
Augusztus 20-án került átadásra a Kucsa Tamás Városi Sportcsarnok. 
Az átadók balról jobbra: Gerencsér László építési cégtulajdonos, Pásztor Béla polgármester, 
Kucsa Tamásné vállalkozó, Tuzson Bence országgyűlési képviselő, Ella Ferenc sportkör elnök. 
(Fotó: Ruzsovics Dorina. Fotóriportunk az augusztus 20-i eseményekről a 3-7. és a 32. oldalakon található.)
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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).

FELHÍVÁS 
 

A veresegyházi 
római katolikus egyházközség 

FELKÉSZÍTÉST INDÍT 
SZEPTEMBER 14-TŐL 

felnőttek számára 
KERESZTSÉGRE, ELSŐÁLDOZÁSRA, 

BÉRMÁLKOZÁSRA, 
de azokat a felnőtteket is várjuk, akik 

ezekben a szentségekben már 
részesültek, de szeretnék a hitüket 
elmélyíteni, jobban megismerni. 

Jelentkezni lehet Robi atyánál 
szeptember 12-ig. 

(rolik.robert@vaciegyhazmegye.hu) 
További részletek 

az egyházközség honlapján olvashatók: 
www.veresegyhaz.vaciegyhazmegye.hu

A hónap témája

HORVÁTH FERENC: 

ÓDÁS SZONETT 
A SPORTRÓL 
(A KUCSA TAMÁS VÁROSI SPORTCSARNOK 

AVATÁSÁRA) 

 

Fiatalság, hagyomány, lendület: 

mint Veresegyházunk, olyan a sport. 

Többre és jobbra vágyó lelkület, 

nagyra törés – s folytathatjuk a sort.  

 

Barátkozó vetélkedés, remény, 

összefogás és harc: a sport ilyen. 

Általa is épül a szép erény: 

tisztul a szív a sport berkeiben. 

 

Hagyomány, lendület és fiatalság, 

hol földi cél az égbeli magasság: 

tér, ahol otthon tudhatjuk magunk. 

 

Mért szárnyal úgy szonettem, nem talány – 

hiszen, a sport szép, akár városunk: 

fiatalság, lendület, hagyomány. 

 

2021. 08. 20. 

Harminc évnél is többet kellett várni arra, 
hogy Veres egyháznak nagy városi sportcsar -
noka lehes sen. Ünnepi megnyitó beszé dé ben 
Pásztor Béla polgármes ter sem tagadta, hogy 
ő maga is többször megígérte ezen idő alatt az 
„első kapavágás” meg tételét, ám valami, leg -
főképp a pénz, mindig hiányzott hozzá. A vál-
tozást a társasági adórendszer (TAO) átala  - 
kítása hozta, amely lehetővé tette, hogy a vál-
lalatok adójukat célzottan irányíthassák sport-
beruházásokra. És kellett hozzá a kiváló kap - 
csolat az önkormányzat és a helyi General 
Electric gyár(ak) között, ami milliárdos tá-
mogatássá növekedett. Pásztor Béla kie melte, 
hogy mindebben elévülhetetlen érdemei van-
nak a kormányzatnak és Lencsés Gergő GE 
igazgatónak, továbbá Ella Ferenc sportköri el-
nöknek. Köszönet illeti őket. 

Tuzson Bence országgyűlési képviselő az 
avató ünnepségen hangsúlyozta, miközben 
„atyai jóba rátja ként” utalt városunk polgár -
mesterére, hogy aki ilyen beruházásokat é -
pít, az nem elsősorban épületet, hanem a kö  - 
zösséget, a jövőt építi. Cserháti Ferenc alpol-
gármester csatlakozott a csarnok több év-
tizedes épüléstörténetéhez, történeti vissza  - 
emlé kezésében utalva arra, hogy Veresegy-
ház már korábbi sportberuházásaival is 
kiérdemelte a megyei közösség elismerését. 

A város második legnagyobb épületének, 
ezen belül a legnagyobb teremnek az avatása 
színvonalas műsorral és az építésben segítők 
elismerő okleveleinek átadásával szervesen 
illeszkedett az augusztus 20-i ünnepségso -
rozatba. A kitüntetettek névsorát az 5. olda lon 
olvashatják. Közülük is kiemelkedik Zsigmond 
László építész és felesége, Zsigmond Ágnes 
belsőépítész elismerése, akik Életmű Díjat ve-
hettek át. A város arculatát meg határozó épü -
letek sorának tervezése fűződik a nevük höz. 
Immáron ezt a sort gyarapítja az impozáns 
Városi Sportcsarnok is. 

KOVÁCS PÉTER 
FOTÓK: RUZSOVICS DORINA ÉS LETHENYEI LÁSZLÓ

A KUCSA TAMÁS 
VÁROSI SPORTCSARNOK ÁTADÁSA



2021. AUGUSZTUS 20-ÁN VÁROSI KITÜNTETÉSBEN RÉSZESÜLTEK 
az alábbi személyek:

Gregor István, Ipolyság polgármestere 

Veresegyház Díszpolgára kitüntető cím 

Völgyes Iván 
történész, politológus 

(posztumusz) 

Pro Urbe Díj 

Marei Hilmer 
Schneeberg gazdasági 

vezetője 

Pro Urbe Díj 

Katona Mihály, Korond polgármestere 

Veresegyház Díszpolgára kitüntető cím 

Veresegyház Díszpolgárai

Zsigmond László építész és Zsigmond Ágnes belsőépítész 

ÉLETMŰ DÍJ

Polgármesteri elismerésben részesültek:

SZABÓ KÁROLYNÉ pedagógus Fabriczius József Közoktatási 
Díját és DR. MARIK GYÖRGY háziorvos Szotáczky József 

Egészségügyi és Szociális Díját későbbi időpontban veszi át.

INGO SEIFERT, 
Schneeberg polgármestere 

Veresegyház Díszpolgára kitüntető címét 
és MAREI HILMER Pro Urbe Díját 

a német küldöttség vezetője vette át.

VÖLGYES IVÁN 
posztomusz Pro Urbe Díját 

felesége vette át.

Vernyik Sándorné 
dajka

Zsiák Norbert Attila 
üzemeltetési vezető

Takácsné Pálinkás Tímea 
pénzügyi csoportvezető

Kovács Annamária 
programszervező animátor

Könyvesi Csabáné 
hajdani csapatkapitány

Kis Gergely 
látványtervező

Kalocsai Sándorné 
dajka

Juhászné Koza Hajnalka 
irodavezető

Bakanek József 
biztonsági őr

Fotók: Lethenyei László, Ruzsovics Dorina
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Kitüntetések
Polgármesteri elismerésben részesültek 
a sportcsarnok létrejöttében végzett 
kiváló munkájukért és támogatásukért: 
 
Sztankov Attila elnök, vezérigazgató 
Eszenyi Gábor ügyvezető 
Gerencsér László tulajdonos 
Gerencsér András tulajdonos 
Dömötör Csaba termelési vezérigazgató- 
   helyettes 
Polgár Sándor termelési igazgató 
Pandúr Gábor főmérnök 
Koncsek Péter építésvezető 
Földvári-Nagy Ágnes munkahelyi mérnök 
Szabó József művezető 
Verbőczi Szabolcs gépész szakági építésvezető 
Borók Réka gépész szakági építésvezető 
Mozer Norbert elektromos szakági főmérnök 
Barabás Norbert junior építésvezető 
Sóváry Anita kontroller 
Haupt Ágnes gazdasági asszisztens 
Sokon Tamás alvállalkozó (Sokon Kft.) 
Hargitai Szabolcs alvállalkozó 
   (Techno-Qualitas Kft.) 
Dr. Kollmann Gergely alvállalkozó 
   (Murraya Zrt.) 
Vértesy Miklós alvállalkozó (Latkapos Kft.) 
Oláh Tibor alvállalkozó (Famíves Szeged Kft.) 
Postyák Sándor alvállalkozó (Hajdu Portál Kft.) 
Tassi Attila alvállalkozó (Build Material Kft.) 
Felvári István alvállalkozó (Lat-Elektro Kft.) 
Furák Miklós alvállalkozó (Lat-GÉP Kft.) 
Staub János alvállalkozó (Hód-Épker Kft.) 
Csíky Gábor műszaki igazgató 
Vágány István építészeti műszaki ellenőr 
Szattelberger György gépészeti műszaki ellenőr 
Krunity Péter elektromos műszaki ellenőr 
Czakó Csaba ügyvezető 
Gyurics Endre ügyvezető 
Mészáros Zsolt projektvezető 
Tóth Viktor projektvezető 
Rosza Csaba gépésztervező 
Mantuano Tamás statikus tervező 
Szelik Zsolt elektromos tervező 
Hegedűs Zoltán elektromos tervező 
Röffler Krisztián könyvelő 
Megyeri Sándor műszaki tanácsadó 
Sándor Éva gazdasági vezető 
Izracska Noémi sportlétesítmény vezető 
Ella Ferenc sportkör elnök 
Ascsillán Endre a GE magyarországi alelnöke 
Horváth Zoltán GE gyárigazgató 
Lencsés Gergő GE vezérigazgató 
Néző Krisztina a GE hazai pénzügyi igazgatója 
Stephen Edwards a GE Lévai úti 
   gyárigazgatója 
Cserháti Ferenc alpolgármester 

Séra Éva 
óvodapedagógus 

(Fabriczius József Közoktatási Díj)

Czene János 
népművelő 

(Sejtes Vendel Közművelődési Díj)

Ilés Muszka Rudolf 
képzőművész 

(Takács József Képző- és Iparművészeti Díj)

Szádoczki Márta  
főnővér 

(Szotáczky József Egészségügyi 
és Szociális Díj)

Székelyné Szabó Andrea 
aljegyző 

(Darányi József Közszolgálati Díj)

Pethő Attila  
polgárőrség vezető 

(Darányi József Közszolgálati Díj)

Fritschéné Ambrus Gabriella  
zenepedagógus 

(Lisznyay Szabó Gábor 
Zene- és Előadóművészeti Díj)

Mogyorósi László  
rendőr zászlós 

(Darányi József Közszolgálati Díj)

Pittersné Pittlik Júlia 
technikai dolgozó 

(Darányi József Közszolgálati Díj)
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Szent István-napi ünnepségsorozat képekben
AUGUSZTUS 20. VERESEGYHÁZON 

 
Ritkán adódik arra lehetőség, hogy egy település augusztus 20-a alkalmából két fontos 
közösségi épületet is avathasson. Idén ez történt Veresegyházon, megnyitotta kapuit 
a város új ékköve, a Kucsa Tamás Városi Sportcsarnok (írásunk a 3. oldalon és a Krónika 
különszámában) és a Tájház (a Veresi Krónika szeptemberi számában olvashatunk 
bővebben róla). 

Így igazán emlékezetes módon adózott államalapító Szent István király emlékének 
városunk. Bár a hagyományos margitai éjszakai túra a sok esőzés miatt elmaradt, így 
is volt bőven színvonalas műsor a többnapos ünnepeségsorozatban. Emlékkiállítása nyílt 
a feledhetetlen Mizser Pál festőművésznek, vendégszerepelt a Budapesti Bach Kórus és 
a Duna Táncegyüttes, hagyománnyá nemesedett a Rákóczi-emlékmű koszorúzása (itt la-
punk főszerkesztője, Kovács Péter tartott megemlékezést), ünnepi szentmisén szente -
lődött meg az új kenyér és ezrek vettek részt a város lakossága által kedvelt tóparti 
tűzijátékon. 

Ennek a városnak lelke van, amely az összetartozásra és a közösségre épít, hangsú-
lyozta ünnepi köszöntőjében Pásztor Béla polgármester és ezt erősítette a hétvége talán 
legemlékezetesebb fellépése, Sebestyén Márta népdalénekes teltházas koncertje is a 
Szentlélek-templomban. 

Szép, méltó, emlékezetes ünnep volt, köszönet a szervezőknek!

Augusztus 18–21.FOTÓK: RUZSOVICS DORINA, LETHENYEI LÁSZLÓ
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Önkormányzat

117/2021.(VI.03.) Polgármesteri határozat: 
A Támaszpont Mentálhigiénés, Oktatási és Prevenciós Köz-
hasznú Alapítvány (MOPKA) 2020.évi tevékenységéről 
szóló szakmai beszámolóját elfogadom.  
 
118/2021.(VI.03.) Polgármesteri határozat: 
1. A Képviselő-testület nevében az Mötv. 107. §-a alapján a 

Veresegyház belterület 1103/72 hrsz-ú, 18855 négyzet-
méter alapterületű, kivett beépítetlen terület megneve-
zésű ingatlant korlátozottan forgalomképes törzs va - 
gyonból üzleti vagyonná minősítem. Felkérem Veres-
egyház Város Jegyzőjét, hogy a módosítást a vagyonka-
taszterben vezesse át. 

2. A Képviselő-testület nevében jóváhagyom a nemzeti va-
gyonról szóló 2011. évi CXCVI. törvény (a továbbiakban: 
Nvt.) 3. § 1. pont a) pontjára, az Nvt. 3. § 19. pont bb) al-
pontja, valamint az Nvt. 11. § (3) bekezdése, továbbá a 
Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi 
CLXXXIX. törvény  107. §-a alapján a Gazdasági Műszaki 
Ellátó Szervezettel kötendő, a Veresegyház belterület 
1103/72 hrsz-ú ingatlanra vonatkozó vagyonkezelési 
szerződést közös megegyezéssel megszüntető megálla-
podást és elrendelem annak megkötését. 

3. Megbízom Dr. Papp Dávid József egyéni ügyvédet (1203 
Budapest, Bíró Mihály utca 20. V/34.,) Veresegyház 
Város Önkormányzatának az ingatlanügyi hatóság előtti, 
a Gazdasági Műszaki Ellátó Szervezet vagyonkezelői jo-
gának törlésére irányuló ingatlan-nyilvántartási állam-
igazgatási hatósági eljárásban való képviseletével. 

 
119/2021.(VI.03.) Polgármesteri határozat: 
1. Hozzájárulok, hogy Veresegyház Város Önkormányzata 

a 2021. évi költségvetési évben a Gödöllő COOP Va-
gyonhasznosító és Kereskedelmi Zrt.-től 50 000 000 Ft 
likvid kölcsön felvételéről döntsön. A kölcsön kamata: a 
jegybanki alapkamat +5% kamat. Visszafizetési határ-
idő: 2021. július 31. 
Fedezete: a Sportkör által visszafizetendő kölcsön ösz-
szege, illetve az önkormányzat saját bevétele. 
A kölcsön biztosítéka: Veresegyház 1109/1 hrsz. 7,7 ha 
területű ingatlan. 

 
120/2021.(VI.03.) Polgármesteri határozat: 
1. A Képviselő-testület nevében hozzájárulok a Veresegy-

ház belterület 4982/5 hrsz-ú, 268 m2 területnagyságú, 
kivett közút megnevezésű ingatlan értékesítéséhez és 
Patakyné Forgács Erzsébet Veresegyház belterület 
4981/5 hrsz-ú ingatlanához telek-összevonási eljárással 
történő csatolásához, valamint a vagyonkataszteri nyil-
vántartás törzsvagyon (forgalomképtelen) részéből való 
kivezetéséhez és az üzleti vagyon (forgalomképes) ré-
szébe történő átvezetéséhez.  

2. Hozzájárulok a Veresegyház belterület 4982/5 hrsz-ú, 
268 m2 területnagyságú, kivett közút megnevezésű in-
gatlan értékesítéséhez Patakyné Forgács Erzsébet Vevő 
részére 5.600,-Ft + 27% Áfa, bruttó 1.906.016,-Ft eladási 
áron.  

3. Kikötöm, hogy a szükséges telek-összevonási eljárás le-
folytatása, majd az ingatlan-nyilvántartásban történő át-
vezetése és ezek teljes költsége Vevőt terheli. 

 
121/2021.(VI.7.) Polgármesteri határozat: 
A Képviselő-testület nevében kihirdetem a Veresegyház 
belterület 1103/72 hrsz-ú ingatlanból megosztási eljárással 
kialakításra kerülő, új 2951 m2 területű ipari ingatlan érté-
kesítésére kiírt pályázat nyerteseként a legkedvezőbb aján-
latot tevő JFCNC Szervíz Kft-t. A Képviselő-testület nevé - 
ben hozzájárulok, hogy a JFCNC Szervíz Kft-vel – a pályá-
zati kiírásban szereplő feltételek alapján – az ingatlan adás-
vételi szerződés megkötésre kerüljön. 
 
122/2021.(VI.7.) Polgármesteri határozat: 
A Képviselő-testület nevében hozzájárulok az önkor-

mányzat kizárólagos tulajdonát képező Veresegyház 
5785/132/A/29 hrsz-ú, 32,21 m2-es alapterületű, 181/10000 
eszmei hányadú, tehermentes társasházi lakásingatlan ér-
tékesítéséhez összesen 11 273 500 Ft vételáron Lévai Zol-
tán, mint Vevő részére. Vevő az ingatlan birtokába a teljes 
vételár megfizetésével (legkésőbb 2021. augusztus 31-ig) 
egy időben lép, Bérlő lakásbérleti szerződése addig az idő-
pontig érvényben marad. 
 
