
Fotó: Lethenyei László

Az élet húsvéti győzelmének jelképe lett idén a Fő téri „tojásfa” 
(Képünkön a Veresegyházi Hagyományőrző Népi Együttes tagjai.)

2021_04_Layout 1  2021. 04. 10.  11:06  Page 1



2 2021. április

 Veresegyház Város Önkormányzata megbízásából kiadja KOVÁCS PÉTER. • ISSN 2060-0135 • Nyomda: ARADESIGN KFT. 
Szerkesztőség: 2112 Veresegyház, Fő út 35. • E-mail: veresikronika@veresegyhaz.hu • www.veresegyhaz.hu 
www.facebook.com/veresegyhaz.varos.hivatalos.oldala • Telefon: 30 9304 831 • Főszerkesztő: KOVÁCS PÉTER 
Kultúra: VERÉB JÓZSEF rovatvezető • Sport: BARANYÓ CSABA rovatvezető • Munkatársak: DR. MOHAI IMRE, RIMAI S. ÉVA, 
RUZSOVICS DORINA, VIGH MERCÉDESZ, VERÉB ÁRNIKA, GYŐRI RITA, HAJDU SZILVIA

Tájékoztatók

TISZTELT SZÜLŐK! 
ÓVODÁNK ALAPÍTVÁNYA 

KÉZ A KÉZBEN ALAPÍTVÁNY 
az idén is szívesen fogadja adójuk 1%-át. 

Adószám: 18684539-1-13 
Az alapítványi bevételt az óvodánkba járó gyermekek 

hatékony nevelése, oktatása érdekében az alábbi tevékenységek 
megvalósítására, eszközök vásárlására fordítjuk: 

• óvodai úszásoktatás biztosítása, 
• készség, képesség fejlesztő eszközök vásárlása, 
• udvari játékok, mászókák, hinták stb. biztosítása, 
• sportszerek, mozgásfejlesztő eszközök vásárlása, 
• sportrendezvények szervezése. 

Támogatásukat előre is köszönjük!

TÁJÉKOZTATÁS 
Tájékoztatjuk Tisztelt Olvasóinkat, hogy lapunk 

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

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

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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A hónap témája

Gratulálunk a negyedszázados jubileumhoz! Ho-
gyan emlékszik az indulásra? 
Nagyon sokan kötődtünk a tavakhoz strandolás vagy 
horgászás révén. Viszont a 80-as évek végétől, a 90-
es évek elejére elkezdett romlani a víz minősége 
részben a csatornázatlanság, részben pedig az új 
tavak létrehozása következtében. Ennek javítása volt 
az egyik indítóok. A másik kiindulópont az volt, 
hogy a 90-es évekre igény mutatkozott az iskola ré-
széről a környezetvédelmi oktatásra. Ennek a két 
problémakörnek az orvoslására hoztuk létre 1996-
ban az egyesületet. 
Ami rövidesen közhasznú egyesületté is vált. 
Igen, ez azért volt fontos az életünkben, mert így 
jogosultak lettünk az SZJA 1%-ának fogadására és 
lehetőségünk nyílt közérdekű feladatok átvállalá-
sára is. 
Milyen létszámú és szakmai hátterű a tagságuk? 
Rendkívül sokszínű a tagjaink végzettsége. A szer-
vezési feladatokat ellátó Krenedits Sándor elnök, és 
a stratégiai és kommunikációs feladatokért felelős 
Rekvényi László alelnök mellett én biológusként, 
szakmailag irányítom az egyesületet. Azonban egyál-
talán nem szük séges, hogy a szakmából érkezzen 
az, aki tenni szeretne a környezetéért. Jelenlegi tag-
létszámunk 30 fő. 
Mit tart a negyedszázad legnagyobb sikerének? 
A Veresegyházi Tavak Tanösvény létrehozását és a 
2008-ban a Szent István Egyetemmel közösen in-
dított Lápi Élőhely-védelmi Mintaprogramunkat. 
A 2005-ben a WWF-fel és a Duna-Ipoly Nemzeti 
Parkkal közösen átadott tanösvényen a mai napig 
több mint 6500 látogatót vezettünk végig, mely kö-
zött legalább 2000 helyi diák volt. Talán ennek a 
hatása az, hogy a kezdőtáblánkon soha nem volt 
fir kálás, szándékos rongálás. 

A Mintaprogram jelenleg egy nemzetközi szintű 
projekt, melynek keretében többek között a foko-
zottan védett lápi póc és a mérgező, de védett gyilkos 
csomorika nevű növény szaporítását és telepítését vé-
geztük el sikeresen. Szadai Mintaterületünkön már 
10 db kis tavunk van – innen bármikor áttelepíthe-
tünk védett fajokat más élőhelyekre.  
Mitől olyan különleges ez a tanösvény? 
Országos kuriózum a védett malom-tavi úszó lápszi-
getek megléte. A tanösvényen rákot fogunk a cso-
portoknak és bemutatjuk a ritka gyilkos csomorikát. 
Kü lönlegesség a védett vidra és a hód állomány is, 
még ha ez utóbbiak farágásai károkat is okoznak. 
A hód miatt azonban kipusztult Veresegyház címer-
növénye, a védett tavirózsa a Malom-tóból. 
Voltak olyan fellépéseik is, amelyek megosztották a 
közvéleményt. 

Ilyen volt például a Csonkás lakóterület mellé terve-
zett BD beruházás (veszélyes üzem) elleni fellépés. 
Hangsúlyoznom kell, hogy általában nem a gazda-
sági fejlesztésekkel van a bajunk, hanem azzal, ha az 
nem a lakossággal egyeztetve és szabálytalanul való-
sul meg. Nem a fejlődés ellen lépünk fel, nem va-
gyunk „sötétzöld” környe zet vé dők, de számunkra 
csak a fenntarthatóság megteremtése, azaz a jövő ge-
nerációk érdekeit is szem előtt tartó fejlesztések és az 
élhető környezet megóvása lehet a cél. 
Alapszabályukban rögzített egyik célkitűzésük, 
hogy befolyásolni igyekeznek a környezetvédelmi 
szempontok szerint az önkormányzati döntésho-
zatalt. Ez mennyiben valósult meg? 
A 2006-tól kezdődő ciklusban önkormányzati képvi-
selőként tehettem javaslatokat egyesületi „színek-
ben”. Ennek eredményének tartom, hogy 2008-ban 
megszületett a helyi környezet- és a természetvé-
delmi rendelet, illetve a Pamut-tó partján az első helyi 
védett terület, az Orchideás-rét. A civil szervezetek, 
iskolák és óvodák támogatására működött a Környe-
zetvédelmi Alap, 2009-2010 folyamán pedig megva-
lósult a Malom-tó rehabilitációja. A ciklusban az 
általam elnökölt Környezetvédelmi Bizottság indí-
totta el a Virágos Porta Mozgalmat, mely még ma is 
él – igaz más néven.  
Mi a legnagyobb kudarc? 
Sajnos az előző szennyvíztisztító problematikája meg-
ismétlődik: már a jelenlegi is túl van a kapacitásán, 
mégis sorra kötik rá az ingatlanokat, ezért a tavak ve-
szélyben vannak. A problémán szakmai tanácsadás-
sal tudunk segíteni – például a tavak befolyóinál hí - 
náros szűrőmezők beiktatásával javítható lenne a víz-
minőség. Az a baj, hogy a szakmai kérdések gyakran 
érzelmi vitává alakulnak át, pedig ezek nagy része elő-
zetes tájékoztatással megelőzhető lenne.  
Egy időben próbálkoztak saját sajtó létrehozásával is. 
Sok önkéntesünk van, de a műszaki-technikai felté-
telek biztosítása már pénzkérdés. A Tavirózsa Rádiót 
(2006-2013) a pályázati források és az önkor mány-
zati támogatás megszűnése miatt sajnos nem lehe-
tett fenntartani. Most ezt részben az online közös  - 
ségi felületek és a honlapunk pótolják.   
Önök szerint milyen most Veresegyház környezet-
védelmi helyzete? 
Az elmúlt évtizedben átbillent fenntarthatatlan 
irányba. A felduzzasztott lakosságszám miatt né-
hány ezer gépjárművel több fut ma az utakon, ami 
plusz levegő- és zajterhelés. A tórendszer vízminő-
sége romlott, a zöldterületek beépítése erdőket és 
sokszínű élővilágú gyepeket szüntetett meg. Ugyan-
akkor elismerjük a pozitív fejlesztéseket, például a 
városközpont kulturált rendezését.   

Mik az egyesület jövőbeli tervei? 
Folytatni kívánjuk a Mintaprogramunkat a szom-
szédos országok szervezeteivel. Ahogy a vírushely-
zet lehetővé teszi, folytatjuk szemléletformáló tevé - 
kenységeinket is a tanösvényen, de többek között 
gyermekek számára készülő, környezetvédelmi ani-
mációs kisfilmben is gondolkodunk. Egyesületünk 
a problémák megoldása érdekében jött létre, így sok 
teendőnk van. De ez szükséges is, hiszen annak el-
lenére, hogy mindannyian munka mellett, fizetség 
nélkül végezzük a feladatainkat, igény is van ránk: 
heti rendszerességűek a lakossági megkeresések irá-
nyunkba. 

    KOVÁCS PÉTER 

25 ÉVES A TAVIRÓZSA EGYESÜLET

A ZöldKöznapok Természetismereti Vetélkedő kiállítása 
(2000-es évek eleje)

Gombász túra és bemutató a Veresegyházi Nagycsalá-
dosok Egyesületével (2000-es évek eleje)

Az első lápi póc telepítés a Szadai Mintaterületen (2010)

Túravezetés a tanösvényen Tatár Sándorral (2014)

„NEM VAGYUNK SÖTÉTZÖLDEK” 
Megalakulásának 25. évfordulóját ünnepelte a napokban Veresegyház legismertebb 
és alighanem legaktívabb környezetvédő egyesülete, a Tavirózsa Környezet- és Ter-
mészetvédő Egyesület. Az évforduló kapcsán beszélgettünk dr. Tatár Sándor alelnökkel.
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Önkormányzat

43/2021.(II.23.) Polgármesteri határozat: 
A Képviselő-testület nevében hozzájárulok a tehermentes Veresegy-
ház külterület 0103/13 hrsz-ú, 498 m2 területnagyságú szántó ingat-
lan 1/1 tulajdoni hányadának településfejlesztési céllal történő 
megvásárlásához Gergely Andrástól, összesen 1 494 000 Ft-os vételá-
ron. Az adásvételi szerződés megkötésével egy időben az önkor-
mányzat egy összegben fizeti meg a teljes vételárat. Az ingatlan teljes 
vételárának kifizetésére a 2021. évi költségvetés biztosít fedezetet. 
 
44/2021.(II.23.) Polgármesteri határozat: 
A Képviselő-testület nevében hozzájárulok a tehermentes Veresegy-
ház külterület 0103/18 hrsz-ú, 673 m2 területnagyságú szántó ingat-
lan 1/1 tulajdoni hányadának településfejlesztési céllal történő 
megvásárlásához Hajdi Józsefnétől, összesen 2 019 000 Ft-os vételá-
ron. Az adásvételi szerződés megkötésével egy időben az önkor-
mányzat egy összegben fizeti meg a teljes vételárat. Az ingatlan teljes 
vételárának kifizetésére a 2021. évi költségvetés biztosít fedezetet. 
 
45/2021.(II.23.) Polgármesteri határozat: 
A Képviselő-testület nevében hozzájárulok a tehermentes Veresegy-
ház külterület 0103/19 hrsz-ú, 813 m2 területnagyságú szántó ingatlan 
1/1 tulajdoni hányadának településfejlesztési céllal történő megvá-
sárlásához Gerhát Ferenctől, összesen 2 439 000 Ft-os vételáron. Az 
adásvételi szerződés megkötésével egy időben az önkormányzat egy 
összegben fizeti meg a teljes vételárat. Az ingatlan teljes vételárának ki-
fizetésére a 2021. évi költségvetés biztosít fedezetet. 
 
46/2021.(II.23.) Polgármesteri határozat: 
A Képviselő-testület nevében hozzájárulok a tehermentes Veresegy-
ház külterület 0103/20 hrsz-ú, 1446 m2 területnagyságú szántó ingat-
lan 1/1 tulajdoni hányadának településfejlesztési céllal történő 
megvásárlásához Szabó Józsefnétől, összesen 4 338 000 Ft-os vételá-
ron. Az adásvételi szerződés megkötésével egy időben az önkor-
mányzat egy összegben fizeti meg a teljes vételárat. Az ingatlan teljes 
vételárának kifizetésére a 2021. évi költségvetés biztosít fedezetet. 
 
47/2021.(II.23.) Polgármesteri határozat: 
A Képviselő-testület nevében hozzájárulok a tehermentes Veresegyház 
külterület 0103/22 hrsz-ú, 810 m2 területnagyságú szántó ingatlan 1/1 
tulajdoni hányadának településfejlesztési céllal történő megvásárlásá-
hoz Oroszi Sándornétól, összesen 2 430 000 Ft-os vételáron. Az adás-
vételi szerződés megkötésével egy időben az önkormányzat egy 
összegben fizeti meg a teljes vételárat. Az ingatlan teljes vételárának 
kifizetésére a 2021. évi költségvetés biztosít fedezetet. 
 
48/2021.(II.26.) Polgármesteri határozat: 
1. A Képviselő-testület nevében elfogadom Veresegyház Város Ön-

kormányzat és a Veresegyházi Polgármesteri Hivatal 2020. évre 
vonatkozó integrált kockázatkezelési intézkedési tervét. 

2. A Képviselő-testülete nevében elfogadom Veresegyház Város Ön-
kormányzat és a Veresegyházi Polgármesteri Hivatal 2019. évre 
vonatkozó integrált kockázatkezelési intézkedési tervének végre-
hajtásáról szóló beszámolót. 

3. A képviselő-testület nevében felkérem a munkáltatói jogkör gya-
korlóját az intézkedési tervben foglaltak végrehajtására. 

 
49/2021.(II.26.) Polgármesteri határozat: 
A Képviselő-testület nevében eljárva elfogadom a Polgármesteri Hi-
vatal 2020. évi tevékenységéről készült beszámolót. 
 
50/2021.(II.26.) Polgármesteri határozat: 
Veresegyház Város Önkormányzata részt vesz az Országos Futópá-
lya-építési Programban, a szükséges önrészt biztosítja. 
1. A projekt megnevezése: Futópálya létesítése a Mézesvölgyben. 
2. A pályázat megvalósítási helyszínének pontos címe: 2112 Veres-

egyház, Mézesvölgy. 
3. A pályázat megvalósítási helyszínének helyrajzi száma: Veres-

egyház belterület Hrsz.: 29/1, 29/2, és külterület 0102, 0103/24, 
0103/28, 0103/30, 0104/2, 0105/2, 0106/4, 0107. 

4. A pályázati konstrukció: Országos Futópálya-építési Program. 
5. A tervezett beruházás teljes beruházási költsége: bruttó 91 356 007 Ft. 
6. A tervezett beruházásnak a támogatás szempontjából elismer hető 

bekerülési költsége: bruttó 91 356 007 Ft. 
7. A saját erő számszerű összege és forrása: az önerő bruttó 46 356 007 Ft, 

amely összeget Veresegyház Város Önkormány zata a 2021. évi 
költségvetés terhére biztosít. 

8. Az Országos Futópálya-építési Program által finanszírozott érték: 
bruttó 45 000 000 Ft. 

A pályázatot az önkormányzat elkészíti és határidőben benyújtja a 
Szabadidősport-eseményszervezők Országos Szövetsége központi e-
mail címére. 

51/2021.(II.26.) Polgármesteri határozat: 
A Képviselő-testület nevében hozzájárulok a Veresegyház külterület 
043/24 hrsz-ú, szántó, nádas ingatlan 495/81480 tulajdoni hányadá-
nak településfejlesztési céllal történő megvásárlásához Szép né Kukor 
Ibolyától, összesen 240 000 Ft-os vételáron. Az adás vételi szerződés 
megkötésével egy időben az önkormányzat egy összegben fizeti meg 
a teljes vételárat. Az ingatlan teljes vételárának kifizetésére a 2021. 
évi költségvetés biztosít fedezetet. 
 
52/2021.(III.4.) Polgármesteri határozat: 
A Polgármester elfogadja a Polgármesteri Hivatal SZMSZ-ének mó-
dosítását. 
 
53/2021.(III.4.) Polgármesteri határozat: 
1. A Képviselő-testület nevében úgy döntök, hogy Hajdi Józsefnét a 

Képviselő-testület a város saját halottjának tekinti. 
2. Fenti törvényi felhatalmazás alapján úgy döntök, hogy Hajdi Jó-

zsefné koporsós temetésének költségei megtérítésre kerülnek a 
legközelebbi hozzátartozó számára a 2021. évi költségvetés rend-
kívüli települési támogatás előirányzat terhére. 

 
54/2021.(III.4.) Polgármesteri határozat: 
1. A Képviselő-testület nevében – a fizetési határidő módosítása 

miatt – hatályon kívül helyezem a 206/2020. (XII.17.) számú pol-
gármesteri határozatot. 

2. A Képviselő-testület nevében – városfejlesztési céllal (iparterület 
növelése céljából) – hozzájárulok a tehermentes Veresegyház bel-
terület 9589 hrsz-ú, kivett telephely megnevezésű ingatlan meg-
vásárlásához Balog Sándor László és Balog Péter eladóktól, össze - 
sen 44 702 000 Ft-os vételáron. Az ingatlan vételárának kifizeté-
sére a 2021. évi költségvetés biztosít fedezetet. 

 
55/2021.(III.4.) Polgármesteri határozat: 
A Képviselő-testület nevében hozzájárulok az önkormányzat kizáró-
lagos tulajdonát képező Veresegyház 5785/145/A/7 hrsz-ú, 49,1 m2-
es alapterületű, 734/10000 eszmei hányadú, tehermentes társasházi 
lakásingatlan értékesítéséhez (350 000 Ft/m2 ár figyelembevételével) 
összesen 17 185 000 Ft vételáron Tasnádi Bernadett, mint Vevő és Tas-
nádi Judit, mint Haszonélvezeti vevő részére. Vevők az ingatlan bir-
tokába a teljes vételár megfizetésével egy időben lépnek, Bérlők 
lakásbérleti szerződése addig az időpontig érvényben marad. 
 
56/2021.(III.4.) Polgármesteri határozat: 
A Képviselő-testület nevében hozzájárulok 1 fő gyógypedagógiai asz-
szisztens – az EGYMI-ben történő – foglalkoztatásához az óvodás au-
tista gyermekek ellátására. A megbízás időtartama: 2021. március 8-tól 
2021. július 16-ig és 2021. szeptember 1-től 2021. december 31-ig. Mun-
kaidő: napi 8 óra, azaz heti 40 óra. Havi megbízási díj: bruttó 246 000 
Ft + munkáltatói járulék. Megbízási díj összesen: bruttó 1 191 348 Ft 
munkáltatói járulékkal, melyre az önkormányzat 2021. évi költségve-
tésében, a személyi juttatások előirányzat és munkaadót terhelő járu-
lékok és szociális hozzájárulási adó előirányzat biztosít fedezetet. 
 
57/2021.(III.4.) Polgármesteri határozat: 
A Képviselő-testület nevében hozzájárulok a Veresegyház külterület 
043/24 hrsz-ú, szántó, nádas ingatlan összesen 165/81480 tulajdoni 
hányadának településfejlesztési céllal történő megvásárlásához Kukor 
Katalintól, összesen 80 000 Ft-os vételáron. 
Az adásvételi szerződés megkötésével egy időben az önkormányzat 
egy összegben fizeti meg a teljes vételárat. Az ingatlan teljes vételá-
rának kifizetésére a 2021. évi költségvetés biztosít fedezetet. 
 
58/2021.(III.8.) Polgármesteri határozat: 
A Képviselő-testület nevében – városfejlesztési céllal (közösségi zöld-
területek kialakítása céljából) – hozzájárulok a tehermentes Veres-
egyház belterület 3528/1 hrsz-ú és 3528/2 hrsz-ú, kivett beépítetlen 
terület megnevezésű ingatlanok megvásárlásához Rózsai Piroska Éva, 
Duró Dezsőné és Nagyné Rózsai Erika eladóktól, összesen 13 500 000 
Ft-os vételáron az alábbi részletezés szerint: Mindhárom eladó ré-
szére egyenként a 4/12 tulajdoni hányadot képező 343 m2 területré-
szért 4 500 000 Ft vételár kerül kifizetésre. 
Az ingatlanok vételárának kifizetésére a 2021. évi költségvetés bizto-
sít fedezetet. 
 
