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Tájékoztatók
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A hónap híre

TÁJÉKOZTATÁS 
Tájékoztatjuk Tisztelt Olvasóinkat, hogy lapunk koronavírus-járványra 
vonatkozó információi és tájékoztatásai a 2021. július 15-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).

A koronavírus-járvány miatt rövidített útvonalon, időbeli csúszással, de mégis városunkba érkezett az 1849-
es tavaszi hadjáratra emlékező emlékhadjárat lelkes csapata. Városunk nevében Pásztor Béla polgármester 
fogadta a megjelenteket, műsort adott a Veresegyházi Hagyományőrző Népi Együttes, ünnepi be szé det 
mondott Dr. Magyar Gábor hagyományőrző.

Igazán tiszteletre méltó az az erőfeszítés, ahogy a Veresegyház Katonai Hagyományőrző 
Egyesület pénzt és energiát áldozva igyekszik veresegyházi fiatalokat a magyar történelem 
fontos helyszíneire utaztatni és ott ismertetni velük a helyek jelentőségét. 2018-ban Isonzó-
Doberdó volt az úti cél, idén (a pandémia miatt egy éves csúszással) a Rákóczi-korba kala-
uzolták az ezúttal velük utazó EGYMI-s gyerekeket. Annak is a záróaktusát, a méltatlanul 
kevés történelmi tiszteletet kapó szatmári békekötést és magyar oldali létrehozóját, gróf Ká-
rolyi Sándor kuruc generálist állítva a középpontba. Nagykárolyba, a Károlyiak várkastélyos 
központjába, Nagymajtényba, a fegyverletétel helyszínére és Kaplonyba, a Károlyiak ősi te-
metkezési kriptáját befogadó ferences templomba vitt az utunk. Külön köszönet illeti min-
den helyszínen a szíves partiumi vendéglátóinkat, különösen a nagykárolyi önkormányzatot 
(melynek minket is fogadó városházi dísztermében ismerkedett meg egykor Petőfi Sándor 
és Szendrey Júlia a szatmári megyebálon) és a kaplonyi ferenceseket. A helyszíneken Kovács 
Péter, lapunk főszerkesztője osztotta meg a helyszínekre vonatkozó történelmi ismereteket, 
míg a veresegyházi önkormányzat nevében Kosik József alpolgármester koszorúzott, ter-
mészetesen a díszes kuruc ruhákban pompázó katonai hagyományőrzők mellett. Az ese-
ményhez csatlakozott Fót is egy második busznyi kirándulóval. Köszönet a gyerekek épülését 
szolgáló kiváló kezdeményezésért Vastag András hagyományőrzőnek és csapatának, továbbá 
a támogatásért a Rákóczi Szövetségnek, a Magyar Huszár és Katonai Hagyományőrző Szö-
vetségnek, Veresegyház és Fót városok önkormányzatainak.

Tavaszi emlékhadjárat

Katonai hagyományőrzőink Nagykárolyban

Fotók: Windhager Károly

Fotók: Ruzsovics Dorina
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Önkormányzat

96/2021.(V.12.) Polgármesteri határozat: 
1. A Képviselő-testület nevében eljárva felhívást írok ki a 

veresegyházi lakóhelyű, nappali tagozatos képzésben 
résztvevő tanulók nyári táborozásának támogatására, 
amelyet a veresegyházi intézmények, egyházak, ma-
gánszemélyek, cégek, vállalkozások, vállalkozók, egye-
sületek, alapítványok, egyéb civil szervezetek pályáz  - 
hatnak meg a 2021. évi költségvetésben szereplő „civil 
szervezetek program támogatása pályázat” előirányzati 
keretből 2021. május 31-i benyújtási határidővel. 

2. A táborok akkor szervezhetők meg és támogathatók, 
ha a covid-19 okozta veszélyhelyzettel összefüggésben 
a jogszabályi lehetőségek megengedik. 

 
97/2021.(V.12.) Polgármesteri határozat: 
A Veresegyház és Környéke Szennyvízközmű Társulás 2020. 
évre vonatkozó beszámolóját 279 247 E Ft költségvetési be-
vételi és 229 544 E Ft költségvetési kiadási főösszeggel, 
132 502 E Ft előző évi pénzmaradvánnyal és 182 206 E Ft 
tárgyévi pénzmaradvánnyal elfogadom. Egyidejűleg jóváha-
gyom a szöveges és táblázatos költségvetési beszámolót. 
 
98/2021.(V.12.) Polgármesteri határozat: 
1. A Képviselő-testület nevében hozzájárulok „Veresegy-

ház Integrált Településfejlesztési Stratégiájának, vala-
mint Középtávú Turisztikai Stratégiájának és Akcióter  - 
vének kidolgozása” tárgyú vállalkozási szerződés meg-
kötéséhez a HBH Stratégia és Fejlesztés Kft-vel (szék-
hely: 1065 Budapest, Bajcsy-Zsilinszky út 37. III/10.,) 
bruttó 18 643 600 Ft-ért. 

2. A „Veresegyház Integrált Településfejlesztési Stratégiá-
jának, valamint Középtávú Turisztikai Stratégiájának és 
Akciótervének kidolgozása” tárgyú vállalkozási szer-
ződés fedezete a 2021. évi költségvetés (K6) Beruházási 
előirányzata. 

 
99/2021.(V.12.) Polgármesteri határozat: 
A Képviselő-testület nevében – településfejlesztési céllal 
(tervezett elkerülő út mellett később kialakítható iparte-
rület biztosítása érdekében parkolóhelyek létesítése) – 
hozzájárulok a Veresegyház külterület 059/32 hrsz-ú 
szán tó ingatlan 12/402 tulajdoni hányadának (92 m2) meg-
vásárlásához Ványi Mihálytól 27 600 Ft és 43/402 tulajdoni 
hányadnak (328 m2) megvásárlásához Ványi Mihálynétól 
98 400 Ft-os vételáron. 
Az ingatlanhányadok teljes vételárának kifizetésére a 2021. 
évi költségvetés biztosít fedezetet. 
 
100/2021.(V.12.) Polgármesteri határozat: 
A Képviselő-testület nevében – városfejlesztési céllal (par-
kolóhelyek létesítése) – hozzájárulok a tehermentes Veres -
egy ház belterület 8 hrsz-ú, kivett lakóház, udvar meg neve - 
zésű ingatlan megvásárlásához Gozdán Zoltán József el-
adótól, összesen 34 800 000 Ft-os vételáron. 
A teljes vételár megfizetése – a tehermentesített ingatlanra 
– legkésőbb 2021. szeptember 30-ig történik meg. Az in-
gatlan vételárának kifizetésére a 2021. évi költségvetés tar-
talékkerete biztosít fedezetet. 
 
101/2021.(V.12.) Polgármesteri határozat: 
A Képviselő-testület nevében – városfejlesztési céllal (par-
kolóhelyek létesítése) – hozzájárulok a tehermentes Veres-
egyház belterület 35/1 hrsz-ú, kivett lakóház, udvar 
megnevezésű ingatlan megvásárlásához Zágorszki Katalin 
Éva és Krémer Béla Csaba eladóktól, összesen 105 000 000 
Ft-os vételáron.  
A vételár megfizetése a következő ütemezés szerint törté-
nik: az adásvételi szerződés aláírásakor 30 000 000 Ft, 2021. 
szeptember 30-ig 40 000 000 Ft, a fennmaradó 35 000 000 Ft 
az ingatlan birtokbaadásakor, melyre legkésőbb 2022. 
május 31-ig kell sort keríteni. 
Az ingatlan vételárának kifizetésére a 2021. évi költségve-
tés tartalékkerete és a 2022. költségvetés ingatlanvásárlásra 
elkülönített kerete biztosít fedezetet. 
 
102/2021.(V.12.) Polgármesteri határozat: 
A Képviselő-testület nevében kihirdetem a Veresegyház 
belterület 5786/97 hrsz-ú, 1297 m2 területnagyságú, kétla-

kásos beépítésre alkalmas, összközműves ingatlan értéke-
sítésére kiírt pályázat nyerteseként a legkedvezőbb ajánla-
tot tevő SIBO 2007 Kereskedelmi és Szolgáltató Kft-t. 
Hozzájárulok, hogy a SIBO 2007 Kereskedelmi és Szolgál-
tató Kft-vel – a pályázati kiírásban szereplő feltételek alap-
ján – az ingatlan adásvételi szerződés megkötésre kerüljön. 
 
103/2021.(V.12.) Polgármesteri határozat: 
A Képviselő-testület nevében kihirdetem a Veresegyház 
belterület 1103/72 hrsz-ú ingatlanból megosztási eljárással 
kialakításra kerülő, új 5000 m2 területű ipari ingatlan érté-
kesítésére kiírt pályázat nyerteseként a legkedvezőbb aján-
latot tevő Eastbound Hedge Kft-t. Hozzájárulok, hogy az 
Eastbound Hedge Kft-vel – a pályázati kiírásban szereplő 
feltételek alapján – az ingatlan adásvételi szerződés meg-
kötésre kerüljön. 
 
104/2021.(V.17.) Polgármesteri határozat: 
A Képviselő-testület nevében elfogadom és jóváhagyom a 
2020. évről szóló éves és éves összefoglaló belső ellenőr-
zési jelentést. 
 
105/2021.(V.17.) Polgármesteri határozat: 
1. A Képviselő-testület nevében hozzájárulok a Veresegy-

ház belterület 1103/72 hrsz-ú, kivett beépítetlen terület 
megnevezésű ingatlanból megosztási eljárással kialakí-
tásra kerülő új, 2951 m2  területnagyságú ipari ingatlan 
értékesítésére szolgáló pályázat kiírásához, meghívá-
sos (zártkörű pályáztatás) eljárással.  
A zártkörű pályázatra a veresegyházi székhelyű STEEL 
MASTERS Kft-t, a budapesti székhelyű Volpe Transport 
Kft-t, valamint a veresegyházi székhelyű JFCNC Szerviz 
Kft-t hívom fel ajánlattételre, az elfogadott pályázati ki-
írás alapján. 

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

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

 
106/2021.(V.17.) Polgármesteri határozat: 
A Képviselő-testület nevében hozzájárulok az önkor-
mányzat kizárólagos tulajdonát képező Veresegyház bel-
terület 1101/31 hrsz-ú, kivett beépítetlen terület megneve - 
zésű és az InnovaSter-Trade Kft. kizárólagos tulajdonát ké-
pező Veresegyház belterület 1102/8 hrsz-ú, kivett üzem (6 
épület) megnevezésű ingatlanok közötti telekhatár-rende-
zéshez, valamint 788 m2 területrész értékesítéséhez a Ve-
resegyház belterület 1101/31 hrsz-ú ingatlanból, s ennek 
ingatlan-nyilvántartásban történő átvezetéséhez, változat-
lan tulajdonosi jogállás feltüntetése mellett. 
 
107/2021.(V.17.) Polgármesteri határozat: 
A Képviselő-testület nevében hozzájárulok az önkormány -
zat kizárólagos tulajdonát képező Veresegyház 5785/132/ 
A/21 hrsz-ú, 72,19 m2-es alapterületű, 405/10000 eszmei 
hányadú, tehermentes társasházi lakásingatlan értékesíté-
séhez összesen 25 266 500 Ft vételáron Takács Andrea Me-
linda, mint Vevő részére. Vevő az ingatlan birtokába a teljes 
vételár megfizetésével (legkésőbb 2021. július 31-ig) egy 
időben lép, Bérlő lakásbérleti szerződése addig az időpon-
tig érvényben marad. 
 
108/2021.(V.17.) Polgármesteri határozat: 
1. A Képviselő-testület nevében hozzájárulok a „Veres-

egyház 2021-2027-es európai uniós pénzügyi időszakra 
vonatkozó pályázatait előkészítő szakértői tanácsadás” 
tárgyú keretszerződés megkötéséhez a Grants Europe 
Consulting Kft-vel (székhely: 1065 Budapest, Balassi 
Bálint u. 25. I. em. 6/A) bruttó 18 288 000 Ft-ért. 

2. A „Veresegyház 2021-2027-es európai uniós pénzügyi idő-
szakra vonatkozó pályázatait előkészítő szakértői tanács -
adás” tárgyú keretszerződés 2021. évi üteméhez szük - 
séges bruttó 9 144 000 Ft fedezet a 2021. évi költségvetés 
(K6) Beruházási előirányzatról a (K3) Dologi előirány-
zatra történő átcsoportosítással kerül biztosításra. 

3. A keretszerződésből fennmaradó bruttó 9 144 000 Ft 
előirányzatát a 2022. évi költségvetés terhére szükséges 
tervezni. 

 
109/2021.(V.21.) Polgármesteri határozat: 
A Képviselő-testület nevében a gyermekvédelem helyze-
téről, a gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatok 2020. 
évi ellátásáról szóló átfogó értékelést elfogadom. 
 
110/2021.(V.21.) Polgármesteri határozat: 
A Képviselő-testület nevében a Veresegyház Kistérség Esély 
Szociális Alapellátási Központ 2020. évi szakmai munká-
járól szóló beszámolót elfogadom. 
 
111/2021.(V.26.) Polgármesteri határozat: 
A Képviselő-testület nevében hozzájárulok a Veresegyház 
29/1 hrsz-ú ingatlannal kapcsolatban készített, az új sport-
csarnok épület-kiemelési vázrajz alapján, hogy a Veres-
egyház Városi Sportkör Egyesület a Veresegyház belterület 
29/1/A hrsz-ú, 2370 m2 területnagyságú, „sportcsarnok” 
megnevezésű ingatlanon „ráépítés” jogcímen tulajdonjo-
got szerezzen. 
 
112/2021.(V.31.) Polgármesteri határozat: 
A Képviselő-testület nevében kihirdetem a Veresegyház 
belterület 1103/35; 1103/36 és 9589 hrsz-ú ingatlanokból 
megosztási eljárással kialakításra kerülő, új 2403 m2 terü-
letű ipari ingatlan értékesítésére kiírt pályázat nyertese-
ként a legkedvezőbb ajánlatot tevő Alfa-Wintrade Keres - 
kedelmi és Szolgáltató Kft.-t. A Képviselő-testület hozzá-
járul, hogy az Alfa-Wintrade Kft.-vel – a pályázati kiírás-
ban szereplő feltételek alapján - az ingatlan adásvételi 
szerződés megkötésre kerüljön. 
 
113/2021.(V.31.) Polgármesteri határozat: 
1. A Képviselő-testület nevében a Kéz a Kézben Óvodá-

ban 2021. szeptember 1. napjától 1 fő óvodapszicholó-
gus státusz létesítését engedélyezem. 

2. Az 1 fő óvodapszichológus 2021. szeptember 1-jétől 
2021. december 31-ig terjedő időszakban történő fog-
lalkoztatásával kapcsolatos 1 788 700,-Ft (bér+szociális 
hozzájárulási adó+cafetéria) kiadás pénzügyi fedezetét 
(1 620 500 Ft állami támogatás és 117 433 Ft) a 2021. 
évi önkormányzati költségvetési tartalék biztosítja. 

3. A Kéz a Kézben Óvoda 2021. évi költségvetésének fő-
összegét, ezen belül a Finanszírozási bevételek (B8.) 
összesen előirányzatot, valamint a Törvény szerinti il-
letmények (K1) és Munkaadókat terhelő járulékok és 
szoc. hj. adó (K2) együttes előirányzatát 2021. szep-
tember 1-i hatállyal 1 788 700 Ft-tal megemelem.  

4. Az önkormányzat Finanszírozási kiadások (K9.) elő-
irányzatát 2021. szeptember 1-i hatállyal 1 788 700 Ft-tal 
megemelem. 

 
114/2021.(V.31.) Polgármesteri határozat: 
A Képviselő-testület nevében a Veresegyház Város Önkor-
mányzata és a Veresegyházi Polgármesteri Hivatal Mun-
kavédelmi Szabályzatát jóváhagyom. 
 
115/2021.(V.31.) Polgármesteri határozat: 
A Képviselő-testület nevében Molnár- Csikós Virág egyéni 
vállalkozó részére a Veresegyház, Fő út 31. (hrsz:1455) 
szám alatti, az önkormányzat tulajdonát képező ingatlanra 
vonatkozóan a 2019. május 15-én kelt és K/16395-1/2019. 
számon iktatott, majd a 2019. november 11-én kelt és 
K/16395-2/2019. számon módosított helyiségbérleti szer-
ződés alapján az abban meghatározott 50 400 Ft/hó bérleti 
díjnak a 2020. év II. félévére eső, összesen 302 400 Ft ösz-
szegű bérleti díjhátralék megfizetése alól felmentem azzal, 
hogy a Bérlő a szerződéssel érintett időszakra vonatkozó 
rezsiköltséget a Bérbeadó részére köteles megfizetni. 
 
116/2021.(V.31.) Polgármesteri határozat: 
A Képviselő-testület nevében hozzájárulok a Veresegyház 
belterület 9645/101 és 9645/102 hrsz-ú, kivett beépítetlen 
terület megnevezésű ingatlanok értékesítéséhez (mini-
mum 5000 Ft/m2 + áfa áron) Magyar János, mint vevő ré-
szére.

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: 

Önkormányzat

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. 

BUSZMEGÁLLÓK A FŐ ÚTON 
A lakossági igényeknek megfelelően két új, igazán míves, a városképbe 
jól illeszkedő buszmegálló épül a Fő úton, a gyógyszertárnál és a lám-
pás kereszteződésnél. 

ÚJ TERMÁLKUTAK A KIVITELI TERVEKBEN 
A megnövekedett fogyasztói igények kiszolgálására két új termálkút 
létesítését tervezi az önkormányzat. A termelő kút fúrása a Bokréta lo-
vardánál, míg a visszasajtoló a Ligeteknél várható. Ezekhez zajlik, a 
zavartalan kutak közötti összeköttetés biztosítására, a Budapesti úton 
a csővezetékek fektetése. 

ÚJ MEDVÉK ÉRKEZTEK A MEDVEOTTHONBA 
Kilenc új medve érkezett a Veresegyházi Medveotthon állatkertbe jú-
lius 6-án. Bár kezdetben csupán arról volt szó, hogy Temesvárról 
három felajánlott medvét szállít át a Medveotthon lelkes csapata, ám 
időközben az erdélyi állatkert bezárása miatt többek sorsa is bizony-
talanná vált, így a szállítási akció egyben mentésivé is változott, kö-
szönhetően Veresegyház fogadókészségének. Egy 16 éves anyamedve, 
három fél éves kölyök, egy 6 és egy 16 éves nőstény, valamint két 6 
éves és egy 25 éves hím medve gyarapítja így mostantól a Medveotthon 
állatállományát.  

