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Tájékoztatók

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., tel.: 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 
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A hónap témája

Gratulálunk a kinevezéséhez! Hosszú út vezetett a 
gyárigazgatói feladatkörig? 
Köszönöm. Sem térben, sem időben nem tűnik na-
gyon hosszúnak. 1988-ban születtem, Gyömrőn nőt-
tem fel, édesapám vegyészmérnökként, édesanyám 
pedig a banki szférában területi vezetőként dolgo-
zott. Két öcsémmel a helyi általános iskolában kezd-
tük a tanulmányainkat, majd számomra egy bu  - 
da pesti gimnáziumon át a Műszaki Egyetemre veze-
tett az út, ahol gazdálkodási és menedzsment alap-
diplomát szereztem, amihez a mesterdiplomát Vesz p - 
rémben tettem le, műszaki menedzser szakon. Eh -
hez jött még egy MBA diploma. 
Nem is csoda, hogy felfigyelt önre a GE. 
2009-től dolgozom a GE-ben, tulajdonképpen ez az 
első munkahelyem. Még egyetem mellett, mint gya-
kornok kezdtem a cégnél a pályafutásomat, az egész  -
 ségügyi üzletágban voltam minőségbiztosítási mér  - 
nök. Később vezető beszállítási minőségbiztosítási 
mérnökként az európai és közel-keleti beszállítókért 
feleltem.  
Mikor került kapcsolatba Veresegyházzal? 
2015-ben jöttem át ebbe a gyárba, a felújítási üzletág 
minőségbiztosítási vezetője lettem. 2017-ben már 130 
beosztottért voltam felelős termelési vezetőként, majd 
termelési igazgatóként a gyár mintegy feléért. Innen 
jött az idei lehetőség, amire örömmel pályáztam. 
A helyi termelésből érkezve jól ismerheti a folya-
matokat. Ez nagy előny lehet az irányításban.  
Ez így is van. Konkrét tapasztalataim vannak az ü zem 
mindennapi működéséről, ezért is kezdtem el az 
elsők között olyan, a mindennapi munkát érintő át-
alakításokon dolgozni, mint például a targonca és sze-
mélyforgalom elkülönítése, ami balesetmegelőzési és 
munkahatékonysági szempontból is nagyon fontos.  
A jelenlegi járványhelyzetben van költségcsökken-
tési nyomás a gyáron?  
Nyomásról nem beszélnék, de természetesen mindig 
van költségcsökkentési elvárás és törekvés. Itt első-
sorban a LEAN szemléletre gondolok. Ami annyit 
tesz, hogy a veszteségek kiküszöbölésére törekszünk, 
legyen ez akár a hulladék csökkentése vagy olyan idő-
nyereség szerzése, mint például, hogy ne kelljen a 
munkatársaknak a szükséges alkatrészekért elsétálni. 

Az utóbbi másfél évben kezdtük az egy darabos áram-
lású gyártósori folyamatok bevezetését is, ahol a mun-
kabiztonságon kívül, a standardizálás és költséghaté - 
konyság elérése a cél. A legfontosabb, hogy a járvány 
idején is stabilan tudtuk tartani a termelést. Egyéb-
ként ilyen szempontból a GE sokkal szigorúbb biz-
tonsági protokollt alkalmaz, mint akár a magyaror - 
szági járványügy, de meg tudtuk oldani, hogy járvány 
közben is fejlődhessünk és növekedjünk. 
Hogyan látja a gyár piaci helyzetét? 
Meglepő módon a válság hozott pozitív jelenségeket 
is. A megrendelések száma növekszik. Ma már a fel-
újítási üzletágunk 70%-a az amerikai piacra termel. Tu-
lajdonképpen három kis gyár van a gyáron belül, ami 
1000 alkalmazottnak és még további 1400 főnek ad 
munkát. Furcsa módon a megújuló energiák felhasz-
nálásának növekedése is serkenti a bővülésünket, hi-
szen a megújuló energiák által nem lefedhető idő - 
 szakok, területek ellátására kíváló termékei vannak a 
GE-nek, tökéletes kiegészítőként működnek gáz tur-
bináink, ráadásul a turbinák hatékonysága is rengete-
get fejlődött az utóbbi években. Ezen tényezők miatt, 
amikor költséghatékonyságról beszélek, szó sincs lét-
számleépítésekről. Sőt, a megnövekedett termelési 
igény miatt sok embert veszünk fel, hegesztőket, CNC 
gépkezelőket, elektromos szakembereket stb. A jó 

munkaerő megtalálásában vi-
szont kétségkívül nehéz az a 
helyzet, hogy a Pest megyei szek tor-
ban a munkalehetőségek bősége miatt nehezebb to-
borozni, ezért alkalmazunk távolabbról is kollégákat. 
Veresegyházon hagyományosan jó a kapcsolat a GE 
és a város között. Gondolok itt közösségi rendezvé-
nyekre, támogatásokra, de akár olyan stratégiai 
közös célért történő fellépésre is, mint például az 
elkerülő út. E téren mik a tervei? 
Abszolút szeretném ezt folytatni és megerősíteni. 
Most a járványügyi helyzet minimalizálja ezeket az 
együttműködéseket, de a jövőben továbbra is nyi-
tottak vagyunk erre. Már csak azért is, mert munka-
vállalóink nagy része helyi, vagy környékbeli lakos. 
Van valamilyen hobbija? 
Nagyon limitált a szabadidőm, de a sportolás, azon belül 
a  testépítés és a GE-s kollégákkal történő focizás kikap-
csol. Persze, mindez csak hobbi szinten. Továbbá szere-
tek túrázni, biciklizni. Illetve nem tudom, mennyire szá - 
mít majd hobbinak, de feleségemmel elkezdünk Gyöm-
rőn építkezni. Ahhoz alighanem kell majd az energia. 
Úgy tudom, feleségét is a GE-ben ismerte meg. 
Már ezért is megérte a céghez jönni. (Nevet.) Ő 
egyébként pszichológus. 
Visszatérve az igazgatói feladatokhoz. Milyen ter-
vei vannak a jövőre nézve? 
Komoly feladatok várnak ránk idén. Több ütemben 
lesz nagyobb géptelepítés, ami nyilván mindig kihí-
vás mindenkinek. Ez új technológiákat is jelent. A kö-
 vetkező években pedig a most meglévő és átalakuló 
portfólió mennyiségi növekedése várható. A felada-
tom és a célom elég egyértelmű: az emberek bizton-
ságos munkavégzésén és a gyár versenyképességén 
kell dolgoznom. Ahogy korábban mondtam, ez egy-
szerre jelent mennyiségi, minőségi és hatékonyság-
javítási feladatot is.  
Aminek sikere érdeke Veresegyháznak is. Beszélt 
már polgármester úrral a kinevezése óta? 
A járvány miatt tolódik a bemutatkozó beszélgetés, 
de mindenképpen szándékomban áll. A GE és én 
személy szerint is nagyra becsülöm azt a kiváló kap-
csolatot a várossal, amely keretében ez az üzem jól 
működhet.                                                   KOVÁCS PÉTER

HORVÁTH ZOLTÁN GÁBOR, a GE Gas Power veresegyházi gyárának új gyárigazgatója, ügyvezető igazgatója

TÁJÉKOZTATÁS 
Tájékoztatjuk Tisztelt Olvasóinkat, hogy lapunk 

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

tükrözik, 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).

„BIZTONSÁGOS MUNKAVÉGZÉS, MINŐSÉG, GYORSASÁG 
ÉS KÖLTSÉGHATÉKONYSÁG A CÉL” 

2021 márciusától új vezetője van a General Electric (GE) GE Gas Power veresegyházi gyárának. 
Horváth Zoltán Gáborral beszélgettünk karrierjéről, terveiről és városunk legnagyobb üzemének helyzetéről.
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Önkormányzat

69/2021.(III.26.) Polgármesteri határozat: 
A Képviselő-testület nevében — elfogadva a jelölt felette-
sének ajánlását — támogatom Szigeti János ren d őr alez-
redes úr kapitányságvezetői kinevezését a Pest Megyei 
Rendőr-főkapitányság Gödöllői Rendőr kapitányságán. 
 
70/2021.(III.26.) Polgármesteri határozat: 
A Képviselő-testület nevében elfogadom a bizottsági el-
nökök beszámolóját a bizottságok 2020. évben végzett 
munkájáról. 
 
71/2021.(III.26.) Polgármesteri határozat: 
A Képviselő-testület nevében hozzájárulok a Veresegy-
ház belterület 1103/38 hrsz-ú, kivett beépítetlen terület 
megnevezésű ipari ingatlan értékesítéséhez (minimáli-
san nettó 10 000 Ft/m2 eladási áron) a GyRB Fatelep Kft. 
(1/2 hányadban) és a Veres Bubble Kft. (1/2 hányad-
ban), mint vevők részére. 
Az ingatlan használatával kapcsolatos közterület-használati 
szerződés a teljes vételár megfizetéséig érvényben marad. 
 
72/2021.(III.26.) Polgármesteri határozat: 
A Képviselő-testület nevében hozzájárulok a „Veresegy-
ház, Pacsirta utca aszfaltozása” tárgyú vállalkozási szer-
ződés megkötéséhez a Swietelsky Magyar ország Kft-vel 
(székhely: 1016 Budapest, Mészáros u. 13., adószáma: 
14300327-2-44). 
A beruházás összege bruttó 17 358 371 Ft, melynek fe  de-
zete a 2021. évi költségvetés beruházási előirány zata. 
 
73/2021.(III.26.) Polgármesteri határozat: 
A Képviselő-testület nevében elfogadom Veresegyház 
Város Önkormányzatának 2021. évre szóló közbeszer-
zési tervét. 
 
74/2021.(III.29.) Polgármesteri határozat: 
1. A Képviselő-testület nevében a Kézilabda Munka-

csarnok megvalósításához, a beruházás önerejéhez 
135 110 000 Ft többlet fedezetet biztosítok a Ve resegy-
házi Városi Sportkör Egyesület részére az önkormány-
zat 2021. évi költségvetésének általános tartaléka 
terhére. 

2. Fenti törvényi felhatalmazás alapján kerül sor a Ve-
resegyházi Városi Sportkör Egyesülettel a 111/2019. 
(V.30.) Kt. határozat alapján 2019. szeptember 19-én 
kötött támogatási szerződés polgármester általi mó-
dosítására. 

3. Fenti törvényi felhatalmazás alapján kerül sor továbbá 
a Veresegyházi Városi Sportkör Egyesülettel a 
111/2019. (V.30.) Kt. határozat alapján 2019. szeptem-
ber 25-én kötött kölcsönszerződésben meg határozott 
2021. április 30-i visszafizetési határ   idő 2021. szep-
tember 30-ra történő polgármester általi módosítására. 

 
75/2021.(IV.14.) Polgármesteri határozat: 
A Képviselő-testület nevében elfogadom a Veres1 Szín-
ház 2020. évi szakmai beszámolóját. 

76/2021.(IV.14.) Polgármesteri határozat: 
1. A Képviselő-testület hozzájárul a veresegyházi 205 

helyrajzi számú ingatlanon levő, Luther utca 2. szám 
alatti lakóépület helyi védelem alá helyezéséhez és a 
Veresegyház településképi védelméről szóló 28/2017. 
(XII. 21.) rendelet módosítására irányuló eljárás meg-
indításához. 

2. A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, 
hogy a Településképi rendelet módosításához szüksé-
ges Településfejlesztéssel és településrendezéssel ösz-
szefüggő partnerségi egyeztetésről szóló szabályzat és 
a 314/2012. Korm. rendelet 43/A § által előírt állami 
főépítészi eljárást lefolytassa. 

 
77/2021.(IV.14.) Polgármesteri határozat: 
A Képviselő-testület nevében hozzájárulok az önkor-
mányzat kizárólagos tulajdonát képező Veresegy ház bel-
terület 9633 hrsz-ú, kivett óvoda, udvar meg  nevezésű és 
a Veresegyház belterület 9634/1 hrsz-ú, kivett közterület 
megnevezésű ingatlanok határrendezésének átvezetésé-
hez, változatlan tulajdonosi jogállás feltüntetése mellett.  
 
78/2021.(IV.19.) Polgármesteri határozat: 
1. A Képviselő-testület nevében eljárva hozzájárulok a 

Veresegyház belterület 5786/97 hrsz-ú, 1297 m2 terü-
letnagyságú, kivett beépítetlen terület megnevezésű 
ingatlan értékesítésére szolgáló pályázat kiírásához, 
meghívásos (zártkörű pályáztatás) el já rással. A Kép-
viselő-testület nevében a zártkörű pályázatra a veres-
egyházi székhelyű Berbenko Kft-t, a gödöllői székhe - 
lyű SIBO 2007 Kft-t és a budapes ti székhelyű Formula 
Motor Kft-t hívom fel ajánlattételre, az elfogadott pá-
lyázati kiírás alapján. 

2. A pályázatokat értékelő munkacsoport tagjai: Pász  -
tor Béla polgármester, Tóth Sándor, a Pénzügyi Bi-
zott ság elnöke, Bobál Imréné, az Ügyrendi, Jogi és 
Közbiztonsági Bizottság elnöke legyenek. 

3. Az értékelő munkacsoport véleménye alapján megje-
lölt nyertes a benyújtási határidőt követően kerül ki-
hirdetésre. 

 
79/2021.(IV.21.) Polgármesteri határozat: 
1. A Képviselő-testület nevében eljárva hozzájárulok a 

Veresegyház belterület 1103/72 hrsz-ú, kivett beépí-
tetlen terület megnevezésű ingatlanból megosztási 
eljárással kialakításra kerülő új, 5000 m2 területnagy -
ságú ipari ingatlan értékesítésére szolgáló pályázat 
kiírásához, meghívásos (zártkörű pá lyáztatás) eljá-
rással. A Képviselő-testület nevében a zártkörű pá-
lyázatra az újlengyeli székhelyű Galadius Invest 
Kft.-t, a veresegyházi székhelyű East  bound Hedge 
Kft.-t, valamint a gödöllői székhe lyű Agro Konstrukt 
Építőipari Kft.-t hívom fel ajánlattételre, az elfogadott 
pályázati kiírás alapján. 

2. A pályázatokat értékelő munkacsoport tagjai: Pász tor 
Béla polgármester, Tóth Sándor, a Pénzügyi Bizottság 
elnöke, Bobál Imréné, az Ügyrendi, Jogi és Közbiz-
tonsági Bizottság elnöke. 

3. Az értékelő munkacsoport véleménye alapján meg je-
lölt nyertes a benyújtási határidőt követően kerül ki-
hirdetésre. 

 
80/2021.(IV.21.) Polgármesteri határozat: 
A Képviselő-testület nevében hozzájárulok – az érvényes 
Településszerkezeti és Szabályozási Tervben foglaltakkal 
összhangban – a Szabó Anna Szilvia 1/1 tulajdonát ké-
pező Veresegyház 5961 hrsz-ú zártkerti ingatlan belte-
rületbe vonásához. A belterületbe csatolás minden egyéb 
kötelezettsége és teljes költsége a tulajdonost terheli. 
 
81/2021.(IV.28.) Polgármesteri határozat: 
1. A Képviselő-testület nevében a GAMESZ intézmény-

vezető munkakör betöltésére az előterjesztés mellék-
letében részletezett feltételekkel pályá  zatot írok ki. 

2. A Képviselő-testület, mint a munkáltatói jogkör gya-
korlója nevében a polgármester gondoskodik a pá-
lyázat közzétételéről. 

3. A Képviselő-testület nevében a GAMESZ intézmény-
vezetői munkakörre beérkező pályázatok vélemé-
nyezésére az Ügyrendi, Jogi és Közbiztonsági Bizott - 
ságot kérem fel. 

 
82/2021.(IV.28.) Polgármesteri határozat: 
A Képviselő-testület nevében elfogadom Veresegyház 
Város Önkormányzata és a Veresegyházi Polgármesteri 
Hivatal Közterületi térfigyelő kamera rendszer adatke-
zelési szabályzatát az előterjesztés mellékletét képező 
tartalommal. 
 
83/2021.(IV.28.) Polgármesteri határozat: 
A Képviselő-testület nevében elfogadom Veresegyház 
Város Önkormányzata és a Veresegyházi Polgármesteri 
Hivatal adatvédelmi és adatkezelési szabályzatának mó-
dosítását az előterjesztés melléklete szerinti tartalommal. 
 
84/2021.(IV.28.) Polgármesteri határozat: 
A Képviselő-testület nevében hozzájárulok, hogy Veres egy-
ház Város Önkormányzata a „Nyomódúcok Galga menté-
ről” című könyv megjelenéséhez Dulai Sándorné részére 
300 000 Ft önkormányzati támogatást biztosítson az ön-
kormányzat 2021. évi költségvetésének „Egyéb működési 
célú támogatások állam   ház   tar táson kívülre” előirányzat 
(Polgármesteri keret) terhére. 
 
85/2021.(IV.28.) Polgármesteri határozat: 
1. A Képviselő-testület nevében a 13/2021.(I.18.) Pol-

gármesteri határozatot visszavonom. 
2. A Képviselő-testület nevében hozzájárulok a „Rönk 

utca útalapépítési munkái” tárgyú vállalkozási szerző-
désmódosításhoz a Veresegyházi Városfejlesztő Kft-vel 
(székhely: 2112 Veresegyház, Fő út 45-47. 1/210., adó-
száma: 14768138-2-13). 
A beruházás módosított összege bruttó 31 021 242 Ft, 
melynek fedezete a 2021. évi költségvetés tartalékke-
rete.

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: 

KÖZVILÁGÍTÁS HIBABEJELENTÉSE  

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

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

valamint telefonon a Veresegyházi Polgármesteri Hivatal Műszaki Osztályán a  06 28 588 607 és 06 28 588 608-as telefonszámon, 
illetve személyesen a Polgármesteri Hivatal 131., 132. irodájában. 
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 KÉZ A KÉZBEN ÓVODA 
a Közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 20/A § alapján 

PÁLYÁZATOT HIRDET 

11 FŐ ÓVODAPEDAGÓGUS 
MUNKAKÖR BETÖLTÉSÉRE.  

A KÖZALKALMAZOTTI JOGVISZONY IDŐTARTAMA: határozatlan idejű közalkal-
mazotti jogviszony 

FOGLALKOZTATÁS JELLEGE: teljes munkaidő 
A MUNKAVÉGZÉS HELYE: Pest megye, 2112 Veresegyház, Széchenyi tér 2. 
A MUNKAKÖRBE TARTOZÓ, ILLETVE A VEZETŐI MEGBÍZÁSSAL JÁRÓ LÉNYEGES 
FELADATOK: óvodapedagógusi feladatok ellátása a munkaköri leírás alap-

ján, a helyi Pedagógiai Program megvalósításával. 
ILLETMÉNY ÉS JUTTATÁSOK: Az illetmény megállapítására és a juttatásokra 

a Közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 
rendelkezései az irányadók. 

