művészeti Iskola 
évről évre megrendezi egyik legbensőségesebb ese-
ményét a karácsonyi hangversenyt. 2020-ban a ko-
ronavírus-járvány miatti kormányhatározat értel - 
 mé ben nem voltak tarthatóak nyilvános rendezvé-
nyek, így a korábbi évek gyakor latának megfele-
lően a Baptista Gyülekezet imaházában nem ke rül - 
hetett sor a koncert megtartására. Az iskola meg-
kísérelte a „lehetetlent”, megtartották zártkörűen 
a hangversenyt, igaz, közönség nélkül, kevesebb 
növendék részvételével. Ruszinkóné Czermann Ce-
cilia intézményvezetővel az online koncert létre-
jöttéről, továbbá Veresegyházra kerülésének előz - 
ményeiről beszélgettünk.   
 
A világjárvány miatti korlátozások mennyire be-
folyásolják a hangszeres oktatást?  
A járvány megjelenésével rövid időn belül át kellett 
állnunk digitális oktatásra. A mi műfajunkban ez 
viszonylag nehéz feladat, mert a zene kifejezetten 
a személyes jelenléttel bír teljessé válni. Az online 
oktatás keretében a tanárnak nincs lehetősége a 
növendék hangszerének kézbevételére, például a 
hegedű behangolására. A népzenetanszakos nö-
vendékeknél történt: apuka fogta a nagybőgőt, 
anyuka csavargatta a hangológombokat, míg a gye-
rek zengette a húrokat. A tanár pedig a monitoron 
figyelt és tanácsokat adott. Így vette kezdetét az on-
line népzenei óra. A vonósoknál menetközben egy 
pár hegedűhúr is elpattant, de végeredményben 
nagyon ügyesek voltak a szülők is. Szeptemberben 
az utolsó pillanatban az iskola földszinti nagyter-
mében még meg tudtuk tartani a művészeti alap-
vizsgákat. Szép környezetben, mert a vizsga olyan, 
mint egy „kisérettségi”, meg kell adni neki a ran-
got. Végül jöttek a korlátozások, a nyilvános ren-
dezvényeink továbbra is elmaradtak.   
Hogyan sikerült megvalósítani a közkedvelt ka-
rácsonyi hangversenyt? 
Az iskolánk kiemelt eseményei közé tartozik a ka-
rácsonyi koncert. Mivel semmilyen rendezvényt 
nem lehet a városban megtartani, ezért éltünk az 
online közvetítés lehetőségével. A járványügyi sza-
bályok szigorú betartása mellett kerültek a Veres-
egyházi Városi Televízió – VVTV által rögzítésre az 

egyes műsorszámok, mindösszesen tizenegy. Az 
iskola tanárai közül többen aktív zenészek, öröm-
mel fogadták a fellépés lehetőségét, igaz, most kö-
zönség nélkül, a földszinti nagyteremben muzsi - 
káltak. Már maga a felkészülés is nagyon jó han-
gulatban telt el, egyre-másra jöttek a javaslatok a 
műsor összeállításához. Szellinger Tamás és Szilá-
gyi Szabolcs nevéhez fűződik – a kollégákkal egye-
temben – az adott hangszerekhez a darabok átira - 
tának elkészítése. Elérkezett a felvétel napja, szer-
vezetten megfelelő sorrendben érkeztek a zené-
szek a kamera elé. Tele voltunk várakozással, 
bíztunk a sikerben. Hisz közönség nélkül, csak a 
kamerának játszani zenészt próbáló feladat. Az el-
hangzott műsorszámok közt olyan klasszikusok 
szerepeltek, mint: Franz Schubert 1825-ben kom-
ponált Ave Maria című alkotása, Csajkovszkij egyik 
legmarandóbb zeneművéből, a Diótörő balettből 
egy részlet, a népzenetanszakos növendékek elő-
adásában Karácsonyi dallamok címmel népzenei 
összeállítás, vagy például a Tanári zenekar előadá-
sában Antonín Leopold Dvořák „Újvilág” szimfó-
nia című szerzeményéből egy részlet.  
Dunakesziről zongoratanárként érkezett Veres-
egyházra. Tanára és igazgatóhelyettese lett a 
város művészeti iskolájának, és egy évre rá intéz-
ményvezetője. Kérem, meséljen a pályafutásáról. 

Dunakeszin töltöttem a gyermekkoromat, itt végez-
tem az általános és a zeneiskolai tanulmányaimat 
és jelenleg is Dunakeszin élek. Budapesten a Bartók 
Béla Zeneművészeti Szakközépiskolában érettsé-
giztem, majd felvételt nyertem a Budapesti Liszt Fe-
renc Zeneművészeti Főiskola zongora szakára. 
1981-ben kaptam kézhez a tanári diplomámat. Zon-
goratanárként elhelyezkedtem a Duna keszi Körzeti 
Állami Zeneiskolában (új neve: Farkas Ferenc Alap-
fokú Mű vé szeti Iskola), kilenc éven át tanítottam a 
kisalagi kihelyezett tagozaton. Nagyon fiatalon, har-
mincévesen visszakerültem Dunakeszire az anya-
intézethez igazgatóhelyettes beosztásba. Zeneis ko - 
 lai igazgatói kinevezésemet 1992-ben nyertem el, 
huszonegy éven át láttam el ezt a feladatot. A továb -
bi akban 2013-tól öt éven át zongoratanárként dol-
goz tam az iskolában. 2017-ben pályáztam meg a 
ve  resegyházi ta nári állást, 2019-től vagyok az intéz-
mény vezetője. Nagyon fontosnak tartom a folya-
matos önképzést, ezért 2000-ben a Janus Panno nius 
Tudományegyetem Bölcsészkarának Művelődési 
Menedzser szakán másoddiplomát szereztem, majd 
ugyanitt a közoktatásvezető képzést is elvégeztem.   
A Lisznyay Szabó Gábor Alapfokú Művészeti Is-
kola 2020. évi karácsonyi hangversenye a You-
Tube nyilvános videómegosztó webhelyen a 
következő linken érhető el: 
https://www.youtube.com/watch?v=BFvP2KT8au8 