ÚTÉPÍTÉS A SZENT IMRE UTCÁBAN 
Jól halad az útépítés a Szent Imre utcában. A viacolor járda jórészt el-
készült, az aszfaltozási munkálatok következnek. Jó hír, hogy az ön-
kormányzat 31,5 millió forintos pályázati támogatást nyert az út 
kivitelezésére, ami 50%-os finanszírozást jelent. 
 

              KOVÁCS PÉTER

ÚTÉPÍTÉS ÉS BUSZMEGÁLLÓK 
 

A városi beruházások a rekkenő nyári hőségben sem álltak le. 
A legfontosabb, éppen futó programokról Cserháti Ferenc alpolgármester tájékoztatta olvasóinkat.

BERUHÁZÁSI HÍREK

Fotó: Facebook/Medveotthon Veresegyház

Fotók: Ruzsovics Dorina
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Önkormányzat

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 közal-
kalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény és a 
257/2000. Kormány rendelet a közalkalmazotti törvény vég-
rehajtásáról az irányadók. 
Az állás azonnal betölthető! Nyugdíjas jelentkezőket is várunk! 
 
Érdeklődés személyesen az Intézményvezetőnél 

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

VERESEGYHÁZ VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT 

IDŐSEK OTTHONA 
ÁPOLÓ ÉS GONDOZÓI  

MUNKAKÖRBE MUNKATÁRSAT KERES. 
FELADATOK: ápolói, gondozói kompetenciába tartozó feladatok 
ellátása 
ELVÁRÁS:  
• az állás betölthető ápoló, szociális gondozó és ápolói szak-

képesítéssel 
• felhasználó szintű MS Office ismeret (irodai alkalmazások) 
• büntetlen előélet, egészségügyi alkalmasság. 
BÉREZÉS: az illetmény megállapítására és juttatásokra a közal-
kalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény és a 
257/2000. Kormányrendelet a közalkalmazotti törvény vég-
rehajtásáról az irányadók. (Garantált illetmény, munkaköri 
pótlék, szociális és egészségügyi pótlék, próbaidő után bér-
emelés.) 
EGYÉB JUTTATÁSOK: kedvezményes étkezés, SZÉP –kártya jutta-
tás, utazási költségtérítés. 
HOSSZÚTÁVÚ, BEJELENTETT MUNKAVISZONY: a kinevezés határo-
zatlan időre szól, 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

LAKOSSÁGI TÁJÉKOZTATÁS 
 
A fák és bokrok belógó ágai nagymértékben zavarják, eseten-
ként veszélyeztetik az utak, utcák kereszteződésében a biz-
tonságos közlekedést, akadályozzák a közúti jelzések észlelé-
sét, láthatóságát. A hatályos útügyi műszaki előírások szerint 
olyan beláthatóságot (rálátási háromszög) kell biztosítani, 
amely mentes a rálátást akadályozó létesítményektől, parkoló 
gépjárművektől és növényzettől. 

Veresegyház Város Önkormányzatának 26/2020. (XI.27.) szá-
mú rendelete szerint „Az ingatlan tulajdonosa, használója köteles 
gondoskodni az ingatlana körül lévő belterületi közterületen (az 
ingatlan határától a közútig, de legfeljebb 5 m-en belül) növő fás 
szárú növények fenntartásáról, kezeléséről, szükség szerinti pót-
lásáról, a fás szárú növények emberi életet, egészséget veszé-
lyeztető részeinek és származékainak eltávolításáról.  

Kérjük az érintett ingatlan tulajdonosokat, használókat, 
hogy az útkereszteződésekben a beláthatóságot akadályozó nö-
vényzet visszavágását, nyesését, szükség esetén eltávolítását 
a balesetek megelőzése érdekében haladéktalanul végezzék el. 
A bokrok ne legyenek magasabbak 80 cm-nél és a belógó faá-
gak se akadályozzák a rálátást. 

Együttműködésüket köszönjük. 
VERESEGYHÁZ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA

 A KÁLVIN TÉRI REFORMÁTUS 
ÁLTALÁNOS ISKOLA 

MUNKATÁRSAT KERES 

KONYHAI KISEGÍTŐ 
MUNKAKÖRRE AZ ALÁBBIAK SZERINT:  

A MUNKAVÉGZÉS HELYE: 2112 Veresegyház, Kálvin tér 2. 
A MUNKAKÖRHÖZ TARTOZÓ FELADATOK: munkaköri leírásban foglaltak szerint. 
ILLETMÉNY ÉS JUTTATÁSOK: az illetmény megállapítására és a juttatásokra 

a „Közalkalmazottak jogállásáról szóló” 1992. évi XXXIII. törvény 
rendelkezései, továbbá az intézmény ez irányú rendelkezései az 
irányadóak. 

JELENTKEZÉS FELTÉTELE: 
• általános iskolai végzettség 
• egészségügyi alkalmasság, 
• büntetlen előélet – 3 hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány. 
ELVÁRT KOMPETENCIÁK: 
• megbízhatóság, 
• hosszú távú elkötelezettség, 
• ápolt megjelenés, 
• udvarias, barátságos viselkedés, 
• lelkiismeretes, igényes munkavégzés. 
A MUNKAKÖR BETÖLTHETŐ: legkorábban a jelentkezések elbírálását követően. 
A JELENTKEZÉS BENYÚJTÁSÁNAK MÓDJA: fényképes önéletrajz megküldése. 
Elektronikus úton a refi.gazdasagivezeto@veresegyhaz.hu mail címre, 

vagy személyesen leadva az iskola portáján. 

Minden érdeklődő jelentkezését szeretettel várjuk és köszönjük!

ZENÉVEL A LÉLEKÉRT 
AZ IDŐSEK OTTHONÁBAN 

A Veresegyház Városi Önkormányzat Idősek Otthonának lakói egy igazán különleges 
zeneterápiás foglalkozáson vehettek részt június 15-én. A Budapesti Filharmóniai 
Társaság a Magyar Zeneterápiás Egyesülettel közösen hozta létre a „Zenével a lé-
lekért” elnevezésű senior programot. Egy vonósnégyes előadásában Vivaldi Négy 
évszak című zeneművét hallhatták és dolgozták fel közösen az otthon lakói. Első 
hegedűn Ecseki Anikó, második hegedűn Paul Éva, brácsán Botos Veronika, míg 
csellón Sabján Anikó zeneművészek játszottak. Nyíri Nagy József zeneterapeuta 
közreműködésével pedig interaktív, színes és vidám volt az esemény. A különle-
ges zenei utazás mellett megjelent a játék és felelevenedtek az egy-egy évszakhoz 
kötődő régi, szép emlékek. A program végén mind az otthon lakói, mind a dolgozók 
a vonósnégyes kíséretében közösen énekelték a Tavaszi szél vizet áraszt című nép-
dalt. A résztvevők jól érezték magukat és kellemes közös élménnyel gazdagodtak. 

Kálvin Téri Református Általános Iskola 
2112 Veresegyház, Kálvin tér 2 

Tel: 28 588 850   Fax: 28 588 858 
E-mail:refiskola@veresegyhaz.hu 

Web: www.kalvinteri.hu 
„Ti magatok is mint élő kövek épüljetek fel lelki házzá…” 
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FABRICZIUS JÓZSEF ÁLTALÁNOS ISKOLA HÍREI

ÚJRA A FABRIBAN 
A MATEGYE ALAPÍTVÁNY VÁNDORSERLEGE! 

Idén többszöri újraszervezés után május 12-én került megrendezés-
re országosan a Zrínyi Ilona Matematikaverseny megyei fordulója. Is-
kolánkból 147 diák mérettette meg magát a versenyen, többségük na-
gyon szép eredménnyel. Az Alapítvány megyénként az első 15 helyezett 
diákot díjazza, ezek iskolánkból a következő gyerekek: 

2. évfolyam: Kálmán-Kagermanov Ruszlán 7. helyezést ért el (felkészítő 
tanár: Toronyiné Kósa Katalin és Győrfi Nelli), Makár Zoé 10. helyezést 
ért el (felkészítő tanár: Toronyiné Kósa Katalin), Kocsner Gergő 11. he-
lyezést ért el (felkészítő tanár: Toronyiné Kósa Katalin, Polgár Anett). 
3. évfolyam: Winkler-Antal Dalma 1. helyezést ért el, egyben ő is-
kolánk legered ményesebb versenyzője (felkészítő tanár: Zsigriné Ko-
vács Valéria), Kákonyi Máté 3. helyezést ért el (felkészítő tanár: Ba-
sáné Fendler Éva), Szendrődi Balázs 14. helyezést ért el (felkészítő 
tanár: Zsigriné Kovács Valéria). 

5. évfolyam: Kocsner Bendegúz 13. helyezést ért el (felkészítő tanár: 
Fűziné Visi Piroska). 
7. évfolyam: Nagy Gábor 8. helyezést ért el (felkészítő tanár: Gulyás-
Kovács Ilona). 
8. évfolyam: Dudás Ákos 10. helyezést ért el (felkészítő tanár: Gulyás-
Kovács Ilona), Kiss Boldizsár 15. helyezést ért el (felkészítő tanár: Gu-
lyás-Kovács Ilona). 

Ezen kívül iskolánk a Zrínyi Ilona Matematikaverseny Észak-Pest 
megyei fordulóján a 2. és 3. osztályosok között csapatban első helyezést 
ért el. Diákjaink többsége a versenyen indulók első harmadában vég-
zett, természetesen rájuk is büszkék vagyunk, csakúgy, mint kollé-
gánkra, Zsigriné Kovács Valériára, aki Észak-Pest megye díjazott ta-
nárai között van tanítványai sikeres felkészítéséért! Diákjaink együt-
tes eredménye alapján iskolánk újra elnyerte a Mategye Alapítvány ván-

dorserlegét Észak-Pest me-
gyében! Az országos for-
dulón Winkler-Antal Dal-
ma és Kákonyi Máté képvisel-
hette iskolánkat megyei eredményük alapján. 
Winkler-Antal Dalma a Zrínyi Ilona Matema-
tikaverseny országos döntőjén a 3. osztályo-
sok között 10., Kákonyi Máté pedig 42. he-
lyezést ért el. 

Szívből gratulálunk nekik és felkészítő ta-
náraiknak Zsigriné Kovács Valériának és Ba-
sáné Fendler Évának! 
 

SIKER AZ ORSZÁGOS NÉMET NYELVI VERSENYEN 
2021. május 28-án került megrendezésre a Nemzeti Tehetség Program 
keretében meghirdetett Országos Német Nyelvi Verseny döntője Szol-
nokon. A 20 döntőbe jutott 7. osztályos versenyző közül iskolánk ta-
nulója, Zrínyi Botond István 7.d osztályos tanuló maximális pont-
számot kapott társalgásból és képleírásból, így IV. helyezést ért el, meg-
előzve gimnáziumi, gyakorló általános iskolai, két tanítási nyelvű ál-
talános iskolai kortársait. Felkészítő tanára: Elek Gáborné 
Gratulálunk az országos sikerhez! 

Közélet

2. évfolyam

felsősök

3. évfolyam

Zrínyi Botond István
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Közélet
KÉPVISELŐI TÁJÉKOZTATÓ

Nemrég felkereste az egyik veresegyházi élelmiszeripari céget. Milyen 
jelentőségük van a jelenlegi helyzetben az ilyen látogatásoknak? 
Most, amikor a gazdaság újraindításán és a vállalkozások megerősí-
tésén dolgozunk, számomra – a térség országgyűlési képviselőjeként 
– különösen fontos minden jól működő, eredményes és minőségi mun-
kát, minőségi termékeket felmutató helyi termelő cég. Úgy gondolom, 
hogy minden ilyen vállalkozás kiemelt figyelmet érdemel. Ezért lá-
togattam el a Veresi Paradicsom Kft.-be is, ahol Márkus Zsolttal, a cég 
tulajdonosával, Győrffy Balázzsal, a Nemzeti Agrárgazdasági Kama-
ra elnökével, és Velkei Józseffel, a NAK Pest megyei szervezetének el-
nökével jártuk körbe az üzemet. 
Milyen tapasztalatokkal távozott az üzem telephelyéről? 
Olyan tapasztalatokat szereztem a helyszínen, amelyek megerősítették 
korábbi meggyőződésemet, miszerint ez egy kiválóan működő üzem, 
amelyik nagy jövő előtt áll és amely hozzájárulhat nemcsak Veres-
egyház, de térségünk egészének a megerősödéséhez, további fejlő-
déséhez is. A magyar élelmiszeripari cégek legnagyobb versenyelő-
nye a külföldiekkel szemben egyébként is a magas minőség – ami a 
Veresi Paradicsom Kft.-nél eleve adott –, nekünk pedig az a célunk, 
hogy a magyar emberek minél jobb minőségű termékeket fogyaszt-
hassanak. Ezért van igazán nagy jelentősége ennek a vállalkozásnak, 
hiszen országos szinten is afféle éllovasnak tekinthetjük a minőségi 
élelmiszerek előállításában. Jó irányt jelez ugyanakkor, hogy ma már 
a magyar lakosság egyre szélesedő rétege is mind jobban odafigyel arra, 
hogy egészséges és kiváló minőségű élelmiszereket fogyasszon. 
Szorosan ehhez kapcsolódik, hogy a korszerű, modern technológia, 
illetve a mesterséges intelligencia is egyre nagyobb teret hódit az ag-
ráriparban, a Veresi Paradicsom Kft. pedig ennek alkalmazásában is 
irányt mutat a hazai termelőknek. Büszkék lehetünk arra, hogy olyan 
módszereket, olyan technológiákat honosítottak meg térségünkben, 
amelyeknek az egész országból a csodájára járnak. 
Képviselői munkájában azonban nemcsak a gazdaság, hanem az 
oktatás is jelentős szerepet játszik. A veresegyházi iskolai látogatása 
mennyiben kapcsolódik az eddig elmondottakhoz? 

Habár jómagam nem vagyok pedagó-
gus, de öt gyermek édesapjaként – 
amellett, hogy igyekszem az egészséges 
táplálkozásra nevelni őket –, a saját személyes tapasztalataim alapján, 
azt hiszem, nyugodtam kimondhatom, hogy pedagógusnak lenni va-
lódi hivatás. Márpedig Veresegyház oktatási életében jelentős érde-
meket szerzett Fukász Lászlóné, aki 2007-től tanácsaival segítette a Kál-
vin Téri Református Általános Iskola indulását, majd a következő év-
től egy esztendeig megbízott, két ciklusban pedig megválasztott igaz-
gatóként az intézmény vezetője volt, mesterpedagógusi címet 2018-
ban szerzett. Büszkeséggel tölt el, hogy munkája elismeréseként nem-
rég személyesen adhattam át neki az oktatásban az elmúlt negyven-
négy évben elért példamutató eredményeiért, és az elhivatott iskola-
vezetői munkájáért járó miniszteri elismerést. Fukász Lászlóné a 2017-
18-as tanév végén ugyan nyugdíjba ment, de értékes tapasztalataival 
azóta is állandó részese maradt az iskolában folyó munkának. Külön 
öröm számomra, hogy személyesen is köszönthettem őt a miniszte-
ri elismerése alkalmából, már csak azért is, mert meggyőződésem sze-
rint minden ilyen esemény nagyszerű lehetőséget ad arra is, hogy az 
összes, a gyermekeink nevelésében fontos szerepet játszó pedagó-
gusnak megköszönjük azt az áldozatos munkát, amelyet utódaink fej-
lődése érdekében végez. Szorosan ehhez kapcsolódik, hogy hamarosan 
befejezzük a Kálvin téri intézmény építését, de a munka ezzel még 
mindig nem ér véget, ugyanis egy új általános iskolát is építünk Ve-
resegyházon. 
Az ide járó gyermekek szülei, vagyis a naponta a fővárosi munka-
helyükre ingázó veresegyháziak számára ugyanilyen fontosak az út-
építések is. Ők milyen infrastrukturális fejlesztésekre számíthatnak 
a közeljövőben? 
Nemcsak a Veresegyházon élőknek, de a környező települések – Fót, 
Csomád, Erdőkertes – lakosainak is az előnyére válik majd, hogy a meg-
felelő előkészítő egyeztetések után aláírták az M2-M3 elkerülő út ter-
vezési szerződését, tehát ez az építkezés is hamarosan megkezdőd-
het. A naponta ingázók érdekeit szolgálja az is, hogy a helyi vasútál-
lomáson nemrég bővítettük a P+R parkolót, és az elektromos töltő-
állomást is üzembe helyeztük. Az pedig a diákoknak és a sportolók-
nak jó hír, hogy az elmúlt időszakban Veresegyházon kézilabda-
csarnokot építettünk. Mindez okot ad a büszkeségre, hiszen régiónk 
az ország leggyorsabban fejlődő térsége, és külön örömmel tölt el, hogy 
országgyűlési képviselőként én magam is a részese lehettem ezeknek 
az eredményeknek, és szerepet vállalhattam azokban a fejlesztések-
ben, amelyeket a választókerületemhez tartozó településeken, így te-
hát Veresegyházon is megvalósítottunk az elmúlt időszakban. Ennek 
a munkának a következetes folytatását hozza el nekünk az idei nyár, 
amikor – a járványidőszak korlátozásainak fokozatos enyhítését kö-
vetően – már kicsit nyugodtabban mozoghatunk, sportolhatunk, szín-
házba és sporteseményekre is járhatunk, nem utolsó sorban pedig meg-
ölelhetjük végre a legféltettebb szeretteinket is.

FONTOS, HOGY MEGBECSÜLJÜK PEDAGÓGUSAINK MUNKÁJÁT 
Nemcsak a Veresegyházon élőknek, de a környező települések lakosainak is az előnyére válik majd, hogy a 
megfelelő előkészítés után nemrég aláírták az M2-M3 elkerülő út tervezési szerződését – mondta el a lapunk-
nak küldött interjúban Tuzson Bence, a Pest megyei 5-ös számú választókerület országgyűlési képviselője, aki 
nemrég személyesen adott át miniszteri elismerő oklevelet Fukász Lászlónénak, a Kálvin Téri Református Ál-
talános Iskola volt vezetőjének. A politikus elégedetten beszélt arról is, hogy ma már városunkban és térsé-
günkben is vannak olyan vállalkozások, amelyek éllovasnak tekinthetőek a minőségi élelmiszerek előállí tá - 
sában. Szerinte együtt jár ezzel, hogy a lakosság is egyre jobban odafigyel arra, hogy egészséges és kiváló mi-
nőségű élelmiszereket fogyasszon.