59/2021.(III.10.) Polgármesteri határozat: 
A Képviselő-testület pályázatot kíván benyújtani a Magyarország 
2021. évi központi költségvetéséről szóló 2020. évi XC. törvény A helyi 
önkormányzatok felhalmozási célú kiegészítő támogatásai terhére 
Önkormányzati feladatellátást szolgáló fejlesztések támogatására 
szolgáló pályázati kiírásra, az alábbiak szerint: 
1. A projekt megnevezése: Veresegyház, Szent Imre és Sport utcák 

felújítása. 

2. A pályázat megvalósítási helyszínének pontos címe: 2112 Veres-
egyház, Szent Imre u. és Sport u. 

3. A pályázat megvalósítási helyszínének helyrajzi száma: Veres-
egyház belterület Hrsz.: 1149/11 és 1111. 

4. A pályázati konstrukció: Önkormányzati feladatellátást szolgáló 
fejlesztések támogatás. 

5. A tervezett beruházás teljes beruházási költsége: bruttó 63 029 508 Ft.  
6. A tervezett beruházásnak a támogatás szempontjából elismerhető 

bekerülési költsége: bruttó 63 029 508 Ft. 
7. Az önkormányzati saját erő számszerű összege és forrása: az 

önerő bruttó 31 514 754 Ft, amely összeget Veresegyház Város Ön-
kormányzata 2022. évi költségvetésének terhére biztosít. 

8. A központi költségvetési forrásból származó támogatás igényelt 
összege: bruttó 31 514 754 Ft. 

 
60/2021.(III.12.) Polgármesteri határozat: 
Az önkormányzat költségvetési évet követő három évre várható saját 
bevételeinek és adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő fizetési kö-
telezettségeinek összegét  az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. 
törvény 29/A §-a szerint az alábbiakban határozom meg: 
1. A saját bevételek várha tó összege: 2022-ben 4 202 300 000 Ft, 

2023-ban 4 102 300 000 Ft, 2024-ben 4 102 300 000 Ft. 
2. Az adósságot keletkeztető ügyletekből eredő fizetési kötele-

zettségek várható összege 2022-ben 235 166 666 Ft, 2023-ban 
378 761 667 Ft, 2024-ben 370 443 334 Ft. 

 
61/2021.(III.22.) Polgármesteri határozat: 
1. A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert az „Álomhe-

gyi tározó töltés és egyesített torkolati műtárgy építése” tárgyú 
közbeszerzési eljárás megindítására és lefolytatására, egy ben ki-
jelöli a Közbeszerzési Bírálóbizottság tagjait: Garai Tamás jegyző, 
Jovanovic Dragutin műszaki osztályvezető, Valkó Zoltánné pénz-
ügyi osztályvezető, Csíky Gábor felelős akkreditált közbeszerzési 
szaktanácsadó. A Közbeszerzési Bírálóbizottság jegyzőkönyvve-
zetője: Dr. Simon Edit Katalin, jogi és közbeszerzési referens 

2. A közbeszerzési eljáráshoz nettó 170 millió Ft fedezetet a 2021. 
évi költségvetés beruházási előirányzata tartalmazza. 

 
62/2021.(III.22.) Polgármesteri határozat: 
A Képviselő-testület nevében hozzájárulok a „Álomhegyi tó területén 
humuszleszedés és mederkotrást előkészítő földmunkák” tárgyú vál-
lalkozási szerződés megkötéséhez a Veresgép Kft-vel (szék hely: 2112 
Veresegyház, Hajó u. 13., adószáma: 23429491-2-13). 
A beruházás összege bruttó 31 748 413 Ft, melynek fedezete a 2021. 
évi költségvetés beruházási előirányzata. 
 
63/2021.(III.22.) Polgármesteri határozat: 
1. A Képviselő-testület nevében hatályon kívül helyezem a 

74/2020.(VII.14.) számú Képviselő-testületi határozatot. 
2.  Képviselőtestület nevében – városfejlesztési céllal (érintett útsza-

kasz kiszélesítése céljából) – hozzájárulok a tehermentes Veresegy-
ház belterület 452 hrsz-ú, kivett lakóház, udvar, gazdasági épület 
megnevezésű ingatlan megvásárlásához Nagy Hajnalka 12/18, Nagy 
Ambrus 3/18, Csonka Gergely Péter 1/18, Csonka Szilvia Mária 1/18 
és Csonka Vivien Erzsébet 1/18 tulajdoni hányadú eladóktól, ösz-
szesen 36 000 000 Ft-os vételáron. Az ingatlan vételárának kifizeté-
sére a 2021. évi költségvetés tartalék kerete biztosít fedezetet. 

 
64/2021.(III.22.) Polgármesteri határozat: 
A Képviselő-testület nevében elfogadom az alpolgármesterek beszá-
molóját a 2020. évben végzett munkájukról. 
 
65/2021.(III.22.) Polgármesteri határozat: 
A Képviselő-testület nevében a Veresegyház Város 2020. évi sport-
életéről szóló szakmai beszámolót, valamint a Veresegyházi Városi 
Sportkör tevékenységéről szóló szakmai beszámolót elfogadom. 
 
66/2021.(III.22.) Polgármesteri határozat: 
A Képviselő-testület nevében a Meseliget Városi Önkormányzati Böl-
 csőde 2020. évi munkájáról szóló intézményvezetői beszámolót elfo-
gadom. 
 
67/2021.(III.22.) Polgármesteri határozat: 
A Képviselő-testület nevében a Veresegyház Városi Önkormányzat 
Idősek Otthona 2020. évi munkájáról szóló intézményvezetői beszá-
molót elfogadom. 
 
68/2021.(III.22.) Polgármesteri határozat: 
A Képviselő-testület nevében a Váci Mihály Művelődési Ház 2020. évi 
tevékenységéről szóló beszámolót elfogadom.

POLGÁRMESTERI HATÁROZATOK  
A koronavírus-világjárvány elleni védekezésről szóló 2021. évi I. törvény 2.§ (1) bekezdése szerinti országgyűlési felhatalmazás alapján a 80/2021.(II.22.) Korm. 

rendelet 1.§ 70. pontjával meghosszabbított Magyarország Kormánya által a 27/2021. (I.29.) Kormányrendelettel kihirdetett veszélyhelyzetre való tekintettel, 
a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46.§ (4) bekezdésében biztosított felhatalmazás alapján 

Veresegyház város polgármestereként Veresegyház Város Önkormányzat Képviselő-testülete nevében eljárva az alábbi döntéseket hozom: 
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SZÉPÜL AZ ÚJISKOLA UTCA 
Várhatóan április végére lesz kész az Újiskola utca felújítása. Ennél 
kicsit korábban tervezi az önkormányzat, hogy a buszforduló részt 
átadja a forgalomnak, megszüntetve az ideiglenes buszforgalmi meg-
oldásokat. Az utcában lapzártánkkor már elkészült a vízelvezető árok 
befedése, ezáltal lehetővé vált az utca kiszélesítése, aminek eredmé-
nyeképp nem csak gördülékenyebb lesz a közlekedés, hanem mind-
két oldalon járda és parkolók épülhetnek. 

Megújul a járda a Fabriczius Iskola mellett is, továbbá új burkola-
tot kap a buszmegálló. Mindemellett földkábelbe került az elektro-
mos és a távközlési vezeték, így hangulatos nosztalgia kandeláberes 
közvilágítás válthatja a korábbit. Igazán szép utcája lesz Veresegy-
háznak az Újiskola utca! 
 

SPORTBERUHÁZÁS 
A Veresi Krónika megjelenésével egyidejűleg lesz használható a 
sportcsarnok mögötti területen kialakított speciális kerékpárpálya. 
Az országban is egyedülálló létesítmény használatánál azonban fo-
kozott óvatosságra és a kifüggesztett pályahasználati szabályok be-
tartására kér mindenkit az önkormányzat. A kerékpárral, gör desz - 
kával, esetleg haladóknak rollerrel használható ügyességi pályához 
egy „szerelőhely” és két pihenőpad is kiépül. 

Szintén sportberuházási hír, hogy zajlik a sportcsarnok körüli nö-
vénytelepítés, miközben elkészül a kültéri pálya és a sikeres eszköz-
beszerzési pályázat után indul az épület „bebútorozása” is. Az átadásra 
még nincs végső időpont, de a remények szerint június végére már 
nem lesz akadálya, hogy a város sportszeretői birtokba vegyék. 
 

JÁRDA A TÓPARTON, 
PARKOLÓ ÉS ELEKTROMOS TÖLTŐÁLLOMÁSOK 

Egy megnövelt teherbírású járda építését kezdte meg az önkor-
mányzat a Malom-tó partján. A járda építése elsősorban a gyalogos-
közlekedést szolgálja, melyen alkalmanként gépjárműközlekedés is 
meg lesz engedve. Ez utóbbit a lakossági igényen túl az indokolja, 
hogy a területen található egy játszótér és egy szennyvíz átemelő ál-
lomás is, melyek, hasonlóan a lakóingatlanokhoz, csapadékos idő-
ben megközelíthetetlenek voltak. 

Zajlik a Mézesvölgyi Iskola mögötti terület előkészítése a parko-
lási és vízelvezetési gondok végleges megoldására. Minden remény 

szerint az őszi iskolakezdéskor már egy rendezetteb parkolóterület-
tel találkozhatnak a szülők. 

Kettő darab, egyenként két-két autót befogadni képes fizetős elek -
tromos gyorstöltő állomással gazdagodik rövidesen városunk. Az 
egyik a Hajdi utca-Mogyoródi utca sarkán, a másik a Dédi Vendég-
háza mellett kerül kialakításra. 

 
HOVÁ LETT A MACI? 

A Szada felőli körforgalomból „elköltözött” a Medveotthon területére 
a közkedvelt óriás medvebábu, ugyanis lejárt a Közútkezelőtől az 
ideiglenes engedélye. Ugyanakkor a látványosság bebizonyította, 
hogy Veresegyház lakóinak többsége igényli ezt a kedves hazafogadó 
„városkaput” e helyen. Az önkormányzat gondolkodik a végleges 
megoldáson, de az már most látszik, hogy mindenképpen medve tár-
gyú lesz. 

KOVÁCS PÉTER 

KERÉKPÁRPÁLYA ÉS KÖLTÖZŐ MACI 
 

Ahogy lapunk olvasói már megszokhatták, ezúttal is készséggel osztotta meg a Krónikával 
a legfrissebb beruházási híreket Cserháti Ferenc alpolgármester.

BERUHÁZÁSI HÍREK

Önkormányzat

VAKCINA REGISZTRÁCIÓ 
 

A digitális ismeret, eszköz vagy e-mail cím hiánya nem lehet 
akadály – segítünk regisztrálni az oltásra! 

Veresegyház Város Önkormányzata és az ESÉLY Szociális 
Alapellátási Központ (Családsegítő) segíti 

a digitális ismeretekkel vagy saját e-mail címmel nem rendelkező 
lakosságot a koronavírus elleni oltásra való regisztrációban. 
Kérjük, ha segítségre van szüksége, előzetesen egyeztessen 

személyesen vagy telefonon az alábbi elérhetőségek valamelyikén: 
Veresegyházi Polgármesteri Hivatal – Ügyfélszolgálat 

Veresegyház, Fő út 35. • telefon: 06 28 588 686 
ESÉLY Szociális Alapellátási Központ – Családsegítő 

Veresegyház, Kálvin u 9. 
telefon: 06 70 931 0956, 06 70 931 0960 

A regisztráció elvégzése személyes megjelenést igényel, 
ahová mindenképpen hozza magával TAJ-kártyáját! 

Vigyázzunk egymásra és magunkra! 
Jó egészséget kívánunk Mindenkinek! 

                                      VERESEGYHÁZ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA 

Fotók: Ruzsovics Dorina
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Önkormányzat

HIRDETMÉNY 

a KÉZ A KÉZBEN ÓVODÁBA 
TÖRTÉNŐ BEIRATKOZÁS, ELŐJEGYZÉS RENDJÉRŐL 

A katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények mó-
dosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 51. § (4) bekezdés a) pont-
jában meghatározott hatáskörében eljárva – figyelemmel a veszély  - 
helyzet kihirdetéséről és a veszélyhelyzeti intézkedések hatálybalé-
péséről szóló 27/ 2021. (1.29.) Korm. rendeletre hivatkozva - az emberi 
erőforrások minisztere a 19/2021. (III.10.) EMMI határozatát figyelembe 
véve Veresegyház Város Önkormányzata a 2021/2022. nevelési évre az 
óvodai beiratkozást az alábbiak szerint határozza meg: 
A 2021/2022. nevelési évre történő óvodai beiratkozásra elektronikus 
formában, az alábbi időszakban és helyen kerül sor: 
2021. április 20. (kedd) és 2021. április 23. (péntek) között 

e-mail cím: ovodabeiratkozas.veresegyhaz@gmail.com. 
Azok számára, akiknek nincs módja az elektronikus kapcsolattar-
tásra, a nyomtatvány átvehető és leadható Veresegyház Város Ön-
kormányzatának épületében az ügyfélszolgálaton (Veresegyház, Fő 
út 35.) a fent megadott időszakon belül. 
A köznevelési törvény rendelkezése szerint a gyermeknek abban az 
évben, amelynek augusztus 31. napjáig a harmadik életévét betölti, 
a nevelési év kezdő napjától legalább napi négy órában óvodai foglal-
kozáson kell részt vennie. Ez a kötelezettség azon gyermekekre vonat-
kozik, akik 2018. szeptember 1. előtt születtek, és még nem járnak 
óvodába. 
A köznevelési törvény alapján lehetőség van a két és fél éves gyermek 
felvételére is abban az esetben, ha minden, a településen lakóhellyel, 
ennek hiányában tartózkodási hellyel rendelkező hároméves és annál 
idősebb gyermek óvodai felvételi kérelme teljesíthető. 
Az a szülő vagy törvényes képviselő, aki a szülői felügyelete vagy gyám-
sága alatt álló gyermeket kellő időben az óvodába nem íratja be, sza-
bálysértést követ el. 
A köznevelési törvény szerint az óvodai felvétel jelentkezés alapján 
történik. Az óvoda felvételi körzete Veresegyház város közigazgatási te-
rülete.  
Az óvodai jelentkezéshez Óvodai felvétel iránti kérelem és mellékle-
teinek kitöltése szükséges,   
melyek letölthetők a http://kezakezbenovoda.veresegyhaz.hu hon-
lapról. A kérelem kitöltése olvasható, NYOMTATOTT NAGYBETŰVEL 
történjék. A beiratkozáshoz szükséges iratok bemutatására a gyermek 
első óvodai nevelésének napján kerül sor. 
FELMENTÉSI LEHETŐSÉGEK:  
• az Oktatási Hivatal a szülő kérelmére és az óvodavezető, vagy a vé-

dőnő véleményének kikérésével, a gyermek jogos érdekét szem előtt 
tartva, annak az évnek az aug. 31. napjáig, amelyben a gyermek a 4. 
életévét betölti, felmentést adhat a kötelező óvodai nevelésben való 
részvétel alól, ha a gyermek családi körülményei, képességeinek ki-
bontakoztatása, sajátos helyzete indokolja. (Cím: Pest Megyei Kor-
mányhivatal Gödöllői Járási Hivatal Hatósági Osztály Határidő: 
2021.05.25.) 

• a külföldön történő óvodáztatás bejelentését az alábbi címre kell be-
küldeni: Oktatási Hivatal Köznevelési Nyilvántartási Főosztály (cím: 
Bp., 1363, Pf.19). 

A felvételről, átvételről az óvoda vezetője dönt. Az óvoda vezetője a 
döntést írásban közli a szülővel. 
Az óvodavezető döntése ellen jogorvoslatnak van helye. A döntés ellen 
a szülő a közléstől, ennek hiányában a tudomására jutásától számított 
tizenöt napon belül – jogszabálysértésre vagy érdeksérelemre hivat-
kozással – Veresegyház Város Önkormányzat Jegyzőjének címezve, a 
Kéz a Kézben Óvoda vezetőjéhez nyújthat be kérelmet. 
Veresegyház, 2021. március 23. 

GARAI TAMÁS JEGYZŐ 

ÚJ SZOLGÁLTATÁS 
A CSALÁDSEGÍTŐ SZOLGÁLATBAN 
Intézményünk az Önök naprakész informálása érdekében több 
kommunikációs csatornán is rendelkezésükre áll.  

A www.eselykisterseg.hu honlapon szolgáltatásainkról, elér-
hetőségeinkről olvashatnak, illetve az egyes szolgáltatások igény-
léséhez szükséges dokumentációt is megtalálják.  

Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat Facebook-profi-
lunkhoz csatlakozva napi híreket, akciókat, a lakosságot érintő 
híreket olvashatnak.  

Veresegyház Kistérség Esély Szociális Alapellátási Központ Fa-
cebook-oldalunkon naponta osztunk meg Önökkel állásajánlatokat.  

Kérem Önöket, hogy ha az intézménytől információra, tanácsra, 
ügykezelésre vagy szolgáltatásra van szükségük, akkor ne a Fa-
cebookon keresztül üzenjenek!  

Erre az eselykistersegveres@gmail.com e-mailcímet használják, 
vagy keressenek bennünket személyesen a következő ügyfélfo-
gadási időben:  hétfő: 8–18    szerda: 8–16.30    péntek: 8–12 

Tisztelettel: Nagyné Gódor Csilla intézményvezető

RIDIKÜLNYI SZERETET 
Intézményünk idén is meghirdette a nőnaphoz kapcsolódó Ri-
dikülnyi Szeretet programját. Idén a tavalyinál is több, összesen 
55 ridikül érkezett. Volt, aki ridikül nélkül jött, viszont illatsze-
reket hozott, volt, aki több táskával érkezett. Idén Király Gabri-
ella műkörmös egy géllakkozást is felajánlott, valamint csatla-
kozott akciónkhoz a MultiSport SE Nordic Walking Sport Ve-
resegyház szakosztálya is, akikkel már cius 6-án nagyon kellemes 
időben gyalogoltunk egy jótékonysági séta keretében.  

A ridikülöket 55, a Veresegyházi Kistérségben élő hölgy köny-
nyes szemmel köszönte meg.  

Köszönjük, hogy gondoltak rájuk! 
KÖSZÖNETTEL: NAGYNÉ GÓDOR CSILLA INTÉZMÉNYVEZETŐ
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Gyászhírek

Április 4-én, 67 éves korában elhunyt  
 

BÁNFALVI JÓZSEF 
LABDARÚGÓEDZŐ, SPORTVEZETŐ. 

Az 1953. augusztus 12-én, Budapesten született Bánfalvi József 
pályafutása során dolgozott edzőként 

lakóhelyén, Veresegyházon a helyi utánpótlás mellett, 
valamint a környékbeli Csomádon, Fóton és Erdőkertesen is.

GYÁSZOL 
AZ ISKOLÁNK 

 
A Fabriczius József Általános Iskola 

tanárnője, 
 

ÉZSÖL MÓNIKA 
március 26-án 

örökre itt hagyott bennünket. 
Fotó: Veréb József és Facebook/Fabriczius József Általános Iskola

Nehezemre esik tollat ragadni, remeg a kezem, könnybe lábad a sze-
mem. A 65. születésnapom reggelén kaptam a szomorú hírt: „Zsu-
zsikám az angyalok útját járja.” Számomra olyan hihetetlen és 
felfog hatatlan volt, a döbbenettől szólni sem tudtam, hisz nem-
rég nálatok voltunk és ragyogott a szemed, boldog voltál, ké-
szültél a nagy családi összejövetelre.  

Mit írhatnék arról a 30 évről, mióta rendszeresen találkoz-
tunk és sok időt tölthettünk együtt. Te mindig a háttérbe vo-
nultál, sosem akartál a fényben lenni, ezt átengedted 
másoknak. A háttérben tündököltél! 

Polgármesterünk sikereinek, eredményességének a segí-
tője, támogatója voltál, nélküled nem tudott volna immár 55 
évet a település szolgálatában tölteni. Pásztor Béla mindenkit 
segít, támogat, a munkájának él, Neked belőle néha kevesebb 
jutott, mint má soknak. 

Tűrted azt a sok-sok időt, amit párod nélkül töltöttél. Nevelted 
a gyerekeiteket, összetartottad a családot, tudtad, hogy férjedre ke-
veset számíthatsz, Neked kell megoldani mindent, mert a munkából 
későn este érkezik haza. Te akkor is vártad a megszokott szalonnával, 
pohár borral. Többször hívtál, tudok-e valamit Béláról? Nem éred el te-
lefonon, csak egy pillanatra szaladjon haza, mert itt van egy kedves 
rokon, csak néhány szót váltson vele és hozzon fel bort a pincéből, hogy 
meg tudd kínálni. Bárhová ment, nem azt kérdezted, kivel és hová 
megy, csak annyit kérdeztél, hány napra készülj. 

