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A hónap témája

Régi álma valósult meg Veresegyház hagyo -
mányőrzőinek, új helyszínen, a városközpont-
tól nem messze, a Luther utcában újjászületett 
a Veresi Tájház. Ha visszamegyünk az időben 
egészen a kezdetekig, akkor mindenképpen 
meg kell állnunk a Szentlélek tér 5. szám alatt 
a Városi Múzeum épülete előtt. Közel két év-
tizeden keresztül itt volt Veresegyház tájháza, 
ahol otthonra lelt az egykor „kenyértelen” falu 
népviselete és népi életének személyes tárgyai. 
Az idő könyörtelen volt, az épület állaga oly -
annyira hanyatlott, hogy a felújítása már elke -
rülhetetlenné vált. A hosszú évek fáradságos 
munkájával megőrzött és összegyűjtött pótol-
hatatlan néprajzi anyagok raktárba kerültek. 
Teltek, múltak az évek, míg egyszer csak felvir-
radt a nap és a Veresegyházi Hagyományőrző 
Népi Együttes és ezzel együtt Veresegyház 
múltja is beköltözhetett a Luther utca 2. szám 
alá, az újonnan átadott Tájházba. 2021. au-
gusztus 21-én ünnepélyes keretek közt, a Szent 
István királyunk emlékére rendezett ünnep-
ségsorozat alkalmával hivatalosan is felava -
tásra került az új Tájház. 

Pásztor Béla polgármester ünnepi beszé -
dében elmondta: „Már az 1970-es években ke -
restük az épületet, ahol a település Tájháza 
megnyithatja kapuit, de nem sikerült meg fe -
lelőt találnunk és ekkor még a település is rend-
kívül szegény volt. Végleges megoldásként a 
most átadásra kerülő épületet – mivel a város -
központhoz közel található és a régi Veresegy-
ház közepén helyezkedik el, miután megvásá - 
rol hatóvá vált – alkalmasnak találtuk a Tájház 
kialakítására. Elsősorban Illés Zoltán volt az 
a mester, akinek a szakmai irányítása mellett 
felújításra került az épület. A Hagyományőrző 
Népi Együttes tagjai Hibó Józsefné vezetésével a 
belsőtér berendezését, díszítését és a ház kör -

nyezetének kialakítását végezték. Nagyon 
szépen köszönöm mindazoknak, akik dolgoz-
tak ezért a házért, rendbe hozták és ilyen 
széppé alakították. Köszönöm mindannyiuk-
nak, hogy ilyen sokan eljöttek az ünnepségre. 
Hiszem azt, hogy meg fogja tartani a Tájház 
azt a melegséget, amivel az ember most itt ta -
lál kozhatott.” 

Szabóné Vank Erzsébet, a Városi Múzeum 
munkatársa legelső szóra beállt a hagyo mány -
őrzők mellé és részt vállalt a helyiségek beren-
dezési munkáiban.  

A felkérésre miért is mondtam volna nemet, 
hisz veresegyháziként emlékeimben még min -
dig elevenen él gyermekkorom falusi életfor-
mája, a parasztházak és berendezési tárgyaik 
képe, én is egy ilyen házban születtem. Öröm-
mel tölt el a Tájház gazdagsága, mindaz a tár-
gyi emlék, amelyek még Margit néni által 
kerültek ide és itt édesanyám hagyatéka is 
méltó helyen van. Amit mi itt csináltunk, abba 
mindannyian beleadtuk az alázatunkat, a 
szívünket és a lelkünket – mondta Erzsike az 
ünnepség alkalmával. 

Tóth Juditnak, a Veresegyházi Hagyomány -
őrző Népi Együttes művészeti vezetőjének 
távollétében kislánya, Széphalmi Angéla 
olvas ta fel édesanyja köszöntő szavait, melyet 
a jelenlevők megilletődve hallgattak végig. Ezt 
követően a kivitelezőknek, az önzetlen segí -
tők  nek Hibó Józsefné, az együttes vezetője, a 
hagyományőrzőknek Dr. Drótos Edina, a Váci 
Mihály Művelődési Központ igazgatója kö -
szönte meg áldozatos munkájukat. A szalag -
átvágást követően a Tájház és a kiállított tár - 
gyak megtekintése, majd vendéglátás és kötet -
len beszélgetés vette kezdetét. 

 
VERÉB JÓZSEF 

GYERTEK A VERESI TÁJHÁZBA! 
VERESEGYHÁZ • TÁJHÁZ SZÜLETETT „1990-től az országot és a szülőföldet járva 

sokfelé tapasztalatot gyűjtöttem, a legtöbb 
kistelepülésen néprajzi kiállítást, falumúzeu-
mot nyitottak. Így jött az ötlet, miért ne le -
hetne nekünk is egy tájházunk, mikor épü le - 
tünk is van hozzá. Éveken keresztül vitték a 
tájház gazdag néprajzi kiállításának és egy-
ben a település kulturális életének hírnevét a 
hozzánk látogató vendégek. 

HAJDI JÓZSEFNÉ HUSZAI MARGIT ALAPÍTÓ



4 2021. szeptember

Önkormányzat

198/2021.(VI.16.) Kt. határozat: 
A Képviselő-testület nevelésszervezési okokból a Kéz a 
Kézben Óvoda 29 csoportjában 20%-os, további 3 csoport-
jában 10%-os maximális létszám túllépést engedélyez az 
alábbiak szerint: 
Kéz a Kézben Óvoda jelenlegi létszám  
csoportok csoport- túllépés 

létszám igénye (%) 
1. számú tagóvoda (Béke u. 31-33.) 

Hétszínvirág 20 – 
Csodafa 25 20% 
Csipet csapat 20 – 
Szivárvány 20 – 

2. számú tagóvoda (Széchenyi tér 2.) 
Falevél 28 20% 
Szívecske 28 20% 
Lepke 25 20% 
Manócska 26 20% 
Tavirózsa 29 20% 
Tündér 27 20% 

3. számú tagóvoda (Béke u. 30.) 
Hold 20 – 
Manó 25 20% 
Harmatcsepp 25 20% 
Föld 25 20% 

4. számú tagóvoda (Gyermekliget u. 32.) 
Alma 25 20% 
Delfin 24 20% 
Katica 22 20% 
Szitakötő 26 20% 
Körte 26 20% 
Gomba 28 20% 
Csiga 19 – 
Cica 23 10% 
Csibe 26 20% 
Hóvirág 21 – 
Nyuszi 27 20% 
Süni 17 – 

5. számú tagóvoda (Lévai u. 11.) 
Halacska 28 20% 
Gyöngyvirág 25 10% 
Fecske 26 20% 
Pillangó 27 20% 
Csillag 25 10% 

6. számú tagóvoda (Hétvezér u. 6.) 
Margaréta 28 20% 
Bóbita 27 20% 
Napraforgó 24 20% 
Gesztenye 22 20% 
Mókus 25 20% 
Napocska 22 20% 
Méhecske 25 20% 
Micimackó 26 20% 

 
199/2021.(VI.16.) Kt. határozat: 
A Képviselő-testület a 2020. június 30. és 2020. november 
3. között hozott lejárt határidejű képviselő-testületi határo-
zatok végrehajtásáról szóló beszámolót elfogadta. 
 
200/2021.(VI.29.) Kt. határozat: 
1. A Képviselő-testület elfogadja a Gödöllői Rendőrkapi-

tányság, a Veresegyházi Polgárőr Egyesület, a Mezőőr-
ség, a Közterület-felügyelet és a Veresegyházi Kábító - 
szerügyi Egyeztető Fórum 2020. évi közbiztonsági hely-
zetéről szóló beszámolóját. 

2. A Képviselő-testület köszönetét fejezi ki a rendőrség, a 
polgárőrség, a mezőőrség, a közterület-felügyelet, a 
VKEF vezetői és tagjai felé a város biztonságának meg-
őrzése érdekében végzett munkájukért. 

 
201/2021.(VI.29.) Kt. határozat: 
1. A Képviselő-testület hatályon kívül helyezi a 60/2021. 

(III.12.) Polgármesteri határozatot. 
2. A 2011. évi CXCV. törvény 29/A.§ alapján saját bevételek 

várható összegét 2022-ben 4 202 300 000 Ft-ban, 2023-
ban 4102 300 000 Ft-ban, 2024-ben 4 102 300 000 Ft-ban 
állapítja meg. A saját bevételek összetételét az 1. számú 
melléklet részletezi. 

3. A 2011. évi CXCV. törvény 29/A.§ alapján adósságot ke-
letkeztető ügyleteiből eredő fizetési kötelezettségek vár-
ható összegét 2022-ben 271 666 666 Ft-ban, 2023-ban 
412 516 667 Ft-ban, 2024-ben 400 633 334 Ft-ban álla-
pítja meg. 
Az adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő fizetési köte-
lezettségek részletezését a 2. számú melléklet tartalmazza. 

 
202/2021.(VI.29.) Kt. határozat: 
1. A Képviselő-testület az önkormányzat Képviselő-testü-

letének Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 
15/2013. (IV.17.) önkormányzati rendelete IX. fejezeté-
ben a veresegyházi természetes és jogi személyek, helyi 
közösségek támogatása a koronavírus-világjárvány által 
okozott gazdasági válság következményeinek enyhíté-
sére önként vállalt önkormányzati feladata keretében a 
Társasház törvényes működésének megteremtése céljá-
ból akként dönt, hogy a Kertész utca 2. szám alatti Tár-
sasház társasházközösségét oly módon segíti meg, hogy 
a Nemzeti Reorganizációs Nonprofit Kft. (cégjegyzék-
szám: Cg.01-09-994411), mint a TP Komplex Zrt. „f.a” 
(cégjegyzékszám: Cg.13-10-041356) Budapest Környéki 
Törvényszék 2.Fpk.268/2019. sz. végzése által kijelölt 
felszámolója, a Cégközlönyben 2021. június 17. napján 
meghirdetett, 2231572 ügyszámú pályázati felhíváson a 
társasházközösség 2021.05.28./3. számú közgyűlési ha-
tározatában foglalt felkérés alapján elindul, s nyertes pá-
lyázat esetén a Veresegyház belterület 5785/132/A/31, 
5785/132/A/32 és 5785/132/A/34 hrsz-ú tároló meg-
nevezésű ingatlanokra a 10.460.000,- forintos minimál -
áron ajánlatot tesz. Nyertes ajánlat esetén az ingat la - 
nokat a Kertész utca 2. Társasház társasházközösségét 
képező magánszemélyeknek értékesíti. 
A társasházközösség által megfizetendő vételár mértéke 
az önkormányzat által a pályázaton megajánlott vételár, 
valamint a pályázaton való indulásnak Veresegyház 
Város Önkormányzata által viselt valamennyi költsége 
(különösen a 17/2014. (II.3.) Korm. rendelet 6. § (1) be-
kezdés b) pontja szerinti, az EÉR-működtető részére 
megfizetendő jutalék). 
A felszámoló több, megfelelő, azonos értékű (a vételár 
vonatkozásában legfeljebb 10%-kal eltérő) pályázat ese-
tén nyilvános ártárgyalást tart. A felszámoló az ártár-
gyalásról az EÉR rendszerének igénybevételével, üzenet 
útján értesíti az online ártárgyalási fordulóról, annak 
kezdő és záró időpontjáról az érdekelteket. A Társasház 
közgyűlésének határozatban legkésőbb 2021. év július 
hónap 02. napjáig nyilatkoznia kell, hogy ártárgyalás 
esetén az önkormányzat mekkora vételárat ajánlhat. 
Nyilatkozat hiányában az önkormányzat az ártárgyalá-
son nem vesz részt. 
Az önkormányzat általi nyertes pályázat esetén a Ker-
tész utca 2. Társasház vállalja, hogy Veresegyház Város 
Önkormányzatával adásvételi szerződést köt (szerző-
déskötési kötelezettség). A szerződéskötési kötelezett-
ség körében arra tekintettel, hogy a társasház jogalanyi - 
sága a társasházakról szóló 2003. évi CXXXIII. törvény (a 
továbbiakban: Tht.) 3. § (1) bekezdése szerint korláto-
zott: az csak az épület fenntartásával és a közös tulaj-
donnal kapcsolatos ügyek intézésére terjed ki, az 
önkormányzattal a társasházközösség valamennyi tu-
lajdonostársának is szerződnie kell. A vételárat a Tár-
sasháznak 36 hónap alatt egyenlő részletekben kell 
megfizetnie. Egy részlet elmaradása esetén az önkor-
mányzat az adásvételi szerződéstől kártérítési igénnyel, 
szankciós jelleggel elállhat. A Társasháznak, a tulajdo-
nostársaknak a Tht. 3. § (3) bekezdése szerinti sortar-
tásos kezesi felelőssége alapján kötelezettséget kell 
vállalnia arra az önkormányzattal kötött adásvételi szer-
ződésben, hogy a Társasház a vételár fedezetét a tulaj-
donostársaktól, a társasházközösség tagjaitól a közös 
költség megemelésével szedi be, biztosítja. Az önkor-
mányzat a tulajdonostársaktól előteljesítést elfogad. 
A pályázat megnyerése esetén vételár fedezete Veres-
egyház Város Önkormányzatának beruházási költség-
vetési kiadási előirányzata. 

2. A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert arra, 
hogy a Társasházzal és a társasházközösség tagjaival, a 

tulajdonostársakkal az adásvételi szerződést nyertes pá-
lyázat esetén megkösse. 

3. A Képviselő-testület az önkormányzat Képviselő-testü-
letének Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 
15/2013. (IV.17.) önkormányzati rendelete IX. fejezeté-
ben a veresegyházi természetes és jogi személyek, helyi 
közösségek támogatása a koronavírus-világjárvány által 
okozott gazdasági válság következményeinek enyhíté-
sére önként vállalt önkormányzati feladata keretében ak-
ként dönt, hogy a Kertész utca 2. szám alatti Társasház 
társasházközösségét oly módon segíti meg, hogy a tár-
sasházközösség 2021.05.28./4. számú közgyűlési hatá-
rozatában foglalt felkérés alapján a Veresegyház 
belterület 5785/132/A/33 (tároló) és 5785/132/A/35 
hrsz. (hőközpont) ingatlanok árverési vevőivel, az in-
gatlan-nyilvántartásba bejegyzett tulajdonosaival adás-
vételi szerződést kössön, akkor és amennyiben erre az 
önkormányzatnak az államháztartásról szóló 2011. évi 
CXCV. törvény 36. § (1) bekezdése szerint szabad költ-
ségvetési kiadási előirányzattal rendelkezik. 
Az önkormányzat és a tulajdonosok közötti megállapodás 
esetén a Kertész utca 2. Társasház vállalja, hogy Veresegy-
ház Város Önkormányzatával adásvételi szerző dést köt 
(szerződéskötési kötelezettség). A szerződéskötési kötele-
zettség körében arra tekintettel, hogy a társasház jogala-
nyisága a társasházakról szóló 2003. évi CXXXIII. törvény 
(a továbbiakban: Tht.) 3. § (1) bekezdése szerint korláto-
zott: az csak az épület fenntartásával és a közös tulajdon-
nal kapcsolatos ügyek intézésére terjed ki, az önkormány - 
zattal a társasházközösség valamennyi tulajdonostársának 
is szerződnie kell. A vételárat a Társasháznak 36 hónap 
alatt egyenlő részletekben kell megfizetnie. Egy részlet el-
maradása esetén az önkormányzat az adásvételi szerző-
déstől kártérítési igénnyel, szankciós jelleggel elállhat. A 
Társasháznak a tulajdonostársaknak a Tht. 3. § (3) bekez-
dése szerinti sortartásos felelőssége alapján kötelezettséget 
kell vállalnia arra az önkormányzattal kötött adásvételi 
szerződésben, hogy a Társasház a vételár fedezetét a tulaj-
donostársaktól, a társasházközösség tagjaitól a közös költ-
ség megemelésével szedi be, biztosítja. Az önkormányzat 
a tulajdonostársaktól előteljesítést elfogad. 

4. A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert arra, 
hogy a Társasházzal és a társasházközösség tagjaival, a 
tulajdonostársakkal az adásvételi szerződést a Veres-
egyház belterület ingatlanok tulajdonosaival történő tu-
lajdonátruházási megállapodás esetén megkösse. 

 
203/2021.(VI.29.) Kt. határozat: 
A Képviselő-testület elfogadja a Veresegyházi Polgármes-
teri Hivatal Közszolgálati Szabályzatának módosítását a 
jelen előterjesztés mellékletét képező tartalom szerint. 
 
204/2021.(VI.29.) Kt. határozat: 
1. A Képviselő-testület hozzájárul, hogy a 2021. évi költség-

vetésben a „Támaszpont Mopka” támogatására tervezett 
8 000 000 Ft összegű támogatási keretet Veres egy ház 
Város Önkormányzata 10 000 000 Ft-tal 18 000 000 Ft-ra 
megemelje. 

2. A támogatási keretemelés az önkormányzat 2021. évi 
költségvetésének „Egyéb működési célú támogatások ál-
lamháztartáson kívülre” előirányzat terhére történik. 

 
205/2021.(VI.29.) Kt. határozat: 
A Képviselő-testület a Veresegyház város 2021. évi költség-
vetésén belül a Művelődési, Ifjúsági és Sport Bizottság „civil 
szervezetek program támogatása tábor” keretéből a Remi-
gius Alapítványnak 351 000 Ft támogatást biztosít. 
 
206/2021.(VI.29.) Kt. határozat: 
1. A Képviselő-testület a Fabriczius Alapítvány (székhelye: 

2112 Veresegyház, Fő út 77-79.) számára biztosít 140 000 
Ft összeget a Fabriczius József Általános Iskola tanulói-
nak 2021. augusztus 23-tól 2021. augusztus 27-ig tartó 
ének-zene szakmai napok megrendezéséhez. 
A támogatás a Művelődési, Ifjúsági és Sport Bizottság 
részére biztosított „civil szervezetek programtámogatás 
(kulturális és sport pályázat)” kiadási előirányzat kerete 
terhére kerül megállapításra. 

VERESEGYHÁZ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK HATÁROZATAI
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Önkormányzat
207/2021.(VI.29.) Kt. határozat: 
A Képviselő-testület hozzájárul „településfejlesztési céllal” – 
a tervezett elkerülő út mellett később kialakítható iparterü-
let biztosítása érdekében – a Veresegyház külterület, 059/28 
hrsz-ú, szántó művelési ágú ingatlan 3120/620720 tulajdoni 
hányadának megvásárlásához Gombai Páltól 300 Ft/m2, ösz-
szesen 69 300 Ft vételáron. A vételár fedezetét a 2021. költ-
ségvetés beruházási kerete biztosítja. 
 
208/2021.(VI.29.) Kt. határozat: 
A Képviselő-testület hozzájárul – városfejlesztési céllal (par-
koló-terület biztosítása) – a tehermentesített Veresegyház 
belterület 784/6 hrsz-ú, kivett beépítetlen terület megneve-
zésű ingatlan megvásárlásához Czibulya Miklós, Czibulya 
Norbert és Czibulya Márk eladóktól, összesen 54 000 000 Ft-
os vételáron. Az ingatlan adásvételi szerződés megkötésére 
kizárólag a végrehajtási jog tulajdoni lapról történő törlését 
követően kerülhet sor. 
Az ingatlan vételárának kifizetésére a 2021. évi költségvetés 
beruházási célú kerete biztosít fedezetet. 
 
209/2021.(VI.29.) Kt. határozat: 
A Képviselő-testület a 2021. augusztus 20-i kitüntetéseket 
az alábbi személyeknek adományozza: 
Fabriczius József Közoktatási Díjra: 
• Séra Éva óvodapedagógus 
• Szabó Károlyné pedagógus 
Lisznyay Szabó Gábor Zeneművészeti Díjra: 
• Fritschéné Ambrus Gabriella zenepedagógus 
Takács József Képzőművészeti díjra: 
• Ilés-Muszka Rudolf képzőművész 
Sejtes Vendel Közművelődési Díjra: 
• Czene János népművelő 
Darányi József Közszolgálati Díjra: 
• Mogyorósi László rendőr zászlós 
• Pittersné Pittlik Júlia technikai munkatárs 
• Pethő Attila polgárőrség vezető 
• Székelyné Szabó Andrea aljegyző 
Szotáczky József Szociális és Egészségügyi Díjra: 
• Dr. Marik György háziorvos 
• Szádoczki Márta főnővér 
Veresegyház Díszpolgára elismerő cím odaítélésére: 
• Gregor István, Ipolyság polgármestere 
• Ingo Seifert, Schneeberg polgármestere 
• Katona Mihály, Korond polgármestere 
Pro Urbe Díjra: 
• Marei Hilmer, Schneeberg gazdasági vezetője  
• Völgyes Iván történész, politológus – posztumusz  
 
210/2021.(VII.15.) Kt. határozat: 
1. A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a 

„Gyermekorvosi rendelő építése” tárgyú közbeszerzési 
eljárás megindítására és lefolytatására, egyben kijelöli a 
Közbeszerzési Bírálóbizottság tagjait. 
A Közbeszerzési Bírálóbizottság tagjai: Garai Tamás 
jegyző, Jovanovic Dragutin műszaki osztályvezető, Valkó 
Zoltánné pénzügyi osztályvezető, Szabó Katalin pénz-
ügyi ügyintéző, Dr. Simon Edit jogi és közbeszerzési re-
ferens, Csíky Gábor felelős akkreditált közbeszerzési 
szaktanácsadó  

2. A közbeszerzési eljárás pénzügyi fedezete nettó 300 M 
Ft, melyből 150 M Ft-ot a 2021. évi költségvetés beruhá-
zási előirányzata tartalmaz, a további 150 M Ft a 2022. évi 
költségvetés beruházási előirányzata terhére tervezendő. 

 
211/2021.(VII.15.) Kt. határozat: 
1. A Képviselő-testület a Misszió Egészségügyi Központnak 

2014. 04. 18-án adott államháztartáson belüli visszatérí-
tendő támogatás összegéből még fennálló 5 000 000 Ft 
visszafizetési határidejét 2022. június 30-ra módosítja. A 
szerződés egyéb feltételei változatlanok. 

2. A Képviselő-testület a Misszió Egészségügyi Központ-
nak 2014. 09. 11-én adott 10 000 000 Ft államháztartáson 
belüli visszatérítendő támogatás visszafizetési határide-
jét 2022. június 30-ra módosítja. A szerződés egyéb fel-
tételei változatlanok. 

3. A Képviselő-testület a Misszió Egészségügyi Központ-
nak 2015. 12. 11-én adott 10 000 000 Ft államháztartáson 
belüli visszatérítendő támogatás visszafizetési határide-
jét 2022. június 30-ra módosítja. A szerződés egyéb fel-
tételei változatlanok. 