VÁROSI MÚZEUM

NYÁR 
A VÁROSI MÚZEUMBAN 
(Szentlélek tér 5.) 

KIÁLLÍTÁSOK 
(nyitva hétvégeken 10-16 óra között): 
 
ÉRDEKES MŰTÁRGYAINK 
Válogatás a Múzeum műtárgyaiból és helytörténeti em-
lékeiből. (Megtekinthető 2022. április 30-ig) 
 
TILOS! 
A mindennapjainkat korlátok közé szorító vizuális 
jelek és feliratok kiállítása. 
(Megtekinthető 2021. december 31-ig) 
 
NYÁRI TÁBOROK A MŰVÉSZKERTBEN 
Land Art tábor alsósoknak: augusztus 2-6. 
Land Art tábor  felsősöknek: augusztus 9-13. 
Népzenei családi tábor: augusztus 14-18.

Ballagás 1973-ban (Fő út és Mogyoródi út sarok, háttérben 
a Fabriczius József Általános Iskola)

                     MÚLTIDÉZŐ                                    SZABÓNÉ VANK ERZSÉBET GYŰJTEMÉNYÉBŐL

JÚNIUSBAN TÖRTÉNT

BARTÓK BÉLA EMLÉKFAL 
A Bartók Béla u. 19/C társasház lakóközössége elhatározta, hogy az 
utca névadója, Bartók Béla születésének 140. évfordulója tiszteleté-
re egy emlékfalat készít. 

Fotó: Aranyosi Miklós

Fotók: Veréb József
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Életünk egyik legerősebb tartóoszlopai a kapcsolataink… Az elmúlt 
időszak (remélve, hogy beszélhetünk róla múlt időben) nem a kap-
csolatok megerősítéséről szólt, felhívva a figyelmet a személyes 
kontaktus, a mosoly, az érintés, az ölelés és minden személyes kom-
munikációs forma fontosságára. A személyességre. Az érzés, hogy va-
lahol, valakinek fontosak vagyunk, számon tartanak, megtartó erejű. 
Szolgálatunk munkatársai ilyen megtartó kapcsolatot jelentenek sok 
kliensünk számára. A pandémia alatt a szolgálatunkban tevékenykedő 
kollégák gyakran az egyetlen ilyen személyek az ellátottak számára 
– szomorú, de sokaknak békeidőben is…  

Mi a szolgálatnál nem csak a „magunk bőrén” tapasztaltuk, hogy mit 
eredményezhet az elszigetelődés, a bezártság, hanem klienseinken is 
láttuk, a hálájukból éreztük, mennyire felértékelődött számukra az a 
kapcsolat, amelyet munkatársaink jelentenek, hiszen mi végig szol-
gálatban maradtunk, ellátva a napi feladatainkat, folyamatosan kap-
csolatot tartva az ellátottakkal, kliensekkel – igen, leginkább szemé-
lyesen. Mellőzve a romantizálást elmondhatjuk, hogy éreztük a nyo-
mást és felelősséget, megtapasztalva, hogy milyen fontos a jelenlétünk.  

Szolgáltatásaink amellett, hogy fizikai szükségletek ellátására is le-
hetőséget adnak, komoly mentális és lelki támogatást tudnak nyújtani, 
a közösség és a hovatartozás élményével. 

Mi ezzel a jelenléttel tudjuk ajánlani szolgáltatásainkat.  
Eddig az „Esély válaszol” programunkban a szolgálat Facebook-ol-

dalán láthatták a szolgáltatási profilunkból az alábbi három szakte-
rület bemutatását:  
 
IDŐSEK NAPPALI ELLÁTÁSA: RÁ„D”ÉRÜNK 60+ KLUB 
Intézményünk az 1993. évi III. törvény alapján idősek nappali klub-
ját működtet. A RÁ„d”ÉRÜNK 60+ klub szeretettel várja az érdeklő-
dőket!  

Amit nyújthat: közösségi élmény, művészeti alkotások megtekin-
tése, színházlátogatás, alkotás, jó hangulat, jó csapat, motiváció, ki-
rándulások, beszélgetés, időseket érintő versenyeken való részvétel, 
szavalóverseny, Ki-Mit-Tud, stb. 

Szolgáltatásunk ingyenes, melyet az összetett kérelmen lehet igé-
nyelni. A kérelem elérhető a www.eselykisterseg.hu weboldalon, vagy 
a Családsegítő Szolgálatnál kérhető.  
 
HÁZI SEGÍTSÉGNYÚJTÁS: 
Kik igényelhetik a házi segítségnyújtást? 
A házi segítségnyújtás az igénybe vevő önálló életvitelének fenntar-
tása érdekében szükséges ellátást – szükségleteinek megfelelően – la-
kásán, lakókörnyezetében biztosítja.  
A Veresegyház Kistérség ESÉLY Szociális Alapellátási Központ házi 
segítségnyújtás keretében gondoskodik: 
• azokról az időskorú személyekről, akik otthonukban önmaguk el-

látására saját erőből nem képesek, és róluk nem gondoskodnak; 
•  azokról a pszichiátriai betegekről, fogyatékos személyekről, vala-

mint szenvedélybetegekről, akik állapotukból adódóan az önálló élet-
vitellel kapcsolatos feladataik ellátásában segítséget igényelnek, de 
egyébként önmaguk ellátására képesek; 

•  azokról az egészségi állapotuk miatt rászoruló személyekről, akik 
ezt az ellátási formát igénylik, illetve bentlakásos intézményi el-
helyezésre várakoznak; 

•  azokról a személyekről, akik a rehabilitációt követően a saját la-
kókörnyezetükbe történő visszailleszkedés céljából támogatást 
igényelnek önálló életvitelük fenntartásához. 

Hogyan igényelhető a házi segítségnyújtás?  
Ez a szolgáltatás önkéntesen, saját kezdeményezésre vehető igény-

be. Az ellátást kezdeményezheti még a háziorvos és a lakókörnyezetből 
bárki, aki ellátatlan, idős vagy szociálisan rászorult emberről tudomást 
szerez. Az ellátásra vonatkozó igény előzetesen a mellékelt összetett 
kérelem és orvosi értékelő lap együttes kitöltésével kérelmezhető: az 
www.eselykisterseg.hu oldalról letölthető, vagy a Családsegítő Szol-
gálatnál kérhető.  

Az összetett kérelem első oldalán felsorolt dokumentumokat kér-
jük a kérelemhez csatolni! Az ellátás szükségességének igazolásához 
háziorvosi javaslat (az összetett kérelem 4. oldala és az orvosi érté-
kelő lap), a térítési díj megállapításához jövedelemigazolás szükséges. 

 
HAJLÉKTALANOK NAPPALI ELLÁTÁSA 

Nappali melegedő 
Az intézmény szociális alapellátás keretében nappali melegedőt mű-
ködtet 2014 szeptembere óta. A szolgáltatás alapvető célja, hogy a kis-
térség területén élő hajléktalanok, rászorulók számára hozzáférhető 
szolgáltatást nyújtson a legszükségesebb elemi életfeltételek biztosítása 
érdekében. 

A nappali melegedő több helyiségből (mosdók, fürdő, mosókony-
 ha, közösségi tér, ruharaktár, konyha) álló külön épületegységben lett 
kialakítva 2112 Veresegyház, Fő út 106. alatt.  
Biztosított szolgáltatások: 
• segítségnyújtás hivatalos ügyek intézéséhez, okiratok pótlásának 

támogatása 
• szociális étkezés igénylésének lehetősége 
• mentálhigiénés támogatás szociális munkás és szociális segítő köz-

reműködésével 
• nappali tartózkodásra, személyi tisztálkodásra, az étel melegítésére, 

elfogyasztására, a közösségi együttlétre szolgáló helyiségek hasz-
nálata 

• tisztálkodószerek, törülköző, hajszárító, hajvágó, borotva 
• a személyes ruházat tisztításához: mosógép, szárítógép, mosószer 

használata, szükség esetén ruházat pótlása 
• szükség esetén az étel melegítésére, elfogyasztására szolgáló esz-

közök használata 
• a közösségi helyiségekben a kulturált szórakozást biztosító eszközök 

használata, tévé, rádió, újságok, könyvek, DVD-lejátszó 
• internet használata 
• csomagmegőrzés 
• mosógép, szárítógép, mosogatógép 
• közösségi programokon való részvétel biztosítása 
A hét minden napján 8.00–18.00 óráig látogatható a nappali melegedő. 
 
Szolgálatunk profiljába tartozik még a havi szűrőnapok bonyolítása, 
a jelzőrendszeres házi segítségnyújtás, a nyári táboroztatás és ezzel 
együtt a nyári RÁ”d”ÉRÜNK gyermekeknek és a családsegítés. Ezek-
ről a szolgáltatásokról is érkeznek hamarosan a tájékoztatások. 

Forduljanak hozzánk bizalommal, keressenek minket írásban, 
amennyiben kérdésük van, az eselyvalaszol@gmail.com e-mail címen, 
vagy munkaidőben telefonon! 
 
Nagyné Gódor Csilla, intézményvezető • tel: 06 70 931 0966 
Sarkantyús Rita Szidónia, szakmai vezető • tel: 06 70 931 0967 
Novák Róza RÁ„d”ÉRÜNK 60+ klubvezető • tel: 06 70 370 7032 
 

KELEMEN GABRIELLA 
CSALÁDSEGÍTŐ 

VERESEGYHÁZ KISTÉRSÉG ESÉLY SZOCIÁLIS ALAPELLÁTÁSI KÖZPONT

TISZTELT LAKOSOK!

ÚJ ESÉLY KÖZPONT

VÁRJA ÖNT AZ ÚJ ESÉLY KÖZPONT 
TÉRÍTÉSMENTESEN ELÉRHETŐ 

INFORMÁCIÓS TANÁCSADÁS SZOLGÁLTATÁSA!

Kedves Olvasó! Balogh Benjámin vagyok, az 
Új Esély Központ terápiás munkatársa. Szo-
ciális lelkigondozó tanulmányaimat a Bap-
tista Teológiai Akadémián végzem. 

Az intézményben információs tanácsadást 
nyújtok önéletrajzok szerkesztésében, az 
ügyfelek számára elérhető számítógép keze-
lésében, továbbtanulási lehetőségek felkuta-
tásában nyújtok segítséget. Ezek célja a ha - 
tékonyabb munkakeresés, új elhelyezkedési 
lehetőségek elérése és a napi ügyek, e-mailek, 
álláshirdetésekre való jelentkezések gyors ke-
zelése. 

A különböző szenvedélyek miatt kialakult 
pénzügyi, családi problémákkal kapcsolatban 
szintén várom a beszélgetni vágyókat, hogy 
problémáikra együtt keressünk megoldást. 

Munkám másik része a közösségépítés, 
amiben nagy szerepet játszik az intézmény 
ping-pong asztala és egyéb sporteszközei. A 

közös sportolással, kikapcsolódással célunk 
egy stabil és hosszútávon működő közössé-
get létrehozni, ami pozitív alternatívát kínál 
az elmagányosodás ellen és pótolhatja a hi-
ányzó közösségi életet. Várjuk az időseket és 
a fiatalokat is ezekre a programokra. 

Várom azokat, akiknek szüksége van se-
gítségre a munkaügyek intézésében, önélet-
rajz készítésében, álláskeresésben, vagy csak 
szeretnének hasonló helyzetben élőkkel be-
szélgetni. 

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

 
ÚJ ESÉLY KÖZPONT 

2112 Veresegyház, Szabadság u. 18. 
veresegyhaz@btesz.hu 

+36 70 646 0519 
 

NYITVA TARTÁS: 
hétköznap 9–16 óra, hétvégén 9–13 óra 

ELŐVÁLASZTÁSI TÁJÉKOZTATÓ 

Tisztelt Olvasóink! 
A 2022-es parlamenti választásokat megelőzően az ellenzéki pártok 
összefogásban 2021 őszén Magyarország mind a 106 egyéni válasz-
tókerületében előválasztást tartanak.  

Az előválasztás célja, hogy a választópolgárok megismerhessék 
az ellenzéki előjelölteket, hogy közülük a legrátermettebbek válja-
nak az ellenzék közös miniszterelnök- és országgyűlési képviselője-
löltjévé. Azért, hogy minden egyes választópolgár a számára hiteles 

ellenzéki miniszterelnök-jelöltre és országgyűlési képviselőre sza-
vazhasson 2022-ben, kérjük, kísérje figyelemmel az Előválasztással 
kapcsolatos híreinket! 

Ha aktívan részt kíván venni az előválasztás szervezésben, jelent-
kezzen civil önkéntesnek a https://ahang.hu/onkentes-toborzo/ kér-
dőív kitöltésével. 

 
Találkozzunk szeptember 18–26. között a kijelölt szavazóhelyeken! 

Balogh Benjámin



132021. július 

Városlakó

12 2021. július

PEST MEGYEI IPARKAMARA TÁJÉKOZTATÓJA

A Pest Megyei Iparkamara tanácsadó szolgálatához a világjárvány időszakában 
számtalan kérdés érkezett a megnövekedett online vásárlásokhoz kapcsolódó és 
ezzel együtt a szintén növekvő szerencsétlen vásárlásokból származó jogviták ren-
dezési lehetőségére vonatkozóan. Előfordult, hogy a vásárlónak nem a megrendelt 
árut küldték, hibás, rendeltetésszerű használatra nem alkalmas terméket szállítot-
tak, vagy sem a terméket nem küldték, sem az előre átutalt vételárat nem fizették 
vissza. A határon átnyúló jogügyletek tekintetében az európai uniós országokban 
működő webáruházakból külföldről történő vásárlásokat vizsgáljuk. Határon át-
nyúló a jogvita akkor is, ha magyarországi lakóhelyű vásárló a külföldi áruházban – 
a helyszínen – például egy fúrógépet vásárol, de az a jótállási idő alatt működéskép-
telenné válik és szeretné a fogyasztói jogát érvényesíteni. A cikk segítséget nyújt a ha-
táron átnyúló fogyasztói érdekvédelem szabályozásának átláthatóságához.  

Az Európai Unió fogyasztóvédelmi joganyagát az jellemzi, hogy közösségi szin-
ten nem jelenik meg egységes fogyasztóvédelmi jogszabály, hanem a fogyasztó-
védelmi előírásokat elsősorban áru- és szolgáltatás-specifikus irányelvek és 
ajánlások tartalmazzák. A tagállamok saját nemzeti jogalkotásukon keresztül el-
térő jogforrási szinten vezették be a közösségi előírásokat. Nem minden tagál-
lamban fogadtak el fogyasztóvédelmi törvényt. Az EU azon tagállamai, amelyek 
önálló fogyasztóvédelmi törvényt alkottak, a törvények szabályozási tárgyát és 
körét illetően eltérő megoldásokat alkalmaztak. Magyarországon a jogalkotó ön-
álló fogyasztóvédelmi törvényt fogadott el. [1997. évi CLV. törvény a fogyasztóvé-
delemről (röviden: Fgytv.)] Ingyenesen megtekinthető a Nemzeti Jogszabály - 
 tárban: https://njt.hu 

Hazánkban a fogyasztói érdekvédelemi jogalkotás nem a fogyasztóvédelmi tör-
vény létrehozásával kezdődött. Előzménye volt a termékfelelősségről és a nemzeti 
szabványosításról szóló törvény, a laboratóriumok, a tanúsító és az ellenőrző szer-
vezetek akkreditálásáról szóló törvény, a versenytörvény, a házaló kereskedésről 
szóló miniszteri rendelet, továbbá a fogyasztóvédelem hatékonyságának javítá-
sáról és a fogyasztóvédelmi szabályozás korszerűsítésének koncepciójáról szóló 
kormányhatározat.  

A fogyasztóvédelem alapvető intézményeit (szavatosság, jótállás, hibás teljesí-
tés, általános szerződési feltételek [röviden: ÁSZF], megtévesztő szerződési kla-
uzulák, közüzemi szerződések) a Polgári Törvénykönyv [2013. évi V. törvény] 
szabályozta. A fogyasztóvédelmi rendelkezések megsértésével összefüggő szank-
ciókat a szabálysértési törvény rendezte, egyes tényállások a Büntető Törvény-
könyv ben jelentek meg. A hatékony fogyasztóvé delem hez megfelelő jogi és 
intéz ményi háttér szükséges. Hazánkban a jogi hátteret a fogyasztóvédelmi tör-
vény [röviden: Fgytv.] megteremtette.  

A fogyasztóvédelemben a vitás ügyek többsége belföldi, de nem ritka a hatá-
ron átnyúló fogyasztói jogvita sem, ezért fontos megismerkedni a szabályokkal és 
az online vásárlás kockázataival is. A határon átnyúló fogyasztói jogvita az adás-
vételi vagy szolgáltatási szerződés kapcsán felmerülő olyan jogvita, amely eseté-
ben az érintett fogyasztó lakóhelye vagy tartózkodási helye Magyarországon 
található és a vállalkozás székhelye, telephelye, letelepedési helye ettől eltérő eu-
rópai uniós tagállamban van, vagy az érintett fogyasztó lakóhelye vagy tartózko-
dási helye más európai uniós tagállamban található és a vállalkozás székhelye 
Magyarországon van. Magyar vállalkozás székhelye alapján alanya lehet a hatá-
ron átnyúló fogyasztói jogvitának. [Fgytv. 1997. évi CLV. törvény 2.§ u) pont] 

Nagyon fontos, hogy a megrendelés – egyes weboldalakon regisztráció – előtt 
győződjünk meg arról, hogy a kiválasztott webáruházat mely vállalkozás működ -
teti. Mi az elnevezése, de legalább a rövidített neve (nem fantázianév!), székhe-
lyének címe (nem postafiók!), adószáma, vezetékes telefonszáma (elle  nőri  - 
zen dő, fogadják-e a telefonhívást, üzenetrögzítő nem elegendő!), e-mail címe, 
amely lehetőleg utaljon a vállalkozás elnevezésére, ha üzenetet küldünk, állítsuk 
be a tértivevényt, van-e önálló honlapja a fenti cégadatokkal, ügyfélszolgálatának 
elérhetősége, ahol a webáruházat működtető vállalkozás ténylegesen megtalál-
ható. Ezeken kívül is marad kockázat: nem tudjuk a cég szerepel-e külföldön a 
cégjegyzékben, nincs-e csődeljárás, végelszámolási vagy felszámolási eljárás alatt, 
ha városállamban (San Marino, Monaco) van a vállalkozás székhelye, nem köz-
ismert, milyen tartalmú szerződés köti az Európai Unió szabályaihoz? Csak tény-
legesen működő, létező, fellelhető, rendezett jogállású külföldi vállalkozással 

szemben lehet eredményes a jogérvényesítés. Fiktív céggel, e-mail 
és weboldal címmel szemben nem indítható jogi eljárás. Figyel-
jünk mindezekre! 