123–131/2021.(VI.7.) Polgármesteri határozat: 
A Képviselő-testület nevében hozzájárulok „településfej-
lesztési céllal” – a tervezett elkerülő út mellett később ki-
alakítható iparterület biztosítása érdekében – a Veresegyház 
külterület, 059/28 hrsz-ú, szántó művelési ágú ingatlan 
3040/620720 tulajdoni hányadának megvásárlásához Ger-
hát Vendeltől, Ujvári Sándortól, Maszlag Lászlónétól, He-
vesi Jánosnétól, Fekete György Sándortól, Fekete György - 
nétől, Dancsó Józsefnétől, Vas Józsefnétől, Balázs Istvántól 
300 Ft/m2, egyenként 67 458 Ft vételáron. A vételár fede-
zetét a 2021. költségvetés beruházási kerete biztosítja. 
 
132–133/2021.(VI.7.) Polgármesteri határozat: 
A Képviselő-testület nevében hozzájárulok „településfej-
lesztési céllal” – a tervezett elkerülő út mellett később ki-
alakítható iparterület biztosítása érdekében – a Veresegyház 
külterület, 059/28 hrsz-ú, szántó művelési ágú ingatlan 
3120/620720 és 1520/620720 tulajdoni hányadának meg-
vásárlásához Török Gábornétól, Tóth Lászlótól 300 Ft/m2, 
egyenként 102 962 Ft vételáron. A vételár fedezetét a 2021. 
költségvetés beruházási kerete biztosítja. 
 
134/2021.(VI.7.) Polgármesteri határozat: 
A Képviselő-testület nevében hozzájárulok „településfejlesz-
tési céllal” – a tervezett elkerülő út mellett később kialakít-
ható iparterület biztosítása érdekében – a Veresegyház 
külterület, 059/28 hrsz-ú, szántó művelési ágú ingatlan 
3120/620720 tulajdoni hányadának megvásárlásához Gerhát 
Józseftől 300 Ft/m2, összesen 69 233 Ft vételáron. A vételár fe-
dezetét a 2021. költségvetés beruházási kerete biztosítja. 
 
135/2021.(VI.7.) Polgármesteri határozat: 
A Képviselő-testület nevében hozzájárulok „településfej-
lesztési céllal” – a tervezett elkerülő út mellett később ki-
alakítható iparterület biztosítása érdekében – a Veresegyház 
külterület, 059/28 hrsz-ú, szántó művelési ágú ingatlan 
3120/620720 és 608/620720 tulajdoni hányadának megvá-
sárlásához Juhász Sándornétól 300 Ft/m2, összesen 82 725 
Ft vételáron. A vételár fedezetét a 2021. költségvetés beru-
házási kerete biztosítja. 
 
136–138/2021.(VI.7.) Polgármesteri határozat: 
A Képviselő-testület nevében hozzájárulok „településfej-
lesztési céllal” – a tervezett elkerülő út mellett később kiala-
kítható iparterület biztosítása érdekében – a Veresegyház 
külterület, 059/28 hrsz-ú, szántó művelési ágú ingatlan 
3120/620720 tulajdoni hányadának megvásárlásához Pász-
tor Józsefnétől, Puskás Sándornétól, dr. Mohainé dr. Mravik 
Ágotától 300 Ft/m2, egyenként 69 233 Ft vételáron. A vételár 
fedezetét a 2021. költségvetés beruházási kerete biztosítja. 
 
139–140/2021.(VI.7.) Polgármesteri határozat: 
A Képviselő-testület nevében hozzájárulok „településfej-
lesztési céllal” – a tervezett elkerülő út mellett később ki-
alakítható iparterület biztosítása érdekében – a Veresegyház 
külterület, 059/28 hrsz-ú, szántó művelési ágú ingatlan 
3040/620720 tulajdoni hányadának megvásárlásához Ko-
valcsik Ferenctől, Ujvári Sándortól 300 Ft/m2, egyenként 
67 458 Ft vételáron. A vételár fedezetét a 2021. költségvetés 
beruházási kerete biztosítja. 
 
141/2021.(VI.7.) Polgármesteri határozat: 
A Képviselő-testület nevében hozzájárulok „településfej-
lesztési céllal” – a tervezett elkerülő út mellett később ki-

alakítható iparterület biztosítása érdekében – a Veresegy-
ház külterület, 059/28 hrsz-ú, szántó művelési ágú ingatlan 
3040/620720 és 1560/620720 tulajdoni hányadának meg-
vásárlásához Máté Károlynétól 300 Ft/m2, összesen 102 075 
Ft vételáron. A vételár fedezetét a 2021. költségvetés beru-
házási kerete biztosítja. 
 
142–143/2021.(VI.7.) Polgármesteri határozat: 
A Képviselő-testület nevében hozzájárulok „településfej-
lesztési céllal” – a tervezett elkerülő út mellett később ki-
alakítható iparterület biztosítása érdekében – a Veresegyház 
külterület, 059/28 hrsz-ú, szántó művelési ágú ingatlan 
3040/620720 tulajdoni hányadának megvásárlásához Máté 
Károlytól, Klementné Simon Erzsébettől 300 Ft/m2, egyen-
ként 67 458 Ft vételáron. A vételár fedezetét a 2021. költ-
ségvetés beruházási kerete biztosítja. 
 
144/2021.(VI.7.) Polgármesteri határozat: 
A Képviselő-testület nevében hozzájárulok „településfejlesz-
tési céllal” – a tervezett elkerülő út mellett később kialakítható 
iparterület biztosítása érdekében – a Veresegyház külterület, 
059/28 hrsz-ú, szántó művelési ágú ingatlan 3120/620720 tu-
lajdoni hányadának megvásárlásához Fazekas Andrástól 300 
Ft/m2, összesen 69 233 Ft vételáron. A vételár fedezetét a 2021. 
költségvetés beruházási kerete biztosítja. 
 
145/2021.(VI.7.) Polgármesteri határozat: 
A Képviselő-testület nevében hozzájárulok „településfej-
lesztési céllal” – a tervezett elkerülő út mellett később ki-
alakítható iparterület biztosítása érdekében – a Veresegyház 
külterület, 059/28 hrsz-ú, szántó művelési ágú ingatlan 
1520/620720 tulajdoni hányadának megvásárlásához Cser-
venka Aurél Lászlótól 300 Ft/m2, összesen 33 729 Ft vétel -
áron. A vételár fedezetét a 2021. költségvetés beruházási 
kerete biztosítja. 
 
146/2021.(VI.7.) Polgármesteri határozat: 
A Képviselő-testület nevében hozzájárulok „településfejlesz-
tési céllal” – a tervezett elkerülő út mellett később kialakít-
ható iparterület biztosítása érdekében – a Veresegyház kül - 
terület, 059/28 hrsz-ú, szántó művelési ágú ingatlan 
3040/620720 tulajdoni hányadának megvásárlásához Gerhát 
Ferenctől 300 Ft/m2, összesen 67 458 Ft vételáron. A vételár 
fedezetét a 2021. költségvetés beruházási kerete biztosítja. 
 
147–149/2021.(VI.7.) Polgármesteri határozat: 
A Képviselő-testület nevében hozzájárulok „településfej-
lesztési céllal” – a tervezett elkerülő út mellett később ki-
alakítható iparterület biztosítása érdekében – a Veresegyház 
külterület, 059/28 hrsz-ú, szántó művelési ágú ingatlan 
480/620720 tulajdoni hányadának megvásárlásához Tóth 
Jánosnétól, Pekarek Györgynétől, Kovács Béla Attilától 300 
Ft/m2, egyenként 10 651 Ft vételáron. A vételár fedezetét a 
2021. költségvetés beruházási kerete biztosítja. 
 
150-189/2021.(VI.7.) Polgármesteri határozat: 
A Képviselő-testülete nevében hozzájárulok „településfej-
lesztési céllal” – a tervezett elkerülő út mellett később ki-
alakítható iparterület biztosítása érdekében – a Veresegyház 
külterület, 059/28 hrsz-ú, szántó művelési ágú ingatlan  
• 480/620720 tulajdoni hányadának megvásárlásához Ko-

vács Béla Attilától összesen 10 651 Ft vételáron, 
• 1560/620720 tulajdoni hányadának megvásárlásához 

Ujvári Andrástól, összesen 34 617 Ft vételáron, 
• 3120/620720 és 1560/620720 tulajdoni hányadának 

megvásárlásához Kuska Lászlónétól összesen 103 850 
Ft vételáron, 

• 780/620720 tulajdoni hányadának megvásárlásához 
Vass Andrásnétól összesen 17 308 Ft vételáron, 

• 780/620720 tulajdoni hányadának megvásárlásához 
Vass Jánosnétól összesen 17 308 Ft vételáron, 

• 3120/620720 tulajdoni hányadának megvásárlásához 
Barna Miklóstól összesen 69 233 Ft vételáron, 

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. 

• 3040/620720 tulajdoni hányadának megvásárlásához Fe-
kete György Sándornétól összesen 67 458 Ft vételáron, 

• 1520/620720 tulajdoni hányadának megvásárlásához 
Soós Jánosnétól összesen 33 729 Ft vételáron, 

• 780/620720 tulajdoni hányadának megvásárlásához Ró-
zsai Piroska Évától összesen 17 308 Ft vételáron, 

• 1020/620720 és 1040/620720 tulajdoni hányadának meg-
vásárlásához Kiss Jánostól összesen 45 712 Ft vételáron, 

• 1020/620720 és 1040/620720 tulajdoni hányadának meg-
vásárlásához Kiss Józseftől összesen 45 712 Ft vételáron, 

• 1000/620720 és 1040/620720 tulajdoni hányadának meg-
vásárlásához József Attilánétól összesen 45 268 Ft vételáron 

• 3040/620720 tulajdoni hányadának megvásárlásához 
Farkas Viktória Erzsébettől összesen 67 458 Ft vételáron, 

• 3040/620720 tulajdoni hányadának megvásárlásához 
Zöld Bélától összesen 67 458 Ft vételáron, 

• 1560/620720 tulajdoni hányadának megvásárlásához 
Csányi Józseftől összesen 34 617 Ft vételáron, 

• 1560/620720 tulajdoni hányadának megvásárlásához 
Sörös Gyula Jánosnétól összesen 34 617 Ft vételáron, 

• 780/620720 tulajdoni hányadának megvásárlásához Se-
ress Józseftől összesen 17 308 Ft vételáron, 

• 780/620720 tulajdoni hányadának megvásárlásához 
Pintér Jánosnétól összesen 17 308 Ft vételáron, 

• 780/620720 tulajdoni hányadának megvásárlásához 
Cseri Sándornétól összesen 17.308 Ft vételáron, 

• 390/620720 tulajdoni hányadának megvásárlásához 
Seres Jánostól összesen 8654 Ft vételáron, 

• 1520/620720 és 152/620720 tulajdoni hányadának meg-
vásárlásához Tóth-Vas Edit Bernadettől összesen 37 102 
Ft vételáron, 

• 1520/620720 és 152/620720 tulajdoni hányadának meg-
vásárlásához Vas Krisztiántól összesen 37 102 Ft vételáron, 

• 780/620720 tulajdoni hányadának megvásárlásához Be-
lovainé Barsi Máriától összesen 17 308 Ft vételáron, 

• 3040/620720 tulajdoni hányadának megvásárlásához 
Serfőző Magdolnától összesen 67 458 Ft vételáron, 

• 1520/620720 és 1520/620720 tulajdoni hányadának meg-
vásárlásához Szabó Zsolttól összesen 67 458 Ft vételáron, 

• 760/620720 tulajdoni hányadának megvásárlásához Ga-
lambos Bálinttól összesen 16 865 Ft vételáron, 

• 760/620720 tulajdoni hányadának megvásárlásához Ga-
lambos Andrástól összesen 16 865 Ft vételáron, 

• 760/620720 tulajdoni hányadának megvásárlásához Ga-
lambos Imrétől összesen 16 865 Ft vételáron, 

• 3040/620720 és 608/620720  tulajdoni hányadának meg-
vásárlásához Tóbiás Erikától összesen 80 950 Ft vételáron, 

• 1560/620720 tulajdoni hányadának megvásárlásához 
Tamás Jánostól összesen 34 617 Ft vételáron, 

• 760/620720 tulajdoni hányadának megvásárlásához La-
torovszki Jánostól összesen 16 865 Ft vételáron, 

• 760/620720 tulajdoni hányadának megvásárlásához La-
torovszki Csabától összesen 16 865 Ft vételáron, 

• 1040/620720 és 1040/620720 tulajdoni hányadának meg-
vásárlásához Ujvári Jánostól összesen 46 156 Ft vételáron, 

• 780/620720 tulajdoni hányadának megvásárlásához Ko-
valik Irma Mártától összesen 17 308 Ft vételáron, 

• 3040/620720 tulajdoni hányadának megvásárlásához 
Pappné Bottlik Máriától összesen 67 458 Ft vételáron, 

• 3040/620720 tulajdoni hányadának megvásárlásához 
Czene Jánosnétól összesen 67 458 Ft vételáron, 

• 3120/620720 tulajdoni hányadának megvásárlásához 
Elek Andrásnétól összesen 69 233 Ft vételáron, 

• 4640/620720 tulajdoni hányadának megvásárlásához 
Antal Lászlótól összesen 102 963 Ft vételáron, 

• 780/620720 tulajdoni hányadának megvásárlásához Be-
nedek Andrástól összesen 17 308 Ft vételáron, 

• 780/620720 tulajdoni hányadának megvásárlásához Be-
nedek Márton Norberttől összesen 17 308 Ft vételáron, 

A 300 Ft/m2 vételár fedezetét a 2021. költségvetés beruhá-
zási kerete biztosítja. 
 
190/2021.(VI.7.) Polgármesteri határozat: 
A Képviselő-testület nevében – városfejlesztési céllal (iro-
dahelyiségek, illetve parkolóhelyek biztosítása) – hozzájá -
ru lok a tehermentes Veresegyház belterület 629/2 hrsz-ú, 
kivett lakóház, udvar, gazdasági épület megnevezésű in-
gatlan megvásárlásához Gál Lászlóné és Déryné Gál Anita 
Zsuzsanna eladóktól, összesen 55 000 000 Ft-os vételáron. 
Az ingatlan vételárának a megfizetése a következőképpen 
történik: 
• az adásvételi szerződés aláírásával egy időben az önkor-

mányzat megfizet 15 000 000 Ft első vételárrészletet; 
• 2021. év szeptember hónap 30. napjáig az önkormány-

zat megfizet 20 000 000 Ft második vételárrészletet; 
• a fennmaradó 20 000 000 Ft vételár hátralék kifizetése 

pedig legkésőbb 2022. március 31. napjáig történik meg. 
Az ingatlan teljes vételárának kifizetésére a 2021. évi költ-
ségvetés beruházási kerete és a 2022. évi költségvetés biz-
tosít fedezetet. 

191/2021.(VI.14.) Polgármesteri határozat: 
1. A Képviselő-testület nevében hozzájárulok, hogy az ön-

kormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 5/2021.(III.12.) 
önkormányzati rendelet 20. melléklete szerint jóváha-
gyott fejlesztések finanszírozására összesen 3 000 000 000 
Ft összegben hosszú lejáratú hitelt vegyen fel a K&H Bank 
Zrt-től az előterjesztés 1. számú mellékletét képező aján-
latban foglaltaknak megfelelően, illetve a 2. sz. melléklet 
szerinti „Beruházási/Fejlesztési hitelszerződés” tervezet 
feltételei szerint. 

2. A Képviselő-testület nevében vállalom, hogy a fejlesz-
tési hitel kamatainak és lejáratkori egyenlegének visz-
szafizetéséhez szükséges fedezetet az önkormányzat a 
mindenkori költségvetésében biztosítja. 

3. A Képviselő-testület nevében vállalom, hogy az 1. pont-
ban meghatározott fejlesztési hitel felvételéhez a Kor-
mány előzetes hozzájárulását megkérem. 

4. A Kormányengedély birtokában a fenti törvényi felhatal-
mazás alapján kerül sor a 3 000 000 000 Ft összegű hosz-
szú lejáratú hitelszerződés és kapcsolódó dokumentáció 
polgármester által történő aláírására. 

 
192/2021.(VI.14.) Polgármesteri határozat: 
A Képviselő-testület nevében – városfejlesztési céllal (par-
koló-terület biztosítása) – hozzájárulok a tehermentes Ve-
resegyház belterület 784/10 hrsz-ú, kivett beépítetlen 
terület megnevezésű ingatlan megvásárlásához Dudás At-
tila és Dudás Viktor eladóktól, összesen 15 000 000 Ft-os 
vételáron. Az ingatlan vételárának kifizetésére a 2021. évi 
költségvetés beruházási célú kerete biztosít fedezetet. 
 
193/2021.(VI.14.) Polgármesteri határozat: 
1. A Képviselő-testület nevében megállapítom, hogy a GA-

MESZ intézményvezetői álláshelyére kiírt pályázat ér-
vényesen zárult. 

2. Veresegyház Város Önkormányzat Képviselő-testülete 
nevében 2021. október 1. napjától 2022. szeptember 30-
ig megbízom Nagy József Attilát a GAMESZ igazgatói 
feladatainak ellátásával. 

3. Nagy József Attila illetményének összege: 
Alapilletmény: 113 253 Ft, munkáltatói döntésen alapuló 
illetménykiegészítés: 229 000 Ft, garantált bérmini-
mumra való kiegészítés: 105 747 Ft, határozott időre 
szóló keresetkiegészítés: 76 000 Ft, magasabb vezetői 
pótlék: 60 000 Ft. Összesen: 584 000 Ft.