VERÉB JÓZSEF 

Fotó: Veréb József

Fotók: VVTV

Lisznyay Szabó Gábor AMI • Interjú RUSZINKÓNÉ CZERMANN CECILIA intézményvezetővel 

NINCS KARÁCSONY ZENE NÉLKÜL 

k 
t. 
n-
a 
ét 
7

KARÁCSONYI HANGVERSENY MŰSOR  
Karácsonyi dallamok (NÉPZENE TANSZAK) 

Rudolph the red nosed reindeer (ÜTŐ KAMARA) 

Schubert: Ave Maria 
(BONIFERTNÉ SZÁRAZ LÍVIA – ÉNEK, VONÓSNÉGYES) 

Csajkovszkij: Diótörő – részlet 
(FRITSCHÉNÉ AMBRUS GABRIELLA, KÁTAI KATALIN, 

MIKLÓS ÁGNES, ZÁN ANDRÁS) 

Delibes: Lakmé – Virágduett 
(KÁTAI KATALIN, MIKLÓS ÁGNES, 

NECZNÉ ALAPI KATALIN, ZÁN ANDRÁS) 

Dvořak: Új világ szimfónia – II. tétel (TANÁRI ZENEKAR) 

Greensleeves (TANÁRI ZENEKAR) 

Bach: Bourrée (TANÁRI ZENEKAR) 

Sleigh ride (TANÁRI ZENEKAR) 

White christmas (TANÁRI ZENEKAR) 

All I want for christmas is you 
(FRITSCHÉNÉ AMBRUS GABRIELLA – ÉNEK, TANÁRI ZENEKAR)
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MŰVÉSZPORTRÉ • FRITSCHÉNÉ AMBRUS GABRIELLA fuvolatanár, karvezető 

A veresegyházi zeneiskolába egy évtizede új ta-
nárnő érkezett. Az eltelt évek során a növendé-
kekkel való foglalkozáson kívül karvezetőként 
is rendszeresen fellép a fúvósokkal. Fritschéné 
Ambrus Gabriella fuvolatanárral a zenei pálya-
futásáról beszélgettünk. 
 
Kérem, meséljen a kezdetekről, hogyan került a 
zenei pályára? 
Baranya megyében, a horvát-magyar határ közelé-
ben fekvő Siklóson születtem. Gyermekkoromat na-
gyon meghatározta a falusi környezet, Magyar bó - 
lyon a nagyszülői ház, az ott élő emberek és a ter-
mé szet feledhetetlenül szép, magával ragadó kitá-
rulkozásai, mindez szembeállítva a nagyvárosi élet - 
tel. Miután a szüleimmel felköltöztünk Budapestre, 
a kőbányai Sibrik Miklós ének-zene tagozatos álta-
lános iskolában kezdtem meg a tanulmá  nyaimat, 
ahol a tanárnőm Ördög Marika néni személyisége 
annyira magával ragadott, hogy úgy éreztem, mel-
lette szinte szárnyalok. Másodikos koromban felvé-
telt nyertem a X. kerületi Pataky téri zeneiskolába. A 
hangszerválasztásnál mondtam édesanyámnak: 
nekem feltétlen kicsi muzsika kell, mert a zongorát 
nem nagyon szeretném cipelni. Így esett a fuvolára 
a választásunk. A zeneiskolai fuvolatanárom, Fehér 
Katalin tanárnő türelme és kitartó szeretete megpe-
csételte a további sorsomat, a fuvola lett a kedves 
hangszerem. A tanárnővel a mai napig is tartjuk a 
kapcsolatot, bár ő most Finnországban él. A közép-
iskolai felvételire készülve nekem meg se fordult 
más gondolat a fejemben, mint a zene, így lettem a 
Pécsi Művészeti Szakközépiskola fuvola szakos ta-
nulója. Kollégistaként, szabadidőmben mindig ha-
zajártam a szüleimhez, de minden második hétvé - 
gén rendszeresen meglátogattam Magyarbólyon a 
nagyszüleimet is. A gyermekkori élményeim szá-
momra mindig erős kötelék volt, melyet később sem 
tudtam elengedni. Középiskolai tanulmányaim alatt 
a Pécsi Vasutas Koncertfúvós Zenekar I. fuvolistája-
ként rendszeresen részt vettem az együttes próbáin 
és hangversenyein. Az együttes alapító karnagya és 
művészeti vezetője Neumayer Károly fúvószenekari 
karnagy volt. Az ő zeneisége, élettapasztalata, 
mind az, amit szakmailag kaptam tőle, a mostani 
életemet is meghatározza, mert valamilyen úton-
módon mindig kapcsolatba kerülök a fúvószenekari 
munkával. Az érettségi után a Sásdi Zeneiskolában 
kezdtem el dolgozni, furulyát és fuvolát tanítottam. 
Majd a következő évben másodjára sikeresen felvé-
teliztem az ELTE Tanárképző Főiskolai Kar ének-
zene, karvezetés szakára. Mindazt, amit eddigi éle - 
tem során megtanultam, a kóruséneklést, a hang-
szeres játékot az egyetemi éveim alatt jól tudtam ka-
matoztatni. Itt is aktív tagja voltam a női, majd ké - 
sőbb a vegyeskarnak és Mindszenty Zsuzsanna kar-
nagy vezetésével a Musica Nostra Kórusnak, ami a 