Külföldi kereskedővel szemben keletkezett fogyasztói jogvitáról beszélünk, ha 
külföldön hibás terméket vásároltunk, és a garanciális termék itthon meghibáso-
dott. Az ilyen, leggyakoribb jogeset akkor fordul elő, ha külföldi tartózkodásunk 
időtartama alatt külföldi cég üzletében vásároltunk. Európai uniós irányelv alap-
ján a külföldi eladó is felelősséggel tartozik a hibás teljesítésért. A vásárló (fo-
gyasztó) külföldön is a termék eladójával kerül szerződéses jogviszonyba, ezért 
hibás teljesítés esetén a hazai szabályozással egyezően írásban kell a külföldi ke-
reskedőhöz fordulni. A vásárló a szervizzel nem kerül jogviszonyba, a szerviz a 
kereskedővel történt megállapodás (szerződés) alapján végzi el a vásárolt termék 
javítását vagy kiállítja a csereutalványt, ha a termék nem javítható vagy a javítás 
gazdaságtalan lenne. Először a kereskedővel célszerű tisztázni, vihetjük-e, küld-
hetjük-e a hibás terméket közvetlenül a szervizbe (márkaszervizbe) és melyikbe, 
illetőleg ha van magyarországi szerviz, elvégezheti-e a külföldön, uniós tagál-
lamban vásárolt termék garanciális javítását úgy, hogy ezáltal nem veszítjük el a 
további időszakra a garanciát. A kereskedő válaszát a szerviznek küldött e-mail 
üzenetben ellenőrizzük, nem történt-e félreértés? 

A hibás teljesítés miatt a külföldi kereskedőnek visszaküldött termék szállítási 
vagy postaköltségét a fogyasztónak kell előlegezni, de az anyagköltséggel és a 
munkadíjjal együtt ezek a költségek a kereskedőt terhelik, ha a panasz megala-
pozott volt. A tapasztalat azt mutatja, hogy a külföldi kereskedő általában vitatja 
a termék visszaküldésével járó költségek megtérítésének kötelezettségét. Az alap-
talan fogyasztói panasztól érdemes tartózkodni, mert jelentős, meg nem térülő 
költséggel jár. 

A vásárlástól számított hat hónapon belül a kereskedőnek kell bizonyítania, 
hogy a termék a vásárláskor hibátlan volt, a hiba oka a vásárlást követően a nem 
rendeltetésszerű használatból ered. Ezt követően a fogyasztó szakértői véle-
ménnyel bizonyíthatja, hogy a hiba oka a vásárláskor is megvolt, de az csak az idő 
múlásával és a használat során vált felismerhetővé. 

Ha a hibás teljesítés a kereskedővel történt közvetlen kapcsolatfelvétellel nem 
rendeződik, és fogyasztói jogvita keletkezik, igénybe vehetjük a magyarországi 
Európai Fogyasztói Központ (röviden: EFK) segítségét tanácsadás és idegen 
nyelvű levelezés céljából. Az eljárás indítása iránti kérelem magyar nyelven elő-
terjeszthető. A magyar EFK az egyedi fogyasztói panaszok tekintetében ingyene-
sen nyújt segítséget, illetőleg közreműködik a jogvita rendezésében.  
Elérhetőségei: Európai Fogyasztói Központ, Levelezési cím: 1440 Budapest, Pf.: 1 
https://fogyasztovedelem.kormany.hu/#/europai_fogyasztoi_kozpont 
e-mail: info@magyarefk.hu,  telefon: (1) 896 7747. 

A fogyasztói jogvita rendezéséhez a magyar EFK a kereskedő üzlete szerinti tag-
állam Európai Fogyasztói Központjának, mint a hálózat tagjának közreműködését 
veszi igénybe. Az EFK hálózat az Európai Unió 27 tagállamában, továbbá Norvégi-
ában és Izlandon működő nemzeti európai fogyasztói központokból áll. A határon 
átnyúló fogyasztói érdekvédelem tekintetében a tagállamokat külföldnek tekintjük.  

Magyarországon vagy az Európai Unió valamely tagállamában is beszerezhető 
gépet, eszközt, berendezést, készüléket, stb. – általában tartós fogyasztási cikket 
– lehetőleg ne vásároljunk az Európai Unión kívüli országokban a jogérvényesí-
tés korlátozott lehetőségei miatt. Előfordulhat, hogy ilyen esetben csak az idő-
igényes, költséges bírósági út lesz járható, vagy a vásárló kényszerűen eláll a 
követeléstől és elfogadja a veszteséget. 

A helyszínen és a külföldi webáruházból illetve webshopból történő online vá-
sárlási formát is határon átnyúló vásárlásnak nevezzük. A magyar nyelvű webol-
dalakon történő megrendelések esetében is előfordulhat, hogy más országban 
– tagállamban vagy másutt – működő kereskedővel kerültünk kapcsolatba, ahol 
a magyartól eltérő jogorvoslati szabályok érvényesülnek. Nagyobb összegű vagy 
tartós fogyasztási cikkek vásárlása előtt célszerű kisebb összegű vásárlással ki-
próbálni a kiválasztott webáruházat. Tisztelt Olvasóink, járjanak szerencsével! 

 
DR. CSANÁDI KÁROLY 

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

FOGYASZTÓI JOGVITÁK RENDEZÉSE, 
HA EURÓPAI UNIÓS ORSZÁGOKBAN HAGYOMÁNYOS ÜZLETEKBEN VAGY WEBÁRUHÁZAKBAN VÁSÁROLUNK

Dr. Csanádi Károly

Városlakó
JOGI KISOKOS 

FELELŐSSÉG A LELTÁRHIÁNYÉRT 
Az Mt. 182.§-188.§ szabályozza a leltárhiányért való 
felelősséget. A leltárhiányért a munkavállaló vét-
kességére tekintet nélkül felel. 

A leltárhiány az értékesítésre, forgalmazásra vagy 
kezelésre szabályszerűen átadott és átvett anyag-
ban, áruban (leltári készlet) ismeretlen ok ból kelet-
kezett, a természetes mennyiségi csökkenés és a 
kezeléssel járó veszteség mértékét (a to vábbiakban 
együtt: forgalmazási veszteség) meg haladó hiány. 

Leltárhiányról alapvetően kereskedelmi, raktáro-
zási tevekénység körében olyan dolgok tekintetében 
beszélhetünk, amelyeket a munka vállaló for  gal ma-
zásra, értékesítésre, kezelésre vett át.  

A leltáridőszak a két egymást követő leltározás 
közötti tartam. 

A megállapodásban meg kell határozni a leltári 
készletnek azt a körét, amelyért a munkavállaló fe-
lelősséggel tartozik. 

Csoportos leltárfelelősségi megállapodás is köt-
hető, ha a leltári készletet több munkavállaló kezeli. 
A megállapodásban meg kell határozni azokat a 
munkaköröket is, amelyek betöltésének megválto-
zásakor leltározást kell tartani. 

A leltárfelelősségi megállapodás megszűnik, ha a 
munkavállaló munkakörének megváltozása folytán 
a leltári készletet már nem kezeli. 

A munkavállaló a leltárfelelősségi megállapodást 
a leltáridőszak utolsó napjára indokolás nélkül írás-
ban felmondhatja. Csoportos leltárfele lősségi meg-

állapodás esetén a felmondás csak a jognyilat ko zatot 
közlő munkavállaló tekintetében szünteti meg a 
megállapodást. 

A leltárhiányért a munkavállaló vétkességre te-
kintet nélkül felel. Jól látható az Mt. rendelkezései-
ből, hogy a leltárhiányért való felelősségnek több 
konjunktív feltétele is van:  
• A munkáltató a munkavállalóval a leltáridőszakra 

leltárfelelősségi megállapodást köt az előírt for-
mában és tartalmi követelményekkel. A leltárfe-
lelősségi megállapodást írásba kell foglalni, mely 
történhet munkaszerződésbe foglaltan is. Abban 
az esetben, ha a leltárkészletet több munkavállaló 
is kezeli, akkor csoportos leltárfelelősségi megál-
lapodást kell kötni.  

• A leltári készlet átadása és átvétele szabálysze-
rűen történt, melyet a munkáltatónak kell bizo-
nyítania. 

• A leltárhiány megállapítása: a munkavállaló csak 
akkor vonható felelősségre, ha a leltári készlet át-
adás-átvétele nyitó leltár alapján történt, a keze-
lésre átadott és átvett dolgokat szám ba vették, 
kimutatás készült róluk, és a leltár idő  szak végén 
a teljes leltári készlet hiányt mutat.  

• Fontos követelmény a leltáridőszak legalább felé-
ben az adott munkahelyen történő munkavégzés. 
A leltárhiányért való felelősség esetében is érvé-

nyes a munkáltatóra a munkavégzéshez szükséges 
feltételek biztosítása, neki kell gondoskodni arról, 
hogy a leltári készlet kezelése, használata és őrzése 

a munkavállaló részére biztosított és kizárólagos le-
gyen. Leltározásnál minden esetben jelen kell len-
nie a munkavállalónak vagy képviselőjének, 
ellen kező esetben a munkáltató egy – a szakmában 
jártas – érdektelen képviselőt köteles kijelölni. A 
munkavállalóval a leltárelszámolás eredményét is-
 mer tetni kell, aki betekinthet a leltári iratokba, nyil-
vántartásokba és észrevételt tehet. A leltár készlet 
szabályszerű átadására vonatkozóan az átvétel mód-
ját és szabályait a munkáltató állapítja meg, melyről 
a munkavállalót a leltármegállapodás megkötése 
előtt, illetve az adott leltáridőszak kezdetét megelő-
zően írásban tájékoztatja.  

Fontos, hogy amennyiben a leltárhiány oka is-
mert, úgy leltárfelelősség nem alkalmazható a mun-
kavállalóval szemben. Ilyen eset lehet például, ha a 
hiányt a munkavállaló kötelezettségszegése okozza, 
vagy a hiányt harmadik személy bűncselekmény 
megvalósításával okozta. A kártérítés mértéke te-
kintetében az Mt. akként rendelkezik, hogy a leltári 
készletet állandóan egyedül kezelő munkavállaló a 
leltármegállapodás eltérő rendelkezése hiányában a 
leltárhiány teljes összegéért felel. Abban az esetben, 
ha a leltári készletet a leltárhiányért nem felelős 
munkavállaló is kezeli, a leltárhiányért fele lős séggel 
tartozó munkavállaló legfeljebb 6 havi távolléti díja 
mértékéig felel.  

Csoportos leltárfelelősségi megállapodás esetén a 
kártérítés mértéke nem haladhatja meg a megálla-
podást kötött munkavállalók távolléti díjának 6 havi 
együttes összegét. A csoportos leltárfelelősségi meg-
állapodás meghatározhatja a felelősség munkavál-
lalók közötti megosztását is, azonban egyetemleges 
felelősség megállapítása nem lehetséges. 

A munkavállalók távolléti díjuk arányában felel-
nek abban az esetben, ha a leltárfelelősségi megál-
lapodás a felelősség megosztását nem rendezi. A 
munkáltató a leltárhiánnyal kapcsolatos kártérítési 
igényét a leltárfelvétel befejezését követő 60 napos 
jogvesztő határidő alatt érvényesítheti.  

Büntetőeljárás esetén e határidő harminc nap. 
Ezen határidő munkáltató általi elmulasztása esetén 
a munkáltató leltárhiánnyal kapcsolatos igényét a 
munkavállalóval szemben nem érvényesítheti. 

Az Mt. 191.§ értelmében kollektív szerződés a 
munkavállaló javára eltérhet az Mt. rendelkezései-
től, ez alól kivétel a leltárhiányért való kártérítési fe-
lelősség mértéke.  

Kollektív szerződés rendelkezése alapján, gon-
datlan károkozás esetén a kártérítés mértéke legfel-
jebb a munkavállaló nyolchavi távolléti díjának 
összege. 

 
Ha tetszett Önöknek a cikk, a Dr. Borsos Klaudia – 
jogi kisokos Facebook oldalamon további érdekessé-
geket olvashatnak. 

DR. BORSOS KLAUDIA ÜGYVÉDJELÖLT 
06 70 9488 441 

FACEBOOK: DR. BORSOS KLAUDIA – JOGI KISOKOS

A MUNKAVÁLLALÓ KÁRTÉRÍTÉSI FELELŐSSÉGE 
(LELTÁRHIÁNY, MEGŐRZÉSI FELELŐSSÉG) 

III. RÉSZ 
 
Előző hónapban a munkavállaló kártérítési felelőssége körében a megőrzési felelősségről írtam Önök-
nek, ebben a hónapban pedig a másik speciális eset, a felelősség a leltárhiányért lesz a témánk.
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VÉLEMÉNY – LÉGPUSKÁVAL VALÓ VISSZAÉLÉS 

Mikor szükséges a légpuska engedély kiváltá-
sa? Magyarországon jelenleg azok a fegyverek 
számítanak légpuskának, amelyeknek a cső-
torkolati energiája maximum 7.5 joule értékkel 
rendelkezik. A 7.5 joule alatti légpuskák vá-
sárlása nem engedély köteles, bejelentési kö-
telezettség sem szükséges. Bárki számára hoz-
záférhetőek, a vásárlás egyetlen feltétele a be-
töltött 18. életév. Fontos megjegyezni: a 7.5 jou -
le feletti csőtorkolati energiával rendelkező 
légpuskák már a lőfegyverek kategóriába so-
rolandók. Ebben az esetben már kötelező az en-
gedély kiváltása a vásárláshoz és a tartásához 
egyaránt. Akinek nincs meg a szükséges en-
gedélye és ez egy ellenőrzés során kiderül, a je-
lentős birságon kívül bizonyos esetekben akár 
szabadságvesztés kiszabására is számíthat. 

Magyarországon minden lőfegyverhez kö-
telező az MKH (Polgári Kézilőfegyver- és Lő-
szervizsgáló Kft.) kártya megléte, ami igazol-
ja a fegyver jellegét, légfegyver esetén az ener-
giát is. Rendőri intézkedés során, ha szükséges, 
az engedély nélkül is tartható fegyvert bevizs-
gálásra bevonhatják és ha kiderül, hogy a lég-
puska csőtorkolati energiája meghaladja a ha-

tárértéket, jelen esetünkben ez a 7.5 joule, ak-
kor a légpuska tulajdonosa a vonatkozó hatá-
lyos jogszabályok (Btk.) értelmében büntethető.  

A maximum 7.5 joule energiával rendelke-
ző légpuskák használata kizárólag arra kijelölt 
céllövőldében, lőtéren vagy bekerített ma-
gán  területen történhet. A lőtér lehet pince vagy 
szabadpálya egyaránt. A légpuskák csakis 
cél  lövészeti és sportlövészeti tevékenység-
hez használhatóak. Állatokra teljes mértékben 
tilos lőni! Így, aki ezt elköveti, komoly követ-
kezményekre számíthat a hatóságok részéről. 

Ha a légpuska használata magánterületen 
történik, akkor a bekerített hely határát a lö-
vedék nem hagyhatja el.  

Tisztelettel felhívom az érintettek szíves fi-
gyelmét, minden veresegyházi légpuska tu-
lajdonost a vonatkozó jogkövető magatartás 
betartására. Ha esetleg problémájuk adódik a 
szomszédban kukorékoló kakasokkal, az uga-
tó kutyákkal, turbékoló galambokkal, vagy a 
leggyakoribb esetként köztudottan szomszé-
doló házikedvencekkel, a macskákkal, ne al-
kalmazzanak jogsértő módon fegyvert az ál-
latokkal szemben. Keressék fel a kedves 
szomszédot és beszélgessenek. Emberi han-
gon kölcsönös megértéssel, erőszak nélkül sok 
minden megoldható. Mert ha nem figyelünk 
egymásra, ma a szomszéd macskája, holnap 
a kutyája, majd az utcán „kóborló” gyereke le-
het az áldozat! Vigyázzunk egymás testi ép-
ségére és értékeire!  

VERÉB JÓZSEF 

SZABAD-E LÉGPUSKÁVAL 
ÉLŐLÉNYEKRE LÖVÖLDÖZNI? 

A cikk megírását egy légpuskával való visszaélés kapcsán a veresegyházi állatkórház általi 
Facebook bejegyzést követő állampolgári hozzászólás, ész-osztogató cunami indikálta. 2021 
nyarán, az állatkórházba lőtt sebtől vérző fejű macskát hoztak be ellátásra. A szakszerű orvosi 
beavatkozás során kiderült, hogy az állatot fejbelőtték, ezáltal az egyik szemét elvesztette. 
Hogyan történhetett? Nyilvánvaló, hogy nem a lőtéren, vagy a pince zugában, hanem kint a 
szabadban folytatott „lőgyakorlat”, – egy sunyi támadás – alkalmával sérült meg életveszé-
lyesen a házi kedvenc. Felmerül a kérdés: szabad- e a szomszéd macskáját „birtokháborítás 
címén” lelőni? A vonatkozó rendelkezések értelmében nem szabad, sőt ez a cselekmény „in-
dokolatlan bántalmazásként” büntetendő – különös szenvedést okozva, elkövetett állatkínzás 
vétség – kategóriába tartozik. Bár a hozzászólók többsége elsősorban a macskát és annak tu-
lajdonosát okolta, mondván: köteles vagy a portán belül tartani az állatot, kijárásbiztos kerí-
tést készíteni. De kevesen szóltak a fegyverhasználat tényéről, annak jogszerűtlenségéről, a 
lövést leadó személy – bizonyos értelembe véve a közösségre veszélyes – cselekményéről.   