Soha egy hangos szó nem volt köztetek, ha leszidtad a férjed, azt is 
halkan, kedves szóval tetted, mert tudtad, igazad van, úgy sem mer 
ellent mondani neked. 

A nap bármely szakában szaladt haza a 
polgármesterünk átöltözni, az alkalomhoz 
megfelelő ruha, cipő már ki volt készítve, mert 
tudtad, nincs sok ideje, sietni fog. Pásztor Béla 

késő estig, vagy éjszakába nyúló tárgyalá-
sokat folytat, ezért sokszor megdorgál-

tam, miért nem mész haza, de nem sok 
eredményt értem el vele. 

30 év alatt sok születésnapi ren-
dezvényt szerveztem, ahol nem csak 
a férjedet, hanem Téged is ünnepel-
tünk. Egy pillanatra sem tudtam 
megfeledkezni Rólad, hisz nekünk 
ugyan olyan fontos voltál, mint a 
párod. Ha valamilyen oknál fogva 
nem tudtál jelen lenni, hangulatá-

ban más volt a rendezvény. 
Az én gyermekeim is olyan nagy sze-

retettel gondolnak Rád, sokat emlegetik 
azt a kedvességet, amit kaptak Tőled. Nem 

feledik a sok palacsintát, amit küldtél nekik. 
Biztosan állíthatom, hogy határon innen és túl 

mindenki, aki ismert nagy szeretettel gondol Rád. 
Te ott fenn a legfényesebb csillag vagy, mutass utat nekünk, hogy az 

élet útját járva, oly boldog kapcsolatban tudjunk élni, mint ahogy Ti él-
tetek több mint 60 éven keresztül. Háttérből is az életünk meghatározó 
része voltál, hiányozni fogsz nekünk! 

Emléked szívünkben örökké élni fog! 
KOSIK JÓZSEF 

BÚCSÚZUNK

BÚCSÚ PÁSZTOR BÉLÁNÉ ERZSIKÉTŐL!
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INTERJÚ A ZÖLD HÍD KÉPVISELŐJÉVEL

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

Nyitvatartási idő: hétfő–vasárnap (ünnepnapokon is): 7.00–18.00 óráig

Tavaly meglepetésként érte a lakosságot, hogy 
a megszokott kéthetes zöldhulladék elszállítási 
rend elmaradt. Ráadásul a nyomtatásban 
megkapott tájékoztatás is kéthetenkénti el-
szállítást ígért, a változásról azonban nem ér-
tesítették a lakosságot. Többen azt is kifogá-
solták, hogy a szállítási díj ugyanaz, de a szol-
gáltatás romlott. Mi volt az oka a ritkább, há-
romhetes elszállításnak? 
Magyarország Kormánya a koronavírus követ-
keztében elrendelt veszélyhelyzet fennállása alatt 
is nagy hangsúlyt fektet a hulladékgazdálkodási 
közszolgáltatás folyamatos és biztonságos el-
látására. A DTKH Nonprofit Kft. – mint önkor-
mányza ti közfeladatot ellátó társaság – a jár-
ványügyi helyzetben a közegészségügyi köve-
telmények biztonságos fenntartása mellett a 
kommunális hulladékszállítás biztosítása ér-
dekében elsődlegesen a lakosság, valamint a 
szolgáltatást végző munkaerő állomány egész-
ségének megóvása érdekében a szükségesség 
és arányosság figyelembevételével tette meg a 
közszolgáltatást érintő intézkedéseit.   
Mivel magyarázható a zöld zsákok árának 
nagymértékű emelkedése? 

2021. április 1-től a házhoz menő zöldhulladék 
gyűjtésének rendszere ugyan változik, de a 
zöld hulladék szállítására szolgáló zsákok ára az 
előző évhez képest változatlan. A hulladék-
szállítási közszolgáltatást jogosan igénybe vevők 
szá mára, akik a szolgáltatásért az NHKV Zrt. ré-
szére díjat fizetnek, a Szolgáltató díjmentesen, 
in gatlanonként 2 db, a zöldhulladék gyűjtésére 
alkalmas zöld színű, emblémás zsákot biztosít. 
Első alkalommal a zsákok 2021. 11. és 12. heté -
ben (március 15-26. között) lettek elhelyezve az 
ingatlanoknál. Ezt követőn a mindenkori be-
gyűjtéssel egyidejűleg, térítésmentesen a járat 2 
db zöld színű, lebomló, emblémás cserezsákot 
biztosít azon ingatlanhasználóknak, akik kihe-
lyeznek zöldhulladékot. 
Ivacson néhányszor kimaradt a szelektív és 
zöldhulladék elszállítása. Főleg ez utóbbi hat 
rosszul a lakosságra, hiszen nagyobb a kísér-
tés, hogy a környéken rakják le a zöldhulla-
dékot. Várható-e megbízhatóbb szolgáltatás? 
Ivacs településrészről nem érkeztek hozzánk be-
jelentések a szelektív hulladékgyűjtés elmara-
dásával kapcsolatban. A gyűjtés a meghirdetett 
időpontokban minden településen megvalósult. 

A ZÖLDHULLADÉK ELSZÁLLÍTÁSA 
 
Tavaly cikksorozatot közöltünk „Ház körüli szabályok” címmel, mely a lakosság oldaláról vilá-
gította meg a problémát. A zöldhulladék elszállításával kapcsolatban sok elégedetlenség és bi-
zonytalanság merült fel a lakosság körében, így most a szolgáltatót szeretnénk megszólaltatni. 
Szőke Sarolta kérdéseire írásban válaszolt Juhász István, az Észak-Kelet Pest és Nógrád Megyei Re-
gionális Hulladékgazdálkodási és Környezetvédelmi Önkormányzati Társulás Elnöke.

Fotók: www.zoldhid.hu
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Saját tornaterme és főzőkonyhája is lesz az új ve-
resegyházi iskolának, a beruházást az a BMSK Zrt. 
bonyolítja le és felügyeli, amelynek első lépésben 
most az a feladata, hogy előkészítse, elkészíttesse 
az új intézmény terveit. A kormányhatározat a be-
ruházás megkezdésére 2022-t jelölte meg, ami azt 
jelentheti, hogy ha jövőre elkezdődnek itt a munká-
latok, akkor 2023 őszén már az új iskolában, mo-
dern körülmények között, a 21. századi igényeknek 
megfelelő környezetben kezdhetik meg tanulmá-
nyaikat a veresegyházi nebulók. A nemzeti kor-
mány megválasztása óta fokozott figyelmet fordított 
a magyar családokra és ebben a világméretű jár-
ványhelyzet ellenére sem változott semmi: minden 
eddiginél nagyobb támogatás jut az idén a magyar 
családoknak, ami azt jelenti, hogy 2021-ben 2600 
milliárd forintot költ az állam családtámogatásokra, 
vagyis két és félszer annyit, mint 2010-ben – hang-
súlyozta térségünk országgyűlési képviselője. 

Lapunknak nyilatkozva beszélt arról is, hogy a 
kormány célja az, hogy Magyarországon minél 
könnyebb legyen családot alapítani, gyermeket vál-

lalni és nevelni, a kabinet ezért emeli évről évre a 
családok támogatására fordított összeget. Ebből a 

szemléletből, hozzáállásból ered az is, hogy fontos-
nak tartjuk a határvédelmet, a biztonságot, a csalá-
dok felkarolását, a hagyományos családok 
képviseletét, a kulturális gyökereinket, a nemzetál-
lami szuverenitást és a nemzeti kisebbségek védel-
mét is – tette hozzá. A politikus úgy fogalmazott: „A 
járványhelyzet mindnyájunk életében okoz nehéz-
ségeket, fennakadásokat és a korlátozásokhoz is al-
kalmazkodnunk kell, az egyetlen megoldás a 
védőoltás, ezért ismételten arra kérek Mindenkit Ve-
resegyházon is, hogy aki még nem tette volna meg, 
mielőbb regisztráljon az erre a célra létrehozott Vak-
cinainfo.gov.hu internetes oldalon, mert ennek alap-
ján mérhetjük fel, hogy milyen lakossági igény és 
érdeklődés van a védőoltásra. 

Ha mi, magyarok összefogunk, akkor különleges 
eredményekre vagyunk képesek: nemcsak a forra-
dalmaink és a szabadságharcaink mutatták meg ezt 
a történelmünk folyamán, hanem a helytállásunk is 
az olyan nehéz helyzetekben, mint amilyet most a 
koronavírus-járvány teremtett – nyilatkozta lapunk-
nak Tuzson Bence. 

KÉPVISELŐI TÁJÉKOZTATÓ

A járványhelyzetben is kiemelten jó és fontos hír, hogy várhatóan 2023 szeptemberében kezdőd-
het meg a tanítás abban az új, veresegyházi, huszonnégy osztályos általános iskolában, amelynek 
megépítésére állami támogatást nyert el városunk – fogalmazott a lapunknak küldött nyilatkoza-
tában Tuzson Bence, térségünk és városunk országgyűlési képviselője. Mint mondta, a beruházás 
azon a valamivel nagyobb, mint kéthektáros telken valósulhat meg, amelyet az önkormányzat in-
gyenesen átadott állami tulajdonba az egykori TSZ-tanya területéből a Budapesti út mentén, köz-
vetlenül a kosárlabdacsarnok mellett. Az idén GDP-arányosan már meghaladta Magyarországon 
az öt százalékot a családtámogatásokra fordított összeg, s hazánk ezzel világelső, ami azt jelenti, 
hogy sehol máshol nem fordítanak ennyi pénzt, figyelmet és energiát a családok megerősítésére, 
a fiatalok támogatásokra – tette hozzá.

A VAKCINA ADHATJA VISSZA A KORÁBBI ÉLETÜNKET 

KIS ÚJSÁGHORDÓINK 
A Ligetek térségének újságkihordói munkáját a tavaszi szünetben Dávid, Ádám, Milán, Iza és Krisztián segítették.
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Tévedés. Gondolom, nem tanítják töriből, hogy 
mekkora felfordulás volt az 1989-es érettségi. 
Gondoljatok bele: négy, pontosabban tizenkét 
évig tanultuk a történelmet, az irodalmat és úgy 
általában a világszemléletet egy buta, beszűkült 
ideológia mentén. Olyan eszméket és forradal-
makat éltetve, amelyek csak fájdalmat és pusztu-
lást hoztak az emberiségre. ’89-ben viszont már 
rendesen repedezett a berlini fal, egyre nyilván-
valóbb volt, hogy amit tanultunk, pontosabban, 
amit tanítottak nekünk, annak jelentős része már 
egyszerűen vállalhatatlan. Kínos helyzet volt. A 
tanárok feszengtek, az oktatási kormányzat pedig 
egy tipikus döntést hozott: a történelem érettsé-
gin ki kell venni a tételek közül mindent, ami az 
1945 utáni korra vonatkozik. Ha nem beszélünk 
róla, akkor nincs is probléma. Mi, érettségi előtt 
álló diákok betudtuk beismerő vallomásnak és jól 
szórakoztunk rajta.  

Az írásbelivel egyszerű dolgunk volt, ott még 
csak véletlenül se kerültek elő ideológiailag ké-
nyes témák. Sikerrel túl is jutottunk rajta, elte-
kintve attól az apróságtól, hogy az érettségik 
történetének valószínűleg legnagyobb botrá-
nyaként kiszivárogtak a feladatok, még egy újság 
is lehozta őket előre. Ez nem viselt meg minket 
túlzottan. Valahogy beleillett abba az évbe, jól 
szimbolizálta a széthulló rendszert, a hatalom 
kétség be esett kapálódzását legalább a látszat 
fenntartására.  

Elcsendesedett a botrány, és eljött a szóbeli 
napja. Szépen felöltöztünk, a tanárok pedig gon-

dosan szétválogatták a kártyákra nyomtatott té-
teleket. Csak a II. világháború lezárásáig tartó idő-
szak maradhatott bent. Nem lehet semmi prob - 
léma. Mindenki többé-kevésbé megnyugodott, 
kezdődhetett a vizsga. Öten mentünk be a te-
rembe, ahol egy hosszú asztal mögött rendkívüli 
komolyságot sugározva ültek a tanáraink, közé-
pen az elnökkel. Az ünnepélyes, tekintélyes han-
gulat mindent áthatott, igyekeztek megteremteni 
azt a miliőt, ami méltó a gimnáziumi tanulmá-
nyaink lezárásához.  

Egyenként húztuk ki a tételeket – ezúttal tör-
ténelemből –, majd kaptunk húsz percet a felké-
szülésre, mielőtt megkezdtük a vizsga bi zottság 
előtt a felelést. Nyugodt, biztos kézzel válasz-
tottam a kedves történelemtanárom által felém 
nyújtott kártyákból. Magamban elolvastam a 
témát, kínomban elmosolyodtam, és a helyemre 
ültem. A papíron ez állt: Az 1917-es orosz pol-
gári forradalom és a Nagy Októberi Szocialista 
Forradalom.  

Leninék balhéjáról ugyan el tudtam volna 
mondani a saját véleményemet, ami szöges el-
lentétben állt a tankönyvekkel, de nyilvánvaló 
volt, hogy nem ezt várják, hiszen nem kérhetnek 
olyasmit számon, amit nem tanítottak. Azt meg 
ugye már nem akarják hallani. Na jó, akkor nem 
marad más hátra, a polgári forradalomról kell be-
szélni. A gond csak az volt, hogy erre viszont 
egyáltalán nem emlékeztem. Talán volt róla egy 
fél oldal a tankönyvben, de ennyire azért nem ér-
dekelt az orosz történelem. A tétel megnevezésé-

ből annyit lehetett kikövetkeztetni, hogy volt ilyen 
is. Elég sovány tudás egy szóbeli érettségihez. 
Ennél még az online oktatásban is többet össze 
lehet szedni.  

Meglehetős szorongással ültem le a tekintélyes 
vizsgabizottsággal szemben, és a szokásoknak 
megfelelően hangosan felolvastam a tételemet. 
Ami ekkor történt, arra nem számítottam. Egyet-
len pillanat alatt romokban hevert a jól felépített 
méltóságteljes hangulat. Egyértelmű volt, hogy a 
tanárok jobban meg vannak ijedve, mint én. Nem 
volt más céljuk, csak jussunk túl ezen a helyze-
ten. Már nem szigorú számon kérők voltak, akik 
majd a sorsomról döntenek. Látszott rajtuk, hogy 
sajnálnak, és segíteni akarnak. Egy csónakban 
hánykolódtunk, és közösen kellett kievickélnünk 
a partra. Hirtelen megéreztem, hogy ugyanolya-
nok, mint mi, sőt talán jobban megviseli őket a 
vál tozás, mint minket. Nem ellenfelek vagyunk, 
hanem társak. Magam is megdöbbentem, hogy 
hirtelen sajnálni kezdtem őket. 

Vettem egy nagy levegőt, és elmondtam egy 
szép, kerek magyar mondatot, aminek az volt a 
lényege, hogy 1917-ben kitört Oroszországban 
egy polgári forradalom. Valószínűleg még szót ej-
tettem az előzményekről is, az I. világháborúról, 
de nem jutottam messzire. A harmadik-negyedik 
mondatnál járhattam, amikor megköszönték a fe-
leletemet, gratuláltak (szerintem önmaguknak is 
a gyors és bölcs megoldásért), és mondanom sem 
kell, ötössel távoztam. 

Az a pillanat adta számomra a legtöbbet az 
egész tanulmányaim során. Ekkor értettem meg, 
hogy az igazán kritikus helyzetekben a tanárok 
és a diákok egy oldalon állnak, és rászorulnak 
egymás segítségére.  

Most Ti is egy rendkívüli érettségi elé néztek, 
amiben még jó néhány váratlan csavar jöhet. Áll-
jatok úgy hozzá, hogy meg fogjátok oldani! Bízza-
tok benne, hogy Nektek is lesznek, akik se gítenek! 

PAPP ROMÁN 

LEVÉL AZ IDÉN ÉRETTSÉGIZŐKHÖZ 
 
Alaposan kiszúrt Veletek a Covid, ez nem is kérdés. Magatokra maradtatok, miközben életetek 
egyik legmeghatározóbb számadására készültök. Felborult a világ, senki nem tudja, hogyan fog-
tok vizsgázni, ráadásul többé-kevésbé egyedül kell elboldogulnotok a tananyaggal. Joggal érez-
hetitek úgy, hogy rém pechesek vagytok, ilyen slamasztikába még senki nem került eddig.

Fotó: noklapja.hu
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Közélet

 
KÖSZÖNJÜK 

JÓTEVŐINK TÁMOGATÁSÁT!  
Hálásak vagyunk veresegyházi Jótevő-
ink nek, akik élelmiszerrel, játékokkal és 
pénzbeli adománnyal is támogatták a 
munkánkat! Ha ön is támogatná a szen-
ve délyproblémával élőket, vegye fel ve-
lünk a kapcsolatot elérhetőségeink egyi - 
kén. Köszönjük szépen!

Az előző számban olvasható, az öncélú szemetelésről született írá-
som a fényképekkel együtt már helyet kapott a lapterv-
ben és elnyerte szerkesztett vég - 
ső formáját is, még a lapzárta 
előtt, amikor nagy örömömre a 
Bokréta utcai vízcsap mellett 
meg jelent egy tetszetős kivitelű 
tábla. 

Kedves szigorral jelezi, hogy er-
refelé bizony tilos a szemét lera-
kása, arra való a GAMESZ udvara 
és jól láthatóan szerepel rajta a 
nyitvatartás és az elérhetőség is. 
Remek, gondolhatnánk és néhány 
napig cinkos öröm szállt meg, hogy 
íme, van gondviselés, felelős maga-
tartás, mert ezek szerint más is ész-
revette a rendbontást és még 
cselekedni is volt fantáziája. 

De az örömöt kurtán mérték szá-
munkra. Mert már ízlelgettem ugyan az elismerés hangján megszó-
laló gondolataimat, amikor 600-800 méterre a nevezett helyszíntől, 
az út mellett, egy, a kis akácos erdő mélyén lévő ház bejáratát „meg-
tisztelve”, ismét megjelentek a zsákok összetéveszthetetlen tartal-
mukkal, megfejelve egy műanyag gyerekbiciklivel. 

Eszement bennszülöttünk nem lankad, gyűjti a mocskát, hogy 
aztán látványosan szabaduljon meg tőle. A képen is látható mennyi-
séget nem viheti kézben vagy kerékpáron, ahhoz jármű kell. De 
akkor miért sajnálja azt a két kilométert és miért nem helyezi el a 

másoktól is elvárható módon mindenki megnyugvására? 
Sok-sok tíz évvel ez-

előtt volt egy gyűlés a 
község életéről. Ott az 
akkori állomásfőnök 
fenn hangon szólt arról, 
hogy a vasúti váróban 
unatkozó fiatalok rend-
szeresen összetörik a 
villanykörtéket, bosz-
szantva ezzel a fenn-
tartót és az utasokat. 
„Egyet nem tehetsz!”- 
mondtam neki. „Nem 
hagyhatod úgy! 

A meg rongált égő-
ket ki kell cserélni, 
mert nem süllyedhe-
tünk a felelőtlenek 

szintjére.” Válaszomnak nem örült, de hamar 
rájött, hogy valóban nem tehet mást. Manapság ez talán már nem is 
okoz problémát. Vagyis van megoldás, csak türelem és az erkölcsi 
mércénk szerinti következetes magatartásra van szükség. 

Ebbe azonban belefér cseppnyi morgolódás is, ugye?               M-I- 

Fotók: Dr. Mohai Imre

BAPTISTA TEVÉKENY SZERETET MISSZIÓ

VÁRJA ÖNT AZ ÚJ ESÉLY KÖZPONT TÉRÍTÉSMENTESEN ELÉRHETŐ 
ÉLETVEZETÉSI TANÁCSADÁSUNKON!

Kedves Olvasó! Lux Andrea 
vagyok, az Új Esély Központ 
terápiás munkatársa. Szociá  -
lis területen 20 éves szakmai 
tapasztalattal rendel ke zem.  
 
Az életvezetési tanácsadás so -
rán célom, hogy az érdeklődők 
egyéni szükségleteit, igényeit 
alapul véve együtt gon dolkod-
junk. Közösen célokat fogal-
maz zunk meg, melyek eléréséhez vezető 
úton képessé válnak szociális, mentális 
prob lémáik megoldására, a különböző élet-
szakaszokban felmerülő elakadások kezelé-
sére. A szermentes élet kialakítására való 
törekvéseikben és a jövőben annak tartós 
fenntartásában szeretnék hosszú távú tá-
mogatást nyújtani. 

Az egyéni terápiás beszélgetések során 
diszkrét környezetben, nagy figyelmet fordí-
tok a nyitott, őszinte kommunikációra, a köl-
csönös bizalom kialakítására.  