mai napig fennáll, és számos nemzetközi versenyen 
első helyezést ért el. Gyakorlatilag a kóruséneklés 
az életem részévé vált.   
Friss diplomásként miképpen alakult a sorsa?  
Az élet kínálta fel a lehetőséget, a Budakeszi Czövek 
Erna Zeneiskolába helyettesítő fuvolatanárt keres-
tek. Elvállaltam, és öt évre ottragadtam. A tanítás 
mellett az iskolai fúvószenekar zenekarvezetői fel-
adatait is elvállaltam. Mindeközben munka mellett 
elvégeztem a Pécsi Tudományegyetemen a fuvola-
szakot, ahol Romos Zsolt művésztanár volt a mes-
terem. Visszakerültem a hangszer világába, abba a 
pezsgésbe, ami végleg meghatározta a továbbiak-
ban a szakmai pályafutásomat. Mit jelent nekem 
Pécs? Azt gondolom, hogy egy diáknak ebben a vá-
rosban felnőni és kiteljesedni az egyik legjobb do -
log, ezért is mentem vissza a városba a másoddiplo  - 
mámat megszerezni. Időközben megszülettek a 
kislányaim, velük töltöttem az elkövetkező éveket.  
A GYES időszakát követően került a veresegy-
házi zeneiskolába?  
A családommal vágytunk a nyugodtabb vidéki kör-
nyezetbe, így kerültünk a fővárosból Szadára. Ami-
kor a kisebbik lányom óvodáskorú lett, lehető  sé - 
gem adódott a Lisznyay Szabó Gábor Zeneiskolá-
ban megüresedett fuvolatanári állást elvállalni, en -
nek már tizenegyedik éve. Beléptem életem újabb 
szakaszába, találkozás a zenészekkel, a Veresegy-
házi Fúvószenekarral és az Ifjúsági Fúvószenekar-
ral. Számomra ez nagy lehetőség és szakmai ki hí - 
vás is egyben, mert élére állni a zenekaroknak 
nekem óriási megtiszteltetés. Olyan önkifejezési 
forma, amit én nem tudok mással pótolni. Az Ifjú-
sági Fúvószenekarban amikor a gyerekek hangsze-
rei megszólalnak, mindaz a szenvedély, amit én a 
zene iránt érzek az valahogy átmegy a fúvósokhoz.   
2019-ben a Lisznyay Szabó Gábor AMI Ifjúsági 
Fúvószenekara Pekingben koncertet adott. A kül-

döttség zenekarvezető karnagyaként hogyan ér-
tékeli ezt az iskola életében is jelentős eseményt?  
Az utazást megelőzően zenekarunk és a pekingi 
Yur Hai Zhen Zeneiskola Harmonika együttese júli-
usban Budapesten közös koncertet adott a Duna Pa-
lotában. Később megtudtuk, hogy meghívást kap  - 
tunk Pekingbe, kimondhatatlanul nagy volt az ö -
röm. Várakozással teli izgalommal való felkészülés-
sel teltek az utazásig a napjaink. Indulásunk előtt 
Veresegyházon is bemutattuk a műsorunkat, mint -
egy főpróbájaként az ázsiai vendégszereplésnek. 
A programunk összeállításánál törekedtünk a sok-
színűségre, legyen ben ne minden, ami örömte li. A 
köz kedvelt filmzenei dallamokon – Karib-tenger ka-
 lózai, a Rózsaszín Párduc és az Orosz lán király – 
kívül számos ismert szerzemény átiratát is előad-
tuk, mint például Csaj kov sz kij: Diótörő című szín-
padi művéből az Arab tánc című tételt. A reperto  ár  - 
ban helyet kapott a kínai nem zeti himnusz, „Az ön-
kéntesek indulója” is. Most így vissza gondolva a kon-
certre, büszkeség tölt el, mert a növendékeink játéka 
szinte lenyűgözte a nagy létszámú kínai közönséget, 
örömteli érzés volt ez mindannyiunk számára.  
Hogyan látja a szakmai pályafutását?  
Elégedett embernek érzem magam, mert azzal 
foglalkozhatom, amit szeretek. Bizonyosan tudom: 
az életem meghatározó személyiségei nélkül nem 
az lennék, aki ma vagyok!                      VERÉB JÓZSEF 

A FÚVÓSZENEKAR NEKEM EGY SZERELEM
„Teljes lelki élet zene nélkül nincs. Vannak a lé-
leknek régiói, melyekbe csak a zene világít be.” 

KODÁLY ZOLTÁN

Fotó: Veréb József

FRITSCHÉNÉ AMBRUS GABRIELLA 
• FUVOLATANÁR, KARVEZETŐ •  

1974-ben Siklóson született  
1980–1984 a kőbányai Sibrik Miklós Általános Iskola tanulója 
1981–1988 a X. kerületi Kőbányai Önkormányzat Zeneis-
kola tanulója  
1984–1988 az újpesti Komját Aladár utcai Ének-zene Álta-
lános Iskola tanulója  
1988–1992 a Pécsi Művészeti Szakközépiskola fuvola sza-
kos tanulója   
1989–1992 tagja az iskolai női karnak, és a Pécsi Vasutas 
Koncertfúvós Zenekarnak 
1992–1993 a Sásdi Zeneiskolában furulya és fuvolatanár 
1993–1997 az ELTE Tanárképző Főiskolai Kar hallgatója 
1997-ben ének-zene, karvezetés tanári szakon diplomát 
szerzett  
1997–2000 a Budai ciszterci Szent Imre-templom Szent Al-
berik Kórus másodkarnagya  
1997–2002 a Budakeszi Czövek Erna Zeneiskola tanára  
1998-ban házasságot kötött Fritsche Krisztiánnal, két le-
ánygyermek édesanyja 
2006-ban a Pécsi Tudományegyetem Főiskolai Karon fu-
volatanári diplomát szerzett  
2008-ban családjával Szadára költözött. 
2010-től a veresegyházi Lisznyay Szabó Gábor AMI fuvola-
tanára  
2013–2014 a gödöllői Frédéric Chopin Zenei AMI helyette-
sítő fuvolatanára  
MEGHÍVOTT ZENÉSZKÉNT 
A KÖVETKEZŐ ZENEKAROKBAN JÁTSZOTT: 
Gödöllői Szimfonikus Zenekar  
Caritas Collectio Kamarazenekar 
Veresi Fúvószenekar  
ELISMERÉSEK: 
Elismerő Oklevél a tanári munkáért – Dunakeszi Tanke-
rületi Központ 2018  
Elismerő Oklevél a fúvószenekar vezetéséért – Duna-
keszi Tankerületi Központ 2019
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És hogy mitől HŐSÖK? Szerintem mindenki hős, aki 
nem hátrál meg, másokért is képes tenni: család, 
barát, szomszéd és ezek mellett a saját létfenntartá-
sán kívül, a céljai megvalósításáért is mindent megtesz.  