4. A Képviselő-testület a Misszió Egészségügyi Központ-
nak 2016. 04. 05-én adott 10 000 000 Ft államháztartáson 

belüli visszatérítendő támogatás visszafizetési határide-
jét 2022. június 30-ra módosítja. A szerződés egyéb fel-
tételei változatlanok. 

 
212/2021.(VII.15.) Kt. határozat: 
1. A Képviselő-testület elfogadja a Gödöllő Hivatásos Tűz-

oltó-parancsnokság 2020. évi tűzvédelmi tevékenységé-
ről szóló beszámolóját. 

2. A Képviselő-testület köszönetét fejezi ki a Gödöllő Hi-
vatásos Tűzoltó-parancsnokság munkájáért. 

 
213/2021.(VII.15.) Kt. határozat: 
A Képviselő-testület hozzájárul a Kölcsey Ferenc Városi 
Könyvtár számára az állományi létszámkeret 1 fővel tör-
ténő emeléséhez 2021. évre vonatkozóan. 
 
214/2021.(VII.15.) Kt. határozat: 
1. A Képviselő-testület visszavonja a Kölcsey Ferenc Városi 

Könyvtár átmeneti nyitva tartásáról szóló 92/2021.(V.5.) 
Polgármesteri határozatot. 

2. A képviselő-testület a könyvtár nyitvatartási idejét az 
alábbiakban határozza meg: 

Felnőtt részleg 
hétfő 9.00–12.30 13.30–17.00 
kedd 9.00–12.30 13.30–18.00 
szerda 9.00–12.30 13.30–17.00 
csütörtök 9.00–12.30 13.30–18.00 
péntek 9.00–12.30 13.30–17.00 
szombat 9.00–12.00 
Gyerekrészleg 
hétfő 10.00–11.30 12.30–17.00 
kedd 10.00–11.30 12.30–18.00 
szerda 9.00–11.30 12.30–17.00 
csütörtök 10.00–11.30 12.30–18.00 
péntek 9.00–11.30 12.30–17.00 
szombat zárva 
 
215/2021.(VII.15.) Kt. határozat: 
A Képviselő-testület 100 000 Ft összegű támogatást nyújt a 
Medicopter Alapítvány részére 2021. évi eszközbeszerzésre 
az önkormányzat 2021. évi költségvetésének „Egyéb mű-
ködési célú támogatások államháztartáson kívülre” elő-
irányzat (Polgármesteri keret) terhére. 
 
216/2021.(VII.15.) Kt. határozat: 
A Képviselő-testület hozzájárul a „Könyves Kálmán utca 
felújítása – a Hétvezér út és a Szent Erzsébet körút között” 
tárgyú vállalkozási szerződés megkötéséhez a B és M Bt-
vel (székhely: 3170 Szécsény, Pintér S. u. 10.). 
A beruházás összege bruttó 12 541 009 Ft, melynek pénzügyi 
fedezete a 2021. évi költségvetés beruházási előirányzata. 
 
217/2021.(VII.15.) Kt. határozat: 
1. A Képviselő-testület hozzájárul a Kéz a Kézben Óvoda 

számára 8 fő pedagógiai asszisztens felvételéhez az óvo-
dapedagógusi álláshelyek betöltése érdekében. 

2. A 2021. augusztus 15-től 2021. december 31-ig terjedő 
időszakra a pedagógiai asszisztensi bérek és járulékai 
összesen 10 016 622 Ft fedezetét az önkormányzat 2021. 
évi költségvetésének tartalékkerete biztosítja. 

 
218/2021.(VII.15.) Kt. határozat: 
A Képviselő-testület hozzájárul a „Veresegyház, Ipar utca 
és Rönk utca aszfaltozási munkái” tárgyú vállalkozási szer-
ződés megkötéséhez a Swietelsky Magyarország Kft-vel 
(székhely: 1016 Budapest, Mészáros u. 13.). 
A beruházás összege bruttó 16 373 231 Ft, melynek fede-
zete a 2021. évi költségvetés beruházási előirányzata. 
 
219/2021.(VII.15.) Kt. határozat: 
A Képviselő-testület hozzájárul a „Veresegyház, Újiskola 
utca aszfaltozási munkái” tárgyú vállalkozási szerződés 
megkötéséhez a Swietelsky Magyarország Kft-vel (szék-
hely: 1016 Budapest, Mészáros u. 13.). 
A beruházás összege bruttó 12 887 908 Ft, melynek fede-
zete a 2021. évi költségvetés beruházási előirányzata. 
 
220/2021.(VII.15.) Kt. határozat: 
A Képviselő-testület hozzájárul a „Sport utca csapadékvíz-
elvezető építése a Dózsa Gy. u. és a Csarnok u. között” tár-
gyú vállalkozási szerződés megkötéséhez a Blogék Építő 
Kft-vel (székhely: 2112 Veresegyház, Hajó u. 2.). 

A beruházás összege bruttó 16 573 500 Ft, melynek fede-
zete a 2021. évi költségvetés beruházási előirányzata. 
 
221/2021.(VII.15.) Kt. határozat: 
A Képviselő-testület hozzájárul a „Veresegyház, Liszt F. 
utca útalap építési munkái az Ybl M. u. és a Budapesti út 
között” tárgyú vállalkozási szerződés megkötéséhez a Mo-
novia Bt-vel (székhely: 1021 Budapest, Üdülő út 19/b). 
A beruházás összege bruttó 28 695 462 Ft, melynek fede-
zete a 2021. évi költségvetés beruházási előirányzata. 
 
222/2021.(VII.15.) Kt. határozat: 
1. A Képviselő-testület az „Álomhegyi tározó töltés és egye-

sített torkolati műtárgy építése” tárgyú közbeszerzési el-
járás tekintetében a Colas Alterra Építőipari Zrt. aján - 
 lattevő benyújtott ajánlatát érvénytelennek, a Penta Ál-
talános Építőipari Kft., a SADE-Magyarország Mélyépítő 
Kft., és a KM Építő Kft. ajánlattevők benyújtott ajánla-
tait érvényesnek, a lefolytatott közbeszerzési eljárást 
eredményesnek nyilvánítja. 

2. A Képviselő-testület a 2021. 07. 06-án megtartott Bíráló-
bizottsági ülés jegyzőkönyvében foglalt javaslat alapján 
a közbeszerzési eljárás nyertesének a legkedvezőbb ér-
vényes ajánlatot tevő Penta Általános Építőipari Kft-t hir-
deti ki nettó 169 821 515 Ft ajánlati árral. 
A beszerzési ár összegére a 2021. évi költségvetés beru-
házási előirányzata nyújt fedezetet. 

3. A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, 
hogy a közbeszerzési eljárás eredményéről szóló írás-
beli összegezés megküldését követően a jogszabályban 
meghatározott határidők betartásával kösse meg a szer-
ződést a Penta Általános Építőipari Kft-vel. 

 
223/2021.(VIII.2.) Kt. határozat: 
1. A Képviselő-testület a 2021. évi költségvetési évben a 

Kucsa-Ker Kereskedelmi és Szolgáltató Kft-től 60 000 000 
Ft likvid kölcsön felvételéről dönt. 

2. A kölcsön költsége: tranzakciós illeték és kölcsönadónál 
felmerülő, az önkormányzat által átvállalt banki költségek. 
Kamat: Futamidőn belül kamatmentes. Az esedékessé-
get követően történő teljesítés esetén: jegybanki alapka-
mat +5% késedelmi kamat. 
Visszafizetési határidő: 2021. szeptember 30. 
Fedezete: az önkormányzat 2021. szeptember 15-i ese-
dékességű adóbevétele. 
A kölcsön biztosítéka: Veresegyház külterület 0117/2 
hrsz-ú 15 200 m2 alapterületű, kivett üzem megnevezésű 
(volt PEFÉM telep) tehermentes ingatlan. 

 
224/2021.(VIII.2.) Kt. határozat: 
A Képviselő-testület hozzájárul a Veresegyház belterület 
9645/30 hrsz-ú, kivett beépítetlen terület megnevezésű in-
gatlan értékesítéséhez Kiricza Diána, mint vevő részére 
(minimum 15 000 Ft/m2 eladási áron). 
 
225/2021.(VIII.10.) Kt. határozat: 
1. A Képviselő-testület tudomásul veszi az Állami Számve-

vőszék EL-2997-032/2021. számú, az „Önkormányzatok 
pénzügyi monitoring alapján végzett ellenőrzése – Az ön-
kormányzatok – településtípusok szerinti – gazdálkodá-
sának fenntarthatósága (322 város)” című vizsgálatával 
kapcsolatos figyelemfelhívó levelében foglaltakat. 

2. A Képviselő-testület jóváhagyja a levélben megfogalma-
zott kockázat kezelésére vonatkozó Intézkedési tervet. 

3. A Képviselő-testület kötelezi a polgármestert és a jegy-
zőt az Intézkedési tervben foglaltak végrehajtására. 

4. A Képviselő-testület kötelezi a polgármestert, hogy gon-
doskodjon a jóváhagyott intézkedési terv Állami Szám-
vevőszékhez való határidőben történő eljuttatásáról. 

INTÉZKEDÉSI TERV 
az Állami Számvevőszék által lefolytatott az „Önkormány-
zatok pénzügyi monitoring alapján végzett ellenőrzése – 
Az önkormányzatok – településtípusok szerinti – gazdál-
kodásának fenntarthatósága (322 város)” című ellenőrzé-
séről szóló figyelemfelhívó levélben megfogalmazott koc  - 
kázat kezelésére 
Az Állami Számvevőszék ellenőrzése a 2018. és a 2019. 
évekre vonatkozóan az alábbi területeken tárt fel intézke-
dést és kezelést igénylő kockázatot: 
1. Az önkormányzat nettó működési jövedelme a 2018. és 

a 2019. évben negatív értékű volt.
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Önkormányzat
Intézkedés: 
1. A kockázat kezelése érdekében szükséges a működési 

feladatok számbavétele, illetve a működési kiadások és 
bevételek áttekintése, hogy feltárásra kerüljenek azok a 
területek, amelyeknél bevételnövelő, illetve kiadáscsök-
kentő intézkedések végrehajtására van lehetőség. 
Felelős: Polgármester 
Határidő: 2021. október 31., illetve folyamatosan 

2. A folyamatban lévő beruházásokon kívül a jövőben csak 
olyan beruházásokat indít az Önkormányzat, amelyekre 
a pénzügyi fedezet rendelkezésre áll. 
Felelős: Polgármester 
Határidő: 2022. január 1., illetve folyamatosan 

3. Felmérjük, hogy melyek azok a megvalósított beruhá-
zások, amelyek hatással vannak a működési kiadások 
értékének növekedésére a beruházások által létrehozott 
tárgyi eszközök működtetése során. Illetve ezek szük-
ségszerűségének és működésének minősítése. 
Felelős: Polgármester 
Határidő: 2021. október 31., illetve folyamatosan 

4. Az önkormányzat jövőbeni működésének pénzügyi 
fenntarthatósága érdekében az Állami Számvevőszék 
által beazonosított kockázat fennállását az integrált koc-
kázatkezelési rendszerünk keretében a 2021. év vonat-
kozásában értékelni és szükség esetén kezelni kell. 
Felelős: Polgármester, Jegyző 
Határidő: 2022. február 28., illetve folyamatosan 

 
226/2021.(VIII.10.) Kt. határozat: 
1. A Képviselő-testület hozzájárul a „Veresegyház, Mézes-

völgyi általános iskola melletti járda és parkoló építése” 
tárgyú vállalkozási szerződés megkötéséhez a Monovia 
Bt-vel (székhely: 1021 Budapest, Üdülő út 19/b.). 

2. A beruházás bruttó 55 437 330 Ft fedezete az önkor-
mányzat 2021. évi költségvetésének beruházási elő-
irányzatán belül került megtervezésre. 

 
227/2021.(VIII.10.) Kt. határozat: 
A Képviselő-testület a MultiSport Mozgás és Szabadidő 
Sportegyesület részére 200 000 Ft önkormányzati támoga-
tást biztosít a II. Országos Nordic Walking verseny érmeinek 
elkészítéséhez az önkormányzat 2021. évi költségvetésének 
„Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kí-
vülre” előirányzat (Polgármesteri keret) terhére. 
 
228/2021.(VIII.10.) Kt. határozat: 
A Képviselő-testület hozzájárul a Veresegyház belterület 
828 hrsz-ú, kivett beépítetlen terület megnevezésű ingat-
lan földhivatali ingatlan-nyilvántartásban „kivett közút” 
megnevezésűvé és a vagyonkataszterben az üzleti vagyon-
ból a törzsvagyon részévé történő átsorolásához. 
 
229/2021.(VIII.10.) Kt. határozat: 
A Képviselő-testület az egyre növekvő számú sajátos neve-
lési igényű gyermekek esélyegyenlőségének biztosítása ér-
dekében kezdeményezi a Dunakeszi Tankerületi Központ - 
nál az Egységes Gyógypedagógiai és Módszertani Intéz-
mény óvodájának a jelenlegi létszámon felül legalább egy 
csoporttal (8 fővel) történő bővítését. 
 
230/2021.(VIII.10.) Kt. határozat: 
A Képviselő-testület a Szent Korona Kórus Társaság részére 
400 000 Ft önkormányzati támogatást biztosít a salzburgi 
adventi hangverseny utazási költségeire az önkormányzat 
2021. évi költségvetésének „Egyéb működési célú támoga-
tások államháztartáson kívülre” előirányzat (Polgármesteri 
keret) terhére. 
 
231/2021.(VIII.24.) Kt. határozat: 
A Képviselő-testület Lotharidesz Balázs (Veresegyház, Bara-
gödör utca 10. szám alatti lakos) Veresegyház Város Polgár-
mestere által kiadott 22117-3/2021. számú határozat ellen 
benyújtott fellebbezését elutasítja és az elsőfokú határozat 
rendelkező részében előírt kötelezést helyben hagyja. 
 
232/2021.(VIII.24.) Kt. határozat: 
1. A Képviselő-testület az Mötv. 107.§-ában foglalt jogköré-

ben a Veresegyház belterület 9633 hrsz-ú és 9634/1 
hrsz-ú ingatlanok telekalakítási megállapodását az érin-
tett vagyonkezelői jogok változásával jóváhagyja. 

2. A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, 
hogy a Telekalakítási megállapodást a vagyonkezelők-
kel megkösse. 

3. A Képviselő-testület meghatalmazza Dr. Papp Dávid Jó-
zsef egyéni ügyvédet (1203 Budapest, Bíró Mihály utca 
20. V/34.), hogy Veresegyház Város Önkormányzatát és 
a két vagyonkezelőt a Pest Megyei Kormányhivatal Föld-
hivatali Főosztály Földhivatali Osztály 6. (Gödöllő) előtt 
teljes jogkörrel képviselje. 

 
233/2021.(VIII.24.) Kt. határozat: 
A Képviselő-testület hozzájárul az önkormányzat kizáró-
lagos tulajdonát képező Veresegyház belterület 1103/35; 
1103/36 és 9589 hrsz-ú ingatlanokból kialakításra kerülő, 
Veresegyház 9589/1 és 9589/2 hrsz-ú, kivett beépítetlen te-
rület megnevezésű új ingatlanok tulajdoni lapjának meg-
nyitásához a földhivatali ingatlan-nyilvántartásban, válto - 
zatlan tulajdonosi jogállás feltüntetése mellett. 
 
234/2021.(VIII.24.) Kt. határozat: 
1. A Képviselő-testület 2021. szeptember 1. napjától, 2021/ 

2022. nevelési évtől kezdődően a Kéz a Kézben Óvoda Szer-
vezeti és Működési Szabályzatának módosítását az előter-
jesztés melléklete szerinti tartalommal jóváhagyja. 

2. A Képviselő-testület 2021. szeptember 1. napjától, 
2021/2022. nevelési évtől kezdődően a Kéz a Kézben 
Óvoda Házirendjének módosítását az előterjesztés mel-
léklete szerinti tartalommal jóváhagyja. 

 
235/2021.(VIII.24.) Kt. határozat: 
1. A Képviselő-testület visszavonja a 84/2021.(IV.28.) Pm. 

határozatot. 
2. A Képviselő-testület a „Nyomódúcok Galga mentéről” 

című könyv megjelenéséhez a Népi Mesterségek Pest Me-
gyei Egyesülete részére 300 000 Ft önkormányzati támo-
gatást biztosít az önkormányzat 2021. évi költség ve - 
tésének „Egyéb működési célú támogatások államház tar-
táson kívülre” előirányzat (Polgármesteri keret) terhére. 

 
236/2021.(VIII.24.) Kt. határozat: 
A Képviselő-testület a BBS-Info Kft. részére a Palóc Társa-
ság könyvkiadásához 200 000 Ft összegű támogatást biz-
tosít a 2021. évi költségvetésben tervezett „Egyéb működési 
célú támogatások államháztartáson kívülre” előirányzat 
Polgármesteri keret terhére. 
 
237/2021.(VIII.24.) Kt. határozat: 
1. Veresegyház Város Önkormányzata az Életfa Gyerme-

keinkért Egyesület részére, a Veresegyházi Waldorf Ál-
talános és Alapfokú Művészeti Iskola működési költsé - 
geinek finanszírozására 2021. szeptembertől 2021. de -
cem berig terjedő időszakra 111 050 Ft/hó többlettá mo - 
gatást biztosít. A többlettámogatás 444 200 Ft éves ösz-
sze gével az önkormányzat 2021. évi „egyéb működési 
célú támogatások államháztartáson kívülre” előirány-
zat a 2021. évi általános költségvetési tartalék elő-
irányzata terhére kerül megemelésre. 

2. A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, 
hogy a 2021. szeptember 1-jétől 2022. augusztus 31-ig 
ter jedő időszakra szóló támogatási szerződést az Életfa 
Gyermekeinkért Egyesülettel havi 600 000 Ft/hó támo-
gatási összeggel megkösse. 

3. Az Életfa Gyermekeinkért Egyesület 2022. évi 600 000  
Ft/hó összegű támogatását az önkormányzat 2022. évi 
költségvetésében az „egyéb működési célú támogatások 
államháztartáson kívülre” előirányzaton belül 7 200 000 
Ft összeggel tervezni szükséges. 

 
238/2021.(VIII.24.) Kt. határozat: 
1. A Képviselő-testület hozzájárul az előterjesztés mellék-

letét képező adásvételi szerződésben szereplő könyvek 
és történeti dokumentumok megvásárlásához 2 000 000 
Ft, azaz Kettőmillió forint vételáron Horváth Lajostól, 
mint tulajdonostól. 

2. A vételár fedezetét a 2021. évi költségvetés K3 Dologi ki-
adások előirányzata biztosítja. 

 
239/2021.(VIII.24.) Kt. határozat: 
A Képviselő-testület hozzájárul „településfejlesztési céllal” – 
a tervezett elkerülő út mellett később kialakítható iparterü-
let biztosítása érdekében – a Veresegyház külterület, 059/60 
hrsz-ú, szántó művelési ágú ingatlan 1/1 (950/2924 – 
1400/2924 – 574/2924) tulajdoni hányadának megvásárlá-
sához Angyal Ferenc Ákostól 300 Ft/m2, összesen 4 592 700 

Ft vételáron. A vételár fedezetét a 2021. költségvetés beru-
házási kerete biztosítja. 
 
240/2021.(VIII.24.) Kt. határozat: 
1. A Képviselő-testület hozzájárul – távlati városfejlesztési 

céllal – a Veresegyház belterület 1587 hrsz-ú, 737 m2 te-
rületnagyságú, kivett lakóház, udvar, gazdasági épület 
megnevezésű ingatlan megvásárlásához Sturcz Oszkár 
és Sturcz László tulajdonosoktól, valamint a Veresegy-
ház belterület 1588 hrsz-ú, 689 m2 területnagyságú, ki-
vett lakóház, udvar, gazdasági épület megnevezésű 
ingatlan megvásárlásához Géczi Lajos és Sturcz Osz-
kárné tulajdonosoktól összesen 72 000 000 Ft-os vételá-
ron. Az ingatlanok teljes vételárának a kifizetésére leg - 
később 2022. március 31-ig kerül sor. 

2. Az ingatlanok 2021. évre vonatkozó vételárrészének, 
36 000 000 Ft-nak kifizetésére a 2021. évi költségvetés 
beruházási célú kerete nyújt fedezetet. A fennmaradó 
36 000 000 Ft vételárrészt az önkormányzat 2022. évi 
költségvetés beruházási előirányzaton tervezni kell. 

 
241/2021.(VIII.24.) Kt. határozat: 
A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert az 
Aranyalma Mini Bölcsőde fenntartójával kötendő ellátási 
szerződésmódosítás aláírására. 
 
242/2021.(VIII.30.) Kt. határozat: 
1. A Képviselő-testület hozzájárul az Álomhegyi tónál lévő 

régészeti lelőhelyrészek megelőző feltárására vonatkozó 
régészeti szolgáltatási szerződés megkötéséhez a Ma-
gyar Nemzeti Múzeummal (székhely: 1088 Budapest, 
Múzeum körút 14-16.). 

2. A feltárással kapcsolatos munkálat összege bruttó 
32 728 000 Ft, amelynek fedezete az önkormányzat 
2021. évi költségvetésének K3 Dologi előirányzata. 

 
243/2021.(VIII.30.) Kt. határozat: 
1. A Képviselő-testület elfogadja a veresegyházi VIII. szá mú 

háziorvosi körzet esetében Dr. Balázs Nóra háziorvos leg-
korábban 2021. október 1. nappal történő távo zását. 

2. A Képviselő-testület az egészségügyi alapellátás zökke-
nőmentes biztosítása érdekében jóváhagyja Dr. Czire 
Zoltán új háziorvos személyét. 

 
244/2021.(VIII.30.) Kt. határozat: 
A Képviselő-testület hozzájárul – városfejlesztési céllal (par-
koló-terület biztosítása) – a tehermentes Veresegyház bel-
terület 784/1 és 784/15 hrsz-ú, kivett beépítetlen terület 
megnevezésű ingatlanok megvásárlásához Kaincz Ilona el-
adótól, összesen 50 000 000 Ft-os vételáron. A teljes vételár 
kifizetésére legkésőbb 2021. szeptember 30-ig kerül sor. 
Az ingatlan vételárának kifizetésére a 2021. évi költségvetés 
beruházási célú kerete biztosít fedezetet. 
 