VERESEGYHÁZI KATOLIKUS GIMNÁZIUM„A különböző légpuskák egyre népszerűb-
bek, mert kiváló szórakozási lehetőséget 
nyújtanak. Használatuk nagyfokú kon-
centrációt és precizitást igényel a legpon-
tosabb találatok eléréséhez.” 

Légpuskával állatokra TILOS lőni, aki ezt elköveti 
a Btk. 2004. évi X. törvény alapján vétséget követ el és ez a cselekedet büntetendő

A Büntető Törvénykönyvről szóló 1978. évi törvény (Btk.) 266/A paragrafusa 
helyébe lépő rendelkezés (Btk. 2004. évi X. törvény) a következő meghatározást 
tartalmazza:  
Állatkínzás  
266/B paragrafus (1) Aki 
a)gerinces állatot indokolatlanul oly módon bántalmaz, vagy gerinces állattal szemben 

olyan bánásmódot alkalmaz, amely alkalmas arra, hogy annak maradandó egészség-
károsodását vagy pusztulását okozza, 

b)állattartóként, háziasított emlősállatot vagy az ember környezetében tartott veszélyes 
állatot elűzi, elhagyja vagy kiteszi, vétséget követ el és két évig terjedő szabadság-
vesztéssel, közérdekű munkával vagy pénzbüntetéssel büntethető.

Végzősök bálja 
 
A Veresegyházi Katolikus Gimnázium 
(VERKA) újabb fontos mérföldkőhöz érke-
zett. Elballagtak idén az első olyan négy 
évfolyamos osztályok, amelyek tanulói ta-
nulmányaikat már ebben az iskolában 
kezd ték, az új gimnáziumi elkészültéig 
még a régi polgármesteri hivatal épületé-
ben pallérozódva. 

Más szempontból is különleges lett ez az 
év vége. A koronavírus-járvány miatt a két 
osztály számára szalagavató bált nem le-
hetett a hagyományos időpontban ren-
dezni, így enyhítéseknek köszönhetően 
csak a Városünnep alatt vált lehetővé, im-
máron Végzősök bálja néven. 

Annak azonban tökéletesen sikerült. 
Színpompás és igazán méltó helyszínt biz-
tosított hozzá az újonnan felépült Városi 
Sportcsarnok, amely épületnek egyéb ként 
ez volt az első nagyközönséget vonzó vá-
rosi rendezvénye. A bálon szem nem ma-
radt szárazon, amikor az osztályok előad - 
ták orosz táncokra és musical slágerekre 
épített osztály  táncaikat, de legfőképpen 
akkor, amikor a két osztály együtt keringő -
zött a napfényes teremben is csodálatosan 
mutató ruháikban.
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ÉTELFŐZŐ VERSENY 2021. 
DÍJAZOTTJAI: 

  I. helyezett: GASZTRONAUTÁK 

II. helyezett: VERESI BETYÁROK 

III. helyezett: PI-RÓ 

Külön díjazott: VERESI BURGONYÁK 

 
Bár csak oltási igazolvánnyal és elő-

zetes regisztrációhoz kötötten voltak látogathatóak 
az idei Városünnep koncertjei, mégis osztatlan sikert arat-

tak a programok, köszönhetően a hosszú zárási időszak végének is. 
A legtöbben a Geszti-koncerten voltak, de rendkívül népszerű volt a fő-

zőversennyel, a sport-, táncbemutatókkal és Szandi koncerttel összekötött 
fenyveserdői kavalkád is. Külön dicséret illeti a szervezőket azért, mert a meg-

hívott előadók sorába jól illesztették bele a helyi érdekeltségű eseményeket. Hi-
vatalosan is átadásra került a méltán népszerű bringapálya, humorosan 
színvonalas volt Vankó István kisbíró mesekönyvének bemutatója, átadásra 

került a könyvtár könyvcseréldés telefonfülkéje, megnyílt a Múzeum új ki-
állítása, és mindennek tetejébe, igazi unikumként Horváth Lajos gye-

rekkori emlékeiből színdarab készült. 
Jó volt újra együtt lenni, ünnepelni, nagyon reméljük, 

hogy 2022-ben már ennyi korlátozás sem gátolja 
a város születésnapi köszöntését.

Fotók: Ruzsovics Dorina
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Veresegyház várossá nyilvánításá-
nak 22. évfordulója alkalmából a 
kulturális rendezvények egész sora 
várta a lakosságot. Az események 
egyike volt a Városi Múzeum „TILOS” kiállítása. 
Már maga a megnyitó is derűre fakasztott, dr. 
Varga Kálmán múzeumvezető egy hatalmas tiltó 
táblával fogadta az érkezőket. Egy pillanatra meg-
torpantam, most akkor szabad- e belépni a mú-
zeum területére, vagy sem? A tiltás ellenére szabad 
volt. A tárlat anyagában helyet kaptak az eredeti 
tiltó- és korlátozó táblákon kívül olyan szövegek is, 
melyek nyersen vagy udvariasan figyelmeztetőek. 
Láttunk különféle helyzetek szülte derűs, olykor 
fenyegető feliratokat vagy azok fényképfelvételeit. 
Felmerült a kérdés, mi volt a célja a múzeum ve-
zetésének a kiállítás megszervezésével? A cél – 
ahogy Varga Kálmán elmondta – nem az ijesztge-
tés, hanem inkább a derűs önszemlélet felkeltése, 
hiszen mindennapjainkban gyakorta találkozunk 
szellemes, igazán eredeti, ám nemegyszer ostoba 
tiltásokkal. Bizony ez utóbbiakból sincs hiány, így 
aztán bemutatunk közülük is jónéhányat.  

Érdekes, szellemes és egyben meghökkentő ki-
állításon voltunk. Az ember nem is hinné, hogy 
mennyi tiltás vett, vesz körül minket. Nemcsak 

„Földre köpni tilos!”, vagy éppen „Szájmaszk nél-
kül belépni tilos!”, hanem jóformán minden 
TILOS. Idegeneknek bemenni, engedély nélkül be-
lépni, terhes nőknek, gyerekeknek bemenni, vé-
dőcipővel, csizmában belépni, cipővel bemenni, 
szívritmus szabályozóval bemenni, kutyával be-
lépni, fűre lépni, gépkocsival behajtani, „Fényké-
pezni tilos!” Ki győzi ezt megjegyezni és akkor 
még itt van a magánterület kérdése. Amerre néz az 
ember, minden magánterület. A Balaton partja, a 
zöldellő erdők, a parkolók. Naná, hogy „Magánte-
rület, tilos a belépés!” 

A kiállítást megnyitotta: Cserháti Ferenc alpol-
gármester. A tárlat megtekinthető: 2021. december 
31-ig minden hétvégén 10-16 óra között. 2112 Ve-
resegyház, Szentlélek tér 5.                 VERÉB JÓZSEF 

Dr. Varga Kálmán és Cserháti Ferenc

HORVÁTH LAJOS: AZ ELSÜLLYEDT VILÁG 

Az eredeti mű több rövid törté-
netből áll, továbbá a Levelek Ka-
liforniába című fejezet bete - 
kintést nyújt id. Horváth Lajos 
légvédelmi tüzér II. világhábo-
rús múltjába. Végül fényképso-
rozat zárja a kötetet a szerző, 
Horváth Lajos és családja meg-
maradt emléktárából.  

A Fiatal Forrás Színtársulat 
újító módon nyúlt a történések színpadra állításá-
hoz. Míg a szerző a könyvében mesél, addig a szín-
játszócsoport játszik. Ők nem átírták az esemé - 
nyeket, hanem hat jeleneten át közel 60 percben 
eljátszották. Hogyan lehetett ezt megvaló sítani?  
Kellett az eredeti mű, egy jó forgatókönyv és a lel-
kes színjátszósok, gyerekek és felnőttek egyaránt. 
Az előadott darab párbeszédeken alapul, míg az 
eredeti szöveg elbe szélő. A narráció minden egyes 
jelenet előtt magyaráz, mintha ma ga a szerző is 
jelen lenne. Az írógépbe befűzött papír, előtte az 
elbeszélő, aki beavatja a nézőt: „1944-ben járunk. 
Veresegyház poros falu, de a gye rek a háború alatt 
is gyerek. Kíváncsi, kalandra vágyik és mindennél 
fontosabb számára a barátság. Nem számít há-
ború, az sem, hogy az oroszok közelednek. A há-
ború borzalmait nem akarja látni, de érzi a 
felnőtteken, hogy valami nagy változás közeledik.”  

Már az első fővégi kocsmai jelenetben is benne 
van minden, érzelem, szenvedély, lelemény és rá-

adásként hozzájárul főhősünk, 
Lali apjának az éneke (Tanulj 
meg fiacskám komédiázni). Majd 
repülő zúgás tölti be a teret, a fa-
lusiak a kocsma elé gyülekeznek. 
Az egyik repülőgép a közelben le-
zuhan. Lali megkérdezi az édes-
apját: Apa, mit csinálunk, ha meg - 
találjuk a pilótát és még él? A vá-
lasz: Mit csinálnánk? Segítünk 
rajta! Már ha tudunk.  

Lali kíváncsi kisfiú, vannak dolgok, amit jó 
előre tisztázni kell. Kérdi az apát: Ő most ellen-
ség vagy nem? Az apa válasza: Nehezet kérdezel. 
Néha nem könnyű megmondani egy em  berről, 
hogy ellenség-e vagy barát. Nem látszik az elsőre. 
De nekünk ez nem számit. Ember és kész. 

A mű dramatizálására Imre Hilda író, pedagó-
gus lett felkérve. A szövegkönyvbe az eredeti tör-
ténet szereplőin kívül további karaktert (Katica) is 
álmodott, gondolatokat, szavakat adott mindany-
nyiuk szájába, mondván: Így is történhetett volna. 
Ez által megelevenedett a színpadon a második 
világháború vészterhes idő sza ka, Veresegyház 
múltja, hogy „nyom nélkül el ne múljon.”   

Az előadást követően Molnár Klára rendezővel 
beszélgettünk a mű színpadra állításának körül-
ményeiről, a darab jeleneteinek kiválasztásáról.  

Molnár Klára: Horváth Lajos az elmúlt évben 
megkeresett egy korábban írt görög drámájának 

a kéziratával. A lapok hátoldalán fedeztem fel Az 
elsüllyedt világ című írását, a szöveg felkeltette az 
érdeklődésemet. Megtetszett, mert veresegyházi 
valós személyek érdekes történeteit tartalmazta. 
Ez utóbbi írást örömmel felvállaltuk. A jelenetek 
kiválasztásánál több szempontot is figyelembe 
vettünk, leginkább az időtényező játszott közre. 
Több hónapon keresztül nem volt lehetőség a sze-
replőknek a személyes találkozásra. A járvány-
ügyi korlátozások feloldását követően a jelenetek, 
a színpadi mozgás betanulásához a városünne-
pig gyakorlatilag egy hónap állt a rendelkezé-
sünkre. Az események, a cselekmény befogadása 
sem volt annyira egyszerű, gyerekszemmel nézve 
ez teljesen más, mint ahogy a felnőttek láthatták. 
Ezért az áprilisi online próbákon megbeszéltük a 
történetekhez kapcsolódó 1944-es eseményeket, 
azt, hogy véget ért a háború, és bejöttek az oro-
szok. A szerző, Horváth Lajos korábban már el-
mondta, hogy ők gyerekként nem borzalomként 
élték meg a háborút. Veresegyházon csak a legvé-
gén voltak események, itt a gyerekek élték a min-
dennapi életüket, játszottak a pataknál, a híd 
alatt, később birtokba vették a kilőtt orosz tankot 
is. A tankjelenetet már nem vittük be a darabba. 

VERÉB JÓZSEF  

FIATAL FORRÁS SZÍNTÁRSULAT 

VERESI TÖRTÉNET 
A 2020-ban, a Tarsoly Kiadó gondozásában megjelent: Az elsüllyedt világ című kötet nem min-
dennapi olvasmány. Az író visszaemlékezése gyermekkorára, az 1944-es esztendőben megélt ka-
landjaira. A történetek elvezetnek az akkor hatéves gyerek mindennapjaiba, a második világ  - 
háborús korszak ellentmondásos világába. Az elsüllyedt világ korrajz. Hogyan élték meg a gye-
rekek a körülöttük zajló eseményeket, hogyan emlékszik vissza az író gyermekkorára, hogyan 
láttatja a szerző az akkori veresegyházi eseményeket. „Ami nincs megírva az nem létezik! Ez a böl-
csesség és nosztalgia tette velem, hogy visszaemlékezzem. Olyan világ, világegyetem volt, amelyik 
nyom nélkül el ne múljon.” –  Olvasható Horváth Lajos helytörténész könyvének bevezetésében.

Fotók: Veréb
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BELÉPNI TILOS!

István végzettsége számítástechnikai műszerész, 
mesterségét tekintve pedig országos hírű akku-
mulátor doktor. Veresegyházon mégis a kulturá-
lis életben betöltött szerepéről ismert. Kisbíró - 
ként évti zedek óta minden szeptemberben ki-
dobolja a hagyományőrző szüreti rendezvény 
eseményeit, de láthatjuk őt műsor ve zetőként, 
vers és mesemondóként, továbbá egyéb kultu-
rális rendezvények közreműködőjeként. Leg-
utóbb a Váci Mihály Művelődési Köz pont 
színháztermében a Veresi történet cí mű elő-
adásban alakította nagy átéléssel, mint fővégi 
férfi, a karakterét. Vankó István elmondása 
szerint ő mindig szívesen töltötte sza badide-
jét idősebb emberek társaságában, külö nö-
sen, ha régi veresegyházi történeteket me - 
séltek. „Nem véletlen, hogy eddig nem írtam 
le sem  mit, mindig csak meséltem, úgy fej-
ből, papír nélkül. Nekem az elmondás mes-
tersége adatott meg nem a leírás tehetsége.” – mond - 
ta korábban egy beszélgetés alkalmával a szerző. 

István nem született veresegyházi, de a szülei-
vel való ideköltözésük után az általános iskolát 
már itt kezdte a zenei tagozaton, Vadász Ágnes ta-
nárnő védőszárnyai alatt. Jó indíttatás volt, fellé-

pései során a mai napig sem 
idegen számára a gitárhúr és az énekhang.   

A most bemutatott mesekönyv egy jó lelkű ve-
resegyházi idős házaspárról, Mamákáról és Papá-
káról, valamint két kedves, segítőkész fiatalról 

szól. Katit egy alkalommal a gonosz boszorkány 
(Julcsa banya az Állomás utcából) elátkozta, pusz-
tán azért, mert nevetni merészelt. Pisti a történet-
ben, a gyermekkori játszópajtása bánatának el - 
űzése, az átok megtörése érdekében számos meg-
próbáltatáson ment keresztül, de mindhiába. Ám 
egy napon Mamáka és Pápáka a fiú fülébe sutyo-
rogta a megoldást, Kati jókedve visszaszerzésének 
a kulcsát. Minden mese akkor jó, ha jó a vége. 
Vankó István mesemondó szavaival: „Mondják, 
mi veresegyháziak ekkor jöttünk rá arra, hogy 
nincs más út, mint a békesség, szeretet és együtt-
működés. Műveljük ezt azóta olyan fokon, hogy 
ország-világ példát vehetne rólunk.”  

A könyvbemutató alkalmával beszélgetőpartne-
rek voltak: Horváth Ferenc költő, Varga Gyuláné 
könyvkereskedő és Vankó István. Közreműködött: 
Pásztor Ildikó – ének, gitár. A mesekönyvet illuszt-
rálta a szerző lánya: Vankó Csenge, a kötet míves 
tördelését Szénás Zsoltnénak köszönhetjük. A me-
sekönyv a városi és az iskolai könyvtárakban szep-
tembertől kölcsönözhető.                     VERÉB JÓZSEF  

A mézesvölgyi varázskavics
VANKÓ ISTVÁN kisbíró meséje

an, 
. 

” 

KÖNYVBEMUTATÓ • VANKÓ ISTVÁN KISBÍRÓ MESÉJE  

A MÉZESVÖLGYI VARÁZSKAVICS 
 
Veresegyház Város Önkormányzatának kezdeményezésére és támogatásával megszüle-
tett a város mesemondójának, Vankó István kisbírónak az első gazdagon illusztrált me-
sekönyve: A mézesvölgyi varázskavics.

„A járványhelyzet kényszerű és hosszú 
böjtje után a veresegyházi Városi Múzeum 
rendhagyó nyári kiállítással nyitja meg 
újra kapuit a látogatók előtt. Ez lesz a 
TILOS című derűs tárlat, amely az életün-
ket korlátok közé szorító, vizuálisan meg-
fogalmazott – piktogramok, táblák, alkal - 
mi ábrázolások és feliratok – tiltások kö -
zül vonultat fel egy nagy csokornyit.”  

VARGA KÁLMÁN MÚZEUMVEZETŐ

„A könyvben igazából egy hat-hét eszten-
dős hajdani fiúcska emlékezik – s a mos-
tani, az immáron szép korú Horváth Lajos 
mesél. Ennek következtében persze ve-
gyül, keveredik a műben a kisfiú és a 
sokat tapasztalt idős író világlátása, gon-
dolkodásmódja, miközben múlt és jelen 
számos szállal egybefonódik.” 

VERESI KRÓNIKA 2020. AUGUSZTUS 
HORVÁTH FERENC

Fotó: Veréb
Fotó: Veréb

VERESI TÖRTÉNET • SZEREPLŐK: 
Narrátor – ÁCS ANDRÁS 
Lali – CSIRKÉS BENCE 
Iván – KOPASZ DÉNES 

Katica – POZMAN EMMA 
Sanyi – RAFFAI KRISTÓF 
Lali apja – VASS LAJOS 

Lali anyja – HÁRSVÖLGYI ZSUZSI 
Lali nagymamája – MOLNÁR KLÁRA 

Diamont Jenő – TÓTH BENEDEK ERNŐ 
Diamontné – VASS DORINA 
Piroska néni – TÓTH EMESE 
Orosz tiszt – TÓSA KENDE 
Első bárisnya – TÓTH LILI 

Második bárisnya – VASS DORINA 
Fővégi férfiak: 

TÓSA KENDE, VASS VILMOS, VANKÓ ISTVÁN 
Fővégi lányok, asszonyok: 

TÓTH LILI, TÓTH EMESE, SZABÓ JANKA 
Harmonikás – SZENTGÁLI-TÓTH ÁRON 

Dramaturg: IMRE HILDA 
Rendező: MOLNÁR KLÁRA



Orosz János Munkácsy-díjas képzőművész nem-
csak festőművészként, hanem grafikusként és 
szobrászként is ismert. Műveinek központi témája 
maga az ember. Szobraira az absztrakció mezs-
gyéin mozgó, egyszerűségre törekvő monumen-
talitás a jellemző. Festményei, rajzai – figyelem  - 
felhívásként a teremtett világra való fenyegetések 
felismerése céljából – általános emberi tulajdon-
ságokat, morális példázatokat és társadalmi konf-
 liktusokat jelenítenek meg. Forma világa eklek - 
tikus, sokalakú figurális képein jelen van a szür-
realizmus és a trecento festészet (az 1300-as évek 
reneszánsz kori mű vészete) egyaránt. Orosz János 
a XX. század egyik meghatározó alkotójaként 
olyan műveket hozott létre, melyek napjainkban 
is helytállóak, gondolkodásra késztetőek.  