A FEBRUÁRI HŐSÜNK az alább bemutatott hölgy 
már elmúlt 40 éves. Dia, aki a gyermekeivel mai na -
pig nem hátrál meg és heti 1-2 online edzésen vesz 
részt. Már az első edzésen a gyerekekkel teljes össz-
hangban voltunk. Dia ráadásul egy energiabomba, 
aki képes másokat is motiválni, lelkesíteni még a 
legnagyobb fáradság közepette is.  
Mikor kezdődött Ritával, a Fitten Veresen sport 
csapat edzőjével a kapcsolatod? 
Láttam egy kiírást, miszerint anya-lánya edzést tar-
tanak, és kíváncsiságból elmentünk a lányommal. 
Ennek idestova már négy éve és azóta már a két 
gyermekemmel járunk edzeni. 
Miért kezdtél/kezdtetek el sportolni?    
Mindig is sportoltam, de komolyabban a második 
gyermekem születése utána kezdtem el. Eleinte a fo-
gyás volt a cél, majd jött az állóképesség, az erőnlét 
fokozása, a határok feszegetése. Az elmúlt néhány 

év alatt „megtanultam” szeretni a sportot és megta-
lálni benne a testi-lelki fejlődésen túl az örömet.  
Mi, vagy ki motivál téged? 
Elsősorban én, saját magamat. Mivel versenyekre 
nem járok, mert nem is olyan szinten űzőm a spor -
tot, így csak saját magammal versengek. Motiválnak 
a céljaim, a jobb időeredmény, a tónusosabb izom-
zat és egy-egy gyakorlat fájdalom nélküli elvégzése. 
És persze az is, hogy a gyermekeimnek jó példát 
mutatva motiválhatom őket. De szeretem a csopor-
tos edzést és a személyi edzést is. Mindnek megvan 
a maga hangulata, motivációs ereje. 
Mit értél el eddig, teljesültek a kitűzött céljaid?  
Mindig apróbb célokat tüzök ki és igyekszem azo-
kat teljesíteni. Nagy vágyaim már nincsenek. Igyek-
szem a sport szeretetét átörökíteni a gyerekeimnek 
is. Szeretném, ha ők is egy minőségibb, egészsége-
sebb életet tudnának élni most és a továbbiakban is. 
A sport mit adott, illetve általa mi változott meg 
az életedben? 
Szeretem kihozni magamból a maximumot, így ki-
tartóbb, céltudatosabb lettem. Olyan sok élményt él -

tem már meg a sport által, ismerem a testemet, annak 
változását és minden rezdülését. A sport élmé nye ket 
adott, munkát, célokat, kihívásokat, izgalmakat, két-
ségeket, megelégedést, ismerősöket és bará tokat. 
Örök barométer, ami megmutatja, hogy pillanat nyi-
lag hogyan is állok a fizikai teljesítőképességemmel. 
Olyan keretet ad, ami átszövi a minden  napokat. Így 
válik életmóddá, minden teher és kény szer nélkül. És 
kicsit remény ke dem benne, hogy néhány ismerő-
sömnek akár én is motiváció lehetek. 
Milyen típusú edzéssel kezdtél, és mit sportolsz most? 
Futok, mert szükségem van visszaigazolásra, hogy 
mennyire képes a testem követni az elmém által 
megszült terveket. Futok nagy gondolatok nélkül is, 
mert futni egyszerűen jó! A jelenlegi pandémiás 
helyzetben online edzésekre kapcsolódóm, ami 
saját testsúlyos edzést jelent és a családdal nagyo-
kat túrázunk. 
Mit tartasz a legnagyobb sikernek? 
40 éves koromban egy házassági évfordulón, a fotó-
zás kedvéért hónapokig kitartóan követtem egy dié-
tás programot és egy meghatározott edzéstervet. 
A közel féléves kitartásnak meg lett az eredménye, 
úgyhogy hasonlót tervezek 45 és 50 éves koromra is. 
Mottód? 
„A tested mindent kibír, csak az agyad az, amit meg 
kell győznöd!” „A fájdalom, amit ma érzel, holnap 
az erőd lesz.”  

GYŐRI RITA 
Legyünk együtt fittek Veresen! 

Mobil: 30 509 5084 
Facebook: Fitten Veresen

A hétköznapok HŐSEI címmel, immáron negyedik éve írunk olyan városunkban élő emberekről, akik le-
hetnek a szomszédaink, a pénztáros néni a boltban, a gyereked osztálytársának az édesanyja, vagy éppen 
az osztálytársad. Minden évben más-más időszakban írtuk meg a történeteiket. A jelenlegi helyzet min-
denki életét felbolygatja és átrendezi, az értékrendünk teljesen megváltozik. Szinte napról napra újabb ne-
hézségekbe ütközünk, de ilyenkor egészségünk megőrzése és az odafigyelés mellett az a legfontosabb, hogy 
meglássuk ebben a mindenki számára furcsa és testidegen helyzetben a pozitívumokat. Ezért is tettük a 
2021-es év indítójának a pozitív példamutatást, mert a hozzáállásunk nagyon sok mindent befolyásol.

A HÉTKÖZNAPOK HŐSEI: DIA

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

1. A nordicozás javítja a vérkeringést, a megnöve-
kedett véráramlás segít a szervezet hatékonyabb 
működésében. A szabadban végzett moz gás erő-
síti a szívizmokat (a hűvösebb levegő miatt a szív-
nek gyorsabban kell a vért a testben áramoltatnia). 

2. A Nordic Walking botok segítenek az egyensúly 
megtartásában, akár még csúszós úton is biz-

ton ságosabban közlekedhetünk. Javítja az egyen  - 
súlyt, „négykerék-meghajtásúvá” tesz bennünket. 

3. Jól esik a szervezetnek a természetes fény, a 
friss levegő. A természetben végzett folyama-
tos, ciklikus mozgás és az ütemes lépések 
(mond hatni akár „cselekvő meditációnak” is) 
elűzik a gondokat, a stresszt. 

4. Immunrendszerünk erősödik. Nagy valószi-
nűséggel inkább el fog kerülni bennünket az 
influenza, vagy ha mégis megbetegednénk, 
meg erősödött szervezetünk sokkal gyorsab-
ban legyőzi a baktériumokat, vírusokat. 