245/2021.(IX.7.) Kt. határozat: 
1. A Képviselő-testület hozzájárul a Veresegyház belterü-

let 6714 hrsz-ú, 1570 m2 területnagyságú, kivett beépí-
tetlen terület megnevezésű ingatlan értékesítésére 
szolgáló pályázat kiírásához, meghívásos (zártkörű pá-
lyáztatás) eljárással. A Képviselő-testület a zártkörű pá-
lyázatra Gerenday Gábor József, Novák Zoltán és Balázs 
Róbert érdeklődőket hívja fel ajánlattételre az elfoga-
dott pályázati kiírás alapján. 

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

3. Az értékelő munkacsoport véleménye alapján megjelölt 
nyertes a benyújtási határidőt követő Képviselő-testületi 
ülésen kerül kihirdetésre. 

 
246/2021.(IX.7.) Kt. határozat: 

A Képviselő-testület hozzájárul az önkormányzat kizá-
rólagos tulajdonát képező Veresegyház 8520/A/2 hrsz-
ú, 46,49 m2-es alapterületű, 58/1477 eszmei hányadú, 
tehermentes társasházi lakásingatlan + P2 jelű parkoló-
hely értékesítéséhez összesen 16.271.500,-Ft vételáron 
Polónyi István és Polónyi Hajnalka, mint Vevők részére. 
Vevők az ingatlan birtokába a teljes vételár megfizeté-
sével egy időben lépnek, Bérlő lakásbérleti szerződése 
addig az időpontig érvényben marad.
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ÁLOMHEGYI-TÓ 

Folytatódik az Álomhegyi-tó kiépítése. Lapzártánkkor a patak eltere-
lése után  a régi patakmederben a dupla csőrendszer elhelyezése zaj-
lott, amelynek az lesz a funkciója, hogy a megépülő gát alatt hozza 
majd át – szabályozható módon – a tó vizét. A terület jelentős régé-
szeti lelőhely is, ahol feltárási munkálatok is zajlanak a napokban. (A 
feltárás eredményeire következő lapszámunkban visszatérünk.) 

 
KÖZVILÁGÍTÁS BŐVÍTÉS 

ÉS ÚTFEJLESZTÉS A LIGETEKNÉL 
Szeptember végén megkezdődik a közvilágítás kiépítése a Könyves 
Kálmán és a Garabonciás utcák között. A munkálatok idejére ideigle-
nes közlekedési táblák segítik a közlekedést. Az építkezés azt a célt 
szolgálja, hogy a Ligetek új közúti csatlakozását előkészítse a Csomádi 
útra, miáltal eloszlik majd a Ligetekből Csomád felé tartó forgalom. 

Szintén építkezési hír, hogy a GAMESZ telephe-
lyénél (Sport utca–Csarnok utca sarok) parkolók kerültek kialakításra, 
illetve folytatódik  a tóparton a járdaépítés is, a tervek szerint a hídig. 
Az önkormányzat a közlekedők türelmét kéri az építkezések befeje-
ződéséig. 

PARKOLÓÉPÍTÉS 
Elkészült a Mézesvölgyi Iskola melletti parkoló építkezésének első 
üteme. Ebben a fázisban aszfaltborítást kapott a Mogyoródi úttól a Pa-
csirta út felé vezető átkötő út első része, illetve kiépült az út mindkét ol-
dalán 35-35 kövezett parkolóhely. Az önkormányzat tervei szerint az 
összesen 125 parkolóhellyel rendelkező terület második üteme októ-
ber végére készülhet el végleges formájában. Különlegesség, hogy az át-
kötő úton, az iskola Pacsirta utca felőli bejáratánál lesz kettő, leginkább 
buszmegállóra hasonlító öböl is kialakítva, a szakzsargonban kiss and 
drive megoldásnak nevezett megállásra. Itt a szülők parkolás nélkül, 
kirakva a gyerekeket, azonnal tovább tudnak indulni, ezáltal is csak 
rövid időre terhelve a parkoló és a környező utcák forgalmát. A parkoló 
és az iskola közötti biztonságos közlekedést zebra is fogja segíteni. 
 

              KOVÁCS PÉTER

A KÖZVILÁGÍTÁS BŐVÍTÉSE, TÓ, PARKOLÓ ÉS ÚTÉPÍTÉS 
 

Veresegyház aktuális beruházási híreit Cserháti Ferenc alpolgármester ismertette olvasóinkkal.

BERUHÁZÁSI HÍREK

Fotók: Veréb József



8 2021. szeptember

Önkormányzat
SCHNEEBERGI LÁTOGATÁS

Bár az idei német sárkányhajó verseny megrendezését a világjárvány felülírta, 
egy kislétszámú veresegyházi küldöttség mégis eljutott Schneebergbe. A ked-
ves meghívást elsősorban azért fogadta el polgármester úr, mert az augusz-
tus 20-án odaítélt városi kitüntetéseket személyesen akarta átadni. 

Mivel államalapításunk évfordulóján nem tudott részt venni sem testvér-
városunk polgármestere, Ingo Seifert, városvezetői kötelezettségei okán, sem 
pedig Schneeberg gazdasági vezetője, Marei Hilmer, aki egészségi állapota 
miatt nem vállalta az utazást, ezért a díjakat Schneeberg alpolgármestere 
vette át és odahaza tolmácsolta Veresegyház város jókívánságait. 

A schneebergi ünnepélyes átadás bensőséges környezetben, a testvérvárosi 
egyesület tagjainak jelenlétében történt. Polgármester úr méltató szavait kö-
vetően mindkét díjazott meghatottan vette át oklevelét. 

A találkozás második, de nem kevésbé fontos célja az a polgármesteri kéz-
fogás volt, melyet a testvérvárosi szerződés megkötésének 25. évfordulója al-
kalmából polgármester úr személyesen kívánt foganatosítani.  

Ez a két város több mint 700 km távolságra fekszik egymástól, így a talál-
kozások legfeljebb évente valósulhatnak meg, egyszer határon innen és egy-
szer túl. Azt nem tudom, hogy Németországból hányan jártak eddig Ve res - 
egyházon, de azt bizton állítom, hogy Schneebergbe ezidáig több, mint öt-
százan kirándultak városunkból. Ezek az alkalmak az egymás iránti tisztelet, 
megbecsülés és az őszinte barátság jegyében zajlanak. Így hát nem csoda, 
hogy minden alkalommal ott folytatódik, ahol előzőleg félbeszakadt. Mintha 
csak tegnap találkoztunk volna.  

Legyen ez még sokáig így! 
KTI 

LEGYEN EZ MÉG SOKÁIG ÍGY!
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Hiányoznak az elballagott diákok? 
Igen, nagyon. El se tudtuk képzelni, hogy milyen 
lesz, amikor már nem lesznek itt. Azért is töre-
kedtünk rá, hogy a Covid-járvány ellenére is meg-
tartsunk minden iskolai-emberi kapcsolatot 
lezáró rendezvényt, például a végzős bált. Kü-
lönleges évfolyam volt, hiszen velük együtt éltük 
meg az indulást a régi polgármesteri hivatalban, 
aztán a költözést, az új épület belakását és sajnos 
az online tanítást is. Ugyanakkor ebben a szoros 
kötődésben nagyon mély plusz motiváció is ki-
alakult bennük. Nagyon jól akartak teljesíteni az 
érettségin, hiszen az ő eredményük egyben az is-
kola, az intézmény eredménye is lett. 
Sikerült a bizonyítás? 
Abszolút mértékben. Gyakorlatilag mindenkinek 
meglett a középfokú nyelvvizsgája, van akinek 
több is, illetve felső fokú nyelvvizsgák is születtek 
a nagyszerű, plusz pontokkal közel 90 %-os átlagú 
érettségi eredmény mellé. Az eredményeinket az 
országos eredményekkel is össze tudjuk már vetni. 
Ezek alapján elmondható, hogy a Pest megyében 
középszinten érettségizett diákok eredményeinél 
átlagosan kb. 21%-kal, az országos eredményeknél 
pedig 30%-kal értek el jobb eredményt diákjaink. 
De ennél is fontosabb, hogy minden gyerekünk tu-
dott előre lépni önmagához képest. Ezúton is kö-
szönöm az irántunk megnyilvánuló kezdeti 
bizalmat és a szoros szülői támogatást. 
És hogyan sikerültek a továbbtanulási eredmé-
nyeik? 
Azok közül, akik tovább akartak tanulni, min-
denkit felvettek a felsőoktatásba. Hozzáteszem, 
hogy a járványhelyzet miatt néhányan módosí-
tották az elképzeléseiket és későbbre tolták to-
vábbtanulási terveiket. Szeptembertől többek 
között a BME, Corvinus, SOTE, ELTE, BGE, 
MATE diáksága között lesz verkás fiatal. 
Lassan telítődnek az iskolai évfolyamok. Ho-
gyan változott az elmúlt években az itt tanulók 
között a veresiek aránya? 
Az iskola ismertségével a beiskolázási körzet is 
növekszik, egyre többen jönnek hozzánk a kör-
nyékből nagyon jó tanulmányi eredménnyel. A 
helybeli diákok száma kezdetekben inkább 50% 
felett, most kicsit 50% alatt van.  
Nagy kérdés volt az indulás óta, hogy az ambi-
ciózus csoportbontásos pedagógiai programot 
hosszú távon is fenn tudják-e tartani.  
Az már biztosan látszik, hogy alapvető korrekci-
óra nem lesz szükség. Az intézmény mind anya-
gilag, mind szakmailag tudja működtetni ezt a 

stratégiát, és már látszik is az eredménye. Az in-
formatika, nyelv és matematika oktatásán kívül 
bontva tudjuk tanítani a humán osztályokban a 
történelem és magyar, a reálon a matematika és 
fizika tantárgyakat. 
Teljes hozzá a tanári karuk is? 
Igen. Minimális növekedés a most még hiányzó 
három osztály tanárigénye miatt lesz, de jelenleg 
épp abban a helyzetben vagyunk, hogy új, teljes 
státuszra még nincs lehetőségünk, miközben a 
kollégák óraszáma maximálisan telített.  
Hogyan vált be az új épület?  
Három terem kivételével most már belaktuk az 
épületet, de abból a háromból is egyet már fel-
szereltünk a jövő évi használatra. Jól kihasznál-
ható az ebédlőnk, megtalálták funkcióikat a 
közösségi terek, saját könyvtárt tudtunk létesí-
teni. Ami nagy hiány még, az a tornaterem a mel-
lettünk lévő telken. Bár nagy segítség a megvaló - 
sult külső sportpálya, még mindig főleg a kosár-
labdacsarnokra szorulunk a testnevelés órák fog-
lalkozásainál. Idén várhatóan elkészülnek a ter - 
vek a tornateremre is, a közeljövő a finanszírozás 
módjának megtalálásáé. Szerencsére a fenntartó 
egyházmegye is tisztában van a tornaterem 
sportra és a közösségi életünkre ható fontosságá-
val, és keresi velünk a megoldást. 
Hogyan sikerült az esti gimnázium beintegrálása 
és milyenek a hatosztályos képzés tapasztalatai? 
A fenntartói döntés értelmében hozzánk kerülő 
esti gimnáziummal az első év bevezető volt, ahol 

mindkét fél azon volt, hogy 
jól szolgálja az együttműkö-
dés a diákok érdekeit. Én úgy 

érzem, hogy közös akarattal mára zökkenőmen-
tes a kétféle oktatás együttműködése. 
A hatosztályos képzésre továbbra is óriási az ér-
deklődés, az eddig ide járó osztályoknál kiválóak 
a tapasztalataink. Itt nagyobb a veresi gyerekek 
aránya, miközben ugrásszerűen megugrottak a 
pontszámok is a felvételinél. 
Milyen terveik vannak? 
A mi célunk, hogy jól szolgáljuk a hozzánk járó 
gyerekek életútját, lelki, szellemi, közösségi fejlő-
désüket. Odafigyeléses iskola szeretnénk lenni, hi-
szen nagyon érzékeny korban vannak a tanulóink. 
A legfontosabb, hogy megtaláljuk és erősítsük a 
bennük lévő tehetséget, lehetőséget. Segítsük, 
hogy a saját útjukra álljanak és úgy tudjuk őket to-
vábbadni ezen az úton, hogy önmagukhoz képest 
előrébb léptek. Mindezt olyan tanári közösségben 
és szellemiségben élve szeretnénk meg való sítani, 
ami példaként szolgálhat életük leendő kapcsola-
taiban is. Ha konkrét tervekre is kíváncsi, akkor a 
fent már említett tornacsarnokot említem elsősor-
ban, de fontos feladat az új NAT 11-12 évfolyamá-
ban rejlő tehetségondozást megvalósítani. 
Igyekszünk a közösségi szolgálatot is összehan-
golni a pályaorientációval. Fontos feladat továbbá 
még, hogy az elindult és a Covid alatt egyhelyben 
maradt iskolai hagyományok rögzüljenek. Még 
mindig induló iskola vagyunk, de talán már lát-
ható, hogy milyen iskolát szeretnénk, milyen 
prog ramokkal, hagyományokkal. Az eredeti cél-
kitűzésünket ma is fontosnak tartjuk, szeretnénk 
magas színvonalú gimnáziumi tanítás mellett a 
keresztény-közösségi értékeket is mindennapos 
tapasztalattá érlelni. 

KOVÁCS PÉTER 

PREHODÁNÉ NAGY ÉVA, A VERESEGYHÁZI KATOLIKUS GIMNÁZIUM IGAZGATÓJA

„JÓL SZOLGÁLNI A GYEREKEK ÉLETÚTJÁT” 
Fontos mérföldkőhöz érkezett a Veresegyházi Katolikus Gimnázium (VERKA) története. Idén 
érettségizett az első olyan osztály, amely már a VERKA-ban kezdte a tanulmányait. Ezen apropó 
kapcsán beszélgettünk Prehodáné Nagy Éva igazgatóval az iskola eredményeiről és aktuális 
helyzetéről.

Fotó: Lethenyei
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REMIGIUS ÁLTALÁNOS ISKOLA TANÉVNYITÓ 

A korábbi elnevezés a hasonló nevű iskola miatt félreértésekhez vezetett, ezért 
nevet változtattak. A Remigius a latin eredetű Remig férfinévből ered, amely 
evezőst, hajóst jelent. „Átvitt értelemben a gyerekek és a tanáraik együtt evez-
nek a tudás tengerén, ahol viharok és hullámok közepette majd révbe érnek” 
– magyarázta Tamás Katalin gyógypedagógus, az intézmény vezetője. 

A nyolcosztályos iskola pedagógiai programjában változatlanul a gyer-
mekközpontúságon, az élménypedagógián, a tehetség gon dozáson és a sajá-
tos nevelési igényű gyermekek felzárkóztatásán van a hangsúly. Gyógy peda - 
gógusaik munkája a mindennapjaik részét képezik. Szaktudásukkal az órá-
kon, illetve egyéni és kiscsoportos foglalkozásokon segítik a gyermekek fej-
lődését. Azt vallják, hogy minden gyermek másban jó és minden gyermek jó 
valamiben. A tehetség kibontakoztatása és az egyéni igények kielégítése, hát-
 rányok leküzdése személyre szabottan, kiscsoportos fog lalkozások kereté-
ben lehetséges, ezért az osztálylétszámok nem haladják meg a tizenöt főt. 
A siker záloga a szülők, a pedagógusok és a gyermekek együttmű ködésének 
hármas egységén múlik. A nevelési program előtérbe helyezi a környezettu-
datosságot, az erkölcsi edukációt, a médiatudatosságra való nevelést, az em-
beri jogok ismeretét, érdekképviseletet. 

A tehetséggondozásra a délutáni órákban kerül sor, a délelőtti NAT (Nem-
zeti Alaptanterv) szerinti oktatást követően. Első és második osztályban Pol-
gár Judit Sakkpalota prog ramjával vezetik be a gyerekeket a logika világába, 
amelyet délutánonként, a tantervbe beépítve tartanak. Kiemelten fontosnak 
tartják az 5., 6, 7. és 8. osztályos gyerekek logikai képességének fejlesztését, hi-
szen az élet minden területén a „jó és gyors gondolkodás” sike resebbé teheti 
őket. A foglalko zá sokon eszközként társasjátékokat, legót és a digitális te-
remben található interaktív táblát alkalmaz nak. Játékosan ismertetik meg a 
gyerekekkel a biológiát, kémiát és fizikát. A délutáni foglalkozások alkalmával 
keresik a válaszokat a „világ nagy kérdéseire”: Miért ugrik a labda? Miért látni 
képet a tévé képernyőjén? Miért röpül a léggömb? Miért a sziréna hangja a 
vészjelző? Miért ír a golyóstoll? Miért világít a zseblámpa? Miért van télen jég-
virág az ablakon? Miért vízzel oltják a tüzet? Mi a délibáb? Miért tükröz a 

tükör? Ezekre és sok más érdekes kérdésre is vá-
laszt kapnak a tudósklub foglalkozások alkalmával. 
Az interaktív foglalkozásokat a tapasztalásra építik. 
A 4., 5., 6. és 7. osztá lyosok nagy kedvence a „Tör-
ténelmi kalandok nyomában” című program, ame-
lyen érdekes és izgalmas történelmi eseményeket 
dolgoznak fel. A gyerekek nemcsak közelebb ke-
 rülnek a történelemhez, hanem valódi élmények-
 kel és tudással is gazdagodnak. Az órák helyszíne 
a digitális tanterem, ahol 3D-ben is megtekinthetik 
a korabeli hősöket, hajókat, vasutakat, épületeket, 
tárgyakat és mindent, ami a témához kapcsolódik. 
Szintén nagy kedvencnek számít a gyermekek kö-

rében az animáció készítése. A robotika foglalkozások a kisebbek nagy ked-
vence, amelynek részét képezik a robotok tervezése, építése és programozása. 
Felkészítik a gyerekeket a XXI. század kihívásaira. Az angol nyelv oktatása már 
első osztályban kezdődik (heti 2 órában), azonban a felső tagozaton kiemelt 
szerepet kap. Ötödik osztálytól emelt óra számban (5+1 óra) tanulják. 

Az iskola 11 fős főállású tanári karral rendelkezik. A gyerekek Veresegyhá-
zon kívül Budapestről, Vácról, Csömörről érkeztek. Jelentkezni lehet még a 
második osztályba, ahol még két hely, a harmadik osztályban öt hely, a ne-
gyedik osztályban még egy hely vár betöltésre. A NAT tanterv szerinti iskolák-
ból érkező diákoknak nem kell különbözeti vizsgát tenni.  

Az iskola alapítványi formában működik. Az alapítvány kuratóriumának el-
nöke Somogyiné Jendrusák Melinda. Egyéb információkat és az alapít  ványi 
hozzájárulás mértékéről az iskola honlap ja:maganiskolaveresegyhazon.hu 
ad tájékoztatást. Egyéb elérhetőségek: Remigius Általános Iskola, Telefon: 
06 30 1496 470 Cím: 2112 Veresegyház, Gyermekliget utca 32. E-mail: 
info@maganiskolaveresegyhazon.hu 

Szeretettel várják az új diákok jelentkezését.                            RIMAI S. ÉVA 

„A tehetség is a természet azon értékei közé tar-
tozik, amely gondozást kíván. Nem kapálást, 
nyírást, permetezést, csak dús termőtalajt, oda-
figyelést és szabadságot a növekedéshez. 

GYARMATHY ÉVA

HOGYAN VÁLT A TEHETSÉG SZIKRÁJA 
A VILÁGOT FELFEDEZŐ HAJÓSSÁ? 

Tavaly szeptemberben Szikrasuli néven mutattuk be Veresegyház 
új alapítványi magániskoláját, amely 2021. szeptember 1-jétől Re-
migius Általános Iskola néven folytatja tovább az oktatást a Gyer-
mekligetben. Augusztus 29-én családi napba oltott tanévnyitóra 
volt hivatalos a Veresi Krónika. Rendhagyó ünnep volt ez a javából! 
Ünneplőbe öltözött, megszeppent diákok és szülők helyett csalá-
dias piknikhangulat, ugrálóvár, gyerekszínházi előadás, koncert, 
jótékonysági vásár, sportkocsi, sült kolbász, pogácsa és üdítő fo-
gadta a gyerekeket és szüleiket a ligetes parkban, az iskola előtt. 
Az összetartozásukat az ünnepségen a tanároknak és a diákok-
nak is átadott fehér iskolai logóval díszített kendő és az oktatók 
saját kezűleg batikolt tengerkék-sárga pólói is szimbolizálták.

Tamás Katalin Remigius 
intézményvezetője

Fotó: Rimai

Fotók: Rimai
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   VÁROSI MÚZEUM • SZENTLÉLEK TÉR 5.

MÚZEUMFEJLESZTÉS: IRÁNY A RÉGÉSZET!
Városunk önkormányzatának kezdemé-
nyezésére a kultúráért felelős miniszter 
1997-ben adott engedélyt a Városi Mú-
zeum megalapítására, melynek székhelye 
az öregtemplom melletti 15. századi 
eredetű lakóház lett. 
Az eltelt négy év alatt az intéz-
mény a település karakteres 
kulturális intézményévé nőt te 
ki magát: több ezerre rúgó mu-
zeális emlékanyagával folya-
matosan vonzza a kutatókat, 
tucatnyi eddig megren dezett ki-
állításával és rendezvényeivel 
pedig a látogatókat. Művészkertje 
gye rekzsivajtól hangos és egy egész 
önkéntes csoport segíti a munkáját. 

Az alapító okirat szerint 
a Múzeum klasszi-
kus helytörténeti 
g y ű j t e  m é n y,  
gyűjtőkörét a 
város köz igaz-
gatási határa 
jelöli ki. Mű-
tárgyak, törté-
neti- és nép - 
rajzi emlék  -
anyagok, doku-
mentumok és fotók 
archívuma, vagyis gyűj-
tőmunkája sokirányú, mond-
hatnánk minden településtörténeti em - 
lékre kiterjed. Illetve egészen pontosan 
csak majdnem mindenre, mivel a muzeá-
lis értékek egyik fontos csoportjára, a ré-
gészeti leletanyagokra nem. 

Régészeti feltárásokra és a leletek gyűj-
tésére, valamint azok tudományos feldol-
gozására bizony hosszú évek óta a váci 
Tragor Ignác Múzeum van kijelölve, ami 
azt is jelenti, hogy minden veresegyházi 
vonatkozású régészeti anyag Vácra kerül. 

2022-től a Múzeum szeretne változtatni 
ezen a helyzeten és el kívánja érni hatás-
körének kibővítését a régészetre is, annak 
érdekében, hogy a településen végzendő 
ása  tások során napvilágra kerülő emlékek 
itt is maradjanak. Mindez persze nem csu-
pán akarás kérdése, hiszen a vonatkozó 
múzeumi sza bá lyozás szerint ehhez meg 
kell teremteni a feltételeket, többek között 
például régész szakember alkalmazását és 
a megfelelő infra struktúrát. 