A művész lányának, Orosz Eszternek a támo-
gató hozzájárulásával az Udvar-
ház Galériában 2021. június 18-án 
került sor az alkotó művészetére 
jellemző munkákból egy repre-
zentatív kiállítás megnyitására. 
Kozák Csa ba művészeti író meg-
nyitó be szédében többek közt el-
mond ta: Orosz János az ’50-es 
évek közepén járt a Képzőművé-
szeti Főiskolára, ahol a szak ma 
alapjait Fónyi Géza és Bar  csay 
Jenő mesterektől tanulhatta. A fő-
iskolai képzés során az irányadó 
a szocialista realizmus volt, a hall-
gatók a nyugat-európai és az ame-
rikai kortárs tendenciákból szinte 
semmit nem ismerhettek meg. 
Orosz Jánosnak a tehetsége és a 
tudása révén sikerült egy kéthó-
napos ösztöndíjat szereznie a 
Római Magyar Akadémiára, amit 
végül is meg tudott hosszabbítani, így közel két évet töltött Itá-
liában. Ez az időszak teljesen megváltoztatta művészeti szem-
léletét, munkáival be robbant a szakmába, bár itthon a sikereit 
ebben az időszakban nem mindenki tudta elfogadni.  

Az Udvarház Galéria mostani emlékkiállításán Orosz János 
munkáiból olyan válogatást láthatunk, mely hűen tükrözi a ki-
vételes te het séggel megáldott alkotó zsenialitását. Kezd ve az 
aprólékosan kidolgozott grafikáin és rajzain, melyen mindig 
is az ember vágyai és álmai öltenek testet. Orosz János így val-
lott erről: „Nekem a grafika olyan, mint a filozófusnak a gon-
dolkodás, mint buddhista szerzetesnek a meditáció.” 

A kiállítás anyaga meg kapóan szép, olyan műalkotások – 
grafikák, festmények és szobrok – gazdag seregszemléje, mely 
betekintést ad a korba, amelyben a művész élt és élünk.  

A kiállításmegnyitón közreműködött: Balogh Ferenc fuvo-
laművész. A kiállítást rendezte: Klement Zoltán kurátor. A tár-
lat megtekinthető: 2021. augusztus 10-ig. 2112 Veresegyház, 
Fő út 45-47. II. emelet 331.                                          VERÉB JÓZSEF 
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Komoly témát dolgoz fel a mesekönyv, mert mit 
mondunk otthon és az iskolában a gyerekeinknek? 
A nagyszüleinktől is jól ismert intelmeket: Ne fo-
gadj el idegenektől édességet! Az erdőben élő 
med vebocsok, tapsifülesek, a Zengő Erdő aprósá-
gai sorra elcsábulnak az álszent Manó mézes-
mázos ígéreteinek, az illatos cukorkák vonz ere - 
jének. Hiába a figyelmeztetés, a szófogadatlan gye-
rekekkel megtörténik a baj.  

A Veresi Ifjúsági Színház legifjabbjai, a 8-10 éves 
korú alsó tagozatos tanulókból alakult Szikrák be-
mutatója igazi csemegének számított. Ez volt az 
első alkalom, amikor „színpadon” is kipróbálhat-
ták magukat, és nem is akárhogyan. Játékukkal 
szinte elkápráztatták a felnőtt közönséget. Az elő-
adáson jelen volt az írónő, Garay Zsuzsanna is, őt 
kérdeztük a meseregény születéséről és színpadra 
állításának körülményeiről.  

Garay Zsuzsanna: Eredetileg felkérésre írtam a 
mesét, kifejezetten drogprevenciós célzattal. 
A nagy kérdés az volt, miképpen lehet elmondani 
a tudatmódosító szerekkel való visszaélés veszé-
lyeit úgy, hogy a drog szó egyszer se hangozzon el 
és mégis megértsék a gyerekek a történet lényegét. 
Elsődleges célom az volt, megmutatni a veszély-
forrásokat, azokat a helyzeteket, amivel a gyere-
kek szembe találhatják magukat. Hogyan tudnak a 
keletkezett válsághelyzetekre önerőből megoldá-
sokat találni. A tanulás, a sport és a szépség kér-
dése állandóan foglalkoztatja a fiatalokat. Hogyan 
lehetek még ügyesebb vagy még szebb? Sok min-
den bekerült a történetbe, a féltékenység, az irigy-
ség, az elfogadás kérdése, elfogadni a veszteséget, 
mert nem lehetünk mindig győztesek. Végered-
ményben már gyerekkorban meg kell tanulnunk 
az aranyszabályt: ne kívülről várjuk a segítséget, a 
megoldást magunknak kell megtalálnunk. A fel-
nőttek hajlamosak elfeledkezni arról, ami a gyere-
keket is éri. Nem csak boldog gyermekkor létezik, 
a gyerekek is átélik a saját világuk buktatóit, ne-
hézségeit. Nekik is fáj a csalódás, a veszteség. 
A történet legelső alkalommal a Babos Bábos Tár-
sulat előadásában került bemutatásra, majd ké-
sőbb született meg a mesekönyv.  

Amit a Szikrák előadásában láttunk, az a könyv-
nek csak egy kiragadott része. A tanárnővel, Ácsné 
Csáki Ildikóval készítettük el az eredeti történet 
alapján a forgatókönyvet, a zenei részbe is közö-

sen találtunk megfelelő hanganyagot. A Manónak 
az ellentétpárja a Tündér, a jóságot képviseli, meg-
mutatja a lehetőséget a bajból való kiúthoz, a gyó-
gyulás lehetőségét. Ami fontos, nemcsak a rossz, a 
gonosz létezik a világban, hanem bennünk van a jó 
is. Legyünk türelemmel, megértéssel egymás iránt. 
Mindenképpen el kell mondanom: nagyon hálás 
vagyok Ildikónak, mert megmutatta, hogy ez a tör-
ténet, – annak ellenére, hogy eredetileg bábelőa-
dáshoz íródott – nemcsak a kicsiknek nyújt megfe  - 
lelő szórakozást, hanem az iskoláskorú gyerekek-
nek is, igaz a most látott színpadi változatban a 
rappel és a pompom lányos résszel egy kicsit mo-
dernizálva.                                               VERÉB JÓZSEF 

Ácsné Csáki Ildikó és Garay Zsuzsanna

Fotók: Veréb

VERESI IFJÚSÁGI SZÍNHÁZ • SZIKRÁK SZÍNJÁTSZÓCSOPORT

A CSALÁRD CUKORKA 
A Szikrák Színjátszócsoport előadásában júniusban megelevenedett a Szabadidős és Gazda-
sági Innovációs Centrum konferenciaterme, a Zengő Erdő. Garay Zsuzsanna: A csalárd cukorka, 
avagy bajok a Zengő Erdőben című meseregényének története Ácsné Csáki Ildikó drámapeda-
gógus rendezésében került a gyermekszínjátszósok által közönség elé. Miről is szól a történet?  
Egy kora őszi napon a hatalmas rengetegbe a hideg északi szél hátán furcsa szerzet érkezik, egy 
kis Manó. Aki ormótlan, feneketlennek tűnő, csupa folt zsákjából csalárd módon kedveskedve 
osztogatja a csillogó piros papírba csomagolt cukorkáit. De az álszent szerzet az ízletes cukor-
káival a hiszékeny erdei állatokra bajt és betegséget hoz. 

„Messze, messze, túl dombokon, hegyeken, 
völgyeken, réteken, a kerek világ egyik tá-
voli szegletében volt egy hatalmas erdő. 
Ebben a rengetegben a sudár fák dús lomb-
jai között olyan sok madár csivitelt, hogy a 
tündérek Zengő Erdőnek nevezték el.”

Kultúra

UDVARHÁZ GALÉRIA • OROSZ JÁNOS festőművész, szobrász 1932–2019 

IN MEMORIAM OROSZ JÁNOS

„A művész hivatása pedig nem az, hogy ötlet -
bravúrokkal ábrázolja az adott állapotokat, 
hanem hogy segítsen megszüntetni az ember 
kiszolgáltatottságát a saját maga által létre-
hozott elgépiesedő világban, hogy gondolko-
zásra ösztönözze az embereket századunk 
bölcsebb elrendezésére.”   

OROSZ JÁNOS

Fotó:  Lethenyei Fotók:  Veréb

Fotó:  Lethenyei

Orosz Eszter és családja Orosz János – Leány 
macskával (dió, hárs)

Orosz János – 
Gondolásné (olaj, fa)

Orosz János – Íme az ember

Orosz János – Királyfej (patkószeg, fa) Orosz János – Zsuzsanna (vegyes technika)

Garay Zsuzsanna – Ácsné Csáki Ildikó: 

A CSALÁRD CUKORKA 
Szereplők: 

Medve Mici – MÁDI-SZABÓ DORKA 
Medve Mimi – CSERHÁTI EMESE 

Tapsi Marci – BEBESI BÁLINT 
Tapsi Laci – KISS-BARTHA MÁRK 

Őz Sarolta – MIKLÓSSY-VÁRY KINCSŐ 
Őz Gizella – NAGY EMMA 

Őz Mia – GYOCSI LÍVIA MIA 
Róka Rita – HORVÁTH LILI 

Róka Renáta – SCHAFER BORÓKA 
Róka Réka – KINCSES DORKA  

Mókus Peti – LÁSZLÓFFY DÉNES 
Mókus Palkó – GÓDOR ZOÁRD 

Zsákos Manó – KISS-BARTHA KADA 
Erdei Tündér – MEDVECZKI GYÖNGYI 

Rendező és díszlet: ÁCSNÉ CSÁKI ILDIKÓ 
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2021. május 22-én Veresegyházon pünkösd előes-
téje hálaadásra késztette a római katolikus hívőket. 
Öt év telt el attól az ünnepi pillanattól kezdve ami-
kor 2016-ban dr. Beer Miklós váci megyés-püspök 
felszentelte a város új templomát, a négyszáz hivő 
befogadására alkalmas Szentlélek-templomot. Fe-
ledhetetlen nap volt ez a közösség életében. Az el-
telt évek során az új templomi tér, hívőknek és a 
keresztény egyházi zene kedvelőinek számos lel-
kiekben gazdag örömteli alkalmat nyújtott. Az itt 
megtartott koncertek, kulturális programok mind 
azt bizonyították, hogy a különböző vallási közös-
ségek tagjai a keresztény hit, a Szentlélek oltalma 
alatt békében és szeretetben megférnek egymás 
mellett, így a hangversenyeket minden alkalom-
mal nagy érdeklődés kisérte. A római katolikus 
plébánia a mostani koncertet is azért szervezte, 
hogy „a mi szívünk és lelkünk is megnyíljon a 
Szentlélek Isten előtt” – mondta bevezetőjében 
Rolik Róbert plébános. A koncert egy sorozat első 
részeként került megtartásra, melyet a következő 
hónapokban továbbiak fogják követni.   

A koncert előadói, veresegyházi kötődésű mű-
vészek, a Liszt Ferenc-díjas Ella István orgona-
művész, karmester, Ella Beatrix fuvolaművész, 
zeneiskolai tanár és Farkas András énekművész, 
tenorista. A műsor Johann Sebastian Bach, Franz 

Schubert és Gioachino Rossini műveiből került 
összeállításra. 

„Ritka alkalom, hogy egy egyházi közösség 
templomot építsen, de ez a veresegyházi római ka-
tolikus egyházközség számára megadatott. Még-
pedig olyan különleges módon, ahogy arra csak 
az Isteni Gondviselés képes!”  

Ritka alkalom, hogy egy keresztény templom-
ban a liturgikus szertartásokon kívül rendszeres 

közösségi kulturális programokat, koncerteket 
szervezzenek és ez által nyitottá váljon a temp-
lomi tér, felekezeti hovatartozástól függetlenül 
mindannyiunk számára. Veresegyházon ez is 
megtörténhetett!                                    VERÉB JÓZSEF 

SZENTLÉLEK-TEMPLOM • EGYHÁZZENEI ÁHÍTAT  

PÜNKÖSD ELŐESTÉJÉN
„Amikor pedig eljött a pünkösd napja, és 
mindnyájan együtt voltak ugyanazon a 
helyen, hirtelen hatalmas szélrohamhoz 
hasonló zúgás támadt az égből, amely be-
töltötte az egész házat, ahol ültek. Majd 
valami lángnyelvek jelentek meg előttük, 
amelyek szétoszlottak, és leszálltak mind-
egyikükre. Mindnyájan megteltek Szent-
lélekkel, és különféle nyelveken kezdtek 
beszélni úgy, ahogyan a Lélek adta nekik, 
hogy szóljanak.”  

(Az apostolok cselekedetei)

Jeroen Bosch németalföldi festő, (1450-1516) a mű-
vészettörténet legtöbbet vitatott és legtöbbfélekép-
pen értelmezett alakja. Festményeinek fő témája 
az emberi bűnök és gyengeségek bemutatása és 
ostorozása. Rendkívül individualista festőként éles 
bepillantást enged az emberiség vágyaiba és leg-
mélyebb félelmeibe. Amiről rendkívül híres az a 

furcsa, zavarba ejtő, kaotikus, groteszkbe hajló 
„pokolképei”. Miért festett Bosch ilyen felkavaró 
képeket, amikor Európa egyébként a reneszánszát, 
a fénykorát éli? Legismertebb műveinek egyike 
A földi élvezetek kertje című olajfestmény. A kép 
egyik lapja a pokoljelenet, míg a többiben semmi 
kivetni való nincs. „Gyakorlatilag a festmény 2/3-a 
pozitív tartalmú, olyan, mint egy pucér játszótér. 
Bosch-nak van valami a fejében, gondolkodik, csak 
ő nem értekezést ír, hanem képet fest.” 

A nürnbergi születésű magyar származású bajor 
festő Albrecht Dürer (1471–1528), a német rene-
szánsz újító művészeként ismert. Műveinek jelen-
tős részét a portrék, vallásos témájú festmények, 
oltárképek adják, de készített fametszeteket és réz-
karcokat is. Rejtélyes szimbólumai és sokrétű je-
lentése miatt a művészettörténet egyik legtöbbet 
elemzett alkotása a Melankólia című metszete. 

Melynek központi 
témája egy kőlép-
csőn ülő szárnyas 
nőalak, aki a fe jét 
bal öklére támasztva 
bámul maga elé. 
Dürer metszete a 

gondolataiba merülő, melankolikus vérmérsékletű 
ember cselekvésre képtelenségét is jelképezheti.  

Antalffy Péter előadásában részletesen kitért 
Bosch és Dürer alkotásainak értelmezésére, a leg-
utolsó klímaváltozás, a kis jégkorszak (a 14. szá-
zadtól a 19. századig tartó viszonylag hűvös idő - 
szak) hatásaira, a járványok megjelenésére. „Miről 
szól a kis jégkorszak? Ha nincs elég napfény, akkor 
nincs D vitamin, kialakulnak a járványok. Ha fo-
lyamatosan elázik a termés vagy elveri a jég, akkor 
az adott földrajzi terület mezőgazdasága össze-
omlik. Egymást követik a vallásháborúk, szélsősé-
ges nézetek jönnek létre, divatba jön a boszor  - 
kány üldözés, mert ő az, aki miatt elveri a jég a ter-
mést és ő az, aki elapasztja a tehén tejét. Ezért fest 
Dürer boszorkányt jégesővel. Ha a világ szürreális, 
akkor időnként a művészek jobban ráéreznek a va-
lóságra.”                                                   VERÉB JÓZSEF

KÖLCSEY FERENC VÁROSI KÖNYVTÁR • ANTALFFY PÉTER ELŐADÁSA

MIT ÁRULNAK EL BOSCH ÉS DÜRER KÉPEI? 
Hosszú idő után a Kölcsey Ferenc Városi Könyvtár ismét látogatható. Antalffy Péter történész, mint 
sokan mások, a járvány miatt hónapokon át az online térbe kényszerült. De most megtört a jég. Jó 
volt látni és hallani élő előadót! Június 18-án Bosch, Dürer és a középkor összeomlása – jégkorszak 
és depresszió Európában címmel különleges előadást hallottunk. Már a cím is számos kérdést vet 
fel. Összeomlás, depresszió, ezek mind súlyos szavak. Vajon mit rejteget a tarsolyában az előadó? 
A középkori festők által megálmodott víziókat vagy valós történéseket?

Fotó: Veréb

Antalffy Péter

ELHANGZOTT MŰVEK:  
J.S. Bach: Korálfantázia „Komm, Heiliger Geist” 

/Jőjj Szentlélek (Ella István orgona)  
J.S. Bach: Benedictus – részlet a h-moll miséből 

(Farkas András tenor, Ella Beatrix fuvola, Ella István orgona)  
J.S. Bach: E-dúr szonáta (adagio, allegro, siciliano, 

allegro assai) fuvolára és orgonára 
(Ella Beatrix fuvola, Ella István orgona)  

Franz Schubert: Ave Maria 
(Farkas András tenor, Ella István orgona)  

J.S. Bach: C-dúr prelúdium és fúga (Ella István orgona)  
G. Rossini: Domine Deus – részlet a kis ünnepi miséből 

(Farkas András tenor, Ella István orgona) 

Babérlevelek az irodalom koszorújából • VAJDA JÁNOS ÉS GÉRECZ ATTILA

Az irodalomtörténetben, ahogy minden emberi történelemben sorakoznak elvágott, meg nem értett, magányos életutak, 
amelyek érintkezhetnek egymással téren és időn túl az olvasón keresztül. A forradalom, a harc, a felbolydult harmónia 
maga is teremti az ilyen izolált, megroppantott életműveket. Ezeket a szerzőket hajlamosak vagyunk kizárólag az életrajz 
felől olvasni, holott néha a legcsendesebb szöveg rejti a legizgalmasabb lehetőségeket. Az alábbi két vers közül az egyik bi-
zonyosan ismert az olvasó előtt, hiszen Vajda János, a 19. század meg nem értett költője, a nyugatosok előfutára középis-
kolai tananyag. A mellé választott költő viszont a 20. század sűrűjében elveszett alak, Gérecz Attila, akinek versnyelve, 
stílusa, képalkotási módszere a nyugatosok hagyományát követi. A két szerzőt élet raj zuknál fogva is egymás mellé helyez-
hetnénk, ám a kézenfekvőbb út helyett mi vá-
lasszuk a nehezebbet: a víz tükrét 
figyeljük, ahogy megvillan benne a te-
kintet visszfénye – és lássunk.