5. A téli napsütésben végzett mozgás hatására 
hosszú távon sokkal kiegyensúlyozattabbak 
és pozitívabbak leszünk, javítja a hangula-
tunkat, boldogabbak és könnyedebbek le-
szünk és még D-vitamin-t is kapunk. 
Ha tehetik, menjenek ki Önök is a szabadba, a  

friss levegőre és gyalogoljanak, túrázzanak, ki-
ránduljanak,nordicozzanak! Ehhez majd fontos 
lesz a réteges öltözködés, a kényelmes, vízálló 
túracipő, fejfedő, kesztyű. Amennyiben egész 
nap kint vannak terepen, úgy egy kb. 30 literes 
hátizsákban legyen enni és innivaló, pótzokni. 

A képen a tavaly év végén meghirdetett „Túra-
játék” résztvevői láthatók! 

Köszönjük a részvételt! Mindenkinek jó egész-
séget kívánunk, vigyázzanak magukra! 
MULTISPORT SE/NORDIC WALKING SPORT VERESEGYHÁZ 

FACEBOOK: NORDIC WALKING SPORT VERESEGYHÁZ, 
multisport.2112@gmail.com, +36 70 39 126 03

NORDIC WALKING „Nincs rossz idő, csak nem megfelelő ruházat” 
(Skandináv mondás)

ÖT OK AMIÉRT ÉRDEMES 
TÉLEN IS NORDIC WALKINGOZNI!
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Ella Ferenc a VVSK elnöke már 35 éve 
dolgozik az egyesület sikereiért. Először, 
mint a labdarúgó szakosztály vezetője, 
az utóbbi 15 évben pedig, mint az egye-
sület elnöke. 
 
Hogyan alakult át, mennyiben változott 
az egyesület élete az elmúlt 15 évben? 
Egyesületünk sokat fejlődött. Javultak a kö-
rülményeink, feltételrendszerünk, műfüves 
pályák épültek, lett éjszakai világítás. Kez-
detekben négy szakosztály volt csak: a ké-
zilabda, a labdarúgó, a sakk és az asztali - 
tenisz. Szép időket éltünk. Kézilabdás lá-
nyaink az NB II-ben bajnokságot nyertek, 
asztaliteniszezőink az első osztályban sze-
repeltek. A korábban NB I es asztalitenisz 
szakosztályt újra szeretnénk éleszteni, erre 
igyekszünk megteremteni a feltételeket. 
Sokan szeretik ezt a sportot, a városban je-
lentős az asztalitenisz bázisa. A kosárlab-
dacsarnok átadása hatalmas lendületet 
adott a helyi kosárlabda sportnak. Ezt vár-
juk a kézilabda munkacsarnok (városi 
sportcsarnok) átadásától is, ahol végre ott-
hont találnak csapataink, nem kell átjárniuk 
a szomszéd településekre edzést tartani. A 
női kézilabda szakosztályt is újra életre sze-
retnénk kelteni. Fejlődésünk jele, hogy a 
négy korábban említett szakosztály mellett 
megalakult a triatlon, az atlétika, a vívás, az 
öttusa és legfiatalabb szakosztályunkként a 
már szóba került kosárlabda szakosztály is. 
Hány igazolt tagja van az egyesületnek? 
Egyesületi taglétszám 400-450 fő között 
változik. Legnépesebb a labdarúgó szak-
osztály, ahol sok az utánpótlás korosztályú 
játékos. Lassan kinövik a pályákat, szűk a 
szertár, de ezt itt már bővíteni nem lehet. 

Felnőtt csapatunk a Pest megyei bajnokság 
I. osztályában jelenleg a 11. helyen áll.  
Dolgozói létszám? 
10 fő. A sportcsarnok átadása után ez a lét-
szám növekedni fog. 
Hogyan élték meg a COVID miatti helyze-
tet? Lemorzsolódás? Pszichés hatása? 
Nem volt könnyű helyzet. Tavasszal, ami-
kor leállítottak mindent, nagyon rossz ér -
zés volt. Kiürült a pálya, csend volt, nagy 
csend, nem ehhez voltunk szokva. Egya-
ránt rosszul érintette a gyerekeket, a szülő-
ket, az edzőket. Nagyon igényelték volna az 
edzé seket, de sajnos nem lehetett. Lemor-
zsolódás nem nagyon volt, inkább már 
mindenki nagyon várta, hogy újra mozog-
hasson. Aztán, ahogy a szabályok lehetővé 
tették, újra indulhatott a sportélet, gyorsan 
visszatértek, újra megpezsdült a sporttelep. 

Milyen eredményeik voltak a nem szok-
ványos versenyidényben a szakosztályok-
nak?  
Nagyon szépen teljesített valamennyi szak-
osztályunk. A vívás, az öttusa, az atlétika 
és a triatlon csapatok országos bajnoki cí-
meket, dobogós helyezéseket hoztak a vá-
rosnak, korosztályos válogatottakat ne vel - 
tek az elmúlt évek kitartó és színvonalas 
edzésmunkájának köszönhetően. Edzőin-
ket dicséret illeti. 
Mikor lehet birtokba venni a város régóta 
várt sportcsarnokát?  
Reményeink szerint még a nyár előtt. Már 
mindenki nagyon várja. A két szinten ki-
alakított helyiségekben otthont találnak 
maguknak nem csak a kézilabdázók, ha -
nem a vívók és az atléták is. Mindenesetre 
a csarnok vezetője, Izracska Noémi, aki 
szintén a VVSK alkalmazottja lesz, február 
8-tól már munkába áll. 
Más, nem a VVSK keretiben működő sport-
csoportok is igénybe vehetik, bérelhetik? 
A szabad kapacitás függvényében termé-
szetesen. Fontos, hogy bevételt is termeljen. 
A délelőtti „üres” időszakban, test nevelési 
órák megtartására is van lehetőség. Egy idő-
ben akár 4-5 osztály is elfér majd. Ez meg-
állapodás kérdése a tankerülettel. 
Tervek, célok az egyesület életében? 
Nagy terveket nem szövögetünk, lehetősé-
geink korlátozottak. Egyelőre nagy segítség 
a TAO támogatás a labdarúgó, a kosárlabda 
és a kézilabda szakosztályoknak. De, hogy 
mi lesz, ha nem lesz TAO, azt nem tudom 
megmondani? A helyi gazdasági erő részé-
ről sajnos nincs komoly támogatási hajlan-
dóság.  
Jó munkát, sportsikereket és COVID-men-
tes életet kívánunk az egyesület vala-
mennyi tagjának és dolgozójának. 