Azon túlmenően, hogy a cél a veresegy-
házi régészeti leletek helyben tartása, a 

múzeumi hatáskör történeti vonatkozás-
ban is jelentős előrelépést jelentene: a te-
lepülés múltjában éppen a kö zépkor és az 

azt megelőző korok 
históriája a kevés -

bé ismert, s ez-
irányú cse - 
kélyke tudá -
sunkat legin-
kább a ré gé - 
szet módsze-
reivel bővít-

hetjük. 
Reméljük, a 

város ön kor-
mány zata támogat -

ni fogja a múzeumi ter - 
veket, amelyek megvalósulása egyébként 

a különböző beruházásokhoz előírt 
feltárási gondokon is segítene: 

nem lassan mozduló kül ső in-
tézményekkel és magas költ-
séggel, h anem helyben, 
gyorsan és költséghatékonyan 
lehetne elvégezni a szaporodó 
és kötelező feltá rásokat. 

VARGA KÁLMÁN 
 

MÚZEUMI APRÓK 

RÉGÉSZETI FELTÁRÁSOK  
Az Álomhegyi-tó és környezete orszá-
gosan számon tartott régészeti lelőhely, 
ahol már az 1970-es években folytak 
ásatások. Az őskortól a közép korig la-
kott területen sok izgalmas lelet került 
elő, s valószínűleg így lesz ez a követ-
kező hetekben is, amikor a Régészeti 
Örök  ségvédelmi Igazgatóság szakembe-
rei végeznek újabb feltárásokat a hely-
színen. Külön öröm, hogy a vezető ré - 
gész egy veresegyházi fiatalember, Ta-
kács Richárd. 
 

• 
 

TELTHÁZAS TÁBOROK 
A Múzeumi Művészkertben a nyáron 
két kerámiatábor, két művésztábor és 
egy népzenei tábor került megrende-
zésre. Mindegyik „teltházas” volt, s lé-
nyegében a nyár hónapjai alatt mind - 
végig tartalmas időtöltésre adott lehető-
séget városunk fiataljainak. A Művész-
kert rendszeres gyermekfoglal kozásai 
egyébként szeptembertől újra megkez-
dődnek, ezekről a www.muveszkert. 
com oldalon lehet részletesen tájéko-
zódni. 
 

VARGA KÁLMÁN 

Fiatal házasok, Hajdi Lajos és felesége, Gál Erzsébet 
a szüreti mulatságon 1956-ban

MÚLTIDÉZŐ                                                        SZABÓNÉ VANK ERZSÉBET GYŰJTEMÉNYÉBŐL

II. Lajos király (1508–26) ezüst pénze 
– jelenleg a váci múzeumban
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ELŐVÁLASZTÁS 2021 

Szeptember 18–26-ig az Innovációs Központban 
 
Az ellenzéki pártok jelentős haladást értek el a jövő évi választásokra 
történő előkészületek során, hiszen hatpárti egyeztetést követően 
megvalósult az előválasztás rendszere.  

A jelöltek mára összegyűjtötték a kellő számú támogató aláírást és 
lakossági fórumokon, internetes elérhetőségeken és utcai találkozó-
kon módjuk volt ismertetni programjukat a választópolgárokkal.  
Pest megye 5. számú vk.-ben az előválasztáson három jelölt méretteti 
meg magát: Dorosz Dávid a Párbeszéd, MSZP, LMP, Momentum és 
a Jobbik, Fekete László az Új Világ Néppárt és Tonzor Péter a DK tá-
mogatottja. 

Ahhoz, hogy 2022-ben egyetlen, erős támogatással megválasztott 
kihívója legyen a kormánypárti jelöltnek, szeptember 18–26 között 
zajlik az előválasztás Veresegyházon az Innovációs Központ kijelölt 
helyiségében. Ekkor az egyéni képviselő-jelöltre és a miniszterelnök 
jelöltre szavazhatunk. 

A második fordulóban, október 4–10-ig már egyéni jelöltre nem, csak 
a legjobban szereplő három miniszterelnök-jelöltre lehet majd szavazni. 

Az előválasztás tisztaságára a pártok képviselőin kívül civil aktivis-
ták is vigyáznak majd. Ebben a szervezésben az aHang is szerepet 
vállalt, amikor folyamatosan hív és képezi ki a (https://ahang.hu/on-
kentes) honlapon jelentkezőket.

HULLADÉKUDVAR 
 

Tájékoztatjuk Veresegyház Lakosságát, 
hogy a GAMESZ telephelyén, 

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

ahol egész évben lerakhatóak az alábbiakban felsorolt hulladékok. 
 

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

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

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

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

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

A GAMESZ a házhoz menő lomtalanítási akcióban 
NEM VESZ RÉSZT!  

Kérjük a lomtalanítással kapcsolatban 
a Zöld Híd ügyfélszolgálatát keressék! 

• 
Örömmel tájékoztatjuk a Tisztelt Lakosságot, 

hogy a GAMESZ hulladékudvarában 
2 db ruhagyűjtő konténer került elhelyezésre!  

A konténerekbe kizárólag használt ruha és cipő helyezhető el! 
• 

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

és hungarocell LERAKÁSA TILOS! 
• 

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

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

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

 
NAGY JÓZSEF ATTILA 
GAMESZ IGAZGATÓ

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

KÖZVILÁGÍTÁS HIBABEJELENTÉSE  

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

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

valamint telefonon a Veresegyházi Polgármesteri Hivatal Műszaki Osztályán a  06 28 588 607 és 06 28 588 608-as telefonszámon, 
illetve személyesen a Polgármesteri Hivatal 131., 132. irodájában. 
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KÉPVISELŐI TÁJÉKOZTATÓ

Miután megjelentek a sajtóban az erre vonatkozó információk, egy-
re többen kezdték számolgatni, hogy mekkora nyugdíjprémiumra 
és milyen összegű szja-visszatérítésre számíthatnak. Mikor tudunk 
majd pontos számokat mondani nekik? 
Már akkor is, amikor a Kucsa Tamásról elnevezett új városi sport-
csarnok avatóünnepségén jártam itt, többen kérdezték tőlem, 
hogy mi lesz majd ezeknek a juttatásoknak a sorsa. A beszélgeté-
seink azonban leginkább nem a számokról, hanem a teljesítmény -
ről szóltak. Arról, hogy a járvány milyen rendkívüli nehézségeket 
okozott világszerte a gazdaságban és mégis, minden nehézség el-
lenére a jó kormányzati döntéseknek és a magyar emberek össze-
fogásának köszönhetően Magyarország gazdasága stabil és erős. Ez 
pedig lehetővé teszi, hogy a meglévő támogatások mellett újabb je-
lentős megerősítést, biztonságot adjunk a magyar embereknek. Annyi 
már most is nyilvánvalóan látszik, hogy az idén minden eddiginél 
magasabb nyugdíjprémium kifizetése várható, amelynek összege 
a gazdasági növekedés mértékétől függ, de a mostani adatok is-
meretében valószínűsíthetjük, hogy meghaladja majd az ötvenezer 
forintot. Az összeg azonban akár ennél jóval magasabb is lehet. 
A mostani várakozások szerint hat százalék feletti lesz az idei gaz-
dasági növekedés, de végleges adatok az év végével állnak majd a 
rendelkezésünkre. 
Ugyanez igaz az szja-visszatérítés összegének kiszámítására is? 
Mint már az elmondottakból is látszik, Európában Magyarországon 
a harmadik legmagasabb a negyedéves gazdasági növekedés, s hazánk 
azon négy állam közé tartozik az unióban, amelyben a gazdaság tel-
jesítménye elérte a járvány előtti szintet, ami hatalmas eredmény. 
A negyedéves adatok alapján egyre biztosabban állíthatjuk, hogy meg-
haladhatjuk az öt és fél százalékos gazdasági növekedést, ami ahhoz 
kell, hogy megvalósíthassuk a családi adóvisszatérítést. Ennek az ösz-
szege pedig közel egymillió forint is lehet. Ez a támogatás – biztosan 
egyetért velem minden kedves olvasó, ha azt mondjuk –, további je-
lentős segítséget nyújt a gyermeket nevelő családoknak. 

Nagyon jól láthattuk azonban a nyáron, hogy a kormányzat nem-
csak anyagi juttatásokban gondolkodik. Az egyéb támogatási for-
mák közül melyeket tartja a legfontosabbaknak? 
Elmúlt a nyár, de az emlékek és az élmények talán még nem kezdtek 
halványulni… Különösen fontosnak tartom, hogy az idén nyáron min-
den eddiginél több, száztízezer gyermeknek tudtunk biztonságos ki-
kapcsolódást garantálni az Erzsébet-táborokban. A megújulás éve volt 
az idei az Erzsébet-táborokban is: teljesen felújítottuk a zánkai és fo-
nyódligeti tábort, ennek következtében jóval többen és jobb körül-
mények között nyaralhattak. Itt helyben pedig folytatódnak a beru-
házások, hiszen a Veresegyházi Református Gimnázium udvarán egy 
röplabdacsarnokot, valamint egy gumiborítású sportudvart is kiala-
kítunk. Lesznek labdafogó hálók és kültéri kézilabdakapuk is. 
Tehát további sportfejlesztésekre is számíthatnak a veresegyháziak? 
Mindenképp, hiszen ezek egy része máris folyamatban van. Állami beru-
házással épül a huszonnégy tantermes, új általános iskola, amelynek tor-
naterme ugyancsak alkalmas lesz nemzetközi kézilabda mérkőzések meg-
tartására. A város és a térség országgyűlési képviselőjeként engem mindig 
örömmel tölt el, ha ilyen jelentős beruházásokat tudok a térségünkbe von-
zani, s úgy gondolom, hogy az ilyen fejlesztésekkel alapozhatjuk meg a leg-
fiatalabbak, a mai gyermekek biztos jövőjét. Hiszen mindez logikus folyta-
tása az elmúlt időszakban elvégzett munkánknak, amelynek részeként több, 
sportolásra alkalmas területet alakítottunk ki Veresegyházon. Gondoljunk 
csak a korábban elkészült műfüves labdarúgó edzőpályákra, amelyek esti 
világítást is kaptak, vagy a Fabriczius József Általános Iskola udvarának meg-
újult sportpályájára, de említhetném a kosárlabdacsarnokot, a szabadtéri sport-
pályát, vagy a Szentlélek-templom mögötti területen megépült kerékpáros 
pályát is. Az Országos Futópályaépítési Program idei kiírásán a város, a to-
vábbi sportfejlesztések tervezett helyszínére, a Mézesvölgybe, vagyis a Ku-
csa Tamás városi sportcsarnok mögötti területre szeretne futópályát kiala-
kítani. A munkát tehát az olyan ünnepi alkalmakkal sem tekintjük befeje-
zettnek, mint amilyen az új sportcsarnok augusztus 20-i felavatása volt. Ösz-
szefogásban és együttműködésben haladunk tovább a megkezdett úton. 

MINDEN EDDIGINÉL MAGASABB 
NYUGDÍJPRÉMIUM VÁRHATÓ 

Veresegyház és a térség országgyűlési képviselőjeként sok egyéb feladatom mellett a legfontosabb kötelezett-
ségeim közé tartozik az is, hogy tájékoztassam a választókerületemben élő embereket a kormányzat által or-
szágosan biztosított kedvezményes lehetőségekről és segítsem őket abban is, hogy ezekhez minél könnyebben 
hozzáférjenek – fogalmazott a lapunknak küldött interjúban Tuzson Bence, a Pest megyei 5-ös számú válasz-
tókerület országgyűlési képviselője. Mint mondta, a kiváló gazdasági teljesítményünknek köszönhető, hogy az 
idén minden eddiginél magasabb összegű nyugdíjprémium kifizetése várható, és ez áll annak a hátterében is, 
hogy a kormány visszatéríti a családok személyi jövedelemadóját.

HELYREIGAZÍTÁS 
A lapunk 2021. augusztusi számában megjelent „Táborozni jó!” című írás (17. oldal) 

alsó csoportképen látható VIF felirat tévesen került a képre. 
Az érintettektől ezúton is szíves elnézést kérünk! 

Veresi Krónika szerkesztősége
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2021. augusztus 27-én a pesti Vigadóban Rétvári 
Bence parlamenti államtitkár adta át a Magyar 
Ezüst Érdemkereszt állami kitüntetést Lethe-
nyei László fotóművésznek, az önkormányzat 
fotósának. 
 
Meglepte a magas elismerés? 

Nagyon. Csodálatos érzés volt. Egy magamfajta – 
hogy is mondjam – mester?, művészember nem 
vár a munkájáért különleges elismerést. Jó érzés, 

ha szeretik, értik, értéke-
lik azt, amit csinálok, de 
ennél többről nem álmo-
dunk. Most valahogy azt 
érzem, hogy a környeze-
tem, a városlakók nevé-
ben kaptam ezt a kitün - 
tetést és ez megérintette a 
lelkemet. 
És hogyan vette az elis-
merés fogadtatását? 
Az minden várakozáso-
mat, elvárásomat felül 
múlta. Ahogy a Faceboo-
kon megjelent a közös fo-
tónk a szintén díjazott 
Klement Zoltánnal, és 
ahogy megindult a kom-
mentáradat, könny szö-
kött a szemembe. Külön 

értéke van számomra annak, ahogyan a kollégák reagáltak. Kö-
szöntő, gratuláló üzeneteket kaptam nem csak itthonról, de még Er-
délyből is. 
Elismerés és elismerés között nyilván van különbség. 
A szakmai zsűrik által adott oklevelek, a kiállítások emlékkönyvébe 
írt bejegyzések fontosak. Egy városi, vagy egy ilyen állami kitünte-
tés más, annak rangja van. 
Minden ünnepségen, avatáson, iskolai vagy sportrendezvényen ott 
van. Mi az így született képek sorsa? 
2004 óta dolgozom a városban. A karantén alatt volt időm az eddig 
készült anyagot rendezni, 5100 témába feldolgozott közel félmillió 
képről van szó. 
A Facebookon egy éve indítottam el a Veresegyház Képes Krónikája 
nevű oldalt, ahol a legfrissebb képes beszámolók kapnak helyet. 
Ennek az oldalnak 15-20 ezer követője van folyamatosan. 
Gyakran láttam borús hangulatban, most viszont állandóan mo-
solyog. 
Nehezen léptem túl néhány régebbi sérelmen, de most úgy érzem, 
hogy a kitüntetés és annak fogadtatása sok mindenért kárpótol. 
 

MOHAI IMRE 

Örömmel értesült Veresegyház alkotóközössége, hogy Magyarország 
Köztársasági Elnöke augusztus 20., az államalapító Szent István király 
ünnepe alkalmából Klement Zoltán, a veresegyházi Udvarház Galé-
ria kurátora részére „a kortárs művészetet népszerűsítő múze-
umpedagógiai tevékenysége, valamint kurátori munkája 
elismeréseként” a Magyar Ezüst Érdemkereszt kitüntetést 
adományozta. A kitüntetés átvételére Budapesten, 2021. au-
gusz tus 27-én a Pesti Vigadóban került sor.   
 
Klement Zoltán pályafutásáról, további teveiről és az átvett kitünte-
tésről lapunknak a következőket mondta: „Közel harminc éve foglalko-
zom kortárs művészettel, annak értelmezésével, kiállítások ren de - 
zésével. Ezen időszak alatt több mint kétszáz kiállítást rendeztem kü-
lönböző helyszíneken. Rendezések alkalmával nagyon 
sok művészt és művészvilághoz kötődő embert ismer-
hettem meg, akik munkámra jótékony hatással voltak. 
Az említett kitüntetés átvétele, úgy érzem, nem kizáró-
lag alanyi érdem. Hiszen nagyon sokan segítették a 
munkámat, egy kiállítás rendezés többszereplős játék. 
Részt vállal benne a műtárgyszállító, a média, sajtó 
képviselője, technikusok, a gazdasági szakember, por-
taszolgálat, vendéglátást segítők hada, zenei közre -
 működő, a vendégeket váró és köszöntő személye, a 
kiállítás rendezője és kurátora, a szakmai megnyitó 
személye és nem utolsósorban maga a művész, akinek 
művészeti produktuma adja egy kiállítás anyagát. 
Az aktuális kiállítás bemutatása ma már nem csak 
valós térben lehetséges. A virtuális jelen számos esetben 
felülmúlja a naiv valóságot. Mindemellett számomra 
fontos a személyes találkozás lehetősége. Ezért a kiállí-
tások mindegyikére szívesen építek az adott művészetet 
értelmező jó gyakorlatot. Miután felépült a kiállítás, bol-
dogan fogadok iskolai csoportokat. A tárlatokra épülő, 
a kortárs művészetet megértő, segítő, élményszerű művészeti foglalkozásokat 
számos pedagógus segíti. Ugyanis, kizárólag rajtuk múlik, hogy elhozzák a di-
ákokat az eseményre. Én ezért roppant hálás vagyok! Nagyon jó érzés velük 
együtt dolgozni. Terveim közt szerepel az Udvarház Galéria helyszínén a továb-
biakban is megvalósítani a kortárs művészetet értelmező edukációs gyakorlatok 
rendezését, amely jelenleg mindenki számára ingyenes részvételt biztosít. 
Itt ragadnám meg az alkalmat, hogy külön megköszönjem a veresegyházi Egy-
séges Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény tanulóinak a programokon 
való aktív jelenlétet. A pedagógusoknak, akik voltak olyan kedvesek és lelke-
sek, hogy elhozták osztályukat az aktuális kiállításra épülő művészeti foglal-
kozásokra. Nevezetesen, elsősorban szeretném megköszönni munkáját és 
érzékeny, nyíltszívű érdeklődését a programok iránt, Tarján Teodórának, Már-
ton Ágnes Katalinnak, Járvás Évának, Móricz Katalinnak, Gödri Zsuzsanná-
nak, Virágh Bettinek, hogy jelenlétükkel segítették a kiállításokra épülő 
eseményeket. Remélem a jövőben is velem tartanak a kortárs képzőművésze-
tet felfedező úton. Továbbá, Kozák Csaba művészeti írónak, kurátortársam-
nak szintén köszönöm a szakmai segítségét, hiszen jelen pillanatban is együtt 
dolgozunk egy újabb kiállítás megvalósításán, nevezetesen Kutak Adrienn ke-
ramikusművész tárlatát rendezzük Ipolyságon a Zsinagóga Galéria helyszí-
nén, ahová szívesen várjuk majd az érdeklődő közönséget.” 

Gratulálunk Klement Zoltánnak az eddig elért eredményeihez, a rangos 
elismeréshez!                                                                                          VERÉB JÓZSEF 

ÁLLAMI KITÜNTETÉSEK 

KITÜNTETTÉK 
LETHENYEI LÁSZLÓT 

KLEMENT ZOLTÁN KURÁTOR 
ÁLLAMI KITÜNTETÉSE 

Fotó:  Szabó Zoltánné

„A teljesítmény az Önöké, de a büszkeség 
az közös, az egész magyar nemzeté” 

RÉTVÁRI BENCE PARLAMENTI ÁLLAMTITKÁR

Magyar Ezüst Érdemkereszt

Lethenyei László és Klement Zoltán
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Eléggé szokatlan a te szakmádban az ilyen 
magas állami elismerés, ugye? 
Valóban így van. Az ismereteim szerint talán egy 
kollégám kapott eddig hasonló rangú kitüntetést. 
Meglepett a hír? 
Szívemből mondom, hogy igen. Ugyanakkor el-
szorult torokkal gondoltam édesanyámra, hiszen 
ezt elsősorban neki, a feleségemnek és a csalá-
domnak köszönhetem. 
Egy ilyen hír hamar átlépi a város határait. Mi-
lyen visszajelzés érkezett a kollégák, a szakma 
irányából? 
A napokban volt negyven éve annak, hogy a szak-
munkásképző kapuján beléptem. Az akkori osz-
tálytársaimmal szinte heti rendszerességgel tarjuk 
a kapcsolatot, pedig igen szét vagyunk szóródva. 
Nos, ők azonnal reagáltak. Azok pedig, akiket 25-
30 éve ismerek, állították, hogy megérdemelten 
kaptam. Tőlük, a szakma részéről érkezett gratu-
lációkat tartom különösen nagy dolognak. 

Milyen versenyekre hivatkozik a díj, amikor 
nemzetközi és hazai versenyeken elért eredmé-
nyeket említ? 
A cukrászolimpiai aranyéremre, cukrász-világ-
bajnoki ezüstre és világkupa aranyra. Ezek a leg-
fontosabbak. És bizonyosan a szakmai ver se - 
nyeken, vagy vizsgákon a zsűriben végzett mun-
kámat is értékelte a bíráló bizottság éppúgy, 
mint az elmúlt években a cukrászda által elért 
sikereket, mint 2010-ben az ország-torta vagy a 
díjnyertes szaloncukraink.  
Mestercukrász vagy. Mit jelent ez pontosan? 
Ilyen rangot nyilván kitartó munkával, gond-
dal ápolt kapcsolatokkal és a szakma útkere-
sésének követésével lehet csak elérni.  
Ezért meg kellett dolgozni. Évekbe telik, míg va-
laki ajánlás alapján megkapja ezt a címet és díjat 
egy szakmai zsűritől.  
Fogod viselni a kitüntetést, vagy kiemelt helyre 
a vitrinbe kerül? 

Gondolkodtam én is rajta, még magam sem 
tudom. Az ismeretségi körömben nem láttam 
ilyet. Talán a csíkot, amit a kereszt mellé kap-
tam, azt igen. 
A Sulyán Cukrászda évek óta magas színvonalú 
szolgáltatást nyújtó, igényes, folyamatosan fejlődő 
vállalkozás. Nagyon jó érzés megtapasztalni, 
hogy a város határain kívülre is eljut ennek a híre.  

MOHAI IMRE 

ÁLLAMI KITÜNTETÉS 

IJF. SULYÁN PÁL 
KORMÁNYKITÜNTETÉST KAPOTT 
Egy éve készítettem interjút az akkor a cukrászda alapításának 40. évfordulóját ün-
neplő Sulyán családdal. A nappaliban a nagy asztal körül ott ült a család minden 
tagja. Kegyetlen a sors. Jutka néni, Pali édesanyja nem érhette meg azt az örömöt, ami-
kor fia augusztus 20-án a kancellária minisztertől átvehette a Magyar Ezüst Érdemke-
reszt kitüntetést.