VERESEGYHÁZ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK HATÁROZATAI
194/2021.(VI.16.) Kt. határozat: 
A Képviselő-testület – városfejlesztési céllal (körforgalom meg-
építése és területrendezés) – hozzájárul a tehermentes Veres-
egyház belterület 400 hrsz-ú, kivett lakóház, udvar, gazdasági 
épület megnevezésű tehermentes ingatlan megvásárlásához 
Radics Sándorné eladótól, összesen 40 000 000 Ft-os vételáron.  
Az ingatlan vételárának a megfizetése a következőképpen 
történik: 
• az adásvételi szerződés aláírásával egy időben, az ingat-

lan tehermentesítése érdekében az önkormányzat átutal 
a MAGNET Magyar Közösségi Bank Zrt. által megadott 
előtörlesztési számlaszámra 4 626 800 Ft összeget, leg-
később 2021. június 17-én; 

• a Bank által ezt követően kiadott törlési engedély birto-
kában, legkésőbb 2021. július 31-ig megfizeti a fennma-
radó vételár hátralékot, 35 373 200 Ft-ot Eladó részére. 

Az ingatlan teljes vételárának kifizetésére a 2021. évi költ-
ségvetés beruházási kerete biztosít fedezetet. 
Felek előzetesen megállapodtak abban, hogy Vevő a vétel -
árba a Ptk. 6:49. §-a szerint beszámítja az Eladónak, Eladó 

hozzátartozóinak és az ingatlannak Vevő önkormányzat, 
annak önkormányzati költségvetési szervei, illetve az ön-
kormányzat részvételével működő önkormányzati társulá-
sai felé fennálló esetleges tartozásainak és azok járulékainak, 
valamint az igényérvényesítés költségeinek összegét, s ennek 
megfelelően az Eladónak járó vételár hátraléknál alacso-
nyabb összeg kerülhet elutalásra. 
 
195/2021.(VI.16.) Kt. határozat: 
A Képviselő-testület hozzájárul az önkormányzat kizáró-
lagos tulajdonát képező Veresegyház 5785/139/A/7 hrsz-
ú, 49,1 m2-es alapterületű, 734/10000 eszmei hányadú, 
tehermentesített társasházi lakásingatlan értékesítéséhez 
összesen 17 185 000 Ft vételáron Radics Sándorné, mint 
Vevő részére. Vevő a tehermentesített ingatlan birtokába a 
teljes vételár megfizetésével egy időben lép, Bérlő lakás-
bérleti szerződése addig az időpontig érvényben marad. 
 
196/2021.(VI.16.) Kt. határozat: 
A Képviselő-testület hozzájárul az önkormányzat kizáró-
lagos tulajdonát képező Veresegyház 5785/144/A/3 hrsz-

ú, 48,73 m2-es alapterületű, 728/10000 eszmei hányadú, te-
hermentesített társasházi lakásingatlan értékesítéséhez 
összesen 17 055 500 Ft vételáron Csikiné Radics Edit, mint 
Vevő részére. Vevő a tehermentesített ingatlan birtokába a 
teljes vételár megfizetésével egy időben lép, Bérlő lakás-
bérleti szerződése addig az időpontig érvényben marad.  
197/2021.(VI.16.) Kt. határozat: 
1. A Képviselő-testület hozzájárul háromoldalú megálla-

podás megkötéséhez a Veresegyház Városi Sportkör 
Egyesülettel és a P. J. P. Marik Kft-vel oly módon, hogy 
Veresegyház Városi Sportkör Egyesület a Marik Praxis-
közösség (IV., VIII., IX. és X. számú felnőtt háziorvosi 
körzet) számára 2021. július 1. napjától 2022. december 
31-ig szóló határozott időtartamra biztosítja a Kucsa 
Tamás Városi Sportcsarnok orvosi szobájának napi 4 
órában történő, prevenciós rendelés célú használatát. 

2. Az önkormányzat az orvosi szoba használatáért havi 
bruttó 40 640 Ft összegű bérleti díjat fizet a Veresegyház 
Városi Sportkör Egyesület részére az önkormányzat 
2021. évi költségvetésének dologi kiadásai terhére.
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Önkormányzat
PÁLYÁZATI FELHÍVÁS 

VERESEGYHÁZ VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK 
MŰVELŐDÉSI, IFJÚSÁGI ÉS SPORT BIZOTTSÁGA 

ÖSZTÖNDÍJPÁLYÁZATOT HIRDET  
általános és középiskolában tanulók részére  

SEGÍTÜNK, HOGY TANULHASS 
A 2021/2022. TANÉV I. FÉLÉVÉRE 

A PÁLYÁZAT CÉLJA: szociálisan rászoruló általános és középiskolai 
tanulók támogatása. 

A TÁMOGATÓ MEGNEVEZÉSE: Veresegyház Város Önkormányzatának 
Művelődési, Ifjúsági és Sport Bizottsága. 

A PÁLYÁZÓK KÖRE: Veresegyházon állandó lakóhellyel rendelkező, jó ta-
nulmányi eredményt  elérő, általános iskolás illetve nappali tago -
zaton tanuló középiskolai diákok, (kiskorú nevében a törvényes 
képviselője nyújtja be a pályázatot). 

A PÁLYÁZATOK BENYÚJTÁSA ÉS ELBÍRÁLÁSA: A pályázatokat papír adathor-
dozón 1 pld.-ban kell benyújtani. 

PÁLYÁZATI FELTÉTEL: Veresegyházon állandó lakóhellyel rendelkező,  
• szociálisan rászorult, 
• nappali tagozaton, 
• általános vagy középiskolai tanulmányokat folytató tanulók(kiskorú 

nevében a törvényes képviselője nyújtja be a pályázatot), 
• a 2020/2021. tanév II. félévi tanulmányi átlaga minimum 4,00. 
A RENDELKEZÉSRE ÁLLÓ FORRÁS: Veresegyház Város 2021. évi költségveté-

séből a Művelődési, Ifjúsági és Sport Bizottsága részére ezen 
célra meghatározott keretösszeg. 

A PÁLYÁZAT BENYÚJTÁSI HATÁRIDEJE: 2021. szeptember 9. péntek. 
BENYÚJTANDÓ: pályázati űrlap, bizonyítvány fénymásolata, lakcím kártya 

fénymásolata, szülők, eltartók jövedelemigazolása, a pályázattal 
érintett és a testvérek iskola-, óvodalátogatási igazolása. 

A PÁLYÁZATTAL KAPCSOLATOS HIÁNYPÓTLÁS LEHETŐSÉGEI ÉS FELTÉTELEI: 
Utólagos hiánypótlásra nincs lehetőség. 

A pályázatokat kérjük a Művelődési, Ifjúsági és Sport Bizottságnak 
címezve a Polgármesteri Hivatal 116. szobájában leadni. Pá-
lyázati űrlap beszerezhető a Polgármesteri Hivatalban a földszinti 
ügyfélszolgálaton illetve letölthető a www.veresegyhaz.hu in-
ternetes oldalon. A benyújtott pályázatokat az önkormányzat Mű-
velődési, Ifjúsági és Sport Bizottsága saját hatáskörben bírálja el. 
Az elbírálás a soron következő bizottsági ülés alkalmával történik. 

A BIZOTTSÁG FENNTARTJA A JOGOT, HOGY  
• a rendelkezésre álló keretösszeg ismeretében prioritásokat állapítson meg, 
• ne támogasson minden benyújtott érvényes pályázatot, 
• egy érvényes pályázatot csak részben támogasson,  
• a pályázati felhívás követelményeinek nem megfelelő pályázatokat a 

Bizottság elutasíthatja. 
A PÁLYÁZAT ELBÍRÁLÁSÁNAK HATÁRIDEJE: 2021. október 25. 
AZ ELNYERHETŐ TÁMOGATÁS FORMÁJA: vissza nem térítendő támogatás, 

a megítélt összeg elosztva 5 hónapra: 2021/2022. tanév I. féléve (5 
hónap,  szeptembertől (a szülő bankszámlájára történő utalással) 
pályázati díj nincs. 

A TÁMOGATÁSI MEGÁLLAPODÁS MEGKÖTÉSE, TÁMOGATÁS FOLYÓSÍTÁSA, FELHASZ-
NÁLÁSA ÉS ELSZÁMOLÁSA: a támogatásokat Veresegyház Város Ön-
kormányzatának Polgármesteri Hivatala folyósítja. A benyújtott 
pá lyá zatokat az önkormányzat Művelődési, Ifjúsági és Sport Bi-
zottsága saját hatáskörben bírálja el. A pályázati támogatás össze-
gét a jelentkezők száma és rászorultsági foka függvényében 
állapítja meg.  

A PÁLYÁZTATÁS NYILVÁNOSSÁGA: a pályázók részére nyújtott támogatásról a 
döntést követő 15 napon belül az önkormányzat hivatalos interne-
tes honlapján – személyi adatok nélkül – tájékoztatót jelentet meg. 

MŰVELŐDÉSI, IFJÚSÁGI ÉS SPORT BIZOTTSÁG 
SZÉNÁS ZSOLTNÉ ELNÖK

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS 
VERESEGYHÁZ VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK 
MŰVELŐDÉSI, IFJÚSÁGI ÉS SPORT BIZOTTSÁGA 
veresegyházi gyermekek, tanulók sportolásának támogatására 

SEGÍTÜNK, HOGY SPORTOLHASS 
pályázatot hirdet a 2021/2022. TANÉV I. FÉLÉVÉRE 

A PÁLYÁZAT CÉLJA: szociálisan rászoruló sportolók támogatása: sportfelszere-
lés, tagdíj, bérlet finanszírozása 

A TÁMOGATÓ MEGNEVEZÉSE: Veresegyház Város Önkormányzatának Művelődési, 
Ifjúsági és Sport Bizottsága. 

A PÁLYÁZÓK KÖRE: Veresegyházon állandó lakóhellyel rendelkező, szabadidős 
vagy egyesületi sporttevékenységet folyatató óvodás, általános iskolás 
illetve nappali tagozaton tanuló középiskolai diákok (kiskorú nevében 
a törvényes képviselője nyújtja be a pályázatot). 

A PÁLYÁZATOK BENYÚJTÁSA ÉS ELBÍRÁLÁSA: A pályázatokat papír adathordozón 
1 pld.-ban kell benyújtani. 

PÁLYÁZATI FELTÉTEL: 
• rendszeresen részt vesz az edzéseken, szorgalma példamutató, 
• szociálisan rászorult, 
• Veresegyházon állandó lakóhellyel rendelkező, szabadidős vagy egyesületi 

sporttevékenységet folyatató óvodás, általános iskolás illetve nappali tago-
zaton tanuló középiskolai diákok (kiskorú nevében a törvényes képviselője 
nyújtja be a pályázatot, 

• nem támogatható a pályázat, hogy ha a pályázó a korábban kapott támoga-
tással határidőre, hitelesített bizonylatokkal nem számolt el. 

A RENDELKEZÉSRE ÁLLÓ FORRÁS: Veresegyház Város 2021. évi költségvetéséből a 
Művelődési, Ifjúsági és Sport Bizottsága részére ezen célra meghatáro-
zott keretösszeg. 

A PÁLYÁZAT BENYÚJTÁSI HATÁRIDEJE: 2021. szeptember 9. péntek  
BENYÚJTANDÓ: pályázati űrlap, edzői javaslat, lakcím kártya fénymásolata, szü-

lők, eltartók jövedelemigazolása, a pályázattal érintett és a testvérek is-
kola-, óvodalátogatási igazolása. 

A PÁLYÁZATTAL KAPCSOLATOS HIÁNYPÓTLÁS LEHETŐSÉGEI ÉS FELTÉTELEI: 
Utólagos hiánypótlásra nincs lehetőség. 

A pályázatokat kérjük a Művelődési, Ifjúsági és Sport Bizottságnak címezve 
a Polgármesteri Hivatal 116. szobájában leadni. Pályázati űrlap besze-
rezhető a Polgármesteri Hivatalban a földszinti ügyfélszolgálaton illetve le-
tölthető a www.veresegyhaz.hu internetes oldalon. 
A benyújtott pályázatokat az önkormányzat Művelődési, Ifjúsági és Sport 
Bizottsága saját hatáskörben bírálja el. Az elbírálás a soron következő bi-
zottsági ülés alkalmával történik. 

A BIZOTTSÁG FENNTARTJA A JOGOT, HOGY  
• a rendelkezésre álló keretösszeg ismeretében prioritásokat állapítson meg, 
• ne támogasson minden benyújtott érvényes pályázatot, 
• egy érvényes pályázatot csak részben támogasson, 
• a pályázati felhívás követelményeinek nem megfelelő pályázatokat a Bi-

zottság elutasíthatja. 
A PÁLYÁZAT ELBÍRÁLÁSÁNAK HATÁRIDEJE: 2021. október 25. 
AZ ELNYERHETŐ TÁMOGATÁS FORMÁJA: vissza nem térítendő támogatás, utófinan-

szírozási formában, pályázati díj nincs. 
A támogatás rendeltetésszerű felhasználását számlákkal kell igazolni 
a Bizottság által, a pályázat elbírálásakor meghatározott időpontig, leg-
feljebb a tárgyév december 15-ig.  

A TÁMOGATÁSI MEGÁLLAPODÁS MEGKÖTÉSE, TÁMOGATÁS FOLYÓSÍTÁSA, FELHASZNÁLÁSA ÉS 
ELSZÁMOLÁSA: a Veresegyház Város Önkormányzatának Polgármesteri Hi-
vatala fizeti ki a házipénztárból. 
A benyújtott pályázatokat az önkormányzat Művelődési, Ifjúsági és Sport Bi-
zottsága saját hatáskörben bírálja el. A pályázati támogatás összegét a jelent-
kezők száma és rászorultsági foka függvényében állapítja meg. A pályázati 
felhívás követelményeinek nem megfelelő pályázatokat a Bizottság elutasítja. 
A támogatási összeg kifizetése a szülő/gondviselő nevére kiállított szám-
lák bemutatása alapján – az értesítésben feltüntetett időpontokban – törté-
nik. A számlák benyújtásának végső határideje: 2021. december 15. 

 Az elszámolás során kizárólag olyan, a támogatási időszakban felmerült 
költségre vonatkozó számlák, számviteli bizonylatok számolhatók el, ame-
lyek pénzügyi teljesítése az elszámolási időszak végéig megtörtént. 
Ha a támogatott az elszámolási határidőig nem, vagy nem szabályos módon szá-
molt el a támogatás felhasználásáról, a jegyző 15 napos határidő kitűzésével fel-
szólítja a számadási kötelezettségének teljesítésére, illetve felhívja hiánypótlásra. 

A PÁLYÁZTATÁS NYILVÁNOSSÁGA: a pályázók részére nyújtott támogatásról a döntést 
követő 15 napon belül az önkormányzat hivatalos internetes honlapján – 
személyi adatok nélkül – tájékoztatót jelentet meg. 

MŰVELŐDÉSI, IFJÚSÁGI ÉS SPORT BIZOTTSÁG 
SZÉNÁS ZSOLTNÉ ELNÖK

LAKOSSÁGI TÁJÉKOZTATÁS 
 
Tisztelt Veresegyházi Ingatlantulajdonosok! 
 
A tiszta, rendezett és ápolt közterületek meghatározzák az egész 
település hangulatát, szépségét és pozitív megítélését, ezért Ve-
resegyház Város Önkormányzata felhívja minden veresegyhá-
zi lakos figyelmét a 11/2008. (IV.30.) ÖR. számú rendeletének 
és a 26/2020. (XI.27.) ÖR. számú rendeletének az ingatlantu-
lajdonosokra vonatkozó - közterület tisztántartási szabályaira. 

Néhány fontos információ a rendeletek tartalmából: 
 

A település területén lévő ingatlanok tulajdonosai kötelesek 
gondoskodni az ingatlan 
• településképi követelményeknek esztétikai szempontból is 

megfelelő rendezettségéről, ennek az állapotnak a fenn-
tartásáról, 

• tisztántartásáról, rendszeres takarításáról, 
• rendezett, zsúfoltságtól, lomoktól mentesen tartásáról, 
• növényvédelméről, gyomtól, gaztól történő megtisztításá-

ról, 
• rovar- és rágcsálómentesítéséről, 
• kerítéseinek vonalán a szomszédos ingatlanra átnyúló bok-

rok és fák megfelelő nyeséséről, 
• az ingatlan határától a közútig (de legfeljebb 5m) terjedő 

közterületen növő fás szárú növények fenntartásáról, ke-
zeléséről, szükség szerinti pótlásáról, a fás szárú növények 
emberi életet, egészséget veszélyeztető részeinek és szár-
mazékainak (ág, levél, virágzat, termés, stb.) eltávolításáról. 
Az ingatlan előtti járda tisztántartása az ingatlan tényleges hasz-

nálójának kötelessége. 
Intézmények, kereskedelmi és vendéglátóipari egységek és más 

elárusítóhelyek előtti járdaszakaszt a tényleges használónak kell 
tisztántartani, függetlenül attól, hogy a szemét üzleti tevé-
kenységből származik-e. 

A tényleges használó kötelessége a járda mellett növő gaz ki-
irtása, a járdára kinyúló ágak és bokrok megfelelő nyesése. Köz-
tisztasági szempontból járdának minősül az a gyalogos közle-
kedésre rendelt, kiépített és kiépítetlen útterület, amely az in-
gatlan telekhatárától az úttest széléig (szegélyéig), de maximum 
a telekhatártól 5 méterig terjed. 

A közterületen lévő árkok, átereszek tisztántartása, a csapa-
dékvíz akadálytalan elfolyásának biztosítása – az ingatlan előt-
ti szakaszra terjedően – az ingatlan tényleges használójának, il-
letve tulajdonosának kötelessége. 