B.CS. 

BESZÉLGETÉS ELLA FERENCCEL, A VVSK ELNÖKÉVEL 

Ella Ferenc elnök úr

35 ÉVE A VVSK SZOLGÁLATÁBAN 
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HÁROM LÁNYUNK PEST MEGYEI VÁLOGATOTT
Dolgoztunk tovább az ünnepek után és haladunk előre. Mi sem bizo-
nyítja ezt jobban, minthogy három játékosunk is meghívást kapott a 
Pest megyei válogatott edzésére. 

Mravik Gréta (fehér póló), Belső Réka (középen) és Mravik Olívia 
(piros póló) U12-es játékosaink részt vettek a PMKSZ (Pest Megyei Ko-
sárlabda Szövetség) válogatott edzésén. Őri Gergely tanítványai jól érez-
ték magukat és abszolút pozitív visszajelzést kaptunk a válogatott 
szakvezetőtől is. Büszkék vagyunk a lányokra! 

„U12 koruk ellenére meglepően magabiztosak voltak az összevont 
U12-14 PMKSZ válogatott edzésén. Kifejezetten jól szerepeltek a labdás 
ügyességi gyakorlatok során. A hát mögötti átütésük technikailag kor-
osztályuk feletti. Fejlődniük kell abban, hogy stabilabb legyen a dobá-
suk a baloldalról is. Nagy jövő áll előttük, ha továbbra is ilyen ütemben 
fejlődnek” – foglalta össze meglátásait a válogatót vezető Csuba Attila 
U14 Pest Megye válogatott edző. 

Ezzel párhuzamosan megújult weboldalunk, melyre töltögetjük fel 
az anyagokat, reményeink szerint február közepére már minden fent is 
lesz, így azon is elérhetőek leszünk, a Facebook, az Insta és a YouTube 
platformokon kívül. 

#EgyüttTöbbekVagyunk 
A webcímünk: www.bkgveresegyhaz.hu 

#bkgveresegyház  #VVSKBasketball 

KOSÁRLABDA, BKG-VERESEGYHÁZ 

Veresegyház Öttusa Szakosztálya felvételt hirdet a 2008-2013. kö-
zött született úszni tudó, futni szerető gyerekek részére. Kipró-
bálhatjátok magatokat, amint lehetőség nyílik rá a Mézesvölgyi 
Iskola uszodájában. Az öttusában öt különböző sportágban 
(úszásban, vívásban, lovaglásban, a futásból és lövészetből álló 
laser runban) teheted próbára magad. Persze nem egyből, hiszen 
12 éves korig a futó- és úszóedzések szerepelnek a programban. 
Majd bekapcsolódik a lövészet, a vívás és a lovaglás is az edzés-
munkába.  

Ha Te is szeretnéd kipróbálni ezt a sportágat, 
akkor jelentkezz nálunk. 

Telefonszám: 06 20 8248144  
 
Téged várunk, ha… 
… 8–12 éves kor közötti vagy 
… van kedved az öt különböző sportág kipróbálásához 
… van kedved versenyezni, próbára tenni a képességeidet. 
 
Az edzések a lovaglás kivételével veresegyházi helyszínen zajla-
nak. Az edzéseinket minden nap reggeli és délutáni időpontban 
tartjuk. 
A jelentkezéseket 2021. március végéig várjuk.

VERESEGYHÁZI VÁROSI SPORTKÖR

Kézilabda Szakosztály 
 
Férfi felnőtt (Pest megyei bajnokság I. osztály) 
2021.02.03. Bugyi SE Balassagyarmat – Veresegyház VSK 30 – 26 
Ifjúsági (Országos Ifjúsági bajnokság III. osztály B csoport) 
2021.01.31. Salgótarjáni Strandépítők KC – Veresegyház VSK 33 – 45 
Serdülő (Országos Serdülő bajnokság III. osztály B csoport) 
2021.02.02. Domony KSE – Veresegyház VSK 15 – 26 
U16 (Országos U16 bajnokság C csoport) 
2021.01.17. Körte HVSE – Veresegyház VSK 15 – 32 
2021.01.23. XVI. ker. KMSE – Veresegyház VSK 27 – 29 
2021.01.29. Veresegyház VSK – XVI. ker. KMSE 32 – 29 

KISS PÉTER
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MOLNÁR KITTINEK SIKERÜLT A DUPLÁZÁS, 
KÉTSZERES MAGYAR BAJNOK LETT!

KÖSZÖNJÜK AZT A SOK POZITÍV ENERGIÁT, AMIT KAPTUNK

Január 9–15. között rendezték meg Buda-
pesten az év első versenyét, ami egyből a 
korosztályos magyar bajnokság volt. 
 

L16 országos bajnoka: 
MOLNÁR KITTI (MTK), 

L16 páros országos bajnokok: 
MAJOR STELLA (SPORTMÁNIA), 

MOLNÁR KITTI (MTK). 
 
Kittinek két év után ismét sikerült egyéni 
korosztályos bajnoki címet szerezni az új 
korosztályában is. 

Az egyéni negyeddöntőben (4:6, 6:2, 
10:8) és az elődöntőben (3:6, 7:5, 6:2) is az 
első szett elvesztése után kellett megfordí-

tani a mérkőzés állását nagyon jó ellenfe-
lekkel szemben. A döntőt már magabiztos 
játékkal, szett vesztése nélkül nyerte meg. 

Szegedi párjával először indultak közö-
sen országos bajnokságon, amit szett vesz-
teség nélkül meg is nyertek. 