Fontos számomra, hogy ne 
csak a szenvedélyproblémával 
élő embertársunkat, hanem 
családtagjait, hozzátartozóit – 
szükség és lehetőség szerint – 
szintén bevonjuk ebbe a folya-
matba, hi szen a függőségből 
eredő problémák a családta-
gok ra is hatással vannak. 
Örömmel veszem, ha ebbe a 
közös munkába a családtagok 

is bekap csolódnak.   
Szeretettel várom Erdőkertesről és Veres-

egyházról mindazokat, akik úgy érzik, hogy 
szeretnének változtatni az életükön, akár tel-
jesen el szeretnék hagyni a káros szenvedé-
lyüket. 

Az Új Esély Központ szenvedélybetegség-
ben élők megsegítésére, nappali ellátására jött 
létre, a Baptista Tevékeny Szeretet Misszió 
fenntartásában.  

LUX ANDREA 
TERÁPIÁS MUNKATÁRS   

ELÉRHETŐSÉGEINK: 
ÚJ ESÉLY KÖZPONT 

2112 Veresegyház, Szabadság u. 18. 
molnar.gyorgyne@btesz.hu 

+36 70 646 0519

VAN MEGOLDÁS? 

Lux Andrea
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Városlakó
JOGI KISOKOS 

A hétköznapi nyelvhasználatban ma is inkább 
a gyermekelhelyezés kifejezés a használatos, 
melyre sor kerülhet a házassági kötelék peres 
úton történő felbontása nélkül is, sőt akkor is, 
ha a szülők nem álltak egymással házassági 
kötelékben.  

A szülők szétválása a gyermekek életében 
is jelentős változást jelent, ezért nagyon fon-
tos, hogy a szülők igyekezzenek felelősen, a 
gyermek lelki fejlődését segítő módon meg-
egyezni, rendezni a kérdéseket. Ne a gyer-
meket használják a bosszú eszközének, jól 
gondolják meg, hogy mivel szolgálják a gyer-
mek hosszú távú érdekét, ne legyen ütőkártya 
a gyermek, az „úgyis elveszem tőled”, vagy 
„úgysem engedem, hogy lásd” harcban.  

A gyermekelhelyezés (szülői felügyeleti jog 
rendezése) során mindenképpen kérjék szak-
értő ügyvéd segítségét a bíróság előtti eljárás-
ban, felhívja az Önök, illetőleg a bíróság 
figyel mét a fontos kérdésekre.  

Főszabály szerint sem az anya, sem az apa 
nem rendelkezik előjogokkal még akkor sem, 
ha a köztudatban ez a hiedelem terjedt el.  

A jelenlegi törvényi szabályozás a szülőkre 
bízza, hogy a szülői felügyelettel kapcsolatos 
kérdésben hogyan állapodnak meg: dönthet-
nek úgy, hogy a szülői felügyeleti jogot közö-
sen gyakorolják, megállapodhatnak abban, 
hogy megosztják egymás között, illetőleg úgy 
is dönthet nek, hogy teljes körűen az a szülő 
gyakorolja azt, akivel a gyermek egy lakóhe-
lyen él.  

A közös szülői felügyeletnek csak a szülők 
közös kérelmére van helye, olyan döntést nem 
hozhat a bíróság, hogy közös a felügyelet, 

ugyanakkor a felek között nincs teljes egyet -
értés.  

A bíróság olyan megállapodást sem fog jó-
váhagyni, ami a gyermek érdekével ellenté-
tes. A felek megállapodásukban olyan sza - 
bályokat kell, hogy hozzanak, ami a gyermek 
megfelelő testi, szellemi, erkölcsi, érzelmi fej-
lődését szolgálja.  

Ha a külön élő szülők nem tudnak megál-
lapodni a szülői felügyeleti jog gyakorlásában, 
illetve az azzal kapcsolatos jogok és kötele-
zett ségek vonatkozásában, akkor a szülői fel-
ügyeleti jog kérdését a bíróság fogja rendezni. 
Ez kétféle lehet: vagy a szülői felügyeleti jog 
teljes gyakorlását az egyik szülőnek adja, vagy 
megosztja a szülők között és meghatározza, 
hogy az egyes szülői felügyeleti jogokat és kö-
telezettségeket melyik szülő, mi módon gya-
korolja.  

A bíróság a döntése során számos tényezőt 
mérlegel. Szem előtt tartja, hogy a gyermek 
számára az állandóság megfelelően biztosított 
legyen, ami nem csupán a lakóhelyet jelenti, 
hanem a gyermek személyes kapcsolatait is. 
Ezért nem túl célravezető az a megoldás, ami-
kor az egyik fél erőszakosan magával rángatja 
a gyermeket, és nem engedi, hogy a másik szü-
lővel érintkezzen, főképpen, ha ez nem a gyer-
mek testi-lelki védel me érdekében, hanem 
azért történik, mert ezzel a másik felet „sakk-
ban” lehet tartani.  

Természetesen további tényezők is megha-
tározóak a per során. Ilyen többek között a 
szülők életvitele, erkölcsi tulajdonságai. Nyil-
vánvaló, hogy fontos kérdés az is, hogy a gyer-
mek egészségügyi ellátottsága, lakáshelyzete, 

gondozása, tartása melyik félnél, hogyan va-
lósulna meg, de nem ez a perdöntő, hiszen 
pusztán az anyagi viszonyok előnyösebb volta 
még nem tesz valakit alkalmasabbá a gyer-
meknevelésre.  

Sokszor előfordul, hogy arra hivatkoznak, 
hogy a házastársi hűség megsértése miatt a 
másik fél alkalmatlan szülőnek. Ez olyan kö-
rülmény, ami a neveléshez szükséges megfe-
lelő erkölcsi és személyi tulajdonságokat 
figyelembe véve valóban kérdésessé teheti az 
érintett szülő alkalmasságát. Az azonban ál-
talánosan elmondható, hogy a hűtlenség kér-
dését sosem lehet önállóan értékelni, a bíróság 
a döntése során nézni fogja az odavezető kö-
rülményeket, előzményeket is.  

A bíróság döntése során kérhet környezet-
tanulmányt, amelyben meggyőződik a lakó-
hely megfelelőségéről, meghallgathatja a gyer - 
mek nevelésében résztvevő személyeket, az 
óvodai nevelőket, az iskolai pedagógusokat.  

A gyermekelhelyezés során a bíróság meg-
hallgathatja a kiskorú gyermeket. A bírói gya-
korlat szerint a 14 év körüli gyermeket köz vet - 
lenül, az ennél fiatalabb kiskorút pszicholó-
gus bevonásával. A gyermek meghallgatásáról 
való döntés során nem csak az életkor, hanem 
a gyermek által esetlegesen átélt traumák is 
meghatározóak. Ha felmerül a gyanú, hogy a 
gyermek szexuális, fizikai vagy lelki abúzus 
sértettjévé vált, inkább pszichológus bevoná-
sával történik a meghallgatás. 

A teljesség igénye nélkül igyekeztem né-
hány dologra felhívni a figyelmüket, hogy 
lássák, a gyermek sorsáról való döntés nem 
tartozik az egyszerű perek közé. Számos 
szempont mérlegelésre kerül a bíróság ré-
széről, de a szülőknek is hatalmas a felelős-
ségük a per alakulásában.  

Az lenne a legfontosabb, hogy megértsék, 
hogy ha a felek között valami helyrehozha-
tatlanul megromlik, azért nem a gyermek a 
hibás, ő sosem lehet ennek áldozata és a 
bosszú eszköze. Mindig azt nézzék, hogy a 
gyermek érdekét mi szolgálja és ne azt, hogy 
milyen vélt vagy valós sérelmek érték Önöket 
a kapcsolat fennállása alatt.  

Azt javaslom, hogy mindenképpen fordul-
janak ügyvédhez a szülői felügyelti jog rende-
zése céljából. Amint a cikkben érintettem né - 
hány fontos kérdést, egy per során ennél sok-
kal több tényezőre kell figyelemmel lenni, 
amihez fontos a szakértő jogi képviselő.  

Ha tetszett Önöknek a cikk, a Dr. Borsos 
Klaudia – jogi kisokos Facebook oldalamon to-
vábbi érdekességeket olvashatnak. 

DR. BORSOS KLAUDIA ÜGYVÉDJELÖLT 
06 70 9488 441 

FACEBOOK: DR. BORSOS KLAUDIA – JOGI KISOKOS

A SZÜLŐI FELÜGYELETI JOG RENDEZÉSE  
Korábban gyermekelhelyezés volt a megfelelő szakkifejezés, míg ma már a szülői felügyeleti jog 
rendezése a használatos kifejezés, ami tartalmát tekintve mindig egy érzékeny, és kényes téma.
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Városlakó
PEST MEGYEI IPARKAMARA TÁJÉKOZTATÓJA

Ha igaznak bizonyul egyes megszólalók vélekedése, miszerint a járvány lecsendese-
dése és a gazdaság újraindítása után sok minden megváltozik a mindennapi éle tünk-
ben, akkor ez a feltételezés a mikrovállalkozások működ te  té sére még inkább igaz 
lesz. Érdemes tehát a vállalkozások szintjén is minél előbb tudatosan elindítani a vál-
tozásokat. 

A mikrovállalkozások korábbinál hatékonyabb működtetésére történő felkészü-
lés az eddiginél több munkát, hozzáértést, szaktudást és pénzt igényel, de egyes 
esetekben a korábbi módszerek, szokások megváltoztatása is már eredménynek 
minősül.  

A vállalkozók a járvány időszakában megtapasztalhatták, hogy pénzbeli tartalé-
kok nélkül a bezárásokkal, valamint a megrendelők és a vásárlók elmaradása ese-
tén nem őrizhető meg a vállalkozás működőképessége. A hitelfelvétel is csak akkor 
segít, ha annak igénybevétele profit előállítását eredményezi, illetőleg ha a vállal-
kozás a jövőben képes lesz olyan összegű nettó árbevételt realizálni, amely ele-
gendő lesz a vállalkozás működtetéséhez és a hiteltörlesztés fizetéséhez is. Ha a 
vállalkozás a hitelt felélte vagy a tevékenységi kör gyakorlását közvetlenül nem se-
gítő improduktív fejlesztésre fordította, vagy felesleges kapacitásbővítést hajtott 
végre, valószínűsíthető a fizetésképtelenség. Az étterem vagy az utazási iroda fel-
újítása szükségszerű és vonzó is lehet, de elegendő bevétel nélkül költségnövelő 
döntés. Az adósságcsapda a vállalkozások szintjén is előállhat, ha a hitelt újabb hi-
tellel kísérelik meg visszafizetni, miközben a fennmaradáshoz elegendő profit nem 
képződik. Egyes vállalkozásoknál már látszanak a működtetési és fizetési problé-
mák. Fontos, hogy a vállalkozások ne vegyenek fel hitelt, ha annak visszafizetése 
nem látszik biztosítottnak írásos vállalkozási szerződéssel, előszerződéssel, de leg-
alább írásos kapacitás lekötéssel. 

A járvány felszínre hozta és a vállalkozások működtetése során már szemponttá 
vált a tartalékok gyűjtése, azaz véget kell vetni annak a korábbi gyakorlatnak, hogy 
év végén a képződött összes nyereség felvételével kiüresítik a vállalkozást. Hogyan 
lehet tartalékot gyűjteni, de legalább megkezdeni a pénzeszközök felhalmozását? 
Különösen a kkv-szektor társas mikrovállalkozásai és az önfoglalkoztató egyéni vál-
lalkozók minél előbb különítsék el a vállalkozásból származó – adózás előtti – kész-
pénzes árbevételüket és a banki készpénzfelvételt is az adózott és így saját (magán) 
célra korlátozás nélkül felhasználható jövedelemtől. Annak a rossz módszernek – 
amikor a vállalkozás pénztára a vállalkozó zsebe vagy a pénztárcája – lejárt az ideje. 
Érdemes pénzügyi tervet készíteni és szigorú korlátok közé szorítani a kiadásokat. 
Ez a módszer a háztartás számára sem felesleges. A vállalkozások ismerté vált ese-
tei bebizonyították, hogy ahol összemosódott a céges árbevétel - ráadásul áfásan – 
az adózott magánpénzzel, ott addig költekeztek magán és hivatalos célra egyaránt, 
amíg volt pénz a közös kasszában. Ebből a megoldásból nemhogy tartalék nem 
képződött, de még köztartozás is keletkezhetett, mert az áfát csak részben, vagy 
egyáltalán nem tudták befizetni a megfelelő időben. A vállalkozónak számolni kell 
azzal, hogy a kiszámlázott áfa nem az ő pénze, abból főszabályként csak a beszer-
zések áfája vonható le és a maradványt határidőn belül be kell fizetni az állami költ-
ségvetésbe. 

A vállalkozás bevételeivel való gazdálkodást segíti, ha minél előbb áttérnek az át-
utalásos számlák kiállítására. A megrendelőtől átvett előlegről előlegszámlát kell 
kiállítani és a végszámlából az előleget levonásba kell helyezni. A járványveszély 
idején is sok esetben konfliktust eredményezett – különösen az építési-szerelési és 

szakipari munkák esetén – a megrendelőtől készpénzben átvett előleg, mert a vál-
lalkozó azzal nem számolt el, számlával sem igazolta az anyagbeszerzést, melyre 
hivatkozott, vagy ha volt számla, azt a saját nevére állították ki. Olyan eset is elő-
fordult, hogy a vállalkozó csak az előleg feletti összeget szerepeltette a végszámlá-
ban. A korábbinál is érdemes fokozottan figyelni a megrendelő elvárásaira és a 
bizalmának megőrzésére, különben, mint megrendelőt elveszítheti a vállalkozás. 
A vállalkozás számára is kellemetlen, ha minden munkájából számlavita keletkezik. 
Hangsúlyos a megszokott korábbi módszer megváltoztatása. 

Ha a vállalkozás eljut addig, hogy már működik a biztonságos tartalékképzés, a 
továbblépés iránya a legalább belső használatra készített árjegyzék. A vállalkozások 
egy részének hibás az árképzési gyakorlata, tényekkel nem alátámasztott a kalku-
láció. A kereskedelmi áruk értékesítése területén kissé más a helyzet, de az építési, 
az épületgépészeti és a szakipari munkák esetében vannak olyan árak, melyeket az 
év során bármely munkánál lehet alkalmazni. A megrendelés tartalmától függő 
munkák esetében a többi díjtételre legalább egy sablon álljon a vállalkozó rendel-
kezésére, melynek segítségével jó ajánlati árat állapíthat meg. Nem az a jó ajánlati 
ár, amelyik a vállalkozónak megfelel, a megrendelő érdekeire is tekintettel kell lenni. 
A piaci ár feletti árajánlat a megrendelés elmaradásához vezethet, az alacsony ár 
pedig nem nyújt fedezetet a költségekre. Az átalányár is megalapozottabb, ha tör-
ténik – legalább házi használatra – tételes árképzés. A tanácsadás tapasztalatai sze-
rint a megrendelőnek ajánlott átalányárak nem reálisak. 

Kivel valósítható meg a vállalkozások működtetésének magasabb szintre emelése? 
A működtetés szakértelmet és időt igényel. Ha csak az utóbbival számolunk, lesz-e 
elegendő ideje a vállalkozónak a napi munkája mellett elmélyedni a korábbiakhoz 
képest keletkezett többletfeladatokban? A szerző ügyvédi tevékenysége során alig ta-
lálkozott olyan mikrovállalkozással, melynek vezetője a könyvelőn kívül hajlandósá-
got mutatott volna más külső szakértő megbízására. Tudni kell azonban, hogy a 
könyvelő alapesetben gazdasági eseményeket rögzít, mérleget, adóbevallást készít. 
Például valamely beszerzésről a vállalkozó dönt, a könyvelő nem vizsgálja a beszer-
zés gazdaságosságát, árszintjét, szükségességét stb., csak lekönyveli a költségeket. 
A munkája fontos és hasznos, de a könyvelő nem jövőtervező pénzügyi szakértő. 

A cikkben említett feladatok elvégzéséhez pénzügyi tanácsadóra lesz szükség, 
aki a vállalkozásra szabottan elkészíti a pénzügyi tervet, segít a felesleges működési 
költségek mérséklésében vagy megszüntetésében, segít a megtakarítások befekte-
tésében, a likvidítás megőrzésében, szükség esetén a bankváltásban, biztosítások 
megkötésében, a munkaerő megtartásának módszereiben. Budapesten 27 bank mű-
ködik, aktív pénzügyi tanácsadón kívül a vállalkozásban általában senki sem tudja 
megmondani, de idő sincs annak felderítésére, hogy melyik bank vezeti kedvezően 
a folyószámlát vagy nyújtja a legkedvezőbb hitellehetőséget (Nem a járvány idején 
bevezetett hiteltermékekről van szó!) a kamat és futamidő tekintetében, melyik 
banknál a legkedvezőbbek a bankköltségek és azokat hogyan lehet tovább csök-
kenteni? 

Kulcskifejezések a cikkben: hitelfelvétel (1), céges készpénz elkülönítése a ma-
gánpénztől (2), árajánlat (3), pénzügyi tanácsadó (4). 

(Folytatjuk!) 
DR. CSANÁDI KÁROLY 

KAMARAI JOGTANÁCSOS, OKL. FŐVÁLLALKOZÓ, 
EURÓPAI UNIÓS KKV-TRÉNER

AZ IPARKAMARAI VESZÉLYHELYZETI TANÁCSADÁS 
EGYÉVES TAPASZTALATA A MIKROVÁLLALKOZÁSOK KÖRÉBEN 

I. RÉSZ 

A cikk szerzője tavaly március óta foglalkozik a vállalkozások számára létrehozott veszélyhelyzeti gazdasági, cégjogi, munkajogi, szakmaváltási és hitelhez ju-
tási tanácsadással a Pest Megyei Iparkamarában. A köztestületet nemcsak a megyei vállalkozások, de a magánszemélyek is megkeresték és az utóbbiak is se-
gítséget, de legalább eligazítást kértek a problémájuk megoldásához. A panaszok jelentős többsége a szolgáltatói szektor vállalkozásaira vonatkozott, melyekből 
érdemes tanulni. A cikk két részben a vállalkozásokban hasznosítható tapasztalatokkal, megrendelői észrevételekkel valamint a szervezetfejlesztés lehetősé-
geivel foglalkozik és továbbgondolásra készteti a Tisztelt Olvasót, mit kezdjen a saját vállalkozásával, ha versenyképesen a piacon akar maradni? 

Dr. Csanádi Károly
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Helytörténet

A váci főszolgabíró 1918. november 5-én, néhány 
nappal az őszirózsás forradalom kitörése után írta 
jelentésében az alispánnak: „A hangulat közsé-
genként különböző. Ahol hatalmas zsidók van-
nak, ott zsidóellenes. Zsidó (ma: Vác egres – a szerk.) 
községben Ligetpusztán felgyújtották Fischer Ede 
lakóházát és dohányos pajtáját, mindent elrabol-
tak. Félnek Veresegyházán Róheim és Palotai, Vác-
kisújfalun Gosztonyi Tibor, Sződön (Csörög) 
Tragor Ernő és Ilka pusztán Scheffer Bódog a meg-
támadtatástól. Tehetetlen vagyok, mert katonát a 
védelmükre nem adhatok.” 

Veresegyházon a polgári forradalom első napján, 
október 31-én az asszonyok vezetésével néhány öregember és több gyerek 
részvételével kifosztották a Lővy- és a Brüll-kereskedéseket: „a hatósági lisz-
tet és a reqvirált gabonát elvitték. Ott most ez idő szerint csak a vámgabona 
áll rendelkezésre, amit szükség esetén igénybe veszünk.”– írta a váci fő-
szolgabíró. 

Győri Ferenc veresi aljegyző ekkor elmenekült családjával együtt a köz-
ségből, később Rákospalotára helyezték. A főszolgabírónak egyetlen javas-
lata volt csak felettese számára, hogy a nép lecsillapodjon: az egész 
megyében sürgősen cseréljék meg a jegyzőket. 

A feszültség élesedése, a szerveződő ellenforradalmi nagybirtokosság lep-
lezetlenül mutatkozott meg Zsidó községben, közvetlenül a Tanácsköztár-
saság kikiáltása előtt. Fischer Ede nagybirtokos – emlékezzünk rá, hogy 1918 
novemberében védelmére a váci főszolgabíró karhatalmat nem tudott kül-
deni – 1919 márciusában már szabadságolt katonákból szervezett magán 
fegyveres erővel rendelkezett. A Belügyminisztérium átiratban sürgette a fő-
ispánt, hogy saját hatáskörén belül intézkedjen. „Az érintett karhatalom ter-
rorizálja a lakosságot, állandóan jogosulatlanul házkutatásokat tartanak és 
az ellenállást tanúsító lakosságot összeverik. A község elöljárósága az erő-
szakoskodást nem akadályozza meg és tűri, hogy egyes polgárokat letartóz-
tassanak.” 