PÁLYÁZATI FELTÉTELEK: 
• óvodapedagógus szakképzettség, 
• 1 év alatti szakmai tapasztalat, 
• magyar állampolgárság, egészségügyi alkalmasság, 
• büntetlen előélet, cselekvőképesség, 

A PÁLYÁZAT ELBÍRÁLÁSÁNÁL ELŐNYT JELENT: szakirányú főiskola. 
A PÁLYÁZAT RÉSZEKÉNT BENYÚJTANDÓ IRATOK, IGAZOLÁSOK: 

• óvodapedagógusi diploma másolat, fényképes szakmai öné-
letrajz, 3 hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány, 

A MUNKAKÖR BETÖLTHETŐSÉGÉNEK IDŐPONTJA: a munkakör legkorábban 
2021. augusztus 16. napjától tölthető be. 

A PÁLYÁZAT BENYÚJTÁSÁNAK HATÁRIDEJE: 2021. június 15. 
A PÁLYÁZATI KIÍRÁSSAL KAPCSOLATOSAN TOVÁBBI INFORMÁCIÓT Pásztor Katalin 

nyújt, a 06 70-504 6777 -os telefonszámon. 
A PÁLYÁZATOK BENYÚJTÁSÁNAK MÓDJA: 

• postai úton, a pályázatnak a Kéz a Kézben Óvoda címére tör-
ténő megküldésével (2112 Veresegyház, Széchenyi tér 2.). Kérjük 
a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azono-
sító számot: 366/2021, valamint a munkakör megnevezését: 11 fő 
óvodapedagógus. 
• elektronikus úton Pásztor Katalin részére: 
ovodavezeto@veresegyhaz.hu e-mail címen keresztül 

A PÁLYÁZAT ELBÍRÁLÁSÁNAK HATÁRIDEJE: 2021. július 15. 

 
VERESEGYHÁZ VÁROS 

ÖNKORMÁNYZATA 
a Közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 20/A § alapján 

PÁLYÁZATOT HIRDET 
Veresegyház Város Önkormányzata 

GAMESZ INTÉZMÉNYVEZETŐ 
MUNKAKÖR BETÖLTÉSÉRE. 

 
A KÖZALKALMAZOTTI JOGVISZONY IDŐTARTAMA: határozatlan idejű közalkal-

mazotti jogviszony. 
FOGLALKOZTATÁS JELLEGE: teljes munkaidő. 
A VEZETŐI MEGBÍZÁS IDŐTARTAMA: a vezetői megbízás határozott időre, 

2021. október 1–2026. szeptember 30-ig szól. 
A MUNKAVÉGZÉS HELYE: Pest megye, 2112 Veresegyház, Sport utca 4. 
A MUNKAKÖRBE TARTOZÓ, ILLETVE A VEZETŐI MEGBÍZÁSSAL JÁRÓ LÉNYEGES 

FELADATOK: a GAMESZ intézményvezetői feladatainak ellátása. 
ILLETMÉNY ÉS JUTTATÁSOK: az illetmény megállapítására és a juttatásokra 

a Közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 
rendelkezései az irányadók. 

PÁLYÁZATI FELTÉTELEK: 
• főiskola, vagy egyetem, 
• felhasználói szintű MS Office (irodai alkalmazások), 
• vagyonnyilatkozat tételi eljárás lefolytatása, 
• büntetlen előélet, cselekvőképesség, magyar állampolgárság. 

A PÁLYÁZAT ELBÍRÁLÁSÁNÁL ELŐNYT JELENT: 
• önkormányzati fenntartású költségvetési intézményben (gazdál-
kodási területen) szerzett szakmai tapasztalat és vezetői gyakorlat, 
• helyismeret. 

ELVÁRT KOMPETENCIÁK: 
• kiváló szintű kommunikációs és kapcsolatteremtő képesség, 
• pontos, precíz munkavégzés, nagyfokú munkabírás, 
• kiváló szintű együttműködő képesség. 

A PÁLYÁZAT RÉSZEKÉNT BENYÚJTANDÓ IRATOK, IGAZOLÁSOK: 
• szakmai önéletrajz, 
• iskolai végzettséget igazoló okirat másolata, 
• hozzájáruló nyilatkozat a pályázatban foglalt személyes adatok 
kezeléséhez, 
• három hónapnál nem régebbi hatósági erkölcsi bizonyítvány 
(vagy annak megkéréséről szóló irat), 
• az intézmény vezetésére irányuló program, 
• nyilatkozat arról, hogy a pályázatának nyilvános képviselő-tes-
tületi ülésen történő elbírálásához hozzájárul-e vagy kéri zárt 
ülés tartását, 
• nyilatkozat arról, hogy a megbízása esetén a Kjt. 41. § szerinti 
összeférhetetlenség vele szemben nem áll fenn, 
• nyilatkozat arról, hogy nem áll cselekvőképességet kizáró vagy 
korlátozó gondnokság alatt, 
• nyilatkozat arról, hogy a pályázati eljárásban részt vevők a tel-
jes pályázati anyagba betekintést nyerhetnek, valamint a pályá-
zati anyag a véleményezők és a döntéshozók részére történő 
sokszorosításához és továbbításához hozzájárul. 

A MUNKAKÖR BETÖLTHETŐSÉGÉNEK IDŐPONTJA: a munkakör legkorábban 
2021. október 1. napjától tölthető be. 

A PÁLYÁZAT BENYÚJTÁSÁNAK HATÁRIDEJE: 2021. június 3. 
A PÁLYÁZATI KIÍRÁSSAL KAPCSOLATOSAN TOVÁBBI INFORMÁCIÓT Garai Tamás 

jegyző nyújt, a 06 28 588 602-os telefonszámon. 
A PÁLYÁZATOK BENYÚJTÁSÁNAK MÓDJA: elektronikus úton 

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

A PÁLYÁZAT ELBÍRÁLÁSÁNAK HATÁRIDEJE: 2021. július 31.

 ŐSZI NAPSUGÁR 
KÖZHASZNÚ ALAPÍTVÁNY 

Az alapítvány célul tűzte ki, hogy  
• segítse a Veresegyház Város Önkormányzat Idősek Otthoná-

ban élő lakókat, 
• támogassa az új gondozási módszerek bevezetését, 
• új ápolási eszközök beszerzésével javítsa az Otthon tárgyi feltételeit, 
• jobb életkörülmények teremtésével fejlessze az ellátás minőségét, 
• kirándulások, színházlátogatások, nyaralás támogatásával segítse 

változatossá tenni a lakók szabadidejének kulturált eltöltését. 

Ha a céljainkkal egyetért 
és szeretné támogatni az Otthonban élő időseket, 

kérjük, hogy a személyi jövedelemadójának 
1%-ával segítse az Alapítvány tevékenységét! 

Adószám: 18691377-1-13 
Támogatását köszönjük. 

AZ ALAPÍTVÁNY KURATÓRIUMA
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 IFJÚSÁGI TÁBOR 
 

A SZEDER Közhasznú Egyesület és a Veresegyház Kistérség 
ESÉLY Szociális Alapellátási Központ közös szervezésében 

július19–23. 
Mindent bele tábor 7-14 éves veresegyházi gyerekeknek 

A táborban lesz: 
kézműveskedés • sport • kirándulás • móka kacagás • fürdés 

 
Beiratkozás: 2021. 06. 07-én 8.00–11.00 óra között 
Családsegítő Szolgálat, Veresegyház Kálvin u.9. 

 
Új táborozó gyermekek esetében hozzák magukkal a gyermek 

lakcímkártyáját és TAJ kártyáját! 
Tábor díja: Veresegyházi Kistérségben élő gyermekeknek 

10 000 Ft/turnus. 
Külsős gyerekeket kizárólag akkor fogadunk, ha marad hely, 

melynek ára 18 000 Ft/turnus. 
NAGYNÉ GÓDOR CSILLA PROGRAMVEZETŐ 

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

VERESEGYHÁZ VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT 

IDŐSEK OTTHONA 
KARBANTARTÓI 

MUNKAKÖRBE MUNKATÁRSAT KERES. 
KARBANTARTÓI MUNKAKÖRI FELADATOK: 
• gépkocsivezetői feladatok: árubeszerzés, idős emberek szállítása 

kirándulásokra és rendezvényekre 
• épület-karbantartási munkálatok 
• fürdőgépészeti tevékenység 
• kertgondozás. 

ELVÁRÁS: 
• valamilyen szakirányú végzettség (pl.: villanyszerelő, asztalos, 

vízvezeték-szerelő, stb.) 
• B kategóriás jogosítvány, 3-5 éves gépkocsivezetői gyakorlat 
• segítőkészség, rugalmasság. 
 
BÉREZÉS: az illetmény megállapítására és juttatásokra a közalkalmazot-
tak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény és a 257/2000. Kormány -
rendelet a közalkalmazotti törvény végrehajtásáról az irányadók. 
Az állás azonnal betölthető! 
 
Érdeklődés személyesen az Intézményvezetőnél 

Idősek Otthona 2112 Veresegyház, Fő út 106. 
Telefonszám: 06 20 428 5507  
E-mail: idosekotthona@veresegyhaz.hu

RÁ”D”ÉRÜNK PROGRAM 
az Erdőkertesi Ifjúsági Táborban! • 2021 

 
Idén is várunk Téged, aki a Veresegyházi Kistérségben élsz, vagy itt 

töltöd a nyaradat papánál-mamánál, egy kis késő délutáni programra.  

2021. június 29–július 22. között 
gyere minden kedden és csütörtökön 17.00–20.00 óra között 

az Erdőkertesi ifjúsági Táborba!   •   A belépő: 200 Ft 
Mi ott leszünk és RÁ”d”ÉRÜNK! 

CSALÁDSEGÍTŐ SZOLGÁLAT MUNKATÁRSAI 
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ELKÉSZÜLT A TÓPARTI JÁRDA 
A Somlyó és a Mező utca között elkészült a Malom-tó partján a szé-
les járda, amelyre gépkocsiforgalom számára tilos a behajtás, kivéve 
a célforgalmat.  

ÚTÉPÍTÉSEK 
Zajlanak a csapadékvíz elvezetési munkálatok a Dózsa György utca–
Csarnok utcai szakaszon. A vízelvezetés csőbe kerül, ezt követően 
válik lehetővé az út bővítése és átépítése, hasonlóan a Mester utcá-
hoz, ahol útbővítési munkálatok folynak. 

Előre láthatóan május 30-ra végeznek a munkálatokkal az Újiskola 
utcában, addig a buszok terelése megmarad. Addig az önkormányzat 
kéri az érintett lakosság, különösen az EGYMI-be járó diákok szüle-
inek szíves türelmét. 

Végéhez közeledett lapzártánk idején a Könyves Kálmán utcai út-
építés is. 
 

FELÚJÍTÁS UTÁN NYITOTT A TERMÁLFÜRDŐ 
A medence felújítása után nyitott ki május közepén a Termálfürdő. 
 

MEGÚJULÓ TALÁLKOZÓK ÚTJA 
A strand kerítésének bontásával elindult a Találkozók útjának átalakí-
tása, amely fejlesztés jelentősen érinti a Tó-strandot is. A cél az, hogy 
több tér legyen a gyalogosforgalom számára, egyúttal a tópart is meg-
nyíljon a járókelők felé. Ennek érdekében az út kiszélesítésre kerül, a 

strand kerítése pedig beljebb helyeződik. Az idei évben a strand sza-
badstranddá alakul, ugyanakkor az önkormányzat továbbra is bizto-
sítja a megfelelő működési feltételeket. Mobil öltözők és zuhanyzók 
fogják a látogatók kényelmét biztosítani, miközben a mai kor elvárása-
inak már nem megfelelő öltözőépület lezárásra kerül. Bár a szabad -
strandi státusz nem igényelné, a vízminőséget az eddigi strandi előírá - 
soknak megfelelően folyamatosan ellenőrizteti az önkormányzat. 
 

ELEKTROMOS TÖLTŐÁLLOMÁSOK 
Üzembe helyezésre került Veresegyház első két elektromos autó töltő-
állomása a Dédi Vendégháza étterem mellett és a Hajdi utca-Mogyoródi 
utca sarkán. A töltőállomások megvalósítása a Jedlik Ányos Program-
ban elnyert 5,3 millió forintnyi támogatásnak köszönhető, amit az ön-
kormányzat további 1,2 millió forinttal egészített ki.                         K. P. 

MEGÚJUL A TALÁLKOZÓK ÚTJA 
 

Veresegyház friss beruházási híreivel Cserháti Ferenc alpolgármester állt 
a Veresi Krónika olvasóinak rendelkezésére.

BERUHÁZÁSI HÍREK

Fotók: Ruzsovics Dorina
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 TÁJÉKOZTATÓ

AJÁNLÁSOK A BRINGAPARK HASZNÁLATÁHOZ 
• Csak megfelelő fizikai- és szellemi álla-

potban kezdj hozzá az adott pálya leküz-
déséhez. 

• Felkészültséged szerint mérlegeld a pálya 
nehézségi fokát és csak a számodra meg-
felelő pályát használd! 

• A pálya csak bukósisak viselésével hasz-
nálható. A kesztyű, a könyök- és térdvédő 
felszerelés ajánlott. 

• A pálya kizárólag műszakilag ellenőrzött és 
rendszeresen karbantartott – hibátlan - ke-
rékpárral használható. A kerékpárok meg-
hibásodásából eredő és/vagy azzal össze-
függésben keletkező károkért az Üzemeltető 
nem vállal felelősséget! 

• A pálya használata előtt melegítsd be iz-
maidat! 

• A pályát csak megfelelő ruházatban (nem 
lóg, nem szakadt), összefogott hajjal, kívül 
viselt ékszerek (gyűrű, karkötő, nyaklánc, 
nagy fülbevaló, karóra, stb.) nélkül lehet használni. 

• A pályára alkohol vagy más tudatmódosító szer befolyása alatt álló 
személy nem léphet. 

• A zsebekből és a kerékpárokról leeső tárgyak (pl. telefon, kerék-
páralkatrészek stb.) okozta károkért az Üzemeltető nem vállal fe-
lelősséget! 

• A látogatók (hozzátartozók, vendégek) jelenlétükkel nem zavarhatják 
a pályát használókat.  

• A bringapálya vendégei kötelesek úgy sportolni, hogy ezzel mások spor-
tolását ne akadályozzák, testi épségét és egészségét ne veszélyeztes-
sék. A kérdéses helyzetekben az elöl haladónak van elsőbbsége. 

• A bringapálya használói elfogadják és tudomásul veszik, hogy a brin-
gapálya használata során körültekintően, kellő gondossággal kell 
eljárniuk, hogy tevékeny sé gükkel mások testi épségét, éle  tét ne ve-
szélyeztessék, illetve ennek kockázatát minimalizálják. 

• A Bringapálya használója a pályára történő rálépéssel kijelenti, hogy 
a pálya használatához szükséges és elégséges technikai tudással és 
felkészültséggel rendelkezik és kizárólag olyan mértékben használja 

a pályát, amely technikai tudásának, pszichikai felkészültségének 
megfelelő.  

• A Bringapálya használója hozzájárul ahhoz, hogy a pályáról készülő 
fotókon és videókon szerepelhet, amelyeket az Üzemeltető mar-
ketingcélokra felhasználhat.  

 
KÖTELEZŐ FELSZERELÉS: 
• üzembiztos, megbízhatóan működő kerékpár, 
• zárt cipő, 
• bukósisak. 
 
AJÁNLOTT FELSZERELÉS: 
• full-face bukósisak, 
• hosszú ruházat (nadrág és felső), 
• hosszú ujjú kesztyű, 
• sportszemüveg, 
• térd és könyökvédő protektor, 
• gerincvédő protektor. 

Felhívjuk a figyelmedet arra, hogy bringázás közben a bringapálya mindkét oldalától legalább fél méter távolságot kell tartani, 
ugyanis az a terület már nem minősül a pálya részének és használata életveszélyes. 

 
 

Balesetmentes bringázást és kellemes szórakozást kíván 
Veresegyház Város Önkormányzata.

Fotó: Veréb
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Gyászhírek

Elment egy ember. Nem egyszerű kimondani. Egy ember, aki nő, anya és társ volt. Örült, ne-
 ve tett, sírt és tanított. Várta a hajnalt, a tavaszt, a hétvégét. Várt a jó időre, egy mosolyra, egy 
újabb unalmas hétfőre. Sietett, jajgatott, majd kacagott. Olyan volt, mint mi, mindannyian. 
Hitte, hogy halhatatlan, mert ép ésszel megérteni és elfogadni nem lehet, hogy egyszer nem 
leszünk. Hogyan is egyeznénk bele a nemlétbe, hiszen minden gondolatunk, érzésünk, tet-
tünk fontos valakinek, vagy ha nem, akkor önmagunknak?  

Elment egy nő, aki boldogságra vágyott. Fiatal volt és szőke haja beragyogta a szürke márciusi 
eget. Nem hitt a halálban, nem akart játszani vele, mert tudta, hogy csak veszíthet. Időt kért, meg-
állt, visszanézett, és úgy hitte, színes napok várnak még rá. De a Halál nem volt jó kedvében. 

Kacsintott egyet, ám játszani ő sem akart. 
Elment egy anya, aki sokaknak csak tanárnő vagy barát volt. Valakinek 

viszont a legfontosabb. Az életet adó nő, akinek simogatása és ölelése nélkül kell majd lélegeznie. Egy 
anya, aki nem láthatja fia ballagását, aki nem táncol vele botladozva a szalagavatón, és nem súgja a fülébe, 
hogy de jóképű lettél, édesem.  