Az épület tulajdonosa köteles gondoskodni arról, hogy az épü-
let tetőzetéről az esővíz a járdára ne csorogjon, a szomszéd in-
gatlanra közvetlenül ne folyjon. 

Építési területen és az építkezés közvetlen környékén az épí-
tést végző kivitelezőnek kell biztosítani a tisztaságot. 

Tilos közterületre (közútra, útpadkára, járdára) salakot, épí-
tési törmeléket, illetve hulladékot elhelyezni. 

A rendelet által meghatározott előírások – közterületfel-
ügyelő által készített fényképpel igazolt – nem teljesítése köz-
igazgatási bírság kiszabását eredményezheti.  

 
Vigyázzunk rá és tartsuk rendben környezetünket! 
 

VERESEGYHÁZ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA

AZ ÁLOMHEGYI VÍZTÁROZÓ MŰTÁRGY (GÁT) 
KIVITELEZÉSI SZERZŐDÉSÉNEK ALÁÍRÁSA

Önkormányzat

MEGÚJULT BUSZJÁRATOK 
 
Augusztus 2-től a helyi közösségi közlekedésben forgalomba álltak 
a korszerű, alacsonypadlós, EURO6 motorral felszerelt, a helyi igé-
nyeknek megfelelően kialakított, egyedi tervezésű és gyártású autó-
buszok. 

Fotók: Veréb József

Fotó: Facebook/Ferenc Cserháti
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   VÁROSI MÚZEUM • SZENTLÉLEK TÉR 5.

KÜLÖNLEGES LELET KERÜLT A MÚZEUMBA 
Az egyik Újiskola utcai régi épület bontásakor, 
hátul a kert végén, párját ritkító kőemlék buk-
kant elő a földfelszín alól: egy 19. századi 
fehér márványból faragott sírkő, melyen még 
ma is jól olvashatók a rávésett nevek és sorok. 
Az elhunyt nevének utánanézve az anyaköny -
vekben megállapítható, hogy az 1857. szep-
tember 9-én született és az árnyékvilágból 
tüdőgyulladásban alig 36 évesen, 1893. feb-
ruár 2-án eltávozott Bánóczy Mihály földmű-
 ves sírját jelezte. A Bánóczyak a mai új temp - 
lom helyén állt házban éltek, telkük messzire 
elnyúlt a patak felé, s még az a terület is az 
övék volt, ahol a sírkő előkerült. A követ vél-
hetően az utódok hozták el a temetőből, ami-
kor az elhunytnak új síremléket állítottak még 
évtizedekkel ezelőtt, majd a telek végén he-

lyezték el. A hosszú évek alatt benőhette a nö-
vényzet, majd föld kerülhetett rá. 

A família a történelmi Bánóczy család egyik 
leágazása, az ősök székhelye századokkal ez-
előtt a mai Szlovákia keleti részén lévő Bánóc 
(Bánovce nad Ondavou) volt. A különleges 
kőemléket, melyen a feleség, Deák Zsuzsanna 
neve is olvasható, a megtalálók beszállították 
a Városi Múzeumba. (Ezúton is köszönet érte 
Szlovák Zsoltnak.) Sajnos kettétört, de sze-
rencsére a két darab csapolással újra összeil-
leszthető. Kijavítás után a Múzeumban vagy 
a Múzeumkertben állítják fel, s remélhetőleg 
innen már nem vándorol tovább évtizedek 
múltán sem. 

 
(SZ. VANK ERZSÉBET – VARGA KÁLMÁN)

Augusztus 20-i ünnepség a strand színpadán 
az 1980-as években. 

A képen kenyérszegés előtt Czene István, Czene Lászlóné, 
Vass István (aki a kenyeret átadja), Pásztor Béla és Majer Jánosné.

AZ ESTI GIMNÁZIUM TANÁRI KARA

MÚLTIDÉZŐ                  SZABÓNÉ VANK ERZSÉBET GYŰJTEMÉNYÉBŐL

KÉPVISELŐI TÁJÉKOZTATÓ

Milyen érzés volt az Ön számára részt venni Ve-
resegyház új sportcsarnokának minapi avató-
ünnepségén? 
Nagyszerű és egyben megtisztelő érzés volt jelen 
lennem és beszédet mondanom, hiszen ez annak 
a munkának az eredménye, amelynek jómagam 
is a tevőleges részese voltam. Hálás vagyok min-
denkinek, aki közreműködött és segített bennünket 
abban, hogy ez a beruházás megvalósulhasson Ve-
resegyházon! Azt hiszem, bárki egyetértene velem 
abban, hogy az idei augusztus 20-a, Szent István 
és az államalapítás ünnepnapja Veresegyházon ez-
úttal különlegesebb, kiemelkedőbb volt, mint a 
megszokott, hiszen aznap avattuk fel a Kucsa Ta-
másról elnevezett új városi sportcsarnokot. Ez 
ugyanis szemléletes példája annak, hogy a ránk, 
itt élő magyarokra egyébként is jellemző össze-
fogással milyen jelentős eredményekre vagyunk 
képesek, akárcsak annak is, hogy Veresegyháznak 
van egy erős közössége. Márpedig nekünk dol-
goznunk kell azon, hogy ez a közösség a továb-
biakban is erős maradjon. Biztonság nélkül a kö-
zösségünk sem lehet erős és a jövő garanciája a 
fejlődés. Ez a város, akárcsak térségünk, Ma-
gyarország egyik legjobban, és legnagyobb ütemben fejlődő települése és 
régiója – mint azt az új sportcsarnok is ékesen bizonyítja –, ezen az úton 
kell továbbhaladnunk, mert ha a közösséget erősítjük és ehhez a bizton-
ságot is megteremetjük, mindemellett pedig a város fejlesztésével is fog-
lalkozunk, akkor bizony jól gondolunk a jövőre. Ennek szellemében isko-
lákat építünk, megbecsüljük pedagógusainkat és diákjainkat, korszerűsít-
jük az oktatási intézményeket, fejlesztjük az oktatást. Annál meggyőzőbb 
érvre talán nincs is szükségünk ennek alátámasztására, mint amikor a Ve-
resegyházon élő emberek kilépnek az utcára és a saját szemükkel is láthatják 
az eredményeinket. Láthatják az új vagy megújult iskolákat, de nagy hang-
súlyt kapnak az egészségügyi fejlesztések is, amelyek térségünkben 
ugyancsak kiemelt jelentőségűek. 
Mi a célja mindezzel a kormányzatnak, illetve Önnek, mint városunk és 
térségünk országgyűlési képviselőjének? 
Nekünk nem lehet kisebb célunk annál, mint hogy a Veresegyházon élő em-
berek bizakodva tekinthessenek előre és a mindennapokban továbbra is érez-
hessék környezetük, településük fejlődését, gyarapodását. Augusztus 20-
án amellett, hogy ünnepelt az ország, arról is megemlékeztünk, hogy Szent 
István nemzetünk alapjait tette le. Jól tudta, hogy ezek az alapok az eljö-
vendő generációknak nyújtanak majd biztonságot és jövőt. Ilyen alapot je-
lentenek a ma fejlesztései is. Éppen ezért az infrastrukturális és oktatási fej-
lesztések mellett olyan beruházásokra is szükség van, amelyek az ember-
ek egészségét garantálják. Az új sportcsarnok és környezete lehetővé teszi 

a szabadidő minőségi eltöltését. A jelentős – 
mintegy 2,2 milliárd forint összegű kormányzati 
támogatással és az önkormányzati önrésszel 
megvalósult – csarnoknak és környezetének kö-
szönhetően a gyerekek és szüleik is rendszeres 
sportolási lehetőséghez jutnak, ami a közös él-
mények mellett egészségük megőrzésének alap-
ja is egyben. 
Nagyon sok család várja az szja visszatérítéssel 
kapcsolatos információkat, és a nyugdíjprémium 
folyósítása is érthetően sokakat foglalkoztat. Mit 
tudhatunk mindezekről? 
Az elmúlt időszakban több olyan kedvezményt 
és támogatási formát is bevezettünk, amely egy-
től egyig igazolta a családok megerősítése mel-
letti elkötelezettségünket. Ennek egyik legnép-
szerűbb példája a Babaváró támogatás, amit 
eddig már százhetvenezer házaspár igényelt 
Magyarországon. Bízom abban, hogy hamarosan 
még többen élnek majd ezzel a támogatási le-
hetőséggel itt, Veresegyházon is. Fontos hang-
súlyoznunk, hogy minél többen élnek a helyiek 
közül a kormányzat által országosan felkínált le-
hetőségekkel, annál nagyobb mértékben járulnak 

hozzá ezek a támogatási formák térségünk és azon belül is Veresegyház, 
valamint az itt élő családok megerősödéséhez és további fejlődéséhez. 
A kormány a koronavírus okozta járványhelyzetet európai szinten is ki-
emelkedő sikerességgel kezelte. A gazdaságot újraindítottuk, a foglal-
koztatottak száma minden rekordot megdöntött, a legfrissebb adatok sze-
rint a rendszerváltás óta nem dolgoztak annyian hazánkban, mint most, 
amikor 4,5 millió embernek van biztos megélhetést garantáló állása Ma-
gyarországon. Rendkívüli eredmény, hogy a gazdaságunk erős és stabil, 
amely lehetővé teszi, hogy nyugdíjprémiumot kapjanak a jogosultak. En-
nek összege pedig a gazdasági növekedés mértékétől függ. A jelenleg ren-
delkezésre álló adatok ismeretében valószínűsíthetjük, hogy meghalad-
ja majd az ötvenezer forintot, de az összeg akár ennél jóval magasabb is 
lehet. A gyermeket nevelő szülőknek különösen jót jelent, hogy ebben az 
évben elérjük az szja-visszatérítéshez szükséges öt és fél százalékos GDP-
növekedést. Így a következő esztendő első negyedévében – legkésőbb már-
cius végével bezárólag – számíthatnak a családok az szja-visszatérítésre, 
aminek a várható maximális értéke csaknem egymillió forint is lehet. Kör-
zetünk egy erős, tettre kész közösség, az itt élő emberek elkötelezettek 
a fejlődés, a kiszámítható, tervezhető jövő mellett, a biztonságban, a nyu-
godt építkezésben hisznek, nem pedig az öncélú, káoszba vezető hatal-
mi harcokban. Minden okunk megvan a derűs bizakodásra, hiszen tele-
püléseinken a fejlesztések a járványidőszakban sem álltak le, jelentős ered-
ményeket értünk el. 

A KÖZÖSSÉGRE ÉS A BIZTONSÁGRA ALAPOZHATJUK 
A TOVÁBBI FEJLŐDÉSÜNKET 

Veresegyház térségünk egyik húzóerejét képviseli Magyarország legjobban és a legnagyobb ütemben fejlődő 
régiójában – mondta el a lapunknak küldött interjúban Tuzson Bence, a Pest megyei 5-ös számú választóke-
rület országgyűlési képviselője. Az elmúlt időszakban városunkban megvalósított fejlesztések – amelyek 2010 
óta folyamatosak – szemléletesen példázzák azt is, hogy összefogással és együttműködéssel olyan biztonságot 
teremthetünk, amely a közösség érdekeit szolgálja. A képviselő beszélt arról is, hogy a kormányzat által biz-
tosított kedvezményes lehetőségek hozzájárulnak ahhoz, hogy a Veresegyházon élő emberek a hétköznapok-
ban a saját pénztárcájukon is érezhessék és tapasztalhassák az együtt elért eredményeink pozitív hatásait.

Fotó: Lethenyei
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PEST MEGYEI IPARKAMARA TÁJÉKOZTATÓJA

A koronavírus-járvány időszakában szerzett iparkamarai tapasztalatok szerint nem 
ennek az önfoglalkoztató vállalkozási formának a számszerű növekedése volna kí-
vánatos, mégis ez történt. 

A kamarai gazdasági tanácsadás tapasztalatai a hagyományos építőipari, az épü-
letgépészeti szerelési és a szakipari munkákat végző egyéni és társas vállalkozások 
működtetéséből származnak. A KSH adatai szerint 2020-ban az egyéni vállalkozá-
sok száma 556191 volt, és 503066 gazdasági társaságot regisztráltak. Az egyéni vál-
lalkozók szinte csak a szünetelés lehetőséget jelölték meg e vállalkozási forma 
előnyeként, de vélekedésüket befolyásolhatta a világjárvány időszakában a meg-
rendelések hiánya. Az egyéni vállalkozói tevékenység egy hónaptól három évig ter-
jedő időszakban szünetelhet. Ha a piacon nincs munka, jobb szüneteltetni, mint a 
költségeket tovább növelni, miközben nincs bevétel. A szezonális tevékenységet 
folytatók is igénybe veszik a szünetelés lehetőségét.  

Az alábbi tájékoztatás működő egyéni vállalkozások tekintetében ismeret-felújí-
tás célját szolgálja, de egyebekben azokhoz szól, akik a jövőben új egyéni vállalko-
zást kívánnak alapítani, vagy a koronavírus-járvány következményei miatt meg - 
változtatni kényszerülnek az előző tevékenységüket, esetleg azzal felhagynak, vagy 
a korábban megszűntetett vállalkozás helyett újat indítanak, vagy éppen özvegyi 
jogon működtetnék tovább a piac által már ismert vállalkozást.  

Az egyéni vállalkozás működtetésének csak egyik része a választott tevékeny-
ség gyakorlásához nélkülözhetetlen szakmai képzettség, valamint az engedély be-
szerzése vagy a bejelentés, ha az utóbbiakat jogszabály előírja. 

Az egyéni vállalkozóról és az egyéni cégről szóló 2009. évi CXV. törvény szabá-
lyozza – egyebek mellett – az egyéni vállalkozók tevékenysége folytatásának felté-
teleit, benne a képzettségre vonatkozó rendelkezésekkel. A képesítési követel - 
mények teljesítése a választott tevékenység folytatásához (gyakorlásához) szüksé-
ges feltételnek minősül. 

Képesítéshez kötött tevékenységet az egyéni vállalkozó csak akkor folytathat, ha 
a jogszabályokban meghatározott képesítési követelményeknek megfelel. Jogsza-
bály – ide nem értve az önkormányzati rendeletet – eltérő rendelkezése hiányában 
képesítéshez kötött tevékenységet az egyéni vállalkozó akkor is folytathat, ha a ké-
pesítési követelményeknek maga nem felel meg, de az adott tevékenység folytatá-
sában személyesen közreműködő, általa határozatlan időre foglalkoztatott sze - 
mélyek között van olyan, aki az előírt képesítéssel rendelkezik. A képesítési köve-
telményeknek a tevékenység folytatása során folyamatosan meg kell felelni. 

Ha az egyéni vállalkozónak több telephelye (fióktelepe) van, a képesítési köve-
telményekre vonatkozó előírásokat valamennyi telephelyen (fióktelepen) érvénye-
síteni kell. Azoknál a tevékenységeknél, amelyeket bejelentéshez vagy engedélyhez 
kötöttek, az előírásokat a rájuk vonatkozó ágazati szabályok szerint alkalmazni kell.  

Az egyéni vállalkozó a nyilvántartásba olyan tevékenységet jelenthet be, mely-
nek gyakorlására vonatkozó jogszabályi előírásokat teljesítette. Az egyéni vállal-
kozó köteles haladéktalanul bejelenteni, ha a tevékenység gyakorlására vonatkozó 
jogszabályi előírásoknak nem felel meg. A bejelentés alapján a nyilvántartást ve-
zető szerv törli a tevékenységet. 

Magyarország területén természetes személy üzletszerűen – rendszeresen, nye-
reség– és vagyonszerzés céljából, saját gazdasági kockázatvállalás mellett folytatott 
– gazdasági tevékenységet egyéni vállalkozóként végezhet. Magyar állampolgár és 
néhány esetben külföldi személy is lehet egyéni vállalkozó. Az egyéni vállalkozók 
nagyon egyszerűen, szinte alanyi jogon, gyakorlatilag egy regisztrációt követően 
kezdhetik meg tevékenységüket.  

Az egyéni vállalkozó gondnokság alá helyezése esetén az érintett egyéni vállal-
kozó nevében és javára törvényes képviselője az egyéni vállalkozói tevékenységet 
folytathatja, ha az egyéni vállalkozói tevékenység folytatását az egyéni vállalkozó 
gondnokság alá helyezéséről szóló bírósági határozat jogerőre emelkedésétől szá-
mított 30 napon belül a Közreműködő Szervnél (NAV) személyesen bejelenti. 

Az egyéni vállalkozó halála esetén az egyéni vállalkozó özvegye, özvegy hiá-
nyában vagy annak egyetértésével örököse az egyéni vállalkozói tevékenységet 
folytathatja, ha az egyéni vállalkozói tevékenység folytatását az ok bekövetke-
zésétől számított 90 napon belül a Közreműködő Szervnél (NAV) személyesen, 
postai úton vagy elektronikus azonosítást követően elektronikus kapcsolattartás 
útján bejelenti. 

A tevékenység folytatásának kezdete az egyéni vállalkozó gond-
nokság alá helyezéséről szóló bírósági határozat jogerőre emelke-
dését, illetőleg egyéni vállalkozó halálát követő nap. 

Az egyéni vállalkozó gazdasági tevékenysége során az „egyéni vállalkozó” meg-
jelölést (vagy annak e.v. rövidítését) és nyilvántartási számát neve (aláírása) mellett 
minden esetben köteles feltüntetni. Az egyéni vállalkozó köteles személyesen köz-
reműködni a tevékenység folytatásában azzal, hogy közreműködőként alkalma-
zottat foglalkoztathat. 