Róheim veresegyházi birtokát, amelyet még a régi nevén Kőhidi kertek-
nek, Magospartnak hívtak, a Tanácsköztársaság államosította. Intézője azon-
ban továbbra is Bernhardt Lajos maradt, aki igyekezett enyhíteni a cselédség 
nyomorát. A Tanácsköztársaság bukása után Róheim Samu személyes in-
díttatásból is menesztette Bernhardtot, aki állítólag antiszemita kijelenté -
seket is tett korábban. Már elterjedt a híre 1919. augusztus első felében, hogy 
Róheim megszünteti cselédei tehéntartásának jogát és gyakorlatát. A volt in-
téző megjegyzései egyre jobban talajra találtak a nagybirtok bérmunkásai 
körében. A későbbi bírósági tárgyaláson bebizonyosodott, hogy Bernhardt 
az alábbi megjegyzést tette: „Eleget lovagoltak a zsidók már a nyakunkon, 
nem szabad tovább hagyni!” Erdő városon a zsidó Róheim Samu birtokának 
vezetői, Pozsonyi Zoltán és apósa, Falk Bernát, továbbá Spitzer Mór szintén 
zsidók voltak.  

Tény, hogy 1919. augusztus 17-én nyílt utcai zendülés zajlott le az akkor 
még Veresegyházhoz tartozó Erdővároson (mai Erdőkertes), melynek során 
a Róheim-telep vezetőinek lakásába betörtek, ahol is Pozsonyit és Spitzert 
félholtra verték. A Pestvidéki Királyi Törvényszék ítéletének az indoklásában 
figyelemreméltó megállapítást tettek: „...a telep vezetősége bizonyára az ak-

kori szomorú helyzet folytán” a megszorító intézkedéseket mégis végrehaj-
tották. Amiért aztán „a megélhetéssel küszködő munkások, az izgatások foly-
tán minden baj okozóiul, a kötelezettségeiket nem teljesítő zsidó, telepi 
vezetőséget tartották, és ilyen felizgult állapotban várták a leszámolás idejét.” 

Ezzel a történetnek sajnos még nincs vége. 1919.október 4-én a Róheim-
telep két vezetője, Pozsonyi és Falk a zsidó vallási ünnep, a „hosszú nap” al-
kalmával, reggel behajtatott Veresegyházra, az itteni imaházba (a mai 
Andrássy és Ráday utca sarkán állt), ahonnan csak este szándékoztak ha-
zamenni. Délután Szabó Lajos, Pirisi János és ifj. Csemer Vince telepi mun-
kások elhatározták, hogy a két vezetővel végeznek. Katonai lőfegyvereket 
vettek magukhoz és olyan helyszínt választottak, ahol a mindent eltakaró 
cserjés az út széléig ér. (A lezajlott esemény színhelyét a nép-névtévesztés 
folytán-„Miska szorosnak” nevezte el.) Az este folyamán lesben várták a ki-
szemelt áldozatokat. Az úton többen is közlekedtek. Előbb Bernhardt Lajos 
kocsija haladt el előttük, majd gyalogosok jöttek. Végül feltűnt a Pozsonyit 
és Falkot szállító jármű. Szabó Lajos egy, míg Pirisi Ferenc két lövést adott le 
a kocsira. Ennek során Pozsonyit csak súrolta az egyik lövedék, míg Falk tü-
dőlövést kapott, mely sebesülésben harmadnap reggelre meghalt. 

A tetteseket már másnap elfogták és szándékos emberölés vádjával le-
tartóztatták. Bernhardt Lajost izgatással gyanúsították, de ő szabadlábon 
védekezhetett. A lefolytatott törvényszéki tárgyalás után a következő íté-
letet hozták: Szabó Lajost szándékos emberölés miatt 3 év fegyházra, Pi-
risi Ferencet ugyanezért 4 év fegyházra, ifj. Csemer Vincét pedig 2 év és 
6 hónap fegyházra, valamint mindhármukat 6-6 év hivatalvesztésre bün-
tette a bíróság. Bernhardt Lajost 2 hónap fegyházra ítélték izgatásért. 
A Budapesti Királyi Ítélőtábla csak Bernhardt ítéletét módosította később 
felmentésre, mondván: a beszélgetés során nem a zsidó felekezet ellen 
való gyűlölet felkeltését, hanem a telepen rendelkező vezetők eltávolítá-
sát célozta, „akiket beszéd közben nem nevükön, hanem a zsidó felekezet 
szerint jelölt meg.” 

Veresegyházon és az akkor még hozzátartozó Erdővároson spontán népi 
zendülések törtek ki 1918. október 31-én, 1919. augusztus 17-én és október 
4-én. Ezek az események a négyéves háború, a magyarországi két „forrada-
lom”, a soknemzetiségű magyar állam vége és a korábban nem tapasztalt 
nyomor által létrehozott rendkívüli állapot egyenes következményei. Torzí-
tana a történelmen, ha ezeket csak antikapitalizmusnak, és torzítana a té-
nyeken, ha csak antiszemitizmusnak vennénk. 

HORVÁTH LAJOS 

1919: GYILKOSSÁG A RÓHEIM-URADALOMBAN  
Az I. világháborús vereség, a hosszan elhúzódó háború, az azokat követő forradalmak és a gazdasági kimerülés mélyre süllyesztette 

a nép tűrőképességét. A népi elégedetlenség elsősorban a gazdagok, a kapitalisták ellen fordult természetesen. 
Ha gazdagot, tőkést bántalmaztak, akkor sok esetben zsidót értek el, aki gyakran vagyonos, vezető állású volt. 

Így fonódott össze ebben az időszakban az antikapitalizmus és az antiszemitizmus. Így történt ez Veresegyházon is, súlyos következményekkel.

           

Mannlicher M1895 puskák
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Helytörténet

HORVÁTH LAJOS: A FEKETE HOLLÓ CSŐRÉBEN 
 

Új kötettel jelentkezett Veresegyház helytörténész-irodalmár díszpolgára, Horváth Lajos. 
A 83. életévében járó szerző könyvének a Válogatott fila-történeti dolgozatok alcímet adta, ami jól fedi a tematikát: 

életművének legjobb történeti filatéliai írásait gyűjtötte csokorba.

KÖNYVAJÁNLÓ

Méghozzá igazán jókora csokorba. A Gidófalvy kiadó gondozásában meg-
jelent kötet igencsak vaskosra sikeredett, ugyanis nem kevesebb, mint 464 
A/4-es méretű oldalon kalandozhatunk a szerző jóvoltából a magyar és az 
egyetemes bélyeg- és postatörténet igencsak ka-
nyargós históriai útjain. 
Márpedig a könyv műfaji besorolása sem egyszerű, 
Horváth Lajos sokszínű életpályáját és munkássá-
gát ismerőknek mégis behatárolható. Hiszen 
egyértelműen történészi munkát olvasunk, még-
pedig olyan történész tollából, aki a történelem 
érdekességeibe egy különös történeti segédtudo-
mányon, a tulajdonképpen saját maga által meg-
teremtett történeti filatélián keresztül kalauzolja 
az olvasóit. 

Hogy mi is az a történeti filatélia? Mindany-
nyian ismerjük, némelyek (ma már egyre ke-
vesebben) gyűjtik is közülünk a postai 
bélyegeket. Ha tüzetesebben szemügyre vesz-
szük e kis értékmentesítőket, akkor esztétikai 
értékükön túl nagyon sok mindenről mesél-
hetnek koruk viszonyairól. Letűnt államfor-
mákról, kérészéletű államokról, hatalmi 
igényekről és nagyhatalmi ábrándokról 
egyaránt.  

Ezekből az apró, ám annál érdekesebb 
forrásokból kiindulva gombolyítja ki történeti mon-
dandóját könyvünk írója, nem feledve az ősi tanulságot: A történelem az élet 
tanítómestere. Horváth Lajos bátran él is a lehetőséggel, egészen mikrotör-
ténelmi szintű elemzéseiből sosem hiányzik a tanulság, a nagy történelmi 
összefüggések meglátása, sőt a mának szóló figyelmeztetés.

Válogatását 14 fejezetbe csoportosította, amelyek összesen 241 cikket tar-
talmaznak, a legelképesztőbb témakörökben. Az írások korábbi munkái-
ban, újságcikkekben ugyan már jórészt napvilágot láttak és eljutottak a 
szélesebb olvasóközönséghez, de így, egyben mégis teljes egészet alkotnak. 

30 év lenyűgöző kutatási eredménye.  
Elveszni azonban nem tud az olvasó, mert, 

ahogy az egyes írásokban is, a könyv szerkeszté-
sében is racionális csoportosítást valósít meg a 
végig szakszerűen tárgyilagos és pontos monda-
tokban fogalmazó író. Segítségével körbeutazzuk 
a Földet, hiszen belemélyedhetünk a magyaror-
szági községi és városi helytörténeteket érintő fila-
téliai érdekes ségekbe éppúgy, mint Kárpátalja, a 
Balkán, az orosz-ukrán viszonylat, vagy éppen a Ten-
gerentúl vonatkozásaiba. De utazunk az időben is. 
Megismerkedhetünk az Oszmán Birodalom posta-
rendszerével, 1956 bélyeg-emlékeivel és persze az ál-
talában kaotikus és véres 20. századi történelemmel. 
Mindvégig ott lüktet a mégoly távolinak tűnő bélyeg-
történetben is a mai kor. Hiszen, ki mondhatná napja-
ink orosz-ukrán konfliktusa láttán, hogy nem aktuális 
Horváth Lajos bélyegtörténeti visszatekintése a Krím fél-
sziget és Doneck birtoklásáért a bélyeg-szimbolitika te-
repén is megvívott hosszú konfliktusra? A földrajzi és 
idősíki dimenzión túl bátran kalandozik szerzőnk rokon 
társtudományok területeire is, elég, ha most példaként a fi-
latéliában megjelenő heraldikai vagy genealógiai vonatko-

zásokat említjük.  
Nagy előnye az írásoknak, hogy e lenyűgöző kavalkádban nem szaknyel-

vet olvasunk, holott szakmailag tökéletesen alátámasztott minden állítása. 
Ugyanez igaz a tematikák alapkérdéseire is. Horváth Lajos az örök emberi kí-
váncsisággal mélyül bele a témákba, majd ismerteti olvasóival is az egyes 
részletkérdések megoldásait.  

Azt javasoljuk a leendő olvasóknak, hogy egy nyugodt délutánon vegyék 
kezükbe a könyvet és lapozzanak bele csak úgy találomra, és engedjék, hogy 
a felütés helyén, mintegy varázskönyvként szippantsa be őket az örvénylő 
história hangulata. Ezt a könyvet nem érdemes lapról-lapra olvasni, mert 
bárhol elkezdhető. Kézikönyv ugyan, de irodalmi-ismeretterjesztő értékkel. 

Külön szeretnénk méltatni a sok száz tételnyi képi illusztrációt, amelyek 
döntő többsége magukat a főszereplőket, a bélyegritkaságokat ábrázolja. 
Kár, hogy nem színesben csodálhatjuk őket, de nyilván véges kiadási költ-
ségvetésből készült a fekete-fehéren is élvezetes mű. A Hunyadiak és a Posta 
hollójára egyaránt utaló borító pediglen Ilés-Muszka Rudolf veresegyházi 
művész munkáját dicséri. 

A könyv hiányosságaként csupán azt hozzuk fel, hogy a szerző óriási 
munkája megérdemelt volna talán a már hiányolt színes kivitelen kívül ki-
csivel több tördelőszerkesztői kreativitást is. De ez is nyilván jelentős növe-
kedést hozott volna a kiadási költségekben. A bélyeg is pénz valójában. 

Mindent egybevéve, bátran ajánljuk Horváth Lajosnak e tudományterü-
leten tulajdonképpen életművi könyvét minden történelmet értő és érteni 
vágyó olvasónak egyaránt. 

KOVÁCS PÉTER

Fotó: V

Mikó Pál és Kövesdi Mária lányaikkal az 1920-as évek végén. 
A lányok: Mária és Erzsébet. 

A család lakása a Pázmány utcában volt.

             MÚLTIDÉZŐ                SZABÓNÉ VANK ERZSÉBET GYŰJTEMÉNYÉBŐL
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Margit néni kezdeményezésére, és szervező 
munkájának köszönhetően 1990 decemberé-
ben megalakult a Veresegyházi Keresztény Női 
Kör. Barátnőm hívására én is örömmel tagja let-
tem. Mi, a fiatalabb korosztályba tartozók, kér-
tük Margit nénit, ne csak teadélutánokat ren - 
dez zen, mi többet akartunk, így beszervezte 
párjainkat is. Felkérte Gyenizse Ferencné Ibolya 
nénit, tanítson bennünket a szép tánclépésekre 
és így a következő Menyecskebálon már együtt 
táncoltunk. Az elkövetkező évben Iglói Éva nép-
tánc peda gó gust, a Gödöllő Táncegyüttes kore-
 o g ráfusát kérte fel tánctanárnak, később 
Széphalmi Zoltán táncos-koreográfus lett az 
együttes művészeti vezetője. Margit néni nagy 
kitar tással szervezte a fiatalokat, az asszonyo-
kat és a férfiembereket a csoportba, voltunk már 
vagy hatvanan. Kirándulásokat, szak mai verse-
nyeken való részvételeket szervezett. Első kül-
földi utunk Erdélybe vezetett, majd Szlovákiába. 
Az egyik nagy, emlékezetes fellépésünk az 
1998-as Müncheni Sörfesztiválon volt, itt már 
Veresegyházi Hagyomány őrző Együttesként 
szerepeltünk. Jöttek sorra a viseletbemutatók, 
ahol nagy szenvedéllyel mondta el, hogy mikor 
melyik szoknyához milyen kendő „harmoni-
zál”, mikor mit kell felvenni. Fellépések előtt 
mindig „megrángatott” mindenkit, hogy szépen 
álljon a viselet, nem engedett színpadra, míg 
úgy nem néztünk ki, ahogy kell. 

A nyakravaló kendőt mindig nagyon meghúzta 
és azt mondta: „ki köll bírni, mert így áll szé-
pen a koszorú”. Akkor nem nagyon tetszett, de 
ma már tudom, hogy őt csak a jószándék ve-
zérelte. Vasakarattal mindig elérte a célját, de 
így volt ez jó, mert különben nem tartanánk 
ott, ahol tartunk. Sokat tanultam tőle. Sajnos a 
kendő kötést nem tudtam elsajátítani, de a vi-
seleteket rendben tartani megtanított, fehérí-
teni, keményíteni, hogy az úgy álljon, ahogy ő 
tanulta az édesanyjától. A település néphagyo-
mányaihoz kapcsolódóan gyűjtött esz k özöket 
a régi Tájházból gondosan becsomagolva át-
adta az új Tájházunknak. Sublót-terítő, asztal-
terítő, függöny, mind hófehéren, keményítve 
került a tisztaszobába. Sajnos nem érhette meg, 
hogy mindezt láthassa. Biztos vagyok benne, 
hogy mondta volna: nem ide kell tenni azt, meg 
mért nem oda? Nem felejtjük a sok-sok építő 
kritikáját, a kirándulások alkalmából sütött 
krumplis pogácsáját, a hazafelé vezető úton 
megtartott jókedvű névnapokat.  

Margit néni életének 89. évében elhagyta a 
földi létet, de itt maradtak a kezemunkáját di-
csérő viseletek, a kikötött kendők, és itt hagyta 
az utókornak Veresegyház hagyományaihoz 
kapcsolódó írásait. Margit néni hetvenedik szü-
letésnapján, 2002-ben, Földesi János madocsai 
táncos, népművelő Falumbélieknek című ver-
séből idézett, én ezzel a pár sorral, a vers átira-
tával búcsúzom Hajdi Józsefné Margit nénitől. 
Nyugodjon békében!  

Hűség, emberség, élj tovább 
Véssétek majdan ezt kőbe 
Itt ringott bölcsőm, s pihenjek  
A veresegyházi temetőben. 

HIBÓ JÓZSEFNÉ

Veresegyházi Hagyományőrző Népi Együttes – EMLÉKEZÉS MARGIT NÉNIRE

BÚCSÚZUNK HAJDI JÓZSEFNÉ MARGIT NÉNITŐL 
Emlékezzünk arra a veresegyházi asszonyra, aki féltett kincsként megőrizte és tovább -
adta számunkra azt a kultúrát, mely nélkül szegényebbek lennénk. Köszönjük Margit 
néninek a sok évtizednyi fáradhatatlan munkáját, néphagyományaink tárgyainak, szo-
kásainak megőrzött örökségét, melyet sajátunkként ápolhatunk tovább.

Kultúra

Fotók: Veréb
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Ella Be

A 2020-ban meghirdetett 
vers- és novellaíró pályázaton 
Garai Dániel pályamunkája 

a zsűri elismerő oklevelét nyerte el. 
 
Garai Dániel: 
 
 ÉN 
Lehetek neked fény. 
A szabadságod kulcsa. 
Egy emlék, amelyet átélsz, 
Majd eldobsz újra meg újra. 
Lehetek neked játék. 
A pillanatnyi öröm, 
Ami nem kell már csak akkor, 
Ha túlvagy egy-két vesztes körön. 
 
Lehetek neked vigasz. 
Váll amin majd sírhatsz. 
Lehetek egy legjobb barát, 
Akit éjszaka is hívhatsz. 
Lehetek egy szerelem. 
Egy hosszantartó, valódi. 
Olyan férfi ki nem enged, 
Nem ad okot csalódni. 
 
Lehetek neked tükör. 
Ami nem túl kicsi és nemigen nagy, 
Hanem épp oly tökéletlen mutatja 
A személyt amilyen vagy.  
De lehetek neked hazug. 
Egy ferde mosoly mögé bújva, 
Kántálhatom, hogy szép az élet 
Végig hazugságot fújva. 
 
Lehetek én az életed. 
A legfőbb ok a légzésre. 
Lehetek a válaszod  
A legegyszerűbb kérdésre, 
Hogy miért kelsz fel reggel, 
És miért teszed amit teszel. 
Lehetek a példaképed, 
Ha egyszer felnőtt leszel. 
 
De lehetek egy hitvány alak, 
Akit többé látni sem akarsz. 
Lehetek egy srác a moziban 
Aki elött végig takarsz. 
Lehetek a múltad, vagy akár a jövőd, 
De lehetek itt, most a jelen. 
Lehetek, vagy lehetnék, 
De nem vagyok csak idegen. 

Hagyomány és lendület 2021. 
IRODALMI PÁLYÁZAT 

 
A Veresi Krónika Veresegyház Város Önkormányzatának támogatásával 

Hagyomány és lendület 2021. címmel irodalmi pályázatot hirdet.  
 
A PÁLYÁZAT TÉMÁJA: szabadon választható.  
A PÁLYÁZAT CÉLJA: ösztönzés új irodalmi művek alkotására, 

a magyar nyelv ápolására. 
A PÁLYÁZÓK KÖRE: amatőr, kezdő és már publikáló szerzők saját műveit várjuk. 

Pályázatunk kiterjed a hazai és határon túl élő alkotókra is.  
ALSÓ ÉLETKORI HATÁR: betöltött tizenhatodik életév. 
FORMAI KÖVETELMÉNYEK: pályázni korábban még nem közölt versekkel és rövid novel-

lával lehet, szépirodalmi formában, magyar nyelven. Az internetes saját blog 
és a Facebook-profil ebben az esetben nem számít publikációnak. 
A pályázatot kizárólag Word dokumentumban kérjük beküldeni e-mailben, 
vagy nyomtatott formában postai úton. A jeligével ellátott név nélküli pálya-
műhöz kérünk minden esetben e-mail címet és telefonszámot feltüntetni. 
A nyerteseket az elbírálást követően a pályázó által megadott elérhetőségen 
keresztül értesítjük.  

TARTALMI KÖVETELMÉNYEK: olyan pályamunkákat nem tudunk elfogadni, melyeket a je-
lenleg hatályos magyar jogszabályok nyelvezetük és tartalmuk miatt jogsér-
tőnek (rasszizmus, politikai nézetek, obszcén szavak stb.) ítélhetnek. 

FORMÁZÁSI ELŐÍRÁSOK: Times New Roman 12-es betűtípus, szimpla sorközzel, illetve 
nyomtatott formában A/4-es lapon.  
Egy pályázó vers kategóriában maximum 2 alkotással, novella kategóriában 1 
alkotással pályázhat.  
Egy mű hossza versnél 24 sor, a prózai mű esetében maximum 800 szó lehet.  