Fotó:  Lethenyei

Ifj. Sulyán Pál

 Fotók:  Lethenyei 
Szeptember 11-én Kiss 

Gusz táv ra, a Pamutipari Horgász - 
egyesület elhunyt vezetőjére történő em-

lékezéssel kötötte össze hagyomá nyos csa-
ládi napját a Pamut-tó Baráti kör. 

A jó hangulatú rendezvény évek óta kiváló al-
kalmat teremt a baráti kapcsolatok ápolására, 
miközben a jelentke zők főző- és horgászver-

senyen mérik össze tudásukat. Fájdalmas, 
hogy a feledhetetlen Kiss Guszti ba-

rátunk már nem lehetett idén 
jelen…
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GYEREKKEL AZ ISKOLÁBA 
 
Sehol sem jobb a helyzet. Az iskolák közelében a reggeli órákban fel-
torlódnak az autók, munkába siető szülők iparkodnak útnak indítani 
a csöppségeket, akiknek az életükben igen jelentős változás történt: 
kisiskolások lettek. 

Nincs az a gondos szülő, aki már hetekkel, hónapokkal előbb ne 
kezdené el felkészíteni a nebulót a várt nehézségekre és tanácsok 
özönével ne igyekezne biztosítani a zökkenőmentes átállást. De a va-
lóság valahogy mégis más. Kezdődik a korai kelés, az öltözködéssel, 
reggelizéssel, az uzsonna elkészítésével fűszerezett versenyfutás az 
idővel. Az útrakeléssel, a táska és minden szükséges egyéb cucc be-
rámolásával az autóba, biztonsági öv bekapcsolás, fogak között el-
mormolt feddés az előtte bénázó kocsi sofőrjének címezve, araszolás 
az iskola elé, parkolás úgy-ahogy, gyerek ki, táska becipelve, utolsó 
puszi, figyelj a cuccaidra, jól viselkedj, jegyezd meg a leckét, szeret-
lek, mindez kissé zaklatottan, amit a gyerek érzékeny csápjai bizony 
tökéletesen vesznek. És rohanás a mögötte parkoló és hasonlóan tü-
relmetlen anyukák és apukák között, hogy minél előbb kitolathasson 
az össze-vissza álló vagy éppen pillanatokra ott is hagyott kocsik kö-
zött a figyelmetlen és udvariatlan forgalomba.  

És ez ismétlődik nap, nap után. A lurkó azt hiszi, hogy ennek így 
kell lennie, mert anya így csinálja és ez biztosan így is a jó. 

 
Fiatal barátom meséli. Elsős az ő fiuk is. Leáll úgy 300 m-re az is-

kolától, parkolóhely van elég, mert időben elindulnak. Feladja a há-
titáskát a gyerekre, megfogja a kezét és a séta közben beszélgetnek. 
Az idegesen rohanó többiekről, a fákról, a napfényről. Két feladatot 
említ útravalóként: figyelj a dolgaidra és arra, amit mondanak neked. 
Nyugodtan megpuszilja a gyereket és nézi, ahogy az elvegyül az osz-
tálytársak között. Visszasétál a kocsijához és jól kezdődik a napja. És 
ez így megy nap, nap után. 

m-i- 

TÁJÉKOZTATÓ•GÁZKÉSZÜLÉKEK CSERÉJE, KARBANTARTÁSA

VESZÉLY A LAKÁSBAN 
 
Közeledik a fűtésszezon és sokan nem is sejtik, az elhanyagolt 
nem karbantartott gázkészülékek, gázkazánok használata során 
milyen könnyen bekövetkezhet a baj. Téli napokon, csukott abla-
koknál a háztartásokban egyébként is rossz a levegőellátás. Az 
üzemelő gázkészülékek elszívják az oxigént, így a gáz már nem 
tud tökéletesen elégni. Melléktermékként megjelenik a „néma 
gyilkos” a szén-monoxid (CO) és ha időben nem észleljük a je-
lenlétét, bekövetkezhet a mérgezés. Amit a felhasználónak, gáz-
készülék tulajdonosának feltétlen tudnia kell: mindenféle sze - 
relést, javítást, karbantartást csak megfelelő képesítéssel rendel-
kező gázkészülék szerelő vállalkozó (szakember) végezhet. Ez vo-
natkozik a meglevő gázkazánok cseréjére, időszakos felülvizsgá - 
latára, karbantartására. Mi kérdeztünk és Kovács Gyula Sándor 
víz, gáz, fűtésszerelő válaszolt.   
 
Ki az, aki gázkészüléket tisztíthat és karbantarthat?  
Az a gázvezeték és gázkészülékszerelő szakmával rendelkező vagy 
épületgépész technikus személy, illetve beregisztrált vállalkozó, aki 
rendelkezik érvényes arcképes gázszerelői igazolvánnyal, melyet az 
MKEH (Magyar Kereskedelmi Engedélyezési Hivatal) állított ki. Saj-
nos ma már a különböző szerkesztő programoknak köszönhetően 
másolt, illetve hamis hatósági igazolványokkal is találkozhatunk. Ren-
geteg az álgázos „kolléga”, ezért is hozta létre a honlapján az MKEH 
a gázszerelők jegyzékét, ahol az igazolványszám és a név alapján be-
azonosítható a szerelő.  
A munkavégzés megkezdése előtt a megrendelő kérheti az igazol-
vány bemutatását?  
Ezt egyik ügyfelem sem tudta, hogy bármikor elkérheti a szerelőtől az 
arcképes igazolványát, mely a szerelés folyamán mindig a munka-
vállalónál kell, hogy legyen.  
Miért szükséges időszakosan átnézetni a gázkészülékeket?  
Tapasztalataim szerint a lakosság körében ma még többségében a ké-
ményes, átfolyós rendszerű kombi gázkazánok üzemelnek. Nyitott 
égésterű gázkészüléknél (kéményes) előfordulhat a szén-monoxid 
visszaáramlása. Akár a konvektoroknál is. A kazán folyamatos mű-
ködése során az alkatrészek kopnak, szennyeződnek, egy idő után 
meghibásodnak. A tüzeléstechnikai paraméterek is változhatnak, 
márpedig ezek kismértékű módosulása is a készülék hatásfokának 
csökkenéséhez vezethet. A rendszeres ellenőrzés kiszűrheti a hibá-
kat. A gyakori, de kis költségű karbantartásokkal megelőzhetjük a ké-
sőbbi komolyabb gondokat, melyek javítása általában hosszabb időt 
vesz igénybe és költségesebb is. Nagyon fontos, hogy a szén-monoxid 
érzékelőt a gázszerelő és a karbantartás nem helyettesíti!  
Mi a teendő gázkazán cseréje esetén?  
A készülékcsere jogszabályi értelmezése, (a 2018. szeptember 19-től 
hatályos 11/2013. III. 21. NGM rendelet 6/A paragrafusa) és a keres-
kedelmi forgalomban kapható legmegfelelőbb készüléktípus kivá-
lasztása érdekében mindenképpen javaslom a jogosultsággal ren - 
delkező szakember(ek) véleményének kikérését. Ezt követően kerül-
het sor a szükséges engedélyek beszerzésére és az „egyszerűsített ké-
szülékcsere” vagy a tervköteles „készülékcsere” munkálatainak 
megkezdésére. 
 
További információk találhatók: https://joszaki.hu/kovacs-gyula-
vallalkozo-epuletgepeszet-vizszerelo 
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Tanácskéréshez e-mail elérhetőségek vállalkozóknak; 
www.tanacsadas@pmkik.hu 
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A PMKIK a koronavírus–járvány magyarországi terjedésének kez-

detétől, a 2020. év márciusától kibővített hatáskörrel működtette a 
kamarai tagok és a Pest megyei regisztrált vállalkozások számára az 
ingyenes gazdasági, pénzügyi, kereskedelmi, képzési stb. szakterü-
leten a tanácsadó szolgáltatást. A PMKIK a járvány idején tanácsaival 
nemcsak a nyilvántartásában szereplő vállalkozásokat segítette, de 
az érdeklődő magánszemélyeknek is válaszolt a sok esetben bonyo-
lult megoldásokat igénylő kérdéseikre. A többeket érintő általános 
témák részletesebb feldolgozása az egyes Pest megyei települések 
helyi sajtótermékeiben és a FIX Televízió Fogyasztói Jogviták című 
műsoraiban közzétételre kerültek. 

A tanácsadás nem foglalja magában és a jövőben sem lesz a fel-
adata a konkrét ügyintézés, számítások és az okiratszerkesztés. A ta-
nácsadás lehet kontroll, de nem váltja ki a jogi szakértő (ügyvéd- 
jogtanácsos), a könyvelő, az adótanácsadó és a pénzügyi tanácsadó 
megbízását az érdemi feladatokkal. Ezt a vállalkozók körében a jár-
vány alatt sokan félreértették. Pest megyében a KSH 2021.06.30-i ada-
tai szerint 237.453 a regisztrált vállalkozások száma, melyből 82.141 
a társas és 155.312 az önálló vállalkozások száma. Lehetetlen volna 
finanszírozni, elhelyezni, működetni és szakértő létszámmal ellátni 
egy teljesen ingyenes ügyintéző-szolgáltató rendszert. A kamarai ta-
nácsadó segíti értelmezni a jogszabályok rendelkezéseit – erre külö-
nösen nagy szükség volt a különleges jogrend keretében alkotott jogi 
normák esetében – segíti a vállalkozó döntését, együttműködik vele 
a hitelfelvétel, annak visszafizetése, a munkaerő megtartás és fog-
lalkoztatás tekintetében, általánosságban pedig segít eligazodni a bő-
séges banki ajánlatok között, iránymutatást ad a felvázolt gazdasági 
cselekmény megfontolásához. Voltak olyan érdeklődők is, akik a 
máshol beszerzett információt vagy éppen a saját elgondolásuk meg-
erősítését, esetleg korrekcióját kérték. A PMKIK közleményeiben és 
válaszaiban mindig megjelölte a más aktuális, kompetens informá-
ciós forrásokat a vállalkozó alapos döntéséhez. 

A tanácsadás részének tekinthető azonban – legalább címszavak-
ban – annak megismerése a vállalkozók körében, hogy mások mely 
témákban érdeklődtek, milyen problémákra keresték a megoldást 
vagy a jogalkalmazást? A 2020/21. években eddig több főtéma is volt, 
nevezetesen a hitelfelvétel, a törlesztések, a pénzügyi- és jövőterve-
zés, a halasztható köztartozások megfizetése, szerződéskötés és mó-
dosítás, a munkaerő megtartása, felmondás, fizetés nélküli sza - 
badság szabályai, új tevékenységre váltás, átképzés, a magánszférá-
ban mesterlevelek, bizonyítványok hitelesítése külföldi munkaválla-
láshoz stb. Ritka téma volt a kriptodeviza adózása, innováció, üzletág 
eladás.  

A tanácsadással foglalkozó szakértőknek a világjárvány alatt a ko-
rábbinál is mélyebben lehetett betekintése a hazai KKV szektor vál-

lalkozásainak gazdálkodásába. A tapasztalatok szerint a fogyasztók, 
a jelentkező vendéglősök és utaztatók, a beszállítók, az alvállalko-
zók és általában az üzleti partnerek aggodalommal, de végül is meg-
értéssel vették tudomásul a gazdaság átmeneti leállását, ugyanakkor 
nem feledkezhetünk meg arról sem, hogy a válság miatt kiesett be-
vételek inkább munkával, mint jogsértéssel pótolhatók. 

A jogkövető magatartás érvényesítése érdekében a szakcikk tar-
talmazza a fogyasztókkal szembeni tisztességtelen kereskedelmi gya-
korlat tilalmáról szóló 2008. évi XLVII. törvény alapján a Tisztesség - 
telen kereskedelmi gyakorlatok jegyzékét. A jegyzék tartalmát érde-
mes tanulmányozni és alkalmazni vállalkozóknak és vásárlóknak 
egyaránt. 

A törvény a számára és a címére hivatkozással teljes terjedelmé-
ben ingyenesen elérhető a Nemzeti Jogszabálytárban; 

https://njt.hu / KERESÉS ÖSSZEÁLLÍTÁSA 
Különösen tisztességtelen a kereskedelmi gyakorlat, ha az megté-

vesztő és agresszív. A tilalom megsértéséért az a vállalkozás a felelős, 
melynek a kereskedelmi gyakorlattal érintett áru értékesítése, eladá-
sának ösztönzése közvetlenül érdekében áll. Akkor is a vállalkozás a 
felelős, ha az érdekében vagy javára szerződés alapján más személy 
valósítja meg a jogsértést. 

A tisztességtelen kereskedelmi gyakorlat tilalmának megsértése 
esetén a fogyasztóvédelmi hatóság jár el. Aki tisztességtelen keres-
kedelmi gyakorlat áldozatává vált, ne mulassza el a jogi lépések meg-
tételét, közérdekből sem! 

A cikk II. részében ismerkedjenek meg a Tisztelt Olvasók – a bé-
kéltető alternatív eljárásban előadott fogyasztói panaszok meg-
erősítésével, az egyes előfordulási helyek vagy esetek feltűntetett 
zárójeles-színes szövegű tanulságos kiegészítésével – az alábbi ma-
gatartási formákkal, melyeket a 2008. évi XLVII. törvény minősít tisz-
tességtelen kereskedelmi gyakorlatnak. (Folytatjuk) 

DR. CSANÁDI KÁROLY 
KAMARAI JOGTANÁCSOS, OKL. FŐVÁLLALKOZÓ EURÓPAI UNIÓS KKV. TRÉNER  

A KORONAVÍRUS-JÁRVÁNY UTÁN IS HATÁLYOS 
TISZTESSÉGTELEN KERESKEDELMI GYAKORLATOK 

1. RÉSZ Dr. Csanádi Károly

VADÁSZ ÁGNES középiskolai énektanár és karvezető diplomá-
zásának 50. évfordulóján, fél évszázadon át kifejtett értékes szak-
mai tevékenységéért Aranyoklevelet vehetett át a Liszt Ferenc 
Zeneművészeti Egyetemtől (Interjúnk a karvezetővel az októberi 
számunkban lesz olvasható.)

Fotó:  Lethenyei László



A VARÁZSPARÁZS DRÁMATÁBOR 
ÁCSNÉ CSÁKI ILDIKÓ magyar-történelem sza-
kos tanár, drámapedagógus és Monosné Me-
gyeri Enikő óvónő vezetésével 2019-ben indult 
útjára. Az idei nyáron a gyerekek sűrű, moz-
galmas öt napot töltöttek együtt, ahol fontos 
szerepet kapott a drámajáték, és a témához 
kap csolódó képzőművészet. Természetesen a 
foglalkozások sok játékkal, mozgással teltek, de 
a „boldogságóra” sem maradhatott ki, „mert 
mindenben mindig a jót keresem”. 
 

DRÁMAJÁTÉK TÁBOR 
Az első öt napos nyári tábor az elmúlt évben 
Nyári Arnold színész-drámatanár vezetésével 
indult. Az idén ROKOB TIBOR tanár-drámape-
dagógus vette át a tábort. Elmondása szerint tö-
rekedett arra, hogy olyan feladatokat oldjanak 
meg, melyek jelentős motivációs hatással van-
nak a gyerekekre, mint például a különböző 
szituációs önismereti szerepjátékok. Tulajdon-
képpen ez volt a fő csapásiránya a foglalkozá-
soknak, az egyéb játékos feladatok megoldása 
mellett.  
 

KORTÁRS 
KÉPZŐMŰVÉSZETI TÁBOR 

KLEMENT ZOLTÁN kiállításrendező, kurátor 
vezetésével merőben új kezdeményezés volt az 
Udvarház Galéria részéről a háromhetes idő-
tartamra meghirdetett alkotótábor. Miért is? El-
sősorban, mert megkötés nélkül előzetes re - 
giszt ráció alapján bárki látogathatta. Éltek is 
ezzel a lehetőséggel a résztvevők, a kisiskolá-
soktól kezdve a nyugdíjas korosztályig jöttek al-
kotni az érdeklődők. Öröm volt látni a nyolc - 
éves gyerek mellett a korosabb embereket, 
amint újból az „iskolapadban” ülve rajzoltak és 
festettek. Másodsorban a tematika élménysze-
rűségében rejlett a siker titka, a megismerésen 
túl, a saját kezű műalkotás örömének kiteljese-
désében. A résztvevőknek mennyibe kerülhe-
tett mindez? A programhoz való hozzájárulás 
500 Ft/alkalom, melyet támogatásként fogadott 
el az Udvarház Galéria. 
 

KERÁMIA TÁBOR 
NAGY CSILLA keramikus a Művészkertben a 
tavalyi évhez hasonlóan két tábort indított ál-
talános iskolásoknak. A gyerekek nagy része 

vissza térőként az idén is jött a mesés agyago-
zás birodalmába vándorútra. Készültek ma-
rokedények, figurális alkotások, felrakásos 
technikával kialakított edények. Most is voltak 
olyan gyerekek, akik valahogy ráéreztek az 
agyagra és gyönyörűen alkottak. Korongozni 
nagyon látványos, de egyben nehéz is, sokat 
kell gyakorolni. A foglalkozások változatossá-
gát, élményszerűségét adták az agyagozáson 
kívül a sportolási lehetőségek és a Klipper Mór 
Szilárd zenész saját kezűleg készített egyedi 
hangszereinek bemutatója. Különlegességként 
úgynevezett „papír színházat”, a japán kultúrá -
ban hagyományos mesélési technikát is beikta-
tott minden nap egy mese erejéig Nagy Csilla a 
programba.  
 

LAND ART TÁBOR 
OROSZ HELGA festőművész, tanár az idén 
kettő, egyhetes nyári tábort indított alsós és fel-
sős tanulóknak. A helyszín továbbra is a Városi 
Múzeum területén volt. Elsősorban a tájművé-
szetet, – az embernek a környezethez fűződő 
kapcsolatát, – a természeti környezettel való al-
kotás témáját járták körbe. Kiszakadva a kisvá-
rosi létből, otthon hagyva a klasszikus eszkö zö - 
ket: papírt, ceruzát, festéket, ecsetet és festőáll-
ványt. Elindultak úgy alkotni, hogy a talajon ta-
lált kövek, levelek, ágak, termések felhasz ná - 
lásával az elkészült mű szervesen harmonizál-
jon az adott természeti tájjal. Az alkotások rész-
ben a Művészkertben, továbbá természetjárás 
közben a kirándulások alkalmával készültek, 
mint például Szendehely-Katalin pusztán az er-
dőben a Gyadai tanösvénynél. 
 

SZÍNHÁZTÁBOR 
JANIK LÁSZLÓ és MÁRKUS JUDIT színmű-
vészek vezetésével harmadik alkalommal ke-
rült megrendezésre. A gyerekek öt nap lefor - 
gása alatt betanulták, és a hatodik napon Janik 
László rendezésében szülők legnagyobb örö-
mére eljátszották a Godspell című musicalt. Él-
mény volt ez tanárnak, szülőnek és a gyere - 
keknek egyaránt. 
 

BALETT TÁBOR 
TAKÁCS ANDREA táncos, koreográfus 2006-
ban tartotta az első tábort. Az idei nyár sem tel-
hetett el tánc és játék nélkül, összességében a 

két hét alatt ötvenöt gyerek vett részt a progra-
mokban. Természetesen Andinak voltak segí-
tői is, a korábbi tanítványai. Az öt nagyobb lány 
a három táncos csoportban „balettasszisztens-
ként” vett részt az órákon. Lazításként minden 
nap közbeiktattak egyéb programokat is: kéz-
műveskedést, a Gombai cukrászdát, a Tilos ki-
állítás megtekintését a Városi Múzeumban, 
Szlovák Zsolt támogatásával kisvonaton kirán-
dulást a Medvefarmra és az utolsó nap Veres-
egyház ékességét, az Öreg tavat is meglá to  - 
gatták. 
 

NÉPZENE TÁBOR 
(Második Veresegyházi Népzenei 

Családitábor) 
REGENYE ZOLTÁN szervezésében, a Nemzeti 
Kulturális Alap – Halmos Béla Program Kollé-
gium és Veresegyház Önkormányzatának tá-
mogatásával került a Művészkertben megren - 
dezésre. Hogy mi volt a siker titka? Elsősorban 
a népzene és a néptánc szeretete, a résztvevő 
növendékek harminc fős lelkes csoportja és a 
közreműködő művésztanárok – Mihálydeák 
Barna-nagybőgő, Bolya Dániel-furulya, Rónai 
Zoltán-hegedű és Tóth Lívia iparművész – elhi-
vatottsága. A foglalkozásokat minden nap tánc -
ház zárta, ahol a növendékekből verbuvá lódott 
három zenekar felváltva muzsikált, a gyerekek 
és a jelenlevő szülők pedig táncra perdültek. 
Tóth Lívia iparművész különleges technikára 
tanította az érdeklődőket, a nemezelés csodá-
jára. Készültek is szebbnél szebb alkotások: 
sárkánygyík kesztyűbáb, nemezgyümölcs, 
ékes nyakláncok és még levendula buzogány 
is. Regenye Zoltán sem maradt tétlen, a szerve-
zésen kívül ötletes tárgyakat készített a gyere-
kekkel, egyszóval: itt mindenki jól érezte 
magát.  
 

A TÁBOR 
KÖZ-PONT IFJÚSÁGI HÁZ TÁMASZPONT 
MOPKA szervezésében az idén is megrende-
zésre került az Ifjúsági Ház területén az egyhe-
tes bentlakásos tábor. A húsz résztvevő az 
egyéb játékos programok mellett bejárta a vá-
rost, megismerkedtek Veresegyház különös tit-
kaival, nevezetességeivel, építészeti és kultu - 
rális értékeivel. 