Az egyéni vállalkozó a tevékenységéből eredő kötelezettségeiért teljes vagyonával 
felel. Az egyéni vállalkozó több tevékenységet folytathat, tevékenységét több telep-
helyen, fióktelepen végezheti. Ha valamely gazdasági tevékenység gyakorlását (ál-
lami) jogszabály hatósági engedélyhez köti, az egyéni vállalkozó e tevékenységét 
csak az engedély birtokában kezdheti meg, illetve végezheti. 

Az egyéni vállalkozói tevékenységgel kapcsolatos bejelentésben közreműködő 
szervként, az egyéni vállalkozók nyilvántartását vezető szervként a Kormány a 
Nemzeti Adó- és Vámhivatalt jelöli ki. 

Az egyéni vállalkozói tevékenységgel kapcsolatos hatósági ellenőrzési ügyekben 
eljáró szervként a Kormány a fővárosi és megyei kormányhivatal járási (fővárosi 
kerületi) hivatalát, mint Hatóságot jelöli ki. 

Az egyéni vállalkozói nyilvántartásban szereplő adatokról kiállított hatósági bi-
zonyítvánnyal, valamint az egyéni vállalkozók nyilvántartásával összefüggő adat-
szolgáltatási kötelezettség teljesítésével kapcsolatos feladatokat a nyilvántartást 
vezető szerv (NAV) országos illetékességgel látja el. https://nav.gov.hu/Adatbázi-
sok/Adóalanyok lekérdezése/Egyéni vállalkozók bevallási adatai 

Az egyéni vállalkozók nyilvántartásával összefüggő részletszabályokat a 
254/2018. (XII. 18.) Korm. rendelet tartalmazza. 

Az egyéni vállalkozóról és az egyéni cégről szóló 2009. évi CXV. törvény alapján 
a Kamara tájékoztatást nyújt az egyéni vállalkozói tevékenység folytatásához szük-
séges információkról, az egyéni vállalkozói tevékenység folytatásáról, a képesítés-
hez, valamint a hatósági engedélyhez vagy bejelentéshez kötött gazdasági 
tevékenységekről is. A megkereséseket az egyenivallalkozo@pmkik.hu e-mail 
címre kérjük megküldeni a kérdező nevének és telefonszámának megadásával.  

Az egyéni vállalkozóról és az egyéni cégről szóló 2009. évi CXV. törvény 3/A. § 
(4) bekezdésében foglaltak alapján 2020. július 1-jétől a Pest Megyei Iparkamara 
tájékoztatást nyújt az egyéni vállalkozói tevékenység folytatásához szükséges in-
formációkról, az egyéni vállalkozói tevékenység folytatásáról, a képesítéshez, vala-
mint a hatósági engedélyhez vagy bejelentéshez kötött gazdasági tevékenységekről 
is. Az iparkamarai szakértő az egyenivallalkozo@pmkik.hu e-mail címen fogadja 
a megkereséseket a kérdező nevének és telefonszámának megadásával.  
A Pest Megyei Iparkamara (PMKIK) székhelye megváltozott! Új cím: 2045 Törökbá-
lint, Kazinczy Ferenc utca 124. A levelezési cím nem változott: 1364 Budapest, Pf.: 81. 
EGYÉNI VÁLLALKOZÓK NYILVÁNTARTÁSA / lekérdező felület – elérhető az 
egyéni vállalkozó nyilvántartási száma vagy az adószám első nyolc számjegye alap-
ján https://nav.gov.hu       
Önálló vállalkozók tevékenységi jegyzéke (ÖVTJ) új egyéni vállalkozás alapításához 
és a működők tevékenységének módosításához; 36/2011. (XII. 23.) KIM rendelet 
szerint. www.magyarorszag.hu / Keresés / Nemzeti Jogszabálytár / KERESÉS 
ÖSSZEÁLLÍTÁSA 
Ingyenes céginformációs adatbázis leendő szerződő partner cégadatainak megis-
meréséhez; https://www.magyarorszag.hu / régi magyarország.hu / Keresés / cég-
kereső / Használom a szolgáltatást → / Cégkeresés (cégadatok alapján; cégnév, 
cégjegyzékszám, adószám, székhely) 
Magyar Kereskedelmi és Iparkamara (röviden: MKIK) – https://mkik.hu  
Építőipari kivitelező vállalkozások regisztrációja és lekérdezhető nyilvántartása ta-
lálható. 
Teljesítésigazolási Szakértői Szerv; építőipari tervezési-kivitelezési viták rendezése 
Lekérdezés egyéni vállalkozók nyilvántartásából https://nyilvantarto.hu/evny-le-
kerdezo 
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A FIX TELEVÍZIÓ MŰSORVEZETŐJE 

TUDNIVALÓK AZ EGYÉNI VÁLLALKOZÁS 
ALAPÍTÁSÁHOZ, MŰKÖDTETÉSÉHEZ

Dr. Csanádi Károly

Közélet
ELŐVÁLASZTÁS 

Tisztelt Olvasóink! 
Amint arról előzetesen már bizonyára érte-
sülhettek, az ellenzéki pártok szeptember és 
október hónapokban előválasztásokat tarta-
nak. Teszik ezt azért, hogy az elegendő támo -
 gatást összegyűjtő jelöltek közül a legalkal  - 
masabb készülhessen a jövő tavaszi parla-
menti választáson a kormánypárti kihívó 
ellen a mandátum megszerzésére. 

Az aHang civil szervezet felvállalta az elő-
választás megszervezését és lebonyolítását a 
pártokkal egyeztetett feltételek és az erre a célra elkészített számító-
gépes háttér segítségével (erről többet a https://elovalasztas2021.hu 
oldalon tudhatnak meg).  

Kérjük, hogy felelősen gondolkodó állampolgárként segítsenek 
abban, hogy a programjával és rátermettségével az Önöket leginkább 
meggyőző jelölt nyerjen az előválasztáson. Ehhez az előválasztás té-
nyét, a vele kapcsolatos információkat minél szélesebb körben szük-
séges terjeszteni, fontosságát tudatosítani, a szavazás időpontjában – 
szeptember 18–26. között – a kijelölt helyen (a Fő téri Innovációs Köz-
pont II. emeleti helyiségében) szavazni azért, hogy körzetünk a la-

kosok többségének támogatását élvező jelölt révén minél hatéko-
nyabb képviselettel legyen jelen a parlamentben. 

Szeptember 6-tól már a sikerrel szerepelt jelöltek nevét is ismer-
tetni fogjuk. Velük Veresegyházon szeptember 9-én este 18 órakor 
ismerkedhetnek meg személyesen a Fő téri Szabadidős és Gazda-
sági Innovációs Centrum II. emeleti konferencia termében tar-
tandó bemutatkozó esten, ahová minden érdeklődőt várunk. 

Ha Önök közül bárki aktívan is segíteni szeretné az előválasztás 
szervezését, kérjük, hogy az aHang oldalának a felkeresésével je-
lentkezzen és regisztráljon (https://ahang.hu/onkentes).

KÖZ-PONT IFJÚSÁGI HÁZ • TÁMASZPONT MOPKA 

EGY ÉV VERESEGYHÁZON 
 
A Támaszpont MOPKA évek óta foglalkozik külföldi önkéntesek fo-
gadásával. Cengiz 2020 augusztusában érkezett Veresegyházra Tö-
rökországból, ahol a Köz-Pont Ifjúsági Házban dolgozott, nyelvi és 
kézműves foglalkozásokat tartott a gyerekek számára. Mivel Török-
országban belső építészként végzett az egyetemen, kézügyessége, 
kreativitása és rajztudása teljesen lenyűgözte a közönségét, ám ő 
maga is elcsodálkozott a gyerekek nyitottságán és azon, hogy a 
nyelvi különbségek ellenére milyen ügyesen oldják meg a vele való 
kommunikációt. Fo gad játok szeretettel írását, melyben megosztja 
veletek Veresegyházzal kapcsolatos élményeit. (Hazay Levente) 

 
Helló Mindenki! Cengiz vagyok, a Támaszpont 
MOPKA European Solidarity Corps program 
(ESC) önkéntese. Az önkéntességi kalandom 
Veresegyházon tavaly augusztusban kezdődött. 
És most lassan a kaland végéhez érünk. Ami-
kor hónapokkal korábbra visszatekintek, szo-
morú vagyok, de ugyanakkor boldog is. Na - 
gyon örülök, hogy részese lehetek ennek a pro-
jektnek, annak ellenére, hogy a világjárvány 
miatt nagyon nehéz időket éltünk meg. 

Egy évig itt élni nagyon különleges élmény 
volt számomra. Nagyon élvezetes volt reggel sé-
tálni a tó körül, este megnézni a naplementét, 
vagy minden szombaton vásárolni a piactéren, 
és megpróbálni magyarul beszélni az emberek-
kel. Veresegyház természetével és kisvárosi han-
gulatával egy olyan hely, ahol nagyon szívesen 
élnék. Minden évszak más élmény volt. Mindig 
felmentem Budapestre és azt hiszem, nincs olyan utca Budapesten, ame-
lyet nem jártam még be. Több tucat más gyönyörű városban is voltam, 
mint például Szentendre, Vác, Gödöllő, vagy Eger, és továbbra is em-
lékszem azokra az isteni ételekre, amelyeket megkóstoltam ezeken a he-

lyeken. Nagyon sok új embert ismertem meg a pro-
jekt során, találkoztam más önkéntesekkel is, akik 
Európa különböző pontjairól érkeztek Magyaror-
szágra és megosztottam velük tapasztalataimat. 

A szigorítások miatt nem volt könnyű folytatnunk 
a projektet, ezért újfajta megoldásokat kellett keres-
nünk. Elkezdtünk például online eseményeket készí-
teni a gyerekeknek, felvettünk videókat az angol és 
német tanórákra és a Támaszpont MOPKA Youtube-
csatornájára feltöltöttük őket. Ugyanakkor játékokat 
terveztünk a természetben is a családok számára 
annak érdekében, hogy értékes időt tölthessenek együtt 
az otthonukon kívül. A lezárás alatt elkezdtem ker-
tészkedni, ez sokat segített abban, hogy megtartsam 
a motivációmat. Mindig jó kint lenni a természetben. 
Most minden valamennyire visszaállt a normál ke-

rékvágásba, ott folytatjuk, ahol abbahagytuk az ifjúsági központban. 
E ka land során az alapítványban dolgozó emberek mindig támogattak. 
Nagyon szerencsésnek érzem magam, hogy velük dolgoz hattam.Köszönet 
Fanni, Zsófi, Maci, Levi, Niki, Ági, Viki. Köszönet mindenkinek! 

Fotók: Köz-Pont Ifjúsági ház



Kreatív kézműves foglalkozást indított az idei nyá-
ron a veresegyházi Udvarház Galéria. A meghirde-
tett közösségi programra nemcsak kisiskolások, 
hanem az idősebb korosztály képviselői is jöttek 
nap, mint nap. A résztvevők Klement Zoltán veze-
tésével ismerkedtek az alapvető művészeti – gra-
fika, olaj, tempera, tus, vegyestechnika, kollázs és 
linómetszés – technikákkal. Miközben csendben 
alkottak, szólt a zene. Régóta elfogadott, hogy a 
zene és a képzőművészet között szoros és megter-
mékenyítő kapcsolat áll fenn, hiszen a múlt század 
harmincas éveiben külön irányzat is született mu-
zikalizmus néven, amely a zenében rejlő ritmus és 
harmónia szintézisének festészeti megvalósítására 
törekedett. Ebben a műfajban elég, ha csak két ma-
gyar származású művész, Klausz Ernő és Henri 
Nouveau nevét említjük. Klausz Ernő kiemelkedő 
jelentőségű Szimfónia sorozatának egyik darabja a 
párizsi Musée d Art Moderne gyűjteményében, míg 
a másik a Magyar Nemzeti Galériában található. A 
Brassóban született Henri Nouveau festő és zene-

szerző élete során mindvégig geometrikus abszt-
rakt kompozíciókat alkotott, habár nem volt tagja 
a muzikalisták csoportjának, művészeti törekvése-
iben igen közel állt hozzájuk. 
Klement Zoltán: A foglalkozások alkalmával úgy-
nevezett virtuális kiállításokon is jártunk, például a 
Ludwig Múzeum honlapján el tudtunk érni jó pár 
monotípia technikával készült festményt. A kiállí-
tás anyagára készült reflexiók a résztvevők részéről 
már saját alkotások. A lényeg a teremtés, saját ötle-
tek alapján. A monotípia technikája nagyon egy-
szerű, lényegében a nyomatok elkészítéséhez egy 

lassan száradó anyaggal dolgoztunk. 
A képzőművészetben már korábban is sokan alkal-
mazták ezt a technikát, a legismertebbek egyike Pi-
casso, vagy éppen Kondor Béla és Orosz János 
festőművészek. (Orosz János emlékkiállítás 2021. au-
gusztus 10-ig volt látható az Udvarház Galériában.) 
A foglalkozások tematikusan indultak, vizsgáltuk a 
zene és a képzőművészet kapcsolatát. Bejátszottam 
néhány archív felvételt, ez alapján készítettük a zenei 
installációkat. Tartottunk szövő napot, volt szob-
rászkodás (mintázás). Alkalmanként változó volt a 
létszám és a résztvevők életkora, a tízévestől kezdve a 
nyugdíjas korosztályig megfordultak itt emberek. Vég-
eredményben a foglalkozások, – amelyek műtárgyi 
közegben valósultak meg – minden esetben élmény-
szerűek, siker orientáltak voltak, mert a megismeré-
sen túl a tematikához kapcsolódó egyedi alkotások is 
készültek, mint például  a nyomatok.     VERÉB JÓZSEF
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Több évtizedes múltra tekint vissza a veresegy-
házi együttes. Milyen érzés a csoport tagjai 
közül elsőként Muharay díjasnak lenni?  
Az együttes 2003-ban már megkapta az elisme-
rést, de egyénileg én vagyok az első, aki ebben a 
megtiszteltetésben részesült. Nagy meglepetés 
volt számomra, amikor az ünnepségen Héra Éva 
(a Muharay Elemér Népművészeti Szövetség el-
nöke) a díj átvételére a színpadra szólított. Ha be-
legondolok még most is megborzongok.   
A Művészetek Völgyében az idén is felléptetek? 
Kapolcson, a Muharay Színpadon július 30-án 
„Hagyomány és korszerűség” címmel a Veres-
egyházi lakodalmas felújított koreográfiáját adtuk 
elő Tóth Judit művészeti vezetésével.  
Miért volt feketébe öltöztetve a veresi menyasz-
szony?  
Még ma is nehéz elképzelni, hogy valaki ne fehér 
ruhában menjen férjhez, ha pedig visszatekintünk, 
nagyon sok régióban, köztük Veresegyházon is a fe-
kete volt az elfogadott a menyasszonyi ruhák terén. 

Gyakorlatilag a lányok az 1940-es évekig a feketét öl-
tötték magukra. Mit jelképezhetett ez a viselet? 

Talán a lányságuk feletti gyászt, de feketébe öltözve 
mentek akkor is férjhez, ha a családból közeli hoz-
zátartozó távozott el. 
Hibó Józsefné a Veresegyházi Hagyományőrző 
Népi Együttes megalakulásától, immár harminc -
egy éve tagja a csoportnak. Szereti a közösséget, a 
táncot, a hagyományőrzést, az érték mentést. 
2002-ben elvállalta az együttesvezetői tisztséget, 
kezdetben Fekete Ferencnével közösen végezték 
ezt a feladatot. Napjainkra Hibó Józsefné Irénke 
neve egyet jelent a te le pülés ha gyományőrzésével. 
Nincs olyan rendezvény, ahol ő és az együttes tag-
jai ne képviselnék Veresegyház népi hagyomá-
nyait. A városba újon nan betelepülők az együttes 
áldozatos munkája nélkül nem is ismer hetnék 
meg az egykoron „ke nyértelen” faluban élt embe -
rek népszo kásait, tánckultúráját. Bizony mon-
dom, sze  gé  nyeb bek lennénk nélkülük! Őszinte 
örömmel gratulálunk Irénkének az elismeréséhez!  

VERÉB JÓZSEF

Hibó Józsefné Irénke

Fotó: Veréb

VERESEGYHÁZI HAGYOMÁNYŐRZŐ NÉPI EGYÜTTES  

HIBÓ JÓZSEFNÉ ELISMERÉSE 
A Muharay Elemér Népművészeti Szövetség a hagyományőrző együttesek és személyek példamutató 
szervező és alkotómunkájuk elismeréseként minden évben kiadja névadójukról, Muharay Elemérről 
elnevezett díjat. Az elismeréssel is emlékezvén a néptáncmozgalomban is szerepet vállaló magyar szí-
nész, rendező, dramaturg szellemiségére és munkásságára. 2021-ben a Veresegyházi Hagyományőrző 
Népi Együttes társadalmi vezetője Hibó Józsefné részesült „példamutató hagyományőrző és közösségi 
tevékenységéért” az elismerésben. A díjátadásra 2021. július 17-én a Nemzeti Táncszínházban került 
sor. Ezt követően a veresegyházi Tájházban beszélgettünk az együttes vezetőjével, Hibó Józsefnével.

„Célunk a tánc-, zene-, és szokáshagyomá-
nyok megőrzése és átörökítése. Arra törek-
szünk, hogy a hagyomány ne csak színpadi 
mozgalomként legyen jelen kulturális éle -
tünkben, hanem meghatározza egy tágabb 
közösség, egy település saját kulturális 
öröksége iránti viszonyát. Olyan hagyomá-
nyőrző mozgalmat építünk, melynek célja 
nemcsak a hagyományok színpadra állí-
tása, hanem mindazoknak a tradícióknak 
a megismerése, ápolása és terjesztése, me-
lyek az egészséges közösségek, a társadal-
mak összetartói szerte a világon.” 