EGYÉB ELŐÍRÁSOK: kizárólag a pályázó felelőssége, ha olyan alkotásokat nyújt be, me-
lyek tartalma személyiségi vagy szerzői jogokat sért. Az ebből adódó jogviták 
esetén a pályáztató felelősséget nem vállal. 

NEVEZÉSI DÍJ: nincs.  
A pályázaton nem vehetnek részt a szervezők, a Veresi Krónika munkatársai 
és családtagjaik, továbbá a zsűri tagjai és családtagjaik.  

KIZÁRÁSSAL JÁR A PÁLYÁZATBÓL MINDAZON ALKOTÁS, AMELY: nem felel meg a terjedelmi kor-
látoknak, erőszakos, pornográf megfogalmazásokat tartalmaz, a pályamű ko-
rábban publikálásra került, illetve már részt vett más pályázaton, továbbá, ha 
a pályázat nem érkezett be a megadott határidőre. 

A PÁLYAMŰVEK BEKÜLDHETŐEK ELEKTRONIKUS ÉS POSTAI ÚTON:  
E-mail: veresikronika@veresegyhaz.hu 
Levelezési cím: Veresi Krónika 2112 Veresegyház, Fő út 35. 
A tárgy rovatban és a borítékon kérjük feltüntetni:  „Hagyomány és lendület 
2021. irodalmi pályázat”. 
A beküldött pályaművek cseréjére nincs lehetőség, annak kizárólag csak a tör-
lését kérheti a pályázó.   

AZ ELBÍRÁLÁS MENETE: a pályázatok a megadott jeligével kerülnek a három fős szakmai 
zsűri elé, melynek elnöke Horváth Ferenc költő. A zsűri nem köteles indo-
kolni a döntését, az ellen fellebbezésnek nincs helye.  

DÍJAZÁS: az első három helyezettnek és a különdíjas szerzőknek elismerő oklevél és 
jutalom, továbbá a díjazott pályaművek megjelenésének biztosítása a Veresi 
Krónikában.  

A PÁLYÁZAT BEKÜLDÉSÉNEK HATÁRIDEJE: 2021. július 31.  
Az ünnepélyes eredményhirdetés időpontjáról a nyerteseknek külön értesí-
tést küldünk. 

TOVÁBBI FELVILÁGOSÍTÁS: Veresi Krónika szerkesztőség • veresikronika@veresegyhaz.hu 
vagy a 06 30 9304 831 telefonszámon.
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Csombor Renáta 1992-ben Budapesten született, 
hároméves korában szüleivel és testvérével Ve-
resegyházra költöztek. A színjátszás él ményével 
a Fabriczius József Általános Iskolában Ácsné 
Csáki Ildikó drámapedagógus foglalkozásain is-
merkedett meg. Középiskolai ta nulmányai 
során szervezőjévé vált az iskolai színját szó kör-
nek, majd az érettségit kö vetően felvételt nyert a 
Nemes Nagy Ágnes Művé szeti Szakgimnázium 
színész II. képzésére. Egy évig be szédtechnikát, 
színpadi mozgást, színész mester séget, táncot és 
akro ba tikát tanult. A színiiskola elhagyása után 
az EFEB Üzleti Szak kö  zép iskola tanfolyami 
„sport- és gyógymasszőr” képzésére jelentke-
zett. A kétéves kép    zést követően Veresegyházon 
nyitotta meg saját masszázs stúdióját, mellette 
úszásoktatással, szín  ját szással és egy nagyon 
érdekes, elképesztő víz alatti sporttal a víziho-
kival, egy igazi csapatjátékkal foglalkozott. Re-
náta életében a sport mindig is kiemelkedő 
helyen szerepelt, éveken át versenyszerűen 
úszott, vízilabdázott. 2015-ben, egy alkalommal 
a színjátszásról kérdeztem, gondolkodás nélkül 
válaszolta: „A szín  ját szás, az a nagy szerelem!” 
Időközben megszületett a kislánya Maja és min-
den megváltozott. Vagy mégsem? Gulyás-Csom-
bor Rená tával beszélgettünk.  
 
2012-ben megalakították a saját színjátszó cso-
portjukat, a Logo Színtársulatot. Az eltelt évek 
során több saját rendezésű sikeres előadással 
álltak a közönség elé. Kérem, meséljen a tár-
sulat és a bemutatott darabok létrejöttéről.  
Még középiskolás voltam amikor Meskó Kingával 
szerepeltünk a Károlyi István Gimnáziumban az 
Álom című zenés mesejátékban. Majd jött a gon-
dolat, mi lenne, ha itthon, Veresegyházon is be-
mutatnánk a mesejátékot! Ácsné Csáki Ildikó 
drámatábora volt a kiindulópont, az ott szerzett 
ismeretségeink alapján felkerestük a városban élő 
fiatalokat és közösen megalakítottuk a Logo Szín-
társulatot. Az első darab, amit előadtunk, az ter-
mészetesen az Álom volt. A követ  kező előadá - 
sunk a Kívánság, mint veszély címmel V. Katajev 
orosz író Hétszínvirág című klasszikus meséje 
nyomán összeállított színdarabunk volt. Áttörést 
hozott a színtársulat életébe a 2015-ben bemuta-
tott Moliére darab, a Dandin György, avagy a meg-
csúfolt férj című komédiája. A megcsúfolt férj 
olyan helyzetkomikumokat hordoz magában, 
amit mi akkor meg is tudtunk valósítani. Dandin 
György egy igazi tisztes polgár, akit a nemes urak 
háromszor is megszégyenítenek, mire rájön, 
hogy ő nem kell nekik soha, csak a pénze. Mind 
a nyolcan szinte lubickoltunk a szerepeinkben, 
úgy élveztük a játékot. A 2016-ban bemutatott 
„kabarébombánk” különböző kabarékból álta-

lunk összegyúrt Szobába zárt házasságok címmel 
került színpadra. A bevezető jeleneten kívül a tör-
ténetek a házasság izgalmas kulisszatitkait tárták 
a nézők elé. Akkor még egyikünk sem volt házas, 
de a karakterek megformálásához nyitottak vol-
tunk, és mások tapasz talatait is felhasználva szü-
letett meg az előadás. A jelenetek komikus 
helyzete átsegített minket mindenen, már a pró-
bákat is nagyon élveztük, a bemutatóról nem is 
beszélve. Eljött az idő az igazi megmérettetésre, 
a következő darabunk Carlo Goldoni: Chioggiai 
csetepaté című komédiájának a színrevitele volt. 
Nagy fába vágtuk a fejszénket, mivel a megvaló-
sításhoz több sze rep lőre volt szükség. Toni ha-
lászbárka-tulajdonos szerepére egy igazi bele - 
való, jó kiállású le gény kellett, nem is lehetett 
volna jobb választás, mint a hazai judo sport 
egyik kiemelkedő személye, a Veresegyházon 
élő Kerstner Robi. Meg kell említenem Asiama 
Evelyn és Pásztor Ildikó remek alakítását, nél-
külük nem is jöhetett volna létre a darab. Hatal-
mas élmény volt mindannyiunk számára a játék, 
a próbafolyamat és az előadás is. 
2017-ben ünnepelték megalakulásuk 5. év-
fordulóját, majd ezt követően a Fiatal Forrás 
Szín társulat mesejátékaiban is felléptek.  

Évekkel korábban a Fiatal Forrás Színtársulat ré-
széről Molnár Klára művészeti vezető javaslata 
volt a közös alkotói tevékenység végzéséhez az 
egyesületi forma létrehozása. Úgy gondoltuk, így 
könnyebb lesz a szervezési munka, a játék és a 
fennmaradás. Indulásként az Óz, a nagy varázs -
ló című zenés mesejátékban, továbbá az Enyém a 
vár című produkciókban léptünk fel közösen. A 
bemutatott két mesejátékon és A padlás című 
musicalon kívül – ahol Ács Bence sziporkázó ala-
kítással bújt T-Müller karakterébe – nem sikerült 
megvalósítanunk a kitűzött célt, az egyesületi for-
mát. Továbbra is egymást támogatva és kisegít ve 
maradtunk mindketten független társulatként.  
2019-ben új arcát mutatta a társulat. A Veres-
egyházi Kábítószerügyi Fórum, a Támaszpont 
MOPKA és a Logo Színtársulat összefogásával 
bemutatásra került egy interaktív jellegű drog -
prevenciós színházi előadás, a Te döntesz. Vé-
leménye szerint az élvezeti cikkek túlzott fo - 
 gyasztásáról, a függőség kialakulásáról szó ló 
jelenetek miképpen hatottak a közönségre? 
A felkérést követően megközelítőleg négy hó -
nap állt rendelkezésünkre az igaz történeteken 
alapuló jelenetek kialakítására. A pandémiát 
megelőző időszakban, a sikeren felbuzdulva 
több helyszínen, még Újvidéken is bemutattuk 
az előadást. A jelenetekben érzékeltettük a fia-
talokat érintő negatív élethelyzeteket, ami bár-
kivel, bármikor előfordulhat. Ha a közönség fi - 
gyelt az előadásra és érzelmileg megfogta őket a 
bemutatott nyugtalanító történetek sora, akkor 
minden bizonnyal elértük a célunkat: a figye-
lemfelhívást az alkohol és a kábítószerélvezet 
káros, önpusztító veszélyeire. A közönség sorai -
ban hangzott el egy alkalommal: „Anya, erről 
otthon beszélnünk kell!”                  VERÉB JÓZSEF 

Gulyás-Csombor Renáta kislányával

Dandin György, avagy a megcsúfolt férj Chioggiai csetepaté

Fotó: Facebook profil

Fotó: VerébFotó: Veréb

LOGO SZÍNTÁRSULAT • INTERJÚ GULYÁS-CSOMBOR RENÁTA ALAPÍTÓVAL 

„ANYA, ERRŐL OTTHON BESZÉLNÜNK KELL!”
„A fiatalok valami olyat nyújtottak, ami -
re mindig is vágytam. Jókedvűen, önfe-
ledten, tele élettel és barátsággal ját sza - 
ni, minden fölösleges külsőségektől men-
tes játékot. Amiképp a tizennyolc és húsz 
év közötti korosztály mindezt átélte, 
őszin tén, alázattal és egyben végtelen 
szenvedéllyel.”: 

VERESI KRÓNIKA 2015. NOVEMBER
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Kérem, meséljen a családjáról! 
Szüleim tősgyökeres veresegyháziak, ennélfogva én is 
erősen kötődőm a városhoz. Egyedüli gyerekként nőt-
tem fel, de van hat unokatestvérem, mindannyian ze-
nészek. Többen rácsodálkoztak már a tágabb csalá - 
dunkra, mikor kiderült a zenei irányultságunk. Úgy 
gondolom, minden a veresegyházi nagyszülők zene-
szeretetében gyökeredzik. Apukámnak az édesanyja 
a Keresztény Női Körben, míg a nagypapa a férfikó-
rusban énekelt. Már fiatal koruktól kezdve aktív részt-
vevői voltak a település közösségi életének, – templomi 
kórusban, vegyeskarban énekeltek, színjátszással fog-
lalkoztak – gyerekeiket is a zene szeretetére nevelték. 
Nekem már annyira természetes volt mindez, így a 
saját gyerekeimet is ebben a szellemben neveltem. 
Büszke vagyok mindhármuk ra. A lányom, Tamara he-
gedűművész, Péter zon gorázni tanult, a legkisebb fiam 
László pedig tavaly fejezte be orgonaszakon a Váci Bar-
tók-Pikéthy Zeneművészeti Szakgimnáziumot.   
A zene végigkísérte az életét. Hogyan került a pá-
lyára?  
Veresegyházon Vadász Ágnes tanárnő kezdeménye-
zésére beindult az általános iskolában a zenei tagozat. 
Ági nénin kívül Kovács Katalin és László Domokos vol-
tak az énektanáraim. Az iskolai gyermekkórusokon 
kívül énekeltem az újonnan alakult Cantemus Kórus-
ban is. Azok az élmények, amit az akkori tanáraimtól 
kaptam, egy életre meghatározóvá váltak számomra.  
Zeneiskolába Budapestre jártam, mert itt, helyben 
még nem volt fúvóstanszak. Szakmai megfontolások 
alapján édesapán a pesti iskolát választotta, pedig min-
den alkalommal vonatoznom kellett. Pályaválasztás-
nál nem is volt kérdés a tovább tanulás, így kerültem a 
Bartók Béla Zeneművészeti Szakközépiskolába.   
Másodéves főiskolai hallgatóként fuvolatanárként 
elhelyezkedett a Gödöllői Körzeti Állami Zeneisko-
lába (Frédéric Chopin Zeneiskola). Azóta is ott tanít?  
Fuvolaoktatás ebben az időszakban még nem volt az 
iskola veresegyházi kihelyezett tagozatán. Az unoka-
testvéremmel Ella Attilával lehetőséget kaptunk hang-
szerek vásárlására, gyakorlatilag mi ketten alapítottuk 
meg Veresegyházon a fúvós tanszakot. 1993-ban ön-
állósult a veresegyházi tagozat, Lisznyay Szabó Gábor 
Zeneiskola néven, ezt követően maradtam a gödöllői 
iskolában, a mai napig is ott tanítok. Bár több évig még 
Veresegyházon is oktattam, a mai napig szép emlé-
keket őrzök erről az időszakról. Távozásom után a 
kollégákkal megmaradt a baráti viszony, számos al-
kalommal hívnak vissza együtt muzsikálásra, aminek 
mindig nagy örömmel teszek eleget. 
Tagja a Gödöllői Szimfonikus Zenekarnak. Melyek 
voltak a legemlékezetesebb koncertjeik?  

Gyerekkoromban még Vonós Zenekar néven volt is-
mert, később kibővült a zeneiskola fúvós tanáraival. 
Az idén negyvenéves múltra tekint vissza és ez idő 
alatt a város zenei életének meghatározó tényezőjévé 
vált. Tagjai elkötelezett zenészek, akik szívből, öröm-
mel muzsikálnak. A koncertek döntő többségükben 
ifjúsági hangversenyek, melynek célja az általános és 
középiskolás korosztállyal megértetni és megszeret-
tetni a komolyzenét. Az elmúlt években Veresegyhá-
zon is több alkalommal adtunk ismeretterjesztő 
koncerteket „Mesélő Muzsika” címmel. Repertoárunk -
ban a barokk zenétől a kortárs műfajig számos felnőt-
teknek szóló mű is szerepel, ezek elsősorban a város 
rendezvényein, ünnepekhez kapcsolódóan kerülnek 
előadásra. Ilyen például a „Remekművek Gödöllőn” 
bérleti hangversenysorozatunk. Számomra a legna-
gyobb öröm a csillogó szemű gyermekeknek játszani.    
Korábban édesapjával, Ella Péter csembalómű-
vésszel rendszeresen együtt koncertezett. 
A legfontosabb és legszebb események egyike volt, 
amikor az ünnepekhez kapcsolódóan a családdal 
közös házikoncerteket tartottunk. Nem múlt el úgy 
karácsony, hogy ne muzsikáltunk volna együtt. Így 
kezdődött az én pályafutásom. Később már az édes-
apám és a nagybátyám Ella István szólókoncertjein is 
szerepeltem. Mindketten nagyon fontosnak tartották, 
hogy korán bevezessenek a zenei világba. Számos 
esetben tartottunk jótékonysági koncerteket családok 
meg  segítésére, itt Veresegyházon is. Évente rendsze-
resen felléptünk advent idején a Gödöllői Barokk Kas-
télyszín házban. Minden év március 13-án muzsi - 
káltunk az ünnephez kapcsolódóan a veresegyházi 
katolikus templomban, hangversenyeket adtunk töb-
bek közt a Váci Mihály Műve lődési Házban is. 

Pályafutása során járt a Kínai Népköztársaság te-
rületén, Izraelben és az Amerikai Egyesült Álla-
mokban.  
Az ország vezető zenekaraival, mint kisegítő zenész 
vettem részt külföldi hangversenyeken.  Az első ilyen 
felkérést egy-egy előadásra a 2000-es évek elején kap-
tam, egészen a koronavírus-járvány kezdetéig tartot-
tak a turnék. Különleges élmény és egyben nagy 
kihívás volt például a kínai út, tizenhét nap alatt ti-
zennyolc koncertet adtunk különböző helyszíneken. 
Nagyon sok segítséget kaptam a családomtól, a ta-
nártársaimtól, hogy el tudjam vállalni a koncerteken 
való fellépést. Nagyon hálás vagyok ezért.  
Ella István orgonaművész egy alkalommal a követ-
kezőket mondta: „Beatrix nagyon tehetséges fuvo-
lista, minden esetben rendkívüli élmény a közös 
koncertezés.”    
Számomra nagy megtiszteltetés és komoly lehetőség a 
közös fellépés. Sajnálatosan a pandémia miatt 2020 ka-
rácsonyán csak online koncertre volt módunk, melyet 
a Veresegyházi Városi Televízió rögzített. A felvételek 
közönség nélkül a Veresegyházi Szent lélek- temp -
lomban készültek. Meglátásom szerint az emberek 
már nagyon vágynak az élő koncertekre, de sajnos a je-
lenlegi helyzetben közvetlenül még mindig csak a ka-
merának muzsikálhatunk. Szeretném megemlíteni Bo - 
donyi Katalin énekművészt, István feleségét, aki min-
dig nagy hatással volt rám, az évek során példaké-
pemmé vált. Emberileg sokat köszönhetek neki is.  

VERÉB JÓZSEF 

„ISTEN DICSŐSÉGÉRE ÉS AZ EMBEREK ÖRÖMÉRE” 
Ella Beatrix olyan veresegyházi családba született, ahol a nagyszülők zenei beállítottságának hatá-
sára – bár ők nem voltak muzsikusok – édesapja és annak négy testvére közül három, pályafutásuk 
során mind hivatásos zenészként dolgozott. Milyen lehetett egy olyan családban felnőni, ahol min-
dig és mindenkor a zene volt a központi téma? Ella Beatrix művésztanárral beszélgettünk. 

„A művészeti világban az elhivatottság sok eset-
ben kizárja a családalapítást. Beatrix életében 
az anyaság és a három gyermeke központi helyet 
foglalnak el. Mindemellett elhivatott zenész.” 

ELLA ISTVÁN LISZT FERENC-DÍJAS ORGONAMŰVÉSZ 

Fotó: www.gso.hu

ELLA BEATRIX 
FUVOLAMŰVÉSZ, TANÁR 

 
1970-ben Gödöllőn született 
1988-ban érettségizett a budapesti Bartók Béla Ze-
neművészeti Szakközépiskolában 
1989-től a gödöllői Frédéric Chopin Zenei AMI fu-
volatanára  
1989 és 2003 között tanára a veresegyházi zeneis-
kolának 
1991-ben diplomázott a Liszt Ferenc Zeneművészeti 
Főiskolán fuvola szakon  
1991-ben házasságot kötött, három gyermek édes-
anyja 
1995-től a Gödöllői Szimfonikus Zenekar tagja 
2015-ben a Debreceni Egyetem Zeneművészeti Ka -
rán mesterdiplomát szerzett 
Pályafutása során szóló-, kamara- és zenekari ze-
nészként Európa számos országán túl fellépett Kíná-
ban, Izraelben és az Amerikai Egyesült Álla mok ban. 
Rendszeresen énekel a Helembai Erzsébet vezeté-
sével alakult Árpádházi Szent Erzsébet Kórusban. 
 
ELISMERÉSEK: 
Elismerő Oklevél a tanári munkáért – Dunakeszi 
Tankerületi Központ 2016, 2017
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Toczauer Júlia (szerzői ne -
vén Virginia Sol) második 
regénye a kolozsvári Polis 
Könyvkiadó gondozásá-
ban, a Kárpát-medencei 
Te hetséggondozó díjnyer-
tes alkotásaként 2020-ban 
jelent meg. A megérin-
tően szép történet le bilin-
cselő olvasmány egy ti - 
zen éves diáklányról, aki 
kisgyermekkorában a 
nagyvárostól távol élő 
Nagyapa Küküllő-parti 
házában, a falusi élet 
me sevilágában töltötte a 
nyári hónapokat. Káp-
rázatos időszak volt ez, 
a vadregényes táj, a vi-
rágos rét, a madarak 
csi csergése, és nagyapja meséi töltötték ki 
Luca mindennapjait. Itt szabadnak, boldog-
nak érezte magát, Nagyapával bejárták heted-
 hét országot, meglesték az „ördögök kincsét, 
a távoli kelet varázslatos tájait”, még az Üveg-
hegyet is megmászták. Nem csoda, ha iskola-
kezdéskor Luca elszontyolodott. Osztálytársai 
nehezen, vagy egyáltalán nem értették meg a 
fura lányt, aki olyan történeteket tudott, amit 
ők bizony soha nem hallottak. A cselekmény 
végigköveti Luca várakozással teli utazását a 
falusi élet mindennapjaiba. De ez az utazás 
más lesz, mint eddig bármikor. A Veresegy-
házon élő fiatal írónővel a regény keletkezé-
séről beszélgettünk.  
 