VERÉB JÓZSEF
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KÖRKÉP • NYÁRI KULTURÁLIS GYERMEKTÁBOROK  

MINDIG A JÓT KERESEM 
A teljesség igénye nélkül tudunk beszámolni arról a számos lehetőségről, melyek a hosszú 
pandémiás bezártságot, az online oktatást követően élményszerű kikapcsolódást és a közös-
ségbe való újbóli bekapcsolódást jelentettek a nyári szünet alkalmával az iskoláskorú gyere-
keknek. Mint minden évben, ha vakáció, akkor nyári tábor, de hová is menjen a gyerek? Egyik 
legcélszerűbb módja a tartalmas időtöltésnek a helyi szervezésű táborozási lehetőségek ki-
használása. Éltek is ezzel a szülők, és örömmel mentek a gyerekek. 
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Ötven éve alakult az iskolai ének-zene tagozat. 
Hogyan kapcsolódik a jubileumhoz a most meg-
tartott koncert?  
A jubileumi sorozat első hangversenyeként, mint -
egy nyitányaként került megrendezésre a koncert. 
Ehhez viszont a koronavírus-járvány miatti bezárt-
ságot követő nyári szünet alkalmával, az úgyneve-
zett „Hang-villa zenei szakmai napok” keretén belül 
adódott a lehetőség az iskola ének-zene tagozat ta-
nulóiból alakult két kórus felkészítésére. Olyan volt 
ez, mint egy szerető zenei közeg, ahol napi nyolc 
órán keresztül csak a zenéről szólt az egész hét. 
A közel két tanévnyi passzív időszak után érezni le-
hetett, hogy a gyerekek mennyire szomjazzák a kö-
zösséget és a zenei élményt. Ennek az egész 
tevékenységnek a mozgatórugója nem más, mint a 
közönség előtti énekszó. Öröm volt a koncert alkal-
mával is megtapasztalni a gyerekek lelkesedését. 
Mint ahogy Kodály Zoltán mondta: „Az iskolában 
úgy kell tanítani az éneket és zenét, hogy ne gyötre-
lem, hanem gyönyörűség legyen a tanulónak, s 
egész életére beleoltsa a nemesebb zene szomját.” 
A gyerekek lelkesedését és örömét volt a legszebb 
megtapasztalni ebben az egyhetes felkészítésben. 
A kórusfoglalkozásokon kívül milyen program-
jai voltak a zenei szakmai napoknak? 
Mindennapos volt a sport, ezen belül az úszás a Mé-
zesvölgyi Iskola uszodájában. Egyéb zenei, kultu-
rális programként szerepelt a Szentlélek-temp - 
lomban Ella István orgonaművész szervezésében 
egy orgonabemutató, Fülöp Bernadett néptáncpe-
dagógus vezetésével Magyarország tájegységeinek 
jellegzetes néptánc kincséből táncházon vettünk 
részt az iskola aulájában. A harmadik napon Pus-
kás Máté, a Liszt Ferenc Zeneművészeti Egyetem 
hallgatójának voltunk az interaktív zongora hang-

versenyén a Szabadidős és Gazdasági Innovációs 
Centrum konferenciatermében. A gyerekek nagyon 
szép, aranyos kérdéseket tettek fel az elhangzott da-
rabokkal kap csolatban, jó volt hallgatni őket. Csütör -
tökön házi hangversenyt tartottunk, ahol az iskola 
tanulói saját hangszereiken mutatkoztak be. Az ötö-
dik napon volt a templomi fellépésünk, mintegy zá-
rókoronájaként a szakmai napoknak, és egyben 
ezzel a koncerttel megnyitottuk az iskola ének-zene 
tagozatának a jubileumi hangverseny sorozatát.   
A korábban tanultakon kívül új kórusművek is 
szerepeltek a hangverseny repertoárjában? 
A tanév végén, amikor visszatérhettünk az isko-
lába, mi már akkor elkezdtünk alapozni, osztály-
kereten belül elővettük a korábban tanultakat. 
Sajnos klasszikus énekkari próbákat nem tudtunk 
tartani, ezt még nem tette lehetővé a járványügyi 
helyzet. Az iskolaudvaron, szabad tér ben, megfe-
lelő távolságtartás mellett gyakorol  tunk, erre volt 
lehetőség. A közösen előadott két mű, Bárdos 

Lajos feldolgozásában: Szellő zúg távol és Josquin 
des Prés: Ave vera virginitas (Üdvözlégy virginitas), 
a kicsiknek teljes mértékben új volt, ezt itt a szak-
mai napokon kellett betanulni. Gyakorlatilag a 
koncerten elhangzottak között több teljesen új kó-
rusmű, illetve részlet is szerepelt az ismertek mel-
lett. Mindenképpen szükség volt a közös próbákra, 
arra, hogy az ismer tebb darabokat is minél maga-
biztosabban el tudják énekelni a gyerekek.  
A részvétel a gyerekek részéről önkéntes volt? 
Hogyan értékelik a közös munkát? 
Száztizenhárom tanuló vett részt a szakmai napok 
keretében megtartott énekkari próbákon, mindenki 
önként, az iskola nem tette kötelezővé. Varázslat volt 
ez, mert a hosszú idejű bezártságot követően a részt-
vevő tanulók, a legkisebbektől kezdve a kamaszokig 
rendkívül fegyelmezetten viselkedtek. Tudtunk is ha-
ladni a munkával. Az eltelt egy hét büszkeséggel tölt 
el minket, öröm volt megtapasztalni és látni ahogy a 
gyerekek felnőtteket meghazudtoló módon tudtak 
részt venni a közös munkában. Azokra a gyerekekre, 
akik ilyen fegyelmezetten és színvonalon tudnak ér-
téket produkálni, a későbbiekben akár „egy egész or-
szágot is nyugodt szívvel rájuk bízhatunk”.    
Szerepel a terveikben hasonló szakmai na pok 
megtartása?  
Amennyiben a 2021/22-es tanévben lehetőség 
lesz rá, nyári zenei tábort is szeretnénk tartani. 
Jó lenne, ha ennek a szakmaiságnak hagyománya 
lenne. Nagyon komoly, eredményes öt évtized áll 
az iskola ének-zene tagozata mögött, erre a jövő 
szempontjából jól lehet építkezni. Másrészről az 
eltelt évtizedek nagy felelősséget rónak ránk, 
mert a jelen kor pedagógusainak kezében van 
ennek az értéknek a megőrzése és továbbvitele. 

VERÉB JÓZSEF 

FABRICZIUS JÓZSEF ÁLTALÁNOS ISKOLA • KONCERT A SZENTLÉLEK-TEMPLOMBAN

50 ÉVES AZ ÉNEK-ZENE TAGOZAT 
Szívet melengető hangversenyt adtak a Fabriczius József Általános Iskola zenetagozatá-
nak kórusai 2021. augusztus 27-én a Szentlélek-templomban. A koronavírus-járvány miatt 
bevezetett intézkedések korábban nem tették lehetővé az élő kórusmunkát, így sok hónap 
telt el azóta, hogy találkozhatott a közönség a város „kis énekespacsirtáival”. Rendhagyó 
módon, egy ötnapos „nyári szakmai napok” keretében, a nyári szünet finisében jöttek össze 
az énekszót szerető általános iskolások. A koncertet követően a program vezetőivel, Énok-
Nagy Levente és Takács Réka énektanár, karvezetőkkel beszélgettünk. 

„Az 1970/71-es tanévben óraadótanárként 
dolgoztam a veresegyházi Fabriczius Jó-
zsef Általános Iskolában, majd a véglege-
sítésem előtt tettem egy bátor lépést, alkal - 
mazásomat az ének-zene tagozat létreho-
zásához kötöttem. Megkapta az iskola a 
szükséges engedélyeket, belevetettem ma -
gam a zenei tagozat mindent elsöprő, gyö-
nyörű munkájába.” 

VADÁSZ ÁGNES ÉNEKTANÁR, KARVEZETŐ, 
A ZENESZÓ FŐSZERKESZTŐJE

Fotók: Veréb

Takács Réka énektanár, karvezető

Énok-Nagy Levente énektanár, karvezető

Fotó: Veréb
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SÖRGYÁRI CAPRICCIO, A VERES 1 SZÍNHÁZ SAJÁT ELŐADÁSA

A 2021-es Mézesvölgyi Nyár egy júliusi estéjén a 
Veres 1 Színház bemutatójára a Sörgyári capriccio 
(Hrabal után szabadon) előadására indultunk. Meg-
vallom, izgatottan vártam ezt a bemutatót, mert ál-
talában azt tapasztalom, hogy regényeket kétesélyes 
színre vinni. Ha az egyszeri néző olvasta az eredeti 
művet, akkor saját adaptációját szeretné viszont 
látni; ha nem olvasta a regényt, akkor kérdés, vajon 
sikerül-e a mű eredeti céljait felvillantani, a történet 
szálait felépíteni, és kibogozni. Előfordult már, hogy 
egy regényből készült színpadi mű nekem nagyon 
tetszett, míg ismerősöm úgy nyilatkozott, hogy 
egyáltalán nem értette a darabot. Kiderült, az ellen-
tétes vélemény az eredeti regény ismeretén állt, il-
letve bukott. Így van ez Hrabal esetében is, még 
akkor is, ha műveivel nem annyira történeteket akar 
bemutatni, inkább karaktereket, érzéseket, a cseh 
lélek színeit igyekszik megjeleníteni.  

Jó választás volt ez a darab a Veres 1 Színház ré-
széről, amely remek felütéssel kezd: Hrabal (Janik 
László) bevezetőjét, majd hirtelen gyermekké ala-
kulását követően aranyhajú Maryska biciklis belé-
pője megalapozta az előadás alaphangját. A jó 

kezdés mind hangulatban, mind az átalakulásokat 
illetően kitart egész estén át. Bognár Róbert és 
Schlanger András színi adaptációja kitűnő válogatás 
a könyv lapjairól, amely kiegészül Hrabal életének, 
illetve más művei részleteivel. Sorra jelennek meg a 
színpadon Hrabal csodálatos futóbolondjai (akikben 
sokan ma is, itt is magunkra ismerhetünk). Kerekes 
József, Pepin bácsi szerepében együgyű szövegével, 
hanghordozásával, okoskodásával mind színpadi 
környezete, mind a nézők hangulatát állandóan a te-
tőfokon tartja. Felhőtlenül örülhetünk Földes Eszter 
alakításában a gyönyörű Maryska önfeledt gyermeki 
élet-, sör- és Francin szeretetében. A melegszívű, 
karót nyelt Francin, Mohai Tamás alakításában jó 
kontrasztot ad felesége és bátyja szertelenségének. 
Az előadásban egymást követik a jellemző hrabali 
karakterek, melyek folytonos átalakulásban és vál-
tozatosságban két órán át fenntartják a néző figyel-
mét, nem kímélve nevető izmait sem.  

A díszlet már a helyszín elfoglalásakor elvisz min-
ket az 1920-as évek csehországi kisvárosának poros, 
kopott világába, majd követi az előadás változatos-
ságát, amennyiben a szereplők néhány elem köny-

nyed mozgatásával alakítják az egyes színek kör-
nyezetét. 

Ez a capriccio – mint szeszélyes, csapongó, kötet-
len formában írt mű – kiváló rendezésben, a bur-
leszk elemeivel, a színészek önfeledt játékával, az 
ötletes színfalak között felhőtlen kikapcsolódást és 
tartós élményt nyújt.  

Rendező: Schlanger András, látványtervező: Kuti 
Letícia, zene: Nyitrai László, koreográfus: Blaskó 
Borbála.  

Azt gondolom, ebben a feldolgozásban a nézők 
remekül szórakozhatnak függetlenül attól, hogy ol-
vasták-e Bohumil Hrabal nevezett, vagy más művét, 
avagy sem. Köszönjük, Veres 1 Színház! 

JÁVORFI ZSUZSANNA

HRABAL UTÁN SZABADON 

VÁCI MIHÁLY MŰVELŐDÉSI KÖZPONT • SZÍNPADON A VERESI BALETT

Takács Andrea a Veresi Balett „tündérkéinek” tánc-
karvezetője és koreográfusa közel két évtizede ta-
nítja a tánc szeretetére a veresegyházi fiatalokat, 
óvodáskortól egészen a felnőtté válásig. Első látvá-
nyos előadásuk egy klasszikus mesebalett, a „Dió-
törő” színpadra állítása volt, majd ezt követték a 
többiek: „Szilfid és az állatok farsangja” című pro-
dukció, a „Tizenkét eltáncolt cipellő”, és egy saját 
ötlet alapján kitalált mese a „Karácsony éjjelén”.  

A koronavírus-járvány nem tette lehetővé to-
vábbi produkciók színpadra állítását, de Andrea 
nem adta fel. Jött a nyár, a vakáció, a bezártságból 
való felszabadulás, a táborozás időszaka. Az idei 
két tábor jó alkalom volt egy harmincperces műsor 
összeállítására, melyet a közönség, – szülők, test-
vérek, nagymamák és nagy apák, barátok és szom-
szédok, egyszóval min denki – akik szeretik a tün - 
dértáncot 2021. július 30-án vastapssal köszöntöt-
ték a Váci Mihály Művelődési Központban. Az elő-
adást követően Takács Andreával a műsor létre - 
jöttéről, a közös élményről, a táncról beszélget-
tünk.  

Takács Andrea: Az évek során hagyománnyá 
vált a gyermekbalett tábor, az elsőt tizenöt évvel ko-
rábban 2006-ban tartottuk. Az idei táborunk júliusi 
harminc fős csoportjában kifejezetten balettos lá-
nyok vettek részt. Itt volt öt nagylány tanítványom, 
akik segítségemre voltak a koreográfiák betanulá-

sában. Ezt a gyakorlatot már évek óta alkalmazom. 
Ki kell emelnem a segítőimet, mert a kicsikkel 
mindvégig felelősségteljesen, szépen dolgoztak. 
A bemutatóra a segítségükkel tanulták be a többiek 
a „virágfüzér táncot”, melyet – ha egyszer felébred 
Csipkerózsika – a következő színpadi előadásunk-
ban, a Csipkerózsika mesebalett alkalmával fogunk 
bemutatni a nagyközönségnek. A másik koreográ-
fia, a „keringő” a Tizen két eltáncolt cipellőből került 
a műsorba. A „tarantella” a Karácsony éjjelén me-
sénk egyik jellegzetes, dinamikus tánca. Valószí-
nűleg nem mindenki tudja, hogy mit is jelent a 
tarantella? Tulajdonképpen az egyik legismertebb 
olasz néptáncról van szó, amit a dél-olasz emberek 
hajdanán bizonyos betegségekre gyógymódként is 
alkalmaztak. A tánc gyógyítóereje itt nálunk is meg-
mutatkozott. A közönséget tapsra, a gyerekeket jó-
kedvre derítette. A műsorban szereplő további 
„fantáziatáncok” már a gyerekek önálló ságát és 
művészi alkotókészségét dicsérik. A zenét és a ko-
reográfiákat ők állították össze, nagyon ötletesen és 
ügyesen megoldották a feladatokat, csak kisebb 
módosításokat kellett végeznem. Köszönettel tar-
tozom édesanyámnak, aki a kezdetek óta minden 
táborban velem van, valamint Lepsényi Marianná-
nak a tábori munka során és a műsor létrejöttében 
nyújtott segítségéért.  

VERÉB JÓZSEF 

VALÓBAN LÉTEZNEK TÜNDÉREK

Fotó: Veres 1 Színház

Fotók: Veréb
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Mizser Pál festőművész évekkel korábban, ott-
honában történt beszélgetésünk során a kö-
vetkezőket mondta: „Gyakorlatilag a mun - 
káimban semmi másról nincs szó, mint hogy 
színnel, fénnyel, árnyékkal kifejezni azt a moz -
gó létező anyagot, amit mi úgy nevezünk, hogy 
az ÉLET. Ebben az életben nemcsak az anyag 
létezése van benne, hanem a szellemi létünk is. 
A szellemi és az anyagi világ egysége, az em-
beri társadalom adja azt, amiért érdemes élni.” 
Mizser Pál szerette az életet, az embereket, a 
természetet. Filozofikus hajlamainál fogva al-
kotói munkásságában is szüntelenül kereste az 
anyagi lét és a szellem harmóniáját, a köztük 
lévő egységet. Festményei a színek szárnyán 
egy különös, meseszerű, földöntúli kozmikus 
világba álmodják az utazót. Mert álmodni, 
utaz ni, világot látni jó! Emlékek, együtt töltött 
órák élnek az emberek szívében. Mizser Pál a 
festő, a grafikus, a polihisztor, ki ne emlékezne 
jó szívvel a művészre, az emberre, Pali bácsira 
a tanárra.  

Pásztor Béla polgármester a kiállításmegnyi-
tón a köszöntőjében a következőket mondta: 
„Egészen új világba kerültem miután beléptem 
a kiállítótérbe. A mai kiállítás minden eddiginél 
jobb és szebb, nagy hatással van rám. A fest-

mények, amit most itt láthatunk, mindannyi-
unkban őrizze meg Mizser Pált. Mert ő egy igazi 
szabadlelkű, szabad gondolkodó művészlélek 
volt, akit mindannyian szerettünk.”  

Az augusztusban nyílt emlékkiállításon Mi-
zser Pál különleges, absztraktba hajló nagy-
méretű akril, olaj, vászon festményeinek élénk 
színei lenyűgözték a megnyitó résztvevőit. 
A színek és a szellem harmóniája, ahogy Hor-
váth Ferenc a költeményében megírta: S hogy 
mit is szól a tárgyhoz vajon Mizser Pali? Fest-
ményeit ha kérdjük, meg fogjuk hallani.”    

Olyan alkotások ezek, melyek iskolapéldái 
lehetnek a ma nemzedékének, a kortárs mű-
vészetnek.  

A kiállítást megnyitotta: Nagy Zopán író, 
költő. Zongorán közreműködött: Maros Ottó, 
rendezte: Klement Zoltán. A kiállítás megte-
kinthető: 2021. október 3-ig. Udvarház Galéria, 
2112 Veresegyház, Fő út 45-47.  

VERÉB JÓZSEF   

UDVARHÁZ GALÉRIA • MIZSER PÁL FESTŐMŰVÉSZ EMLÉKÉRE

IN MEMORIAM MIZSER PÁL „Tavasszal Mizser Pál kiállítását készítet-
tük elő, számítva a festőművész aktív je-
lenlétére. A sors másképp döntött. Várat - 
lan halála minden elképzelésünket átírta. 
A jelen rendezés immár a Mester emlékének 
szól. Az élet rövid, a művészet végtelen. Mi-
zser Pál művészete az örök és végtelen tar-
tományának lett része.” 

KLEMENT ZOLTÁN

Fotó: Veréb

Mizser Pál festőművész

Mizser Pál – Kertész leszek

Sebestyén Márta Kossuth- és Liszt Ferenc-díjas nép-
dalénekesről egy alkalommal, 1983-ban állítólag 
Koncz Zsuzsa a következőket mondta: „Ennek a 
lánynak gyöngyök peregnek a torkából.” Ezt a kije-
lentést én kiegészíteném igaz gyöngyökre, mert bi-
zony az István a király című rockopera bemutatója, 
(Réka szerepében Kovács Ottilia, énekhangja Sebes-
tyén Márta) ahol elhangzott Zsuzsa mondata, nem 
most volt. Közben az eltelt évtizedek igaz gyön-
gyökké varázsolták Sebestyén Márta énekhangját.   

Andrejszki Judit szoprán énekes, zongorista 
„angyali hangjával” és hangszeres (csembaló) já-
tékával szinte lenyűgözte a közönséget. Barokk 
énekesként, egyedi előadásmódjával évtizedek óta 
határainkon túl is számos országban nagy sikerrel 
szerepelt. Az eltelt tizenkét év alatt Sebestyén Már-

tával (2009-től dolgoznak együtt) számos közös 
előadásuk volt szerte a világban. A veresegyházi 
koncertre közvetlenül Erdélyből érkeztek, érez-
hető is volt az előadásukon mindaz a megbecsü-
lés és szeretet, amit a kinti magyaroktól kaptak. 
Ahogy Sebestyén Márta mondta: Feltöltődtünk!   

Soós András és zenekarának játéka egyenesen 
kuriózum volt. Nemcsak kisérőzenekarként ké-
nyeztették a közönséget, hanem az előadásukban 
csodálatos bonchidai dallamokat is muzsikáltak, 
olyan mívesen, hogy az „ember szinte elolvad” 
tőle. A zenekar tagjai (Soós András – hegedű, He-
gedűs Luca – cimbalom, Czaier Péter – nagybőgő) 
fiatal tehetségek, akiknek Soós Andrással közös a 
céljuk, hogy a népzenét, mint önálló művészeti 
értéket állítsanak színpadra.       

Az ünnepségsorozat záró programjában elhang-
zott dalok, a régizene és a népzene, a magyarság kü-
lönböző történelmi korszakaiból, a kora közép kor - 
tól a tizenkilencedik század közepéig terjedőleg 
csendültek fel. A szép gregorián énekek, a szívből 
jövő magyar népdalok Szent István ünnepén, az ál-
lamalapító királyról szóló dallamok élőzenei kiséret-
tel, minden perce élmény volt a közönség szá mára. 
Veresegyház méltóan ünnepelt, a programsorozat 
egyik csúcspontja volt Sebestyén Márta koncertje!  

VERÉB JÓZSEF

VÁCI MIHÁLY MŰVELŐDÉSI KÖZPONT • HANGVERSENY A SZENTLÉLEK-TEMPLOMBAN

SEBESTYÉN MÁRTA ÉS ANDREJSZKI JUDIT 
KÖZÖS KONCERTJE 

Augusztus 21-én Sebestyén Márta népdalénekes és Andrejszki Judit közös koncertje mint -
egy megkoronázása volt államalapító Szent István király veresegyházi emlékünnepének. 
A tömegeket vonzó 20-i tűzijátékon kívül a négynapos rendezvénysorozat számos színvo-
nalas sport és kulturális programot kínált a pandémia szorításából – ha ideiglenesen is – 
kiszabadult ünnepelni vágyó veresegyháziaknak. A Szentlélek-templomban megtartott 
koncert olyan hangulatot, lelki feltöltődést és örömöt adott, melyet nehéz szavakba fog-
lalni. Sebestyén Márta és Andrejszki Judit közös koncertjét hallani és látni kellett.   

Fotó: Veréb

Andrejszki Judit és Sebestyén Márta
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ELLA ISTVÁN ORGONAMŰVÉSZ ELISMERÉSE  

Ötven év egy ember életében nagy idő. Milyen 
maradandó emlékeid vannak a Zeneakadé-
mián töltött éveidből?  
Az életem egyik legboldogabb négy évét éltem 
meg a főiskolán. Bár az első két felvételim nem 
volt sikeres, de nem adtam fel. Már akkor tud-
tam, hogy nekem ott a helyem, előbb vagy utóbb 
felvesznek. Így is történt. A harmadik felvételi 
eredményeként bekerültem a Zeneakadémia 
falai közé, egyből a második évfolyamra, a kar-
vezetői és az orgona szakra. Igaz, az első évnek 
az elméleti anyagából is le kellet vizsgáznom, 
mint például politikai gazdaságtanból, miután 
ez megtörtént, teljes mértékben a szakmai tan-
tárgyakra koncentráltam. Az évek során felejt-
hetetlen tanáraim voltak. A karvezetés mester  - 
ségét a kezdettől fogva a diplomáig, Vásárhelyi 
Zoltán Kossuth-díjas karnagy oktatta. Mellette 
volt Maklári József a váci Vox Humana énekkar 
művészeti vezetője Liszt Ferenc-díjas karnagy. 
Tanáraim közül elsősorban Gergely Ferenc Liszt 
és Kossuth-díjas orgonaművész jut az eszembe, 
akinél az orgonaszakon tanultam és végeztem. 