Köszönjük az MTK Park Teniszklubnak 
a nagyszerű csapatmunkát, programot és 
szervezést, amivel sikerült ezt a kiváló 
eredményt elérni (Simai Péter, Csurgó Vi -
rág, Szintai Dávid, Bukta Ági, Kenéz Attila) 
és köszönet a veresegyházi Fabriczius Jó-
zsef Általános Iskola tanárainak a segítsé-
gükért és a türelmükért. 
 

MOLNÁR EDINA 

Most, hogy van egy kis lehetőség visszatekinteni 
a 2020-as évre, ami könnyűnek a sportolás szem-
pontjából sem volt mondható, az azért jóleső 
érzés, hogy mennyi sok jó is történt velünk, hogy 
mennyi jó emberrel hozott minket össze a sors a 
sok elvégzett munka során. A kapott figyelmes-
ség, segítség, empátia nagyon sok pozitív ener-
giát indukált a gyerekek felé, ami nagyon-nagyon 
hasznos volt a vírus okozta helyzetben. Magam 
előtt látom, amikor megfáradt GAMESZ dolgo-
zók, akik hazafelé menet a munkából a tó fölött 
átívelő híd korlátjára támaszkodva, kajak-kenu-
saim edzéseinek lendületéből merítettek erőt, 
egyúttal azonnal adtak is biztatásukkal. Köszö-
net érte mindenkinek! 

Így utólag visszatekintve az előző évekre, kije-
lenthetem, hogy minden tekintetben – anya gi ér-
te lemben is – túl vagyunk a két legne hezebb év - 
adunkon. Ennek ellenére, ifi- és serdülő válogatot-
tat adott Veresegyház a magyar kajak-kenu után-
pótlás keretnek Hegedűs Karolina és Magyari 
Regina személyében. Ez azért örömteli, mert a to-
kiói olimpiát követő időszakban már ennek a kor-
osztálynak juthat fontos szerep, ők azok, akik a 
következő olimpiákon felnőtt versenyzőként kép-
viselhetik Magyarországot. A két lány kezében 
nagy lehetőség van, bár ez a lehetőség mindenki 
előtt nyitva áll, csak dolgozni kell érte, nem is ke-
veset. 

A „Veresegyház jöhet!” szlogen mindenhol be-
íródott, ahol a felkészülésünk során jártunk, 
minden táborban nagy szeretettel vettek minket 
körbe, figyelmesek voltak velünk és ez nagyon 
jó érzés volt. Így a Cseke-szigeten Forgó Beáta és 

férje, István, a két Ildikó nagymama, lányuk 
Virág és párja Beni mindent megtettek a zavarta-
lan ellátásunkért. A családi összefogás a létfon-
tosságú motorcsónak biztosítására és javítására 
is kiterjedt, amit a „konyhaművész” Ildikó nagy-
mama fia, Zsolti és a Dömsödi Kajak-Club el-
nöke, Attila és edzőnője (aki egyébként Szabó 
Gabriella olimpiai bajnok anyukája) közremű-
ködésével valósulhatott meg. Vagy Csepelen a 
„hosszú vízen” ahol a Kolonics Központ vezetői, 
Karkus Anita, Mócsi Péter és segítői, Bencsik At-
tila, Leikep Gusztáv, valamint a  portán a „Doki”, 
akik szintén minden alkalommal előzékenyen, 
segítően fordultak felénk és biztosították a leg-
fontosabbat, a hibátlanul működő Yamaha mo-
torcsónakot. Otthonunk melegéről, reggelikről, 
étkezési helyszíneink biztosításáról, pihenésről, 
orvosi ellátásunkról pedig Szabics Lajos „bácsi”, 
a felesége Erzsike, valamint Árnyos Zoltán úr és 
helyettese, Luter Anita gondoskodtak a Hollandi 
úti ifjúsági táborban, amit Csepel polgármestere, 
Borbély Lénárd úr külön engedélyével vehettünk 
csak birtokba, tekintettel a vírushelyzetre. 

Aztán az első vízre szállásunk, még tavasszal, 
Csepel és Dunavarsány között, négy verseny-
zőmmel és egy „fotóssal”, a Ráckevei Horgász 
Szövetség elnökének segítségével jött létre 20 km-
es távon. A márciustól – októberig tartó verseny-
időszakban a rengeteg utazást vontázással nem 
tudtuk volna megoldani (Orfű, Nőtincs, Csepel, 
Dunavarsány, Sukoró, Szolnok, Győr), ha nem áll 
mellettünk segítően a Szinkron-Car Kft. vezetője, 
Pap Zoltán és munkatársai, Adrienn, Bea és Réka.  

Köszönjük segítségét a város képviselő-testü-
letének, a GAMESZ vezetésének, akiktől évek óta 
kapunk segítséget az eszközeink téli elhelyezé-
sében, létesítményeik használatában, a Veresi 
Krónika szerkesztőinek, a VVTV munkatársai-
nak minőségi munkájukért és végül, de nem 
utolsó sorban  köszönet Krenedits Sándornak és 
családjának, akik példátlan módon, tízedik éve 
biztosítják saját területükön  „a vízi telepünknek 
a helyszínt”.  

Normális 2021-et kívánunk és sok erőt Min-
denkinek! 

FROHNER FERENC VKKC ELNÖK-EDZŐ

TENISZ 

KAJAK-KENU 
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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

Kedves Ügyfeleim! Néhány tanáccsal szeretnék szolgálni az ingatlanpiac 
jelenlegi helyzetéről, milyennek látszik ez egy ingatlan szakértő szemével. 
  
INDUL A NÉPSZERŰ FELÚJÍTÁSI PROGRAM!  
Elemzők szerint csak január hónapban 30%-kal nőtt az ingatlan.com látoga-
tottsága az előző évhez viszonyítva. A tavalyi év utolsó hónapjaiban a legtöbb 
vevő elhalasztotta a vásárlást az otthonteremtési és az otthon felújítási prog-
ramnak köszönhetően. Valószínűsíthető, hogy a költözést, lakásvásárlást ter-
vező családok vásárló erejéhez igazodhatnak az árak.  
Egyelőre terepfelmérés zajlik a leendő vevők részéről. A támogatások saját részre 
megvásárolt ingatlanokra vonatkoznak, ezért a befektetők és külföldi vásárlók 
kiszorulnak erről a piacról. A térségben a kereslet még mindig nagymértékben 
meghaladja a kínálatot. A saját erőből történő építke zések is fellendülhetnek az 
idén, szintén az otthonteremtési programnak köszönhetően. 
 