Mi itt maradtunk. Ismertük őt és nem akarjuk felfogni, hogy ennyi egy élet. Ennyi és majd minden megy 
tovább? Talán nem áll meg a Föld forgásában, de ez a fogaskerék, amely eddig benne volt, nagyon fog hi-
ányozni. Igen, forog a Föld, talán nyikorognak a kerekek, mert az Élet rozoga szekeréről leszállt valaki. 
A helye üres maradt és fénytelen. A nap nem rajzol árnyékot mögé és nem melegíti a dermedt csendet. 
Mi hallgatunk és várunk, talán azt reméljük, valaki rossz tréfát űz velünk. Arra gondolunk, hátha meg-
halljuk cipőjének kopogását, hangjának jellegzetes ívét. Most még a csend sem beszél, mert szavait el-
mossa az idő, amelyet egy nő nem kaphatott meg. Kért és nem adatott meg neki. Ha tehetnénk, mi, akik 
maradtunk, adnánk neki jó szót, ölelést és perceket az életünkből. De már hiába nyúlunk utána.  

Elment egy csodálatos ember, és mi nem felejtjük. Ha a nyári szellő meglebbenti majd emlékezésünk fáty-
lát, ott lesz majd mögötte egy szőke lány, aki a válla felett visszanéz, int nekünk és eltűnik az örökkévaló-
ságban.                                                                                                                                                       IMRE HILDA  

BÚCSÚZUNK

BÚCSÚZUNK

FABRICZIUS JÓZSEF ÁLTALÁNOS ISKOLA • ÉZSÖL MÓNIKA EMLÉKÉRE

NEHÉZ IDŐKET ÉLÜNK. Az utóbbi hónapokban sok családtagot, kedves barátot és munkatársat veszítettünk el. A világjárvány 
rengeteg áldozatot követel, s rajtuk kívül is sokan vannak azok, akik más betegségben vagy tragikus hirtelenséggel távoztak közülünk. 
Ebből adódóan lapunk hasábjain rendszeressé váltak a gyászhírek. Sajnos ezt az oldalt is a fájó búcsú sorai övezik.

KÖSZÖNETNYILVÁNÍTÁS 
Hálás szívvel mondok köszönetet mindazoknak a kedves barátoknak, ismerősöknek, munkatársaknak, szomszédoknak, a vá-
ros, valamint a környező és távoli települések lakóinak, akik feleségemet, Pásztor Bélánét ismerték, szerették és elkísérték utol-
só útjára, sírjára virágot, koszorút helyeztek. Külön szeretném megköszönni mindazok együttérzését, akik betartva az érvény-
ben lévő létszámkorlátozást, nem voltak jelen a szertartáson, de lélekben osztoztak gyászunkban. 

PÁSZTOR BÉLA ÉS CSALÁDJA

VOLT EGYSZER EGY CSODÁLATOS EMBER

BÚCSÚ SZEKSZÁRDINÉ BÁNYAI KATALINTÓL
2006-tól 2010-ig volt tagja Veresegyház Képviselő-testületének. 4 éven keresztül, legjobb tudása sze -
 rint vezette az Ügyrendi Jogi és Közbiztonsági Bizottságot. E mellett tagja volt a Pénzügyi, valamint 
a Szoci  ális és Egészségügyi Bizottságnak. Elkötelezett képviselő volt. Kiválóan tájékozódott a jogsza-
bályok tengerében, alapos és precíz mun kájával nagyban segítette a testület működését. 

2010-ben képviselői mandátuma véget ért, de továbbra is szívesen vállalt szerepet a város vérke-
ringésében. A Polgármesteri Hivatal alkalmazásában még 3 évig folytatta a munkát önkor-
mányzati referensként, mellyel a várost és lakosságát szolgálta. Előkészítette a testületi üléseket, 
koordinálta a bizottságok és a testület munkáját, mindemellett több évtizedes humánpolitikai 
munka  ta pasztalatával segí tette az apparátus személy zeti feladatellátását.  

Megtisztelő volt számára a Polgármesteri Hivatalban dolgozni. Szerette az embereket. Jókedélyű, 
közvetlen és segítőkész kolléga volt. 

2021. április 2-án, 74 éves korában érte a halál. Nyugodjék békében!                              K.T.I. 
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Közélet

VERESEGYHÁZ KISTÉRSÉG ESÉLY SZOCIÁLIS ALAPELLÁTÁSI KÖZPONT 

BAPTISTA TEVÉKENY SZERETET MISSZIÓ

VÁRJUK ÖNT AZ ÚJ ESÉLY KÖZPONTBAN 
ÁLLÁSKERESÉSI ÉS REHABILITÁCIÓS TANÁCSADÁSUNKON!
Kedves Olvasó! Molnár Erika vagyok, az 
Új Esély Központ intézményvezetője. 
 
Pályámat munkavállalási tanácsadóként 
kezdtem a Munkaügyi Központban. Az ál-
lásukat elvesztett, munkát kereső emberek -
nek, fiatal pályaválasztóknak tartottam 
ál lás keresési és egyéni munkavállalással 
kapcsolatos tréningeket, pályaorientációs 
tanácsadásokat. Később is emberközeli, se-
gítő területen maradtam és fogyatékos, 
megváltozott munkaképességű társainknak 
segítettem foglalkozási és szociális rehabi-
litációs szakértőként. Számomra mindig 
nagyon fontos volt, hogy a bajba jutott em-
berek számára segítő kezet nyújtsak. Teljes 
szívemmel és tudásommal segítek a ta-
nácstalan, elkeseredett vagy kiutat kereső 
embereknek. Fontos, hogy a tanácsot kérő 
megtapasztalja, hogy minden helyzetből 
van pozitív megoldás és olyan továbblépési 
lehetőségeket kapjon, amelyek segítségével 

el tud indulni azon az úton, amely a céljai 
eléréséhez vezet. 

Az Új Esély Központban a humánszol-
gáltatások közül az álláskeresési és a reha-
bilitációs tanácsadásokat vezetem. Az 
elmúlt hónapokra visszatekintve elmond-
ható, hogy többen megkeresnek az állásuk 
elvesztése után, segítséget várva és több 
esetben is pozitív megerősítéssel indulnak 
el állást keresni. Önéletrajzírásban, kísérő 

és motivációs levelek szerkesztésében, ál-
lásinterjúra történő felkészülésben, egyéni 
beszélgetésekben és információs tanács -
adásban segítek a központunkat felkereső 
embereknek. Hitvallásom az, hogy min-
denki tehetséges valamiben és felelőssé-
günk van abban, hogy segítsük egymást 
ennek felismerésében. 

Az Új Esély Központ szenvedélybeteg-
ségben élők megsegítésére, nappali ellátá-
sára jött létre, a Baptista Tevékeny Szeretet 
Misszió fenntartásában.  

MOLNÁR ERIKA 
INTÉZMÉNYVEZETŐ    

ELÉRHETŐSÉGEINK: 
ÚJ ESÉLY KÖZPONT 

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

+36 70 646 0519

Molnár Erika

Arra kérjük Önöket, hogy bátran fogalmazzanak meg felénk olyan kér-
déseket, amelyek szolgáltatásainkkal kapcsolatosak, és ezeket írják 
meg nekünk az eselyvalaszol@gmail.com e-mailcímre.  

Terveink szerint a válaszokat hetente a Facebook-oldalunkon 
tesszük közzé, ezekből pedig egy összegző tájékoztatást jelenítünk 
meg az említett újságokban. Egy-egy, sokak számára érdekelt témá-
ban pedig még részletesebben kifejtett válaszokat igyekszünk köz-
zétenni. 

Fontos, hogy csak a szolgálat ügyköreibe tartozó kérdésekre tudunk 
válaszolni. Ha Ön úgy érzi, hogy lenne olyan kérdése felénk, amelyet 
eddig nem tudott feltenni, vagy úgy gondolja, hogy más is érdekelt a 
kérdéskörben, írjon nekünk! Ilyen jellegű kérdéseket várunk: Hogyan 
igényelhet mediátori segítséget egy-egy kapcsolat rendezésében; 
Hol kérhet jogi tanácsadást; Hová forduljon, ha a kapcsolat már meg-
romlott és elindítaná a válást; Kitől kérhet segítséget, ha nevelési prob-
lémái vannak; Kit keressen, hogyan járjon el, ha úgy látja, hogy egy 
felnőtt szorul segítségre, esetleg hajléktalan; Hogyan tud ön segítsé-
get nyújtani egy idős számára; stb.  

Mivel e-mailben kereshetnek minket, a jelenlegi járványhelyzetre 
való tekintettel a személyes találkozást mellőzve tudunk Önöknek vá-
laszainkkal segíteni, valamint válaszainkban minden esetben tiszte-
letben tartjuk személyiségi jogaikat. 

Amennyiben feltett kérdésüket személyes jellegűnek, illetve 
olyan szituációnak ítéljük meg, amely személyes segítségnyújtást igé-
nyel, válaszlevélben fogjuk javasolni a szolgálattal való kapcsolat-
felvételt.  

Ha megkeresésük tárgya olyan információt tartalmaz, amely azon-
nali intézkedést követel szolgálatunktól, mérlegelési lehetőség nélkül 
el kell járnunk az ügyben. Ha azt tapasztalja, hogy egy gyermek köz-
vetlenül érintett veszélyeztetésben, bántalmazott, vagy felügyelet nél-
kül marad, célszerűbb szolgálatunkat személyesen megkeresni az adott 
településen. A 06 70 931-0966-os telefonszámon munkaidőben, illetve 
munkaidőn kívül a Gyermekvédő hívószámon teheti meg jelzését: 
06 80 212-021. 

Tisztelettel: Nagyné Gódor Csilla 
intézményvezető 

AZ ESÉLY VÁLASZOL!  
Tisztelt Lakosok! A Veresegyház Kistérség Esély Szociális Alapellátási Központ szeret-
né megszólítani Önöket! Tapasztalataink alapján sokszor találkozunk olyan kérdések-
kel, amelyek a lakosság nagyobb körét érinthetik, érdekelhetik. Szeretnénk meghívni Önö-
ket egy diskurzusra, amely a Veresi Krónika és az Erdőkertesi Napló lapjain, valamint 
a Veresegyház Kistérség Esély Szociális Alapellátási Központ Facebook-oldalán történik:  
https://www.facebook.com/szolgalat.csaladsegitoesgyermekjoleti.
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Közélet
KÉPVISELŐI TÁJÉKOZTATÓ

Nagyon fontos, hogy minél többen regisztráljanak a koronavírus elleni védőoltásra, mert a je-
lenlegi helyzetben csak a vakcina számít, ugyanis csak ezzel vehetjük fel eredményesen a har-
cot a járvánnyal szemben – mondta el a lapunknak küldött interjúban Tuzson Bence, a Pest 
megyei 5-ös számú választókerület országgyűlési képviselője. Beszélt arról is, hogy a MÁV-
Start megkezdte azoknak az új típusú jegykiadó automatáknak a tesztelését, amelyeket már 
az idén nyáron telepítenek a versegyházi vasútvonalon is. Értékelése szerint városunkra és 
térségünkre nézve ez különösen kedvező, hiszen azt is jelenti egyben, hogy a legfontosabb 
fejlesztések az elsők között jutnak el hozzánk.

A LEGFONTOSABB FEJLESZTÉSEK 
AZ ELSŐK KÖZÖTT JUTNAK EL VERESEGYHÁZRA

Most, hogy a járványügyi korlátozó intéz-
kedések fokozatos enyhítésével egyre többek 
számára szűnik meg az otthoni munkavég-
zés lehetősége és nekik ismét naponta be kell 
járniuk a fővárosi munkahelyükre, külön-
leges aktualitást kap az ingázók helyzete. 
Mire számíthatnak azok, akik szeretnék 
otthon hagyni az autójukat és szívesebben 
utaznának tömegközlekedéssel? 
Folyamatosan dolgozunk azon, hogy minden 
ingázó számára biztosítsuk az utazás ké-
nyelmét és komfortérzetét, nem utolsó sorban 
pedig a biztonságát, tegye bár meg ezt az utat 
a munkahelyéig autóval vagy tömegközleke-
déssel. Így például a Veresegyházon élő in-
gázóknak is kedvez, hogy a napokban elkez-
dődött a MÁV-Start új típusú jegy- és bérlet-
automatáinak hatvan napos utasforgalmi pró-
baüzeme: a tizenhárom új automatát egyelő-
re a fővárosban, a Nyugati és a Keleti pálya-
udvaron tesztelik. Térségünk számára pedig 
ez azért is kedvező, mert a későbbiekben – alig 
néhány hónapon belül – az új készülékeket 
több más lehetséges útirány mellett a veres-
egyházi vasútvonalon is telepítik majd. Szá-
momra, a térség országgyűlési képviselőjeként 
ez azt jelenti, hogy Veresegyház és az ezen a 
vasútvonalon elérhető más települések is be-
kapcsolódnak az ország vérkeringésébe és 
hogy a legfontosabb fejlesztések az elsők kö-
zött jutnak el hozzánk. 
Néhány hónapot említett az imént. Mikortól 
használhatják majd az utazók az új típusú 
automatákat? 
Várhatóan az éles próbaüzem után, tehát 
már a nyár végén megkezdi a MÁV-Start a to-
vábbi automaták telepítését. Ez azt jelenti, 
hogy háromszázhatvankét új típusú automa-
tát szerelnek fel, aminek köszönhetően jövő 
februárig heti átlagban tizenöt darabbal bővül 
majd a MÁV-Start meglévő automataállomá-
nya. Az új készülékek beszerzésének össz-
költsége az eszközökkel és kiegészítő kiadá-
sokkal együtt 4,6 milliárd forint, amit saját for-
rásból finanszíroz a MÁV-Start. Az automa-

tákat, közbeszerzési eljárás eredményeként a 
Traco Zrt. szállítja. 
Ezeken az automatákon tudunk majd bank-
kártyával is fizetni? 
Igen, hogyne, sőt, az automaták közül száz da-
rab kizárólag bankkártyás fizetésre lesz alkal -
mas. További kétszázhetvenötnél pedig választ -
hatunk majd, hogy nekünk mi a kényelmesebb 
vagy praktikusabb, ezek ugyanis vegyes üze-
műek lesznek: kártyás és készpénzes fizetés-
re is alkalmasak. Azóta, hogy a MÁV 2013-ban 
forgalomba állította az első ilyen automatákat, 
folyamatos a fejlődés, s mostanra sikerült el-
érni, hogy tavaly már százhatvanhat ilyen ké- 
  szülék működött az országban. A MÁV ada tai 
szerint az idén a jegyek 15,1 százalékát vásá-
rolták jegykiadó automatákból az utasok, s ez-
zel jár, hogy a menetjegyek 45,2 százalékát ér-
tékesítik jegypénztárakban, 27,7 százaléka 
pedig online, vagy is webes felületen, illetve a 
MÁV applikáción keresztül kel el. A vasúttár-
saság egyébként folyamatosan figyeli és méri 
a felhasználói elégedettséget egy online kér-
dőívvel, amely a jegyértékesítési folyamat vé-
gén felugró QR-kóddal érhető el. Ezúton is arra 

kérek hát minden veresegyházi és környékbeli 
utazót, hogy szánja rá azt a néhány percet, 
ameddig a kérdőív kitöltése tart, hiszen ezzel 
is segítheti a MÁV-Start munkatársait abban, 
hogy minél szélesebb körben gondoskodhas-
sanak az utazóközönség kényelméről. 
A koronavírus-járvány miatt bevezetett kor-
látozó intézkedések enyhülnek. Mire szá-
míthatunk most, a fokozatos nyitás idősza-
kában?  
Már csaknem öt hónapja, november eleje óta 
zárva voltak az éttermek és a hasonló szol-
gáltatók. Most, a fokozatos nyitás politikája 
mellett újra dolgozhatnak. Együtt és felelős-
séggel tehetünk azért, hogy minél hamarabb 
visszakapjuk a megszokott életünket. 



12 2021. május

PEST MEGYEI IPARKAMARA TÁJÉKOZTATÓJA

Tapasztalatok a számítógép használatáról, a hiányosságokról és a jö-
vőtervezésről. 
A kamarai tanácsadási tevékenység során felszínre kerültek a számítógép 
használatának hiányosságai és furcsaságai. Sokaknál problémát okozott 
a hiteligénylések vagy bármilyen más nyomtatványok kitöltése. A segít-
séggel elkészített beadványok nyomtatása nyomtató hiánya miatt nem tör-
tént meg, vagy volt nyomtató, de az meghibásodott és még nem került sor 
a javítására. Így a beadványból a vállalkozónál nem maradt legalább egy 
papír alapú példány. Többen nem tudtak iratokat szkennelni eszköz hiá-
nya miatt, vagy volt eszköz, de pdf formátumú dokumentumot nem le-
hetett vele előállítani. Ez a probléma PDF Creatorral megoldható lehetett 
volna, de az érintettnek e lehetőségről nem volt tudomása vagy hallott 
róla, de a szükséges program nem volt telepítve a számítógépre. A kama-
rai számítógépre érkezett olyan küldemény, melynek megnyitását letil-
totta a program, feltehetően a küldő vírusprogramját nem frissítették. Volt 
néhány olyan eset, amikor a vállalkozóhoz azért nem jutott el időben a 
jogszabály kivonat vagy a tanácsadó más írásos küldeménye, mert a szá-
mítógépét az unoka vagy más családtag kezeli a hétvégén. Előfordult az is, 
hogy a vállalkozó a tanácsadáshoz szükséges cég- vagy mérlegadatot nem 
tudta megadni, iratok nem voltak nála, a mérleg sem, az adatkéréssel a 
könyvelőhöz irányította a tanácsadót, ami azonban nem teljesíthető kérés. 

Érdemes figyelembe venni, hogy jogásszal a felmerült problémáról, az 
ahhoz tartozó írásos dokumentumok bemutatása nélkül csak általános-
ságban lehet beszélni, érdemi jogi tanácsadás nem lehetséges. A tanács-
kérő által előadott tényállás nem minden esetben egyezik meg az okirati 
bizonyítékokkal. 

Természetesen a tanácsadási szolgáltatást igénybevevő vállalkozások 
többségénél a fenti hiányosságok nem fordultak elő, de az ismertetett né-
hány eset is sok.  

Akiket a hiányosságok érintenek, érdemes számítógép-kezelői tanfo-
lyamra beiratkozni, célszerű nyomtatót, szkennert vásárolni. Ne feled-
kezzenek el a számítógépük vírusvédelméről, illetőleg a program 
frissítéséről, szűntessék meg azt a helyzetet, hogy a vállalkozás hivatalos 
ügyeinek intézése összekeveredjen az unoka játékprogramjainak haszná-
latával. A vállalkozások törekedjenek arra is, hogy a székhelynek beje-
lentett magánlakásban legyen egy elkülönített helyiség munkavégzésre és 
az iratok egy helyen, rendezetten történő tárolására, továbbá figyelni kel-
lene a GDPR adatvédelmi szabályok megtartására is. Nem helyes az sem, 
ha a vállalkozó helyett családtag kéri a tanácsot, aki sem nem segítő csa-
ládtag, sem nem munkavállaló és a társas vállalkozásnak sem tagja. 