MUHARAY ELEMÉR NÉPMŰVÉSZETI SZÖVETSÉG
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A KÉPZŐMŰVÉSZET ÉS A ZENE 
KÜLÖNÖS KAPCSOLATA 

„A kreatív kézműves foglalkozások célja a kö-
zösségteremtésen túl, hogy az érdeklődő meg-
ismerkedjen a kortárs képzőművészettel és az 
alapvető művészeti technikákkal. A foglal-
kozások lényeges eleme az élményszerzés, az 
ismeretek játékos elsajátítása és egyedi alko-
tások létrehozása.” 

KLEMENT ZOLTÁN MŰVÉSZETI RENDEZŐ

Fotó:  Veréb

2005 óta minden évben felkerekedik egy dráma-
játékokra éhes népes csapat Ácsné Csáki Ildikó 
vezetésével, hogy egy Pécs melletti kis falut (Egy-
házaskozár-Szuppi Szálló) birtokba vegyen, a 
művészet, az alkotás megtapasztalásával jobban 
megismerje önmagát és olyan em beri kapcsola-
tokat, olyan sokszínű élményt tapasztaljon meg a 
sok programon keresztül, mely segítséget ad a 
hétköznapok nehézségein való felülemelkedés-
hez. Minden évben más világtáj, korszak, emberi 
kultúra kerül fókuszpontba. A nyári tábor 104 
résztvevője idén Mexikó világába merült el, ren-
geteg izgalmas, élményekkel teli megtapasztalást 

szerezve. Az egyik táborozó, Németh Hu nor 
őszinte vallomását olvashatjuk itt, mely még a 
táborban egy előadás részeként hangzott el. 
Németh Hunor: Én szeretem a MÓ-KA tábort 
Nekem ez csak a második táborom volt, ami talán 
nem elég idő a kellő tapasztalat megszerzésére, de 
jelenleg teljes őszinteséggel állíthatom, hogy szere-
tek a táborban lenni. 
Szeretem látni, ahogy csillognak a gyerekek szemei. 
Jó látni a mosolyukat, mely egész nap az arcukon 
van. Eltölt örömmel és elégedettséggel, ha egy-egy jól 
sikerült viccem nevetést vált ki belőlük. Mosollyal az 
arcomon nézem, ahogy a sportversenyeken egymást 
biztatva küzdenek egymásért és a csapatuk győzel-
méért. Csodálom, ahogy 14 csapat, kislányok, kis-

fiúk, felnőtt fiatalok a hét napból négyszer, meg -
 küzdve a fáradtsággal, a hőséggel, néha kisebb viták 
mellett, de képes esténként egy előadást színpadra 
varázsolni. Szeretem, ahogy a srácok nevetnek a 
mentoraik poénjain s próbálják utánozni őket. 
Semmiért el nem cserélném azt az élményt, amikor 
a táborban egy jót beszélgetek valakivel, majd a be-
szélgetés után vagy nevetés, vagy a sírás miatt köny-
nyes a szemünk. Boldog vagyok, mert láthatom, 
ahogy a kisgyerekek próbálják bontogatni szárnya-
ikat a kultúra és a művészet terén, akár versmon-
dással, versírással, akár a képzőművészettel vagy 
az esti előadásokkal. 
Számomra elképesztő az a szeretet, ami az itt lé-
vőkből árad. Rám nézve talán nem túl hízelgő, sőt, 
lehet egyenesen ciki, de én jó ideje nem tapasztal-
tam sehol máshol olyan egységet, olyan elfogadást, 
olyan szeretet, mint ami a táborban uralkodik.  
Én szeretem a MÓ-KA tábort és szeretem a tábor-
ban lévő emberek mindegyikét. Hálás vagyok, hogy 
idén ennek ismét részese lehettem.      MÓ-KA TÁBOR 

VERESI IFJÚSÁGI SZÍNHÁZ • XVI. MÓ-KA DRÁMA- ÉS SPORTTÁBOR

TÁBOROZNI JÓ! 

Fotó:  MÓ-KA tábor

A veresegyházi Szentlélek-templomban megtartott 
Egyházzenei áhítat koncertsorozat 2021. július 24-i 
eseménye különleges és egyben saját ságosan izgalmas 
orgonahangverseny volt. Ezen az estén egy tehetséges 
zeneakadémista, Laczó Brigitta ült az orgona elé, já-
téka nem mindennapos, már az első darab (J. S. Bach: 
C-dúr Concertojának első tétele Johann Ernst négykezes 
átirata) elhangzásakor kitűnt, itt most rendkívüli él-
ményben lesz részünk. A négykezes művet Brigitta és 
édesanyja közösen adták elő, mint megtudtuk a kon-
feranszié, Laczó Zoltán Vince zeneszerző, az édesapa 
bevezetőjéből. Egy fiatal orgonista, aki már eddigi pá-
lyafutása során is több elismerést és díjat tudhat ma gá-
é nak, mint például a Harmat Artúr-díj, vagy 2018-ban 
a Szegedi Országos Orgonista találkozón elnyert arany 
minősítés. Alap és középfokú zenei tanulmányai során 
olyan tanárai voltak, mint Marczisákné Gödöllei Gyön-
gyi a Kispesti AMI zongora tanszakvezető tanára, 
Réthy Judit zongoratanár, Bednarik Anasztázia, Kály-
Kullai Rita és Deák László orgonaművészek.   

Brigitta hatévesen kezdett zongorázni, majd ta-
nulmányait két évvel később a Kispesti Zeneiskola 
billentyűs tanszakon folytatta. Tizenkét évesen a 

Patrona Hungariae Általános Iskola, Gimnázium, 
AMI tanulója. Ezzel egy időben korkedvezménnyel 
felvételt nyert a Harmat Artúr Központi Kántorkép-
zőbe, amit négy év múltán kitüntetéssel el is végzett. 
2019-ben érettségizett, majd a Szent István Király Ze-
neművészeti Szakgimnázium orgona tanszakon ta-
nul mányai végeztével felvételt nyert a Liszt Ferenc 
Zene mű  vészeti Egyetem klasszikus orgona szakára.  

A Veresegyházon elhangzott klasszikus zeneszer-
zők művei közt felcsendült Brigitta édesapjának, 
Laczó Zoltán Vince zeneszerzőnek, a ve resegyházi 
Lisznyay Szabó Gábor Zeneiskola volt tanárának a Kis 
orgonakönyv című művéből három részlet: Ne szállj 
perbe énvelem; Mária, Mária és A fényes nap című 
kompozíciók. A koncertet követően a fiatal orgonis-
tával beszélgettünk.  
Laczó Brigitta: Budapesten születtem, de hároméves 
koromig a szüleimmel együtt itt Veresegyházon éltem a 
Fő utca 89.-ben. A történet érde kessége, hogy a mi há-
zunk gyönyörű fenyőfákkal övezve éppen a Szentlélek-
templom helyén állt, ahol most orgonálhattam. Otthon 
van egy gyakorló hangszerünk, ez mindenképpen nagy 
lehetőség volt számomra már korábban is. Mikor meg-
született a legkisebb húgom 2014 karácsony szentestéje 
előtti napon, az egész ünnepi nagymisét, az ünnep-

körbe tartozó műveket ezt követően már én orgonáltam. 
Végeredményben felgyorsultak az események, felvettek a 
kántorképzőbe, orgonaszakon folytattam a zeneiskolai 
tanulmányaimat. Majd 2020-ban elkezdtem az egyete-
met, ami a járványügyi korlátozások bevezetése miatt, 
komoly kihívás volt. Még meg sem melegedtünk a Zene -
akadémián, már el is kezdődött novembertől az online 
oktatás. Komoly próbatétel volt ez a tanév, a hangszeres 
oktatás főleg abba az irányba ment el, hogy minél töb-
bet gyakoroljunk, és közben felvételeket készítsünk 
majd ezt visszahallgassuk, ami számomra mindig na-
gyon tanul ságos volt. A távlati terveim közt szerepel a ta-
nári hivatás és mellette koncertező művészként minél 
többet szeretnék majd fellépni.                      VERÉB JÓZSEF 

SZENTLÉLEK-TEMPLOM • EGYHÁZZENEI ÁHÍTAT  

LACZÓ BRIGITTA ORGONÁL

Laczó Brigitta édesanyjával

Fotó: Veréb
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Janik László színművész kezdeményezésére és 
vezetésével első alkalommal 2019-ben került 
megrendezésre egy merőben új elgondolású 
művészeti tábor, a Színháztábor. A nagy ér-
deklődésre való tekintettel az idén már har-
madszor vették birtokba a színjátszás iránt 
érdeklődő általános iskolások a „világot jelentő 
deszkát”. Bár a tábor alapkoncepciója: „Nem 
színészeket képzünk, hanem színházkedvelő 
gyerekeket.” S mégis a tizennyolc színjátszós a 
tábor utolsó napján mosolyt és könnyeket csalt 
a nézők szemébe. Mert bármennyire is hihe-
tetlen, ők öt nap alatt olyan eredményesen ta-
nultak, hogy a hatodik napon kiállhattak a 
színpadra a Godspell című – példázatok soro-
zatára épülő – musicallal. Hogyan lehetséges 
mindez? Janik László színművésszel, a darab 
rendezőjével beszélgettünk.  
 
Miért bibliai témát választottatok? 
Évekkel korábban már színészekkel belekezdtem 
a Godspell rendezésébe, a feleségem, Márkus 
Judit a kassai Thália Színház színésznője pedig 
játszott is benne. Mindkettőnknek komoly szív-
ügye ez a musical, mert csodálatos ahogy a törté-
net egyfajta könnyedséggel, humorral dolgozza 
fel a bibliai témát. El tud jutni a végén odáig, hogy 
igazi feloldást, vallásos révületet okozzon. Gya-
korlatilag megszólítja az igazság, az örök fény az 
embert, még azt is, aki nem vallásos. A tizenéves 
korosztály rendkívül fogékony, így a darabban el-
hangzó örök erkölcsi igazságok őket is elgondol-
koztatták, még akkor is, ha az előadásban ez 
vicces formában történt.  
Röpke öt nap alatt hogyan tudtátok elérni a mu-
sical színpadra állítását?  
A metódus, ami szerint mi dolgozunk, ez vég-
eredményben ki tudja termelni ezt az eredményt, 

mert mindennap bemelegítéssel kezdtünk, be-
széd- és mozgás technikával, majd ezt követően 
foglalkoztunk a jelenetekkel. Délután pedig csak 
ének és táncórák voltak. Ezzel a módszerrel egész 
nagy harapást is lehet haladni, mert ezek nem ta-
nórák, hanem folyamatos játékok. Játékosan ta-
nultunk és így haladtunk előre, jelen esetben a 
musical cselekményében.  
A történet példázatokból áll, ahol a színpadon 
jelen van a színészi játék, az ének és a tánc.   
A feleségem foglalkozik a tánc és az ének tanítás-
sal. Mivel egy személyben végzi a feladatokat így 
a két tanóra akár egybe is vonható. Gyakorlatilag 
énekórán is lehet tánccal foglalkozni. Bevált gya-
korlat ez nálunk, már több éve ezzel a módszer-
rel dolgozunk. Meglepő módon villámgyorsan 
haladtak a gyerekek a jelenetekkel, tegnap már is-
mételtünk, ma már többet játszottunk, mint pró-
báltunk. Nagyon izgalmas hetet csináltunk végig 
így együtt, sokat beszélgettünk az élet folyásáról, 
menetéről. Egy kicsit fáj a szívem, hogy vége van.   

VERÉB JÓZSEF 

VERES 1 MESESZÍNHÁZ • SZÍNHÁZTÁBOR GYEREKEKNEK 

„SZÁGULDJ SZÉL, HIRDESD ELJÖN AZ ÚR!” 
„A színháztábor másképp működik, mint 
általában, van benne most is játék, de a fő 
cél a konkrét produkcióra való felkészítés. 
Az összes készségfejlesztő gyakorlat a be-
mutatásra kerülő darab felé irányul, olyan 
elemekkel, amit a résztvevők a későbbiek 
során is tudnak hasznosítani.” 

JANIK LÁSZLÓ SZÍNMŰVÉSZ

Fotó: Veréb
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Kedves Közönségünk! 

A mögöttünk álló nehéz időszak okozta 
kiszámíthatatlanság miatt azzal szeretnénk 

megkönnyíteni Nézőink 
bérletvásárlás előtti döntését, 

hogy jobban belátható időszakokra tervezzük 
a bérletes előadások megtartását. 

A 2021/22-es évadban külön őszi és tavaszi 
bérletsorokat indítunk. 

*** 
 

AZ ŐSZI BÉRLETEK ELŐADÁSAI: 
VANKÓ, SEJTES ÉS DÁNIEL BÉRLETEK: 

MISS DAISY SOFŐRJE 
Főszereplők: Egri Márta, Kálid Artúr, Pál Tamás 

A Veres 1 Színház előadása 
• 

BECÉZŐ SZAVAK 
Főszereplők: Hernádi Judit, Péter Kata, Gyab-

ronka József 
Az Orlai Produkció vendégelőadása 

• 
KÖRFRÁSZ 

Főszereplők: Földes Eszter, Nagy Sándor 
A Veres 1 Színház és a 6szín Teátrum 

közös produkciója 
*** 

SZÉKHELYI JÓZSEF BÉRLET: 
KÉSEI TALÁLKOZÁS 

Főszereplők: Molnár Piroska, Jordán Tamás 
A Rózsavölgyi Szalon vendégjátéka 

• 
MEG SE KÍNÁLTAK 

Főszereplő: Thuróczy Szabolcs 
A 6szín Teátrum vendégjátéka 

• 
DIPLOMÁCIA 

Főszereplők: Alföldi Róbert, Sztarenki Pál 
A Rózsavölgyi Szalon vendégjátéka 

 
*** 

A bérletértékesítést 
augusztus 9-én, hétfőn kezdjük. 

Korábbi bérleteseink szeptember 15-ig 
újíthatják meg bérleteiket. 

További információ: 06 70 3717 838 
*** 

Szeretettel várjuk Önöket 
a Veres 1 Színház nyolcadik évadában is! 

Üdvözlettel, 
Venyige Sándor igazgató 

Veres 1 Színház 
+36 70 329 6299

VERES 1 SZÍNHÁZ • Interjú ZORGEL ENIKŐ művészeti titkárral

A MÉZESVÖLGYI NYÁR 2021. TÁMOGATÓI: 
Veresegyház Város Önkormányzata, Színpad és Emelőgéptechnika Kft., Kucsa Ker Kft., Juko Kft., Titan Containers, 
Gamesz, Szent Erzsébet Gyógyszertár, Libra Hotel, Gyetván Kertészet, Veresegyházi Hagyományőrző Népi Együttes, 

Gombai Cukrászda, Specialmix Kft., Veresegyházi Medveotthon.  
KÖSZÖNJÜK A SEGÍTSÉGET!

Janik László

Fotó: Veréb

Zorgel Enikő előadóművész, színész, a Veres 1 
Színház társalapítója és művészeti titkáraként 
már hét éve dolgozik nap, mint nap Veresegy-
ház színházának, a „Mi színházunk” egyes 
produkcióinak megvalósításán. 2014 nyarán ta-
lálkoztam először a művésznővel az első „saját 
gyártású” bemutatkozó előadásuk, a Ne most, 
drágám! című vígjáték olvasópróbáján. Majd 
ezt számos sikeres darab színrevitele követte. 
Ma már a Veres 1 Színház országosan ismert 
független színházzá nőtte ki magát, innen a kö-
zönség az előadások után mosolyogva tér haza. 
Erről tanúskodnak a nézői vélemények, csak 
egy pár példát emelnék ki a sorból: „Szívből kö-
szönjük a nagyszerű élményt, a frenetikus elő-
adást! Köszönjük a törődést, a gondoskodást, 
amit értünk, nézőkért tesznek. Ismét csak há -
rom szó: csodálatos, igényes, fantasztikus! Fan-
tasztikus este volt, kiválóan éreztük magunkat, 
köszönjük szépen!”  

A Veres 1 Színház fesztiválja, a Mézesvölgyi 
Nyár fantázianevű rendezvénysorozat 2017-
ben indult útjára. Már ezen a nyáron is a saját 
produkciók és vendégjátékok egész sora került 
színre, meghódítva egyik napról a másikra a 
nézők szívét. 2021-ben a koronavírus-járvány 
következtében országosan bevezetett korláto-
zások újból nehéz helyzetbe hozták a művész-
világot. Majd a járványügyi korlátozások fel - 
oldását követően immár ötödik alkalommal 
nyitotta meg kapuit a nyári fesztivál, ismét fel-
gördülhetett a függöny „Mézesvölgyben”. Zor-
gel Enikővel a színház művészével, lelkével 
beszélgettünk.  
 