Korábbi regényéhez képest merőben más mű-
fajjal találkozhat az olvasó, míg A belső vad 
című kötete lélektani krimi, addig a mostani 
írása, Az utolsó mesemondó álomszerűen 
szövi a cselekményt. Kérem, beszéljen a re-
gény keletkezéséről! 
A kötet megírását egy indiántollas, öreg me-
sélő alakja ihlette. Gyerekkoromban a nagy-
szüleim is mindig meséltek, a történeteik igazi 
népies ízét az adta, hogy az általuk elmondot-
tak nem voltak leírva, mesekönyvbe szer-
kesztve, csak úgy szabadon jöttek, szinte elva - 
rázsoltak. Mivel családom részben kolozsvári 
kötődésű, így a cselekmény főként az erdélyi 
néphagyományokból táplálkozik, innen ered 
a regényben szereplő, a kisunokájának mesélő 
Nagyapa karaktere is. A történet központi 
alakja Luca, aki él-hal a mesékért, szinte issza 
a nagyapja történeteit, nem tud betelni velük. 
Egy alkalommal levelet hoz a postás, Nagyapa 
írt a gyerekeinek. Mivel a kisunoka még túl fi-

atal, ezért nem iga-
zán tudja értelmezni 
a levél tartalmát. A 
levél hívó szavára az 
egész család felkere-
kedik, és elindulnak 
Erdélyországba, Nagy-
apához a Küküllő-part-
jára.   
A könyv kiadójával 
hogyan került kapcso-
latba?   
Megkereséssel, de mivel 
a Polis Könyvkiadó tör-
ténelmi írások megjelen-
tetésével foglalkozik, eb - 
ből adódóan félretették a 
kéziratomat, magyarán 
mondva: eluta sítottak. 
A véletlen szerencse vi-
szont közbeszólt, a kiadó 

grafikusa, Unipan Helga – mint a mesében – 
kézbe vette az asztalon heverő kéziratcsoma-
got. Valami megérinthette olvasás közben, 
mert ezt követően a könyv megjelenése mel-
lett kardoskodott. Hálás vagyok neki és a kia-
dónak is a lehetőségért, számomra ez komoly 
jelentőséggel bír.  
Megvásárolható lesz Magyarországon is a 
kötet?  
Tudomásom szerint az Írók Boltjában, illetve 
az eredeti elképzelés szerint majd nálam is el-
érhető lesz.  
Rövid időn belül két kötettel is jelentkezett, 
készül már az új könyve? 

 Egy újabb ifjúsági regényen dolgozom, sze-
retném pályázati kiírásra vinni. Ezenkívül be-
fejezés előtt áll a következő lélektani krimim, 
az előző folytatásaként.   

VERÉB JÓZSEF   

Toczauer Júlia fotográfus, írónő

Fotó: Veréb

VIRGINIA SOL ÚJ REGÉNYE • INTERJÚ A SZERZŐVEL 

AZ UTOLSÓ MESEMONDÓ
„A szerző családjának nagy része Kolozs-
várról származik. Erdély fővárosának szel-
leme, kulturális gazdagsága a fiatal író - 
nőben mély nyomott hagyott. Ahogy szokta 
mondani: itthonról megy haza. És fordít -
va. Nem véletlenül a kedvencei az erdélyi 
magyar írók, költők, persze Fekete István 
és Jack London mellett. Mesélőkedve szin-
tén őket idézi, miközben legkevésbé sem 
másol. Eredeti alkotóról van szó, aki telje-
sen hitelesen hozza a mai Kárpát-meden-
cei magyar huszonévesek világát.” 

ZSEBŐK CSABA KÖLTŐ, TÖRTÉNÉSZ 

VIRGINIA SOL: AZ UTOLSÓ MESEMONDÓ 
(RÉSZLET) 

Kísérteties látványt nyújtott az utca, fel egészen a főútig, nem volt ott más, csak letarolt házak rom-
jai, a háttérben meg felégetett legelők, és az erdők helyén kormos puszták, elszenesedett fatörzsek. 
Úgy éreztem, megfulladok. Reszkettem, rám tört a kétségbeesés, a tehetetlenség, és felsikoltottam: 
hol van Nagyapa? 

Teremtett lelket se láttam, csupán egy szalmaborjú állt a romok között, reménykedve valamiféle 
csodában, tán épp a ragacsos szurokban, ami viszont leolvadt róla. Nyoma veszett állatnak s em-
bernek egyaránt. Szekérmaradványok ereszkedtek fél kerékre ott, ahol egykor a pajta állt, másutt 
létrák és bútorok csonka tetemei hevertek, s téglahalmok emelkedtek a házak helyén.  

Mi történt? Hol van mindenki? Hová lett Nagyapa? Hová lettek az otthonok, a kertek, az erdők 
és a mezők? Hová lettek a madarak, az állatok? Hová lett az egykori táj, mely otthonom volt nekem 
is, és régi barátként várt rám?  

Zokogni kezdtem. Nem tudtam, mit tehetnék, hogyan segíthetnék. Fogalmam se volt, hogy 
ilyesmi megtörténhet, hogy csak így eltűnhet minden, ami volt. Egészen kicsire összehúztam 
magam, nem voltam ekkor semmi sem. Nem lehettem egyszerre minden, így megszűntem bármi-
nek is lenni. Pedig hát, ha lett volna hozzá tudományom, lettem volna újra utca s benne házak. 
Lettem volna kert, s benne palánták és tyúkok. Lettem volna pajta, s benne sokféle barom, lettem 
volna újra szomszéd, s talán akkor Nagyapát is viszontláthatom.  
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HERMAN DALMA

Bemutatkozásként kérem, beszéljünk a kezdetekről! 
Szüleim Erdélyből települtek át Magyar-
országra, a testvéreimmel mi már itt szü-
lettünk. Az édesapám egyik testvére kán - 
tor, így mint egyházzenész képviselte már 
korábban is a családban a zenei vonalat. 
Az ő fia, az unokatestvérem Hermann 
Szabolcs 2016-2020 között a Budapesti 
Operettszínház karmestere, jelenleg a 
Szegedi Nemzeti Színház és az Aradi Ál-
lami Filharmónia vendégkarmestereként 
dolgozik, mindemellett zeneszerzéssel is 
foglalkozik. Több alkalommal láttuk őt a 
színházban, tagadhatatlan, hogy különös 
hatással van rám a zenei tevékenysége, 
inspirálóan hat rám a munkássága. Bár az 
ő szakmai pályafutása és az én tanulmányaim egymástól teljesen függetle-
nek. Amikor Szabolcs a Kolozsvári Zeneakadémia után 2013-ban a Liszt Fe-
renc Zeneművészeti Egyetem hallgatója lett, én már tanultam zongorázni. 
Hatévesen kezdtem el hangszeres tanulmányaimat a Lisznyay Szabó Gábor 
AMI erdőkertesi kihelyezett tagozatán Bacsa Gabriella tanárnő növendéke-
ként. Szerencsés embernek mondhatom magam, mert Gabi néni volt mind-
végig, kilenc éven át a tanárom, és az ő személyében nagyon kedves, 
gyermekszerető pedagógust ismerhettem meg. Felvételt nyertem a Fabriczius 
József Általános Iskola ének-zene tagozatára, és ettől kezdve szinte kitöltötte 
a mindennapjaimat a zene. Olyan énektanáraim voltak, mint Kovács Katalin 
és Templom Erika karvezetők. Énekórák, kóruséneklés és zongoraóra, egé-
szen negyedik végéig. A felső évfo lyamot már a gödöllői gimnáziumban foly-
tattam. Valahogy ez nálunk már hagyománnyá vált, a testvéreim is nyolc 
évfolyamos gimnáziumban tanultak, és ez nekem is nagyon megtetszett. 
Visszaemlékezve a zenei tagozatos éveimre elmondhatom: nagyon szeret-
tem kórusban énekelni, meg foghatatlanul jó érzés volt kiállni például a ka-
rácsonyi koncerteken a közönség elé. Valahogy az együtt éneklésnek van egy 
különös varázsa, nem is tudom, talán a hangerő teszi ezt.   
Úgy tudom párhuzamosan két gimnáziumnak is a tanulója. Hogyan történt? 
A zene továbbra sem maradt ki az életemből, nyolcadik után 2020-ben fel-
vételt nyertem a Szent István Király Zeneművészeti Szakgimnáziumba. Ki-
lencedik évfolyamosként a közismereti tantárgyakat továbbra is a Gödöllői 
Török Ignác Gimnáziumban tanulom, míg a zenei tantárgyakat a pesti gim-
náziumban. 2012-től a veresegyházi zeneiskola szervezésében rendszere-

sen részt vettem hazai regionális és országos zongora-
versenyeken. 2019-ben a Szent István Király Zene-

művészeti Szakgimnázium szervezésében a „Tied 
a Steinway” országos koncerten is szerepeltem. 
Ahol felkértek a budapesti Opera Zongoraterem-
ben (Steinway Zongoraszalon) megrendezésre 
kerülő rendezvény egyik fellépőjének és egyben 
megajánlott felvételi lehetőséget kaptam zon-
gorából a szakgimnáziumba. Miután az elmé-
leti felvételit tel jesítettem, a 2020/21-es tanévben 
a zenei képzést már ott kezdtem el.  

2015-ben a Papp Lajos Regionális Zongoraverse-
nyen I. helyezést és tanári különdíjat, 2019-ben II. 

helyezést, és még ebben az évben a XV. Országos 
Zongo raverseny döntőjében különdíjat ért el. Milyen 

élményt nyújtottak általában a versenyek?  
2012-ben a III. Papp Lajos Regionális Zon-
goraverseny volt az első megméretteté-
sem, ahol díjat nyertem. Nagyon megle - 
pődtem, hiszen a korcsoportomban mind-
 járt az első komolyabb versenyen III. díjat 
értem el. Örök emlék ez számomra, mivel 
első osztályosként szeptemberben még 
nem tudtam írni, így kissé gondot okozott 
az átvételi elismervény aláírása, valahogy 
az „r” betűnél elakadtam. A legkedvesebb 
verseny élményem 2017-ben az V. Nem-
zetközi Bartók Béla Zeneiskolai Zongora-
verseny volt, ahol Bartók Gyermekeknek 
IV. kötetből a Rapszódiát játszottam el. Na-
gyon büszke voltam, mert Kiemelt Nívó-

díjat kaptam. Díjazottnak lenni, kiállni a közönség elé mindenképpen jó 
érzés, bár el kell ismernem egy kicsit izgulós vagyok. 2019-ben voltak az 
utolsó nyilvános koncertek, ahol felléptem. Sajnos a jelenlegi vírusos hely-
zetben erre nincs lehetőség, a tanulmányaimat is távoktatásban folytatom.  
A művészeti iskolában az online oktatást miképpen oldották meg?  
A távoktatás legfájóbb pontja az osztálytársakkal, a barátokkal való sze-
mélyes kapcsolat hiánya. A művészeti oktatásnál egy teljesen új világgal 
kellett megismerkednem, mert a korábbi zongoraóráim a zeneiskolában 
tantermi foglalkozás keretében zajlottak. Jelen esetben otthon ülök egy-
magam a szobában, és Kőrösiné Belák Erzsébet tanárnővel Skype-on ke-
resztül tartjuk a kapcsolatot, így zajlanak az online zongoraórák. A további 
óráim különböző fórumokon, például a zeneirodalom és a szolfézs órák 
Teams alkalmazásban, míg a zeneelmélet Zoom videókonferenciában foly-
nak. Sajnos a koronavírus-járvány terjedése miatt alig volt lehetőségem be-
járni a „Szent István Király konziba”, így elmaradtak a tanáraimmal és a 
diáktársaimmal a személyes találkozások.   
Még messze van az érettségi, de minden bizonnyal vannak már további tervei?  
A zene számomra olyan kifejezési forma, amit szavakba nem is lehet önteni, 
mert a zene felszabadít, örömmel tölt el. Szeretem a hangszeremet, és a közis-
mereti tantárgyakból is jól állok. A matematikával kifejezetten közeli barátság-
ban vagyok. Hogyan tovább? Zenei pályán vagy esetleg más egyetemen, 
igazából még nem alakult ki bennem a továbbtanulás iránya. Jelenlegi célom 
a középiskolákat minél jobb eredménnyel befejezni, és majd ennek függvé-
nyében tudom eldönteni a továbbiakat, legalábbis most így látom.  VERÉB JÓZSEF 

Fiataloknak
FIATAL TEHETSÉGEINK

Herman Dalma 2005-ben Budapesten született. Szüleivel 
és testvéreivel Erdőkertesen éltek, majd 2017-ben Veres-
egyházra költöztek. Az általános iskolát a Fabriczius Jó-
zsef Általános Iskolában kezdte, később a Gödöllői 
Török Ignác Gimnázium nyolc évfolyamos osztályában 
folytatta. Bátyja és nővére példáját követve már egészen 
kis korától kezdve elvarázsolta a hangok világa. Zene 
szólt a rádióból, a lemezjátszó is harsogta és Dalma 
minduntalan, még a biciklin is dúdolta az akkor ép di-
vatos slágereket. A családban a bátyjától volt már egy pi-
anínó, így elég hamar megbarátkozott a hangszerrel. 
Dalmával az iskolai évekről, távlati terveiről beszélgettünk.

KÖZÉPISKOLAI TANULÓ, ZONGORISTA
VALAHOGY BENNEM 
MINDIG SZÓL A ZENE

Fotó: Veréb József
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Mikor kezdődött a Fitten Veresen sport edzőjé-
vel a kapcsolatod? 
Több mint 10 éve, még a két gyermekem szüle-
tése előtt találkoztam először Ritával. Edzési ta-
nácsokkal látott el a várandóságomtól a szülés 
után, napjainkig. Sokat köszönhetek neki. 
Mikor kezdtél el sportolni?  
Óvodáskoromban ritmikus sportgimnasztikával 
kezdtem, majd küzdősporttal folytattam. Azóta kis 
kihagyásokat leszámítva rend szeresen sportolok. 
Mi vagy ki motivál? 
Egyedül nem igazán tudok sportolni, kell egy tö-
kéletes szakmai „hajtóerő”, ezt találtam meg Rita 
személyében. A szülések után kialakult sérvem, és 
nyitott hasfal miatt speciális, személyre szabott 
gyakorlatokra volt és van szükségem, és ez által fo-
lyamatos kontrollra is. Rita állhatatos munkájának 
köszönhetem, hogy ezek az egészségügyi problé-
 mák sokat javultak, enyhültek a panaszaim. Egy 
remek és ösztönző csapat jött össze az edző terem-
ben, mely szintén húzóerő tud lenni.  
Teljesültek a kitűzött céljaid? 
Korábban a versenysportban értem el sikereket. Ta-
valy pedig különböző tömegsport (túrázó és kerék -
páros) rendezvényeken mérettettem meg ma ga - 
mat. Itt a cél nem a helyezés volt, hanem az önma-
gam által felállított apró tervek elérése, megvalósí-
tása. Ha ez sikerült, ezt követően nincs más dolga 
az embernek, mint jóleső fáradtsággal hátradőlni 

és örülni, hogy mindez sikerült 45 évesen is. 
Milyen típusú edzéssel kezdtél és mit sportolsz most?  
Az első gyermekem születése előtt kezdtem el 
BodyRope hevederes edzést, és súlyzós köredzése-
ket. A szülés után Rita „előírta” a szétnyílt hasfalam 
miatt a hasfal-regenerációs gyakorlatokat ott hon ra 
és a csoportos edzések alkalmával is, ezután kezd-
tük a funkcionális szemléletű edzést. A hétvége a 
családomé, így együtt kerékpár-túrázunk és ismer-
kedünk a természettel a gyalogtúrák alkalmával. 
Mit tartasz a legnagyobb sikernek?  
Hogy visszanyerhettem a szülés utáni testsúlyo-
mat, fittségemet, adott egy tartást, kiállást, ezáltal 
jobban érzem magam a bőrömben, így a gyereke-
immel is sikeresebben fel tudom venni a tempót.  

Te hogyan oldod meg a már egy éve tartó #ma-
radjotthonedzeni  pandémiás időszakot?  
A sport mindig is jelen volt az életemben verseny és 
hobbi szinten is. A jelenlegi helyzet mindenki életét 
felbolygatja és átrendezte, így a szabályok betartásá-
val a csapatunk megszavazta az online edzést, ami 
egyrészről könnyebbséget jelent, hiszen amikor csak 
időm van, csatlakozhatok az edzésekhez. Ez az on-
line edzés egy újabb és másfaj ta kihívást jelent. 
Mit üzennél erre a pandémiás időszakra?  
A családtól „megvont” online edzésidőimet pótolva 
egyéni szervezésben a családdal kerékpározunk és 
túrázunk. Veresegyház környékét, illetve a Duna-
menti kerékpárutakat jártuk már be. Balaton, Velen-
cei-tó és a Tisza-tó körbetekerése is többször sikerült 
már, jó közelben és harmóniában lenni a természet-
tel és ezáltal megszerettetjük a mozgást gyermeke-
inkkel is. A kihagyás után nehéz az újrakezdés, de ha 
a spor tot rendszeresen beépíted a hétköznapjaidba, 
utána már nem lehet abbahagyni, hiányozna. Legyen 
a hétköznapjaid része a sport, ami által minden más 
napi feladat is könnyebben elvégezhető lesz, hiszen 
ez erőt és kitartást ad mindezek elvégzéséhez.  
Kedves Olvasók! Köszönöm, hogy velem tartottak, 
remélem sikerült egy kis pozitív töltést, kapaszko-
dót adni, hiszen a jelenlegi helyzet mindenki életét 
felbolygatja és átrendezi. Az értékrendszerünk tel-
jesen megváltozik. Szinte napról napra újabb ne-
hézségekbe ütközünk, de ilyenkor egészségünk 
megőrzése és az odafigyelés mellett az a legfonto-
sabb, hogy meglássuk ebben a mindenki számára 
furcsa és testidegen helyzetben a pozitívumokat. 
Tartsuk be a szabályokat, vigyázzunk magunkra 
és egymásra! A pozitív gondolkodás, az optimiz-
mus az egészséges élet titka!                         GYŐRI RITA 

Legyünk együtt fittek Veresen! 
Mobil: 30 509 5084 

Facebook: Fitten Veresen

A 2021-es év utolsó bemutatott „Hétköznapok HŐSE” kétgyermekes anyuka. Az első találkozásunk-
kor (ami több mint tíz éve volt), kiderült, hogy hölgy létére az egyik legkeményebb küzdősport el-
szánt bajnoka. A karatéról tudni kell, hogy nem csupán egy mozgásforma, művelői szellemi fejlő - 
désen is keresztül mennek, tehát a jellem formálása és a test edzése szorosan összefügg. Az akarat -
erő, a kitartás, az előítélet-mentesség, az önuralom és a tisztelet elv alapján. Végső cél a testi és lelki 
harmónia megteremtése, ami Anikónak a „bőre alá ívódott”. És így küzd nap mint nap az életben is. 

A HÉTKÖZNAPOK HŐSEI: ANIKÓ

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

A Nordic Walking fontos és elengedhetetlen kel-
léke a megfelelő anyagú, hosszúságú és ki-
képzésű Nordic Walking bot, amellyel a NW 
technika jól kivitelezhető.  
A túrabot és NW bot között óriási a különbség, 
de egyik sem jobb vagy rosszabb a másiknál. 
Szoktuk mondani: valójában az egyik alma, a 
másik körte, célunk szerint válasszunk botot. Tú-

rabottal nem lehet Nordic Walkingozni, de NW 
bottal lehet „túrázni” is. A NW technikájához 
(mivel a sífutásból származik) fontos lesz a bot 
hegye és markolata, kesztyűpántja. A NW bot 
karmos hegye megakadályozza, hogy akár jeges, 
csúszós úton is a bot megcsússzon előrehaladás-
kor, míg a túrabotok kerek hegye támaszkodásra, 
egyensúlyozásra lett kitalálva. 

A markolatok különbsége is szembetűnő, hiszen 
a túrabot kiképzett, csuklóra tekerhető pántja tel-
jesen más célt szolgál, mint a NW bot kézfejhez 
passzoló, hüvelyk és mutatóujj között átkötéssel 
rendelkező „kesztyűje”. A fotókon a NW bot he-
gyet, kesztyűpántot és markolatot láthatnak. 
A nordicozás nem csak a rehabilitációban állja 
meg a helyét, de igen kemény edzés is tud lenni. 
A sifutók a 30-as 50-es években ezzel a nyári ed-
zésfajtával fejlesztették állóképességüket, gyor-
saságukat, koordinációjukat. 