Az elektronikus rendszerek használata a jövőben kikerülhetetlen lesz. 
Egyre több hivatalos ügy intézése a személyes megjelenés helyett elekt-
ronikusan történik. A számlázással kapcsolatos legújabb változás vala-
mennyi vállalkozást érinti. A papír alapú számlázásnak nincs jövője és a 
jelen helyzetben felesleges többletmunkát is eredményez. Az új számlá-
zási rendnek megfelelően az egyéni vállalkozó a munkavégzés helyszínén 
mobiltelefonja segítségével elkészítheti a számlát, bemutathatja a meg-
rendelőnek és részére az általa megadott e-mail címre megküldheti. Oda 
kellene eljutni, hogy a készpénzes fizetés mellőzésével a megrendelő 

elektronikusan egyenlítse ki a számlát. Ilyen esetben az ügylet papír-
munka nélkül rendeződhetne. 

A különösen sok számlát kibocsátó, szerviztevékenységet végző cé-
geknek is át kellene gondolni a számlázásuk rendjét. Ha a korábbi gya-
korlatnak megfelelően minden szerelő továbbra is kiállítja a munkavégzés 
helyszínén a számlát – csak nem papíron, hanem a mobiltelefonnal – a 
vállalkozásnál áttekinthetetlenné válhat a számlakibocsátás és annak nyil-
vántartása. A szerző tudomására jutott megoldás szerint egy cég szerelője 
a munkadíj átvételéről papíralapú bizonylatot állít ki és a cég központjá-
ban három napon belül elektronikus számlát készítenek és e-mailben 
megküldik a megrendelőnek. E-mail cím hiányában – erre is számítani 
kell – a cég postán küldi meg az e-számlát a megrendelőnek. A szerviz-
munkát végző cégek képviselői szerint, ha a szerelőik a munka elvégzése 
után a munkadíj átvétele nélkül távoznának a munkavégzés helyszínéről, 
a lakossági megrendelőktől lehetetlenné válna a számlák összegének be-
szedése és tömegesen kellene fizetési meghagyásos és peres eljárást indí-
tani. 

 
Írásos szerződéskötés elmaradása 
A Polgári Törvénykönyv tartalmazza a szóban, írásban és ráutaló maga-
tartással történő szerződéskötés lehetőségét. A szerző gyakorló jogász-
ként mégsem javasolja a szóbeli szerződést, különösen az építési-szerelési 
és a szakipari munkák tekintetében, ugyanis a felek szóbeli megállapo-
dása jogvita esetén nem bizonyítható. A bizonyítás sok esetben hónapok, 
esetleg évek múlva válik esedékessé és az emlékezet ennyi idő alatt meg-
kopik. A tapasztalat szerint ilyen esetben a felek teljesen ellentétes meg-
állapodásra hivatkoznak, általában tanú sincs, de nincs esély a meg  - 
egye zésre sem. A ráutaló magatartással történt szerződéskötésnek az épí-
tési-szerelési munkák esetében nincs realitása, ilyen szerződések az ön-
kiszolgáló boltokban jönnek létre a vásárlásaink során. A törvényes 
lehetőségek közül az írásbeli szerződést javasoljuk. 

A veszélyhelyzeti tanácsadás során egy tanácskérő a teljesítési határ-
idő átütemezéséhez kért véleményt és segítséget. A vállalt munka befe-
jezési határidejét június 30-ról november 30-ra szerette volna mó do - 
sítani. A beszélgetés során kiderült, hogy a vállalkozó a megrendelővel 
nem kötött írásos szerződést. Szóbeli szerződést nem lehet átütemezni. 
Ennek a történetnek az a tanulsága, hogy a korábbi szóbeli megállapo-
dást minél előbb foglalják írásba, a jövőben pedig a vállalkozók kössenek 
írásban szerződést a megrendelőikkel. Egyedül az írásos szerződés jelent 
a felek számára jogbiztonságot és számon kérhetőséget, ha probléma 
adódik.  

 
Kulcskifejezések: számítógép kezelés elsajátítása (1), nyomtató beszerzés 
(2), elektronikus ügyintézés (3), e-számla (4), áttérés átutalásos fizetésre 
(5), írásos szerződéskötés (6) 

 
DR. CSANÁDI KÁROLY 

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

AZ IPARKAMARAI VESZÉLYHELYZETI TANÁCSADÁS 
EGYÉVES TAPASZTALATA A MIKROVÁLLALKOZÁSOK KÖRÉBEN 

II. RÉSZ 
 
A cikk szerzője tavaly március óta foglalkozik a kkv-szektor vállalkozásai számára létrehozott veszélyhelyzeti gazdasági, cégjogi, munkajogi, átképzési és 
hitelhez jutási tanácsadással a Pest Megyei Iparkamarában. A kamarát nemcsak a vállalkozások, de a magánszemélyek is megkeresték és az utóbbiak is se-
gítséget, de legalább eligazítást kértek, ha problémájuk keletkezett. A cikk második részében is a vállalkozásokban hasznosítható tapasztalatokkal, a szer-
 ve zetfejlesztés lehetőségeivel és a változások szükségességével foglalkozik. 

Dr. Csanádi Károly

Városlakó
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Városlakó
JOGI KISOKOS 

Az Mt. 179. § (1) kimondja, hogy a munka-
vállaló a munkaviszonyból származó kötele-
zettségének megszegésével okozott kárt 
köteles megtéríteni, ha nem úgy járt el, ahogy 
az adott helyzetben általában elvárható.  

Ahhoz, hogy a munkavállaló fenti kártérí-
tési felelőssége fennálljon, az egyik alapfelté-
tel, hogy a munkáltató és a munkavállaló kö - 
zött munkaviszony álljon fenn, vagyis a káro-
kozó magatartás esetén a munkavállaló mun-
kaviszonyban legyen, és ne vállalkozási vagy 
megbízási jogviszony keretében lássa el a te-
vé keny ségét. 

A károkozó magatartással okozott kárt 
többféle módon is lehet okozni. Egyrészt ez 
megvalósulhat tényleges cselekvéssel, de mu-
lasz  tás sal is. pl. a munkavállaló egy a mun-
káltató által rábízott fontos levelet nem ad fel 
a postán, amivel kárt okoz a munkáltatójának.  

A károkozás vizsgálata során meg kell álla-
pítani, hogy a magatartás szándékos volt-e, 
avagy gondatlan. A vétkesség fokozatának 
pontos meg állapítása nagyon fontos a fize-
tendő kártérítés megítélésénél is.  

A Legfelsőbb Bíróság MK 25. számú állás-
foglalása szerint a munkavállaló szándékosan 
okoz kárt a munkáltatónak (Mt. 168. §-a), ha 
előre látja cselekményének (mulasztásának) 

károsító következményeit, és azokat kívánja 
(közvetlen szándék), vagy azokba belenyug-
szik (eshetőleges szándék). 

Gondatlan károkozásról akkor beszélhe-
tünk, ha a munkavállaló a kár bekövetkezésé-
nek lehetőségét előre látja, de bízik annak 
el maradásában (luxuria), valamint abban az 
esetben is, ha azért nem látja előre a károso-
dást, mert az adott helyzetben általában elvár-
ható gondosságot elmulasztja (negligentia).  

A kárfelelősség jogalapi eleme, hogy a mun-
kavállaló által kifejtett károkozó magatartás 
valóban kárt okozzon, vagyis a munkáltató ol-
 da lán a kár bekövetkezzen. A kár olyan hát-
rány, mely pénzben is kifejezhető és a kö vet - 
 kező formákban testesülhet meg:  
• beszélhetünk a vagyonban bekövetkezett 

tény leges értékcsökkenésről, vagyis ha vala -
mi megrongálódott, megsemmisült, elveszett,  

• a kár elhárításával kapcsolatos költségekről, 
kiadásokról, ezek olyan indokolt költségek, 
amelyekkel a kár csökkenthető,  

• a kár megjelenhet elmaradt haszon formá-
jában is, amely az az összeg, előny, amivel 
a munkáltató gyarapodott volna, ha nem 
kö vetkezik be a kár. 
A munkavállaló jogellenes és vétkes maga-

tartását, a kárt és az okozati összefüggést a 

mun káltatónak kell bizonyítani. (Mt. 179.§ 
(2)). 

Természetesen előfordulhat olyan eset, 
adód  hatnak olyan körülmények, amelyek a 
munkavállalót kimentik, mentesítik a felelős-
ség alól. A munkavállaló nem köteles megté-
ríteni azt a kárt, amelynek bekövetkezése a 
károkozás idején nem volt előre látható, to-
vábbá mentesül akkor is, ha a kárt a munkál-
tató vétkes magatartása okozta. Szintén ki - 
mentési lehetőséget biztosít a munkavállaló 
számára az az eset is, amikor a kár abból szár-
mazott, hogy a munkáltató kárenyhítési köte-
lezettségének nem tett eleget. A felelősség aló - 
li mentesülés, illetve az esetleges kármegosz-
tás alap jául szolgáló körülményeket a munka-
vállaló bizonyítja (Mt. 179. § (4)).  

A kártérítés mértékénél nagyon fontos az, 
hogy a dolgozó hogyan okozta a kárt, ugyanis 
a kárért való helytállás során az okozott sére-
lem megtérítésekor nem mindegy, hogy gon-
datlan volt, vagy súlyosan gondatlanul, netán 
szándékosan járt-e el. 

Enyhe gondatlanság esetén a „kártérítés 
mértéke nem haladhatja meg a munkavállaló 
négyhavi távolléti díjának összegét.” Ezt kol-
lektív szerződés vagy üzemi megállapodás fel-
emelheti nyolchavi távolléti díjnak megfelelő 
mértékig. 

Ha szándékos, vagy súlyosan gondatlan volt 
a kárt okozó személy, akkor a teljes kárt meg 
kell fizetni, vagyis nincs felelősséget korlátozó 
szabály (jövedelmi viszonyoktól független). 

A vezetőkre szigorúbb szabályok vonatkoz-
nak, ők az enyhe gondatlanság esetén is a tel-
jes kárért felelnek. 

Kártérítés mérséklésre ad lehetőséget az Mt. 
190. §, mely szerint a bíróság a munkavállalót 
rendkívüli méltánylást érdemlő körülmények 
alapján a kártérítés alól részben mentesítheti. 
Ennek során különösen a felek vagyoni hely-
zetét, a jogsértés súlyát, a kártérítés teljesíté-
sének következményeit értékeli. Ezen jogin  - 
téz mény alkalmazásának célja nem a tényle-
gesen kárt okozó és kártérítési felelősséggel 
tartozó munkavállaló mentesítése, hanem az, 
hogy a kisebb felelősséggel kirívóan nagy ösz-
szegű kár okozása esetén a munkavállalót ne 
terhelje a kár teljes összege. Teljes mentesü-
lésre nincs lehetőség.  

(Folytatjuk) 
 
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 MUNKAVÁLLALÓ KÁRTÉRÍTÉSI FELELŐSSÉGE 
(LELTÁRHIÁNY, MEGŐRZÉSI FELELŐSSÉG) 

I. RÉSZ 
Aktuális témaként a munkavállaló kártérítési felelősségét választottam, melyben a leltárhiányra 
és a megőrzési felelősségre szeretnék kitérni. Forrásként főként a Munka Törvénykönyvéről 
szóló 2012. évi I. törvényt, (továbbiakban: Mt.) használtam. Bár próbáltam hétköznapi nyelven 
is megfogalmazni, magam is látom, hogy nem mindenhol sikerült, de azért remélem, hogy min-
denki számára érthető lesz.
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Nyári tábor

 TÁBOR NAPTÁR 2021.
• AMENNYIBEN A JÁRVÁNYÜGYI HELYZET ENGEDI •

 

június 18-19-20. Jobb agyféltekés rajztanfolyam Szabadidős és Gazdasági Innovációs Centrum 2112 Veresegyház, Fő út 45-47. 

(10 éves kortól) Móricz Katalin 06 20 929 7019 kata.moricz@gmail.com 

június 21–25. Fotós tábor Szabadidős és Gazdasági Innovációs Centrum (324. terem) 2112 Veresegyház, Fő út 45-47. 

Szabó Barnabás 06 30 942 3592 szabo@silverpress.hu 

június 21–25. Rockin' Board tábor Váci Mihály Művelődési Ház 2112 Veresegyház, Köves u. 14. 

Farkas Gergely 06 20 999 1245 rockinboard@gmail.com 

június 21–25. Balett tábor Szabadidős és Gazdasági Innovációs Centrum 2112 Veresegyház, Fő út 45-47. 

Takács Andrea 06 20 348 8491 andrea.bojsza@gmail.com 

június 21–25. Kreatív Kölyök tábor Szabadidős és Gazdasági Innovációs Centrum 2112 Veresegyház, Fő út 45-47. 

Lőrincz Rita Margaréta 06 70 389 9267 festede@gmail.com 

június 25-26-27. Jobb agyféltekés rajztanfolyam Szabadidős és Gazdasági Innovációs Centrum 2112 Veresegyház, Fő út 45-47. 

(10 éves kortól) Móricz Katalin 06 20 929 7019 kata.moricz@gmail.com 

június 28–július 2. Rockin' Board tábor Váci Mihály Művelődési Ház 2112 Veresegyház, Köves u. 14. 

Farkas Gergely 06 20 999 1245 rockinboard@gmail.com 

július 4–10. Móka dráma- és sporttábor Szuppi Ifjúsági Szállás 7347 Egyházaskozár, Béke u. 19. 

Ácsné Csáki Ildikó 06 70 263 6198 acsneildi@freemail.hu 

július 12–30. Kreatív Udvarház Udvarház Galéria – Szabadidős és Gazdasági Innovációs C. 2112 Veresegyház, Fő út 45-47. 

(előzetes egyeztetés szerint) (kortárs képzőművészet tábor) Klement Zoltán 06 30 312 1273                      klement.kiallitasrendezo@gmail.com 

július 12–16. Kölyök Élmény tábor Váci Mihály Művelődési Ház 2112 Veresegyház, Köves u. 14. 

Lőrincz Rita Margaréta 06 70 389 9267 festede@gmail.com 

július 26–30. Balett tábor Váci Mihály Művelődési Ház 2112 Veresegyház, Köves u. 14. 

Takács Andrea 06 20 348 8491 andrea.bojsza@gmail.com 

augusztus 2–6. Balett tábor Váci Mihály Művelődési Ház 2112 Veresegyház, Köves u. 14. 

Takács Andrea 06 20 348 8492 andrea.bojsza@gmail.com 

augusztus 2–6. Kézműves tábor Szabadidős és Gazdasági Innovációs Centrum 2112 Veresegyház, Fő út 45-47. 

Mohácsi Judit 06 20 354 1065 pranadi32@freemail.hu 

augusztus 2-6. Kreatív Kölyök tábor Váci Mihály Művelődési Ház 2112 Veresegyház, Köves u. 14. 

Lőrincz Rita Margaréta 06 70 389 9267 festede@gmail.com 

augusztus 9–13. Kézműves tábor Szabadidős és Gazdasági Innovációs Centrum 2112 Veresegyház, Fő út 45-47. 

Mohácsi Judit 06 20 354 1065 pranadi32@freemail.hu 

augusztus 9-13. Karate tábor Szabadidős és Gazdasági Innovációs Centrum 2112 Veresegyház, Fő út 45-47. 

Szalay Zsolt 06 20 361 7382 vereskarate06@gmail.com 

augusztus 9-13. Fotós tábor Szabadidős és Gazdasági Innovációs Centrum (324. terem) 2112 Veresegyház, Fő út 45-47. 

Szabó Barnabás 06 30 942 3592 szabo@silverpress.hu 
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Helytörténet

Régi szerelem Önnél a gödöllői kastély, hiszen több nagy sikerű könyvet 
is írt már a kastélyról, illetve miniszteri biztosként a felújítást is irányí-
totta a 90-es években. 
Én is az a fajta ember vagyok, aki már gyerekkorában a történelem iránt ér-
deklődött és meg is maradt ez  a szenvedélye, ásatásokon segédkeztem, 
majd történész lettem. Még egyetemistaként kerültem Gödöllőre, a helyi 
művelődési ház toborzott egy fiatal csapatot helytörténeti feladatokra, innen 
lettem a Gödöllői Városi Múzeum vezetője. A gödöllői kastély a 80-as évekre 
vált igazán fontossá a magyar műemlékvédelemben, így én is bekapcso-
lódtam a kutatómunkába, mondhatni, innen számítva jelen vagyok a kas-
tély életében. Miután az évtized végére a szovjet katonák lelakták és 
elhagyták a kastélyt, megkezdődhetett a fokozatos felújítása, aminek 1994-
től miniszteri biztosként az irányítója lehettem. Sokak munkájának kö-
szönhetően 1996-ban nyílt meg a nagyközönség számára és rövidesen 
kiderült, hogy ez a fontos értékközpont évi 100 ezres látogatószámot vonz. 
Ebben nagy szerepe van a Sissy-kultusznak is, amely fő eleme a kastély 
látogatói élményének. Miért pont ennek a korszaknak az enteriőrjét tet-
ték a középpontba? 
Azt tudni kell, hogy ez a kastély több szempontból is különleges. Ez az 
egyik, nemzetközi mércével mérve is legnagyobb barokk kastélyépület, 
amely ugyanakkor hiteles helyszíne a későbbi királyi udvartartásnak is. 