2020-ban két új kezdeményezéssel indult a nyári 
fesztivál. Az egyik, a város intézményeiben dol-
gozók szimbolikus – százforintos – árú jegyek-
kel való invitálása az előadásokra, továbbá 
előzetes regisztrációt követően ingyenes belépési 
lehetőség biztosítása Magyarország összes szín-
házi dolgozója részére. Hogyan fogadta a lakos-
ság és a művészvilág ezt a lehetőséget? Az idén 
is megmaradtak ezek az opciók? 
Úgy gondoltuk a szimbolikus árú jegyekkel meg 
tudjunk szólítani a város intézményeiben dolgo-
zók szélesebb körét. Bevált az ötlet, mert a nézők 
sorai közt megjelentek olyan rétegek is, akik ko-
rábban még nem jártak nálunk egy előadáson 

sem. A visszajelzések azt mutatták, hogy a ren-
dezvénysorozat mentálisan is megemelte a kö-
zönség egészét. A másik kezdeményezésünk sem 
maradt visszhang nélkül.  
Már az előző évben is túlsúlyba kerültek a nyári 
fesztiválon a saját előadások. Persze, mi, a kö-
zönség ezt örömmel fogadtuk. Még egyszer lát-
hattuk a kedvenceinket, mint például az An - 
conai szerelmesek című musicalt. Kevesebb ven-
dégjáték, több hazai. Mi késztette erre a dön-
tésre a színház vezetését?  
Miután szembesültünk a pandémia következmé-
nyeivel, több kérdés felmerült a részünkről. Mer-
jünk-e belevágni a fesztivál szervezésébe? Mikor 
oldják fel a korlátozásokat? Mennyi nézőt tudunk 
fogadni? Tavaly végül júliusban törölték a korlá-
tozásokat, ekkor nyílt meg a lehetőség a létszám-
korlát nélküli szabadtéri rendezvények meg - 
tartása. Hosszú időn keresztül bizonytalan volt a 
jegybevételünk, itt is felmerült a kérdés: tudjuk-e 
majd fedezni a működtetéshez szükséges költsé-
geket? Mindez óvatosságra intett minket, nem na-
gyon tudtunk abban gondolkodni, hogy árában is 
prémium kategóriás előadásokat hívjunk meg. 
Mindezek mellett igyekeztünk szolidárisak lenni 
a kollégáinkkal, hisz nagy részüknek hónapok 
óta nem volt a megélhetésükhöz bevételük. Ezért 
is preferáltuk a saját előadásainkat, mert ezzel le-
hetőséget biztosítottunk a színészeknek a fellé-
pésre.  

Az idei fesztivál tizennyolc előadást tartalmaz. 
A legnagyobb sikerre melyik produkciók számí-
tottak?  
A fesztivál programjába több darabot is betervez-
tünk, ami reményeink szerint itt a Mézesvölgyön 
is közkedvelt lesz. Ilyen volt a már lejátszott telt 
házas Menopauza című színdarab vagy az LGT 
dalok feldolgozásával a Csík Zenekar fellépése. 
Nagy volt az érdeklődés a HAIR című musical elő-
adásra is. Különlegességnek számított, hogy a 
filmből ismert dalok magyarul hangzottak el. Saj-
nos az időjárás közbeszólt, a vihar miatt a máso-
dik felvonást már nem tudtuk elkezdeni. Csalódás 
volt ez mindenkinek, a közönségnek, a szerve-
zőknek, a színészeknek egyaránt. Az idei fesztivál 
nyitó előadásaként a Nők az idegösszeomlás szé-
lén című saját telt házas darabunkat játszottuk. 
A programtervünk alapján a fesztivál záró pro-
dukciójaként még egyszer találkozhat a közönség 
a musicallal. Soha nem látott nézőszáma (995) 
volt a Pletykafészek című előadásunknak, melyet 
júliusban versenyprogramként a Vidor Fesztiválra 
is elvittünk. Most fogja élőben először látni a kö-
zönség saját előadásunkban Peter Shaffer: Rövid-
zárlat (Black Comedy) című egyfelvonásos 
bohózatát. A pandémia idején online már bemu-
tattuk, de a bérleteseinknek most is ingyenesen 
biztosítjuk a megtekintés lehetőségét.  
Művészeti titkárként hogyan látod a színház jö-
vőjét? Belátható időn belül lesz majd új szín-
házépület (rendezvényközpont) Veresegyházon?  
A nyári időszak jelenleg nagyon pezseg, minden 
színház most akarja bepótolni a járvány okozta 
„lemaradásait”. A virológusokat hallgatva van ve-
szélye a pandémia visszatérésének, ezért a szín-
házi életben senki nem tudja a következő évad 
lehetőségeit. Tudunk majd játszani? Lesz-e kö-
zönségünk? Ami az új színházépületet, rendez-
vényközpontot illeti, meglátásom szerint egyrészt 
a város vezetése részéről is meg van az akarat a 
beruházásra, másrészt a nézőszám is jelzi az 
igényt. Hadd mondjak egy adatot: csak most nyá-
ron, két hónap alatt Veresegyház lakosságszámá-
val egyenlő számú néző – 20 ezer – kíváncsi a 
színházra. Azonban sajnos jelenleg nincs rá köz-
ponti támogatás, továbbra is keressük a pénzügyi 
forrást.  

VERÉB JÓZSEF

MÉZESVÖLGYI NYÁR 2021 
„Amikor egy új kulturális kezdeményezés 
útjára indul, igyekszik minél hamarabb 
kitapinthatóvá tenni saját ízlésvilágát, 
rátalálni hangjára, s ami a legfontosabb: 
a közönségére.”

Zorgel Enikő

Fotó: Veréb
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Mondják, élt vagy százötven éve Veresegyházon egy idős házaspár: Ma-
máka és Papáka. Mindenki egybehangzóan állítja, hogy tündérek vol-
tak és azért jöttek ide, hogy kipróbálják az emberi létet. Elmúltak már 
90 évesek is, de Papáka még mindig dolgozott az asztalosműhelyben. 
Mamáka pedig méhészkedett (mert a méhecskék és a tündérek már 
évezredek óta jó viszonyban vannak, mint köztudott) a mézesvölgyi 
patakparton, vagy két tucat kaptárral. Abban az időben dúsan termő 
facélia (mézontófű) mezők billegtek a szélben, innen kapta a nevét a 
patak és a völgy is. Mamáka mindig hagyott gazdagon mézet a lépke-
reteken, hogy ne szűkölködjenek kedvenc méhecskéi télvíz idején sem. 
Meg is hálálták a kaptárlakók. Messze földön a legfinomabb facélia-
méze Mamákának volt, de a szamócalekvárját is a járás legkiválóbbjá-
nak tartották. Mindketten szerették a gyerekeket és gyakran vigyáztak 
rájuk, ha a szüleiknek ügyes-bajos elintéznivalójuk támadt. Kiváltképp 
kettőt: Katit és Pistit. Ők elmúltak már 17 évesek, egy utcában laktak, 
volt köztük vagy fél év különbség, de pöndölyös koruk óta példaértékű, 
jó barátságban voltak. Amit csak lehetett, együtt csináltak, elképzelhe-
tetlenül szorgalmasan. Sülve-főve együtt voltak, ha csak tehették, ami-
ben csak lehetett, segítették egymást. Ha végeztek Katiéknál, utána 
Pistiék következtek és ha már nem volt otthon több tennivaló, uzsgyi 
Mamákáékhoz. Pisti segített az asztalosműhelyben a nehezebb darabok 
elkészítésénél, Kati pedig Mamákát segítette a kertben és a konyhában.  

Egyszer egy őszi napon Pisti dolga végeztével szaladt Mamákáékhoz. 
Az idős házaspár egymásra nevetett, sokat sejtetően összebólintottak, 
Papáka behajtotta a nagykaput, föltette a kétcollos nagyreteszt (ilyet 
még Pisti sose látott, mióta élt), bementek a ház belső szobájába, be-
zárták a külső ajtót, a szúnyoghálóst és a belső ajtót is. A szobában be-
csukták a spalettát és az ablakot. Leültették Pistit egy székre, majd két 
oldalról a fülébe súgták: Tudd meg fiam – kezdte Papáka 
balról, – a Mézes patak medre a búcsútéri híd alatt 
kincset rejt. Minden szeptember utóján – 
mondta Mamáka jobbról – hajnali kettőtől 
négyig a víz fortyogni kezd, mérges altatógő-
zök jönnek belőle, ám akkor a híd alatti 
mederben szedhető a mézesvölgyi varázs-
kavics.  

Ám vigyázz! – szólt Papáka balról – 
csak benedvesített kendőn át lélegezz, 
mert különben ott alszol el. 

Szerezz ilyen kavicsot, – su-
tyorogta Mamáka jobbról – 
mert akinek ilyen van, ha szo-
morú, csak előveszi és egyből 
jó kedve lesz, ha vidám, még 
jobb kedve kerekedik.  

Épp szeptember harmincadika 
volt. Pisti hazaszaladt, rögvest elmondta 
szüleinek mire készül. Fölvette a csizmáját, a 
mellényét, magához vette a nagy kockás zsebkendőjét, 
majd így szólt: Itt az idő Pisti, hogy eldöntsd miben hi-

szel és miben nem! 
Fölösleges volt ezt a 
kérdést feltennie ma-
gának, mert amióta az 
eszét tudja, az igaz ba-
rátságban hitt legin-
kább.  

El is ment a Mézes-
patak hidjához. Ami-
kor a templom ha - 
rangja kettőt kondult, 
a víz fortyogni kez-
dett. A bevizezett ken-
dőt az arcához tar - 
totta, a szemét összeszorította. Hogy lesz így meg a kavics? Kérdezte 
magától és elkezdte a patakmedret tapogatni. Már vagy egy órája ke-
resgélt a kövek közt, amikor valami lágyan megsimogatta a tenyerét és 
kellemes meleget sugárzott. Megvagy! – suttogta a fogai között. Bele-
törölte a kincset az ingujjába, zsebre tette és uzsgyi Katiékhoz. Korán 
volt még, leült a kapu elé a kispadra és szundikált vagy egy fertályórát. 
Egyszer csak hallja ám, hogy motoszkálnak a házban. Óvatosan meg-
kocogtatta az ablakot és Kati anyukája beengedte a szobába. Ott ült a 
lány az asztalnál és szomorúan nézett maga elé. Pisti megfogta a csepp 
kezét, magához húzta, kinyitotta, beletette a kavicsot, összecsukta és 
visszatette az asztalra. Kati lassan az arcához emelte, szétnyitotta az uj-
jait. Olyan hatalmasat kacagott, hogy az anyukája elejtette a cikóriaká-
vés csuprot. Kati örömkönnyekkel a szemében, nevetve Pisti nyakába 
borult, ölelte, csókolta és így szólt: Édes szerelmem! Mit megtettél a 

boldogságomért, de most már ásó, 
kapa, nagyharang válasszon el 

minket. Örökké együtt mara-
dunk! 

VERESEGYHÁZIAK ÍRTÁK • EGY RÉGI TÖRTÉNET 

VANKÓ ISTVÁN MESÉL 
Vankó István meséje megtörtént eseményeken alapul, kisfiú volt még amikor előszőr találko-
zott Mamákával és Papákával. Olyan történet ez, amit a szerző ízes szófordulatai, a mese való-
ságtartalma miatt többször is szívesen meghallgat az ember, és ha le van írva, többször el is 
olvashat. (Veréb József) 
 

A MÉZESVÖLGYI VARÁZSKAVICS – RÉSZLET A MESÉBŐL

„Veresegyházon élt valamikor réges-régen 
egy jólelkű, gyermekszerető idős házaspár. 
Mivel nekik nem voltak saját gyermekeik 
ezért a szomszéd gyerekeket vették pártfo-
gásba, Katit és Pistit.”

Fotó: Veréb

Vankó István mesemondó

Az illusztrációt Vankó Csenge, 
a szerző gyermeke készítette

MŰVÉSZPORTRÉ: BODONYI KATALIN ÉNEKMŰVÉSZ  

Veresegyház zenei életében kulcs-
fontosságú szerepet tölt be az itt 
élő és a városhoz kötődő mű-
vészek sokszínűsége. Bo-
donyi Katalin miskolci 
lányként került a telepü-
lésre. Mi hozta ide? 
Nem más, mint a szere-
lem, a zene, a muzsika 
szeretete és Ella István 
orgonaművésszel kötött 
há zassága. Ők ketten 
számos liturgikus hely-
színen előadóművészként 
is megfordultak. Fellépéseik 
során bejárták Magyarország 
templomain kívül Európa városait, 
ahol Bodonyi Katalin elénekelte kedves zene-
szerzőinek, köztük Johann Sebastian Bach 
műveit. Énekes szólistaként Ella Istvánon kívül 
együtt dolgozott Antal Mátyás fuvolaművész-
szel, Hollerung Gábor karmesterrel, Laki 
Krisztina szopránnal, Pászthy Júlia énekesnő-
vel és Peter Schreier operaénekessel. Szólista-
ként, hazánkon kívül nagy sikerrel szerepelt 
Dánia, Ausztria, Lengyelország, Horvátország, 
Németország, Svédország, Izrael városaiban. 
Három évtizeden keresztül a Magyar Állami 
Énekkarnál (Nemzeti Énekkar) szólamvezető-
ként dolgozott, legkedvesebb emlékeit ebből az 
időszakból őrzi. Bodonyi Katalin alt énekmű-
vésszel veresegyházi otthoná ban beszélget-
tünk zenei pályafutásáról, gyermekkori él - 
ményeiről, amikor még kislányként először ült 
le édesanyja mellé a zongorához.  
 
Bodonyi Katalin: Mindig is miskolci lánynak 
tartottam magam, már az anyai nagyszüleim is 
Miskolcon éltek. Természetközelben, kertvárosi 
részben laktunk, ahol volt egy hatalmas nagy 
kertünk telis-tele gyümölcsfákkal, mint egy falu-
sias környezetben. Nagyapám hentesmesterként 
éjjel kettőkor kelt és ment dolgozni, délutánon-
ként hazaérkezése után soha nem mulasztotta el 
az unokáival való játékot. Én és a bátyám vol-
tunk a szemefényei. Édesanyámnak gyönyörű 
szép hang ja volt, énekesként koncerteket adott, 
de sokat énekelt otthon is. Mivel kisgyerek ko-
romtól kezdve tanultam zongorázni, így az ott-
honi hangszeren gyakran kísértem anyukám 
énekét, vagy duettet énekeltünk.  

Ha visszatekintek gyermekkoromra, már az 
óvodától kezdve körbevett a zene, szoktam is 
mondani: mindig is zenei pályán ment az 
életem. Óvodásként népdalokat énekeltem, ilyen 
volt emlékeim szerint Bartók Béla gyűjtéséből az 

Erdő, erdő, erdő marosszéki kerek erdő kezdetű 
népdal. A szüleimtől tudom, ezt a dalt már két-

évesen is daloltam. Mikor dőlt el végleg a 
zenei pályám? Zenei általános isko-

lába jártam, ahol Galambosné 
Margó néni védő szárnyai 

alatt már le hetőségem volt 
karvezetőként az iskolai 
kórus élére állni, de vég-
eredményben a konzer-
vatórium volt a meg   - 
határozó a zenei pá lya 
mellett. Barta Dé nes ta -
nár úr tanította a szol-

fézst, Benkő Zoltán volt a 
zongoratanárom, itt már 

több önállóságot kaptunk. 
A tanár úrnak köszönhetem 

azt a lendületet, amivel felvettek 
elsőre a Miskolci Zeneművészeti Ta-

nárképző Főiskolára és egyidőben a Liszt Ferenc 
Zeneművészeti Főiskolára. Végül Budapesten kö-
töttem ki a Zeneakadémián. Az itt eltöltött idő 
kollégistaként az életem legszebb öt éve volt. 
Rövid időn belül Párkai István tanár úr karve-
zető felvett a kamarakórusába. Számos fellépé -
sünk volt Budapesten, Pécsen, Miskolcon és 
határainkon kívül. Jártunk Svájc, Ausztria, Né-
metország koncerttermeiben. A kórus repertoár-
jában a barokk zenei világ kiemelkedő szer - 
zeményein kívül természetesen helyett kaptak a 
kortárs művek is. Külföldi útjaink során több-
nyire magánházaknál voltunk elszállásolva, na-
gyon kedvesek, segítőkészek voltak velünk 
szemben az ott élő emberek. Főiskolásként óri-
ási élmény volt számomra minden egyes hazai 
és külföldi koncertünk. Gyorsan elszaladtak az 
évek, eljött a diploma időszaka. Karvezetésből 
egy nagyon szép Brahms darabot dirigáltam, to-
vábbá Szőnyi Erzsébet zeneszerzőnek van egy 
négytételes vegyeskari darabja az Anakreoni 
dalok, melyből két tételt vezényeltem. Olyan jól 
sikerült a diplomakoncertem, hogy még a kórus 
is megtapsolt.  

Az első munkahelyem a váci Hámán Kató Ál-
lami Általános Iskolában helyettesítő énekta-
nárként, valamint a váci zeneiskolában (Pikéthy 
Konzi) Cs. Nagy Tamás iskolaigazgató irányítása 
mellett ének- és zongoratanárként volt. Egy év 
után énektanárként Veresegyházra kerültem a 
Fabriczius József Általános Iskolába a Vadász 
Ágnes alapította ének-zene tagozat osztályaiba. 
Majd ezt követően 1977-től közel tíz éven át a Ma-
gyar Rádió Kórusának voltam a tagja. Olyan kar-
mesterek irányítása mellett dolgozhattam, mint 
Ferencsik János és Lehel György, továbbá Bárdos 
Lajos zeneszerző, aki rendszeresen jött az ének-
karhoz meghallgatni és véleményezni a saját 
műveinek előadását.  