MULTISPORT SE/NORDIC WALKING SPORT 
VERESEGYHÁZ 

FACEBOOK: NORDIC WALKING SPORT VERESEGYHÁZ 
 +36 70 39 126 03 

multisport.2112@gmail.com 

NORDIC WALKING

MI KELL A NORDIC WALKING-HOZ? EGY JÓ NW BOT ÉS EGY JÓ CIPŐ!

karmos NW bothegy NW bot NW kesztyű 
és NW bot markolata
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TAVASZI KIRÁNDULÁSTIPPEK 
 
A friss levegőn való mozgás felüdíti testünket, lelkünket. Ha sokat is vagyunk otthon, azért 
élvezhetjük a tavasz szépségét. Álljon itt néhány tipp a sétáláshoz.
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FÓTFÜRDŐ 
A pihenőhelyen közlekedési park és mounta-
inbike pálya is található (az ingyenes kaland-
park jelenleg zárva). A pici tavat kisgyer me - 
kekkel is könnyen körbe lehet sétálni. Három 
sütögető hely és fedett kerékpártároló (szere-
lőállvánnyal) várja a látogatókat. A vonatme-
gállótól néhány perc sétára egy kutya-játszótér 
is található. 
 
FÓTI-SOMLYÓ 
A hegy kiemelkedik a Pesti-síkságból és na-
gyon szép kilátás nyílik róla a Duna túlpartján 
található hegyekre. Élő- és növényvilága jól 
reprezentálja az egyéb magyar hegységekben 
előforduló fajokat. Tavasszal megcsodálható 
virágok: ujjas kelti ke, apró nőszirom (védett 
helyeken: tavaszi hé rics, leánykökörcsin). 

Indulhatunk Fótfürdő állomástól vagy a Fáy 
présháztól. A tanösvény, melyhez füzet is kap-
ható, normál tempóban egy óra alatt bejárható, 
de más szép útvonalak is vannak. Ha hétvégén 
és dél körül megyünk, sok emberrel lehet szá-
molni, feltorlódhat a sor az ösvényeken. 
 
RÉGI SZADAI LŐTÉR 
Ha a veresi Fenyvesből a sárga jelzésen foly-
tatjuk utunkat délre, akkor a patakon átkelve 
egy szavanna jellegű, galagonya bokrokkal tar-
kított mezőre jutunk. Az ösvény magas és me-
redek ho mokdombhoz vezet (a sárga kocka 
jelzés torkolatánál), mely kiváló lehetőségeket 
nyújt gyerekeknek a kalandozáshoz. 
TIPP: Parkolhatunk az ivacsi játszótérnél és kis 
kört is tehetünk: visszaúton a T-elágazásnál 
nem a patak felé, hanem balra fordulva, a Kraj-
cár utca nyugati végéhez juthatunk. 

GÖDÖLLŐI-DOMBSÁG 
Nemcsak Veresről indulhatunk el túrázni, 
hanem Szadán a Szurdok utca végén parkol-
hatunk, ahol több útvonal közül lehet válasz-
tani. 
 
TÁVOLABBI CÉLPONTOK 
A kedvelt Királyrét és Katalin-puszta (Naszály) 
mellett még számos szép hely érhető el egy 
órán belül. 
TÖRÖKMEZŐ (Börzsöny). Rövid túrával cso-
daszép kilátóhelyekre juthatunk, ahonnan be-
látható a Dunakanyar, a Szigetcsúcs. Tavasszal 
a fennsík telis-tele van héricsekkel. A turista-
háznál étterem és kis magán állatkert található. 
DERA-PATAK SZURDOKVÖLGY (Pilis). Le-
bilincselő kanyon sziklákkal, vízesésekkel, fa-
hidakkal. Hétvégén érdemes korán menni, 
mert nagyon kedvelt, látogatott hely.  
 

SZŐKE SAROLTA 

Dera patak szurdokvölgy

Dunakanyar

Fóti-Somlyó

VERESEGYHÁZI VÁROSI SPORTKÖR

Labdarúgó Szakosztály 
Felnőtt (Pest megyei bajnokság I. osztály) 
03.13. Gödöllői SK – Veresegyház VSK 0 – 1 
03.21. Veresegyház VSK – Vecsési FC 1 – 3 
03.27. Viadukt Biatorbágy SE – Veresegyház VSK 2 – 0 
04.03. Veresegyház VSK – Budakalászi MSE 2 – 1 
U19 (Pest megyei bajnokság I. osztály) 
03.12. Vác-Deákvár SE – Veresegyház VSK 1 – 2  
04.02. Pilisi LK – Veresegyház VSK 1 – 1  
U17 (Pest megyei bajnokság II. osztály Keleti csoport) 
03.10. Veresegyház VSK – Aszód FC 17 – 0

Kézilabda Szakosztály 
Férfi felnőtt (Pest megyei bajnokság I. osztály) 
03.13. Szigetszentmiklósi KSK III. – Veresegyház VSK 34 – 29 
Női felnőtt (Pest megyei bajnokság II. osztály) 
03.14. Vácrátót KSE – Veresegyház VSK 21 – 26 
03.20. Veresegyház VSK – Szigetszentmiklósi NKSE II. 26 – 21 
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Írj le egy átlagos napot időrendben, hogy mi 
és mikor történik veled? 
4:40-kor kelek, 5:10-kor indulunk autóval az 
edzésre, ami 5:45-kor kezdődik és általában 
7:30-ig vagyunk vízben. Az első órára nem 
érek vissza, a második órától az ötödik óráig 
tudok benn lenni az iskolában. Ebéd után 13-
kor indulunk vissza és 18-ig vagyok az uszo-
dában (úszás és szárazedzés). 19 óra körül 
érünk haza, vacsora és alvás. Tanulni és a házi 
feladatot elkészíteni a lyukas órákban szok-
tam, vagy az öltözőben.  
Hány edzésed van egy héten? 
9 úszás és 3 száraz-kondi edzés van. Hetente 
négyszer járok reggel edzésre, s szombaton is 
mennem kell. 
Hogy lehet ezt iskola mellett elvégezni? Segí-
tik a munkádat?  

Az iskola és a tanári kar nagy segítséget nyújt, 
a határidőkben rugalmasak, s bátran kereshe-
tem őket. Ezért cserébe félévkor és év végén 
vizsgáznom kell. Az osztályfőnököm, Gyetvai 
Éva tanárnő mindenben támogat, sokat segít 
és nagyon megértő. Szüleim sokat segítenek 
az utazásban, készülődésben, s lelkiekben is 
mellettem állnak. Két kisebb testvérem, Ajna 
és Liza is a BVSC színeiben úsznak már. Na-
gyon ügyesek. 
Az osztálytársaid, tanáraid tisztában vannak 
azzal, hogy milyen munkát végzel, és milyen 
eredményeid vannak? 
A felnőttek jobban átlátják, hogy mennyi mun -
ka van az eredményeim mögött, az osztálytár-
saim már kevésbé. Viszont most az országos 
bajnokságon az egész osztály szurkolt a képer-
nyő előtt a döntőkben, s ez nagyon jól esett. 

Mennyit úsztok edzésenként méterben az ala-
pozás, vagy felkészülési ciklus idején, és 
mennyit, ha versenyidőszak van? 
Alaphelyzetben 5-6 km edzésenként (napi 10-
12 km), fontos versenyek előtt fokozatosan 
csökken a méterszám. Edzőtáborban pedig 
akár napi 12-14 km is megvan. 
Leúszott métereid alapján körbe úsztad már a 
Földet? 
Megvan az esélye, hogy már körbeúsztam. 
Van-e kedvenc úszásnemed?  
Mindig változik, most épp nincs.  
Mikor és milyen számban nyerted az első or-
szágos bajnoki címedet? 
2017 nyarán a korosztályos országos bajnok-
ságon 10 bajnoki címet szereztem, ebből 7 
egyéni arany: pillangóban, vegyeseken, háta-
kon, 200 gyorson. 
Mennyivel volt más az érzés most, amikor fel-
nőtt bajnoki címet nyertél Cseh Lászlóval egy 
csapatban? Szoktatok beszélgetni? 
Még fel sem fogtam. Nem tudom megfogal-
mazni, nagyon nagy élmény. Cseh Lacival ed-
zéseken csak látjuk egymást, nincs közös 
edzésünk. 
Volt-e már olyan pont az életedben, amikor 
abba akartad hagyni az úszást? 
Nem igazán. 
Vannak barátaid, akikkel szoktatok közös 
programokat szervezni, vagy erre nincs időd? 
Iskolai programokon mennyire tudsz részt 
venni? 
Iskolai programokra ritkán jutok el. Az úszó-
társaimmal, barátaimmal tudok néha progra-
mot csinálni, ha úgy adja a verseny- vagy 
edzésprogram. Velük sokkal könnyebb egyez-
tetni.  
Mi a célod az úszással kapcsolatban? A kö-
vetkező olimpiára kijutnod reális esély lehet. 
Szoktatok erről beszélgetni az edzőiddel, a 
családdal?  
Az elsődleges célom bekerülni az utánpótlás 
válogatottba, s Magyarországot képviselni 

ÚSZÁS • INTERJÚ ELEKES TAMARÁVAL

Elekes Tamara felnőtt országos bajnok

Cseh László gratulál Tamarának

ELEKES TAMARA CSEH LÁSZLÓVAL 
EGY CSAPATBAN ORSZÁGOS BAJNOK 
Az idei Felnőtt Úszó Országos Bajnokságon drukkolhattunk a veresegyházi Elekes Ta-
marának, aki a BVSC-Zugló versenyzőjeként három váltószámban is a dobogóra állha-
tott. A legfényesebben csillogó érmet a 4×100 méteres MIX vegyes váltóban nyerte, ahol 
Cseh Lászlót váltva úszott be győztesként. Tamara (Tami, ahogy hívják barátai, isme-
rősei) 13 éves, a Fabriczius József Általános Iskola 7.f osztályába jár, kitűnő tanuló, sze-
reti az angolt, kedvenc étele a sült krumpli és a gofri. A felnövekvő generáció ígéretes 
tehetsége, többszörös korosztályos magyar bajnok, eredményeiért „Veresegyház Város 
Érdemes Sportolója” kitüntetésben is részesült. Az alapokat 5 éves korában a Csombi 
Úszóiskola oktatói György-Vince Gitta, Csomborné Halmai Ágnes és Csombor Zoltán 
rakták le. Tehetsége hamar megmutatkozott és alig kilenc évesen a BVSC uszodában ta-
lálta magát. Gyetvai Éva osztályfőnök szerint Tami egész személyiségével a tökéletes-
ségre törekszik. Csendes, visszahúzódó, segítőkész. A gratulációkat halk szerénységgel 
fogadja. Egyéni tanrend szerint tanul, mégis az iskolai feladataira is marad ideje és a tel-
jesítménye már hetedik éve kitűnő eredményű. 
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külföldi versenyeken: ifi Európa-bajnokság, 
világbajnokság, vagy az olimpia… A további 
terveimet egyelőre még nem szeretném meg-
osztani. 
Jövőre befejezed az általános iskolai tanul-
mányaidat. Hol szeretnéd folytatni, van már 
valamilyen elképzelésed, hogy „mi szeretnél 
lenni” felnőtt korodban, hiszen a civil életre 
való felkészülés szintén fontos, nem tud az 
ember egész életében úszni? 
Budapestre szeretnék menni sport tagozatra 
vagy két tannyelvű középiskolába. Miután ab-
bahagyom, szeretnék a sportnál maradni, de 
vannak más területek is, amik érdekelnek.  

Mik a soron következő feladatok, versenyek? 
Idén még két országos bajnokság vár rám, a 
serdülő, ahol egy évvel idősebbek közt kell 
versenyeznem, illetve az ifi országos baj-
nokság, ahol már 16-17 évesek között. Ezek 
a fő versenyeim, de tervek között szerepel 
1-2 kisebb verseny is, ahol inkább az idő-
eredmény a fontos, mert meg szeretném tar-
tani vezető helyemet a korosztályos rang - 
listák élén. 
Ha léteznének „JÓSÁGOS MANÓK”, akiktől 
kívánhatnál valamit, akkor mi lenne az? 
Nem tudok dönteni a saját medence és a ki-
fogyhatatlan kajagép között.  

Bár Tamarának nincs példaképe, de van, 
akiket „követett”, mint Michael Phelps, hu-
szonháromszoros olimpiai bajnok amerikai 
úszó, vagy Ranomi Kromowidjojo, három-
szoros olimpiai bajnok holland úszónő. 
Utóbbival élőben is sikerült találkoznia egy 
edzés keretében.  
Szurkoljunk Tamarának, hogy hasonlóan 
szép eredményeket érjen el, mint az általa 
„követett” két úszófenomén! Minden tehet-
sége megvan hozzá!  

B.CS.

 

A BVSC-ZUGLÓ bajnok MIX vegyesváltó csapata (kék mezben Tamara)

Elekes Tamara

A Veresi Kick-boksz Formagyakorlat Csapat (KIME Veresegyház, Black & 
Gold Angels Kick-boksz SE) nagy erőkkel készül a diákolimpiára, mely-
nek várható időpontja május 15-e lesz. A Harcművészeti Központban 
2020 nyarán újonnan kialakított termünkben (KIME Aiki Dojo) megál-
lás nélkül folynak a kick-boksz formagyakorlat edzések. Termünk de -
cem berben önkormányzati támogatás révén egy airtrack akrobatika 
szőnyeggel bővült, melyet ezúton is szeretnénk megköszönni a város-
nak! A szőnyeg pozitív hatása már 3 hónap elteltével is szembetűnő, hisz 
a gyerekek akrobatika tudása nagy lendületet vett ezen időszak alatt, így 
új akrobatikus elemekkel tudjuk összeállítani a gyerekek formagyakor-
latait. A fegyveres kata-k terén egy új eszközt is behoztunk a versenyfel-
készülésbe, ez pedig a nunchaku. Az aikido révén négy éve főképp bottal 
és karddal dolgoztunk, másfél éve a kama (sarló) került a képbe, most 
pedig a nunchaku. Az eszközös gyakorlatok egy külön világ, nem köny-
nyű megszokni, de ha egyszer ráérez az ember, akkor nagyban növeli a 
mozgáskoordinációját és testének összerendezettségét. Amikor már egy 
eszközzel megy a mozgás, akkor onnan már könnyebb egy újra átnyer-
gelni, megadva a gyerekeknek az újabb és újabb kihívások lehetőségét. 
A nunchaku az egyik legbonyolultabb fegyver, hisz a közepén szabadon 
mozog, így forgatásához az ügyesség mellett gyors reakcióidőre is szük-
ség van. Akik gyakorlata már teljes, azok a Békés Megyei Harcművész 

Szövetség által kiírt like vadász online versenyen indulnak, míg a töb-
biek idei első megmérettetés a diákolimpia lesz. 

Egyesületünknek fő célja jelen helyzetben, hogy fenntartsa a gyerekek 
lelkesedését, biztosítsa fejlődésüket és reméljük, hogy a versenyzés le-
hetősége is adott lesz a közeljövőben. Like vadász versenyzőinknek pedig 
sok sikert kívánunk! 

PINTÉRNÉ GAZDAG ANETT, • KIME ELNÖK, 06 70 388 8716 

KICK-BOKSZ 

Hódosi Márton, fegyveres zenés formagyakorlat

„LIKE VADÁSZ” VERSENNYEL A DIÁKOLIMPIÁRA
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Sport

A TAVASZ ÚJ REMÉNYEKKEL INDULT!
Egy versenyző számára mindig motiváció a kö-
vetkező lépés. A jelenlegi szituációban a március 
elejére kitűzött verseny mindenképp az volt. 
Ezen az alkalmon nagyon szépen helytálltak a 
Rockin' Board versenyzői. 
Wonderful junior kisformáció 1. helyezés, 
Love felnőtt kisformáció 3. helyezés, 
Tardosi Zétény–Nagy-Végvári Lili  
(Island Rock) 3. helyezés, 
Kiss Álmos–Fórián Anita 4. helyezés,  
Bíró Sebestyén (R&M)-Ruzsa Lili 4. helyezés,  
Ujvári Bálint–Ihász Dóri 10. helyezés,  
Simon Bálint–Mezey Csenge 11. helyezés.  

Büszkék vagyunk táncosainkra a kitartó és 
szorgalmas munkájukért. 

Ez a hétvége tartogatott még izgalmakat. Farkas 
Gergely, egyesületünk egyik vezetője és edzője, a 
Magyar TáncSport Szakszövetség bizottsági tagja, 
részt vett a világszövetség (WRRC) aktuális nem-
zetközi pontozói szemináriumán, hogy megújítsa 
engedélyét, mellyel nemzetközi versenyek ver-
senybírájaként tud szerepet betölteni. Bár egye-
lőre ezek a versenyek még csak online módon 
működhetnek, bízunk abban, hogy hamarosan 
személyesen is részt tudunk majd venni nagy 
nemzetközi versenyeken. 

Szívből gratulálunk az egyesület táncosainak a 
március 13-án megrendezett regionális pont-
szerző (zártkapus) versenyen elért szuper ered-
ményekhez!                                    FARKAS KRISZTINA

AKROBATIKUS ROCK & ROLL 
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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

ATLÉTIKA

ISMÉT ORSZÁGOS BAJNOKI CÍM ÉS BRONZÉREM
Nádas Balázs aranyérmet szerzett a SYMA 
csarnokban rendezett Országos Újonc Több-
próba Bajnokságon március utolsó hétvégéjén! 
Nagyszerű egyéni csúcsokkal biztosította győ-
zelmét, sorrendben: 60 m-en 7,89 mp, távol-
ugrásban 527 cm, súlylökésben 8,38 m és a 
be fe jező 300 m-en 41.39 másodperces ered-
ményt ért el! 

Dicséret illeti az első atlétikai versenyén részt 
vett Ozsváth-Sarok Ákost, aki a 9., és Hargitai 
Csanádot, aki pedig 16. helyen végzett.  

Másnap a lányok is folytatták a jó szereplést. 
Sum Nikolett 60 m-en 8.47 mp, súlylökésben 
7,58 m, magasugrásban 138 cm, 1000 m-en 
pedig a 3.26 perces eredménye összetettben a 
bronzérmet jelentette számára! Kiválóan sze-

repelt még Horváth Laura, aki a 21. helyen 
végzett a népes mezőnyben.    

Összegezve az országos bajnoki hétvégét, 
sportolóink nagyszerűen helytálltak, szívvel-
lélekkel küzdöttek a néhol közel 100 fős me-
zőnyökben! 

Kölyökatlétáink március 23-án végre el-
kezdhették idei első Sport XXI-es versenyüket 
az Ikarus pályán. Küzdelmes verseny után 
ezüstérmet vehetett át a csapat Bense Petra, 
Gedeon Flóra, Horváth Boglárka, Lázár Lu -
ca, Nemes Zádor, Soós Regina, Soós Vivien, 
Raffai Kristóf és Tóth-Vári Regina összeállí-
tásban. 

EDZŐK: BARA-FEKETE LÍVIA, 
BORI-HORVÁTH ANNAMARI, SZALMA RÓBERT 

Sum Nikolett
Horváth Laura

Hargitai Csanád, Ozsváth-Sarok Ákos, Nádas Balázs

Sport
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MEGNYITOTTUNK 
a MOL-kút mellett

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

GÉPKOCSI BEÁLLÓK, KERTI KIÜLŐK 
ÉPÍTÉSE, JAVÍTÁSA 

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

06 30 5588 180

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

GÉPKOCSI BEÁLLÓK, KERTI KIÜLŐK 
ÉPÍTÉSE, JAVÍTÁSA 

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

06 30 5588 180
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FŰNYÍRÁST • FŰKASZÁLÁST • FAKIVÁGÁST 
KERTGONDOZÁST VÁLLALOK.

Várom megtisztelő hívását! 
Zenegger: 06 30 553 0320
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VERESEGYHÁZ SZADAI ÚT 17/B 
(Citroen szalonnal pont szemben, világoszöld homlokzat) 

Telefon: 06 20 444 0020 • 06 20 429 1235 

Boneker MBNK Kft. 

ÁPRILISI AKCIÓ! 
Fém, táblás kerítéselem 1,5×2,5 m, zöld és antracit színben 5999 Ft 
Fagyálló csemperagasztó 25 kg 1299 Ft 
Flexibilis csemperagasztó 25 kg 2399 Ft 

ÚJ TERMÉKÜNK: KORONAFÚRÓK 
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 ... 
 Kivitelezőknek egyéni kedvezmények! 

RUGALMAS, GYORS KISZÁLLÍTÁS! 
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Veresi tavasz Fotók: Veréb József

Fotó: Szabóné Vank Erzsébet
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