Azonban ma már a barokk 
korszakot nem lehetne hite-
lesen visszahozni az épület-
ben, éppen a királyi korszak 
átalakításai miatt. Így adó-
dott, hogy ez a leghitelesebb 
időszak, ami szervesen kap-
csolódhat Erzsébet királyné 
magyarországi népszerűsé-
géhez. De azért korábbról 
is nagyon sok hiteles és 
unikális elem megmaradt. 
Különleges például Mária 
Terézia szobája, a kettős 
kupola, a díszterem, a vártemplom baldachinos oltára, 
vagy a Szent Korona megjelenései. Az építtető Grassalkovich Antal „látnok” 
volt a maga korában. Az ország egyik legfontosabb főuraként is az akkor le-
pusztult egykori és majdani főváros, Buda közelében hozta létre központi 
kastélyát, nem Bécsben, vagy Pozsonyban. Ezzel predesztinálta is azt tu-
lajdonképpen a majdani uralkodói és államfői politikai rezidenciának. 
Valóban kedvenc tartózkodási helye volt Erzsébetnek? 
Igen is, meg nem is. Minden olyan helyszínt szeretett, ahol elbújhatott a 
Habsburg udvar elől. Ilyen értelemben Gödöllő is egy volt a kedvencek 
közül, ahogy például az általa építtetett korfui kastély is. Gödöllő politikai 
szerepe is hullámzott. Amikor az uralkodó is itt tartózkodott, akkor tulaj-
donképpen a Birodalom központja volt, később, a Horthy-korszakban már 
meg sem közelítette ezt a jelentőséget. De azt is el kell mondani, hogy épí-
tészetileg ez utóbbi kor is lenyomatot hagyott az épületen a légvédelmi bun-
kerrel és a még felújításra váró úszómedencével. 
Mi késztette a könyv megírására és hogyan sikerült megoldani a kiadását? 
Korábban három könyvem jelent már meg a kastélyról, de 2003-ban a leg-
utolsó. Azóta természetesen számos új adat került napvilágra, amelyek je-
len tősen árnyalják, bővítik az ismereteinket. Most éreztem úgy, hogy 
érdemes lenne az összes rendelkezésemre álló információt összegezni, 
mintegy lezárva a kastéllyal kapcsolatos munkáimat. Ebben a világjárvány 
segített is és nehezített is. Egyrészt ideális körülmény volt a nyugodt alko-
tó mun kára a leállás, másrészt viszont a kiadás finanszírozásából maga a 
kastély vezetése kénytelen volt kiszállni, hiszen bevételei jelentősen meg-
csappantak a látogatók elmaradása miatt. Szerencsére az Esterházy Kastély 
Kápolna Alapítvány segítségével sikerült tekintélyes cégeket, intézményeket 
és nagyon sok magánszemélyt találni, akik összeadták a kiadási költséget 
és így a vásárlói árat is le tudtuk 5000 forintra szorítani. Hála és köszönet 
az összefogásért. 
Kiknek ajánlja, és hol lehet beszerezni? 
Mindenkinek, akit érdekel a történelem és szívügye az öreg kastélyok sorsa. 
Tudományos igénnyel, de olvasmányosan megírt összefoglaló alapmunká-
nak szánom, ami kiindulási alapja lehet a jövőbeli kutatásoknak. Könyv-
kereskedelmi forgalomba nem kerül, az Alapítványtól lehet postai ki szál - 
lítással megrendelni, helyszínen pedig Gödöllőn a kastély és a városi mú-
zeum ajándékboltjában, továbbá a Bagoly könyvesboltban. 

KOVÁCS PÉTER

KÖNYVAJÁNLÓ 

VARGA KÁLMÁN: A GÖDÖLLŐI KASTÉLY SZÁZADAI  
460 oldalas, számos unikális fekete-fehér és színes képpel illusztrált és a legújabb kutatási 

eredményeket is feldolgozó könyv jelent meg A gödöllői kastély századai címmel. 
Szerzője nem más, mint a veresegyházi Városi Múzeum vezetője, Varga Kálmán történész. 

Vele beszélgettünk a kötetről és a kastélyról.

Mihalina Jánosné (Sipos Mária) kislányával, Marikával 1951-ben.

               MÚLTIDÉZŐ             SZABÓNÉ VANK ERZSÉBET GYŰJTEMÉNYÉBŐL
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Vikor-Varga Laura íróval 2019-ben, a kará-
csonyi készülődés forgatagában találkoztam 
először, mesekönyvet dedikált. Az évek 
során sokadik kisgyermekeknek szóló, szé-
pen illusz trált könyve jelent meg. Az írónő-
vel a kezdetekről, könyveinek titkairól be - 
szélgettünk. 
 
Érettségi után a közgazdaságtant választotta.  
Jelenleg mivel foglalkozik? 
Mindig is szerettem a matematikát és a ma-
gyart. A számok vonzottak, ezért céloztam 
meg a gazdasági főiskolát. Továbbtanulásom-
mal édesanyám vonalát követtem, aki szintén 
pénzügyi területen dolgozott. 2002-ben érett-
ségiztem a szécsényi Kőrösi Csoma Sándor 
Gimnáziumban. 2007-ben közgazdász diplo-
mát szereztem Salgótarjánban, a Budapesti 
Gazdasági Főiskola Pénzügyi és Számviteli 
Karán. Ezt követően a banki szektorban he-
lyezkedtem el Budapesten. Szerettem ezt a 
munkát, mert úgy véltem, segítek az emberek -
nek megoldani a problémáikat. Jelenleg Ve-
resegyházon egy fogászati magánrendelőben 
dolgozom, mint recepciós. Segíteni bárhol, 
bárhogy lehet. Egy embernek széles a palet-
tája, tud alkalmazkodni, vagy éppen élethely-
zetén változtatni, ha akar és célja van. Egyik 
kedvenc idézetem: „Nem a körülmények szá-
mítanak, hanem hogy milyen merészet álmo-
dunk.” 
Már gyerekkorában is vonzódott az írás felé? 
Nem voltam könyvmoly, épphogy elolvastam a 
kötelező olvasmányokat. Viszont a versek 
annál jobban érdekeltek. Az a gondolatmenet, 
ami a poétikus sorok mögött van, azt megér-
teni, megfejteni, az maga a művészet. A ma-
gyartanár nőm mel gyakran kerültem össze - 
tűzésbe a versek értelmezése miatt. Mivel 
mindannyian különböző személyiségek va-
gyunk, eltérő élethelyzetben, más-más érték-
renddel, ezért nincs olyan, hogy a könyv szó 
hallatán mindenki ugyanarra fókuszáljon. 
Gondolataimat, élményeimet, érzéseimet min-
dig is egyszerűbb volt papírra vetni, mint ki-
mondani. Akár ajándékként címezve, akár 
naplóként saját magamnak.  
Mikor jelent meg az első könyve? Milyen él-
mények kapcsolódnak a megírásához? 
Hét-nyolc éve lehetett, amikor a nagylányom 
az esti mese olvasásakor így szólt: „Anya, most 
ne olvass! A száddal mesélj!” Ez a mondat 
belém vésődött. Akkor fogalmazódott meg 
bennem az írás, mint életérzés. Ő indította el a 
meseírást, ő volt az, aki inspirált, és azóta is 
segít, véleményt mond, ötleteket ad. Gombóc 
és Artúr-Kezdetek címmel 2019-ben látott nap-

világot az első mesekönyvem. A nagylányom 
az első osztályt kezdte, a kisebbik óvodába 
ment, míg a kisfiam ekkor még pocaklakó volt. 
Mindenki új helyen. Írástanulás és meseírás 
vette kezdetét. Az őszi napsütés és a csend 
engem is magával ragadott, és velem együtt 
még két mesebeli állatot. Meg akartam lepni a 
lányokat, ezért kedvenc szereplőiket, és az 
óvodai nagyvilágot állítottam a mese közép-
pontjába. 
Legkedvesebb mesefigurája?  
Szívemhez mindegyik közel áll. Gombóc, a ci-
calány, mert olyan szeretnivaló. Artúr a vízi-
lófiú, mert szerethető a pici füleivel, a nagy 
termetével együtt. Zizi, az életrevaló légylány 
és a jólelkű figyelmes Emma. Megalkotásuk, 
életre keltésük számomra színtiszta varázslat.  
Kérem, beszéljen a könyveiről! 
Gombóc és Artúr meséi a hétköznap apró örö-
meiről szól óvodás korú gyerekeknek. Három 
könyvben került kiadásra a következő alcímek-
kel: Kezdetek, továbbá Gombóc, Artúr és 
Henna és végül a Különleges ajándék. A törté-
netek a cicalány és egy vízilófiú barátságáról, 
kalandjairól mesélnek. A Zizi, a világjáró légy-
lány című mesekönyv egy bohókás, vidám tör-
ténet a légylányról, akinek mindig három 
árnyéka van, ugyanis a két kisöccse minden-
hová követi őt. Az Emma karácsonya – A kará-
csony íze című könyvem egy mesés karácsonyi 
történet, míg az Emma húsvétja – Mese az 
örökkévalóságról egyfajta útikalauz Hollókőről. 
Itt az olvasó szinte részesévé válik a hollókői 
húsvéti forgatagnak. A mesekönyv an gol-ma-
gyar tükörfordításban is megjelent. Végül az 
Emma születésnapja – Egy ecsetnyi barátság 
című kötet a barátság fontosságára tér ki, mert 
a születésnap mindig különleges. A történet 
cselekménye a csodaszép Vácrátóti Nemzeti 
Bota nikus Kertben játszódik.  

Minden egyes mesekönyve tele csodás illuszt-
rációkkal. A festmények és rajzok elkészítése 
során az alkotók szabad kezet kaptak, ők öt-
leteltek, vagy kizárólag az írói elképzeléseket 
valósították meg?   
A Gombóc és Artúr című mese illusztrálására 
Fecskovics-Domonkos Anitát kértem fel. Na-
gyon kedves szomszédom, aki örömét leli a 
rajzolásban. Fehér Bori, Zizi megformálásá-
ban és a mesék szerkesztésében segített. 
Megközelítőleg két éve dolgozunk együtt a 
könyveken. Bodnár Ágnes akvarellfestőnek, 
miután megláttam a festményeit, rögtön érez-
tem a kettőnk közötti összhangot. Másfél éve 
készült el az első közös könyvünk, az Emma 
karácsonya, azóta barátok vagyunk, együtt 
ötletelünk és dolgozunk. Mindhárom alkotó-
nak én csak támpontokat adtam az elképze-
léseimről, a rajzok és festmények az ő krea - 
tivitásuk eredménye.  
Íróként hogyan látja a jövőjét, további ter-
vei?  
Mese volt, mese van, és mese lesz. Szerkesz-
tés alatt áll további két könyvem. Ráadásul 
kaptam egy új kihívást is, egy környékbeli te-
lepülés fejlődésének mesés megírását. Mot-
tóm: egy cseppnyi varázslat, melyből varázs - 
szóra mese válhat. 
Verseket is ír? Melyik a kedvenc költemé-
nye? 
Jelenleg több, gyerekeknek szóló kiadásra váró 
verseskötetem is van. Szeretem a mesék közé 
becsempészni a verseimet. Májust írunk, az 
édesanyákat köszöntjük. Legyen az anyák 
napja alkalmából most a zárszó, a Gombóc és 
Artúr – Különleges ajándék című mesekönyv-
ből egy részlet:  
 
„Drága Anyukám! 
Te voltál az első, ki rám mosolygott. 
Te voltál az első, ki karjában ringatott. 
Első lépésem Te láttad, 
Első szavam Te hallottad. 
Te vagy, aki mindig szeretsz, 
Te vagy, aki mindig féltesz. 
Most én vagyok, ki rád mosolygok és átölellek, 
Anyák napján e virággal köszöntelek.” 
 
Vikor-Varga Laura iskoláséveit a műemlé-
kekben gazdag, hangulatos kisvárosban, 
Szécsényben töltötte. 2010-ben, első gyer-
mekének születésekor Budapestről család-
jával Veresegyházra költözött. Édes anya - 
ként számára a legfontosabb a három gyer-
meke, az ő nevelésük. Velük együtt a veres-
egyházi lakásuk és a könyvespolcok is meg - 
teltek.  
 

VERÉB JÓZSEF 

Vikor-Varga Laura

Fotó: Veréb

INTERJÚ VIKOR-VARGA LAURÁVAL  

HOGYAN LETTEM MESEÍRÓ
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Ösztöndíjasként bejárta Európát, több évtizedes 
múltra tekint vissza a nyelvtanári pályája. Kérem, 
meséljen az életéről! 
Gyerekkorom legmeghatározóbb tényezője az volt, 
amikor tízéves koromban meghalt az édesapám egy 
háztartási baleset folytán. Édesanyám ott maradt a 
négy kisgyerekével egyedül. Mivel én voltam a legna-
gyobb lány, így lettem anyu-
kám fő támasza. Mondhatnám 
azt is, hogy korán felnőttem. 
1987-ben érettségiztem a Per -
czel Mór Gimnáziumban Sió-
fokon, majd ezt követően fel  - 
vételt nyertem az ELTE Böl-
csészettudományi Karára, 
ahol 1992-ben nyelvi előadói 
diplomát szereztem. A kö-
rülmények alakulásánál fog -
va, friss diplomásként – kü  - 
lönböző külföldi cégeknél – 
többnyire asszisztens-tit-
kárnő pozícióban dolgoz-
tam. A nyelvtudás akko ri - 
ban „aranyat” ért. Az évek 
során öt nyelvet sajátítot-
tam el, nyelvtanárként az 
angolon kívül még néme-
tül és portugálul is tanítok. Most 
ismerkedem a francia nyelvvel és szeretném vissza-
hozni a spanyol mellett az orosz nyelvtu dásomat is. 
Kisebb megszakításokkal harminc éve foglalkozom 
gyerekekkel. Veresegyházon éveken át tanítottam a 
Gyermekliget Általános Iskolában, jelenleg magánta  -
nár ként adok nyelvórákat. Budapestről első gyerme -
künk, Adrienn születésekor 2001-ben költöztünk Ve - 
resegyházra. András, a fiam még gimnazista, míg Ad-
rienn egyetemistaként pszichológusnak készül.  
Mi motiválta a könyv megírására?  
Nincs pszichológiai szakképesítésem, ennek ellenére 
belevágtam a könyvbe. Rengeteg élményem és ta-
pasztalatom van szülőként és tanárként és mindezt 
már nagyon régen szerettem volna valahogy elmon-
dani. Világunkban mindenki rohan, éli a saját életét és 
általában csak arra marad idejük a szülőknek, hogy 
gyermekük iskolai teljesítményét lássák. Pedig ez a 
gyerekek életének kicsiny része.  
A motiváció című fejezetben olvastam egy idézetet: 
„Ha maga nem fog tanítani, az Isten ellen való vétek 
lesz.” Mi a tanítási módszerének az alapja?   

Igyekszem a tanítványaimhoz, a gyerekekhez empati-
kusan közelíteni. Bármit csinál, vagy mond, vagy el-
hibáz, mindig az okot keresem. A támogató magatar - 
tásnál fogva kialakul a tanár és tanítvány között egy 
szeretetteljes légkör és ez nagyban segíti a továbbiak-
ban a tananyag elsajátítását. Mi a tanítási módszerem 
alapja? Úgy gondolom a dicséret, el kell ismerni a ta-

nítvány önmagához mért tudását, az elért 
eredményeit. Mert a 
rossz válaszok mögött is 
gyakran rejlik használ-
ható tartalom, kiinduló-
pontnak felhasználható 
rész. Örömmel figyelem a 
szülőket, akik azokat az is-
kolákat és szakmákat kere-
sik, melyek illenek gyer  - 
mekük tehetségéhez, egyé-
niségéhez.  
Az áramlat-élmény meny-
nyire fontos, mit gondol 
erről?  
Elkeserítő, mennyien nem is 
tudják, hogy mi az. Pedig na-
gyon fontos az ember éle té -
ben az örömteli, felszabadult 
cselekvés, amikor a gyerek 
képes teljesen egy dologra 

összpontosítani. Nap jainkban az iskolai követel-
ményrendszer nem teszi lehetővé a flow-élmény ki-
alakulását, sajnálatosan mindig csak különböző 
teszteknek kell megfelelni, is me ret anyagot „bema-
golni”. Ha a szülő sem teremt lehetőséget, oda a gyer-
mekkor. Pedig az elveszett gyermekkort nem lehet 
semmivel visszahozni.  
Pandémiás világunkban az úgynevezett digitális 
oktatás korszakát éljük, ahol a tanár-diák kapcso-
lat szinte az egyik napról a másikra elvesztette a 
közvetlenségét.   
Látom a diákokon a megkeseredést, rájöttek arra, hogy 
a személyes kontaktus, a valós közösségben való ta-
nulás mennyire fontos számukra. Több középiskolás 
fiatalnál jelentkezik az érettségitől való félelem. Szám-
talan esetben az online tanítás eredményessége meg-
kérdőjelezhető, a tanár és diák is belekényszerült egy 
„abnormális” helyzetbe, és ennek hiányosságáért egyi-
kük sem hibáztatható.  
Gyakori jelenség – utcán, bevásárlóközpontokban – 
a sivító, követelődző, toporzékoló gyermek látványa. 

Véleménye szerint miért hisztizik a gyerek?  
Egyetlen gyerek sem követelődzőnek születik, valami 
ezt kiváltja. Lehet ez az otthoni rossz példa, vagy a 
szülők egyszerűen mindent hagynak a csemetéjük-
nek, elkényeztetik, bármit kér, előteremtik a számára. 
Megfigyelhető, hogy ha a gyerek fáradt, éhes vagy 
beteg a hisztizés gyakorisága megnő. Nincsenek álta-
lános szabályok a miértre, ebben az esetben sokszor 
én is tanácstalan vagyok, ha ilyet tapasztalok.   
Lehet-e megálljt „parancsolni” a fogyasztói társada-
lom – az anyagi javak túlzott birtoklása – gyermeke -
ket érintő káros hatásainak?   
Mindenkit terrorizál a fogyasztói társadalom, ha a gye-
rek azt mondja: „már mindenkinek van”, valószínűleg 
a legtöbb szülő rémálmaiban kisért ez a mondat. Ha 
időben elkezdjük tudatosítani a gyerekben, hogy amit 
ő kér azért mennyit kell dolgozni, mennyi áldozatot 
kell hozni, akkor valamelyest vissza lehet fogni a fel-
fokozott vásárlási igényt egy normálisabb szintre. 
Mit szóltak a könyvéhez a pályatársak, a tanárok?  
Sok pozitív visszajelzést kaptam pályatársaimtól. Ál-
talában azt mondták, jól emészthető, kellően tudo-
mányos, széles rétegek számára szórakoztató írás 
és nagyon jellegzetes stílusban íródott. Egyik peda-
gógus barátnőm szerint, neki a könyvem első felé-
ben nem sok újat tudtam mondani, de ezt is el kel - 
lett fogadnom, mert az évek során a témát mi már 
eléggé kibeszéltük. A legnagyobb elismerést egy 
nyugdíjas tanárnőtől kaptam, miszerint: „Minden 
könyvespolcon ott lenne a helye”. 
A könyvvel kapcsolatos információk a www.hozd -
 kiazellenorzot.hu oldalon találhatóak. 
A könyv megrendelhető a következő linken: 
https://www.lira.hu/hu/konyv/ismeretterjeszto-1/ 
beiras-felnotteknek                                        VERÉB JÓZSEF 

„VALAMI NAGYON MEGVÁLTOZOTT” 
Beírás felnőtteknek – Élhető gyermekkor, ígéretes jövő címmel Varga Mónika 2021 tavaszán 
megjelent könyvében nem mindennapi módon nyúl a gyermek-szülő és gyermek-tanár kap-
csolat sokak által vitatott és értelmezett témájához, az iskolai oktatás jelenlegi helyzetéhez. 
Tanulságos és egyben szórakoztatóan olvasmányos, mindenki könyvespolcára kívánkozó köte-
tet tart az olvasó a kezében. Az életből merített humoros példák sokasága katarzisként hat az ol-
vasóra. Mindenkinek – szülőnek, tanárnak, leendő anyukáknak és apukáknak – csak ajánlani 
tudom: olvassák el, érdemes. Varga Mónika nyelvtanárral, a könyv szerzőjével beszélgettünk.