Régi ismeretség köt hozzá, mert már gyerekko-
romtól kezdve ismertem, kezdetekben a kántor-
képzőből 1960-61-ben, majd a szakiskola ide jé - 
ből. Az évek során atyai jó barátom lett, ott se-
gített, ahol tudott. Rendhagyó módon az egyik 
évfolyamon, az orgonaszakon egyedüli hallga-
tóként vettem részt, ahol zeneszerzői tanulmá-
nyokat folytattam. Olyan volt ez, mintha magán - 
órákat vettem volna hetente egy alkalommal 
Szokolay Sándor zeneszerző, karmestertől. 
Egyébként sem voltak nagylétszámúak az évfo-
lyamok osztályai, a karvezetés szakon összesen 

tizenketten voltunk. Kollégistaként olyan napom 
jóformán nem volt, hogy mással foglalkoztam 
volna, mint a zenével.  
Két diplomát is kaptál egy időben, középiskolai 
énektanár és karvezető, valamint orgona mű-
vésztanár képesítést. Ennek ellenére a későb-
biekben külföldön is képezted magad. Hogyan 
történt? 
Annak idején külföldi tanulmányokra diplomát 
követően lehetett jelentkezni, persze mindig vol-
tak kivételek, én nem tartoztam a kivételezettek 
közé.  Amikor orgonából is lediplomáztam 1971-
ben, azonnal megkezdődött a hároméves né-
metországi tartózkodásom, ösztöndíjjal egy évig 
Weimarban voltam, ezt követően Lipcsében 
foly tattam tanulmányokat és végül karmesteri 
diplomát szereztem.   
Koncertező művészként pályafutásod során 
számos országban adtál hangversenyt. Még 
most is járod a világot?  
A versenyeredményeimnek köszönhetően na-
gyon hamar megnyílt előttem a világ. Az 1973-as 
első svájci koncertemtől kezdődően a mai napig 
is rendszeresen tartok hangversenyeket, jelenleg 
Németországba készülők orgonálni. Ha vissza-
tekintek az eltelt évtizedekre, elmondhatom: 
szép, tartalmas szakmai életút áll mögöttem. Az 
aranydiploma elsősorban az elismerés, a megbe-
csülés jele, és egyben a korosodás velejárója is.  

VERÉB JÓZSEF  

A MEGBECSÜLÉS JELKÉPE AZ ARANYDIPLOMA 
Ella István a Magyar Érdemrend lovagkeresztjével kitüntetett Liszt Ferenc-díjas orgonamű-
vész 2021. augusztus 29-én, diplomaosztójának ötvenedik évfordulóján kimagasló szakmai 
tevékenységének elismeréseként díszoklevelet vett át a Zeneakadémián. Ebből az alkalomból 
beszélgettünk a művésszel. 

SZENTLÉLEK-TEMPLOM • SZENT ISTVÁN ÜNNEPÉN 

Az ünnep alkalmával megtartott koncerten olyan zeneszerzők darabjai 
hangzottak el, mint Felix Mendelssohn korai éveinek (1826-ban a művész 
még csak tizenhét éves volt) egyik legszebb alkotásából, a Te Deum című-
ből részletek. 

Elhangzott Lisznyay Szabó Gábor egyházzenész, zenepedagógus gazdag 
életművéből a Szent István fantázia című orgonamű Ella István előadásá-
ban. (Lisznyay Szabó Gábor a váci zeneiskola veresegyházi tago zatának ta-
náraként éveken át dolgozott Veresegyházon. Pedagógusi tevékenysége 
mellett fáradhatatlan karmestere volt a veresegyházi vegyeskarnak, az ő 
nevét viseli a város alapfokú művészetoktatási intéz ménye. Ella István egy 
korábbi beszélgetésünk során a következőket mondta a tanár úrral kap-
csolatban: „1958-ban a megismerkedésünk után felajánlotta részemre, hogy 
magánúton zeneszerzést és összhangzattant tanít. Hamarosan továbblép-
tünk az egyházzenében, ő vitt be a Központi Papi Szemináriumban működő 
római katolikus kántorképző tanfolyamra”.)  

A Budapesti Bach Kórus előadásában Johann Sebastian Bach: „Der Geist 
hilft” /Gyöngeségünk ben segítségünkre siet a Lélek/Róm.8. 26-27/Motetta 
című kórusműve volt a következő darab, melyet a zeneszerző Johann He-
inrich Ernesti temetésére komponált 1729-ben Lipcsében.  

A koncert utolsó darabjaként Ella István karmester vezényletével Kodály 
Zoltán: Ének Szent István királyhoz című vegyeskari műve hangzott el. 

Az ünnep Veresegyházon így volt teljes, a Budapesti Bach Kórus ven-
dégszereplésével. Köszönjük a vegyeskar tagjainak és karmesterének, Ella 
István orgonaművésznek a felejthetetlen zenei élményt. 

VERÉB JÓZSEF 

A BUDAPESTI BACH KÓRUS 
HANGVERSENYE 

A 2021. évi Szent István-napi ünnepségsorozat egyik kiemelkedő prog-
ramja volt a Budapesti Bach Kórus hangversenye a veresegyházi Szentlé-
lek-templomban. Ella István Liszt Ferenc-díjas orgonaművész, karmester 
1989-ben alapította a kórust, mely azóta is a magyarországi zenei élet 
egyik legjelentősebb képviselője. Vezetése alatt, a kiváló énekesekből álló 
formáció minden évben magával ragadja a közönségét Veresegyházon is.  

Ella István

Fotó: Veréb

Budapesti Bach Kórus

Fotó: Veréb
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VERESEGYHÁZIAK ÍRTÁK • INTERNETES SZEMEZGETÉSEK  

MENNYIRE NEM VAGYUNK TOLERÁNSAK! 
 
Sorozatunk következő részében a helyi internetes közösségi oldalak 
bejegyzéseiből csipegettünk. Féligazságok és igazságok, dicsérő és 
elmarasztaló szavak, néhol humorosan vagy éppen intrikusan, mert 
„vannak emberek”, akiknek semmi sem jó. Panaszkodnak, méltatlan-
kodnak és „van, aki” csak azértis megmondja a tutit, az általa vélt valósá-
got, mert mindenki más álszent és hamis. A fellelt kommenteket versbe szedve 
adjuk közre, abbeli reményben, hogy az írások ebben a formában talán könnyeb-
ben emészthetők. Vagy mégsem? 
De ezt döntse el a Kedves Olvasó! (Veréb József)

LE A TUPOLJEV FAMÍLIÁVAL! 
22 óra 30 perckor véget ért a koncert. 
Kint ülök a kertben és palacsintát majszolgatok, 
hallgatom a tücsköket. 
 
Valahogy úgy érzem, nemcsak nyavalygásból, 
hanem az együttérzés hiányából is  
jelesre vizsgázott a kedves lakosság. 
 
Félháborító, itt az előbb elrepült egy Tu-154-es.

ÁRAMSZÜNET 
Sötétbe borul az utca, a ház, a pince 
nem látunk az orrunkig se 
Az áramszünet nevetséges, felháborító 
vérlázító egy dolog, 
a hűtőm, a klímám így nem működik 
áram nélkül maradok. 
Nem beszélve a kedvenc filmemről 
szeretett TÉVÉMRŐL 
s mindezt nyáron, a legnagyobb melegben 
és épp pénteken, szép napsütötte időben. 
 
Emberek! 
Össze kéne fogni, követelni 
a városnak fellépni. 
Hogyan gondolhatják mindezt? 
Áram nélkül én most 
tovább hogyan éljek? 
Bár a karbantartás miatti áramszünetet 
azért elfogadom, 
ha időben visszakapcsolják 
s nézhetem kedvenc sorozatom.  
 
 
KÉT KICSI DINNYÉCSKÉM 
Az utcán a virágaim közt egy reggelen 
kikelt egy cukordinnye kicsiny gyermeke. 
Locsolgattam, kapálgattam, gyönyörködtem 
benne, 
törődésem meghálálva 
két gömbölyű termésével ajándékozott meg 
a cukordinnye kicsiny gyermeke. 
 
Míg egy napon, ó nagy fájdalom, 
a gonosz az éj rejtekéből lopózva előjött, 
s tövestől kitépte, elorozta, elvitte. 
Nem is ember tán az ilyen, 
hogy száradjon le  
mind két keze!

 
 
 
HA A SZÜKSÉG ÚGY KÍVÁNJA 
Jártában az ablakom alatt hagyta. 
Ő, aki büdösborzzal nevelkedett. 
Bár letakarta csodás 
végtermékét egy pehelykönnyű zsebkendővel 
mert az illem úgy kívánja. 
 
Nyilvános, az persze nincsen, 
ahol könnyíthetne az ember. 
Így kint a kertben, a kerítés tövében 
vagy az ablak alá, 
ha a szükség úgy kívánja. 
 
Sajnos ezek a dolgok egyre csak 
szaporodnak, 
kicsik és nagyok, 
minap a saját szememmel láttam: 
egy versenyző csak úgy csurizott 
befelé a kerítésen, 
mert a szükség úgy kívánta. 
 
 
MENNYI KÉRDÉS  
Mentőállomás és tűzoltóság, az miért nincs? 
Vagy éppen a NASA-nak kutatóközpontja? 
Veresi űrközpont az sincs! 
Nyilvános illemhely is köll nekünk! 
Ide vele! 
Bezzeg a kétfarkú kuttyok azok itt zúgnak 
felettünk. 
Nincs az embernek nyugalma, 
kakasok, kutyák zajonganak, 
a kertekben nap mint nap füstölnek, 
nem lehet mellette ruhát szárítani. 
Örüljünk mondják, 
mert itt még van orvos. 
Hál Istennek jó helyen lakunk!

 
 
 
 
 
 
NYÁRI FESZTIVÁL 
Szájig érő füllel 
mondták előadás után: 
hihetetlen, fantasztikus, elementáris 
az élmény,  
az együtt átélt. 
Ez a nyár, egy új fejezetet nyitott 
a történelmünkben 
aki átélte soha nem feledi, 
hogy milyen a hold mosolya mellett 
a színpadi sokaság, 
a gyertyaláng és a mobilok imbolygó fényénél 
több mint ezer néző ütemes tapsa. 
 
Elmondhatjuk: most már nekünk is van 
szabadtéri színházunk, 
mely megtörte lelkünk mélyén lappangó 
hétköznapjaink szürke árnyát. 
 
Nyári Anconai  
olykor a trivialitást is érintő humorral, 
ismert slágerekkel, nagyon jó hangkeveréssel. 
Hihetetlen, fantasztikus, fenomenális 
az élmény, az együtt átélt, 
ugye láthatjuk még – fülig érő szájjal 
az Anconai dalos kedvű szerelmeseket?

Párbeszéd (Rajz: Veréb Csilla)
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A BETEGSÉG, AMI TILTJA A CSOKIT, A PA-
RADICSOMOT ÉS A KÁVÉT.  
Nézzük mit is jelent ez, mit nevezünk hiszta-
min intoleranciának? A hisztamin egy olyan 
hormon, melyet szervezetünk állandóan ter-
mel, valamint a táplálkozással folyamatosan 
magunkhoz veszünk. A hisztamin receptorok 
az egész testben találhatók és számos fontos 
funkciójuk van. A hisztamin csak akkor válik 
problémává, ha olyan anyagcserezavarok van-
nak, amelyek nem teszik lehetővé a hisztamin 
megfelelő metabolizálását. A hisztamint speci-
fikus enzimek bontják le. A központi idegrend-
szer a hisztamin-N-metiltranszferáz (HMT) 
révén metabolizálja, míg az emésztőrendszer-
ben a felszabaduló és a keringésbe kerülő, il-
letve a táplálékkal bevitt hisztamin lebontásáért 
a diamino-oxidáz (DAO) nevű enzim felelős. Ha 
a bélfalban található enzim működése öröklöt-
ten, vagy valamilyen betegség (például a belek 
gyulladásos vagy daganatos betegségei, kemo-
terápia okozta károsodás), gyógyszer- vagy al-
koholfogyasztás miatt szerzetten csökkent, vagy 
túlságosan nagy mennyiségű hisztamin jut be, 
amit nem képes lebontani, akkor különböző tü-
neteket okoz és hisztamin intolerancia alakul ki.  

A betegség igen kellemetlen tünetekkel jár-
hat, érdemes tehát azonnal orvoshoz és diete-
tikus szakemberhez fordulni, ha tapasztaljuk 

azokat magunkon. De, mert ezek a tünet-
együttesek nem csak a hisztaminérzékenyekre 
jellemző, legyünk körültekintők és ne páni-
koljunk. 

Ilyen például a fejfájás, kiütések, hasmenés, 
viszketés, menstruációs panaszok, puffadás, 
szív-és vérnyomáspanaszok és a sportolás utáni 
rosszullétek. Ha ezeket a tüneteket más tüne-
tek kísérik, például csalánkiütés, kiütés, légzési 
nehézség, vagy szédülés, hagy juk abba a test-
mozgást és forduljunk orvoshoz! 
A HISZTAMIN SZEREPE A SZERVEZETÜNKBEN 
A hisztamin a szervezetben a legnagyobb 
mennyiségben az úgynevezett hízósejtekben 
és a bazofil sejtekben termelődő és raktáro-
zódó vegyület. A hisztaminra szükségünk van, 
ugyanis úgynevezett mediátorként viselkedik, 
tehát kémiai közvetítő anyag, méghozzá az 
egyik legfontosabb. Kémiai közvetítő szerepét 

allergiás reakcióknál és megbetegedéseknél 
játssza. Ha a tároló sejtekből felszabadul az im-
munrendszer védelmi részeként, a gyulladás 
kialakításában van fontos szerepe. Ilyen ese-
tekben termelődése magasabb. Szintén na-
gyobb felszabadulását okozzák egyes fizikai és 
kémiai ingerek. Fizikai ingereknél a megterhe-
lés, sport szabadít föl több hisztamint, kémiai 
ingerek közül a hormonok működése. Ezért 
amíg nincs kezelve ez a betegségünk, az in-
tenzív sportolást felejtsük el! Persze vannak 
olyanok, akik HISZTAMIN INTOLERANCIÁ-
BAN szenvednek, nekik a gyaloglást is óvato-
san kell végezniük. 

ÉTKEZÉS: Akinek hisztamin intoleranciája 
van, a hisztaminban gazdag ételek fogyasztása 
náluk krónikus egészségügyi problémákhoz 
vezethet, mint például allergia, asztma, sinus-
problémák, ekcéma, krónikus fájdalom, menst -
ru ációs problémák és még sok más. 

Azoknál a személyeknél, akiknek magas az 
ösztrogénszintje, a normálnál magasabb a hisz-
tamin válaszreakció, a magas stressz pedig nö-
veli a hisztamin szintjét és csökkenti a szervezet 
képességét a hisztamin metabolizálására. 

Az erjesztett és szárított ételekben általában 
a legmagasabb a hisztaminszint. Az alacsony 
hisztamin-étrendnek arra kell összpontosíta-
nia, hogy az ételek a lehető legfrissebbek le-
gyenek. (Folytatjuk). 

Győry Rita sport- és személyi edző 

Az ez évi Fitten Veresen cikksorozatban inspirálódhattak a HÉTKÖZNAPOK HŐSEI sze-
replői által, betekintést nyertek a KOORDINÁCIÓ fejlesztésének módszerébe. Most az OL-
VASÓINK KÉRDEZTÉK cikksorozat következik.Többen is jeleztétek, hogy amint az elhatá - 
rozásotokat tett követi és elkezditek a sportolást, mindig rosszul érzitek magatokat, sőt van 
aki le is betegszik. (Jelzem, nem csak a futás, de minden intenzív sport lehet „ludas”).

MIÉRT LESZNEK BETEGEK EGYESEK SPORTOLÁS UTÁN?

NORDIC WALKING

Legyünk együtt fittek Veresen! 
Mobil: 30 509 5084 

Facebook: Fitten Veresen

OLVASÓINK KÉRDEZTÉK

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

Szeptember 11-én (szombaton) második alkalommal rendezte a Multi Sport 
SE a Fenyves területén kijelölt pályán a versenyt. Nagy érdeklődés volt a 
rendezvény iránt, az első verseny jó hírének köszönhetően. Tizennyolc vá-
rosból, - Veresegyház, Szada, Gödöllő, Őrbottyán, Fót, Isaszeg, Dunakeszi, 
Budapest, Budaörs, Érd, Nagymányok, Abaújszántó, Debrecen, Nyíregy-
háza, Dunaharaszti, Szentendre, Diósd, Téglás –, közel száz ver  senyző ér-
kezett a versenyre, egy versenyző pedig egészen Floridából. 

Megnyitót Cserháti Ferenc alpolgármester úr mondott, amit technikai tá-
jékoztató majd zenés bemelegítés követett, és elindult a verseny. Négy távot 
lehetett teljesíteni, 5, 10, 15 és 20 km, 99% terep, patakátkelővel, siratófal-
lal, csodás tájakon. A versenyzők idejét chipes időméréssel mértük. 

Sok ember nagyon sok munkát fektetett abba, hogy ez a nap még jobban 
sikerüljön, mint az előző évben. Napokkal előtte, jó házigazda módjára, 
előkészítettek mindent, a verseny előtti napon kihelyezték a jelzéseket, elő-
készítették a terepet. Sajnálatos módon, meggondolatlan emberek vagy csak 
unatkozó fiatalok szimplán butaságból vagy „viccből” elforgatták a kihe-
lyezett irányjelzőket, ezzel roppant kellemetlen helyzetet okozva, mivel 

II. NORDIC WALKING VERSENY, VERESEGYHÁZ

Folytatás a 26. oldalon
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többen így nem a kijelölt pályát teljesítették. Ez 
nem csak a rendezvénynek, hanem a városunk 
megítélésének, hírnevének sem tett jót. 

Aki nem akart versenyezni – közel 30 fő –, 
annak szuper kísérő programot találtak ki a szer-
vezők: 2,7 km szívkör séta a veresi Szívbarát ös-
vényen, utána lovas kocsikázás majd a Szentlé - 
lek-templom és a Kucsa Tamás Városi Sportcsar-
nok megtekintése. Visszaérkezésük után emlék-
lapot, kitűzőt vehettek át. Mindenki számára 
elérhető volt a sósvizes-gyógynövényes lábázta-
tás és a nyújtást is sokan igénybe vették. Nép-
szerű volt a zenés nordic walking túra is. Ebédre 
minden résztvevő csülkös bablevest kapott, amit 
helyben, üstökben főztek. 

Mindent összevetve ismét sokat tanultunk a 
rendezvényből és rengeteg tapasztalatot szerez-
tünk a számunkra is még új chipes időmérő 
rendszerről. Az biztos, hogy jövőre több önkén-
tesre lesz szükségünk terepen. 

Köszönetet szeretnénk mondani az önkor-
mányzatnak, minden vállalkozásnak, cégnek, 
magánszemélynek és egyesületi tagjainknak, 
akik támogatták/támogatják a rendezvényünket. 

Vigh Mercédesz • MultiSport SE 
Nordic Walking Sport Veresegyház 

multisportse.com • multisport.2112@gmail.com

NORDIC WALKING 

Az idei évben a Becsei Neste, Kovács Ajsa ösz-
szetételű női U11-es váltó szállítja eddig az ér-
meket a kis létszámú veresegyházi öttusa 
csapatnak. Nem volt ez másként a Székesfehér-
váron megrendezett Kéttusa Országos Bajnok-
ságon sem, ahol az úszásból és futásból álló 
versenyen ezüstérmet szereztek. 

Egyéniben is őrzik versenyzőink az élme-
zőnyben betöltött helyüket. A rangos és népes 

mezőnyt felvonultató OB-n is tudták hozni a 
Magyar Kupa fordulókban elért helyezéseiket. 

Sajnos egy adminisztratív hiba miatt, (egy 
2020-as szabálymódosítás alapján kötelezően 
indulni kellett volna 08.31-ig laser run  /futás-
lövészet/ versenyszámban is legalább egy ver-
senyen), az U13-ban és U15-ben amúgy biztos 
kvalifikációt szerző Kovács Réka és Kovács 
Enikő nem indulhat a sportági utánpótlásban 

kiemelkedő szerepet betöltő októberi Elit Baj-
nokságon. Mivel ez a szabály az U11-es korosz-
tályt még nem érinti, így Kovács Ajsa és Becsei 
Neste egyéniben és váltóban is képviseli majd 
városunkat az Eliten. Eredmények: 
Kéttusa Országos Bajnokság, 2021.07.29-30., 
Székesfehérvár 
Nők: U11: Kovács Ajsa 7., Becsei Neste 8. 
          U13: Kovács Réka 8. 
          U15: Kovács Enikő 11. 
U11 női váltó: Becsei Neste, Kovács Ajsa 2.

NAGYSZERŰ EREDMÉNYEK 
A SZEKSZÁRDI IFJÚSÁGI 

ORSZÁGOS BAJNOKSÁGON 

 
Az augusztusi lapszámban már beszámoltunk 
Horváth Máté kiváló gerelyhajító eredményé-
ről (68,36m). Ugyanezen a versenyen Varga 
Ádám, élete első 400 méteres versenyén 53,54 
másodperccel a 13. helyen végzett. 
 