A két szöveg mintha két ellentétes szín végleteit festené, a néző-
pontok mégis közeliek egymáshoz. A víz sűrű tömegében a moz-
dulatlanság, a fények, az ég és a föld színének összevillanása nyitja 
meg a kézzelfoghatóságban való kételyt. Míg Gérecz esetében a 
köd az, amely leplezi a láthatót és homályával elbizonytalanítja, 
addig Vajdánál a fény mindent elborító ereje az, ami ugyanezt a 
hatást fejti ki. A legizgalmasabb mégis a beszélők viszonya az őket 
körülölelő térrel. Mindketten a mozdulatlanságot jelölik a végte-
lenbe nyíló és záródó térben, így a versbeszélők tekintete olyan né-
zőponttá válik, ahonnan minden irányban egyeneseket lehet 
húzni. Előre-hátra, fel és le, múltba és jövőbe, evilágra és az azon 
túlira. A víz maga ismeretlenségével, húzóerejével, közegváltásával 
számos mitológiában kapcsolódik a halálon túli élettel, akár a 
Léthé felejtést hozó vízére gondolunk, akár a révészre, aki rozoga 
csónakjában a sötétet szeli. Gérecz beszélője saját mozdulatlansá-
gát szikrázó igékkel ellensúlyozza, szárnyaszegett madár, amely 
mozgásában is mozdulatlanságra kárhoztatott. Őt a köd zárja és a 
ködben elvesző irányok. Az emlékezete megsegíti a földi térben, 
de felfelé, ahol bokrokat sejt (milyen sokatmondó ez a saját pozí-
cióját illetően, hogy nem égbetörő fákat említ), már a képzelet is 
nehezen festi ki az üres vásznakat. Vajda beszélője saját magát je-
löli origónak, ám épp ez a kijelölés az, amely felszámolja az alanyt: 
ha csak a saját tekintetem lehet koordinátám középpontja, ha csak 
innen rendeződik minden mintába, akkor honnan tudjam, mi van 
a szem határain túl, ha határokat látok akkor is, ha végtelen fény-
ben ragyog a táj. Az árnyék csak magam lehetek. 
 
Vajda János összes költeménye elérhető a MEK-en, de az Osiris 
Klasszikusok sorozatban fellelhető a teljes életműve is. Gérecz At-
tilától is szemezgethetünk az interneten a GABRIEL (Gérecz Attila 
Barátai Rokonai Ismerősei Elemzői) társaság jóvoltából, életművét 
először 1991-ben a Stádium, majd 2000 óta a Kráter kiadó adja ki 
Így bocskorosan című gyűjteményes kötetében.  

SZERKESZTETTE ÉS A KOMMENTÁROKAT ÍRTA: VERÉB ÁRNIKA 

ÁRNYÉK CSAK MAGAM LEHETEK VAJDA JÁNOS: 

NÁDAS TAVON 
 
 
Fönn az égen ragyogó nap. 
Csillanó tükrén a tónak, 
Mint az árnyék, leng a csónak. 
  
Mint az árnyék, olyan halkan, 
Észrevétlen, mondhatatlan 
Andalító hangulatban. 
  
A vad alszik a berekben. 
Fegyveremmel az ölemben 

Ringatózom önfeledten. 
  
Nézem ezt a szép világot. 
Mennyi bűbáj, mily talányok! 
Mind, amit körültem látok. 
  
Nap alattam, nap fölöttem, 
Aranyos, tüzes felhőben, 
Lenn a fénylő víztükörben. 
  
Itt az ég a földet éri. 
Tán szerelme csókját kéri... 
Minden oly csodás, tündéri. 
  
Mi megyünk-e vagy a felhő, 
Vagy a lenge déli szellő, 
A szelíden rám lehellő? 
  
Gondolatom messze téved 
Kék ürén a semmiségnek. 
Földi élet, hol a réved? 
  
Szélei nádligeteknek 
Tünedeznek, megjelennek. 
Képe a forgó jelennek... 
  
Most a nap megáll az égen, 
Dicsőség fényözönében, 
Csöndessége fönségében. 
  
S minden olyan mozdulatlan... 
Mult, jövendő tán együtt van 
Ebben az egy pillanatban? 
  
A levegő meg se lebben, 
Minden alszik... és a lelkem 
Ring egy méla sejtelemben: 
  
Hátha minden e világon, 
Földi életem, halálom 
Csak mese, csalódás, álom?... 
 
(1888.) 

GÉRECZ ATTILA: 

SZENELÉS 
(Bácskai Ottó szerzetesnek) 

 
Nyirkos, borongós, fázós téli reggel, 
az út frissen hullott hótól latyakos. 
Lábunk a lejtő hajtja. 
Messzeségre váró, kitágult szemekkel 
sietünk le a partra, 
darócba bújtatott, sok ványadt kubikos. 
A víz 
alig 
mozdítva ajkait cseveg, 
s az alvó két uszály 
zajunkra kényszeredetten ébredez. 
Szomjas szemem 
egymást vidáman kergető, két fehér sirály 
a lomha víz felett suhanva, sebesen 
a túlsó partra száll. 
De túl a köd: 
a szürkébe öltözött őrség elém mered. 
Hiába röpködök – 
tenyérnyi rést is hasztalan keres 
tekintetem. Csupán 
egy keskeny csík, 
hol kalandozhatik a ballagó Dunán. 
Egy komp... egy karcsú zátony... 
Lent délebbre a kikötőt is látom. 
De fönt inkább csak sejtem 
az összebújó bokrokat. 
Homályos sziluettben a víz tükrén ott ringanak, 
hol a nagy folyó ezüstje 
s a fojtogató szürke, lapos horizont 
egymás karjába dűlve 
a fellegekkel játszó napkorong 
pírt osztogató csókjaira várnak. 
Szerelmesen a víz 
kis jégtáblákba írt 
üzeneteket hoz... üzeneteket visz... 
E fulladozó tájék, 
mintha sápadt lelkemnek mélyén járnék. 
Mit takarnak a sűrű pára-fátylak?... 
 
(Vác, 1954.) 

Elhagyott hajnal (Rajz: Veréb Csilla)
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Életmód

PÁLYA ÁTADÓ

 
Az Országos Bringapark Program keretében épült „pumpapálya” hiva-
talos átadására június 29-én került sor a Városi Sportcsarnok mögötti te-
rületen. Az Aktív Magyarországért Felelős Kormánybiztosi Iroda 21,5 
millió forintos támogatásával (a beruházás 50%-a) 477 négyzetméteren 
épült, aszfalt borítású bringapark 160 méter hosszú. 

Az átadó ünnepségen Cserháti Ferenc alpolgármester úr köszöntő 
szavai után Pásztor Béla polgármester úr és Töli Gergely, az Aktív Ma-
gyarország Program vezetője üdvözölte a megjelenteket. A bringapá-
lya környékére további fejlesztéseket terveznek, többek között futó pá - 
lyát, mászó falat, gördeszkával használható palánkot és ugratót. A cél 
a minőségi szabadidő-eltöltés lehetőségeinek megteremtése a külön-
böző korosztályok számára. 

Az átadás alkalmából a Dynamic Sport támogatásával versenyt hir-
dettek a szervezők kerékpár, roller és gördeszka kategóriában. A ver-
seny előtt a pályát használó sportágak kiemelkedő alakjai – gör desz - 
kával Karkossiák Zsolt 14-szeres országos bajnok, kerékpárral Nagy 
Attila „Gizmo” ötszörös magyar országos bajnok, SnakeBoarddal Bor 
Péter Európa-bajnoki 3. helyezett, görkorcsolyával Czagány Sándor 
nemzetközi versenyek helyezettje, rollerral pedig Pipó Bence, az or-
szág egyik legjobbja tartottak látványos bemutatót az érdeklődő kö-
zönségnek, és adtak tanácsokat a pálya használatával kapcsolatban. 
EREDMÉNYEK: 
Kerékpár fiú: 1. Lőrincz János, 2. Alkonyi Kristóf, 3. Horváth Axel 
Kerékpár lány: 1. Galli Zsófia, 2. Hajnal Kincső Ilona, 3. Sebestyén Olívia 
Roller: 1. Szabó Olivér, 2. Vadas Áron Nándor, 3. Ivánkovits Boldizsár 
Gördeszka: 1. Osváth Norbert, Vadas Áron Nándor, Bodnár Dominik

A gördeszkaverseny díjazottjai A kerékpárverseny győztesei A kerékpárverseny leány győztesei

Cserháti Ferenc alpolgármester úr megnyitja a rendezvényt

PUMPTRACK PÁLYA ÁTADÓ VERSENY
Az egészséges öregedés az agy neurokémiai és szer-
kezeti tulajdonságainak megváltoztatásával befolyá-
solja az idegi folyamatokat. Meghatározza a kognitív 
és motoros teljesítmény csökkenését az időskorúak 
napi tevékenysége során és negatívan befolyásolja 
életük minőségét. Az életkorral összefüggő idegi ká-
rosodások markerei viselkedési szinten figyelhetők 
meg, mint a reakcióidő lassulása, csökkent motoros 
kontroll, beszűkült mozgás, instabil mozdulatok, 
hibás koordináció. Az időskorúak életmódja és ala-
csonyabb napi aktivitása a domináns végtagok ha-
nyatlásához vezethet, ami súlyos eséseket és sé rü - 
léseket idézhetnek elő. 

„Az emberi agy működésének életkorral összefüggő 
változásai döntően befolyásolják a motoros rendszert, 
ami megnövekedett reakcióidőt, beszűkült mozgáste-
ret és „nehézmozgást” okoz az új motoros képességek el-
sajátításában. Az időskorúak életmódja és az alacsony 
napi aktivitás, valamint a motoros és kognitív agyi 
funkciók lassulása a kialakult ambidexteritáshoz, azaz 
a domináns végtagok fejlődésének elvesztéséhez vezet-
het. Feltételezzük, hogy ez utóbbi erősen befolyásolja a 
viselkedési jellemzőket, például a reakcióidőt, a moto-
ros teljesítményének pontosságát, stb. A teljes fejbőr 
szenzorszintű elektroencefalográfia (EEG) elemzésének 
eredményei alapján bebizonyítottuk, hogy az életkor-

ral összefüggő lassulás a domináns kézmozdulatok 
előtt a szenzomotoros területen belüli fokozott theta-ak-
tivációval és a theta-band funkcionális összefüggő vál-
tozásai áll fönt az időskorúaknál.(Mukesh Dhamala, 
Georgia State University, USA)” 

Az egyensúly képessége – amikor állunk és járunk 
– összetett készség, amelyet sokan természetesnek 
vesznek. Általában az egyensúlyozás az, amit az em-
berek tudatos gondolkodás nélkül tesznek meg. 
(GyR) Az egyensúly fejlesztéséhez kapcsolódó speci-
ális gyakorlatok ideálisak azoknak az időseknek, akik 
meg akarják előzni a sérüléseket, növelnék az erőnlé-
tet, rugalmasságot vagy állóképességet. Ezek az idő-
sek mozgását stabilabbá, kecsesebbé teszik. Olyan 
edzésprogramot javaslok, amely nem csak az egyen-
súly fokozott kialakulását serkenti, hanem testtartási 

kontroll gyakorlatokon alapulnak. Ha a képzés célja a 
reaktív egyensúly javulása, akkor az edzésprogram 
társulhat minden testtartási kontrollrendszerhez, be-
leértve az izom- és csontrendszert, a kognitív rend-
szert, valamint a szomato szenzoros visszacsatolási 
rendszert, miközben kihívást jelent a test számára kü-
lönböző környezeti körülmények között. A fizikai ak-
tivitás és az egészséges étrend a két legfontosabb 
életmódbeli tényező, amelyek meghatározzák, hogy 
kecsesen öregszünk-e vagy sem.  

A testmozgás nem csak a formába lendülés vagy a 
káros esések (törések) megelőzésének módja. Jó ok 
lehet kimenni a szabad levegőre, a társasági életre, is-
merkedésre minden más korú, hasonló gondolkodású 
egyén nel.  

A testmozgásnak játéknak kell lennie, függetlenül 
attól, hogy milyen korú ember gyakorolja. Amellett, 
hogy a testmozgás révén jobb egyensúlyt tapaszta-
lunk, az idősek a következő gyakorlati előnyöket is él-
vezhetik: • megnövekedett izomtömeg • jobb kognitív 
funkció •  jobb alvás • gyorsabb reakcióidő  • erősebb 
csontok • jobb koordináció • az esés csökkenésének 
kockázata. 

Győry Rita sport- és személyi edző 

Legyünk együtt fittek Veresen! 
Mobil: 30 509 5084 

Facebook: Fitten Veresen

Múlt havi számunkban a koordináció fejlesztési lehetőségeit vettük számba. Folytatjuk a témát.

MIÉRT KELL AZ IDŐSEKNEK AZ EGYENSÚLYT GYAKOROLNIUK? 

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

A nevezés elindult: 8 korcsoportban 4 távon indulhatnak idén  a nordic-os versenyzők. Regisztrációs link: https://tinyurl.hu/ltwD/

NORDIC WALKING

II. ORSZAGOS NORDIC WALKING VERSENY VERESEGYHAZ • 2021. 09. 11.

A bemutatókat tartók csapata



272021. július 26 2021. július

Sport

TRIATLON 

SZÉP EREDMÉNYEKKEL KEZDŐDÖTT AZ IDÉNY
ORSZÁGOS DUATLON BAJNOKSÁG 
Versenyzőink számára áprilisban kezdődött a 
szezon Balatonbogláron az Országos Duatlon 
Bajnoksággal. Szabó Zétény 5. helyezést ért 
el! Serdülő lánycsapatunk szintén az 5. helyet 
harcolta ki Zsemle Hanna, Tóth Barbara, 
Sipos Dóra összeállításban. 
 
MEGYEI AQUATLON-SZÁZHALOMBATTA 
Kiváló eredmények és nagy lelkesedés jelle-
mezte ezt a napot. 
Galli Nóra 3., Galli Zsófi 3., Fürjész Csenge 
6., Molnár Sára 4., Stella Sára 6., Vida Zoé 10. 
helyen végeztek a korcsoportjukban. 
Csapatban a lányok (Galli Zs, Fürjész Cs, 
Molnár S.) 3. helyezést értek el az újonc kor-
csoportban. A fiúk között Szabó Zétény 1., 
Sessler Dávid az 5., Budavári Gergő pedig a 7. 
helyen végzett. Csapatban a fiúk 3. helyezést 
értek el. 
Gyermek korcsoportban lányoknál Tóth Nóri 
4., Hajnal Kincső 6., a fiúknál Bódis Kornél 
4., Sessler Ádám pedig a 7. helyen értek célba. 
Serdülő korcsoportban a lányoknál Zsemle 
Hanna 2., Tóth Barbara 2., Tóth-Vári Tamara 
4., Kürtösi Hanna pedig az 5. helyet szerezték 
meg.  
A Zsemle Hanna, Tóth Barbara, Tóth-Vári 
Tamara összeállítású csapat első helyezést 
ért el!! 
Fiúknál Molnár Gergő az 5. helyen végzett. 
 
TISZAÚJVÁROS KLUB CSAPAT OB 
Serdülő lánycsapatunk szépen összedolgozva 
a 9. helyen végzett. A csapat tagjai: Zsemle 
Hanna,Tóth Barbara,Tóth-Vári Tamara, Kür-
tösi Hanna. 
 
TRIATLON RANGLISTA VERSENY 
TISZAÚJVÁROS 
Ezen a napon a legszebb eredményt Szabó Zé-
tény érte el, korosztályában a dobogó második 
fokára állhatott! 
 
LENGYELTÓTI RANGLISTA VERSENY 
Szabó Zétény 6. helyen ért célba, Zsemle 
Hanna a serdülő korcsoportban, pedig 16. lett. 
 
TEREPTRIATLON ORSZÁGOS BAJNOKSÁG, 
BALASSAGYARMAT  
Újonc 2 korcsoport: Szabó Zétény 1.hely, Galli 
Zsófi 3.hely. 
Gyermek korcsoport, lánycsapat: 1.hely Tóth 
Anna, Tóth Nóra, Hajnal Kincső. 
Serdülő lány: Tóth-Vári Tamara 3., Tóth Bar-
bara 4., Kürtösi Hanna 7. hely. 

A Tóth-Vári Tamara, Tóth Barbara és a Kür-
tösi Hanna összetételű csapatunk 1. helyet 
értek el. 
Junior fiúk: Farkas Bercel 3. hely. 
Másnap Aquatlon versenyen indultunk, a fel-
készülés jegyében, hiszen Veresegyház ren-
dezi az Országos Aquatlon Bajnokságot. 
Eredmények: 
Újonc 1. korcsoport: Galli Nóra 8.hely. 
Újonc  2. korcsoport: Galli Zsófia 8., Molnár 
Sára 9. helyen érkezett a célba. 
Serdülők: Zsemle Hanna 2., Kürtösi Hanna 
3., Sipos Dóra 4., Tóth-Vári Tamara a 7. he-
lyen zárta a versenyt. 
Fiúknál nagy örömünkre, Molnár Gergő a 3. 
helyen ért célba. 