„Lélekszakadva próbálunk megfelelni a digitá-
lis kor által generált kihívásoknak. Felőröl min-
ket a másokkal való folyamatos versengés és a 
tökéletesség látszatának fenntartása. Mind-
eköz ben pedig elveszik a lényeg. A gyermek ér-
zelmi fejlesztése, természetes ütemű fejlődése, 
a kíván csiságon és érdeklődésen ala puló tanu-
lás, az egyé ni képességek kibontakoztatása: 
a saját út megtalálása.”                 VARGA MÓNIKA

Fotó: Facebook

Varga Mónika
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Hol töltötte a gyerekkorát?   
Egy nyolcgyermekes család ötödik gyermekeként 
Ajkán születtem. A neveltetésemnél fogva ötéves ko-
romtól ministránsként húsz éven át rendszeresen 
szolgáltam – énekeltem, felolvastam – az egyházi szer-
tartásokon, a szentmiséken. Édesapám nyugdíjazá-
sáig Padragkúton bányászként dolgozott, nehéz élet 
volt ez. Anyukám a gyermeknevelés és a háztartás el-
látása mellett gyári munkásként is kereste a megélhe-
téshez a mindennapit. A szüleim nagy hang súlyt 
fektettek az iskoláztatásunkra, nem volt más kiút, ta-
nulni kellett. Édesanyám a testvéreimmel együtt be-
íratott a helyi zeneiskolába, mondván: itt nem leszünk 
rossz társaságban, csak jót tanulhatunk. Ha nem is lett 
mindenkiből zenész, mindenképpen hasznos volt, 
mert úgy gondolom a zene tanulás az érzelmi intelli-
genciát nagymértékben fejleszti. Senki nem gondolta 
még akkor, hogy az énekesi pályára fogok majd lépni. 
Mind a hét testvérem szakmát tanult, közülük ketten 
Németországban az egészségügyben, míg a legidő-
sebb bátyám ácsként dolgozik.  
Mikor kezdett komolyzenével foglalkozni?  
Gyerekkori álmom a szakácskodás volt, azt terveztem, 
hogy majd egyszer híres séf leszek. Az általános isko-
lai énektanárom, Dr. Lukáts Andrásné viszont más-
képp gondolta. A tanárnő szó szerint kézen ragadott 
és így kerültem a zenei pályára, a győri Richter János 
Zeneművészeti Szakközépiskolába, ahol olyan taná-
raim voltak, mint Kőszegi-Németh József énekművész. 
Tulajdonképpen a tanár úr személyisége, pél damuta-
tása volt az, ami a komolyzene felé for dított. Koráb-
ban még általános iskolásként a könnyűzene és a 
musical állt közelebb hozzám. Középiskolás koromtól 
tagja voltam a Padragi Bányász Férfikórusnak, meg-
közelítőleg tíz éven át. Ebben az időszakban énekel-
tünk a Hair musicalban, az István a király című rock - 
operában. Minden évben egy szép sváb faluban Ma-
gyarpolányban megrendezésre kerül a Polányi Passió, 
Jézus szenvedéstörténetének bemutatása. A kó rus is 
hivatalos volt a rendezvényre, itt még ütőhang  szeren, 
dobosként is felléptem.  
Van valami különösebb oka annak, hogy az opera-
éneklés felé fordult?  
Tagadhatatlanul az élethez kell egy nagyfokú szeren-
cse is. Érettségi után jelentkeztem Győrbe a Széchenyi 
István Egyetem Zeneművészeti Karára, ide nem vettek 
fel. Elhelyezkedtem Ajkán egy asztalosműhelyben se-
gédnek, itt dolgoztam közel két éven át, mindeköz-
ben a Győri Nemzeti Színház kórusában énekeltem. 
Két évvel az érettségit követően elmentem meghall-
gatásra Gulyás Dénes operaéne keshez, majd ezt kö-
vetően kerültem Keönch Boldizsár tenorista kezei 

közé, ő lett az első mesterem, gya-
korlatilag felkészített az egyetemi fel-
 vételire. A felvételi meghallgatáson 
Johann Sebastian Bach Karácsonyi 
oratóriumából a Frohe Hir  ten kez-
detű tenor áriát énekeltem. Hihe-
tetlen jó érzés volt bekerülni a 
Zeneakadémiára, itt olyan meste-
rek voltak a tanáraim, mint Johan-
nes von Duisburg basszba riton és 
Kertesi Ingrid operaénekesnő.  
Ismerősei, barátai hogyan fogadták a továbbtanu-
lási törekvéseit?  
Általános iskolai osztálytalálkozón történt, mind-
annyian elmeséltük az eddig bejárt utat. Velem kap-
csolatban elhangzott: András! Te léptél a legna - 
  gyobbat! Rendkívül jól esett az elismerésük, sokat kö-
szönhetek nekik is, mert mindig mellém álltak. Örül-
nek az eredményeimnek, büszkék rám.  
Éveken át tagja volt a Jezsuita Roma Szakkollégi-
umnak, a diákbizottság vezetője, egyetemi tanul-
mányai alatt a Hallgatói Önkormányzat elnöke. Mi 
inspirálta a feladatok végzésére?  
A kollégium számomra olyan elfogadó és támogató 
közösséget adott, ahol megvoltak a tanuláshoz szük-
séges feltételek. Gondolok itt a stabil háttérre, a lak-
hatásra, az ösztöndíjra és a szakmai tudásra. Nem is 
beszélve a kapcsolati tőkéről, olyan emberekkel, gaz-
dasági szereplőkkel ismerkedhettem meg, akikről ko-
rábban nem is álmodhattam. Mindez engem a kö  - 
zösségért való munkavégzésre inspirált.  
Számos ösztöndíj nyertese, miniszteri elismerésben 
is részesült.  
Az elnyert ösztöndíjak jelentősen segítették az éle te -
met. Gyakorlatilag így nem kerültem olyan helyzetbe, 

hogy a megélhetésemhez erőn felül munkát kelljen 
vállalnom. Több időm és energiám maradt a tanulmá-
nyaimra, a közösségi munkára. A szakkollégiumban a 
társaimmal alapítottunk egy civil szervezetet a hátrá-
nyos helyzetű fiatalok támogatására, 8-14 éves tanu-
lóknak táborokat szerveztünk. Olyan gyerekek jöttek, 
akik nem ismertek mást csak az otthoni szűk környe-
zetüket. Megmutattuk nekik, másképp is lehet élni, 
van kiút, de a megvalósításhoz keményen dolgozni, 
tanulni kell. Szerveztünk jótékonysági koncerteket, a 
bevételeket rászoruló roma családoknak ajánlottuk fel. 
A miniszteri elismerés, amit kaptam, a szakkollégista 
társaim közösségi munkáját is dicséri. 
Milyen elképzelései, tervei vannak a jövőjével kap-
csolatban?  
Feleségemmel az elmúlt évben költöztünk Veresegy-
házra, részben ér zel mi okok miatt. Szólistaként a Szent-

lélek-templom áta dá sakor 
az ipoly  ba logi Szent Ko-
rona Kó rus vendégszerep-
lésekor énekeltem a vá ros - 
ban, majd a Van Wassenaer 
zenekarral, és 2019-ben a 
Művésztelep kiállí tásán. Ve-
resegyház művészet  ked velő 
kisváros, sze retnék a város 
zenei életében aktívan részt 
ven ni, a helyi művészeti isko-
lában tanítani. Legfőbb vá-
gyam a Magyar Állami Ope - 
raházban főszerepet énekelni.   

 
VERÉB JÓZSEF  

Farkas András énekművész

Fotó: Veréb

INTERJÚ FARKAS ANDRÁS ÉNEKMŰVÉSSZEL 

SZERETŐ CSALÁDBAN ÉS KÖZÖSSÉGBEN 
2018-ban a holland Orchestra „Van Wassenaer” együttes vendégszerepelt a Szentlélek-templom-
ban Makoto Akatsu koncertmester vezényletével. A hangverseny előadóművészei közé meghívott 
szólisták egyike, Farkas András roma származású magyar énekművész időközben Veresegyházra 
költözött. Andrással az életéről, pályafutásáról beszélgettünk.

„A kultúrában látom az erőt és lehetőséget 
a közösség építésére, az előítéletek meg-
szüntetésére és az elfogadásra” 

FARKAS ANDRÁS 

FARKAS ANDRÁS 
ÉNEKMŰVÉSZ, OPERAÉNEKES  

 
1991-ben Ajkán született 
2010-ben érettségizett a Richter János Zeneművé-
szeti Szakközépiskolában 
2012–2017 tagja a Jezsuita Roma Szakkollégium-
nak, három évig vezetője a diákbizottságnak 
2012-ben a Vienna Konservatorium magyarországi 
kihelyezett tagozatán folytat tanulmányokat (Bécsi 
Zeneművészeti Egyetem)  
2013 és 2019 között a Liszt Ferenc Zeneművészeti 
Egyetemen hallgatója 
2015–2017 a Liszt Ferenc Zeneművészeti Egyetem 
Hallgatói Önkormányzatának elnöke 
2015-től a Magyarországi Ifjú Értelmiségi Romák 
Társasága Egyesület elnöke 
2019-ben megszerezte mesterdiplomáját 
2020-ban családjával Veresegyházra költözött 
Szólistaként énekelt a Mátyás-templomban, a Deák 
Téri Evangélikus templomban, a veresegyházi Szent-
 lélek-templomban, a Magyar Állami Operaházban.  
Vendégszerepelt Szlovákiában, Ausztriában, Cseh-
országban és Olaszországban 
DÍJAK, ELISMERÉSEK: 
Az év szakkollégistája cím – 2013/2014 
Nemzet Fiatal Tehetségeiért Ösztöndíj – 2015 
Ajka Város Művészeti Ösztöndíj – 2017–2019 
Pro Cultura Minoritatum Hungariae miniszteri díj – 2018 
Roma Nemzetiségért kitüntetés – Ajka 2019
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ONLINE KARANTÉNKONCERT • Interjú CSAPÓ KRISZTIÁN harsonaművésszel

Jazz harsona előadóművész-tanár diplomával rendelkezel, éveken keresz-
tül a világ tengereit járva amerikai luxushajók színháztermeiben muzsi-
káltál, hazatérésedet követően saját zenekarokat alapítottál. Jelenleg mivel 
foglalkozol, hol dolgozol?  
A hajózás már a múlté, az eltelt négy évben sok minden megváltozott, itthon 
eresztettem gyökeret. Megházasodtam és van egy kétéves csodálatos kisfiunk, 
Olivér. Természetesen a zene megmaradt, de mellette egy amerikai, texasi 
székhelyű olajtársaságnál dolgozom. Ez a járvány kezdete óta különösen nagy 
áldásnak bizonyult, amikor megszűn tek az élő koncertek, és teljesen lezárt a 
kulturális élet, folyamatosan tudtam otthonról végezni az irodai munkát.  
Miután Veresegyházon „lehorgonyoztál”, milyen lehetőségek adódtak a szak-
mán belül, milyen zenei projektekben vettél, veszel részt? 
Úgynevezett „session zenészként” dolgozom, tehát sokszor elhívnak egy-egy 
dalba, koncertre vagy lemezre közreműködni. Az elmúlt években játszottam 
többek közt a Lóci játszik, az Animal Cannibals, az Irie Maffia és a Zuboly ze-
nekarokban, továbbá Charlie új lemezén, ami a közelmúltban nyert Fonog-
ram-díjat. Harsonázom a Budapest Ragtime Band, a László Attila Fusion 
Circus és a BJC Big Band együttesekben is. A saját szóló formációm a KRIZ, 
ahol időnként énekesként is hallhat a közönség.  
Zenészként hogyan éled meg a jelenlegi járványügyi helyzetet?  
A kötelező távolságtartás időszakában nálam előtérbe került a hangfelvételek 
készítése és a zeneszerzés. Mindemellett különböző formációkban online 
koncerteket rögzítettünk, vagy éppen élőben közvetítettünk műsort az interne -
ten. Játszom a Budapest Scoring szimfonikus zenekarban, ami kifejezetten a fel-
vételek készítésére szakosodott. A zenekar vezetője Sapszon Bálint film  ze - 
neszerző, aki a Liszt Ferenc Zeneművészeti Egyetem elvégzése után Los An-
gelesben, a UCLA egyetemen tanulta a zeneszerzést, és Hollywoodban telepe-
dett le. Ez az együttes hetente több alkalommal készít felvételeket videó - 
játékokhoz, reklámokhoz, külföldi előadók dalaihoz és természetesen mozi-
filmekhez. A zeneszerző vagy a producer élőben, a zenekart látva-hallva instru  -
álja a muzsikusokat. Ezek a munkák a pandémia alatt is megmaradtak, emellett 
saját dalokat is rögzítettem. A BJC Big Banddel nemrég vettük fel Kiss Zoltán, 
az osztrák MNOZIL Brass magyar harsonásának szóló lemezét, ahol nagyszerű 
nemzetközi szerzők új szerzeményeit játszottuk. Hogyan élem meg a pan dé-

miát? Nagyon ne héz meg szokni, a kon certek alkal-
mával hiányzik a közönség. Szokatlan és furcsa egy-
egy dal után teljes csendben állni a színpadon. 
Jelentkeztél egy dalversenyre, ahol a Budapest 
Scoring szimfonikus zenekarra is írtál hangszere-
lést. Mit lehet tudni a dalról és a versenyről? 
A dal bekerült a Szikra-díj „Legjobb zenei produk-
ció” kategória legjobb öt dala és így a támogatott 
szerzemények közé. A zene és a szöveg megírása 
mellett szólót énekeltem, vokáloztam, zongoráztam, 
harsonáz tam és az ötven vonósra magam is hang-
szereltem. A nagyzenekari részt a Magyar Rádió le-
gendás 22-es stúdiójában rögzítettük, ami külön 
megtiszteltetés. A produkció „KRIZ – Te vagy” címen 
megtalálható a leg na gyobb videómegosztón is. 
Hogyan jött létre a két legutóbbi online karantén-
koncerted? Kérlek, mutasd be a Csapó-Korb Jazz 
Quintet, és a Csapó-Ladányi Duo formációkat. 

A Csapó-Korb Jazz Quintet formációt Korb Attila harsonással hívtuk életre, 
ahol mindkét harsonás szólistaként van jelen. Az ilyen felállás a gyakorlat-
ban ritkán fordul elő. A pandémiát megelőzően Veresegyházon az Őszi Jazz 
Estek koncertsorozat keretében a Joan Kávéházában léptünk fel, két legendás 
amerikai jazz harsonás J. J. Johnson és Kai Winding zenei világát megidézve. 
A 2021. áprilisi online koncertre a Harmónia Jazzműhely Alapítványtól kap-
tuk a felkérést. Ők a Budapest Jazz Club helyszínre szervezték a koncertso-
rozatot. Miután nem volt lehetőség közönség elött játszani, a szervezők 
áttértek az online megoldásra, mi így is szívesen vállaltuk a fellépést. Korb At-
tilán és rajtam kívül a ritmusszekcióban Cseke Gábor zongorista mellett 
bőgőn ifj. Tóth István, míg a dobokon Hidász Tamás játszott. A két legendás 
amerikai harsonás dalai közül is választottunk a műsorunkba. A koncertfel-
vételt több kameraállásból a szervezők technikai munkatársai végezték.  
Április 30-án a második legutóbbi karanténkoncertünk helyszíne a kicsi, de 
annál népszerűbb IF Cafe Jazz Club – Budapest volt. A duóban jelentős szerep 
jutott a gitárosnak, mert egyszemélyes ritmusszekcióként a harsona mellett gi-
tárjátékával minden mást, a dobot és a bőgőt is neki kellett helyette sítenie. Ko-
moly kihívás volt ez, de Ladányi Gábor viszont nagyszerű zenészként briliánsan 
megoldotta. Gábor Brüsszelben tanult és sokáig világjáró zenészként ott is élt, 
a világjárvány miatt költözött haza Magyarországra. A harsonán kívül a duóban 
énekesként is szerepeltem, és természetesen a műsorvezetés tisztsége is rám ju-
tott. A Ráday utcai klubban Gáborral már a második alkalommal léptünk fel, 
erről a koncertünkről is videófelvétel készült, melyet online láthatott a közön-
ség. Jelenleg a felvételek a Budapest Jazz Club és a IF Cafe Jazz Club Facebook 
oldalain is megtalálhatóak.                                                                    VERÉB JÓZSEF

MŰVÉSZET A PANDÉMIA IDEJÉN  
A járványhelyzet miatti bezártság az eltelt hónapok során nagyon sok előadóművészt a létbizony-
talanság felé sodort. Színészek, zenészek a pandémia ellenére is számos megoldással – régebbi 
felvételek közvetítésével, streamelt koncertekkel – próbálkoznak. Mint mondják: Az online köz-
vetítés nem ugyanaz, mint a személyesen átélt színházi vagy zenei élmény. Az üres nézőtérről 
meg nem is beszélve, mert hogyan lehet úgy játszani, hogy a közönséggel való kommunikáció 
nincs jelen? Csapó Krisztián jazz harsonaművésszel, a KRIZ formáció alapítójával beszélgettünk. 

„Veresegyházon Ella Attila volt a harsonataná-
rom, ő volt az, aki legelőször mondta, hogy ne -
kem jazz harsonásnak kell lennem. Ekkor vol - 
tam tizenhárom éves, megfogadtam a tanácsát.” 

CSAPÓ KRISZTIÁN 

A KARANTÉN 
KONCERTEKEN 
ELHANGZOTT 

DALOK 
 

CSAPÓ-KORB 
JAZZ QUINTET 

ELŐADÁSÁBAN: 
Frieda  

Bag’s Groove  
Know What I Mean?  