HITELLEHETŐSÉGEK 
A pénzügyi piacon a már meglévő hitelek mellett újabb és újabb támogatott hi-
telek jelentek és jelennek meg. Otthonteremtési Hitel, Felújítási támogatás 2021 
(3 millió forint állami támogatással), csak hogy néhányat említsek a lehetőségek 
közül. Az igénylőknek nem egyszerű feladat eligazodni a hitelek között. Milyen 
típusú fejlesztéshez, melyik hitel konstrukció az ideális? 
Javaslatom: mielőtt bármilyen szerződést aláírna vagy szakembereket tobo-
rozna az átalakításhoz, érdeklődjön szakembereknél a pénzügyi megoldások 
lehetőségeiről, és a jogszabályi keretekről. Irodánk ebben is tud segíteni. 

Miért érdemes egy magán ingatlanirodát, mint a Lux Ingatlanközvetítő 
Irodát megbízni ingatlanja értékesítésével?  
Figyelünk arra, hogy az ügyfeleinket az otthonuk megtalálásában végigkísérjük 
az útjukon. Ez magában foglalja az igények megismerését és utána indulhat a 
közös keresés. Amint megvan a kiválasztott ingatlan, úgy egészen a birtokba adá-
sig nem engedjük el az ügyfél kezét. Kérésére a közművek átírását is vállaljuk. 
Amennyiben igénye van rá, akkor lakbe ren de zőnk által egy otthon átalakítási lát-
ványtervet is tudunk biztosítani, garanciát vállaló kivitelezővel, pontos határidő-
vel és költségvetéssel. Mi már tapasztalatból tudjuk, hogy egy ingatlan meg - 
tekintése során mennyire fontos az első benyomás. Ugyanakkor a lakás értékét 
nagyban meghatározzák a gépészeti sajátosságok: a víz-, gáz-, villanyvezetékek 
állapota, a fűtésrendszer, vagy példá ul a szigetelés megléte. Ugyan a falakba mi 
sem látunk bele, de szak em berünk segítségével már az ingatlan felvételekor erre 
odafigyelünk és bizalmat szavazunk az eladóknak, hogy a lehető legjobb álla-
potú ingatlanok kerüljenek kínálatunkba. Amennyiben felújításra szoruló az 
adott épület, akkor arról kivitelezési költségvetéssel is tudunk szolgálni.  
A másik nagyon fontos tényező, ami túlmutat az ingatlan megtekintésén, az a 
jogi, műszaki és törvényi rendezettség. Helyszínrajzot, épületfeltüntetéseket, 
használatba vételi engedélyeket megtanultuk ellenőrizni a sok éves tapaszta-
latunk során.   
Akár eladóról, akár vevőről legyen szó, mi nem győzködjük ügyfeleinket, hanem 
megtaláljuk a mindenki számára megfelelő megoldást a problémára.  
Forduljon hozzánk bizalommal, a térségben otthon vagyunk! 

DOMJÁN DÓRA INGATLANSZAKÉRTŐ 

OTTHON, AHOL A MI TÖRTÉNETÜNK KEZDŐDIK 

OTTHON VERESEGYHÁZON
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MEGNYITOTTUNK 
a MOL-kút mellett

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

100%-OS HOMOKTÖVIS VELŐ 

HOMOKTÖVIS MAG-HÉJ ÖRLEMÉNY

Veresegyházon INGYENES házhozszállítás
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VERESEGYHÁZ SZADAI ÚT 17/B 
(Citroen szalonnal pont szemben, világoszöld homlokzat) 

Telefon: 06 20 444 0020 • 06 20 429 1235 
Nyitva tartás 2021. márc. 1-ig: hétfő–péntek 7–16 • szombat 7–13

Boneker MBNK Kft. 

Fagyálló csemperagasztó 25 kg 1299 Ft 
Színezett, mosható beltéri falfesték 5 liter és 10 liter –20% 

ÚJ TERMÉKÜNK: 
Dörzsölhető, mosható, színezhető falfesték 5 és 10 literes kiszerelésben 

BEVEZETŐ ÁRON! 
GIPSZKARTON: 9,5–12,5, impregnált, tűzgátló 

PROFILOK, SZERELVÉNYEK, CSAVAROK, GLETTEK 
CSEMPERAGASZTÓ: fagyálló, Flex, S1, Mapei, Élvédő 

Vakoló-, Falazóhabarcs, Esztrichbeton, Önterülő 
Rigips–Baumit Glett, Delap műgyantás burkoló, 

Fugázóanyag, Szilikon, Akril, Purhab, 
Üveg-, Ásványgyapot – HUNGAROCELL SZIGETELŐ ANYAGOK 

HOMLOKZATI SZIGETELŐRENDSZER, VAKOLAT, FESTÉK 
FÉM KERÍTÉSEK: hegesztett, csirke-, vad-, díszháló, 

kiskapu, nagykapu, oszlopok, rögzítők 
NÁDSZÖVET: Árnyékolóháló, Geotextília, Vakondháló, Szerszámok 

JELÖLŐ SPRAY piros, sárga, zöld, narancs 
Lazúr, Faolaj, Alapozó, Zománc, Radiátor, Hőálló, Alvázvédő spray 

FALFESTÉK: Beltéri, Kültéri, Színezett 
SZ Í N K E V E R É S 

... és még nagyon sok minden más ... 
 RUGALMAS, GYORS KISZÁLLÍTÁS! Kivitelezőknek egyéni kedvezmények!
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Januári hangulat

Ligetek

Tél

Tóparti kacsalesben

Dia, a hétköznapi hős gyerekeivel (Írásunk a 22. oldalon.)

A Maci hóban

Fotó: Repnik-Györki Mariann Fotó: Veréb József

Fotó: Veréb József

Fotó: Veréb József

A víz két arca 

Fotó: Borzoi Power team – Koppány Zsófia

Fotó: Veréb JózsefFotó: Fitten Veresen sportcsapat

Kutyafuttában 