HEGEDŰS GABRIELLA

Sport

ÖTTUSA 

Kovács Ajsa és Becsei Neste

TÖRTÉNELMI ARANYÉRMEK ÖTTUSÁBAN!
A koronavírus-járvány miatt utoljára 2019 
őszén versenyeztek a veresegyházi ifjú öttusá-
zók, így nagy volt az izgalom, hogy a hosszú 
leállás alatt a lehetőségekhez képest elvégzett 
edzésmunka vajon mit is ér a többi csapattal 
összehasonlítva. 

A júniusban újrainduló, a korosztályoknak 
megfelelő kéttusa (úszás, futás) Magyar Kupa 
eddigi fordulói rendkívül pozitív választ adtak 
e kérdésre. Versenyzőink továbbra is a legszű-
kebb országos élmezőnyhöz tartoznak, sőt! 

A Becsei Neste, Kovács Ajsa alkotta U11-es 
női váltó 06.20-án, Miskolcon történelmi sikert 
elérve megszerezte Veresegyház sporttörténe-
tének első öttusa arany  érmét! 

Az már csak hab a tortán, hogy a következő 
versenyen meg is tudták ismételni ezt a bra-
vúrt. 

EREDMÉNYEK: 
Béres magyar Kupa 1. forduló, 
Csepel, 2021. 06. 12. 
Nők: U11: Kovács Ajsa 8. 

U13: Kovács Réka 12. 
U15: Kovács Enikő 11. 

 
Béres magyar Kupa 2. forduló, 
Miskolc, 2021. 06. 19-20. 
Nők: U11: Kovács Ajsa 5., Becsei Neste 9. 

U13: Kovács Réka 6. 
U15: Kovács Enikő 11. 

U11 női váltó: Becsei Neste, Kovács Ajsa 1. 
 
Béres magyar Kupa 3. forduló, 
Mór, 2021. 07. 03-04. 
Nők: U11: Kovács Ajsa 7., Becsei Neste 8. 

U13: Kovács Réka 7. 
U15: Kovács Enikő 9. 

U11 női váltó: Becsei Neste, Kovács Ajsa 1. 

VOLPERT BOGLÁRKA VILÁGBAJNOK
Volpert Boglárka (a képen középen) veresegyházi lány, aki az idén, első szezonos versenyzőként 
ért el nagyon szép eredményt a IBFF Fitness és Testépítő Világbajnokságon, Szlovéniában. 

A gödöllői Team Coach Kuzma Egyesület tagjaként vett részt a világbajnokságon, ahol junior fit-
ness model kategóriában nyert világbajnoki címet. A felnőttek között is bejutott a legjobb 10 ver-
senyző közé. 

FITNESS 



292021. július 

Sport

28 2021. július

Sport

ASZTALITENISZ

Nagy örömmel számolunk be arról, hogy 
Dudás Réka (Fabriczius József Általános Is-
kola Veresegyház 6.c, Galaxis VSE) gyermek 
asztaliteniszező sporttársunk az elmúlt idő-
szakban két díjat is átvehetett.  
1. „Magyarország Jó tanulója, Jó sportolója - 

2020” cím elnyerése, a 2020-as asztalitenisz 
diákolimpiai és a kiemelkedő tanulmányi 
eredmények alapján.  
Ezzel tartjuk a „sorozatunk” 2017, 2018, 
2019 után 2020-ban is lett olyan Galaxisos 
gyermeksportolónk, aki ezt az országos el-
ismerést megkaphatta.  

2. A Magyar Diáksport Szövetség által meghir-
detett GameTime 2.0 kihívásban – ahol 
ismét több ezer gyermek vett részt (asztali-
teniszben több mint 430-an), Réka a tavalyi 
győzelme után idén 2. lett az asztalitenisz ki-
hívások teljesítésében és újabb Majoros 
Bence által dedikált mezzel gazdagodott a 
gyűjteménye. Majoros Bence olimpiai részt-

vevő lesz Tokióban, az idén megrendezésre 
kerülő olimpián. 
A Diákolimpia GameTime2 kihívásai nyolc 

sportágban – labdarúgás, kézilabda, kosár-
labda, röplabda, asztalitenisz, torna, atlétika és 
multisport – került meghirdetésre.  

 
ÚJRA PATTOG A LABDA 
2021. július 14-én szerdán 18.00-tól indult az 
új ping-pong szezon a veresegyházi Galaxis 
Asztalitenisz Klubban. Kedden, szerdán és 
szombat délután várunk minden családot, 
gyermeket, felnőttet a Mézesvölgyi Általános 
Iskola tornatermében, akik szeretnének ezzel 
a sportággal megismerkedni, heti szinten ját-
szani, közösségünkben lenni.  

Kérdés esetén az elérhetőségek:  
Letanóczki István,  
Tel.: +36 30 9000 175.  
e-mail: istvan.letanoczki@wellcamino.hu  

LETANÓCZKI ISTVÁN

ÚJRA PATTOG A LABDANAGYOBB LÉTSZÁM, DE SZERÉNYEBB EREDMÉNYEK 
AZ OLIMPICI ORSZÁGOS PÁRBAJTŐR VÍVÓVERSENYEN 

2021-ben visszaállt a megszokott rend, mi-
szerint a szezon utolsó és egyben legfonto-
sabb megmérettetése az iskola befejezése 
után a Balaton mellett – az idén Keszthelyen 
– és rekkenő hőségben került megrende-
zésre. A keszthelyi csarnokban, nyári öltözet -
ben, strandpapucsban és maszkban is nehéz 
volt 6 napot eltölteni, vívó felszerelésben 
pedig embert próbáló. 

Ennek ellenére a veresi vívó szakosztály 
versenyzői szép számmal voltak az indulók 
között, és bátran állítható, hogy minden asz-
szójukban derekasan küzdöttek az ellenfél-
lel és a hőséggel. 

Versenyzőink az első napon megrende-
zésre kerülő gyermek leány mezőnyben kép-
viseltették magukat a legnagyobb létszám- 
 mal. A 85 fős mezőny majdnem 1/10-ét adták 
a veresi lányok. Sajnos a 8 induló leányunk-
ból csak Nagy Darinkának sikerült a legjobb 
32 közé kerülni, a többiek a középmezőny-
ben zárták a versenyt. 

A gyermek fiúknál fordított volt a helyzet, 
a mennyiségről a minőségre helyeződött a 
hangsúly. Két fiú vívónk közül Szajkovits 
Bence egész nap remekül vívott. A csoport-
körben csak a későbbi ezüstérmestől kapott 
ki egy szoros asszóban, az egy vereség mellé 
öt győzelmet szerzett. A verseny további, táb-
lamérkőzéses szakaszában is szép győzel-
meket aratott és végül 84 fős mezőnyből a 13. 
helyen végzett. 

Bence ezen a napon azonban nem maradt 
díj nélkül. Az Olimpici Alapítvány kuratóri-
uma 2021-ben neki ítélte a nagyon értékes 
Fair Play díjat. Az év során az egyik GP. ver-
senyen egy kiélezett szituációban sportszerű 
módon jelezte az asszó zsűrijének, hogy az 
a találat, amit a találatjelző jelzett nem az el-
lenfélen esett, hanem a lába mellett a földet 
szúrta meg. A zsűri Bence jelzésére a koráb-
ban számára megítélt találatot visszavonta és 
megköszönte a sportszerű magatartást. 

A második napon a gyermek csapatverse-
nyekkel, illetve a törpici leányok egyéni küz-
delmeivel folytatódott a verseny. Két leány 
csapatunk közül az erősebb összeállítású 
csapatunk a 7. helyezést szerezte meg. A 
Boros Ajsa Lilien, Kriston Emma, Nagy Da-
rinka, Schäfer Alma összeállítású csapat a 
legjobb 8 közé jutásért a Vasas 2-es csapatát 
győzte le magabiztosan, azonban a 4-be ju-
tásért a VASAS 1-es csapata már nagy falat-
nak bizonyult, így az 5-8. helyezésért küz - 
döttek tovább a lányok. 

Ezen a napon versenyeztek a legkisebb, 
2010 -2011-ben született leány vívóink, akik 
közül a tavasszal Gödöllőről hozzánk csatla-
kozó Korom-Vellás Helka bizonyult a leg-
jobbnak. Ő a veresiek legjobb egyéni ered - 
ményét elérve a 10. helyen végzett, egy haj-
szállal lemaradva a 8-as döntőről. 

A harmadik napon ismét egyéni verse-
nyekkel indult a nap. Előbb az újonc fiúk, 
majd az újonc leányok álltak a pástra. 7 ve-
resi leány és 4 veresi fiú gyűjtögette a győ-
zelmeket a csoportkör, majd a táblamérkő - 
zések során. Ezen a napon Neuspiller Dávid 
érte el a legjobb eredményt, a népes me-
zőnyből a 12. lett. Dávid nagyon komolyan 
készült erre a versenyre és a nyolcaddöntőig 
meggyőzően menetelt, sőt az utolsó asszójá-
ban is 12-12-ig inkább ő dominált a páston, 
de sajnos a befejezés az ellenfelének sikerült 
jobban. 

A lányok mezőnyében dicséretet érdemel 
a gyermek korú Schäfer Alma, aki a nagyobb 
korosztályban jobb eredményt elérve a 21. 
helyen végzett. Öttusázóként Kovács Enikő 
is remek vívással tudott jó eredményt elérni. 

Délután kezdődött a törpici lányok csapat-
versenye, ahol legkisebbjeink (Korom-Vellás 
Helka, Kovács Ajsa, Schäfer Boróka) az elő-
kelő 4. helyezést érték el.    

A verseny második fele a negyedik napon 
az újonc csapatversenyekkel és a törpici fiúk 
egyéni küzdelmeivel folytatódott.  

Újonc leány csapatunk gerincét a gyermek 
korú vívóink (Kriston Emma, Nagy Darin -
ka, Schäfer Alma) adták, kiegészülve Ko-
vács Enikővel. Ez a négyes az első asszójá - 
ban szoros mérkőzésen győzte le Tapolca 
csapatát és ezzel a legjobb 8 közé jutott. A to-
vábbi küzdelmek során is izgalmas mérkő-
zések zajlottak, és végül a 6. helyen zárták a 
lányok a versenyt. 

Sajnos a fiú csapatunk (Fehér Zsombor, 
Láng Marcell, Neuspiller Dávid, Szajkovits 
Bence) az első, a 8 közé kerülésért vívott 
(legfontosabb) asszót elveszítették a Vasas 
csapata ellen, így a továbbiakban már csak a 
9. helyezésért harcolhattak. Ezt meg is tették 
és a verseny további részében minden csapa-
tot legyőzve végül a 9. helyen zártak. 

A 4. napi csapatversenyek végeztével kezd-
ték egyéni versenyüket a legkisebb, törpici 
fiúk, köztük Kriston Patrik is, aki első ver-
senyén még egy kissé megilletődve vívott, de 
szép találatokat elérve a középmezőnyben 
végzett. 

Az 5. napon kezdődött az utolsó felvonás, 
a serdülő korú versenyzők egyéni küzdelmei. 
Ezen a napon lépett pástra a veresi Balázs 
Bence, aki az egész évi nagyszerű teljesít-
ménye révén meggyőzően vezette a korosz-
tályos ranglistát és így a verseny esélyese 
volt. Bence ugyan most hibázott a csoportkör 
során, de ennek ellenére biztosan menetelt 
az újabb bajnoki cím felé. Sajnos a döntőbe 
jutásért vívott asszóban a másik esélyes hon-
védos vívó egy hajszállal, 15-14-re most jobb-
nak bizonyult, így Bencének a 3. helyezés 
jutott. Ezzel a helyezéssel azonban meg tudta 
őrizni az éves ranglista vezető pozícióját, így 
átvehette a 2020-2021-es szezon legjobbjának 
járó díjat. 

Egy kis üröm az örömben, hogy annak el-
lenére, hogy Bence többnyire Veresegyházon 
folytatja az edzéseit és mestere is Beszédes 
Zoltán maradt, ezt az eredményt már MTK-s 
színekben szerezte. 

Június elején, a vírushelyzet javulásával, 
végre újra pástra léphettek a veterán vívók is. 
A VASAS vívótermében rendeztek egy orszá-
gos versenyt, ahol a több mint egyéves szü-
net után Szakmáry Sándor az 50+ korosz - 
tályban megszerezte a győzelmet és a do-
bogó legfelső fokára állhatott. 

Az idén az új vívóterem használatba vétele 
után, csak egy szusszanásnyi szünetet tarta-
nak a vívók és nyáron is folytatva az edzése-
ket készülnek a következő évadra. 

 
 
 

Új érdeklődőket folyamatosan tudunk fo-
gadni. Érdeklődni Szakmáry Sándornál 
a 20 267 2627 telefonszámon lehet.       

VÍVÁS 

SIKERES ÖVVIZSGÁK
Eseményben gazdag volt a júliusi hónap eleje, 
hiszen a hónap első hétvégéjén házi övvizs-
gán vettek részt az ovis korcsoport és a kez-
dők ifjú titánjai. 35 fő tett sikeres vizsgát 10 
illetve a 9 kyu megszerzéséért a szülők jelen-
létében.  

Czégény Cintia 1. dan, Benedek Dániel 2. 
dan és Papp Attila 2. dan mesterek koordi-
nálták és vezették le a több mint 4 órán át tartó 
vizsgát. Mindenki sikeres vizsgát tett mind 
erőnlét, mind technikai tudása alapján. 

 
*** 

Június 12-én, a Mosonmagyaróváron megren-
dezett Harcművészeti Gálán induló veresegy-
házi kick-box csapat több mint egy év verseny 
kihagyás után igazán remekül szerepelt. 
Kozma Levente K1 szabályrendszerben egy-
hangú ponto zással magabiztosan nyert. 
Boros Dominik első ringes mérkőzésén a ren-
des három menetben döntetlent játszott. 
Perjés Richárd, aki szintén első mérkőzésén 
vett részt, az első menetben diadalmaskodott, 
de sajnos tapasztalatlansága mi att a második 
menetben ki kellett hoznom a ringből. 
Lukács Péter profi K1 mérkőzését sajnos el-
vesztette. 

 
PAPP ATTILA 

M. K. B. SZ. SZÖVETSÉGI KAPITÁNY

KICK-BOX 

Szajkovits Bence

Dudás Réka
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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

HOSSZÚ SZÜNET UTÁN ÚJRA JÓ HÍREK 
Az elmúlt év nehézségei ellenére sikerült az 
egyesület munkáját fenntartani. A tavalyi év 
több szempontból is kihívás volt, hiszen nem 
csak a pandémia sújtott minket, hanem a 
megszokott helyünket is elveszítettük. So-
káig nem volt remény, hogy megfelelő helyet 
találjunk, de végül sikerült. Szeptemberben 
újraindítottuk az órákat, de a téli hónapok-
ban ismét le kellett állni. A helyzet javulása 
óta pedig ismét teljes gőzzel folynak az órák. 

Egyesületünk büszkén jelenti, hogy felnőtt 
versenyzőink képviselhették Magyarországot 
június 3-4 –én a UEC Flatland Freestyle Eu-
rópa-bajnokságon. Szájer Gergely és Gelen-
csér Ádám a Magyar Kerékpáros Szövetség 
támogatásával utazhattak Bochumba, ahol a 
fiúk nagyon szépen helyt álltak életük első 
Európa-bajnokságán. Szájer Gergely 9. he-

lyen, míg Gelencsér Ádám a 10. helyen vég-
zett. Itt is gratulálunk versenyzőinknek a ki-
váló eredményért, annak ellenére, hogy a 
felkészülésüket a vírushelyzet nagyon meg - 
nehezítette. 

 
Új helyünkön már több biciklissel tudunk 

foglalkozni egyszerre és a légtorna órák is új-
raindulhattak.  

 
Egész nyáron várunk mindenkit a Szadai 

Ipari parkban bérelt csarnokunkban, aki sze-
retne BMX órákat venni, vagy aki szeretné ki-
próbálni a légtornát, ezt a nem mindennapi 
mozgásformát. Jelentkezni Facebook olda-
lunkon (Sport Zone SE), vagy telefonon 
lehet. +36 70 606 3040 

ALTON ANDREA 

BMX SPORT ZONE SE 

ELEKES TAMARA ÚJABB ÉRMEI 
Több száz ifjú versenyző 
részvételével vette kezdetét 
2021. június 2-án a 93. Or-
szágos Ifjúsági Úszó Bajnok-
ság a nemrégiben átadott 
kaposvári Csik Ferenc Ver -
seny uszodában.  

Az ifjú sportolók számára 
fontos volt a mostani ver-
seny, hiszen a koronavírus-
járvány után ez az első nagy 
megmérettetésük. 

A BVSC-Zugló színeiben 
versenyző veresegyházi Ele-
kes Tamara is részt vett a 
bajnok ságon, ahol nála 2-3 
évvel idősebbekkel kellett 

versenyeznie. Tisztességgel helyt állt, minden egyéni számában, ami-
ben indult (50 gyors, 100 gyors, 100 pillangó, 200 vegyes) bejutott a 
„B” döntőbe, míg a váltók tagjaként három érmet is szerzett. 

Mix gyors- és vegyes váltóban ezüstérmet, lány vegyes váltóban 
pedig bronzérmet nyert. 

ÚSZÁS Tisztelt 
Veresegyházi Sportszerető Lakosok! 

 
 
 
  
 

Ezzel a témával kapcsolatosan 
keresek régi képeket, emlékként kivágott 
újságcikkeket, vagy bármilyen a családi 

gyűjteményben elfekvő, ehhez a témához 
használható sportos emléket, érmeket, 

díjakat, okleveleket stb., amit természete-
sen vissza is adok, annak elektronikus 

rögzítése után. 
Szeretnék riportokat is készíteni olyan 

emberekkel, akik szereplői, részesei voltak 
Veresegyház sportéletének az elmúlt 

50-60-70 évben, akár játékosként, 
edzőként, sportvezetőként. 

Ehhez is keresek alanyokat, ha ismernek 
ilyen embert, kérem jelezzék. Ha bármiben 
tudnak segíteni, kérem hívjanak telefonon, 

vagy írjanak e-mailben, 
én elmegyek az anyagokért. 

Köszönettel: Baranyó Csaba

SEGÍTSÉGÜKET SZERETNÉM KÉRNI A 

VERESEGYHÁZ SPORTTÖRTÉNETE 
CÍMŰ KÖNYV MEGÍRÁSÁHOZ.

Telefon: +36 20 9749 686 
 e-mail: baranyocs@t-online.hu

Fotó:  Facebook/Elekes Tamara
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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

 

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 



352021. július 34 2021. július