Stairway To The Stars  
Triste  

Blue Daniel  
Tuffy  

Free For All  
• 

CSAPÓ-LADÁNYI 
DUO ELŐADÁSÁBAN: 
The Shadow of Your Smile 
After You’ve Gone (+ vocal) 

My Little Suede Shoes 
How Insensitive (+ vocal) 

Someday My Prince 
Will Come 

Stella by Starlight 
Fragile (+ vocal) 

Isn’t She Lovely (+ vocal) 
Billie’s Bounce

Fotó: IF Cafe Jazz Club

Fotó:  Fenyvesi Péter

Csapó Krisztián és Ladányi Gábor

Csapó Krisztián
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Mikor és hogyan jött létre a Fiatal Forrás 
Színtársulat? 
2016 nyarán kezdtük el a szervező munkát. 
Egy kicsit másképp akartunk színházat csi-
nálni, az volt az elképzelésünk, hogy nem a 
régi séma szerinti bérletes gyerekelőadásokat 
szervezünk, hanem a közös alkotómunka 
során elkészült gyermekdarabokkal állunk a 
közönség elé. Végtelenül izgalmas tud lenni, 
amikor a szerepeket a korosztályuknak meg-
felelő személyek alakítják. Olyan előadásokat 
szerveztünk, melyet az egész család öröm-
mel tud fogadni. A csoport a kezdetekben ve-
resegyházi fiatalokból és felnőttekből állt, 
továbbá jelentős tagja a társulatnak Szadáról 
Szentgáli-Tóth Áron nem látó zenész, aki 
szin tetizátoron működik közre. Veresegyhá-
zon mindig is nagy hagyománya volt a mű-
kedvelő színjátszásnak, azért választottuk a 
Fiatal Forrás Színtársulat nevet, hogy ezzel is 
emléket állítsunk az egykori Forrás Színpad-
nak. Nagy kérdés volt az indulás, a hogyan 
kérdése. A szűkös anyagiakra gondolok, a 
jogdíjakra, vajon milyen darabot tudunk fel-
vállalni. Így jött képbe az Óz, a nagy varázsló 
című mesejáték feldolgozása. 
Miképp sikerült megvalósítani a Logo Szín-
társulattal a közös elképzeléseiteket?  
Csombor Renátával egy beszélgetés folyamán 
jutottunk arra az elhatározásra, hogy egye-
sületi formában együtt majd könnyebb lesz a 
szervezés, a játék, a fennmaradás. Már az 
első előadásunkat is közösen készítettük, 
ahol a Logo Színtársulat részéről több szere-
pet is ők alakítottak. Megszületett a közös ér-
deklődési körön alapuló közösség, az Antré 
& Más Színjátszó Egyesület. Célul tűztük ki 
többek közt: több generáció együttműködé-
sének lehetőségét, a gyermekek kicsi kortól 
való színházat értő és szerető felnőtté válá-
sának segítését, a fogyatékkal élő emberek 
teljes értékű tagként való beilleszkedését, a 
tehetség kibontakoztatását. Az eredeti elkép-
zeléseink szerint a két színjátszócsoport kö-
zösen hozta volna létre az egyesületi formát, 
ezt nem sikerült megvalósítanunk. A Logo 
Színtársulat továbbra is megmaradt független 
társulatként, míg a Fiatal Forrás Színtársulat 
a fenti egyesületi formában dolgozik tovább. 

A jó kapcsolat azonban megmaradt a két cso-
port között.   
Az elmúlt évek során több darabot is sikere-
sen színre vittetek. Kérem, mesélj az elő-
adások létrejöttéről! 
Legelső darabunk az Óz, a nagy varázsló, 
Frank Lyman Baum meseregényének átirata 
volt, melyet 2017-ben több alkalommal is be-
mutattunk. Jelentős segítséget kaptunk az in-
duláshoz Schwajda György – korábban ő 
alkalmazta rádióra – özvegyétől és fiától, akik 
ellenszolgáltatás nélkül engedélyezték a 
darab előadását. A Váci Mihály Művelődési 
Központ biztosította a próbákhoz és az elő-
adásokhoz a helyszínt, továbbá számos tá-
mogatói segítséget kaptunk a városban élő 
emberektől, cégektől. Pénzügyi forrás hiá-
nyában, a támogatói hozzájárulások nélkül 
nem tudtuk volna a mesejátékot bemutatni. 
Ezúton is köszönöm minden színházszerető 
embernek a segítségét. A főbb szerepeket 
Erdős Lili (Dorka) és Tóth Ákos (Totó) ját-
szotta. Nem kis büszkeséggel mondom: 
Erdős Lili jelenleg a Színház- és Filmművé-
szeti Egyetem hallgatója, míg Ákost időköz-
ben felfedezte a Madách Színház rendezője, 
Szirtes Tamás is. Éppen a Totó kutya mono-
lógjával és kiváló zongorajátékával kapta 
meg a Rocksuli című darab egyik főszerepét.  
A sikeren felbuzdulva második darabunkat, 

Horváth Péter-Novák János: Enyém a vár 
című zenés mesejátékát 2018-ban mutattuk 
be. Az előadás különlegessége volt a lelkes 
háttérszereplők sokasága. A vásári forgatagot 
a Bokréta Néptáncegyüttes, a gonosz várnagy 
katonáit a Salamon Történelmi Klub lovagjai 
alakították. A nagy létszámú szereplőgárda 
miatt ezt a darabot nem tudtuk bemutatni ki-
sebb színpadokon, míg korábban az Ózt Er-
dőkertesen és Csomádon is játszottuk.  
2020-ban követketett Presser Gábor-Szteva-
novity Dusán-Horváth Péter musicalje, A 
pad lás bemutatása. Kétségkívül ez a darab 
volt az eddigi legnagyobb sikere a társula-
tunknak, melyet elsősorban a musical nép-
szerűségének, a fülbemászó slágereknek 
köszönhetünk. Bár hozzá kell tennem, sem -
mi sem ment varázsütésre, keményen meg-
dolgoztunk az elért eredményekért. Nagyon 
hálás vagyok Templom Erika énektanárnő-
nek az önzetlen támogatásáért, míg Monori 
Dominik (Rádiós) fiatalos frissességével és 
társrendezői közreműködésével járult hozzá 
az előadás sikeréhez. Az elért eredmény el-
engedhetetlen feltétele volt a fény-és hang-
technikusok, Sárhegyi Károly és Katona Zsolt 
lelkiismeretes munkájának. Felejthetetlen él-
mény volt számomra a próbafolyamat és az 
előadás egyaránt.  
2020-ban elkezdtétek a Dzsungel könyvét 
próbálni, a későbbiekben megvalósulhat az 
előadás?  
Tavaly nyáron Hársvölgyi Zsuzsanna segítsé-
gével megtanultuk az összes dalt. Elkezdtük 
a próbákat, de a pandémia közbeszólt. Ele-
inte próbálkoztunk online módon folytatni a 
munkát, de végül elakadt az egész próbafo-
lyamat. Ha a körülmények kedvezően ala-
kulnak később, ismételten elővesszük a 
darabot. 
Mik a további terveitek? 
Jelenleg egy különleges, csemegének szá-
mító előadásra készülünk. Horváth Lajos 
helytörténész, író, költő Az elsüllyed világ 
című művének színrevitelére, melyet Imre 
Hilda Veresi történet címmel dolgozott át 
színpadra. Reményeink szerint a városnapon 
be is tudjuk mutatni.  
Nagy öröm számomra ilyen tehetséges fiata-
lokkal a közös alkotómunka. Remélem, 
semmi sem húzza át terveinket, és több elő-
adást tarthatunk a közeljövőben.  

VERÉB JÓZSEF

FIATAL FORRÁS SZÍNTÁRSULAT • Interjú MOLNÁR KLÁRA művészeti vezetővel 

AZ ALKOTÓMUNKA ÖRÖME 
 
Molnár Klára a pedagóguspályát 1981-ben képesítés nélküli tanítóként kezdte, később 
munka mellett levelező tagozaton a Zsámbéki Tanítóképző Főiskolán diplomázott. Gya-
korlatilag harminchat éven át tanított a veresegyházi Fabriczius József Általános Iskola 
alsó tagozatán. Az 1970-es években tagja volt a helyi Forrás Színpadnak, majd évtize-
deken keresztül foglalkozott a gyerekekkel, kreatív színjátszással. A Fiatal Forrás Szín-
társulat művészeti vezetőjével beszélgettünk. 

„Nagyon szeretek gyerekeknek játszani. Fo-
gékony, nyílt közönség, és mindenekelőtt: 
őszinte. De talán a felnőtt közönség is ilyen 
lenne, ha többet törődnénk azzal, hogy mit 
játszunk, és hogyan, a gyerekeknek. Mert 
ők a holnapi közönség..." 

BILICSI TIVADAR SZÍNÉSZ, KOMIKUS

Fotó: Veréb

Molnár Klára
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Életmód

„A szervezet érzékelő, ellenőrző és mozgásszabályozó 
rendszer-együtteseinek összehangolt működését ko-
ordinációs képességeknek nevezzük. A koordinációs 
képességek adják a mozgástanulás hátterét" (Honfi 
2011). Ebbe a csoportba tartozik az egyensúlyozás 
képessége is. Az egyensúly fejlesztése gyermekkor-
ban és időskorban egyaránt fontos. A jó térérzékelés 
segíti a bonyolultabb mozgások biztonságos elvég-
zését és a váratlan sérülések elkerülését. Az egyen-
súlyérzék fejlesztése növeli a koncentrációs képes - 
ség hatásfokát is.  Az egyensúly fejlesztését nem sza-
bad elhanyagolni, nemcsak akkor, ha sokat sporto-
lunk, de úgy általában sem, hiszen sokféle élethely - 
zetben szükség lehet e képességünkre. Egy mai vá-
rosi gyerek idegrendszere tizedannyi mozgásos és 
egyensúlyi ingert kap, mint a húsz-harminc évvel ko-
rábban gyerekkorát élő társáé. 
Hogyan állapíthatom meg, hogy a gyermeknek prob-
lémái vannak az egyensúly és a koordináció terén?  
Ha egy gyermeknek nehézségei vannak az egyen-
súly és a koordináció terén, akkor könnyen elesik, 
gyakran megbotlik, sokszor bizonytalan az egyen-
súlyhiány miatt. Mozgása merev, nem gördülékeny 
(úgy fut, mint egy „robot”). Kerüli a fizikai aktivitást 
(játszótéren a hintát vagy a má szó kát, nem elég kifi-
nomult a sportos játékokban). A fizikai készségek 
tanulásában lassabb társainál (kerékpározás, úszás 
vagy hegymászás). 

Félszeg, tart az új fizikai játéktól (hintáktól), vagy 
fél a magasságtól (mászóka). Nehézkesen öltözik/ 
vetkőzik állva (csak ülve tudja felvenni a rö vid és 
hosszú nadrágot, mivel az egyik lábon állva elveszíti 
egyensúlyát). Bizonytalan lépcsőkön, szegélyeken, 
egyenetlen talajon járva (5-6 évesen még nem megy 
a bal-jobb megkülönböztetése, a váltott lábú lépcső-
zés, a fél lábon ugrálás, a hintázás). Mozgásfejlődése 
megkésett (bizonyos mozgásformák kimaradása 
vagy felcserélődése). 
Milyen tevékenységek segíthetik az egyensúly és a 
koordináció javítását? 
Instabil felületek: párnákon, babzsákon vagy a pad-
lón lévő takarókon való járás, amelyek a figyelmét és 
az egyensúlyát keményen megdolgoztatják az egye-
nes helyzet fenntartása érde  kében. 
Instabil hinták és mozgó játékok, beleértve a függő 
mászólétrákat és a dzsungel tornatermeket. Ha a 

hinták váratlan módon mozognak, az a törzs izmait 
erősebb munkára kényszeríti. 
Talicska járás: a gyermek a kezén „jár”, míg a lábát 
a levegőben magasabbra tartjuk. 
Úszás: a test a víz ellenállása ellen dolgozik. 
Térdelésben passzolás: léggömböt passzolva egy má -
sik személynek anélkül, hogy keze érintené a padlót. 
Ugrósuli: megköveteli, hogy a gyermek gyakran és 
gyorsan változtassa meg a mozgási irányokat a jobb-
bal lábak kombinációját váltogatva. 
Lépcsőfok játékok: nagy kihívás a gyermek egyensú-
lyának megtartásához. 
Kerékpár, roller, görkorcsolya: mindhárom tevékenység 
megköveteli, hogy a gyermek folyamatosan állítson a 
testtartásán az egyensúly fenn tar tása érde ké ben. 

Bátran forduljanak szakemberhez, hiszen a jó alap 
biztos és boldog jövőt ad! Az idegrendszeri éretlen-
ségről a mozgás, a finom motorika, az egyensúly mű-
ködése ad információt a szakembereknek. Erre 
építenek a mozgásterápiás módszerek. Az egyik az 
egyensúlyi, érzékszervi rend szer felől közelít, a másik 
a reflexrendszer irányából. Rajtunk, szülőkön múlik, 
hogy mit gondolunk gyermekünk életkorához és sze-
mélyiségtípusához közelebb állónak. Az összes terá-
pia egy komplex, minden részletre kiterjedő vizs - 
gálattal kezdődik, amelynek so rán felmérik a gyermek 
idegrendszeri érettségét különböző mozgásos, egyen-
súlyi és egyéb feladatokkal.     

GYŐRY RITA  SPORT ÉS SZEMÉLYI EDZŐ 
MOZGÁSFEJLESZTŐ 0–8 ÉVES KOROSZTÁLY  

Legyünk együtt fittek Veresen! 
Mobil: 30 509 5084 

Facebook: Fitten Veresen

Az egyensúly és a koordináció fejlesztésének minden életkorban fontos szerepe van. 
Erről szól e havi írásunk.

FÓKUSZBAN A KOORDINÁCIÓ FEJLESZTÉSE 

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

Előző cikkünkben már írtunk a Nordic Walking bot-
ról. Ha már beszereztük a megfelelő anyagú, hosz-
szúságú és kiképzésű Nordic Walking botunkat, 
jöhet az ehhez a sporthoz alkalmas cipő! Ha nincs 
jó cipőnk, nem fogjuk élvezni a terepi Nordic Wal-
king-ot sem, ez biztos.  

A 21. század embere nincs könnyű helyzetben, 
annyi féle dolog közül lehet választania, hogy néha 
el is vész benne. Ilyen érzés például az is, ha sza-
badtéri sportoláshoz keres cipőt. Nem mindegy, 
hogy gyalogló- vagy futócipőt veszünk (pl. aszfaltra 
valót vagy terepit), illetve ha túrázni, kirándulni me-
gyünk, túracipőt, terepfutó cipőt vagy túrabakancsot 
vegyünk fel? Miért? Nem mindegy, hogy hol járunk 
a cipőben, milyen tempóban és milyen jellegű ter-
helést kap a lábunk közben. A Nordic Walkinghoz 

ajánlott cipő barázdált, te-
repre kialakított, hajlé-
kony talpú. A cipő felső - 
része tavasszal-nyáron le -
het könnyebb anyagból ké-

szült szellőző változat, azonban a nyirkosabb idő be-
álltával vastagabb, bőrből készült vízálló-lélegző 
cipőt viseljünk. Ökölszabály lehet, hogy kb. 3/4-1 mé-
rettel nagyobb cipőt érdemes választani, illetve a ci-
pővásárlást és próbákat érdemes a délutáni-esti 
órákra tervezni, amikor a lábunk a napi használat 
miatt már „megnőtt”. Ha teljesen előre toljuk a lá-
bunkat a cipőben, akkor a sarkunknál legyen egy ujj-
nyi hely (esti próbánál elég ha szűkösen fér be az 
ujjunk). 
Gyors összefoglaló a sok cipőváltozatról: 
• Túrabakancsot nehéz hátizsákos, többnapos tú-

rákra ajánlunk, inkább magas hegyre, sziklás-
köves terepre, illetve télre, vagy azoknak, akik - 
nek könnyen kimegy a bokája.  

• Túracipőt vehetünk fel a hazai túrákra, könnyebb 
terepre, hétköznapi viseletre. 

• Terepfutó cipőt használhatunk NW-hoz, terep-
futáshoz, teljesítménytúrákra. Futáskor, futó NW 
technikáknál ez az ajánlott, hiszen futáskor a 
sarok külső fele ér először talajt és a lábujjak belső 

részéről rugaszkodik el a láb, ehhez képezik ki a 
terepfutó cipőket. 

• Sima talpú futócipőt nem ajánljuk az erdei NW-
hoz, inkább az aszfalton futáshoz megfelelő. 

• Gyalogló cipőt viselhetünk gyalogláshoz, NW-
hoz 😊😊😊😊. Mivel gyaloglásnál és NW-nál az első ta-
lajérintés a sarok közepén történik, a láb nagyobb 
ívben gördül, ezért a gyalogló cipő sarka lekere-
kítettebb mint a futócipőké. Segíti a természetes 
gördülő mozgást és stabil oldalsó tartást ad, ru-
galmas, hajlékony talpa van. 
A zokni is fontos, javasolt a technikai, gumírozott 

szárrésszel rendelkezők használata. A varrás nélkü-
lieket ajánljuk, amiket jó ötlet már a cipővásárláshoz 
magunkkal vinni, és abban próbálni. 

Sok szép túrát, kirándulást és NW edzést kívá-
nunk a friss levegőn, a szabadban!  

WEB: MULTISPORTSE.COM 
FACEBOOK: NORDIC WALKING SPORT VERESEGYHÁZ 

 +36 70 39 126 03, +36 30 730 3979 
multisport.2112@gmail.com

NORDIC WALKING

MI KELL A NORDIC WALKING-HOZ? EGY JÓ NW BOT ÉS EGY JÓ CIPŐ!
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Május első hétvégéjén az U14-es és az U16-os 
korosztály is elkezdhette szabadtéri verseny-
zését és mindjárt az első versenyen nagyszerű 
eredményekkel örvendeztettek meg minket, 
annak ellenére, hogy a pandémia miatt atlétika 
pálya nélkül készültünk, készülünk fel a sza-
badtéri szezonra.  