A Magyar Állami Énekkar megalakulásával 
nagyot fordult az életem, a kórus vezetője Pászti 
Miklós karnagy örömmel fogadott, így 1986 janu-
árjától már szólamvezetőként kezdtem el dolgozni 
az énekkarban, majd később másod  kar  nagyként 
végeztem a betanítói munkát. Az alapító karna-
gyunk betegsége alatt és elhunytát követően át-
menetileg én láttam el a karigazgatói feladatokat. 
Olyan ember volt Pászti Miklós, aki még betegen 
is bejárt az énekkari próbákra, instrukciókkal lá-
tott el minket, törődött velünk. A kórusmunka 
mellett egyre többet foglalkoztam az énekléssel. 
Legfőképpen Bach oratóriumokat énekeltem, mint 
például a János passiót, h-moll misét, vagy a Máté 
passiót, de énekeltem Bach kantátáiból áriákat is. 
Európa városain kívül kórusvezetőként és szólis-
taként eljutottam Japán fővárosába is. Van egy 
Magyarországon is ismert csodálatos japán kar-
mester, akit úgy hívnak, hogy Kobayashi Keni-
chiro, az ő meghívására utaz hattunk két al ka  - 
lommal Tokióba. Nyugdíjba vonulásomig a Nem-
zeti Énekkarnál ha kellett zon   goráztam, énekel-
tem és végeztem a betanítói munkát. Nagyon 
szép, tartalmas élményteli évtizedek voltak ezek. 
Ettől szebbet nem is tudnék kívánni magamnak.  

VERÉB JÓZSEF

ÚT A ZENÉHEZ 
„Számomra az éneklés nem munka, 
hanem örömforrás, ha pedig vezényelhe-
tek, ez mindig szép feladat is egyben.” 

Fotó: Veréb

BODONYI KATALIN 
ALT ÉNEKMŰVÉSZ 

 
1951-ben Szikszón született 
1957 és 1965 között a miskolci Zenei Általános 
Iskola tanulója 
1969-ben a miskolci Zenegimnázium zongora-és 
ének szakon érettségizett 
1969–1974 a Liszt Ferenc Zeneművészeti Főis-
kola hallgatója 
1974-ben középiskolai énektanár-karvezető sza-
kon diplomázott 
1974 és 1977 között váci és veresegyházi isko-
lákban tanított 
1975-ben házasságot kötött Ella István orgona-
művésszel, két gyermek édesanyja 
1977–1985 a Magyar Rádió Kórusában énekelt 
1986-tól 2016-ig, nyugállományba vonulásáig a 
Nemzeti Énekkar munkatársa, (énekes szólista, 
szólamvezető, másodkarnagy, karigazgató.) 
 
CD FELVÉTELEK:  
Koncert az evangélikus templomban – szólóé-
nek Johanniskirche, Iserlohn (Németország) 1994 
Nyári orgonakoncertek – Kisboldogasszony-
templom – szólóének Zamárdi 2011 
A Cappella vegyeskar op. 31. (Sergei Rachma-
ninov) – karvezető Budapest 2016 
 
KITÜNTETÉSEK:  
Szocialista Kultúráért kitüntetés – 1988  
Nemzeti Énekkar Legjobb Énekkari Művésze 
cím – Budapest 2014 
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Életmód
ATLÉTIKA 

A 2021. augusztus 7-én, Szekszárdon rendezett Ifjúsági Országos Baj-
nokságon Horváth Máté (2005) a VVSK atlétája gerelyhajításban kiváló 
eredménnyel (68,34 m) a 3. helyen végzett. Eredménye az U18 fiúk eu-
rópai ranglistáján a 10. legjobb eredmény. Az első tízben további két 
magyar versenyző is megtalálható, egyikük Herczeg György 75,87 cm-
rel vezeti a listát. 
Az eredményeket a 
2001-ben bevezetett 
700g gerellyel érték el. 
Teljesítményük min-
den képpen jó irányt 
mutat a következő évek 
nemzetközi megméret-
tetéseihez. 
EDZŐ: HORVÁTH GERGELY 

2021 európai ranglista

Sport
MultiSport SE

Kelet-Közép-Európában és Magyarországon egyedülálló, nehezített hullahopp karikás (Powerhoop) edzések 
indultak az új Kézilabda Csarnokban Veresegyházon, az Újiskola utca 7. szám alatt. Edzések időpontjai: hétfő 
és csütörtök 18.30-tól. Bővebb információ és bejelentkezés a MultiSport SE honlapján: multisportse.com.

SÉRELMEK 
A PSZICHIÁTRIÁN 

– INGYENES JOGSEGÉLYSZOLGÁLAT  

Ha Ön vagy szerette segítségre számított 
a pszichiátrián, de ehelyett borzasztó tapasztalatai 

voltak (pl. bántalmazás, egészségkárosodás, 
gyógyszerfüggő ség), 

hívja ingyenes jogsegélyszolgálatunkat! 
Állampolgári Bizottság az Emberi Jogokért Alapítvány 

Minden információt bizalmasan kezelünk! 

*** 

PSZICHIÁTRIAI SZEREK 
VISELKEDÉSI PROBLÉMÁKRA? 

Ha gyermeke „tanulási problémára” vagy „viselke-
dési rendellenesség” miatt pszichiátriai szereket 

szed, és úgy érzi, hogy a gyermek állapota semmit 
sem változott vagy rosszabbodott emiatt, keresse az 
Állampolgári Bizottság az Emberi Jogokért Alapítványt. 

Az alapítványtól ingyenes tájékoztató kiadvány 
is kérhető a hiperaktivitás témájában. 

Cím: 1461 Budapest, Pf.: 182. 
Telefon: 06 (1) 342 6355, 06 70 330 5384 

E-mail: panasz@cchr.hu • www.emberijogok.hu 
Minden információt bizalmasan kezelünk!

HORVÁTH MÁTÉ EURÓPA ÉLVONALÁBAN 

VERSENYTÁNC

SWAY TÁNCISKOLA HÍREI
Versenyeink nyáron nincsenek, azonban 
örömmel osztjuk meg a hírt mindenkivel, hogy 
a SwayTánciskola megújult, az épület felújí-
tásra került. Új környezetben, de a régi lelke-
sedéssel és szeretettel várjuk a táncolni vágyó 
felnőtteket és gyerekeket. 

FISCHER MARIANN  
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Sport
NORDIC WALKING 

A Nordic Walkingról sokaknak még mindig 
csak a „botos sétálgatás” jut eszébe. Azonban 
egyre inkább látható, kipróbálás után pedig 
érezhető, hogy a Nordic Walking több mint sé-
tálgatás két botot lóbálva a kézben. Sőt, ver-
senyt is lehet belőle szervezni, ahogy ezt már 
az elmúlt években is láthattuk: egyre több 
város, sportszervezet rendez már Nordic Wal-
king versenyeket. Ilyen volt most az augusztus 
13-15-i hétvégén Abaújszántón, Tokaj-Hegyal-
ján megrendezett 3. Nordic Walking Találkozó 
és Verseny is, ahol 18 fő képviselte Veresegy-
házat. Mind a 4 meghirdetett távon indultak a 
Nordic Walking Sport Veresegyház színeiben 

versenyzők, és minden távon sikerült is a do-
bogóra kerülniük! Eredményeikhez szívből 
gratulálunk! 
 
5 km II. helyezett: Dr. Lévainé Kovács Zsu-
zsanna 
5 km III. helyezett: Vigh Eleonóra 
5 km holtversenyben, szorosan a III. helyezet-
tet követve ért a célba Mészáros Jolán és Bácsi 
Judit 
5 km II. helyezett: Mátyás Dezső 
10 km II. helyezett: Markóczi István 
15 km I. helyezett: Szaniszló Katalin 
20 km I. helyezett: Vigh Mercédesz 

ABAÚJSZÁNTÓN MINDEN TÁVON DOBOGÓNSIKERES SZEREPLÉS GÖDÖLLŐN
2021. július elején DC csapatverseny (egy csapat két főből áll, első körben 1-1 egyéni, majd 
páros összecsapás, végül a csapat másik tagjával újabb 1-1 egyéni mérkőzés) szezonzárót 
tartottak Gödöllőn. Részünkről a Galaxis VSE IV-et képviselve Sárosdi István és Batizi Sán-
dor, valamint Dudás Balázs és Kukucska Zoltán indult. István és Sándor kiváló verseny-
zéssel megnyerték a versenyt, ahol 17 csapat/páros indult. 

Eredményeik: 5:1, 5:0, 5:0 a csoportban, ahol minden mérkőzést lejátszottak, mert nem 
volt mindegy a meccsarány sem. Itt még nem sejtették, hogy első csoportellenfelükkel a 
döntőben újra találkoznak majd. Következett az egyenes kieséses szakasz, ahol, ha vala-
melyik csapat elérte a 3 győzelmet, már nem játszották tovább azt a mérkőzést, hisz az el-
lenfél nem fordíthatta meg a találkozó kimenetelét. A főtáblán a 4 közé jutásért: 3:0. 
Elődöntőben: 3:1 arányú győzelem.  

Döntő: hasonló forgatókönyv szerint zajlott, mint a csoportmeccs, azaz 3:1 arányban meg-
szerezték az első helyet. Többször vesztett helyzetből (0:2) fordítottak 
mind az egyéni, mind a páros mérkőzésükön. Bebizonyosodott, hogy 
egy hosszú versenyen az erőnlétnek is döntő szerepe van.  

A Balázs és Zoltán alkotta csapat egészen a vigaszági döntőig jutott, 
ott végül 2. helyezést értek el. Annak ismeretében, hogy ők mikor 
kezdtek el rendszerszerűen játszani, ez szintén szép eredmény. 

 
TÚL AZ ELSŐ EDZÉSEKEN A GALAXIS ASZTALITENISZ KLUB  

Kiváló hangulatban indította el az új szezont a veresi pingpongozók tá-
bora.  
Ha szeretnél te is csatlakozni közösségünkhöz, a klub a Mézesvölgyi 
Általános Iskola tornatermében vár mindenkit, akit érdekel az amatőr, 
hobbi ping-pong, legyen az gyermek vagy felnőtt, vagy akár egy teljes 
család.  

Edzésnapok:  
kedd 18.30–20.00, szerda 18.00–20.00, szombat 17.00–19.00  
Letanóczki István,  +36 30 9000 175,  
e-mail: istvan.letanoczki@wellcamino.hu 

ASZTALITENISZ 

Sárosdi István és Batizi Sándor
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IMÁDUNK MOZGÁSBAN LENNI
Mozgásban lenni azt jelenti, hogy tartunk va-
lamerre, haladunk valahova. A mozgás tart 
minket életben. Ez újabb lendületet ad, az 
úton impulzusok érnek, inspirálódunk és 
újabb perspektívák nyílnak, ami mindannyi-
unk számára fontos. Élményekben, esemé-
nyekben általában nincsen hiány házunk 
táján. Az elmúlt időszak kihívásai miatt a hi-
vatalos versenyidény kicsit kicsúszott, így jú-
niusban még országos versenyen szerepeltek 
szép eredményekkel táncosaink. 

A június 19-20-i hétvégén nagy büszkesé-
günkre Veresegyház adott otthont az aktuális 
magyar válogatott keretedzésnek, ahova Ma-
gyarország legeredményesebb táncospárjai 
kvalifikáltak az országos ranglistán szereplő 
helyezéseik alapján. Erre az eseményre több 
növendékünk is megszerezte a jogot, hogy 
szerepelhessen. Az edzéssorozaton több elis-
mert magyar szakember tartott edzéseket, 
többek között Farkas Gergely is, egyesüle-
tünk egyik vezetője. Nagyon örülünk, hogy 
sikerült ide hoznunk ezt a rangos eseményt és 
még nagyobb öröm, hogy az augusztusban 
megrendezésre kerülő válogatott edzéssoro-
zat helyszí néül is Veresegyház fog szolgálni, 
ahova az ország minden pontjáról érkeznek 
majd résztvevők. 

Június 21-25-ig utánpótlás táncosaink ve-
hettek részt bejárós táborban, ahol a nagy 
nyári meleg ellenére rengeteg móka, élmény 
és természetesen kemény munka is volt. 
Imádtuk minden percét. 

Június 26-án egy különleges workshopot 
szerveztünk versenyzőink számára a nem 
egészen szokványos szezon lezárására. Ezút-
tal ismét lehetőségük volt táncosainknak más 
műfajba belekóstolni. Librecz Ákos egy fan-
tasztikus hip hop koreográfiát hozott nekünk, 
míg Benedek Dóra (Székesfehérvárról) egy 
rock and roll koreográfiával lepett meg minket 
kicsit más megközelítésből. Hálásak vagyunk 

a munkájukért. Ugyanezen a napon, párhuza-
mosan, egy másik esemény meghívott vendé-
gei is voltunk. Egy párosunk és egy for má - 
ciónk a Városünnepen is szerepelhetett. Kö-
szönjük az ismételt meghívást! Ezután né-
hány hét pihenő következett, de nem vittük 
túlzásba. 

Július 29-én elkezdtük a felkészülést az 
őszi versenyidőszakra, ahol számos hazai és 
nemzetközi versenynek nézünk elébe. A fel-
készítő héten már erő-, és állóképesség-fej-
lesztő edzések, technikai alapozások, új 
koreográfiák készítése, akrobatikák pontosí-
tása kapnak helyet. Pontos célokat határoz-
tunk meg és az elérésükért megkezdődik a 
kemény munka. 

Nagy büszkeséggel tölt el bennünket, hogy 
meghívást kaptunk augusztus 20-ára, a Kucsa 
Tamás Városi Sportcsarnok ünnepélyes átadó 
ünnepségére, hogy fellépésünkkel színesítet-
hettük ezt a rangos eseményt. Ennek öröm-
mel tettünk eleget. 

Szeptembertől reményeink szerint nem lesz 
akadálya, hogy elindítsuk a tanévet is és új, 
lelkes táncosokat fogadjunk egyesületünkbe. 
Fiúk és lányok számára kezdő tánctanfolya-
mokat hirdetünk, ahova nagy szeretettel vá-

runk kicsiket, nagyokat egyaránt. Addig is ta-
lálkozhattok velünk fellépéseken vagy tájé-
kozódhattok honlapunkon, Facebook olda - 
lunkon vagy Instagramunkon.

ROCKIN BOARD 

Molnár Kitti, a horvát Stobrecben tartott Epe-
tion Cup-on a 32-es táblán, a harmadik kör-
ben, a 4. kiemeltet búcsúztatta 6-4, 6-3-ra. Az 
elődöntőben az első kiemeltet verte 7-5, 6-3-
ra, így élete első egyéni ITF döntőjét játszhatta 
a kanadai Nicholson ellen, ahol sajnos vere-
séget szenvedett.  
A 15 éves teniszező eredményével 147 helyet 
lépett előre a junior ITF ranglistáján. 

TENISZ 

www.rockinboard.hu 
facebook.com/rockinboard 
Instagram: rockinboartse 

MOLNÁR KITTI ELŐRÉBB LÉPETT A RANGLISTÁN

2021 májusában, a Baján megrendezett verse-
nyen megnyerte a WFC világszervezet magyar 
bajnoki övét az 52 kg-os súlycsoportban. Anna 
18 éves, még Budapesten tanul a Gundel Károly 
Szakközépiskolában. Főbb eredményei: 2018-
ban az Austrian Classic-on 2. helyezés, 2019-
ben Ifjúsági Európa-bajnok Minszkben Muay - 
Thai szabályrendszerben, 2020-ban Csehor-
szágban megnyerte a Gold Monkon Cup tornát. 
Ősszel további versenyek várnak rá. Szeptember 
14-én Szlovákiában, egy 3×3 perces profi K1 
mérkőzést vív 52 kg-ban. Október 3-án lesz a 
WAKO K1 magyar bajnokság, ahol kvalifikálni 
tudja magát a montenegrói Európa-bajnokságra. 
Tervben van még a Muaythai Ma gyar Bajnokság 
és 2 profi mérkőzés is, de az időpontok még 
nem ismertek.                              EDZŐ: BERKES ÁDÁM

THAI BOX  
HELYREIGAZÍTÁS 

 
Kedves Olvasók! 

 
Az előző lapszámban beszámoltunk 

arról, hogy egy veresegyházi sportolónk 
junior fitness modell kategóriában 

nyert világbajnoki címet, 
azonban a neve rosszul jelent meg, 

amiért elnézést kérünk. 

Helyesen: 
VOLPER BOGLÁRKA 

 
Az érdemeiből reméljük, 

hogy semmit nem von le az elírás! 
 

A SZERKESZTŐSÉG 

SZÉKELY ANNA (GOLDEN MUAYTHAI SE) WFC K1 ORSZÁGOS BAJNOK LETT!
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Hirdessen 

a Veresi Krónikában 
VERESEGYHÁZ VEZETŐ LAPJÁBAN! 

Velünk sikeres lesz!! 
7500 PÉLDÁNY, KEDVEZŐ ÁR 

* 
Bővebb információ: 

veresikronika@veresegyhaz.hu 

30 9304 831
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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



ELISMERÉSEK 
Sulyán Pál mestercukrász, Lethenyei László fotográfus és Klement Zoltán kurátor Magyar Ezüst Érdemkereszt kitüntetést kapott 

augusztus 20-a alkalmából Áder János köztársasági elnöktől, melyet Gulyás Gergely miniszterelnökséget vezető miniszter adott át 
(A kitüntetettekkel következő számunkban közlünk interjút.)  

VERESI TŰZIJÁTÉK A TÓNÁL

Fotó: Facebook/Dániel Nagy Varga Fotó: Ruzsovics Dorina

Fotó: Facebook/Dániel Nagy VargaFotó: Ruzsovics Dorina
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