EDZŐK: HORVÁTH GERGELY, 
BORI-HORVÁTH ANNAMÁRIA, 

SZALMA RÓBERT

ÖTTUSA

ATLÉTIKA

EZÜSTÉREM A KÉTTUSA ORSZÁGOS BAJNOKSÁGON

Folytatás a 25. oldalról



272021. szeptember 

Sport

KISS PÉTER, A KÉZILABDA SZAKOSZTÁLY VEZETŐJE 

Mik az első tapasztalatok? 
Április végétől, amikor beköltöztünk, onnan érez-
hető volt, hogy végre hazajöttünk. Mindenkinek 
sokkal jobb lett. A csarnok városon belül kerék-
párral, gyalog elérhető. A szülőknek is jó, nem kell 
Vácrátótra hozni-vinni a gyerekeket. Folyamato-
san nőtt az érdeklődés nem csak a férfi, hanem a 
női vonalon is, ami azért örvendetes, mert így tud-
tunk lány csapatokat is indítani a bajnokságban. 
A 2009-2011-es korosztály ba már több mint húsz 
kislány érkezett, de meglepő módon a 2008-as 
korosztályból is már heten jelentkeztek újak. Be-
vallom, először fiatalabb korosztályokból számí-
tottam inkább érdeklődőkre, de örülünk minden 
jelentkezőnek. A szakmai stáb feladata, hogy eze-
ket a kezdő, esetleg újra kezdő lányokat beépítsék 
a korosztályos csapatokba. 
A létszámnövekedés igaz a szakosztály szintjén 
is, nemcsak ezekben a korcsoportokban. A csar -
nok átadása előtt voltunk százan, most pedig 
már 142 a létszámunk. A térségből is megnőtt 
az érdeklődés, jelentkeznek Gödöllőről, Őr-
bottyánból, Erdőkertesről, Szadáról. 
Ebben az évben elkezdtük a szivacskézilabdát is 
a szakosztályban, jelenleg húszan vannak. Zö-
mében másodikos gyerekek alkotják a bázist, 
akik az előző évben a „Kézilabda az iskolában” 
programban vettek részt a Fabriczius József Ál-
talános Iskola keretein belül. Szinte minden nap 
van újabb érdeklődő, aki szeretne csatlakozni. 
Hány korcsoportban indított csapatot a szak-
osztály? 
Tizenkét korosztályban neveztünk csapatokat. Ez 
négy csapattal több, mint az eddigi években volt. 

Természetesen van átfedés is, mert fiatalabb játé-
kosok nevezhetőek az idősebb korosztályokba. 
Hogyan lehet a csarnok kapacitását beosztani 
ennyi csapat esetén? 
Már látszik, hogy jövőre komoly logisztikát igé-
nyel majd a termek beosztása, hiszen érzékel-
hető a növekedési tendencia. Biztos vagyok 
benne, hogy még több csapatunk lesz, akiknek 
időt és felületet kell biztosítani az edzésekhez. 
Az alagsori két terem sokat segít, de azt is fi-
gyelembe kell venni, hogy bevételt is termelni 
kell, így a bérlőknek is helyet kell biztosítanunk. 
Nem lesz egyszerű feladat, de talán lépcsőzetes 
kezdéssel, kisteremben melegítéssel lehet va-
lami megoldást találni, hogy mindenkinek jus-
son a nagyteremben is hely. 
Jelenleg a nagyterem minden nap 15 órától 
20.30 óráig foglalat és a kistermekben is van be-
osztott edzés. Már így is alig van bérlőknek ka-
pacitás. A délelőtti időszakban pedig a város 
iskolái bérlik a csarnokot. 
Hány fő a szakmai stáb a kézilabda szakosz-
tályban? 
12 fő, akik a szakmai munkát különböző szinten 
segítik, kapusedzőtől az alkalmanként segítőkig. 
Mennyire alakult át az életed a csarnok át-
adását követően, hiszen fontos feladataid vol-
tak a sporttelepen is? 
Már csak a kézilabda szakosztály vezetésével, 
munkájával foglalkozom, át is költöztem a sport-
csarnokba. Kisebb feladatokat még elvégzek, be-
segítek a sporttelepen is, de több nem fér bele. 
Így tíz év után a státuszom is megváltozott. 
Mivel rengeteg adminisztrációs munkával járt az 

évkezdés, az új versenyzők igazolása, játéken-
gedélyek, nevezések leadása, a vácrátóti női csa-
patot is leadtam, mert nem fér bele az időmbe. 
Lassan akkor a szakosztály adminisztrációs 
létszámát is növelni kellene? 
Egyelőre bírom, meg van a kellő rutinom. 
Milyen nehézségek mutatkoznak? 
Több emberrel több gond van. Mindenképpen 
meg kell találnunk majd a módját, hogy az edzők -
kel, segítőkkel rendszeresen találkozzunk, hogy 
átadhassuk egymásnak a tapasztalatokat, hogy 
közös célokat tűzzünk ki és beszélgessünk. 
Milyen közeli és távlati célok fogalmazódtak meg 
a szakosztály munkáját, szereplését illetően? 
A meglévő infrastruktúrára és az edzéseszkö-
zeinkre alapozva szeretnénk kiépíteni egy stabil 
NB II-es női és férfi csapatnak az után pótlását. 
Az anyagi háttere ennek biztosítottnak látszik? 
Jelenleg a TAO támogatásokból igen, ha okosan 
beosztjuk. Nincs „habzsi-dőzsi”, de a szükséges 
dolgokra megvan az anyagi háttér. Aztán, hogy 
mi lesz, ha nem lesz a TAO, azt majd meglátjuk. 
De ennyi befektetés után nem vonhatnak el min-
den támogatást, mert annak komoly következ-
ményei lennének. Minden eddig elvégzett 
munka mehetne a „kukába”. 
Van jelenleg helyi vállalkozás, aki segíti, tá-
mogatja a szakosztály munkáját? 
Jelenleg nincs, de nagyon reméljük, hogy előbb 
utóbb lesz, aki majd lát fantáziát az együttmű-
ködésben. 
Kívánok sok sikert a célok eléréséhez, sok 
nézőt, szórakoztató mérkőzéseket és hazai 
győzelmeket. 

Szeretettel várják 
a kézilabdázni vágyó gyerekeket! 

Érdeklődni Kiss Péter szakosztályvezetőnél 
az alábbi telefonszámon, 

vagy szemé lyesen a sportcsarnokban lehet. 
Tel: +36 20 462 01 78 

BARANYÓ CSABA 

Kiss Péter

„HAZAJÖTTÜNK” 
A Kucsa Tamás Városi Sportcsarnok átadását követő időszakban érezhetően megpezsdült a 
kézilabda élet városunkban. Erről beszélgettem Veresegyház Városi Sportkör kézilabda 
szakosztály vezetőjével, Kiss Péterrel.

U14 fiú csapat
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VVSK • VERESGYHÁZ VÁROSI SPORTKÖR 

KÉZILABDA SZAKOSZTÁLY 

Dübörög az élet a Kucsa Tamás Városi Sportcsarnokban 
Az augusztus huszadikán átadott sportcsarnokban sorban rendez-
ték a felkészülési tornákat az idény kezdete előtt. 

 
XI. VERESEGYHÁZI KÉZILABDA ALAPÍTVÁNY 

UTÁNPÓTLÁS TORNA EREDMÉNYEI 
Férfi Ifjúsági (2021.08.29.) 
1. BP. Elektromos SE, 2. Vecsés SE, 3. Veresegyház VSK, 4. Mogyoródi 
KSK, 5. Diósdi DSE 
Fiú Serdülő (2021.08.27.) 
1.Tempo KSE, 2. Veresegyház VSK, 3. BP. Elektromos SE, 4. Gyömrői 
KA, 5. Kőrösi KDSE, 6. Diósdi DSE  
Fiú U15 (2021.09.05.) 
1. Tempo KSE, 2. PLER Budapest, 3. Ceglédi KKSE, 4. Fót SE, 5. BP. 
Elektromos SE, 6.  Veresegyház VSK 
Fiú U14 (2021.09.04.) 
1. Ceglédi KKSE, 2. Fót SE, 3. BP. Elektromos SE, 4. Veresegyház VSK 
Lány U15 (2021.09.04.) 
1. Kispest NKK, 2. Veresegyház VSK, 3. Érd, 4.  Mogyoródi KSK 
Lány U13 (2021.09.11.) 
1. Szigetszentmiklósi NKSE, 2. KSA Budapest, 3. Gödi SE, 4. Veres-
egyház VSK 
 

BAJNOKI FORDULÓK 
Fiú U16 (Országos Bajnokság II. osztály, Keleti csoport) 
09.09. Kiskőrösi KS Kft. – Veresegyház VSK 26 – 25 

Fiú U15 (Országos Gyerekbajnokság FU15 Terület VI/A csoport) 
09.11. Veresegyház VSK – VS Dunakeszi 32 – 26 

Fót SE – Veresegyház VSK 30 – 15 
Lány U15 (Országos Gyerekbajnokság FU15 Terület VI/B csoport) 
09.12. Veresegyház VSK – ENUSE 24 – 28 

Veresegyház VSK – JTF DSE 23 – 4 
 

LABDARÚGÓ SZAKOSZTÁLY 

Felnőtt (Pest megyei bajnokság I. osztály) 
08.15. Veresegyház VSK – Vecsési FC 3 – 2 
08.21. VSK Tököl – Veresegyház VSK 3 – 2 
08.29. Veresegyház VSK – Pereg SE 2 – 1 
09.04. Taksony SE – Veresegyház VSK 0 – 1 
09.12. Veresegyház VSK – UFC Gyömrő 1 – 2 
Pest megyei Kupa 2. forduló 
09.08. Fót SE – Veresegyház VSK 4 – 3 
U19 (Pest megyei bajnokság B csoport alapszakasz) 
09.08. Mogyoród KSK-Fót – Veresegyház VSK 0 – 7 
U16 (Pest megyei bajnokság B csoport alapszakasz) 
09.09. Fót SE – Veresegyház VSK 2 – 12 
09.11. Veresegyház VSK – Szadai SE 0 – 21 
Öregfiúk (Pest megyei bajnokság Keleti csoport) 
08.30. Veresegyház VSK – Heréd LC 4 –5 
09.06. Vácszentlászlói SE – Veresegyház VSK 3 – 0 
09.13. Veresegyház VSK – Tura VSK-Rabel 0 – 3

Ifi csapat

Serdülő fiú csapat U13 leány csapat

U15 leány csapat
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Többen kérdezték, hova tűntünk a mi kis mini strand tavunkról, miközben 
a kánikulában ingyen strandoló fiatalok rendszeresen kilopták és elsüly-
lyesztették tanuló hajóinkat a tóban? A semmittevés velejárója a buta káro-
kozás. Mi eközben válogatott sportolóinkkal és a versenyre érett kajak-ke - 
nusainkkal öt edzőtábort bonyolítottunk le Csepelen, ahol a nyári komo-
lyabb versenyekre készültünk. 

Szegeden, a világbajnoki pályán megrendezett országos bajnokság az idén 
nagyon komoly színvonalú volt, minden számban és minden távon a dön-
tők nemzetközi szintet jelentettek, úgy serdülő, mint ifi korosztályban. 
Örömteli, hogy lányainkat – Hegedűs Karolina Dórát, Kadók Nikolettet és 
Tokai Zsófiát, – az FTC és a Csepel egyesületei keresték meg, hogy üljenek 
be a csapathajójukba, segítsék ki őket. Érdekesség, hogy Hegedűs Karolina 
első párja a mi „fészkünkből kirepült”, most váci színekben versenyző Zagy-
vai Borka volt. A tapasztalatszerzés idén így komoly szintet ért el, ami a jö-
vőre nézve biztató tudást jelent. Ennek már az idei versenyeken is látszottak 
a jelei. Tokai Zsófi júniusban a regionális akadémia kupán K-2 1000 m-en, 
U14-es korosztályban a döntőben hatodik helyezést ért el.  

Kadók Nikolett U18-ban ugyanitt K-1200 m-en és K-1 500 m-en mind a 
kétszer negyedik helyezett, az országos bajnokságon, Szegeden, augusz-
tusban U18 K-2 1000 m-en a döntőben hatodik helyen végzett. 

Kenusoknál U17-ben júliusban a Pest-megyei bajnokságon C-1 500 m-en 
Tóth András kilencedik helyezést ért el. Két válogatott női kenusunk közül 
Hegedűs Karolina májusban U17-ben Zagyvai Borkával párosban C-2500 m-
en ötödik, míg egyesben C-1200 m-en negyedik helyezett. Júniusban C-1200 
m-en hetedik, míg C-1 500 m-en hetedik hely, melyet követett a Budapest 
Pest-megyei bajnokságon NC-1 500 m-en harmadik, majd C-1 1000 m-en U17-
es korosztályban döntőben negyedik hely. Reginával U15-ös korcsoportban, 
párosban C2 U17-es és az U18-as mezőnyben hetedik helyezést szereztek.  

Az országos bajnokságon, Szegeden, Karolina és a csepeli Szkárosi Laura 
C-2 500 m ötödik hely, egyesben U17-ben, és U18-ban C-1 1000 m-en hatodik 
után C-1 500 m-en „B” döntőben negyedik hellyel zárta az évet. Másik tehet-
ségünk a negyedik éve korosztályos válogatott Magyari Regina a júniusi re-
gionális akadémia kupán U15-ben C-1 500 m-en harmadik helyezett, míg 
U17-ben és U18-ban 200 m-en döntő nyolcadik helyezett. A magyar kupán C-1 
serdülő U15 500 m-en, előfutamot megnyerve a negyedik helyet szerezte meg.  

Júliusban a Budapest, Pest-megyei bajnokságon saját korosztályában 
C-1 2000 m-en negyedik, a rövidebb távon C-1 500 m-en hetedik, míg fel-
nevezve U17 és U18-ba C-1 1000 m-en a kilencedik helyezéseket ért el. Pá-
rosban, szintén felnevezve U17 és U18-ba, a Hegedűs Karolina–Magyari 
Regina C-2 1000 m-en a hetedik helyezést csípte el. Az országos bajnok-
ságon, Szegeden az 500 m-es U5-ös döntőben kilencedik, az U17-U18-as 
C-4-es „vegyes legénységgel”, 500 m-en országos harmadikok lettek. 

Kiemelendő még a veresről elszármazottak közül Zagyvai Borka U17 és 
Regenye Júlia U15 teljesítménye, akik többszörös országos bajnokok lettek 
idén! Igaz, immáron váci és KSI-s színekben utazó kerettagok az idei olim-
piai reménységek versenyére. Gratulálunk, hiszen tovább vitték, növelték  tu-
dásukat és „nem halkultak el, mint az ária” – Koléder Vilmos mesteredző után 
szabadon.                                                                                      FROHNER FERENC EDZŐ

Egyesületünk aktívan töltötte a nyári hónapokat. A Veresi Harcművé-
szeti Központban pont egy éve kialakított KIME Aiki Dojo-ban edzé-
seink gőzerővel zajlottak, mely biztosította a tanítványok folyamatos 
fejlődését. 

Az aikido tekintetében az öv és a dan vizsgákra készülésé volt a fő-
szerep, melynek nagy lökést adott a több mint 20 éves hagyománnyal 
rendelkező, a Nemzeti Aikido Szövetség Magyarország által szervezett 
Makói Budo Edzőtábor, ahol az aikido mellett battodo (szamuráj kard-
dal való vágás útja) és jodo (bot útja) képzés is folyt. Szövetségünk kö-
vetkező nagy eseménye szeptember 4-én az Eötvös Lóránd Tudomány  - 
egyetemmel karöltve megrendezett 6. Aikido Konferencia, melyen töb-
bek között Dr. Simicskó István a Honvédelmi Sportszövetség elnöke, to-
vábbá Dr. Kacskovics Imre egyetemi tanár, az Eötvös Lóránd Tudomány - 
egyetem Természettudományi Karának docense is előadást tartott. Ok-
tóberben a dan vizsgáé lesz a főszerep, ahol 2 tagunk is továbbléphet a 
mesterek útján. 

WAKO Kick-boksz formagyakorlat terén a nyár legnagyobb jelentő-
séggel bíró eseménye az volt, hogy a tokiói Nyári Olimpiai Játékokon 
az IOC a WAKO kick-boxot teljes jogú tagként ismerte el. Így bízunk 
abban, hogy sportágunk 2028-ban a Los Angelesben megrendezésre ke-
rülő olimpiai játékokon már szerepelhet. Ennek jegyében készülünk kö-
vetkező versenyeinkre, a szeptemberi Magyar Kick-boksz Világkupára 
és az Országos Kick-boksz Formagyakorlat Bajnokságra, melyen 
eldől, hogy kik képviselhetik Magyarországot az utánpótlás Európa-baj-
nokságon és az Olaszországban októberben megrendezésre kerülő fel-
nőtt világbajnokságon. 

Végül pedig szeretnénk megköszönni az önkormányzatnak a lehető-
séget, hogy csapatunk a Kucsa Tamás Városi Sportcsarnok átadó ün-
nepségén augusztus 20-án felléphetett!  

PINTÉRNÉ GAZDAG ANETT, KIME ELNÖK, 06 70 388 8716 

KAJAK-KENU 

A KIME-VERESEGYHÁZ NYÁRI EREDMÉNYEI, ŐSZI TERVEI

KICK-BOX
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INDUL A 2021-2022-ES SZEZON 
A GALAXIS ASZTALITENISZ CSAPATAINKNÁL 

DEÁK VIKTÓRIA EURÓPA-BAJNOKI RÉSZTVEVŐ 

A Galaxis Veresegyházi Sportegyesület a budapesti asztalitenisz bajnok-
ságban négy különböző osztályban is indít csapatot. A Galaxis VSE I. dr. 
Szalay Tamás, Gubai György, Molnár Gábor, Simon Péter, Szalay Zoltán, 
Sztranyan János + Bohus Pál összeállítású csapata a Budapest 2. osztály-
ból feljutási reményekkel kezdi a szezont. A Galaxis VSE II.-Fortuna Papp 
László, Erős Tibor, Héregi László, Horváth Lóránt, Kasza Zoltán, Nagy 
Péter felállásban szintén a Budapest 2. osztályban szeretne biztos kö-
zépcsapattá válni. A Galaxis VSE III. csapata, melynek tagjai Bohus Pál, 
Herczeg Zoltán, Mókus Miklós, Szuhanyik György és Vajda Zoltán, a ke-
rület I. osztályban akár érmes pozícióban is reménykedhet a végelszá-
molásnál. A Galaxis VSE IV. Sárosdi István, Batizi Sándor, Deliagosz 
Achilles, Dudás Balázs, Király. A. László, Kukucska Zoltán, Tóth Balázs 
összetételben a kerület I. osztályban első hatba kerülésért harcolhat.  

Pinpong Vár Budapest, Nyílt verseny. 2021.08.29. 
Egyéni felkészülésüket segítő tornán vettek részt felnőtt versenyzőink 
közül többen is. Dr. Szalay Tamás és testvére Szalay Zoltán (GalaxisVSE I.) 
a párosok küzdelmeiben, erős mezőnyben a dobogó 3. fokára tudott fel-
állni, az egyéniben Tamás az 5-8. helyen végzett. Testvére Zoltán és Bohus 
Pál (Galaxis VSE II.) a vigaszág küzdelmeiben értek el 3. helyezést.  

Letanóczki Dalma (U16, Veresegyház, KSI) augusztus 28-29-én a bu-
dapesti Ormai László csarnokban bemutatkozott a női Extraliga csa-
patbajnokság küzdelmeiben, mely a legmagasabb osztály az igazolt 
felnőttek között. Ezzel ő lett az első veresegyházi gyermek, aki a leg-
felsőbb női mezőnyben asztaliteniszezik csapatszinten. Klubja az idei 
szezonra kölcsönadta a női felnőtt mezőnyben nagy múlttal rendel-
kező Orosháza női csapatának, melyben országos ranglistaversenyes 
páros társa Hudák Dorina mellett két romániai idegenlégiós szerepel.  

LETANÓCZKI ISTVÁN 

ASZTALITENISZ AKROBATIKUS TORNA

A Magyar Akrobatikus Torna szakág rendhagyó módon, augusztus 28-29-
én megrendezte a IV. Budapest International Acro Cup nemzetközi ver-
senyét. Az ezúttal rekordszámú nevezést hozó megmérettetésre – annak 
ellenére, hogy több ország képviselői a vírus miatt távol maradtak a ver-
senytől – 9 ország 29 egyesületéből több, mint 300 sportoló nevezett a 7 
éves korosztálytól egészen a felnőttekig. 

Ebben a népes mezőnyben sikerült bronzérmet szereznie a Grassalko-
vich SE női párosának 11-16 éves korosztályban, melynek fiatalabbik tagja 
Misnyovszki Mirtill. De nem csak ő volt az egyetlen, aki városunkat kép-
viselte ezen a versenyen. Brandt Boglárka (Brandt virág Veresegyház) 
13-19 évesek női hármasában 5. helyezést ért el. 

Deák Viktória 11-16 éves korosztály női hármasával 21 induló közül a 
4. legjobb eredményt mondhatta magáénak, csak századokkal csúszva le 
a dobogóról. Büszkék vagyunk a lányokra, hogy ekkora nemzetközi me-
zőnyben sikerült ilyen gyönyörű eredményeket elérniük. 

Deák Vikinek, aki a VERKA diákja is egyben, pedig szurkolhatunk szep-
tember végén a Korosztályos Európa-bajnokságon, melyet az olaszországi 
Pesaro-ban rendeznek. Egységével a válogatott keret tagjaként fogják Ma-
gyarországot képviselni.                                                            ALTON ANDREA 

Galaxis II.-Fortuna csapata, 2021 ősz  (balról jobbra: Kasza Zoltán, 
Nagy Péter, Horváth Lóránt, Héregi László, Erős Tibor, Papp László)

A Szalay testvérek dobogón (jobbról balra: Szalay Zoltán és Dr. Szalay Tamás)
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Telefon: 30 437 7582 
Nyitva: kedd–szombat: 9–12 óráig 

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

VARGA GYÓGYGOMBA 
S Z A K Ü Z L E T  

szakképzett tanácsadókkal várja az érdeklődőket 

Veresegyház, Kálvin tér 6. szám alatt 

Sport

Nagy megtiszteltetés ért bennünket, amikor meghívást kaptunk fellépő-
ként a városi sportcsarnok hivatalos átadó ünnepségére és részesei lehet-
tünk ennek a történelmi eseménynek.  

Párosaink, Álmos és Anita, valamint Sebestyén és Lili egy, az erre az 
alkalomra készített közös fellépő számmal emelték a rendezvény színvo-
nalát.  

Augusztus utolsó hétvégéjén Veresegyház adott otthont – már nem elő-
ször – a Magyar TáncSport Szakszövetség által szervezett akrobatikus rock 
and roll válogatott keretedzés sorozatnak, ahol Magyarország legeredmé-

nyesebb táncosai vehettek részt több korosztályban és kategóriában. Egye-
sületünk táncosai kvalifikáltak az eseményre, illetve felkért óraadó tanár-
ként egyesületünk egyik vezetőedzője, Farkas Gergely is aktív szerepet 
vállalt ezen a hétvégén. Örülünk annak, hogy itt kerülhetett megrende-
zésre az edzéssorozat és köszönjük a városvezetés támogatását.  

Szeptemberben elindultak tanfolyamaink több korosztályban és hely-
színen. Szeretettel várunk mindenkit.  

FARKAS GERGELY, FARKAS KRISZTINA 
WWW.ROCKINBOARD.HU 

AKROBATIKUS ROCK AND ROLL 

HIRDETÉSEK 
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