Vácott, az új atlétikai stadionban Nádas Ba-
lázs, folytatva a fedett pályás nagyszerű sze-
replését, mindhárom számban, amin elin dul - 
hatott, dobogóra is állhatott. 80 m-es síkfutás-
ban 10.14 másodperccel, távolugrásban 5.05 
méterrel aranyérmet, míg 300 méteren 41.25 
másodperces idővel bronzérmet szerzett. Ba-

lázs mellett állhatott a dobogón és bronzérmet 
vehetett át 80 méteren Ozsváth-Sarok Ákos 
10.38 másodperces idővel, míg 300 m-en 42.26 
mp-cel az 5. helyen futott be. Horváth Laura 
ötösugrásban 11.67 méterrel ezüstérmes, 80 m-
es síkfutásban pedig 12. lett. Sum Noémi 800 
m-en az 5. helyen ért célba. Sum Noémi és 
Hargitai Bánk 1500 m-en egyaránt a 9. helyen 
végzett, Bánk másnap szintén 9. lett a 800 m-
es síkfutásban. Hargitai Csanád 2000 m-en 8., 
600 m-en pedig a 9. helyen végzett.  

Gratulálunk versenyzőinknek. 
FELKÉSZÍTŐ EDZŐK: 

BORI-HORVÁTH ANNAMÁRIA, SZALMA RÓBERT 

VVSK ATLÉTIKA

MINIMÁLIS EDZÉSLEHETŐSÉG, 
NAGYSZERŰ EREDEMÉNYEK!

Nádas Balázs

Horváth Laura

Nádas Balázs, Horváth Laura, Ozsváth-Sarok Ákos

Sum Noémi Hargitai Bánk
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VVSK VÍVÁS

KIEMELKEDŐ EREDMÉNYEK A VÍVÓPÁSTOKRÓL! 
Az elmúlt időszak a vívók életében igen hekti-
kusan alakult, hiszen a vírushelyzet befolyá-
solta az edzések és versenyek rendjét. Március 
elejéig a korábban megszokott ritmusban, 
szinte minden hétvégén rendeztek versenyt a 
különböző korosztályok számára és az edzé-
sek is zökkenőmentesen folytak. A harmadik 
hullám erősödése miatt egyidőben álltak le az 
edzések és a versenyek. Az iskolai tornaterem 
használatának teljes korlátozása miatt elérke-
zettnek tűnt az idő, hogy egy kicsit idejekorán, 
de birtokba vegyék a vívók az új Városi Sport-
csarnokban kialakított vívótermet, így egy kis 
szünet után újból csörögtek a fegyverek Veres-
egyházon. Az első két hét után a garanciális ja-
vítások miatt szintén két hét kényszerszünetre 
volt szükség, de április közepe óta gőzerővel 
készülünk a májustól újra induló megmérette-
tésekre. Bízom benne, hogy a veresi vívók 
onnan tudják folytatni, ahol abbahagyták. 

A 2021-es év Balázs Bence eligazolásával, 
illetve Szőke Napsugár visszaigazolásával 
kez  dődött. Bence a jelenlegi legeredménye-
sebb veresi vívó az MTK-hoz igazolt, míg 
Napsugár a Budapesti Honvédtól jött vissza. 
Természetesen minden sportoló távozása a 
nevelő klubtól fájó esemény, de Bence eseté-
ben első sor ban „mezcserét” jelent, azaz to-
vábbra is Beszédes Zoltán, Zoli bácsi a mes  - 
te re és hetente 3 alkalommal a veresi vívók-
kal készül a megmérettetésekre. Ugyan az 
eredményei kapcsán a neve mellett az MTK 
csapatnév szerepel, de Bence attól még ve-
resegyházi vívó maradt. 

Február első szombatján a Magyar Kupa 
Kadét Férfi-Női Párbajtőr egyéni versenyek 6. 

fordulójában, a veresi vívók is pástra léptek. A 
fiúknál 142 indulóval, míg a lányoknál 124 in-
dulóval startolt a küzdelem. A fiúknál Balázs 
Bence 15. és Nagy Nándor 19. helyezése re -
mek eredmény, míg a lányoknál Szakmáry 
Janka 38. helyezése emelhető ki.  

Másnap a juniorok versenye Balázs Bence 
nagy napja volt. A 126 fős mezőnyben a cso-
portküzdelmektől kezdve kirobbanó formá-
ban vívott és sorra kényszerítette térdre a nála 
idősebb vívókat. A 32-ért két évvel idősebb el-
lenfelét 15:7-re verte, majd következett a junior 
ranglista 1. helyezettje, aki most is táblaelső-
ként végzett a csoportkörben és a verseny ab-
szolút favoritjának számított. Összecsapásukra 
a főpáston eleinte kevesen voltak kíváncsiak és 
az eredmény alakulása is ezt igazolta a hajráig. 
A három évvel korosabb és közel két fejjel ma-
gasabb székesfehérvári fiú már 14:11-re veze-
tett, de a veresi virtus és azzal arányosan az 
érdeklődők csak előjöttek. A 16-ba jutásért már 
minden asszó rég befejeződött a Gerevich-
csarnokban, amikor Bence a vívóidő lejárta 
előtt 14:14-re kiegyenlített, ez már önmagában 
csodaszámba ment. Az 1 perces vívóidő az 
aranytusért folyt, amelyet Bence egy remek 
parád-riposzttal bevitt! Kiejtette a favoritot, aki 
4 héttel később junior egyéni bajnok lett. 10 
perces pihenőt követően már a nyolcas döntő-
ért küzdött: BVSC-s ellenfele szintén elhúzott 
14:11-re, de maradt még a veresi virtusból! 
Bence ezt az asszót is megfordította 15:14-re! A 
dobogóért vívott harcban hiába ment el 4 évvel 
idősebb ellenfelétől 11:5-re, itt már kijött a fá-
radtság, kikapott, így végül az előkelő 6. hely 
jutott neki. 

Február 21-én az utánpótlás korúak kiemel-
kedő Olimpici Grand Prix versenysorozatának 
következő fordulójaként Szolnokon népesül-
tek be a pástok. Versenyzőink, közöttük jóné-
hány első-versenyes tanítvánnyal, derekasan 
helytálltak. Természetesen a jobb eredménye-
ket a rutinosabb versenyzőink hozták, mint a 
korábban is sokat említett és ebben az esetben 
a saját korosztályában versenyző Balázs Ben -
ce, aki ranglistavezetőként magabiztosan nyer -
te meg az aranyérmet. Ezen a versenyen jó 
eredménynek mondható Fehér Zsombor 13., 
Neuspiller Dávid 21., a Cseri testvérek, 
Dalma és Imola 17. és 19., Boros Ajsa 20., 
Schäfer Alma 21., illetve Szajkovits Bence 29. 
helyezése a saját korosztályukban a többnyire 
igen népes mezőnyben.     

A leállás előtti utolsó verseny a kadet és ju-
nior korosztály országos bajnoksága volt már-
cius első hétvégéjén. Minden versenyszámban 
100 feletti induló gyűlt össze, de a legnépesebb 
a kadet férfi mezőny, ahol majdnem 150-en 
léptek pástra a bajnoki címért. Balázs Bence 
itt is nagy küzdelmekkel színesített asszók so-
rozatával menetelt előre és a nagyon szépen 
fénylő bronzérmet szerezte meg. Sajnos a fia-
ink közül többen egy-egy tussal maradtak alul 
a 32-be jutásért vívott asszókban, de Nagy 
Nándor és Gelb Viktor teljesítménye kiemel-
hető, míg a kadet lányoknál Szakmáry Janka 
22. és Samu Laura 41. helyezése igen biztató 
és elismerésre méltó.   

A májustól újra induló versenyekre már az 
új felkészülési helyszínen, a hamarosan hiva-
talosan is átadásra kerülő Városi Sportcsarnok 
Vívótermében folytatjuk az edzéseinket. Sze-
retettel várunk minden érdeklődőt, gyermeke -
ket, és most már akár idősebbeket is, felnőt - 
teket, akik szeretnének megismerkedni ezzel 
a remek és a magyarok számára kiemelkedően 
eredményes sportággal.  

SZAKMÁRY SÁNDOR 
+36 20 665 3374   

Balázs Bence
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IGYEKSZÜNK ELŐRE TEKINTENI 

Bár továbbra is nehezített pályán mozgunk, hasonlóan, mint más sport-
egyesületek, azon vagyunk, hogy a lehető legtöbbet hozzuk ki az aktuális 
helyzetből és igyekszünk előre tekinteni. A versenyzőkkel részben online, 
részben szabadtéri, részben pedig kislétszámú személyes edzéseken ké-
szülünk a megmérettetésekre. Hálásak vagyunk a várostól kapott minden 
segítségért. 

Április hónap harmadik hétvégéjén rendezték az l. Magyar Online 
Kupát, ahol Tardosi Zétény és Nagy-Végvári Lili (Island Rock TSE) juve-
niles kategóriában képviselte egyesületünket és a dobogó harmadik fokára 
állva bronzérmet szereztek. Szívből gratulálunk a szép eredményhez! 
Ugyancsak az említett páros április 24-én a Világszövetség által szervezett 
Online Világkupán vett részt, ahol hét nemzet táncosaival versenyeztek és 
a 11. helyezést érték el. Táncosaink szép helyezésekkel szerepelnek az ak-
tuális budapesti ranglistán: Children páros kategóriában Kiss Álmos és 
Fórián Anita a ranglista 2. helyén állnak, Tardosi Zétény és Nagy-Vég-
vári Lili juveniles kategóriában a 3. helyet foglalják el. Junior páros kate-
góriában Simon Bálint és Mezey Csenge a ranglista 4. helyezett párosa, 
míg Bíró Sebestyén és Ruzsa Lili az 5., Ujvári Bálint és Ihász Dóra a 14. 
helyet foglalják el. A formációsok sorában a junior kategória 3. helyezettje 
a Wonderful és ugyancsak 3. helyen áll a Ladies Dance kategóriában a 
Love. Girls nagyformációban a Brill a 4., a Ladies szintén a 4. 

Gratulálunk táncosainknak a nagyszerű telje-
sítményhez és sok sikert kívá nunk a május 8-án 
megrendezésre kerülő balatonfüredi országos 
versenyhez! 

Mindeközben készülünk a soron következő 
versenyekre és a nyári táborokra és worksho-
pokra. Bízunk benne, hogy nem lesz akadálya a 
megrendezésüknek és újabb élményekkel, tu-
dással gazdagodhatnak a gyerekek. Megtisztelő, 
hogy a soron következő magyar válogatott keret -
edzéseket ismét Veresegyházon rendezi a Ma-
gyar TáncSport Szakszövetség. 
Köszönjük a támogatást és folyamatos bizalmat. 

FARKAS KRISZTINA, FARKAS GERGELY

AKROBATIKUS ROCK & ROLL 

VVSK KOSÁRLABDA • BKG 

U12-es csapatunk számára április 25-én vasárnap ért véget a bajnok-
ság, amikor a Gyermek Bajnokság Pest megyei területének utolsó for-
dulóján vettünk részt Budakeszin. 

„Ellenfelünk a BKG Príma Akadémia Sziget csapata volt. Álmosan, 
fásultan kezdtük a találkozót, rengeteg ziccert kihagyva, ezért szoro-
san zárult az első negyed. Aztán a második negyedben Belső Réka és 
Kulcsár Samu agresszív és ellentmondást nem tűrő védekezésüknek 
köszönhetően sorozatosan labdákat szereztünk, így fantasztikus ne-
gyedet produkálva 32-3-ra nyertük ezt a részt. Ezzel gyakorlatilag a 
mérkőzés el is dőlt számunkra. A félidei büntetődobásnál is megmu-
tatkozott koncentráltságunk, 12 játékosból hatnak sikerült bedobnia 
a büntetőt. 

Mivel az utolsó fordulón most csak ez az egy mérkőzésünk volt a 
szokásos kettő helyett, így ahogy a mérkőzés előtt az öltözőben, úgy 
most a félidőben is azt kértem a gyerekektől, hogy a mérkőzés lefújá-

sáig szedjék fel a parkettát, hajtsák ki magukat és persze élvezzék a 
játékot. A 3. negyedben nem sikerült ezt maradéktalanul megvalósí-
tani, de a záró negyedben már abszolút. Továbbra is gőzerővel me-
neteltek előre a gyerekek és közben látszott az arcukon a játék 
élvezete, felszabadultan és vidáman játszottak. Sokszor szépen sike-
rült felállnunk ötszögbe és az edzéseken gyakoroltakat megvalósíta-
nunk. A végeredmény 91-28 lett. Méltó zárása volt a bajnokságnak, 
mivel az egész szezon során ez volt a legtöbb dobott pontunk! 

Hatalmas gratuláció jár a gyerekeknek egyrészt a záró fordulón mu-
tatott magabiztos és szenzációs játékért, másrészt az egész szezon-
ban nyújtott teljesítményükért, kitartó edzésmunkájukért! Hónapról 
hónapra rengeteget fejlődött a csapat. Természetesen van még mit ta-
nulni, megyünk tovább előre a megkezdett úton!” – foglalta össze Őri 
Gergely edző. 

U11-es együttesünk május 8-án játssza az utolsó fordulóját.

IDÉNYZÁRÁS A SZEZON LEGTÖBB DOBOTT PONTJÁVAL AZ U12-BEN 

Tardosi Zétény és Nagy-Végvári Lili
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TOLLASLABDA VERESEGYHÁZON 

TOLLAS GÓLYÁK SPORTEGYESÜLET
Veresegyházon közel négy éve kezdtünk el tol-
laslabda foglalkozásokat tartani, kezdetben azzal 
a céllal, hogy népszerűsítsünk egy olyan sport-
ágat, aminek a szabadidős változatát szin te min-
denki játszotta már. 

Edzőtársam a lányom, aki már közel 15 éve űzi 
ezt a sportot és még mindig nagyon szereti. Ez is 
azt bizonyítja, hogy a tollaslabda egy „kortól füg-
getlen” sportág. Nagyon büszkék vagyunk arra, 
hogy alig 4 hónappal az után, hogy elkezdtük az 
edzéseket, versenyzőket tudtunk indítani a diák -
olimpiai selejtezőkön és az országos diákolimpiai 
döntőre is kijutott egy versenyzőnk. Azóta is 
rendszeresen indulunk a diákolimpia versenyein, 
de részt vettünk utánpótlás- és amatőr versenye-
ken is, ahol számos érmes helyezést értünk el.  

Célunk, hogy versenyzőket neveljünk és kor osz-
tályos ranglista versenyeken is induljunk a szabad-
idősport mellett, ezért Tollas Gólyák né ven sporte - 
gyesületet alapítottunk! Ed zéseinket kedden, csü-
törtökön, és szombatonként tartjuk!  
Kiknek ajánljuk a tollaslabdát? 
Várjuk diákok (6-7 éves kortól) és felnőttek je-
lentkezését, akik rendszeresen vagy alkalomsze-
rűen hódolnának ennek a nagyszerű sport nak. 
A fiatalok tematikusan felépített edzéseken sajá-
títhatják el a tollaslabda sport technikáját, és ha 
szeretnének, akkor részt vehetnek korosztályos 
ver se nyeken, edzőtáborokban. A felnőttek szabad 
játék keretein belül hódolhatnak e sportnak, de 
aki igényli a technikai elmélyülést, annak is tu-
dunk segítséget nyújtani.  

Miért ajánljuk? 
A sportág előnye, hogy – sportolásra alkalmas ter-
men kívül – eszközigénye nem jelentős, ugyan ak-
kor rendkívül jól átmozgat, nem durva sport, kevés 
gyakorlás után is egészséges testmozgást, jó szó-
rakozást és sikerélményt jelent. Fejleszti többek 
között a téri tájékozódó képességet, a mozgásko-
ordinációt (ügyességet), a szem-kéz koordinációt, 
a koncentrációt és a reflexet is. 
Nyáron tollaslabda tábort szervezünk, melyre 
szeretettel várjuk az érdeklődőket! 
 
Elérhetőségeink: 
REISZ ÁGNES TESTNEVELŐ TANÁR, TOLLASLABDA EDZŐ 
 +36 70 378 2688,      agi.reisz@gmail.com 
REISZ ALETTA TOLLASLABDA EDZŐ 
tollasgolyak@gmail.com

Sport

BKG U12-es csapat

NYÁRI NAPKÖZIS TÁBOR 

A NAPI PROGRAM TERVEZETE:  
A délelőtt folyamán 2 edzést tartunk (tízórai előtt és utána), ebéd után pedig 
egy kis csendes pihenőt követően még egy edzés következik (14.00–15.30). 

 
A FOGLALKOZÁSOK MENETE: 

• képességfejlesztő edzések • ügyességi versenyek 
• mozgáskoordináció fejlesztése • dobóversenyek 

• rengeteg játék • sárkányhajózás Felsőgödön. 

JELENTKEZNI LEHET: 

ŐRI GERGELY +36 20 663 4553 
vagy a bkgveresegyhaz@gmail.com emailcímen.

Az általános iskola végével 
kétszer egy hetes 
napközis tábort tartunk 

június 21–25-ig és 
június 28–július 2. 
között. 

Korosztályban az általános iskola 1. osztályától egészen a 2009-ben születetteket várjuk.
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CÍMKÉZÉSEK  
AJÁNDÉKTÁRGYAK ÖSSZEÁLLÍTÁSAI 

EGYEBEK

OTTHONRÓL 
VÉGEZHETŐ MUNKA!

Érdeklődni: 

www.audiopress.nanoweb.hu 
ÜGYFÉLSZOLGÁLAT: 06 20 4963 980
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Telefon: 30 437 7582 
Nyitva: kedd–szombat: 9–12 óráig 

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

VARGA GYÓGYGOMBA 
S Z A K Ü Z L E T  

szakképzett tanácsadókkal várja az érdeklődőket 

Veresegyház, Kálvin tér 6. szám alatt 

FŰNYÍRÁST • FŰKASZÁLÁST • FAKIVÁGÁST 
KERTGONDOZÁST VÁLLALOK.

Várom megtisztelő hívását! 

Zenegger: 06 30 553 0320
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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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Hirdessen 

a Veresi Krónikában 
VERESEGYHÁZ VEZETŐ LAPJÁBAN! 

Velünk sikeres lesz!! 
7500 PÉLDÁNY, KEDVEZŐ ÁR 

* 
Bővebb információ: 

veresikronika@veresegyhaz.hu 

30 9304 831
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Idén a koronavírus-járvány miatt nem lehetett megtartani a hagyományos 
fenyvesi majálist. Ám Veresegyház  így is élte mozgalmas életét. Fotóripor-
terünk képriportban örökítette meg 2021 rendhagyó májusának első napját. 

Egy rendhagyó majális Fotók: Veréb József


